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1. Εισαγωγή 
Σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο, στο πλαίσιο του Παραδοτέου 12 «θα επιλεχθούν οι περιβαλλοντικοί παράμετροι 
που θα ενταχθούν στο μοντέλο, θα συγκεντρωθούν οι υφιστάμενες χρονοσειρές τιμών και θα συμπληρωθούν τα 
κενά, με υποθέσεις βασισμένες στο συνδυασμό των δεδομένων από όλες τις μεθόδους έρευνας».  
Η εργασία αυτή επικέντρωσε στη βλάστηση και τις ανθρώπινες δραστηριότητες που την επηρεάζουν, δηλαδή τη 
βόσκηση, την υλοτομία, αλλά και άλλες διαταραχές, όπως οι πυρκαγιές, αξιοποιώντας τα στοιχεία που 
συγκεντρώθηκαν στα προηγούμενα Παραδοτέα της ΕΕ1 και συνδυάστηκαν, ερμηνεύτηκαν και αξιολογήθηκαν 
στο Παραδοτέο 7. Ο συνδυασμός αυτός έδωσε τελικά μια σχετικά πλήρη εικόνα για τις βασικές εξελίξεις και 
αλλαγές στο τοπίο, στο διάστημα 1945 – 2015. Η περαιτέρω στατιστική επεξεργασία των στοιχείων αυτών, καθώς 
και η επέκτασή τους στις προηγούμενες περιόδους, γίνεται μέσω του μοντέλου διαδοχής Landis στο πλαίσιο του 
Παραδοτέου 13.  
Οι παραπάνω εργασίες είναι ολοκληρωμένες στο 90%. Εκκρεμούν:  
- Σε συνεργασία με την Ομάδα Έργου του Α.Π.Θ. και του ΕΚΕΤΑ η προσπάθεια παραμετροποίησης της 

βλάστησης στο διάστημα 1870-1945 και πριν από αυτό, με βάση και τα αποτελέσματα της παλυνολογίας.  
- Συμπληρώσεις και διορθώσεις ήσσωνος σημασίας στην εκτίμηση του συνολικού όγκου και των υλοτομιών 

στα μικρότερα συμπλέγματα του Δημόσιου και Δημοτικού Δάσους Κοτύλης, με βάση νέα στοιχεία που 
βρέθηκαν από παλιές Διαχειριστικές στο τέλος του διαστήματος που καλύπτει η παρούσα έκθεση.   

- Δημιουργία χρονοσειρών για την πανίδα, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία και εκτιμήσεις ειδικών για το κάθε 
είδος.  
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2. Καταλληλότητα ενδιαιτήματος – προσδιορισμός οικοθέσης  
Στο παραδοτέο 7 (Κεφ. 4) έγινε μια προσπάθεια συσχέτισης της βλάστησης, με βάση τις σχετικές αφθονίες των 4 
κύριων δασικών ειδών, με βασικές περιβαλλοντικές παραμέτρους, ώστε να περιγραφεί η οικοθέση κάθε είδους. 
Η προσπάθεια αυτή κατέληξε: 

- Σε σαφή και ισχυρή συσχέτιση της σχετικής αφθονίας με το υψόμετρο (βλ. σχήμα). Για να μειωθεί ο 
αριθμός των υψομετρικών ζωνών στο αναγκαίο, θεωρήσαμε ότι οι σχετικές αφθονίες μένουν σχετικά 
σταθερές από τα χαμηλότερα υψόμετρα ως τη ζώνη των 1.100 μ., και από τη ζώνη των 2.000 μ. και πάνω.  

- Σε ήπια συσχέτιση της σχετικής αφθονίας με την έκθεση.  
- Σε μερική συσχέτιση της σχετικής αφθονίας με την κλίση: συγκεκριμένα, φάνηκε ότι ως κλίση 110% οι 

σχετικές αφθονίες δεν επηρεάζονται με σταθερό μοτίβο και μένουν αρκετά σταθερές, από την κλίση 
110-150% αλλάζουν οι μεταξύ τους αναλογίες, ενώ από κλίση 150% σχεδόν σταματά η ανάπτυξη δασών.  

- Χωρίς σταθερή συσχέτιση της σχετικής αφθονίας με το γεωλογικό υπόστρωμα.  
Με βάση τα παραπάνω, η περιοχή μπορεί να διακριθεί οικολογικά στις εξής ζώνες: 

• Υψόμετρο: 
o 800-1150 h   
o 1150-1250 h   
o 1250-1350 h   
o 1350-1450 h   
o 1450-1550 h   
o 1550-1650 h   
o 1650-1750 h   
o 1750-1850 h   
o 1850-1950 h   
o 1950-2050 h   
o 2050-2450 h 

• Έκθεση: 
o Βόρεια (Ν) 
o Ανατολικά (E) 
o Νότια (S)  
o Δυτικά (W) 

•   Κλίση: 
o Κλίση ως 110% 
o Κλίση ως 150% 
o Κλίση >150% 

Αν τώρα διαχωριστεί το σύνολο της περιοχής με βάση τις παραπάνω ζώνες, προκύπτουν 71 διακριτές απόλυτες 
οικοθέσεις (χωρίς να υπολογίζουμε τους συνδυασμούς που δεν απαντώνται στην περιοχή). Σε κάθε μία από τις 
οικοθέσεις αυτές, υπολογίσαμε:  

- Τη συνολική έκταση που καλύπτει κάθε οικοθέση στην περιοχή 
- Την αφθονία των 4 κύριων ειδών, με βάση την πραγματική έκταση που καλύπτει το καθένα.  
- Τη συνολική έκταση που είναι καλυμμένη από τα παραπάνω είδη.  
- Το ποσοστό της συνολικής δασοκάλυψης της κάθε οικοθέσης (εδώ, για λόγους συνοχής των επόμενων 

υπολογισμών, κρατήσαμε μόνο τα 4 είδη, αν και στη συνολική δασοκάλυψη συμπεριλαμβάνονται και οι 
λοιπές δασικές εκτάσεις (παραποτάμια, λοιπά φυλλοβόλα, ορεινοί θαμνώνες). Ωστόσο, το συνολικό 



   
 

 
 

7 

ποσοστό τους είναι αμελητέο και δεν επηρεάζουν τα επόμενα αποτελέσματα). Το ποσοστό της 
δασοκάλυψης αντιστοιχή στην πιθανότητα να συναντήσουμε δάσος σε κάθε οικοθέση.  

- Τη σχετική αφθονία του κάθε είδους στην κάθε οικοθέση, ως το ποσοστό της δασικής έκτασης που 
καλύπτει, ως ένα μέτρο της πραγματοποιημένης οικοθέσης του κάθε είδους, εντός της αντίστοιχης 
απόλυτης οικοθέσης.  

Η σχετική αφθονία, ή το μέγεθος της πραγματοποιημένης οικοθέσης, αντιστοιχεί στην πιθανότητα να 
αναπτυχθεί το κάθε είδος εντός της κάθε απόλυτης οικοθέσης. Ο υπολογισμός αυτός βέβαια, όπως 
αναλύθηκε στην παράγραφο 4.1, υποκρύπτει και άλλες σχέσεις καθορισμού, εκτός από τις εξεταζόμενες. Για 
παράδειγμα, η σχετική αναλογία όλων των δασών σε κάθε υψομετρική ζώνη διαμορφώνεται ταυτόχρονα 
από την οικολογική καταλληλότητα και από τη συγκεκριμένη ιστορία της κάθε θέσης. Για παράδειγμα, αν τα 
δάση είναι λιγότερα στις ζώνες ως τα 1.250 μ. από ό,τι στις αμέσως επόμενες, αυτό πρέπει μάλλον να 
αποδοθεί στην ιστορία των συγκεκριμένων ζωνών (βόσκηση, καλλιέργειες κα), ενώ αν τα δάση μειώνονται 
ξανά στις υψηλότερες ζώνες πάνω από τα 1.800 μ., αυτό πρέπει να αποδωθεί σε ένα συνδυασμό της ιστορίας 
με την οικολογική καταλληλότητα. Επίσης, στις ζώνες που υπάρχει ή υπήρξε επιλεκτική πίεση από βόσκηση 
ή υλοτομία, η σχετική αφθονία των 4 ειδών θα έχει επηρεαστεί τόσο από την οικολογική καταλληλότητα της 
ζώνης, όσο και από τη διαφορά πίεσης. Οι αιτίες που έχουν να κάνουν με την ιστορία δεν μπορούν εύκολα 
να απομονωθούν από τις οικολογικές.  
Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν είναι αναγκαίο για τους σκοπούς αυτού του έργου. Το ζητούμενο σε αυτή τη φάση, 
είναι να εκτιμηθεί η πιθανότητα που έχει το κάθε είδος να αναπτυχθεί σε κάθε διακριτή οικοθέση. Εξ 
ορισμού, η πιθανότητα αυτή συμπυκνώνει όλες τις ιστορικές και οικολογικές παραμέτρους σε έναν αριθμό.  
Για τον υπολογισμό της τελικά έγιναν τα δύο επόμενα βήματα: 
- Υπολογίσαμε τη πιθανότητα να αναπτυχθεί το κάθε είδος σε σχέση με τα άλλα, ορίζοντας ως 1 την 

πιθανότητα του πλέον άφθονου είδους και υπολογίζοντας αντίστοιχα τα υπόλοιπα.   
- Πολλαπλασιάζοντας την σχετική πιθανότητα του κάθε είδους με τη συνολική πιθανότητα να 

αναπτυχθούν δάση σε κάθε οικοθέση, προκύπτει η πιθανότητα που έχει το κάθε είδος να αναπτυχθεί σε 
κάθε οικοθέση.  

Με την παραπάνω διαδικασία, και με τις παραδοχές πάντα που αναλύθηκαν στο Κεφ. 4.1, διακρίθηκε η 
περιοχή σε οικοθέσεις και παραμετροποιήθηκε η οικολογική καταλληλότητα της κάθε οικοθέσης, με βάση 
τη σχετική αφθονία του κάθε είδους, ως η πιθανότητα να αναπτυχθεί το κάθε είδος σε κάθε οικοθέση.  
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      Αφθονία (Real_Covered_Ha)   
Σχετική αφοθονία (%_Δασικής 

έκτασης) Πιθανότητες στη δασική έκταση Πιθανότητες στη συνολική έκταση 

a/a Niche 
Συνολική 
έκταση OXYA PEFKI ELATI DRYS Δασικά Δασοκάλυψη OXYA PEFKI ELATI DRYS OXYA PEFKI ELATI DRYS OXYA PEFKI ELATI DRYS 

  800-1150 h                                         
  E                             

1 Κλίση ως 110% 1060,55 9,62 280,07 2,18 320,01 611,89 57,7% 2% 46% 0% 52% 0,03 0,88 0,01 1,00 0,0173 0,5049 0,0039 0,5770 
2 Κλίση ως 150% 0,05      0,00 0,0% 0% 0% 0% 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

  N                             
3 Κλίση ως 110% 266,10 4,47 112,06 0,89 50,78 168,20 63,2% 3% 67% 1% 30% 0,04 1,00 0,01 0,45 0,0252 0,6321 0,0050 0,2865 

  S                             
4 Κλίση ως 110% 554,02 3,98 52,74 0,64 150,13 207,49 37,5% 2% 25% 0% 72% 0,03 0,35 0,00 1,00 0,0099 0,1316 0,0016 0,3745 
5 Κλίση ως 150% 0,16      0,00 0,0% 0% 0% 0% 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

  W                             
6 Κλίση ως 110% 608,77 5,14 92,46 0,86 230,98 329,45 54,1% 2% 28% 0% 70% 0,02 0,40 0,00 1,00 0,0121 0,2166 0,0020 0,5412 
7 Κλίση ως 150% 1,82     0,13 0,13 7,3% 0% 0% 0% 100% 0,00 0,00 0,00 1,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0726 
8 Κλίση >150% 0,22      0,00 0,0% 0% 0% 0% 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

  1150-1250 h                                         
  E                             

9 Κλίση ως 110% 613,48 41,80 265,96 22,38 85,87 416,02 67,8% 10% 64% 5% 21% 0,16 1,00 0,08 0,32 0,1066 0,6781 0,0571 0,2189 
10 Κλίση ως 150% 0,59   0,02   0,02 2,9% 0% 100% 0% 0% 0,00 1,00 0,00 0,00 0,0000 0,0294 0,0000 0,0000 

  N                            
11 Κλίση ως 110% 275,62 38,44 101,86 24,72 64,49 229,51 83,3% 17% 44% 11% 28% 0,38 1,00 0,24 0,63 0,3142 0,8327 0,2021 0,5272 

  S                             
12 Κλίση ως 110% 352,13 14,72 77,35 1,47 96,44 189,98 54,0% 8% 41% 1% 51% 0,15 0,80 0,02 1,00 0,0824 0,4327 0,0082 0,5395 
13 Κλίση ως 150% 0,31      0,00 0,0% 0% 0% 0% 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

  W                             
14 Κλίση ως 110% 354,59 24,71 83,16 2,14 125,84 235,85 66,5% 10% 35% 1% 53% 0,20 0,66 0,02 1,00 0,1306 0,4395 0,0113 0,6651 
15 Κλίση ως 150% 0,02     0,02 0,02 80,0% 0% 0% 0% 100% 0,00 0,00 0,00 1,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,8000 

  1250-1350 h                                         
  E                             
16 Κλίση ως 110% 674,90 115,88 266,39 39,82 43,65 465,74 69,0% 25% 57% 9% 9% 0,44 1,00 0,15 0,16 0,3002 0,6901 0,1032 0,1131 
17 Κλίση ως 150% 0,44   0,01 0,01  0,02 3,9% 0% 50% 50% 0% 0,00 1,00 1,00 0,00 0,0000 0,0395 0,0395 0,0000 

  N                             



   
 

 
 

9 

18 Κλίση ως 110% 253,93 55,85 106,58 30,85 10,76 204,05 80,4% 27% 52% 15% 5% 0,52 1,00 0,29 0,10 0,4211 0,8036 0,2326 0,0811 
  S                             
19 Κλίση ως 110% 344,38 32,24 107,47 9,55 64,79 214,04 62,2% 15% 50% 4% 30% 0,30 1,00 0,09 0,60 0,1864 0,6215 0,0552 0,3747 
20 Κλίση ως 150% 0,15   0,01  0,01 0,01 8,5% 0% 50% 0% 50% 0,00 1,00 0,00 1,00 0,0000 0,0850 0,0000 0,0850 

  W                             
21 Κλίση ως 110% 303,48 57,72 91,95 24,88 40,99 215,54 71,0% 27% 43% 12% 19% 0,63 1,00 0,27 0,45 0,4458 0,7102 0,1921 0,3166 
22 Κλίση ως 150% 0,39 0,02 0,14  0,13 0,29 75,5% 8% 47% 0% 45% 0,17 1,00 0,00 0,94 0,1252 0,7551 0,0000 0,7134 

  1350-1450 h                                         
  E                             
23 Κλίση ως 110% 487,21 128,03 153,80 36,88 9,36 328,06 67,3% 39% 47% 11% 3% 0,83 1,00 0,24 0,06 0,5605 0,6734 0,1615 0,0410 
24 Κλίση ως 150% 20,57 0,01 0,39 3,42 0,09 3,90 19,0% 0% 10% 88% 2% 0,00 0,11 1,00 0,03 0,0003 0,0214 0,1896 0,0048 

  N                             
25 Κλίση ως 110% 241,28 88,48 57,58 47,22 7,45 200,74 83,2% 44% 29% 24% 4% 1,00 0,65 0,53 0,08 0,8320 0,5414 0,4440 0,0701 
26 Κλίση ως 150% 2,12     1,27 1,27 60,0% 0% 0% 0% 100% 0,00 0,00 0,00 1,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,6000 

  S                             
27 Κλίση ως 110% 366,12 69,56 91,75 14,11 11,87 187,29 51,2% 37% 49% 8% 6% 0,76 1,00 0,15 0,13 0,3878 0,5115 0,0787 0,0662 
28 Κλίση ως 150% 3,59      0,00 0,0% 0% 0% 0% 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

  W                             
29 Κλίση ως 110% 340,41 114,24 79,18 50,46 6,50 250,38 73,6% 46% 32% 20% 3% 1,00 0,69 0,44 0,06 0,7355 0,5098 0,3249 0,0418 
30 Κλίση ως 150% 2,74 0,13 0,05 0,08  0,26 9,3% 50% 20% 30% 0% 1,00 0,41 0,59 0,00 0,0934 0,0381 0,0553 0,0000 

  1450-1550 h                                         
  E                             
31 Κλίση ως 110% 380,00 127,59 43,03 54,44 1,23 226,30 59,6% 56% 19% 24% 1% 1,00 0,34 0,43 0,01 0,5955 0,2008 0,2541 0,0058 
32 Κλίση ως 150% 4,79 0,73 0,38 0,14 0,39 1,64 34,3% 45% 23% 8% 24% 1,00 0,52 0,19 0,54 0,3428 0,1780 0,0645 0,1839 
33 Κλίση >150% 1,00      0,00 0,0% 0% 0% 0% 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

  N                             
34 Κλίση ως 110% 167,91 77,83 15,80 47,01 3,25 143,89 85,7% 54% 11% 33% 2% 1,00 0,20 0,60 0,04 0,8569 0,1740 0,5176 0,0358 
35 Κλίση ως 150% 1,21 0,68 0,05 0,08 0,15 0,97 80,0% 71% 5% 8% 16% 1,00 0,07 0,12 0,22 0,8000 0,0595 0,0941 0,1785 

  S                             
36 Κλίση ως 110% 199,17 55,88 49,14 10,01 0,10 115,14 57,8% 49% 43% 9% 0% 1,00 0,88 0,18 0,00 0,5781 0,5083 0,1035 0,0011 
37 Κλίση ως 150% 0,17 0,04 0,10   0,14 79,2% 28% 72% 0% 0% 0,40 1,00 0,00 0,00 0,3145 0,7919 0,0000 0,0000 

  W                             
38 Κλίση ως 110% 169,94 62,40 41,97 11,28 0,00 115,65 68,1% 54% 36% 10% 0% 1,00 0,67 0,18 0,00 0,6805 0,4577 0,1230 0,0000 
39 Κλίση ως 150% 1,12 0,25 0,11   0,37 32,7% 69% 31% 0% 0% 1,00 0,45 0,00 0,00 0,3269 0,1469 0,0000 0,0000 

  1550-1650 h                                         
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  E                             
40 Κλίση ως 110% 276,84 128,56 3,55 56,84  188,95 68,3% 68% 2% 30% 0% 1,00 0,03 0,44 0,00 0,6825 0,0189 0,3017 0,0000 
41 Κλίση ως 150% 0,86 0,18  0,09  0,27 31,7% 68% 0% 32% 0% 1,00 0,00 0,47 0,00 0,3166 0,0000 0,1493 0,0000 
42 Κλίση >150% 3,54      0,00 0,0% 0% 0% 0% 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

  N                             
43 Κλίση ως 110% 177,88 142,57 2,15 21,44  166,16 93,4% 86% 1% 13% 0% 1,00 0,02 0,15 0,00 0,9341 0,0141 0,1404 0,0000 
44 Κλίση ως 150% 0,29 0,23    0,23 80,0% 100% 0% 0% 0% 1,00 0,00 0,00 0,00 0,8000 0,0000 0,0000 0,0000 

  S                             
45 Κλίση ως 110% 107,61 36,37 10,58 7,64  54,59 50,7% 67% 19% 14% 0% 1,00 0,29 0,21 0,00 0,5073 0,1475 0,1066 0,0000 
46 Κλίση ως 150% 0,24 0,07 0,07   0,14 60,0% 52% 48% 0% 0% 1,00 0,93 0,00 0,00 0,6000 0,5561 0,0000 0,0000 

  W                             
47 Κλίση ως 110% 105,40 36,55 6,63 7,66  50,84 48,2% 72% 13% 15% 0% 1,00 0,18 0,21 0,00 0,4824 0,0876 0,1011 0,0000 
48 Κλίση ως 150% 1,08 0,15 0,07   0,23 21,0% 68% 32% 0% 0% 1,00 0,48 0,00 0,00 0,2104 0,1011 0,0000 0,0000 

  1650-1750 h                                         
  E                             
49 Κλίση ως 110% 331,20 199,87 3,40 52,77  256,04 77,3% 78% 1% 21% 0% 1,00 0,02 0,26 0,00 0,7731 0,0132 0,2041 0,0000 
50 Κλίση ως 150% 0,82 0,30    0,30 37,0% 100% 0% 0% 0% 1,00 0,00 0,00 0,00 0,3699 0,0000 0,0000 0,0000 
51 Κλίση >150% 0,10      0,00 0,0% 0% 0% 0% 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

  N                             
52 Κλίση ως 110% 146,54 113,39 0,40 12,17  125,96 86,0% 90% 0% 10% 0% 1,00 0,00 0,11 0,00 0,8596 0,0030 0,0923 0,0000 

  S                             
53 Κλίση ως 110% 68,61 24,58 5,44 3,46  33,48 48,8% 73% 16% 10% 0% 1,00 0,22 0,14 0,00 0,4880 0,1080 0,0687 0,0000 

  W                             
54 Κλίση ως 110% 21,36 12,95 0,33 3,04  16,32 76,4% 79% 2% 19% 0% 1,00 0,03 0,23 0,00 0,7639 0,0193 0,1792 0,0000 
55 Κλίση ως 150% 0,59 0,06 0,29   0,35 60,0% 18% 82% 0% 0% 0,22 1,00 0,00 0,00 0,1327 0,6000 0,0000 0,0000 

  1750-1850 h                                         
  E                             
56 Κλίση ως 110% 366,39 269,08 0,49 0,61  270,18 73,7% 100% 0% 0% 0% 1,00 0,00 0,00 0,00 0,7374 0,0013 0,0017 0,0000 
57 Κλίση ως 150% 0,21 0,08    0,08 37,9% 100% 0% 0% 0% 1,00 0,00 0,00 0,00 0,3786 0,0000 0,0000 0,0000 

  N                             
58 Κλίση ως 110% 155,76 133,74 0,31 0,96  135,01 86,7% 99% 0% 1% 0% 1,00 0,00 0,01 0,00 0,8668 0,0020 0,0062 0,0000 

  S                             
59 Κλίση ως 110% 38,16 14,30 0,51 0,80  15,60 40,9% 92% 3% 5% 0% 1,00 0,04 0,06 0,00 0,4088 0,0145 0,0228 0,0000 
60 Κλίση ως 150% 0,03 0,03    0,03 100,0% 100% 0% 0% 0% 1,00 0,00 0,00 0,00 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

  W                             
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61 Κλίση ως 110% 16,63 2,48  1,86  4,34 26,1% 57% 0% 43% 0% 1,00 0,00 0,75 0,00 0,2609 0,0000 0,1961 0,0000 
  1850-1950 h                                         
  E                             
62 Κλίση ως 110% 145,10 18,00 1,04   19,04 13,1% 95% 5% 0% 0% 1,00 0,06 0,00 0,00 0,1312 0,0076 0,0000 0,0000 
63 Κλίση ως 150% 0,04      0,00 0,0% 0% 0% 0% 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

  N                             
64 Κλίση ως 110% 75,15 19,86 0,06   19,92 26,5% 100% 0% 0% 0% 1,00 0,00 0,00 0,00 0,2651 0,0008 0,0000 0,0000 

  S                             
65 Κλίση ως 110% 62,04 3,92    3,92 6,3% 100% 0% 0% 0% 1,00 0,00 0,00 0,00 0,0632 0,0000 0,0000 0,0000 

  W                             
66 Κλίση ως 110% 27,39 1,56    1,56 5,7% 100% 0% 0% 0% 1,00 0,00 0,00 0,00 0,0571 0,0000 0,0000 0,0000 

  1950-2050 h                                         
  E                             
67 Κλίση ως 110% 198,94 2,63 0,16   2,79 1,4% 94% 6% 0% 0% 1,00 0,06 0,00 0,00 0,0140 0,0009 0,0000 0,0000 

  N                             
68 Κλίση ως 110% 104,78 1,66    1,66 1,6% 100% 0% 0% 0% 1,00 0,00 0,00 0,00 0,0158 0,0000 0,0000 0,0000 

  S                             
69 Κλίση ως 110% 15,89 0,05 0,01   0,06 0,4% 90% 10% 0% 0% 1,00 0,11 0,00 0,00 0,0037 0,0004 0,0000 0,0000 

  W                             
70 Κλίση ως 110% 5,12      0,00 0,0% 0% 0% 0% 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

71 2050-2450 h 242,377         0,000 0,0% 0% 0% 0% 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

 
 
 
 
 



   
 

 
 

12 

Στις οικοθέσεις αυτές ωστόσο δεν μπορούν να συμπεριληφθούν κάποιες ιδιαίτερες θέσεις, όπου αναπτύσσονται 
συγκεκριμένες συνθέσεις βλάστησης:  

- Λιθώνες 
Κάποιες εκτάσεις που αναγνωρίστηκαν ως λιθώνες το 1945, ακολούθηκαν στη συνέχεια κανονική πορεία 
δάσωσης. Αυτές μπορούν να ενσωματωθούν στις παραπάνω οικοθέσεις. Ωστόσο, η μεγαλύτερη έκταση των 
λιθώνων παρουσιάζει σταθερότητα στο χρόνο, υποδεικνύοντας ότι πρόκειται για μια εδαφολογική συνθήκη που 
καθορίζει τη δυνατότητα ανάπτυξης όλων των ειδών, και μάλιστα με επιλεκτικό τρόπο. Η συνθήκη αυτή -όπως 
δείχθηκε στο Κεφ. 4- δεν συνδέεται με σταθερό τρόπο με τις υπόλοιπες οικολογικές παραμέτρους, ακόμα και αν 
τείνει να εμφανίζεται περισσότερο σε κάποιες από αυτές (πχ στις μεγάλες κλίσεις ή τις νότιες εκθέσεις). Η 
επίδραση της συνθήκης αυτής (ύπαρξη λιθώνα) πάνω στη βλάστηση, αναμένεται να συνδυάζεται με τις 
υπόλοιπες οικολογικές παραμέτρους και να διαφοροποιείται έτσι ανάλογα κυρίως με το υψόμετρο. Εντός των 
λιθώνων ωστόσο, όπως έδειξε η φωτοερμηνεία και η επιτόπια έρευνα, η επίδραση του εδάφους είναι σαφώς 
ισχυρότερη από τις υπόλοιπες παραμέτρους και η σύνθεση των ειδών καθορίζεται κυρίως από αυτή. Για λόγους 
ευκολίας μπορεί να θεωρηθεί συνεπώς ως μια διακριτή οικοθέση, ανεξάρτητη από τις υπόλοιπες παρμέτρους. 
Εξάλλου, από τη φωτοερμηνεία προκύπτει ότι έχουμε δύο τύπους λιθώνων: αυτούς που απαγορεύουν κάθε 
ανάπτυξη δενδρώδους είδους και εμφανίζονται σταθερά με κάλυψη 0% από το 1945 ως το 2015 (ενδεικτικά, οι 
ασβεστολιθικές κορυφές των Αρένων) και αυτούς που επιτρέπουν την ανάπτυξη κάποιων δέντρων (κυρίως Μ. 
Πεύκη και δευτερευόντως δρυς και πρόσκοπα φυλλοβόλα) και εμφανίζουν κάλυψη από 1-10%, η οποία μάλιστα 
τείνει να αυξηθεί στο χρόνο.  
Έτσι, προτείνεται λοιπόν ο ορισμός δύο επιπλέον οικοθέσεων:   

- Λιθώνες χωρίς βλάστηση 
- Λιθώνες με χαμηλή βλάστηση.  

Οι πιθανότητες ανάπτυξης των δασικών ειδών σε αυτές είναι 0 στην πρώτη περίπτωση και πολύ χαμηλή στη 2η. 
Ποσοτικές εκτιμήσεις δεν μπορούν να γίνουν, αλλά -με βάση πάντα τα αποτελέσματα της φωτοερμηνείας- η 
πιθανότητα θα πρέπει να είναι τόσο χαμηλή ώστε να μην επιτρέπει την ανάπτυξη της βλάστησης πέρα από ένα 
ποσοστό +5% σε ένα διάστημα 70 ετών.  

- Παραποτάμια βλάστηση 
Πρόκειται για συγκεκριμένες θέσεις, οι οποίες σύμφωνα με την επιτόπια έρευνα (βλ. Παραδοτέο 4), εντοπίζονται 
δίπλα στα ρέματα μόνιμης ροής και ως τα 1.300 μ. υψόμετρο και καλύπτονται από ιδιαίτερη σύνθεση δασικών 
ειδών, με κυρίαρχα το Σκλήθρο και την Ιτιά. Η πιθανότητα για κάθε είδος μπορεί να προσδιοριστεί αντίστοιχα 
από τη σχετική τους αφθονία.  

- Ορεινοί θαμνώνες  
Πρόκειται για συγκεκριμένες θέσεις, οι οποίες σύμφωνα με την φωτοερμηνεία (βλ. Παραδοτέο 4), εντοπίζονται 
σε υψόμετρο 1800-2200 μ. και χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένη σύνθεση, με απόλυτα κυρίαρχο το Juniperus 
sp. Άλλα είδη δεν φαίνεται να υπεσέρχονται σε σημαντικό βαθμό. Η σύνθεση και η έκτασή τους μένει σταθερή 
στο χρόνο, ενώ η πυκνότητα αυξάνει αργά. Συνεπώς, η πιθανότητα για τα υπόλοιπα δασικά είδη μπορεί να 
θεωρηθεί μηδέν κι οι θέσεις αυτές μπορούν να μην ληφθούν υπόψη κατά την εξέταση της διαδοχής των 
υπόλοιπων δασικών ειδών.  

- Λιβάδια 
Οι λιβαδικές εκτάσεις έχουν υποστεί μια συγκεκριμένη ιστορία πιέσεων (βόσκηση, πυργκαγιές, αποψίλωση) που 
έχει καθορίσει τη μορφή τους και τη σύνθεση της βλάστησης. Σε αντίθεση με τους λιθώνες, από τη στιγμή που 
αίρονται αυτές οι πιέσεις, οι εκτάσεις αυτές υπεσέρχονται σε κανονική πορεία διαδοχής, όπου η πιθανότητα του 
κάθε είδους εξαρτάται από τις οικολογικές συνθήκες όπως περιγράφηκαν παραπάνω. Έτσι, οι λιβαδικές εκτάσεις 
του 1945 (ή του 1970) που σήμερα (σύμφωνα με τη φωτοερμηνεία) έχουν δασωθεί, μπορεί να θεωρηθεί ότι 
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ακολουθούν τη γενική πορεία διαδοχής, με βάση τις πιθανότητες που έχουν οριστεί παραπάνω σε κάθε οικοθέση 
για κάθε είδος. 
Στις εκτάσεις που παραμένουν λιβαδικές, θα πρέπει να υποθέσουμε ότι οι πιέσεις της βόσκησης παραμένουν, 
ακόμα και μειωμένες. Η ποσοτική περιγραφή των συνθηκών ανάπτυξης κάθε είδους στα λιβάδια που 
διατηρούνται μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους: 
(1) Με την ένταξή τους κανονικά στις 71 οικοθέσεις που προσδιορίστηκαν με βάση τους αβιοτικούς παράγοντες 
και την διακριτή παραμετροποίηση των πιέσεων (βόσκηση) που ασκείται σε αυτά.  
(2)  Με την εξαρχής περιγραφή τους ως διακριτή οικοθέση, όπου στις αρχικές συνθήκες περιλαμβάνονται και τα 
αποτελέσματα της πίεσης της βοσκής. Σε αυτή την περίπτωση, όπως με τους λιθώνες, θα έπρεπε κανονικά να 
χωριστούν τα λιβάδια και με βάση τις υπόλοιπες οικολογικές παραμέτρους. Για να διατηρηθεί όμως ο αριθμός 
των οικοθέσεων σε διαχειρίσιμα επίπεδα, μπορεί πάλι να θεωρηθούν ως μία οικοθέση, καθώς η επίδραση της 
βόσκησης είναι σαφώς ισχυρότερη από τις υπόλοιπες παραμέτρους και η σύνθεση των ειδών καθορίζεται κυρίως 
από αυτή. Στα λιβάδια που παραμένουν λιβάδια οι πιθανότητες ανάπτυξης των δασικών ειδών, θα πρέπει να 
είναι κι εδώ χαμηλή, ώστε να μην επιτρέπει την ανάπτυξη της βλάστησης πέρα από ένα ποσοστό +10% σε ένα 
διάστημα 70 ετών, ενώ από την επιτόπια έρευνα και τη βιβλιογραφία γνωρίζουμε ποια είδη ευνοούνται και ποια 
όχι από την πίεση της βόσκησης.   

- Μη ενεργές θέσεις 
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι θέσεις όπου η δασική βλάστηση δεν μπορεί εξ ορισμού να αναπτυχθεί, 
δηλαδή οι τεχνητές επιφάνειες (κτίρια, δρόμοι), οι ενεργές καλλιέργειες, οι κοίτες των ποταμών και οι υγρότοποι.  
Ανακεφαλαιώνοντας τα παραπάνω, η περιοχή μπορεί να διακριθεί στις εξής εκτάσεις: 

1. Ανενεργές θέσεις (ορεινοί θαμνώνες, λιθώνες που παραμένουν με 0% κάλυψη, υγρότοποι, κοίτες, 
τεχνητές επιφάνειες, καλλιέργειες). Πιθανότητες όλων των ειδών 0.  

2. Θέσεις όπου εξελίσσεται κανονικά η δασική διαδοχή, με βάση τις παραπάνω 71 οικοθέσεις.  
3. Λιθώνες που παραμένουν λιθώνες με χαμηλή κάλυψη  
4. Παραποτάμια βλάστηση 
5. Λιβάδια που παραμένουν λιβάδια 

(Η ανάγκη της 5ης κατηγορία εξαρτάται από τον τρόπο που θα παραμετροποιηθεί η πίεση της βόσκησης). 
Στον παρακάτω χάρτη χωρίζεται η περιοχή έρευνας στις 5 αυτές ζώνες, με βάση τις μεταβάσεις από το 1945 στο 
2015.  
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Εικόνα 1 Χάρτης οικοθέσεων 1945-1970 (μπλε ανενεργές περιοχές, μωβ κανονική διαδοχή, πράσινο λιθώνες, κόκκινο λιβάδια, 
ανοιχτό πράσινο παραποτάμια) 
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3. Παραμετροποίηση οικολογικών χαρακτηριστικών ειδών 
 
 
Για την παραμετροποίηση της βλάστησης και της διαδικασίας διαδοχής και αναγέννησης, χρειάζεται να 
γνωρίζουμε για το κάθε δασικό είδος τα χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν τη στρατηγική της επιβίωσης και 
της αναπαραγωγής του, δηλαδή στοιχεία σχετικά με τη µακροζωία (longevity), την ηλικία της αναπαραγωγής  
(age of sexual maturity), την αντοχή στη σκίαση (shade tolerance class), την απόσταση διασποράς των σπόρων 
(effective and maximum seed dispersal, τη δυνατότητα πρεμνοβλάστησης (probability of resprouting),  την 
ικανότητα αναπαραγωγής μετά τη φωτιά (post-fire regeneration). Ταυτόχρονα, απαιτήθηκε και μια γενική 
περιγραφή των δέντρων, ώστε να γίνει καλύτερα κατανοητή και περισσότερο προβλέψιμη η συμπεριφορά τους 
στην περιοχή έρευνας.  
Για τη συγκέντρωση των στοιχείων αυτών για τα επιλεγμένα δασικά είδη, έγινε ευρεία βιβλιογραφική 
επισκόπηση. Εκεί που δεν βρέθηκαν διαθέσιμα στοιχεία, πραγματοποιήθηκαν υποθέσεις και εκτιμήσεις, με βάση 
τα διαθέσιμα δεδομένα ή/και συγγενικά είδη.  
Η μορφή με την οποία παραμετροποιήθηκαν τα παραπάνω στοιχεία, επιλέχθηκε έτσι ώστε να μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν άμεσα στο πρόγραμμα Landis (βλ. Παραδοτέο 13). Στον παρακάτω πίνακα παρατίθονται οι 
τελικές εκτιμήσεις και στις επόμενες παραγράφους αναλυτικά η βιβλιογραφία από όπου προέρχονται ανά είδος. 
 

Πίνακας 1 Παραμετροποιημένα οικολογικά χαρακτηριστικά δασικών ειδών 

  Species LONG  MATUR SHADE EFFD MAXD  VEG_P 
MaxDBH 
(cm) 

Height 
(M) MAXSDI TOTSEED 

1 Pinus nigra 360 25 1 40 100 0 100 40 1700 2000 

2 
Abies borisii-
regis 500 60 5 50 160 0,6 150 45 1100 600 

3 Fagus sylvatica 300 50 5 100 300 0,6 200 40 1450 13750 

4 Quercus cerris 150 20 2 20 40 0,9 200 35 1600 250 

5 
Acer 
pseudoplatanus  350 25 4 100 1000 0,8 120 35 1000 50000 

6 Alnus glutinosa 160 12 2 100 2000 0,5 100 30 1700 60000 

7 
Carpinus 
orientalis 150 18 4 60 130 0,8 40 20 1600 10000 

8 
Fraxinus 
angustifolia 250 30 3 50 100 0,8 60 15 1000 50000 

9 Juniperus sp. 200 20 1 35 100 0,2 40 10 1200 500 

10 
Οstrya 
carpinifolia 150 30 4 80 180 0,8 40 25 1600 10000 

11 
Populus 
tremula 100 20 1 500 5000 0,8 75 18 1600 100000 

12 Salix caprea 150 30 1 1000 2000 0,9 80 12 1600 100000 

13 Salix alba 100 30 1 100 1000 
80% - 
90%  150 30 1300 10000 

14 Ulmus minor 300 10 3 100 300 0,5 90 30 1000 10000 
  
Όπου: 

- LONG: μέγιστο προσδόκιμο ζωής  
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- MATUR: ηλικία έναρξης αναπαραγωγής  
- SHADE: σειρά ανεκτικότητας στη σκιά (σε κλίμακα 1-5)  
- EFFD: απόσταση διασποράς του 95% των σπόρων  
- MAXD: μέγιστη απόσταση διασποράς των σπόρων  
- VEG_P: πιθανότητα πρεμνοβλάστησης  
- MaxDBH:  Μέγιστη στηθιαία διάμετρος (cm)  
- Height: μέγιστο ύψος (m)  
- MAXSDI: Δείκτης μέγιστης πυκνότητας του είδους  
- TOTSEED: Μέσος όρος παραγώμενων σπόρων ετησίως 

 
 
 
 

1.   Pinus nigra Arn. (Μαύρη Πεύκη) 
 

Γενικά: Η μαύρη Πεύκη αποτελεί 
ιθαγενές είδος για την Ευρώπη 
(Critchfield et al. 1966), απαντάται σε 
υψόμετρα που κυμαίνονται από 250-
1800μ. (Mirov 1967). Στη Βαλκανική 
χερσόνησο απαντάται στη Σερβία, 
δυτική Ρουμανία, Βουλγαρία και 
Ελλάδα (Critchfield et al. 1966).  
Μέγεθος: Δέντρο μεγάλου 
μεγέθους, φτάνει σε ύψος τα 30-40 
m και σε διάμετρο τα 1-1,2 m. 
(Κοράκης & Κυριαζόπουλος 2015). 
Πιο συγκεκριμένα, σε συστάδες με 
ηλικιωμένα δέντρα στην Ισπανία 
αναφέρεται maximum DBH από 102 
cm. (Tíscar & Lucas-Borja, 2016) εώς 
117 cm (Linares & Tíscar 2010).  
Διάρκεια ζωής: Πρόκειται για ένα 
μακρόβιο είδος, με εκτιμώμενη 
διάρκεια ζωής πάνω από 400 ή 
ακόμα 500 χρόνια. Οι Burns & 
Honkala  (1990) εκτιμούν ως 

κανονικό κύκλο τα 240-360 χρόνια, 
οπότε το δέντρο φτάνει το 1 m DBH. 

Έχει καταγραφεί στην Ισπανία Μαύρη Πεύκη (με βάση τη δενδροχρονολόγηση) ηλικίας  803 χρονών (Tíscar and 
Lucas-Borja 2016).  
Ωριμότητα: Η σεξουαλική ωριμότητα επιτυγχάνεται στα 15 με 20 χρόνια στο φυσικό τους περιβάλλον, με τα 
δέντρα να εμφανίζουν ένα μέγιστο στην παραγωγή σπόρων κάθε 2 με 5 χρόνια. Η ηλικία που παρατηρήθηκε να 
έχει καλύτερη σπορά ήταν 25-30 έτη, αλλά σύμφωνα με τους Brown & Neustein (1972) μπορεί και νωρίτερα κατά 
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την ηλικία των 16 χρόνων. Οι Tapias et al σε περιοχή της Ισπανίας βρήκαν ότι στα πεύκα κάτω των 15 ετών η 
παραγωγή είναι αμελητέα. Η ηλικία όπου επιτυγχάνεται  η μέγιστη δυνατή σπορά  είναι 60–90 έτη (Gordon and 
Faulkner, 1992). Τελικά, ως ηλικία έναρξης της αναπαραγωγής θεωρούνται τα 25 χρόνια.  
Παραγωγή σπόρων: Η παραγωγή κώνων και σπόρων είναι χαμηλότερη από τα υπόλοιπα πεύκα της μεσογειακής 
περιοχής (Tapias et al 2001), ενώ κυμαίνεται πολύ ανά έτος (με ένα μέγιστο ανά 2-3 χρόνια) και άνα άτομο (Kerr 
et al. 2008; Boulant et al. 2009, Lucas-Borja & Vacchiano 2018). Η παραγωγή σπόρων ανά κώνο κυμαίνεται στους 
30-40, από τους οποίους γόνιμοι είναι 15-20 (Burns & Honkala 1990). Οι Kerr et al 2008 μέτρησαν την παραγωγή 
σπόρων ανά εκτάριο, σε πευκοφυτεία 50 ετών στην Αγγλία. Οι μετρήσεις τους αντίστοιχουν περίπου σε 1980 
σπόρους ανά δέντρο, με μέση βιωσιμότητα κοντά στο 10%. Αντίστοιχη πυκνότητα σπόρων ανά έκταση, με επίσης 
μεγάλη διακύκύμανση (2-189 σπόρους ανά τετρ.μ.) μέτρησαν και οι Lucas-Borja & Vacchiano (2018) στην 
Ισπανία. Οι Tapias et al υπολογίζουν αντίστοιχα 214 κώνους ανά ώριμο πεύκο. Με βάση τα παραπάνω, και 
ελλείψει καλύτερων στοιχείων για την Ελλάδα, εκτιμάται ένας μέσος ετήσιος όρος 2000 σπόρων ανά δέντρο.  
Διασπορά σπόρων: Τα σπέρματα της Pinus nigra είναι ελαφριά και μπορούν να μεταφερθούν μέσω του ανέμου 
σε μεγάλες αποστάσεις (Trabaud & Campant 1991). Έχει παρατηρηθεί ότι η διασπορά σπερμάτων, ένα φαινόμενο 
που ονομάζεται πλαγιοσπορά, φθάνει έως περίπου τα 100 m, με πυκνότητες που εξαρτώνται από την 
τοπογραφία, τους ανέμους και το ύψος των δέντρων-σπορέων (Ordonez κ.ά. 2006). Στον Πάρνωνα, η μέγιστη 
απόσταση σποράς που μετρήθηκε είναι τα 86 m (έργο Life+ Pinus). Το είδος παρουσιάζει την τυπική καμπύλη 
διασποράς των ανεμόχωρων ειδών (Nathan & Casagrandi 2004), με ποσοστό 94% των σπερμάτων να εντοπίζονται 
σε απόσταση μικρότερη των 14 m (Trabaud & Campant 1991). Αντίστοιχο ποσοστό για τα σπέρματα που 
εντοπίζονται στα 15 m. βρίσκουν και οι Debain et al 2007. Η βιβλιογραφία και οι επιτόπιες παρατηρήσεις δεν 
υποστηρίζουν το ενδεχόμενο παραβλάστησης μετά από πυρκαγιά.  
Σκιανθεκτικότητα: Είναι είδος ημισκιόφυτο, καθώς αντέχει σε μερική σκίαση, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα είδη 
Πεύκης (Σμύρης 2005). Ο βαθμός αντοχής για το είδος Pinus nigra στη σκίαση είναι  2.1±[0.43],  ο βαθμός αντοχής 
στην ξηρασία είναι 4.38±[0.47] και ο βαθμός αντοχής στη πλημμύρα  1.39±[0.3] (Niinemets & Valladares,2006).  
Γεωλογία: Πάνω σε ασβεστόλιθους ή οφιόλιθους σχηματίζει δάση καλύπτοντας μεγάλες περιοχές, είτε σε αμιγή 
μορφή είτε σε μίξη με την οξιά και την ελάτη. Μπορεί να αναπτυχθεί σε ξηρούς και άγονους σταθμούς, 
ανεξάρτητα από το υπεδάφιο πέτρωμα, και παρουσιάζει χαρακτηριστική προσαρμοστικότητα σε εδάφη με 
υψηλές συγκεντρώσεις μετάλλων (Κοράκης & Κυριαζόπουλος 2015). 
Πυρκαγιές: Η Μαύρη Πεύκη έχει μέτρια ανθεκτικότητα στις πυρκαγιές. Δύσκολα μετά από επικόρυφες 
πυρκαγιές,  ανθεκτικότητα στις έρπουσες Η μαύρη Πεύκη, σε αντίθεση με τις μεσογειακές πεύκες (χαλέπιο, 
τραχεία), δεν είναι προσαρμοσμένη σε επικόρυφες πυρκαγιές διότι, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού (περίοδος 
κατά την οποία σημειώνονται τα περισσότερα περιστατικά πυρκαγιάς), οι κώνοι της δεν είναι ώριμοι και δεν 
φέρουν φυτρώσιμους σπόρους. Συνεπώς, το είδος δεν αναγεννάται έπειτα από επικόρυφες πυρκαγιές, παρά 
μόνο στην περίπτωση που καίγονται «επιλεκτικά» ορισμένα κομμάτια αφήνοντας  άλλα ανέπαφα, οπότε η 
φυσική αναγέννηση εξασφαλίζεται με πλαγιοσπορά.  Αντίθετα, το είδος ευνοείται από τις έρπουσες πυρκαγιές 
στις οποίες αντέχει χάρη στον μεγάλου πάχους φλοιό της που προστατεύει το κάμβιο. Οι έρπουσες πυρκαγιές 
προκαλούν την καύση της μυκητοπαγους πλάκας, η οποία καλύπτει το έδαφος και εμποδίζει την αναγέννηση  
(Ντάφης). 
Τα προσαρμοσμένα στις έρπουσες πυρκαγιές είδη δεν διαθέτουν αποτελεσματική τράπεζα σπόρων στην κόμη 
τους κι έτσι η αναγέννηση των δασών Pinus nigra και Pinus sylvestris είναι συνήθως φτωχή (Habrouk et al. 1999) 
σε σημείο εξαφάνισης ορισμένων από τα δάση αυτά έπειτα από πυρκαγιά (Pausas et al. 2004). 
MaxSDI: Ο Γκατζογιάννης (in press) εκτίμησε MaxSDI 1700 για τα δάση Μαύρης Πεύκης στο Βόρειο Γράμμο.  
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2. Fagus sylvatica  (Οξυά) 

Γενικά: Φυλλοβόλο 
δέντρο που εξαπλώνεται 
μέχρι Α. Ρουμανία, 
Κριμαία και νοτιότερα 
μέχρι Ισπανία, Σικελία και 
στην  Ελλάδα 
(Αραμπατσής 1998). Είδος 
που σχηματίζει αμιγή ή 
μικτά δάση και 
συναντάται στην Ελλάδα 
από το όρος Οξυά και 
βορειότερα, σε δάση  
Οξιάς των κεντρικών και 
δυτικών περιοχών στην 
Ελλάδα (Αθανασιάδης 
1986). 
Μέγεθος: Δέντρο 
μεγάλου μεγέθους, 

φτάνει σε ύψος τα 40 m και σε διάμετρο τα 1,5-2 m. 
Διάρκεια ζωής: Η διάρκεια ζωής της Οξυά της δασικής (Fagus sylvatica) 150 - 300 χρονών  (Rameau, Mansion & 
Dumé 1989), σπάνια 300 (Grime, Hodgson & Hunt 2007) και έχουν βρεθεί και ως 550 χρονών  (Trotsiuk, Hobi & 
Commarmot 2012) . 
Ωριμότητα: Η περίοδος αναπαραγωγής  ξεκινάει αργά, 40-50  χρονών (Houston et al. 2016) ή τα 60 χρόνια 
(Övergaard 2010).  
Παραγωγή σπόρων: Η σπόρων κυμαίνεται με ένα κύκλο στα 3-15 χρόνια (Övergaard 2010). Οι Bilek et al 2009 
στη χρονιά του κύκλου με μέγιστη παραγωγή, κατέγραψαν πυκνότητα σπόρων 624/ m2 εντός της επιφάνειας, με 
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τους άδειους σπόρους να φτάνουν το 17%, ήτοι 456 γεμάτοι σπόροι / m2. Αντίστοιχα, ο Övergaard 2010 εκτιμά 
ότι τις χρονιές με μέγιστη παραγωγή, αυτή φτάνει τα εκατομμύρια σπόρων ανά ha. Αν μοιράσουμε το ποσό αυτό 
στον αριθμό των δέντρων, τότε η μέση παραγωγή σπόρων ανά δέντρο φτάνει 41.270 σπόρους. Αν θεωρήσουμε 
ότι αυτό το μάξιμουμ επιτυγχάνεται μια φορά στα 3 χρόνια και τις άλλες δύο χρονιές η παραγωγή είναι μηδενική, 
τότε η μέση ετήσια παραγωγή σπόρων ανά δέντρο φτάνει τους 13.750. Οι Sagnard et al 2007 κατέγραψαν πολύ 
μικρότερη πυκνότητα, 78 σπόρoυς / m2, η οποία όμως αφορά το μ.ο. δύο ετών χωρίς να είναι σαφές αν 
περιλαμβάνουν το μέγιστο. Η απόσταση διασποράς είναι πολύ μικρότερη από την Abies alba (που συνεξετάζεται) 
με το 95% των σπόρων να μετακινούνται λιγότερο από 20 m.  
Η μέση βλαστικότητα των σπόρων υπολογίστηκε στο 6,8%. Σημαντικό ποσοστό των σπόρων καταναλώνονται από 
την πανίδα (Bilek et al 2009).  
Διασπορά σπόρων: Ο   Ribbense (“Waldstat” software)  βρήκε πως η διασπορά της Οξυάς της δασικής ήταν 35.4 
m. (Dobrovolný & Tesař, 2010). Οι Bilek et al 2009 βρήκαν διασπορά ως 40 m, με το 95% να περιορίζεται στα 35 
m.  
Σκιανθεκτικότητα: Ο βαθμός αντοχής για το είδος Fagus sylvatica στη σκίαση είναι  4.56 [±0.11],  ο βαθμός 
αντοχής στην ξηρασία είναι 2.4 [±0.43] και ο βαθμός αντοχής στη πλημμύρα 1.02 [±0.01] (Niinemets & 
Valladares,2006),  (0=καμία αντοχή και 5 η μέγιστη αντοχή).  
Παρακάτω παρουσιάζεται ο Πίνακας 2.1. σχετικά με τη µακροζωία (longevity), την ηλικία της αναπαραγωγής  (age 
of sexual maturity), την αντοχή στη σκίαση (shade tolerance class),την  αποτελεσματική και μέγιστη απόσταση 
διασποράς σπόρων (effective and maximum seed dispersal, την πιθανότητα βλαστικής αναπαραγωγής 
(probability of resprouting), την ελάχιστη και μέγιστη ηλικία βλαστικής αναπαραγωγής (minimum and maximum 
age of vegetative reproduction), καθώς και για την ικανότητα αναπαραγωγής μετά τη φωτιά (post-fire 
regeneration) των διάφορων ειδών.  
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3. Abies borisii-regis (Υβριδογενής ελάτη) 

Γενικά: Η Υβριδογενής ελάτη (Abies borisii-
regis) αποτελεί σύμφωνα με την επικρατούσα 
άποψη υβρίδιο μεταξύ της Λευκής και της 
Κεφαλληνιακής ελάτης (Christensen, 1986, 
Mitsopoulos and Panetsos 1987, Christensen, 
1997,  Bella et al. 2015), ωστόσο ο Rushford 
(1987) θεωρεί ότι είναι ένα είδος που 
αναπτύχθηκε ξεχωριστά (Ζάγκας, 2015). 
Υβριδογενής ελάτη συναντάμε στα  βουνά  
των Βαλκανίων, στη Βουλγαρία, στη Βόρεια 
Μακεδονία, στη βόρεια Ελλάδα, στην Αλβανία 
και τη Σερβία, επικαλύπτοντας τις περιοχές 
διανομής των A. alba και A. Cephalonica 
(euforgen, 2011). Η Υβριδογενής ελάτη είναι 
είδος βραδυαυξές κατά τη νεαρή ηλικία, 
διατηρεί επί μακρά περίοδο την καθ’ ύψος 
και πάχος αύξηση και δημιουργεί 

σπερμοφυείς συστάδες, με πληροκαρπία 2-4 έτη (Περτούλι 3 έτη, Τομπαζιώτης, 2007). Στην Ελλάδα εμφανίζεται 
σε υψόμετρο από 600 έως 2.000 m, ενώ στα βόρεια δημιουργεί συστάδες αμιγείς ή σε διαρκή μίξη με την οξιά, 
με πιο χαρακτηριστικές αυτές στην οροσειρά της Πίνδου (Κοράκης & Κυριαζόπουλος 2015). 
Μέγεθος:  Δέντρο ύψους έως 45 m και διαμέτρου έως 1,5 m. (Κοράκης & Κυριαζόπουλος 2015).  
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Διάρκεια ζωής: Πρόκειται για ένα μακρόβιο είδος, με εκτιμώμενη διάρκεια ζωής τα 300-500 χρόνια 
(Τομπαζιώτης, 2007). 
Ωριμότητα: Η ελάτη, σε συστάδες, αρχίζει να καρποφορεί στο 40ο-60ο  έτος της ηλικίας της, αλλά παράγει 
άφθονα σπέρματα περίπου μετά το 80ο έτος (Ντάφης 1988). Η ηλικία της σεξουαλικής ωριμότητας είναι κατά 
μέσο όρο 60 έτη στο είδος Λεύκη Ελάτη (Politi et al.), ωστόσο σε μεμονωμένα δέντρα μπορεί να παρατηρηθεί και 
σε  ηλικία 20- 25 έτη.  
Παραγωγή - διασπορά σπόρων: Φυτό μόνοικο, με μονογενή άνθη και σπόρους μετρίου μεγέθους (10-20.000 
σπόροι/Kg) που διαθέτουν πτερύγιο για διασπορά σε μεγάλη απόσταση από τον σπορέα και μέση 
φυτρωτικότητα 60-70% (Μπασιώτης 1956, Αθανασιάδης 1986β, Ντάφης 1986, Τομπαζιώτης 2007, Ράπτης 2015). 
Δεν υπάρχει διαθέσιμη βιβλιογραφία για την παραγωγή και τη διασπορά σπόρων στην Abies borisii-regis. Όσο 
αφορά το συγγενικό είδος της Abies alba, οι de Andes et al (2014), μελετώντας πληθυσμούς σε δύο ορεινές 
τοποθεσίες στην Ισπανία, καταγράφουν παραγωγή σπόρων από 16 ως 505 σπόρους ανά τετραγωνικό, με μέση 
τιμή 760000 και 3690000 σπόρων/τετραγωγικό μέτρο στις δύο τοποθεσίες. To 95% των σπόρων μεταφέρεται ως 
και 25 μ. ακτίνα. Στην επίσης στενά συγγενική Abies cephalonica οι Politi et al (2011) καταγράφουν υψηλή 
διακύμανση εντός ενός 4ετή κύκλου, με μέσο όρο τους 32 κώνους ανά δέντρο, με 16 βιώσιμους σπόρους ανά 
κώνο, δηλ. 516 σπόρους ανά δέντρο. Ως μέγιστη ακτίνα διασποράς υπολογίζονται τα 60 μ. Το ποσοστό 
βιωσιμότητας είναι στο 60% για τους σπόρους της ίδιας χρονιάς (Politi et al 2011). Όσο αφορά τη διασπορά, το 
95% των σπόρων μεταφέρεται σε ακτίνα ως 21 μ. (Andes et al 2014).  
Σκιανθεκτικότητα: Σκιανθεκτικό είδος. Για την Λευκή Ελάτη σημειώνεται βαθμός αντοχής σκίασης είναι 4.6. 
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4. Quercus cerris (Δρυς ευθύφλοια) 

Γενικά: Φυλλοβόλο δέντρο, 
απαντάται στη νότια Ευρώπη, στη 
Μικρά Ασία, στις Βαλκανικές και 
Ιταλικές Χερσονήσους, Γαλλία, 
Γερμανία, Αυστρίας, Ελβετία, Τσεχική 
Δημοκρατία, Σλοβακία και Ουγγαρία, 
Αλβανία και Βουλγαρία και Σλοβενία. 
Στην Ελλάδα η Q. cerris εμφανίζεται 
στην ημιορεινή και ορεινή ζώνη 
βλάστησης, κυρίως στη βόρεια 
Ελλάδα, σε υψόμετρα 200-1.400 m. 
Σχηματίζει μερικές φορές αμιγείς 
συστάδες, αλλά, συνήθως, απαντά σε 
μικτά δάση με άλλες φυλλοβόλες 
δρύες, την καστανιά, τον γαύρο και τη 

μαύρη πεύκη. 
Μέγεθος: Φτάνει σε ύψος τα 30-35 m 

σε ύψος και σε διάμετρο τα 2 m. O Stangel (2017) καταγράφει δέντρο με dbh στα 4,25 m, αλλά καλλιεργημένη 
και εκτός αρχικής ζώνης εξάπλωσης. 
Διάρκεια ζωής: Ταχυαυξές είδος, με διάρκεια ζωής  120-150 (De Rigo 2016). Οι Ducousso et al (1993) σημειώνουν 
γενικά για το γένος Quercus ότι ακόμα και στα είδη που ο κορμός ζει για μικρότερο διάστημα, τα πρέμνα 
επιβιώνουν για πολύ μεγαλύτερο.  
Ωριμότητα: Στην  Q. alba και την Q. rubra η σεξουαλική ωριμότητα επιτυγχάνεται στα 20-50 έτη, ενώ στην  
(Sanders 1990). Οι Ducousso et al (1993) σημειώνουν γενικά για το γένος Quercus ότι η ηλικία της ωριμότητας 
κυμαίνεται ανάμεσα στα είδη, τις περιοχές κοκ, με τιμές από 3 έτη ως και τα 30. Πάντως, στα άτομα που 
προέρχονται από πρεμνοβλάστηση είναι πολύ μικρότερη.  
Παραγωγή σπόρων: Δεδομένα για την παραγωγή σπόρων για την Q. cerris δεν βρέθηκαν στη βιβλιογραφία. Οι 
Rodríguez-Calcerrada et al 2011 μέτρησαν στην Quercus ilex περίπου 100 υγιείς καρπούς ανά m2 για τις χρονιές 
καρποφορίες και σχεδόν μηδενικό για τις μη καρποφορίας, δηλαδή, με ένα κύκλο περίπου 3 ετών, περίπου 35 
καρποί / m2. O Sanders (1990) για την Q. alba εκτιμά αντίτοιχα ότι η παραγωγή καρπών κυμαίνεται από 0 ως 50 
ανά m2, με έναν κύκλο 4-10 έτη. Σε επίπεδο δέντρου, εκτικά ότι μια μέση τιμή για τις καλές χρονιές είναι 10.000 
καρποί ανά δέντρο με μόνο το 20% αυτών να είναι υγιείς. Μεγάλο ποσοστό των σπόρων καταναλώνεται αρχικά 
από έντομα και στη συνέχεια από θηλαστικά και πτηνά. Οι Greene & Johnson (1994) υπολογίζουν τη μέση ετήσια 
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παραγωγή γεμάτων σπόρων για διάφορα είδη δρυός από 40 ως 523. Η βιωσιμότητα των σποριόφυτων εκτιμάται 
μεταξύ 50-99%.  
Διασπορά σπόρων: Τα σπέρματα της δρυός είναι πιο βαριά και συνεπώς έχουν μικρότερη ακτίνα διασποράς 
καθ’ εαυτά. Η ακτίνα όμως αυτή αυξάνεται πάρα πολύ λόγω της μετακίνησής τους από ζώα και πουλιά, 
ξεπερνώντας και τα 300 μ. (Ducousso et al 1993).  
Σκιανθεκτικότητα: Ο βαθμός αντοχής στη σκίαση  για το είδος Quercus cerris είναι  2.55 [±0.11],  ο βαθμός 
αντοχής στην ξηρασία είναι 4.29 [±0.21] και ο βαθμός αντοχής στη πλημμύρα  [1.29 ±0.25]  (Niinemets & 
Valladares,2006),  (0=καμία αντοχή και 5 η μέγιστη αντοχή). Larrieu L. 
Πυρκαγιές: Είναι δύσφλεκτο είδος, τα νεαρά άτομα ριζοβλαστάνουν και πρεμνοβλαστάνουν άφθονα, τα δε 
μεγαλύτερα δέντρα μπορούν να δημιουργήσουν ελάχιστα πρεμνοβλαστήματα (Κωνσταντινίδης & Γκατζογιάννης, 
2001). Οι Rodríguez-Calcerrada et al 2011 όσο αφορά την Quercus ilex κατέγραψαν ότι πρεμνοβλαστάνεί το 80% 
των κομμένων κορμών σε αραιωμένο δάσος και 55% σε μη αραιωμένο. O Sanders (1990) για την Q. alba εκτιμά 
ότι η δυνατότητα αναπαραγωγής με πρεμνοβλάστηση μετά από κοπή ή φωτιά ξεκινά από το 80% στα μικρά 
δέντρα (ως 14 cm dbh) και μηδενίζεται στα πάνω από 42 cm dbh. O ίδιος για την Q. rubra εκτιμά αντίστοιχα ότι 
95% των νέων φυτών προέρχονται από πρεμνοβλάστηση. 
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5. Acer sp. 

Περιλαμβάνει φυλλοβόλα ή  αειθαλή  δέντρα και θάμνους. Το γένος περιλαμβάνει περίπου 150 είδη της Βόρειας 
εύκρατης ζώνης και των τροπικών ορέων και 10 της χώρας μας (Αθανασιάδης, 1986).  
 
Acer pseudoplatanus  (Σφένδαμος ο ψευδοπλάτανος) 

Γενικά:  O Σφένδαμος ο ψευδοπλάτανος ευδοκιμεί 
στην Κεντρική Ευρώπη, στις βορινές ακτές της 
Μεσογείου και στον Καύκασο. Συνήθως βρίσκεται 
στα δάση, απομονωμένος, σε γόνιμο και χαλαρό 
έδαφος, σε υψόμετρο μέχρι τα 1500 μέτρα. Είναι 
ανθεκτικό σε ένα ευρύ φάσμα τύπων εδάφους και 
pH, εκτός από τα βαριά Αργιλώδη εδάφη, ωστόσο 
ευδοκιμεί επιτυχώς σε ελαφρώς ασβεστολιθικά 
εδάφη πλούσια σε θρεπτικά συστατικά. Οι ρίζες του 
Σφενδάμου σχηματίζουν ιδιαίτερα ειδικές ωφέλιμες 
μυκορριζικές συσχετίσεις με τον μύκητα Glomus hoi 
που προάγει την πρόσληψη φωσφόρου από το 
έδαφος. (Helgason et al. 2002). Το ριζικό σύστημα 
είναι πολύ διακλαδισμένο, παρέχοντας σταθερότητα 
για το δέντρο σε υψηλούς ανέμους και οι Kostler et 
al. (1968) διαπίστωσαν ότι οι βαθιές ρίζες 

Εικόνα 1-5. Φυσική εξάπλωση του Ψευδοπλάτανου 
(EUFORGEN) 



   
 

 
 

26 

διεισδύθηκαν σε βάθος περίπου 1,4 m, ενώ η ακτινική έκταση υπερέβαινε τα 9 m. 
Ο Binggeli (1999) αναφέρει ότι η κατανομή του A. pseudoplatanus συνδέεται στενά με αυτή του Fagus sylvatica 
και ότι εμφανίζεται βς μεταγενέστερα είδος σε  ώριμα δάση του γένους  Fagus, Abies και Picea. Βρίσκεται επίσης 
σε υγρές, πεδινές και παραποτάμιες κοινότητες μαζί  με τα γένη Alnus, Fraxinus and Ulmus (Binggeli, 1999). 
Μέγεθος: Δέντρο μεγάλου μεγέθους, φτάνει σε ύψος τα 30-35 m  (Αραμπατζής  2015)   με πλάτος κόμης 10-12m 
(Τσαλικίδης 2014). Σε συστάδες με ηλικιωμένα δέντρα στην Ισπανία αναφέρεται maximum DBH από 102 cm. 
(Tíscar & Lucas-Borja, 2016) εώς 117 cm (Linares & Tíscar 2010). 
Διάρκεια ζωής: Η διάρκεια ζωής κυμαίνεται ως 350-400  χρόνια (Pasta et al. 2016) και ως 500 (Binggeli 1999,  
Rusanen & Myking  2006).   
Ωριμότητα:Σε ηλικία περίπου 20 ετών, τα δέντρα αρχίζουν να ανθίζουν, με περισσότερες από 800 ταξιανθίες ανά 
ενήλικο δέντρο και έως και 30 δισαμάρια που διασκορπίζονται στον αέρα ανά ταξιανθία. Στα δάση κλειστού 
θόλου, τα περισσότερα δισαμάρια πέφτουν σε ακτίνα περίπου 35 μέτρα γύρω από το μητρικό δέντρο, μπορεί να 
συμβεί διασπορά σε μεγάλες αποστάσεις (Pandey et al., 2012). Η σεξουαλική ωριμότητα επιτυγχάνεται 
σταμεταξύ 25 και 30 ετών (Burschel and Huss 1997), αλλά οι μεγαλύτερες ποσότητες παράγονται συνήθως μεταξύ 
των ηλικιών 40 και 60 (El Kateb 1992). Το ριζικό σύστημα είναι βαθύ και πολλαπλασιάζεται με σπόρους και 
παραβλαστήματα.  
Παραγωγή σπόρων:  Το δέντρο παράγει σπόρους ετησίως, αλλά υπάρχουν συνήθως 2 ή 3 χρόνια μεταξύ καλών 
καλλιεργειών σπόρων. Η ωρίμανση των σπόρων επιτυγχάνεται 150-160 ημέρες μετά την άνθηση και το ποσοστό 
της φυτρωτικής ικανότητας ανέρχεται σε 80% περίπου (Τάκος,  1998) Η τακτική και παραγωγική παραγωγή 
σπόρων και ο υψηλός ρυθμός βλάστησης των σπόρων (Jones, 1945, El Kateb, 1992) διασφαλίζουν την επιτυχή 
αναγέννηση στις περισσότερες δασικές περιοχές (Ammer, 1996a). Μπορεί να παράγει 10,000 ανεμογενή σπόρια 
κάθε χρόνο   (Cronk and Fuller, 1995). Σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην περιοχη Orlické hory Mts της 
Τσεχίας ο  αριθμός των σπόρων στο έδαφος ήταν κατά μέσο όρο 9–34 σπόροι m2 και η θνησιμότητα των 
δενδρυλλίων έφτασε κατά μέσο όρο 89% που προκλήθηκε από ζημιές λαγών και ξηρασίας. Η φυτρωτικότητα των 
σπόρων είναι 60% - 80% (Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων Κύπρου & Περιβάλλοντος 2014). Από 1 Kg. 
σπόρων προέρχονται κατά μέσο όρο 5.000 φυτάρια 
Διασπορά σπόρων: Οι  σπόροι που διασκορπίζονται από τον άνεμο προκαλούν περιστασιακή διασπορά μακράς 
διάρκειας (καταγράφηκαν αποστάσεις μέχρι 4km, (Hegi, 1925). Σε έρευνα που διεξήχθη στη Λιθουανία τα 
αποτελέσματα έδειξαν ότι η μέση απόσταση από το γονικό δέντρο ήταν 257 μέτρα, με μέσο αριθμό δενδρυλλίων 
ανά εκτάριο 2064 (Straigyte & Baliuckas , 2015). 
Σκιανθεκτικότητα: Ο βαθμός αντοχής για το είδος Acer pseudoplatanus  στη σκίαση είναι 3,7 [±0.21], (ο βαθμός 
αντοχής στην ξηρασία είναι 2.75 [±0.16] και ο βαθμός αντοχής στη πλημμύρα 1.1 [±0.08] (Niinemets & 
Valladares,2006). 
Γεωλογία: Το Acer platanoides αναπτύσσεται καλύτερα σε υγρά, "επαρκώς" στραγγισμένα, βαθιά, εύφορα 
εδάφη.  Αν και  προτιμά θερμά, φωτεινά και καλά στραγγιζόμενα εδάφη, ωστόσο μπορεί να αναπτυχθεί ακόμη 
και σε αβαθή, ξηρά και σκιερά εδάφη. Συναντάται και σε όξινα, ουδέτερα και αλκαλικά εδάφη αλλά όχι σε 
ακραίες καταστάσεις και σε αλατούχα εδάφη (Κωνσταντινίδης & Γκατζογιάννης, 2001) . 
Πυρκαγιές: Είναι είδος που δεν αντέχει τις υψηλές θερμοκρασίες. Ο φλοιός του απολεπίζεται εύκολα και δεν 
μπορεί να το προστατέψει ούτε από χαμηλές θερμοκρασίες, κατά τη διάρκεια μιας έστω και μικρής έντασης 
πυρκαγιάς. Eίναι είδος που δεν αντέχει τις υψηλές θερμοκρασίες. Είναι ενεργητικά πυρόφυτο, παραβλαστάνει 
ταχύτατα μετά από  φωτιά  (Κωνσταντινίδης & Γκατζογιάννης, 2001) . Είναι δέντρο  με μέτρια αντοχή στη φωτιά, 
(plants.usda.gov) 
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6. Alnus glutinosa (Σκλήθρο) 

Γενικά: Φυλλοβόλο, 
υγρόφιλο δένδρο,  4 με 5 
είδη Alnus ιθαγενή στην 
Ευρώπη, 9 είδη ιθαγενή 
στην Αμερική και 18 -23 
είδη ιθαγενή  στην Ασία 
(Chen and Li 2004). Το 
συναντάμε σχεδόν  σε όλη 
την Ευρώπη, από τη 
Σκανδιναβίας έως τις 
χώρες της Μεσογείου, 

συμπεριλαμβανομένων 
του βόρειου Μαρόκου και 
της Αλγερίας (Meusel et 
al., 1965, Jalas and 
Suominen, 1976, Kajba 
and Gracan, 2003). 
Στην Ελλάδα σχεδόν 
παντού κοντά σε 
ποτάμια.Τα αλλουβιακά 
δάση Σκλήθρων (Alnus 

Εικόνα 1-6. Φυσική εξάπλωση του Σκλήθρου (EUFORGEN, 2009) 
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glutinosa) είναι εξαιρετικά σημαντικά τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, καθώς είναι σπάνια και 
απειλούμενα σε ολόκληρη την Ευρώπη, όπου ενώ παρουσιάζουν ευρεία κατανομή, εμφανίζονται μόνο ως 
υπολείμ-ματα στενών γραμμών ή λωρίδων δέντρων κατά μήκος ποταμών: η συχνότητα τους είναι ιδιαίτερα 
μειωμένη στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Δημιουργεί επιμήκεις συστάδες, 
μήκους πολλές φορές πολλών εκατοντάδων μέτρων. 
Μέγεθος: .Φτάνει συνήθως σε ύψος τα 25m.  Εκτός από εξαιρέσεις που μπορεί να φτάσει τα 35-40m. Δέντρο  
που φτάνει σε ύψος τα 20-30 m και σπάνια επιτυγχάνει στηθιαία διάμετρο dbh άνω των 50 cm αλλά μπορεί να 
φτάσει  έως 80-100 cm σε εξαιρετικές περιπτώσεις (https://www.cabi.org).  
Διάρκεια ζωής: Διάρκεια ζωής μέχρι 100 -160 έτη χρόνια (Alaska Natural Heritage Program 2005, Claessens et al. 
2010, McVean 1953).   
Ωριμότητα: Οι σπόροι ωριμάζουν το Σεπτέμβριο με Νοέμβριο. Η ωρίμανση παρατηρείται  από 3 - 30 χρόνια 
εξαρτάται  από τον οικότυπο.  Σύμφωνα  με τον Coder η ωρίμανση εμφανίζεται  στα 10 έτη, σύμφωνα με τον 
McVean (1955) μεταξύ 3-30 έτη. 
Παραγωγή σπόρων:  Η παραγωγή σπόρων σημειώνεται κάθε 3 – 4 χρόνια (Claessens et al. 2010). Η φυτρωτική 
ικανότητα των σπόρων ανέρχεται σε ποσοστό 35-55% και διατηρείται για 2-3 χρόνια.  Από 1 κιλό σπόρων 
προέρχονται κατά μέσο όρο 20.000 φυτάρια ( Τάκος 1998). Παράγει παραγωγικές ποσότητες σπόρων κάθε τρία 
ή τέσσερα χρόνια, με μέσο όρο 240.000 ανά δέντρο (Claessens et al. 2010). 
Διασπορά σπόρων: Η διασπορά των σπορών  του είδους A. glutinosa μπορεί να γίνει και με τον άνεμο και με το 
νερό.  Η μέγιστη διασπορά των σπόρων καλύτερης ποιότητας ξεκινά στα τέλη Σεπτέμβριoυ με αρχές Οκτωβρίου, 
αν και μικρές ποσότητες πτώσης σπόρων μπορούν να πραγματοποιηθούν καθ 'όλη τη διάρκεια του έτους 
(Cerstvin, 1963, Vinther, 1983). Οικολογικά, οι σπόροι φαίνεται να είναι αποικιστές κατά μήκος των όχθων του 
ποταμού, γεγονός που αποδεικνύεται από τη συχνή εμφάνιση νέων δενδρυλλίων την άνοιξη (McVean, 1953). Η 
μέση διασπορά (τοπικά) σε απόσταση είναι  42 ±31 m Keruzoré (2012), ενώ η διασπορά μέσα από το  ποτάμι 
μπορεί να φτάσει και τα 6km (Flint, 2015). Η συνολική μέση απόσταση διασποράς των σπόρων  του είδους  A. 
glutinosa 641 ±67 m, 15 φορές μεγαλύτερη από την τοπικά μέση απόσταση διασποράς  απόσταση.  Η διασπορά 
σπόρων εντός πληθυσμού εμφανίστηκε σε αποστάσεις μέχρι 98m, αν και η διασπορά μέσο του νερού των  
σπόρων, καλύπτει αποστάσεις μέχρι 2,6 km, αντιπροσώπευε την περισσότερη διασπορά σπόρων (Flint, 2015). 
Σκιανθεκτικότητα: Το A. glutinosa είναι ένα είδος που απαιτεί φως και τα φυτά δεν επιβιώνουν συνήθως στη 
σκιά των γηραιότερων δέντρων (Pancer-Kotejowa and Zarzycki, 1980). Ο βαθμός αντοχής στη σκίαση είναι 
2.71±[0.5], (ο βαθμός αντοχής στην ξηρασία είναι 2.22 [±0.66] και ο βαθμός αντοχής στη πλημμύρα 3.9 [±0.2] 
(Niinemets & Valladares,2006),  (0=καμία αντοχή και 5 η μέγιστη αντοχή). 
Γεωλογία: Υψομετρικά βρίσκεται από το επίπεδο της θάλασσας μέχρι τα 1.500 m. Το σκλήθρο φύεται κατά μήκος 
ποταμών και ρεμάτων, όπου σχηματίζει αμιγείς φυτοκοινότητες ή εισέρχεται στα δάση πλατάνου. Τα παρόχθια 
αυτά υδροχαρή δάση αναπτύσσονται πάνω σε αλλουβιακά, βαριά εδάφη, τα οποία κατακλύζονται εποχιακά 
λόγω της ετήσιας ανόδου της στάθμης του ποταμού (Κοράκης 2015). Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην 
Αλάσκα τα δεδομένα έδειξαν  δέσμευση του αζώτου από  το Alnus και αυτός ήταν ο παράγοντας που θεωρήθηκε 
ότι, σε πρώτη φάση, καθόρισε την πορεία της διαδοχής και  συνέτεινε στη δημιουργία συνθηκών οξύτητας στο 
έδαφος και  διευκόλυνε την είσοδο των κωνοφόρων (Picea). Προτιμά μέτρια και βαριά εδάφη, πλούσια σε 
οργανική ύλη. Μπορεί να αναπτυχθεί ακόμη και σε πολύ βαριά και φτωχά σε άζωτο εδάφη αρκεί να υπάρχει 
μεγάλη υγρασία. Το ριζικό σύστημα συνήθως δεν είναι βαθύ και μερικές φορές μπορεί να είναι πολύ ρηχό όταν 
η στάθμη του υπόγειου νερού είναι υψηλή και οι ρίζες φέρουν οζίδια με βακτήρια (Schinzia mollis) που 
αφομοιώνουν το ατμοσφαιρικό άζωτο. Σε δύσκολες συνθήκες, οι ρίζες διαφοροποιούνται σε οριζόντιες με οζίδια 
και ισχυρότερες σχεδόν κάθετες ρίζες που μεγαλώνουν βαθύτερα στο έδαφος και σηκώνουν το δέντρο προς τα 
πάνω, σχηματίζοντας χαρακτηριστικά αναχώματα (Piotrowska, 1960).  Εμπλουτίζει το ίδιο το φυτό με άζωτο το 
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έδαφος, με τις συμβιώσεις που δημιουργεί με αζωτοβακτηρίδια. Το φυτό προτιμά όξινα, ουδέτερα ή αλκαλικά 
εδάφη (η καλύτερη ανάπτυξη σε pH>6). Δύσκολα αναπτύσσεται σε ασβεστώδη εδάφη (Κωνσταντινίδης & 
Γκατζογιάννης, 2001). 
Πυρκαγιές: Τα πλατύφυλλα είδη, τόσο τα αείφυλλα, όσο και τα φυλλοβόλα, πρεμνοβλαστάνουν και 
ριζοβλαστάνουν έντονα μετά την πυρκαγιά, ήδη από το φθινόπωρο, οπότε η αναγέννηση είναι εξασφαλισμένη . 
Οι πυρκαγιές είναι σπάνιες στα υγρά εδάφη που εμφανίζεται συνήθως το Alnus glutinosa. Ο φλοιός του και τα 
φύλλα είναι δύσφλεκτα, ώστε να μην νεκρώνεται από πυρκαγιές μικρής και μεσαίαςέντασης. Εάν καταστραφεί 
από τις φωτιές παραβλαστάνει άφθονα και ο  ελαφρύς σπόρος μεταφέρεται σε μεγάλες ποσότητες από 
παρακείμενες περιοχές που δεν κάηκαν. Παράλληλα, η ταχύτητα επαναγκατάστασης αυξάνεται από σπόρους οι 
οποίοι δημιουργούνται από τα παραβλαστήματα που ενηλικιώνονται (Κωνσταντινίδης & Γκατζογιάννης, 2001). 
Το είδος Alnus incan διαθετει  πολλές προσαρμογές που μπορούν να βοηθήσουν στην αποκατάσταση μετά την 
πυρκαγιά  ειτε να ριζοβλαστάνει ειτε με σπόρους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί  από  σπόρους διασκορπισμένους 
από επιτόπιους, "κώνους" είτε από  σπόρους διασκορπισμένους με αέρα ή νερό που προέρχονται από γονείς 
εκτός τοποθεσίας ή από σπόρους που βρίσκονται στο εδάφους (εδαφική τράπεζα σπερμάτων).  
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padion-alnion-incanae-salicion-albae-kod-91e0/ 
 
 

7. Carpinus orientalis  (Γαύρος ο ανατολικός) 

Γενικά: Φυλλοβόλο δέντρο μέσου 
ρυθμού αύξησης. Απαντάται στη 
ΝΑ Ευρώπη, από την Ιταλία ως τον 
Καύκασο και στη Μ. Ασία και 
Περσία  Στην Ελλάδα σχεδόν 
παντού.  
Μέγεθος: Μικρό φυλλοβόλο 
δέντρο μέσου ρυθμού αύξησης. 
Φθάνει σε ύψος τα 10-15 μ. και 
πλάτος κόμης 10 μ. 
(Κωνσταντινίδης & 
Γκατζογιάννης,2001). 
Διάρκεια ζωής: Διάρκεια ζωής 
μέχρι  150-200 έτη. 
Ωριμότητα: H ωρίμανση 
παρατηρείται στο είδος C. betulus 
στην ηλικία των 18 χρόνων (Coder, 
2015) 
Σκιανθεκτικότητα: Ο βαθμός 
αντοχής για το είδος Carpinus 

betulus L. στη σκίαση είναι  3.97 
[±0.12]. Ο βαθμός αντοχής στην 
ξηρασία είναι 2.66 [±0.16] και ο 
βαθμός αντοχής στη πλημμύρα 

1.65 [±0.06] (Niinemets & Valladares,2006),  (0=καμία αντοχή και 5 η μέγιστη αντοχή). 
Γεωλογία: Φύεται σε λοφώδεις και ορεινές περιοχές σε υψόμετρα 200-1.400m, ανεξάρτητα από το μητρικό 
πέτρωμα. Δεν έχει μεγάλες απαιτήσεις από το έδαφος. Αναπτύσσεται σε ελαφριά αμμώδη και σε μέτρια 
αργιλώδη εδάφη. Δείχνει όμως ιδιαίτερη προτίμηση στα βαριά νωπά εδάφη. Αναπτύσσεται σε ασβεστολιθικά 
εδάφη και σε βραχώδεις θέσεις. 

Εικόνα 1-7. Φυσική εξάπλωση του Carpinus orientalis  (EUFORGEN) 
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Πυρκαγιές: Η μεταπυρική του αντίδραση δεν είναι πολλή καλή. Σε περίπτωση μεγάλων πυρκαγιών η 
επανεγκατάσταση γίνεται μετά από μερικά χρόνια από σπόρους που μεταφέρουν οι άνεμοι από παρακείμενες 
άκαυτες πυρκαγιές (Κωνσταντινίδης & Γκατζογιάννης,2001).  
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Forest Ecology and Management - FOREST ECOL MANAGE. 69. 167-187. 10.1016/0378-1127(94)90227-5. 
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8. Fraxinus angustifolia Vahl. (Φράξος, στενόφυλλος) 

 Γενικά: Aνήκει στα ταχυαυξή ευγενή πλατύφυλλα και έχει υψηλή πρεμνοβλαστική ικανότητα  (Σπανός κ.α 2018). 
Είδος με κατανομή στη νότια και κέντρο-ανατολική Ευρώπη, τη δυτική Ασία και τη βόρεια Αφρική. Το τυπικό 
υποείδος απαντά αποκλειστικά στη δυτική Μεσόγειο. Στις μεσογειακές περιοχές τείνει να αναπτύσσεται σε 
ψυχρότερες περιοχές σε υψηλότερα υψόμετρα ή κατά μήκος ποταμών και υγροτόπων, το συναντάμε ως 
κυρίαρχο ή δευτερεύον είδος σε μεικτό δάσος πλατύφυλλων (Caudullo & Houston Durrant, 2016). Στην Ελλάδα 
απαντά σποραδικά στην κεντρική και βόρεια ηπειρωτική χώρα, καθώς και στα νησιά Λέσβο και Σαμοθράκη. 
Εμφανίζεται σε παρόχθια, αλλουβιακά δάση και κοιλάδες ποταμών, καθώς και σε πεδινές θέσεις ανάμεσα σε 
καλλιέργειες, από το επίπεδο της θάλασσας μέχρι τα 800 m (Κοράκης, 2015). Χρησιμοποιείται  για αναδάσωση 
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και την παραγωγή πολύτιμης ξυλείας. Ο F. 
angustifolia συναντάται συνήθως στις ζώνες 
δασικής βλάστησης Ouercion illicis, Ostryo 
Carpinion και Quercion Franetto, προτιµά υγρές 
ή κατακλυζόµενες θέσεις και αναπτύσσεται 
καλύτερα σε βαθιά, υγρά και γόνιµα εδάφη. 
Αναγεννάται µε σπόρους (η φύτρωση των 
σπόρων γίνεται τον Απρίλιο-Μάιο), µε 
πρεµνοβλαστήµατα, κορµοβλαστήµατα και 
συχνά µε ριζοβλαστήµατα σε κατακλυζόµενα 
εδάφη. Είναι µελισσοκοµικό είδος και το 
φύλλωµά του παρέχει άριστη διατροφή για τα 
ζώα. 
Μέγεθος: Δέντρο που φθανει τα 25 μ. ύψος και 
20 μ. πλάτος κόμης, με κόμη αρχικά σφαιρική 
και αργότερα θολωτή-αντωοειδή (Κοράκης, 

2015). Το F. angustifolia αναπτύσσεται γρήγορα, αλλά η ανάπτυξή του επιβραδύνεται μετά από 50-60 έτη. 
Διάρκεια ζωής: 250 έτη   
Ωριμότητα: Η ανθοφορία αρχίζει από τα 30-
40 έτη ( Ντάφης 1986, Ευθυμίου 2000). 
Παραγωγή σπόρων: Η παραγωγή σπόρων 

ξεκινά όταν τα δέντρα είναι ηλικίας 20 έως 30 ετών και ο σπόρος παράγεται ετησίως, αλλά με διαστήματα 2-5 
ετών (Savill, 1991,  Harmer, 1995). Συνήθως, 100-150 δενδρύλλια παράγονται ανά m2 με κλασική μέθοδο με 
πυκνή σπορά σε φυτώρια , ή 150-250 φυτά ανά m2 (Cicek, et al. 2007), αλλά τα τελευταία είναι κατά κύριο λόγο 
λιγότερο ανεπτυγμένα. To Fraxinus angustifolia είναι σε θέση να παράγει χιλιάδες σπόρους ετησίως (Muyt 2001). 
Διασπορά σπόρων: Ο σπόρος (σαμάρα) είναι φτερωτός και για αυτό η η μεταφορά του είναι εύκολη, είτε με το 
νερό, είτε με τον άνεμο.  Ειδικότερα με το νερό μπορούν να διασκορπιστούν αρκετά χιλιόμετρα (Debussche & 
Lepart 1992). Οι σπόροι μπορεί να διασκορπίζονται ανισότροπα γύρω από μεμονωμένα μητρικά δέντρα (Wagner 
et al., 2004). Στο Βέλγιο, η φυσική αναγέννηση του είδους Fraxinus excelsior L. έχει βρεθεί ότι φτάνει σε 
πυκνότητες έως 150.000 άτομα ανά εκτάριο σε μεσαίου βάθους, βαριά εδάφη με ικανότητα συγκράτησης νερού> 
20 mm και πυκνότητες κάτω από 12.700 άτομα ανά εκτάριο σε πλαγιές πλήρως εκτεθειμένη στο νότο με 
ικανότητα συγκράτησης νερού <20 mm (Tabari and Lust, 1999). Οι σπόροι διασκορπίζονται κυρίως από τον 
άνεμο, ωστόσο, πιστεύεται επίσης ότι εξαπλώνονται και από τα  ζώα (π.χ. πουλιά, αλεπούδες).  
Σκιανθεκτικότητα: Είναι φωτόφιλο είδος. Όταν σκιάζεται τα φυτά υποφέρουν και δεν αναπτύσσονται σωστά 
(συχνά νεκρώνονται), (Κωνσταντινίδης & Γκατζογιάννης,2001). 
Γεωλογία: Σχηματίζει δάση στα πιο εύφορα και υγρά μέρη. Προτιμά τα νωπά ή υγρά εδάφη ελαφριά, μέτρια ή 
βαριά πηλώδη. Είναι αδιάφορο ως προς την οξύτητα. Αναπτύσσεται σε όξινα μέχρι και πολύ όξινα (pH=4,5), σε 
ουδέτερα 
ακόμη και αλκαλικά εδάφη (Κωνσταντινίδης & Γκατζογιάννης,2001). Εμφανίζεται σε παρόχθια, αλλουβιακά δάση 
και κοιλάδες ποταμών, καθώς και σε πεδινές θέσεις ανάμεσα σε καλλιέργειες, από το επίπεδο της θάλασσας 
μέχρι τα 800m. Είναι είδος υγρόφιλο και απαιτητικό, το οποίο αναπτύσσεται καλά σε εδάφη βαθιά και πλούσια 
σε θρεπτικά στοιχεία (Κοράκης Γεώργιος, 2015). Είναι ασβεστόφιλο είδος, με εκλεκτική απορρόφηση ασβεστίου 
(Ντάφης, 1986). 

Εικόνα 1-8. Φυσική εξάπλωση του Fraxinus angustifolia 
(EUFORGEN) 
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Στα δάση της Μεσευρώπης αναπτύσσονταο σε βαθιά, λεπτά αργιλλοαμμώδη και σε υγρά ασβσετολικά, πηλώδη 
εδάφη με υπόγεια στάθμη κάτω από 2 μέτρα, δηλαδή σπάνια κατακλύζονται (Wendelberger 1973, Dister 1983, 
Mayer 1984, Ευθυμίου 2000). 
Πυρκαγιές: Οι πυρκαγιές συνήθως νεκρώνουν το υπέργειο τμήμα του. Παραβλαστάνει γρήγορα μετά την 
πυρκαγιά (ενεργητικά πυρόφυτο). Σε πυρκαγιές μικρής έντασης το ξηρόφλοιο συνήθως προστατεύει το κάμβιο, 
όμως οι τραυματισμοί που δημιουργούνται γίνονται χώροι εισόδου εντόμων, τα οποία αδυνατίζουν ακόμη 
περισσότερο τα φυτά (Κωνσταντινίδης & Γκατζογιάννης,2001). 
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9. Juniperus oxycedrus (Άρκευθος η οξύκεδρος) 

  
Γενικά: Είναι αειθαλής θάμνος ή μικρό δέντρο 
ως 12 μέτρα (Αθανσιάδης 1986). Τα φύλλα του 
είναι βελονοειδή. Οι βελόνες φύονται ανά τρεις 
σε σπονδύλους και είναι πολύ σκληρές, 
λογχοειδείς, έντονα οξυκόρυφες, χωρίς 
άρθρωση στη βάση. Στενεύουν βαθμιαία από το 
μέσο προς την κορυφή, με μήκος των βελονών 
είναι 1,5 έως 2 cm και το πλάτος τους 1-1,5 mm. 
Τα άνθη είναι μονογενή και το φυτό δίοικο 
(Κοράκης 2015). Καρπός ραγοστρόβιλος, 
σφαιρικός, ανώριμος πράσινος και ώριμος 
κόκκινος με ωρίμανση το δεύτερο φθινόπωρο 
από την άνθηση και τα σπέρματα είναι 2-3. 
Διακρίνονται δύο υποείδη (Αραμπατζής, 1998): 
α) spp. oxycedrus  
Μικρό δέντρο ή όρθιος θάμνος. Εμφανίζεται σε 

πευκοδάση, υποβαθμισμένα δρυοδάση, σε ξηρές 
θέσεις, σε υψόμετρο από 350 μεχρι 2000m  στην 
ηπειρωτική χώρα, Κρήτη, Ευβοια, Θάσο, 

Σαμοθράκη, Μυτιλήνη, Χίο, Σάμο, Ροδόπη. 
Ο καρπός έχει κοκκινωπό-καφέ κώνους πλάτος περίπου 1 cm και βελόνες με πλάτος 0,01,5 mm. Εμφανίζεται 
στην περιοχή της Μεσογείου σε όλο το εύρος των ειδών αλλά κυρίως περίπου στην ενδοχώρα και στα βουνά, ως 
υψόμετρο 2300m στην Ευρώπη, 2000-2200m στην Ασία και 2500 m στη Βόρεια Αφρική. Αναπτύσσεται σε 
διάφορους τύπους μεσογειακών δασών, σχηματίζοντας μερικές φορές τις δικές του κοινότητες, όπως για 
παράδειγμα στην Ελλάδα, στην Ανατολία και το Μαρόκο (Boratyn śki et al., 1992, Browicz, 1982, Charco, 1999). 
Είναι ένα πρωτοποριακό είδος ανθεκτικό στην ξηρασία, αλλά απαιτητικό από το φως (Bondi, 1990, Charco, 2001, 
Farjon, 2005, Que źel and Barbero, 1981, Que źeland Pesson, 1980, Zohary, 1973). 
β) spp.macrocarpa 

Εικόνα 1-9. Φυσική εξάπλωση  του είδους Juniperus oxycedrus 
στην Ευρώπη (EUFORGEN) 
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Μικρό δέντρο ως 10m ή όρθιος θάμνος. Καρπός ραγοστρόβιλος, ερυθροκαστανός στην αρχή, με γαλανό 
επίχρισμα κατά την ωρίμανση.  Στην Ελλάδα το συναντάμε στην Αττική, σε νησιά του Αιγαίου, στην Ελαφόνησο, 
τη Γαύδο, τη Χρυσή και εμφανίζεται σε παραλιακές περιοχές της Α. Μεσογείου. 
Μέγεθος: Θάμνος ή μικρό δέντρο με ύψος που φτάνει σπάνια μέχρι 10-15m (Vilar et al. 2016)  
Διάρκεια ζωής: Tα είδη αρκεύθου είναι βραδυαυξή. Ο περίτροπος χρόνος για τα δάση αρκεύθου είναι περίπου 
140 χρόνια για τις καλές τοποθεσίες, ενώ 180 για τα μέτριες και φτωχές τοποθεσίες. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο  
περίτροπος χρόνος μπορεί να μειωθεί στην ηλικία των 120-125 χρόνων και εξαρτάται από την ποιότητα των 
τοποθεσιών(Gezer et al., 2006). Ώριμοι άρκευθοι είναι συχνά «μνημεία της φύσης» που οφείλεται στην ηλικία, 
στη  είναι 1.150 χρονών και έχε βρεθεί  άτομο J. communis ηλικίας 2000 ετών, στη Μέση Ανατολή J. phoenicea 
ηλικίας 865 ετών. Το είδος J. communis έχει διάρκεια ζωης συνηθως 100–200 έτη.  
Ωριμότητα: Η σεξουαλική ωριμότητα επιτυγχάνεται στα  20  με 25 έτη (Gultekin, 2005). Στη ΝΔ Ισπανία, μια 
πρόσφατη μελέτη πραγματοποιήθηκε σε έξι πληθυσμούς του J. oxycedrus δείχνει ότι και τα δύο υποείδη έχουν 
χαμηλή αναπαραγωγική επιτυχία. Στο J.oxycedrus υποείδος macrocarpa μόνο το 25,5% των κώνων σπόρων 
ωριμάζουν και η βιωσιμότητα των σπόρων είναι 32,7% μια παρόμοια κατάσταση εμφανίζεται στα υποείδη 
oxycedrus, με ωρίμανση 38% των κώνων σπόρων και 30,8% της βιωσιμότητας των σπόρων (Ortiz et al. 1998). 
Παραγωγή σπόρων: Η μέση παραγωγή σπόρων του Juniperus oxycedrus L. subsp. macrocarpa είναι πολύ 
μεταβλητή και ο αριθμός των σπόρων ανά κιλό: 11.000 (APAT 2003). 
Διασπορά σπόρων: Οι καρποί και τα σπέρματα των αρκεύθων τρώγονται από μια ευρεία ποικιλία πουλιών αλλά 
και θηλαστικών, συμπεριλαμβανομένων των ρακούν, των γκρίζων αλεπούδων, των κογιότ, των κουνελιών, και 
των ελαφιών και τα σπέρματα διασκορπίζονται μέσω των περιττωμάτων τους. από τα πουλιά, και ιδιαίτερα από 
τα είδη τσίχλας. Θεωρείται είδος διασποράς μεγάλων αποστάσεων (Flynn et al. 2006). Ωστόσο, η αργή ανάπτυξή 
του και η χαμηλή βιωσιμότητα των σπόρων, χαρακτηριστικό πολλών ειδών αρκεύθου, καθιστούν δύσκολη τη 
φυσική αναγέννηση του J. oxycedrus (Garcia 2001 Ortiz et al. 1998, Rupprecht et al. 2011). 
Σκιανθεκτικότητα: Είναι είδος ανθεκτικό στην ξηρασία. Η άρκευθος είναι ένα φωτόφιλο είδος και παρουσιάζει 
επιτυχία φυσικής αναγέννησης σε θέσεις που είναι ανοιχτές με διάκενα η με αραιή συγκόμωση και χωρίς έντονη 
ποώδη ή επιφανειακή βλάστηση. Στα δάση αρκεύθου η φυσική αναγέννηση πραγματοποιείται όταν υπάρχει μια 
επαρκής ποσότητα υγιή σπερμάτων και χωρίς την παρουσία βαριάς βόσκησης (Gezer et al., 2006). 
Γεωλογία: Xωρίς διαίτερες απαιτήσεις ως προς το έδαφος (Gultekin et al. 2005). Το είδος  Juniperus communis 
πορεί να αναπτυχθεί τόσο σε όξινα όσο και σε αλκαλικά εδάφη, υπό την προϋπόθεση ότι είναι καλά 
στραγγιζόμενα έως υγρά και σε υψόμετρα άνω των 1000 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. 
Πυρκαγιές: Oι άρκευθοι (Juniperus spp.) είναι ευπαθή στην πυρκαγιά είδη και προσπαθούν να αναπτυχτούν σε 
θέσεις δύσκολα προσβάσιμες από την φωτιά ( Grove and Rackham, 2001).  Είναι είδος που συνήθως νεκρώνεται 
ή τραυματίζεται σοβαρά από τις πυρκαγιές. Η αντοχή της στην πυρκαγιά είναι χαμηλή εξαιτίας της παρουσίας 
εύφλεκτων αρωματικών ουσιών στα κλαδιά της. Επιπλέον η μεταπυρική αποκατάστασή της είναι αδύνατη, 
δεδομένου ότι η αναπαραγωγή της γίνεται με σπέρματα, που συνήθως παράγονται σε αφθονία αλλά με σχετικά 
μεγάλη περίοδο βλάστησης (βραδυαυξή) και σχετικά μικρούς ρυθμούς φυτρωτικότητας (Calaciura and Spinelli, 
2008). 
Ο βαθμός ζημιάς, είναι ανάλογος με τη σοβαρότητα της πυρκαγιάς. Ο άρκευθος δεν μπορεί να παραβλαστήσει 
μετά τη φωτιά. Μεμονωμένα δένδρα που διασώζονται παρέχουν το κατάλληλο αναγεννητικό υλικό, για την 
επανεγκατάσταση του είδους. Επίσης μεγάλος αριθμός σπόρων διασώζονται σε σχισμές του εδάφους και 
φυτρώνουν μετά τη φωτιά. Οι σπόροι αυτοί μπορεί να προέλθουν και από φυτά που μεταφέρουν πουλιά και 
θηλαστικά από τις γύρω άκαυτες περιοχές. Η μεταπυρική αυτή συμπεριφορά του, εξηγεί το λόγο της μη 
εμφάνισής του σε πολλές περιοχές που είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για την ανάπτυξή του (Κωνσταντινίδης Π. και 
Σ. Γκατζογιάννης,  2001. 
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10. Ostrya carpinifolia ( Όστρυα καρπινόφυλλη)  

 
Γενικά: Είναι ένα μικρό έως μεσαίου 
μεγέθους φυλλοβόλο δέντρο που προέρχεται 
από τη νότια Ευρώπη, τα Βαλκάνια, τη Δυτική 
Ασία και την περιοχή του Καυκάσου 
(EUFORGEN). Μπορεί να το συναντήσουμε σε  
ανεμόπληκτες  και ηλιόλουστες πλαγιές, 
αλλά βρίσκεται κυρίως σε βροχερές περιοχές. 
Με υγρές μικροκλιματικές συνθήκες (π.χ. 
βαθιές και υγρές χαράδρες και φαράγγια), 
αυτό εξηγεί γιατί στο βορειότερο τμήμα της 
περιοχής του, αυτό το είδος συμπεριφέρεται 
ως πρωτοπόρος προτιμά ηλιόλουστα και 
ζεστά μέρη, ενώ στις νοτιότερες χώρες 
μεγαλώνει καλύτερα σε ημισκιασμένες και 
πιο υγρές περιοχές, αναπτύσσεται σε 
βραχώδεις περιοχές και σε ρηχά και 
ανεπαρκώς ανεπτυγμένα εδάφη, κυρίως σε 
ασβεστόλιθο, αλλά και σε ηφαιστειακά 
εδάφη (Pasta et al. 2016).  
Στην Ελλάδα είναι κοινό στην ορεινή και 
ημιορεινή-παραμεσογειακή ζώνη βλάστησης 
σε υψόμετρα 200-1.800 m, το συναντάμε  στη 
Βόρεια Ανατολική Ελλάδα, Βόρεια Κεντρική 

Ελλάδα, Βόρεια Πίνδος, Νότια Πίνδος, Ανατολική Κεντ-ρική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Νησιά 
Ιονίου, Βόρειο Αιγαίο, Δυτικό Αιγαίο, Βούρινος, Γκιώνα, Κουλοχέρα, Όρη Ανατολικής Λακωνίας, Ταΰγετος , Τύμφη 
(https://www.greekflora.gr/). 
Η οστρυά αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα συστατικά είδη των θερμόφιλων φυλλοβόλων δασών, ενώ 
εμφανίζεται πολλές φορές στον υπόροφο δασών οξιάς, μαύρης πεύκης και, ενίοτε, κεφαλληνιακής ελάτης. 
Δημιουργεί συχνά σχηματισμούς σε πετρώδεις πλαγιές, συνήθως πάνω σε ασβεστόλιθους και σε 
σταθεροποιημένα κολλούβια (Κοράκης 2015). 
Μέγεθος:  Συνήθως φτάνουν σε ύψος 15-20 m και διαμέτρου έως 30 cm σε υγρά και ζεστά περιβάλλοντα (Gerçek 
et al., 1998, Yaltirik and Efe, 2000). Ωστόσο, σε μελέτη των Korkut, S. & Guller, B. (2008) μελέτησαν  δέντρα των 
οποίων το μέσο ύψος 25 m και η στηθιαία διάμετρος 40 cm (μέση ηλικία των δέντρων είναι 80).  
Διάρκεια ζωής: 150 έτη. 
Ωριμότητα: Η σεξουαλική ωριμότητα επιτυγχάνεται στα 30 (Marcon, et al. 2019). 
Παραγωγή σπόρων:  Η βλάστηση των σπόρων είναι κατά μέσο όρο μικρότερη από  50%. Ο αριθμος των σπόρων  
και ο αριθμός των σπόρων ανά κιλό: 100,000-333,000 (167,000-190,000), (APAT 2003). 
Σκιανθεκτικότητα: Είναι είδος φωτόφυτο, αντέχει σε μερική σκίαση αλλά όχι στην ξηρασία. Ευδοκιμεί σε ευήλιο 
ή ημισκιερό έδαφος. Τα φυτά είναι ανθεκτικά μέχρι τους -20 C (Κωνσταντινίδης &. Γκατζογιάννης , 2001). Ο 

Εικόνα 1-10. Φυσική εξάπλωση  του είδους Ostrya 
carpinifolia στην Ευρώπη (EUFORGEN) 
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βαθμός αντοχής για το είδος Ostrya carpinifolia στη σκίαση είναι  3.94 [±0.18],  ο βαθμός αντοχής στην ξηρασία 
είναι 3.07 [±±0.17] και ο βαθμός αντοχής στη πλημμύρα  1.4 (Niinemets & Valladares,2006). 
Γεωλογία: Προτιμά τα ξηρά ή νωπά εδάφη, χαλαρά, μέτρια ή βαριά, ωστόσο καλά αποστραγγιζόμενα. 
Αναπτύσσεται σε όξινα, ουδέτερα έως και πολύ αλκαλικά εδάφη. Παρουσιάζει άριστη ανάπτυξη σε ασβεστόλιθο 
(Κωνσταντινίδης &. Γκατζογιάννης , 2001). Εμφανίζεται πιο συχνά σε ασβεστολιθικά εδάφη. 
Πυρκαγιές: Δεν υπάρχουν αξιόπιστες πληροφορίες για τον τρόπο που αντιδρά στις πυρκαγιές. Εάν αποδεχθούμε 
ως 
γενικευμένη τη συμπεριφορά των άλλων ειδών της ίδιας οικογένειας, όπως αυτή παρουσιάζεται στη διεθνή 
βιβλιογραφία, τότε θα μπορούσαμε να τη θεωρούσαμε ως ενεργητικό πυρόφυτο, δηλαδή παραβλαστάνει μετά 
τη νέκρωση του υπέργειου τμήματος. Πιθανά εγκαθίσταται σε περιοχές που κάηκαν με τη μεταφορά των σπόρων 
με τον αέρα από παρακείμενες άκαυτες περιοχές. Την καλή προσαρμογή ειδών του γένους, επιβεβαιώνει το 
γεγονός ότι καταγράφεται σε φυτοκοινωνίες με ιστορικό πυρκαγιάς κάθε 10 ή 30 χρόνια (Κωνσταντινίδης &. 
Γκατζογιάννης, 2001). 
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11. Populus tremula (Λευκή η τρέμουσα) 

 Γενικά: Αναφέρεται και ως λεύκη η 
τρεμόφυλλος. Στον ελλαδικό χώρο  
συναντάται  στη Βόρεια Ανατολική 
Ελλάδα, Βόρεια Κεντρική Ελλάδα, Βόρεια 
Πίνδος, Νότια Πίνδος, Ανατολική Κεντρική 
Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, 
Νησιά Ιονίου, Βόρειο Αιγαίο, Δυτικό 
Αιγαίο. 
H Ευρωπαϊκή Λεύκα Populus tremula και 
το είδος P. tremuloides της Βόρειας 
Αμερικής είναι δύο από τα πιο 
συνηθισμένα και ευρέως διαδεδομένα 
πλατύφυλλα είδη δένδρων στα βόρεια 
αρκτικά δάση (MacKenzie, 2010). Στην 
Ευρώπη τα είδη  Populus spp., 
αντιπροσωπεύουν φυλλοβόλα είδη 
πρωτοπόρων δέντρων, τα οποία 
παράγουν μεγάλες ποσότητες σπόρων, 
έχουν μεγάλες αποστάσεις διασποράς 
σπόρων και εμφανίζουν γρήγορη 
ανάπτυξη (Tiebel et al. (2018).  

Μέγεθος: Φυλλοβόλο δέντρο ταχυαυξές, φθάνει τα 18 μ. ύψος και 10 μ. πλάτος. 
Διάρκεια ζωής: Η Ευρωπαϊκή Λεύκη θεωρείται ότι έχει μέσο όρο ζωής 60-100 ετών (Worrell, 1995α) αν και ο 
MacGowan (1997) μελέτησε ότι κάποια δέντρα  στα Highlands της Σκωτίας φτάνουν σε ηλικία  150 χρόνων. Μια 
μελέτη σε 226 άτομα σε 30 τοποθεσίες στα Highlands από τον Matthews το 1993 (που αναφέρεται στο Mason et 
al., 2002) διαπίστωσε ότι το γηραιότερο δέντρο ήταν 120 έτη και τα υπόλοιπα ηλικίας μικρότερα των 100 ετών. 
Παραγωγή σπόρων: Ένας ίουλος  μπορεί να περιέχει 1000 - 2000 σπόρους και ένα δέντρο μπορεί να έχει έως και 
40.000 ίουλους (Johnson, 1942). Οι λεύκες  μπορούν να παράγουν μεταξύ 45.500 και 740.000 σπόρους ανά 
δέντρο 
Διασπορά σπόρων: Η διασπορά των σπόρων που διασκορπίζονται με τον άνεμο μπορεί να φτάσει τα 500μ από 
το δέντρο γονέα και κάποιες φορές και μερικά χιλιόμετρα. Το νερό μπορεί περιστασιακά να αποτελέσει 
μηχανισμό διασποράς (Perala, 1990).  
Σκιανθεκτικότητα: Είναι φιλόφωτο είδος. Ο βαθμός αντοχής στη σκίαση  για το είδος Populus tremula είναι  2.22± 
[0.07],  ο βαθμός αντοχής στην ξηρασία είναι 2.85 [±0.25] και ο βαθμός αντοχής στη πλημμύρα  [2.07±0.04]  
(Niinemets & Valladares,2006),  (0=καμία αντοχή και 5 η μέγιστη αντοχή). 
Γεωλογία:  Βρίσκεται σε ανοιχτές δασώδεις εκτάσεις και θαμνώδεις χερσότοπους, συνήθως στα φτωχότερα 
εδάφη όπου μερικές φορές κυριαρχε Προτιμά τα νωπά ή υγρά εδάφη, χαλαρά, μέτρια έως πολύ βαριά πηλώδη. 
Αναπτύσσεται σε όξινα και ουδέτερα εδάφη και αποφεύγει τα ασβεστώδη. Αναπτύσσεται λιγότερο σε υγρά, 
φτωχά, όξινα και λεπτά ξηρά εδάφη (Κωνσταντινίδης & Γκατζογιάννης, 2001). 
Πυρκαγιές: Οι  λεύκες πρεμνοβλαστάνουν μετά την πυρκαγιά, ήδη από το φθινόπωρο, οπότε η αναγέννηση είναι 
εξασφαλισμένη και η αποκατάσταση του οικοσυστήματος και του τοπίου γίνεται με πολύ πιο γοργούς ρυθμούς 
(Ντάφης 2008). 

Εικόνα 1-11. Φυσική εξάπλωση του Populus tremula 
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Οι πυρκαγιές μπορεί να νεκρώσουν τμήμα ή ολόκληρο το δένδρο, ανάλογα με την ένταση της θερμοκρασίας. Τα 
μεγάλης ηλικίας δένδρα έχουν ισχυρό φλοιό, αλλά σχισμένο κατά μήκος, που δεν μπορεί να παρέχει ικανή 
μόνωση. Έτσι ακόμη και οι χαμηλής έντασης πυρκαγιές μπορεί να νεκρώσουν τμηματικά ή ολικά το δένδρο. 
Εξαιτίας του περιορισμένου ριζικού συστήματος τα μικρά σπορόφυτα και τα μεγαλύτερα δενδρύλλια, είναι πολύ 
ευαίσθητα σε σοβαρές πυρκαγιές. Μετά τη φωτιά παραβλαστάνει άφθονα. Η μεταπυρική παραβλάστηση 
πραγματοποιείται μόνο μετά από φωτιές μικρής ή μέσης έντασης, από ώριμα δένδρα. Γενικά η ικανότητα 
παραβλάστησης εξαρτάται από την ηλικία της συστάδας και το βάθος του υδατικού ορίζοντα. Σε περιοχές με 
υψηλό υδατικό ορίζοντα αυξάνεται η ποσότητα και η βιωσιμότητα των παραβλαστημάτων (Κωνσταντινίδης & 
Γκατζογιάννης, 2001).. 
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Kazuhiko Masaka, Yasuyuki Ohno, Kenji Yamada, (2000). Fire Tolerance and the Fire-related Sprouting 

Characteristics of Two Cool-temperate Broad-leaved Tree Species, Annals of Botany, Volume 85, Issue 1, 
https://doi.org/10.1006/anbo.1999.1007. 

MacKenzie, N.A. (2010). Ecology, conservation and management of AspenA Literature Review. Scottish Native 
Woods (Aberfeldy). 
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12. Salix alba (Ιτέα η λευκή) 

 
Γενικά: Δέντρο φυλλοβόλο ταχυαυξές,με υψος 
μέχρι 30m, με στενή κόμη (Αραμπατσής 1998). 
Συναντάται δίπλα σε ρέματα και ποτάμια, 
βάλτους, δάση και υγρά έλη και γενικά σε 
πλουσιότερα εδάφη(Κωνσταντινίδης & 
Γκατζογιάννης (2001). Η ανθοφορία και η 
συγκομιδή γίνονται από τον Απρίλιο έως τον 
Μάιο. Είδος της Ευρώπης  (εκτός από τις πολύ 
βόρειες περιοχές), ΒΔ Αφρικής, ΝΔ  και  Κ. 
Ασίας. Απαντάται στις όχθες ποταμών, λιμνών 
και ρεμάτων, από το επίπεδο της θάλασσας 
μέχρι τις ορεινές περιοχές. Σχεδόν σε όλη τη 
χώρα.   
Μέγεθος: Φυλλοβόλο δένδρο ύψους 7-25m. 
Διάρκεια ζωής: Δεν έχει μεγάλη διάρκεια ζωής. 
Η διάρκεια ζωής τους είναι 20-30 έτη  (Houston 
Durrant et al. 2016) . 
Παραγωγή σπόρων: Κατά μέσο όρο το 
ποσοστό της βλαστικής ικανότητας : 80% - 90% 

(APAT, 2003). 
Διασπορά σπόρων: Οι ιτιές μπορούν να 

παράγουν μεταξύ 45.500 και 740.000 σπόρων ανά δέντρο (Tiebel et al. 2018). Οι σπόροι ιτιάς διασκορπίζονται 
στον αέρα και οι  μέγιστες αποστάσεις διασποράς σπόρων ιτιάς φτάνουν τα 2 - 3 km.  Ο αριθμό των ιούλων   ανά 
δέντρο ποικίλει από  200  έως 250  στη S. alba με 40 καρπούς ανά ίουλο (Karrenberg 
et al. 2002). 
Σκιανθεκτικότητα: Είναι φωτόφιλο είδος. Δεν αντέχει σε σκίαση ούτε και στους παγετούς, αντέχει όμως σε 
δυνατούς θαλάσσιους ανέμους και σε υψηλές θερμοκρασίες (Κωνσταντινίδης & Γκατζογιάννης (2001). Ο βαθμός 
αντοχής στη σκίαση  για το είδος Salix alba είναι  1.99 [±0.18],  ο βαθμός αντοχής στην ξηρασία είναι 2 [±0.21] και 
ο βαθμός αντοχής στην πλημμύρα  4.1[ ±0.03]  (Niinemets & Valladares,2006). 
Γεωλογία: Προτιμά τα νωπά και υγρά ή βαλτώδη εδάφη, ελαφριά, μέτρια έως πολύ βαριά. Ανέχεται εποχική 
κάλυψη των ριζών της από νερό, νεκρώνεται όμως εάν το νερό παραμείνει στάσιμο.  Συναντάται σε αλλουβιακά 
εδάφη κατά μήκος ρεμάτων και ποταμών. Αναπτύσσεται σε όξινα και ουδέτερα εδάφη (Κωνσταντινίδης & 
Γκατζογιάννης (2001). 
Πυρκαγιές: Οι πυρκαγιές μπορεί να νεκρώσουν τμήμα του φυτού ή ολικά, ανάλογα με την ένταση της 
παραγόμενης θερμοκρασίας. Τα μεγάλης ηλικίας δένδρα έχουν ισχυρό φλοιό, αλλά σχισμένο κατά μήκος. Ο 
φλοιός δεν μπορεί να παρέχει ικανή μόνωση, διότι αφήνει μεγά περάσματα της θερμοκρασίας από τα 
πολυάριθμα φακίδια και ουλές που 
περιέχει. Έτσι ακόμη και οι χαμηλής έντασης πυρκαγιές μπορεί είτε να νεκρώσουν τμηματικά ή ολικά το δένδρο. 
Εξαιτίας του περιορισμένου ριζικού συστήματος τα μικρά σπορόφυτα και τα μεγαλύτερα δενδρύλλια σε καλά 
αποστραγγιζόμενα αλλουβιακά εδάφη είναι πολύ ευαίσθητα σε σοβαρές πυρκαγιές. Μετά τη φωτιά 
παραβλαστάνει άφθονα. Η μεταπυρική παραβλάστηση πραγματοποιείται μόνο μετά από φωτιές μικρής ή μέσης 
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έντασης, από ώριμα δένδρα. Γενικά η ικανότητα παραβλάστησης εξαρτάται από την ηλικία της συστάδας και το 
βάθος της υδατικού ορίζοντα. Σε περιοχές με υψηλό υδατικό ορίζοντα αυξάνεται η ποσότητα και η βιωσιμότητα 
των παραβλαστημάτων (Κωνσταντινίδης & Γκατζογιάννης (2001). 
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7(22), 9661–9675. https://doi.org/10.1002/ece3.3491 

Cantarello, E., Lovegrove, A., Orozumbekov, A., Birch, J., Brouwers, N., & Newton, A. (2014) Human Impacts on 
Forest Biodiversity in Protected Walnut-Fruit Forests in Kyrgyzstan, Journal of Sustainable Forestry, 33:5, 
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πυρόπληκτες περιοχές με εκτενή εισαγωγή στο πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα. ΕΘΙΑΓΕ-
ΙΔΕ, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. 184 σελ.: ISBN: 960-86160-9-3. 

 
 

13. Salix caprea (Ιτιά η αίγειος) 

Γενικά:  Είναι ένα μικρό φυλλοβόλο δέντρο ή ένας 
μεγάλος θάμνος που μπορεί να μεγαλώσει έως και 10 
μέτρα. Η φυσική του κατανομή στην Ευρώπη 
κυμαίνεται από τη Νότια Νορβηγία έως την Ανατολική 
Ισπανία και περιλαμβάνει το Ηνωμένο Βασίλειο. 
Βρίσκεται επίσης στην εύκρατη Ασία και στη Συρία. 
Στην Ελλάδα το συναντάμε στην ηπειρωτική χώρ, Θάσο 
και Ροδόπη  (Αραμπατσής 1998).  
Μέγεθος: Φτάνει σε ύψος τα 10m.  
Διάρκεια ζωής: Η διάρκεια ζωής της είναι 150-300 έτη.  
Ωριμότητα: H βέλτιστη" παραγωγή σπόρων συμβαίνει 
όταν οι θάμνοι είναι 8 έως 25 ετών 
Σκιανθεκτικότητα: Είναι είδος φωτόφυτο.  
Γεωλογία: Καλή ανάπτυξη σε νωπά, περιεκτικά σε 
οργανική ουσία εδάφη. Αναπτύσσεται και σε ξηρά, 

άγονα εδάφη.  
Πυρκαγιές: Συμπεριφέεται ως πρόδρομο είδος και μετά από πυρκαγιά δημιουργεί προδάσος (Αθανασιάδης 
1986). 
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14. Ulmus minor  (Φτελιά πεδινή) 

 Γενικά:  Δέντρο με ύψος που μπορεί να 
φτάσει τα 30 m, συνήθως, όμως, είναι 
πολύ μικρότερο, ενώ μερικές φορές έχει 
μορφή θάμνου. Αναπτύσσει 
πρεμνοβλαστήματα. Η κόμη του είναι 
αρχικά κωνική και αργότερα πλατιά.  
Στην Ελλάδα έχουν διακριθεί δύο 
υποείδη της U. minor. subsp. minor. 
Συνώνυμο: U. campestris auct non L. Οι 
κλαδίσκοι είναι γυμνοί ή με αραιό 
τρίχωμα. Τα φύλλα έχουν στην άνω 
πλευρά αραιό τρίχωμα ή είναι μαλακά, 
χνουδωτά έως τραχιά, ενώ κάτω είναι 
σχεδόν γυμνά έως πυκνά χνουδωτά και 
με αδενώδεις τρίχες. 
U. minor. ubsp. canescens (Melville) 
Browicz & Ziel. Συνώνυμο: U. canescens 
Melville 
Οι κλαδίσκοι είναι πυκνά χνουδωτοί. Τα 
φύλλα έχουν μαλακό χνούδι έως τραχύ 

στην επάνω πλευρά, ενώ από κάτω είναι πυκνά χνουδωτά, χωρίς αδενώδεις τρίχες. 
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Γεωγραφική εξάπλωση: Απαντά στην Ευρώπη, ΒΑ Ανατολία Ιράν, Ιράκ καθώς και Β. Αφρική (Αραμπατζής, 2008). 
Στην Ελλάδα σχεδόν σε όλη τη χώρα.  Το είδος U. minor έχει μεγάλο όριο ηλικίας, με κατά μέσο όριο ζωής 200-
400 έτη. Στην Ελλάδα αποτελεί κοινό είδος, με ευρεία εξάπλωση στα ηπειρωτικά, αλλά σπάνια στα νησιά. Απαντά 
κυρίως στην πεδινή ζώνη και λιγότερο στη λοφώδη-ημιορεινή και ορεινή μέχρι το υψόμετρο των 1.200 m. Είναι 
ημισκιόφυτο, ταχυαυξές είδος που απαιτεί γόνιμα, νωπά έως και σχετικά υγρά εδάφη. Επανεμφανίζεται μετά 
από διαταραχή. 
Μέγεθος: Δέντρο μεγάλου μεγέθους, φτάνει σε ύψος τα 30m.  
Διάρκεια ζωής Το Ulmus minor μπορεί να ζήσει σε μεγάλη ηλικία, ως και  200-400 έτη. Στη Γαλλία έχει βρεθεί 
300 ετών (Salignac 2004). 
Ωριμότητα: Η σεξουαλική ωριμότητα επιτυγχάνεται στα 7 χρόνια (https://www.olmosvivos.es/en/ulmus-minor/) 
Παραγωγή σπόρων:  Οι σπόροι ωριμάζουν την άνοιξη (τέλος Απριλίου έως αρχές - μέσα Ιουνίου). Το ποσοστό 
της φυτρωτικής ικανότητας των σπόρων ανέρχεται στο 40% (Τάκος 1998). 
Διασπορά σπόρων: Τα σπέρματα της διασκορπίζονται με τον άνεμο ή με το νερό. Οι σπόροι της Ulmus cprocera 
Salisb. (Ulmus campestris) βρέθηκαν σε απόσταση 330m (Feekes, W. 1936).  
Σκιανθεκτικότητα: Είναι ημισκιόφυτο. Ο βαθμός αντοχής στη σκίαση  για το είδος Ulmus minor είναι  3.36 [±0.11] 
ο βαθμός αντοχής στην ξηρασία είναι 3.39 [±0.15] και ο βαθμός αντοχής στην πλημμύρα  2.06 [ ±0.07]  (Niinemets 
& Valladares,2006),  (0=καμία αντοχή και 5 η μέγιστη αντοχή. 
Γεωλογία: Είναι ταχυαυξές είδος που απαιτεί γόνιμα, νωπά έως και σχετικά υγρά εδάφη. Εμφανίζεται κατά το 
πλείστο στη  ζώνη των μικτών παρόχθιων δασών των ποταμών και των ρεμάτων (Κοράκης, 2015).  
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15. Εκτίμηση της σχέσης ηλικίας-διαμέτρου των δασικών ειδών 

Η ανάπτυξη των δένδρων διαδραματίζει καίριο ρόλο στη δυναμική των δασών. Μια προσέγγιση για τη μέτρηση 
της βιομάζας και την παρακολούθηση της διαδοχής είναι η χρήση γραμμικής ή μη γραμμικής παλινδρόμησης της 
ανάπτυξης των δένδρων ως συνάρτηση πολλαπλών εξωτερικών / ενδογενών παραγόντων (Coates, Canham & 
LePage 2009, Enquist, West & Brown 2009). Όσον αφορά τους εξωγενείς παράγοντες, ο βαθμός ανταγωνισμού, 
ο οποίος εξαρτάται από το μέγεθος και την πυκνότητα των γειτονικών δέντρων, επηρεάζει σημαντικά το επίπεδο 
πόρων (π.χ. φωτός και νερού) που είναι διαθέσιμοι για ανάπτυξη δένδρων (π.χ., Stoll & Newbery 2005).  

Όσον αφορά τους εγγενείς παράγοντες, η διάμετρος των δένδρων χρησιμοποιείται συνήθως ως πρόβλεψη της 
ανάπτυξης των δένδρων επειδή είναι βολικό να μετρηθούν στο πεδίο ως δείκτης μεγέθους.  Στη μοντελοποίηση 
της διαδικασίας ανάπτυξης των δένδρων είναι συχνά δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν ξεχωριστά οι παράμετροι 
μέγεθος και ηλικία (άλλος σημαντικός εγγενής παράγοντας) στην ανάπτυξη των δένδρων, επειδή τα δασικά είδη 
αυξάνονται ταυτόχρονα υπό φυσικές συνθήκες. 

Στηθιαία διάμετρος (breast height diameter) ονομάζεται η διάμετρος που βρίσκεται σε ύψος 1.3μ από το 
έδαφος.  Ηλικία θεωρείται το χρονικό διάστημα από την φύτρωση του σπόρου μέχρι την χρονική στιγμή της 
μέτρησης. Η στηθαία διάμετρος είναι μια ποσότητα που θεωρητικά αυξάνεται στο πέρασμα του χρόνου, μέχρι 
το θάνατο του δέντρου (Harcombe, (1987).  Το ύψος του δέντρου και η διάμετρος του δέντρου στο ύψος του 
στήθους (dbh) είναι οι κυριότερες σημαντικές μεταβλητές στα μοντέλα ανάπτυξης των δέντρων. Ωστόσο 
ελάχιστες έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί  για την  ποσοτικοποίηση της συσχέτισης  ηλικίας-διαμέτρου των 
δασικών ειδών. Ως ώριμα δέντρα θεωρούνται τα δέντρα με στηθιαία διάμετρο μεγαλύτερη από 35 εκ. (Ντάφης 
1990).  

Υπάρχει μεγάλη μεταβλητότητα μεταξύ της ηλικίας και της διαμέτρου των δασικών ειδών,  και το μεγαλύτερο σε 
διαστάσεις άτομο στον χώρο δεν είναι συχνά το γηραιότερο.  
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Το ύψος του δέντρου και η στηθιαία διάμετρος (dbh) 
σχετίζονται αλλομετρικά και η αλλομετρική σχέση 
μεταξύ τους είναι πολύτιμη και χρησιμοποιείται 
συνήθως στη δασοκομία (Rojo et. all 2005). Σύμφωνα 
με τους Bigler και Veblen (2009), τα αργά 
αναπτυσσόμενα δέντρα είναι πιθανό να έχουν 
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής  από  ό,τι τα ταχέως 
αναπτυσσόμενα δέντρα, και για αυτό παρατηρούμε 
διαφοροποιήσεις  στη σχέση ηλικίας- DBH. Οι DBH 
κατανομές μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα στάδια 
διαδοχής της βλάστησης  (Heiri et al. 2009). Οι τοπικοί 
μαζοπίνακες ή μαζοπίνακες απλής εισόδου ορίζονται 
ως αυτοί που για την εκτίμηση του όγκου των δέντρων 
χρησιμοποιούν ως κύρια ανεξάρτητη μεταβλητή τη 
διάμετρο του δέντρου στο στηθαίο ύψος. Σε αυτούς 
τους πίνακες γίνεται δεκτό ότι δέντρα της ίδιας 
διαμέτρου έχουν το ίδιο ύψος και μορφή.  

Τα προβλήματα  που προκύπτουν για την εκτίμηση της 
ηλικίας χρησιμοποιώντας  τη διάμετρο περιγράφονται διεξοδικά από τον Harper (1977). Ωστόσο,  εκτιμήσεις της 
ηλικίας των δένδρων είναι σημαντικές για τη λήψη αποφάσεων διαχείρισης. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 
για την ηλικία των δένδρων ποικίλλουν ανάλογα με τις πρακτικές δυνατότητες λήψης δειγμάτων ξύλου και την 
ποιότητα των διαθέσιμων δειγμάτων ξύλου. Η μέτρηση δακτυλίων χρησιμοποιείται συνήθως σε μικρότερα 
μεγέθη δειγμάτων όταν διατίθενται πλήρη δείγματα ξύλου. Όταν δεν λαμβάνονται δείγματα ξύλου, γενικά 
χρησιμοποιούνται μοντέλα ανάπτυξης για την εκτίμηση της ηλικίας των δένδρων. 

Τα μοντέλα ανάπτυξης χρησιμοποιούν ευρέως τεχνικές προσδιορισμού ηλικίας των δέντρων, οι οποίες 
στηρίζονται στη Στηθιαία διάμετρο (Bowman & Kirkpatrick 1984, Bradshaw and Rayner 1997, Gibbons et al. 2000). 
Το ποσοστό ανάπτυξης  εξαρτάται από την ηλικία των δέντρων, από τα είδη και την κυριαρχία τους στον χώρο, 
από περιβαλλοντικούς παραμέτρους, από  την ποιότητα τόπου, από το ποσοστό συγκόμωσης , από τα 
διαχειριστικά μέτρα που εφαρμόζονται, από τις προσβολές από διάφορες ασθένειες -έντομα (Mucha 1979, Rose 
1993,  Cherubiniet al.1998, Wormington and Lamb 1999, Leal et al.2004, Bar et al. 2006,  May eld et al. 2007). 
Χρησιμοποιώντας  ετησίους δακτυλίους, εκτός από την ηλικία, παίρνουµε σηµαντικά ερευνητικά δεδοµένα για 
τις επιπτώσεις των περιβαλλοντικών παραγόντων στο δάσος (Μαρτίνης, &ι Ποϊραζίδης, 2005). 

Τα λίγα μοντέλα που είναι διαθέσιμα για τη σχέση ηλικίας-DBH βασίζονται συνήθως σε γραμμικές σχέσεις 
(Martin-Benito et al. 2011), τα οποία περιορίζονται  σε κλίμακα των παρατηρούμενων ηλικιών και διαμέτρων ( 
Pinheiro and Bates 2000). Μοντέλα απλής παλινδρόμησης μεταξύ ηλικίας δέντρου και διάμετρος στο ύψος του 
στήθους (πάνω από το φλοιό, dbh) παρείχαν τα πιο ακριβή μοντέλα ανάπτυξης σε μια τοποθεσία. Ωστόσο, οι 
εκτιμήσεις ηλικίας που προέκυψαν από τέτοια μοντέλα εμπεριέχουν μεγάλα σφάλματα όταν χρησιμοποιείται 
μικρός αριθμός  δέντρων ή όταν εμφανίζονται μεταβλητοί ρυθμοί ανάπτυξης. Υπό αυτές τις συνθήκες, τα 
περιθώρια μικρότερων σφαλμάτων προέκυψαν από τη χρήση ενός μοντέλου βασισμένου σε ιδιότητες dbh 
δέντρου και τοποθεσίας από ό, τι κατά τη μέση αύξηση των ρυθμών ανάπτυξης. 

Τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν ελπιδοφόρες προσεγγίσεις μη γραμμικής μοντελοποίησης οι οποίες έχουν 
προσελκύσει την προσοχή των ερευνητών  (Crecente-Campo et al.2010,  Subedi και Sharma 2011). Ιδιαίτερα 
σημαντική έγκειται η  χρήση δεδομένων δέντρου-δαχτυλιδιών για τη μελέτη της σχέσης της DBH και  της ηλικίας 
ετησίως (Rohner et al.  2013). Οι  Rohner    et al.  (2013) χρησιμοποίησαν μη γραμμικά μοντέλα μικτών επιδράσεων 
με συµμεταβλητές (Nonlinear mixed-effects models with covariates)  και καταγράφηκαν οι εξής πληροφορίες: α) 
έκθεση πλαγιάς, β) κλίση και γ) υψόμετρο.  
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Οι Παπαδόπουλος & Παντέρα (2005) προτείναν την παρακάτω εξίσωση για τον προσδιορισμό της ηλικίας της 
Quercus ithaburensis ssp macrolepis στη ∆. Ελλάδα 

y = 1,0238x + 104,17 (R2= 0,79). 

Η εξίσωση που περιγράφει αυτή τη σχέση σύμφωνα με τους Παπαδόπουλος & Παντέρα (2005) µπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση της ηλικίας δένδρων Quercus ithaburensis ssp macrolepis µέσης ηλικίας (150 
έως 300 έτη), για ανάλογες εδαφικές συνθήκες με αυτές στη ∆. Ελλάδα. 

O Rozas (2003) χρησιμοποίησε εξισώσεις παλινδρόμησης (regression equations) για να συσχετίσει την ηλικία με 
τη διάμετρο των ειδών F. Sylvatica και Q. Robur (Πίνακας  1) στο δάσος Caviedes (Ισπανία).  Οι εκτιμήσεις της 
ηλικίας που ελήφθησαν για συστάδες ατόμων ήταν σημαντικά ακριβέστερες και λιγότερο μεροληπτικές από τις 
εκτιμήσεις που ελήφθησαν με τα συνολικό αριθμό (Πίνακας 2). Σύμφωνα με τα μέσα απόλυτα σφάλματα που 
έχουν ληφθεί και τις κλίμακες των διαφόρων κατηγοριών, το ποσοστό για το F. Sylvatica είναι από 6.9 έως 24% 
της πραγματικής ηλικίας (13.4% κατά μέσο όρο) στα νεαρά δέντρα, και από 6 έως 9,1% (7,7% κατά μέσο όρο) σε 
γηραιότερα. Κατά συνέπεια, ποσοστιαία σφάλματα στα άτομα του είδους  Q. Robur (14,2% κατά μέσον όρο) στα 
νεαρά δέντρα  από 11,4% έως 21,6% της πραγματικής ηλικίας (14% κατά μέσον όρο) των μη ώριμων ατόμων. 
Αυτό συνεπάγεται μείωση του απόλυτου σφάλματος μεταξύ 10 και 28 ετών και μεταξύ 6 και 26% του ποσοστού 
σφάλματος. 

O Rozas (2004) χρησιμοποίησε εξισώσεις παλινδρόμησης (regression equations) για να συσχετίσει  τρεις 
διαφορετικές κατηγορίες ηλικίας Δρυών στο Tragamon της Ισπανίας, (ανάλογα με τις ηλικίες που καθορίστηκαν: 
νεανική, ώριμη και γηραιότερη) με τη διάμετρο. Υπολόγισε τη διάμετρος για κάθε κατηγορία, η οποία στη 
συνέχεια χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση της ηλικίας των δένδρων της ίδιας κατηγορίας από τις διαμέτρους 
τους. 

H Υβριδογενής Ελάτη (Abies borisii regis M) έχει διάμετρο περίπου 70-100cm σε ώριμη ηλικία. Σε  έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε από τον Κουτσιανίτη (2015) με θέμα την αξιολόγηση της ποσοτικής και ποιοτικής παραγωγής 
ξύλου από φυσικά δάση Υβριδογενούς Ελάτης (Abies borisii regis M.) και Δασικής Οξιάς (Fagus sylvatica L.) στο 
πανεπιστημιακό δάσος Περτουλίου (για την ελάτη) και στο δασικό σύμπλεγμα Ασπροποτάμου και στο δημοτικό 
δάσος Καστανιάς (για την οξιά), του Ν. Τρικάλων σε σχέση με την ποιότητα τόπου διαπιστώθηκε,  ότι υπάρχει 
αρκετά υψηλή και θετική συσχέτιση, μεταξύ των μέσων τιμών όγκου στρογγύλης ξυλείας, ύψους, ηλικίας και 
πλάτους αυξητικών δακτυλίων των δέντρων ελάτης και οξιάς με τις κλάσεις διαμέτρου (στηθιαία διάμετρο) και 
ανά ποιότητα τόπου προέκυψαν τα παρακάτω γραφήματα: 
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Η Εξάρχου (2007) χρησιμοποίησε την παρακάτω εξίσωση προσδιορισμού της ηλικίας μέσω βιομετρικών 
παραμέτρων για την Τραχεία Πεύκη (Pinus brutia Ten.) και τη Μαύρη Πεύκη (Pinus nigra Arn. ssp. pallasiana) στη 
Μυτιλήνη : 

 
Για την Τραχεία Πεύκης  ο συντελεστής συσχέτισης βρέθηκε R2=0.459, ενώ για τα άτομα της Μαύρης Πεύκης ο 
συντελεστής συσχέτισης R2=(0.621). 

  Στις  ομήλικες συστάδες  η διαφορά ηλικίας των δέντρων της συστάδας είναι μικρότερη του πλάτους μιας 
βαθμίδας ενώ σε μια ανομήλικη συστάδα η  διάμετρος θεωρείται σημαντικότερη από την ηλικία και συνεπώς η 
σπουδαιότητα του περίτροπου χρόνου αντικαθίσταται από αυτή του χρόνου περιφοράς και ως χρόνος ανόδου 
είναι ο χρόνος που χρειάζεται ένα δέντρο για να περάσει από μια βαθμίδα διαμέτρου στην αμέσως επόμενη 
(Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου, 2015). 

 Τα μη γραμμικά μοντέλα μικτών επιδράσεων με συµμεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν στην Ελβετία για τις 
δρύες βασίζονται σε μια τροποποιημένη εξίσωση Chapman-Richards και οι περιβαλλοντικές μεταβλητές 
συμπεριλήφθηκαν ως συμμεταβλητές. Τα μη γραμμικά μοντέλα μικτών επιδράσεων με συνδιακύμανση 
αποτελούν ένα ιδιαίτερα σημαντικό  εργαλείο για τη μοντελοποίηση της ανάπτυξης των δένδρων και 
συγκεκριμένα της σχέσης ηλικίας-διαμέτρου των δρυών, το μοντέλο  υποδεικνύει ότι η απορροή νερού σε 
συνδυασμό με παγετό και μειωμένου διαστήματος  της καλλιεργητικής περιόδου αποτελούν καθοριστικά 
χαρακτηριστικά του χώρου που  διαμορφώνουν τη σχέση της ηλικίας-διάμετρος της δρυός. Η ακρίβεια μπορεί 
να αυξηθεί σημαντικά με τη συμπερίληψη  επιδράσεων όπως είναι της πυκνότητας και του ανταγωνισμού.  

Τα μοντέλα αύξησης που χρησιμοποιούνται για την χρονική εξέλιξη ενός πληθυσμού είναι: 
• Εξίσωση του Gompertz    

o Gompertz model Y = a*exp (-exp(b^-cx))  
• 2.  Εκθετικό μοντέλο  Y=a*exp (-b/(x+c))  
• 3. Weibull model:  Y = a(1-b*exp (-c*x^d))  
• 4. Richards model : Y=a*(1-exp (b*x))^c  
• 5. Korf model : Y=a*exp (-b*x^-c)  

Όπου a, b, c είναι παράμετροι του μοντέλου. 

Στην Ελβετία  οι Rohner et al ( 2015) προσδιόρισαν  τις περιβαλλοντικές παραμέτρους  που διαμορφώνουν τη 
σχέση ηλικίας-διαμέτρου των δρυών (Q. petraea, Q. robur and Q. pubescens). Οι ηλικίες των ειδών ποικίλουν από  
21 έως  282 years με στηθιαία διάμετρο DBHib να ποικίλει από  3.5 έως  77.9 cm.  

Οι  Lukaszkiewicz &  Kosmala (2008) χρησιμοποίησαν  μη γραμμικά μοντέλα  για να υπολογίσουν την ηλικία των 
ειδών Tilia cordata, Fraxinus  excelsior και Aesculus hippocastanum χρησιμοποιώντας τη διάμετρο και το ύψος 
στην περιοχή της Βαρσοβίας.  
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https://plot.ly/~merle/115.embed 
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4. Χρονοσειρές συνολικής βλάστησης 
 

Στο παρόν κεφάλαιο, ο κύριος στόχος είναι να συνδεθούν τα διαχρονικά αποτελέσματα της φωτοερμηνείας με 
τα διαχρονικά ογκομετρικά στοιχεία από τις Διαχειριστικές Μελέτες. Ο λόγος είναι ότι η φωτοερμηνεία καλύπτει 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (1945-2015), από τις διαθέσιμες Διαχειριστικές (από 1963 για το Δημόσιο 
Κοτύλης, 1975 για Ν. Γράμμο, 1986 για Δημοτικό Κοτύλης): αν οι εκτάσεις της φωτοερμηνείας μεταφραστούν σε 
ογκομετρικά στοιχεία ανά είδος, τότε θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε χρονοσειρές του συνολικού όγκου 
ανά είδος για ολόκληρο το διάστημα 1945-2015. Μια τέτοια αναγωγή είναι εξαιρετικά επισφαλής και τα όποια 
συμπεράσματα θα είναι μόνο ενδεικτικά, καθώς -πέρα από τις ασταθμητές αποκλίσεις που έχει η κάθε μία από 
τις δύο πηγές, η κάθε μεθοδολογία έχει διαφορετική στοχοθεσία, πρωτερήματα και μειονεκτήματα.  

Τα ογκομετρικά στοιχεία από τις Διαχειριστικές Μελέτες προέρχονται από μια τελείως διαφορετική προσέγγιση: 
αφορούν τον όγκο που θα ξυλευθεί και συνεπώς εστιάζουν στις εκτάσεις που καλύπτονται με σχετικά κανονικό 
και συνεχές δάσος. Εντός αυτών των εκτάσεων σχετική ακρίβεια στη σύνθεση των ειδών, αφού βασίζονται στα 
δεδομένα από τις Δοκιμαστικές Επιφάνειες, αλλά η εκτίμηση των τύπων δασών σε όλη τη συστάδα, όπου 
ανάγονται τα αποτελέσματα των ΔΕ, είναι αρκετά επισφαλής. Τέλος, μια μεγάλη δυσκολία με τα ογκομετρικά 
είναι ότι οι διαδοχικές Διαχειριστικές Μελέτες έχουν συχνά αποκλίνουσα ακρίβεια και καταλήγουν σε μη 
συμβατά μεταξύ τους αποτελέσματα, όπως θα φανεί παρακάτω. Τα δεδομένα από τη φωτοερμηνεία αντίθετα, 
καλύπτουν όλη την περιοχή, έχουν καλή γεωγραφική αποτύπωση του κάθε τύπου, αλλά χαμηλή ακρίβεια στην 
εκτίμηση της σύνθεσης των ειδών, του βαθμού κυριαρχίας και της κάλυψης. Ο βαθμός ακρίβειας όμως είναι 
σχετικά παρόμοιος στις 3 στιγμές. Πρόκειται λοιπόν για δύο τελείως διαφορετικές προσεγγίσεις, που δύσκολα 
ανάγονται η μία στην άλλη.  

Ωστόσο, μια τέτοια αναγωγή έχει αξία για τους σκοπούς του έργου, αφού οι υλοτομήσεις, βασική παράμετρος 
διαμόρφωσης της βλάστησης, εκφράζονται σε όγκο ξυλείας. Συνεπώς, μπορούν να εκφραστούν σε ποσοστό του 
συνολικού όγκου και έτσι να εκτιμήσουμε το ποσοστό δέντρων που κόπηκε (βλ. αναλυτικά παρακάτω σχετικό 
κεφάλαιο). Για να αξιοποιηθούν τελικά τα διαθέσιμα στοιχεία υλοτόμησης κατά τις δεκαετίες για τις οποίες δεν 
έχουμε ογκομετρικά δεδομένα από τις Διαχειριστικές, χρειαζόμαστε μια εκτίμηση του συνολικού όγκου της 
ξυλείας ανά είδος. Μια τέτοια εκτίμηση μπορεί να γίνει αν γνωρίζουμε το μέσο ρυθμό μεταβολής του 
όγκου/είδους, στο διάστημα πριν από την πρώτη διαθέσιμη Διαχειριστική σε κάθε σύμπλεγμα.  

Στο Παραδοτέο 7, είχαμε καταλήξει στο παρακάτω πίνακα για την μεταβολή στον χρόνο των εκτάσεων που 
καλύπτει κάθε ένα από τα 4 κύρια δασικά είδη: 

Πίνακας 2 Αλλαγές στη σχέση των 4 βασικών ειδών 1945-2015 

  Οξιά_Ha Μ.Πεύκη_Ha Ελάτη_Ha Δρυς_Ha Σύνολο_Ha 

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% 

Μεταβολή 1970-2015 45,14% 48,73% 160,81% 84,85% 64,43% 
Μεταβολή 1945-2015 63,86% 64,14% 185,23% 227,48% 95,35% 

Είναι αναμενόμενο ότι ο μέσος αυτός ρυθμός έχει στην πραγματικότητα μεγάλη διακύμανση εντός του κάθε 
διαστήματος, αλλά και εντός της περιοχής. Κάνοντας, για τους λόγους που αναλύθηκαν παραπάνω, την 
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παραδοχή ότι ο ρυθμός μεταβολής έμεινε σταθερός στο κάθε αντίστοιχο διάστημα, προκύπτουν οι παρακάτω 
χρονοσειρές για την έκταση που καλύπτει το κάθε είδος ανά 5ετία: 

 

  Οξιά Μ.Πεύκη Ελάτη Δρυς Σύνολο 

1945 1354,4 1340,3 366,0 390,3 3451,1 
1950 1389,3 1368,1 372,9 450,6 3580,9 
1955 1424,3 1395,9 379,7 510,8 3710,6 
1960 1459,2 1423,6 386,6 571,1 3840,4 

1965 1494,1 1451,4 393,4 631,3 3970,2 
1970 1529,1 1479,2 400,3 691,5 4100,0 
1975 1605,8 1559,3 471,8 756,7 4393,5 
1980 1682,5 1639,4 543,3 821,9 4687,0 

1985 1759,1 1719,5 614,8 887,1 4980,5 
1990 1835,8 1799,5 686,3 952,3 5274,0 
1995 1912,5 1879,6 757,9 1017,5 5567,6 
2000 1989,2 1959,7 829,4 1082,7 5861,1 

2005 2065,9 2039,8 900,9 1147,9 6154,6 
2010 2142,6 2119,9 972,4 1213,1 6448,1 
2015 2219,3 2200,0 1043,9 1278,3 6741,6 
Μεταβολή 1945-1970 12,90% 10,36% 9,36% 77,16% 18,80% 

Ρυθμός πενταετίας 2,58% 2,07% 1,87% 15,43% 3,76% 

Μεταβολή 1970-2015 45,14% 48,73% 160,81% 84,85% 64,43% 
Ρυθμός πενταετίας 5,02% 5,41% 17,87% 9,43% 7,16% 

Μεταβολή 1945-2015 63,86% 64,14% 185,23% 227,48% 95,35% 

Ρυθμός πενταετίας 4,56% 4,58% 13,23% 16,25% 6,81% 
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Βλέπουμε ότι η Μ. Πεύκη κι η Οξιά αυξάνονται παράλληλα, με μια σημαντικό επιτάχυνση μετά το 1970, η Δρυς 
παρουσιάζει μια ισχυρή και σταθερή αύξηση, ενώ η Ελάτη μια μικρή αύξηση ως το 1970 και μια πολύ ισχυρότερη 
μετά.  

Η σύγκριση των στοιχείων αυτών με τα αντίστοιχα ογκομετρικά θα γίνει σε επίπεδο συμπλέγματος, για καλύτερη 
αντιστοίχιση.  

 
 

1. Δημόσιο Δάσος Νότιου Γράμμου 
 
Οι χρονοσειρές των εκτάσεων από τη φωτοερμηνεία εντός του Συμπλέγματος Δημόσιου Δάσους Νότιου 
Γράμμου, έχουν ως εξής: 
 

Πίνακας 3 Εκτιμώμενες χρονοσειρές για την έκταση (Ha) που καλύπτουν τα 4 κύρια δασικά είδη - Σύμπλεγμα Ν. Γράμμου 

  Οξιά Μ.Πεύκη Ελάτη Δρυς Σύνολο 

1945 1129,1 861,3 258,6 338,9 2587,8 

1950 1160,4 896,2 264,7 373,5 2694,8 
1955 1191,8 931,1 270,8 408,2 2801,8 
1960 1223,2 966,0 276,8 442,8 2908,9 
1965 1254,6 1001,0 282,9 477,4 3015,9 

1970 1286,0 1035,9 289,0 512,0 3122,9 
1975 1350,7 1097,4 303,6 552,6 3304,3 
1980 1415,4 1158,9 318,2 593,2 3485,6 
1985 1480,1 1220,3 332,7 633,8 3667,0 

1990 1544,8 1281,8 347,3 674,4 3848,4 
1995 1609,5 1343,3 361,9 715,0 4029,7 
2000 1674,2 1404,8 376,5 755,6 4211,1 
2005 1738,9 1466,3 391,0 796,2 4392,5 

2010 1803,6 1527,8 405,6 836,8 4573,8 
2015 1868,3 1589,3 420,2 877,4 4755,2 
Μεταβολή 1945-1970 13,90% 20,28% 11,77% 51,05% 20,68% 
Ρυθμός πενταετίας 2,78% 4,06% 2,35% 10,21% 4,14% 

Μεταβολή 1970-2015 45,28% 53,42% 45,39% 71,37% 52,27% 
Ρυθμός πενταετίας 5,03% 5,94% 5,04% 7,93% 5,81% 

Μεταβολή 1945-2015 65,48% 84,53% 62,50% 158,86% 83,75% 
Ρυθμός πενταετίας 4,68% 6,04% 4,46% 11,35% 5,98% 
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Σε αυτό το σύμπλεγμα, που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής και κυρίως τα ωριμότερα δάση, 
βλέπουμε ότι η Οξιά κυριαρχεί σημαντικά και διατηρή τη θέση της. Η ελάτη εισέρχεται με χαμηλό, αλλά 
επιταχυνόμενο ρυμό και η Δρυς με σταθερό.  
Τα αντίστοιχα ογκομετρικά που έχουμε διαθέσιμα καλύπτουν το διάστημα 1975-2018.  
 

 

Όπως φαίνεται εδώ, για τα 3 είδη εκτός Ελάτης η αύξηση έχει ήδη ουσιαστικά επιτευχθεί στο διάστημα 1975-
1995 και μετά το δάσος παραμένει σχετικά πιο σταθερό, ένα συμπέρασμα εύλογο, στο βαθμό που τότε ξεκινά η 
κανονική του διαχείριση. Η Ελάτη συνεχίζει να βελτιώνει τη θέση της. Η Δρυς δυσκολεύει τις εκτιμήσεις, γιατί 
ουσιαστικά δεν καταμετρήθηκε (λόγω επιλογής, μάλλον), στη ΔΜ του 1975. Θα πρέπει, με βάση τις επόμενες 
τιμές και τη γενική αυξητική της τάση, να υποθέσουμε ότι το 1975 είχε ήδη μια παρουσία.  

Γενικά, η τόση απότομη αύξηση από το 1975 στο 1995 (90% για το σύνολο), υποδεικνύει ότι πιθανά υπάρχει 
υποεκτίμηση στη Μελέτη του 1975. Συγκρίνοντας τις δύο προσεγγίσεις, η συνολική αύξηση της κάλυψης στο 
διάστημα 1975-2015 φτάνει το 50%, ενώ η συνολική αύξηση σε όγκο στο διάστημα 1975-2018 είναι διπλάσια και 
φτάνει το 105%. Είναι εύλογο η αύξηση σε όγκο να είναι αναλογικά μεγαλύτερη, καθώς το δάση ωριμάζουν, 
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ωστόσο η τόσο μεγάλη απόκλιση οφείλεται μάλλον σε ένα βαθμό στην υποεκτίμηση του 1975. Αντίστοιχα, οι 
τιμές του 1995, είναι πιθανά ελαφρά υπερεκτιμημένες σε σχέση με τις επόμενες, αφού 3 στα 4 είδη εμφανίζονται 
να μειώνονται από το 1995 ως το 2010.  

Για να καλύψουν κάπως αυτές τις αποκλίσεις, χωρίς να αλλάξουμε το βασικό χαρακτήρα των δεδομένων τα οποία 
μετά συσχετίζονται με τις υλοτομήσεις, προτείνουμε: 

- Η Μ. Πεύκη αναπροσαρμόζονται με +20% στο 1975 και -10% στο 1995.  
- Η Οξιά αναπροσαρμόζεται με +10% στο 1975 και -5% στο 1995.  
- Η Δρυς θεωρείται ότι το 1975 το 75% της τιμής που έχει το 1995, η οποία διορθώνεται κατά -10%. 
- Η Ελάτη παραμένει ως έχει.  

Με αυτές τις υποθέσεις, το παραπάνω διάγραμμα εξομαλύνεται ως εξής: 

 

Τέλος, για να εκτιμήσουμε τους όγκους για το διάστημα 1945-1975, κάνουμε την παραδοχή ότι οι όγκοι όλων 
των 2 κύριων ειδών (Μ. Πεύκη, Οξιά) αυξάνονται περίπου κατά 1,5 φορές πιο γρήγορα από ό,τι η αντίστοιχη 
έκταση που καλύπτουν. Προκύπτει έτσι η παρακάτω χρονοσειρά για τον όγκο: 

 
Οξιά Μ.Πεύκη Ελάτη Δρυς 

1945 259451 205976 37458 43421 

1950 282012 223887 39019 48246 

1955 306535 243355 40645 53606 

1960 333190 264516 42339 59563 

1965 362163 287518 44103 66181 

1970 393655 312519 45940 73534 

1975 427886 339695 47855 81705 

1980 454724 387292 50197 98045 

1985 481562 434890 52539 114386 

1990 508400 482487 54882 130727 

1995 535238 530085 57224 147068 

2000 541277 556918 80095 145736 
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2005 547315 583752 102966 144404 

2010 553354 610586 125837 143072 

2015 559393 637419 148707 141740 

 

 

Όπως σημειώθηκε επισταμένα παραπάνω, ο βαθμός ρεαλισμού είναι μικρός, μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί 
ως μια βάση αναφορά για τον υπολογισμό των παλιότερων υλοτομήσεων ως ποσοστό όγκου/δέντρων. 
Σημειώνεται ότι η σχετική αναλογία των 4 ειδών που προέκυψε για το 1945, είναι πολύ κοντά σε αυτή τη 
φωτοερμηνείας.  

 

2. Δημόσιο Δάσος Κοτύλης  

Οι αντίστοιχες χρονοσειρές των εκτάσεων από τη φωτοερμηνεία εντός του Συμπλέγματος Δημόσιου Δάσους 
Κοτύλης, έχουν ως εξής: 

Πίνακας 4 Εκτιμώμενες χρονοσειρές για την έκταση (Ha) που καλύπτουν τα 4 κύρια δασικά είδη - Σύμπλεγμα Ν. Γράμμου 

  Οξιά Μ.Πεύκη Ελάτη Δρυς Σύνολο 

1945 171,2 342,8 85,6 15,7 615,2 

1950 171,3 345,9 87,8 17,0 622,0 

1955 171,4 349,0 90,0 18,2 628,7 

1960 171,5 352,1 92,3 19,5 635,4 

1965 171,6 355,3 94,5 20,7 642,1 

1970 171,7 358,4 96,7 22,0 648,8 

1975 179,2 357,5 99,6 23,8 660,2 

1980 186,6 356,6 102,5 25,7 671,5 

1985 194,1 355,7 105,4 27,6 682,8 

1990 201,5 354,8 108,3 29,5 694,2 

1995 209,0 353,9 111,2 31,4 705,5 

2000 216,4 353,0 114,1 33,3 716,9 

2005 223,9 352,1 117,0 35,2 728,2 
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2010 231,3 351,3 119,8 37,1 739,5 

2015 238,8 350,4 122,7 39,0 750,9 
Μεταβολή 
1945-1970 0,34% 4,57% 13,02% 39,49% 5,46% 
Ρυθμός 
πενταετίας 0,07% 0,91% 2,60% 7,90% 1,09% 
Μεταβολή 
1970-2015 39,04% -2,24% 26,88% 77,70% 15,73% 
Ρυθμός 
πενταετίας 4,34% -0,25% 2,99% 8,63% 1,75% 
Μεταβολή 
1945-2015 39,51% 2,22% 43,40% 147,87% 22,05% 
Ρυθμός 
πενταετίας 2,82% 0,16% 3,10% 10,56% 1,57% 

 

 
 
Όπως περιγράφθηκε αναλυτικά στο Παραδοτέο 4, πρόκειται για ένα ανώριμο δάσος, που κυριαρχείται 
διαχρονικά από την Μ. Πεύκη. Η Μ. Πεύκη αυξάνεται από το 1945-1970, καλύπτοντας προφανώς νέες 
εγκαταλελειμμένες εκτάσεις, αλλά μετά παρουσιάζει κάμψη, η οποία οφείλεται στην πυρκαγιά του 2007 (βλ. 
παρακάτω σχετικό κεφάλαιο). Η Οξιά παρουσιάζει στασιμότητα ως το 1970 και μετά επιταχύνει την αύξησή της, 
όπως κι η Ελάτη σε μικρότερο βαθμό, ενώ η Δρυς αυξάνεται αργά αλλά μάλλον σταθερά.  
Τα αντίστοιχα ογκομετρικά που έχουμε διαθέσιμα καλύπτουν την περίοδο 1963-2018, το μεγαλύτερο διάστημα 
από τα 3 συμπλέγματα, και φαίνονται στο σχετικό πίνακα του Παραδοτέου 4. Πάνω σε αυτά, υπολογίζονται ως 
ποσοστό οι υλοτομίες. 
Το διάστημα που απομένει (1945-1963) είναι σχετικά μικρό. Επίσης, (α) το καθοριστικό γεγονός εδώ είναι οι 
πυρκαγιές και οι υλοτομήσεις/αποψιλώσεις της περίοδου του Εμφυλίου, οι οποίες ήταν καθολικές και δεν 
μπορούν να εκφραστούν σε όγκο ή ποσοστό όγκο, (β) η φωτοερμηνεία για αυτό το διάστημα σε αυτή την περιοχή 
δεν βοηθάει, ακριβώς γιατί έγινε πριν την περίοδο του Εμφυλίου, και (γ) δεν υπάρχουν ποσοτικά στοιχεία για 
υλοτομίες που χρειάζεται να μετατραπούν σε ποσοστό όγκου, δεν χρειάζεται να κάνουμε αντίστοιχες αναγωγές 
με αυτές που έγιναν για το Σύμπλεγμα του Νότιου Γράμμου.  
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3. Δημοτικό Δάσος Κοτύλης 
Οι αντίστοιχες χρονοσειρές των εκτάσεων από τη φωτοερμηνεία εντός του Συμπλέγματος Δημοτικού Δάσους 
Κοτύλης, έχουν ως εξής: 
 

  Οξιά Μ.Πεύκη Ελάτη Δρυς Σύνολο 

1945 53,2 257,1 31,7 84,8 426,8 

1950 55,4 263,5 32,9 94,3 446,2 

1955 57,6 270,0 34,1 103,8 465,5 

1960 59,9 276,5 35,3 113,3 484,9 

1965 62,1 282,9 36,5 122,8 504,3 

1970 64,4 289,4 37,7 132,3 523,7 

1975 69,5 297,8 40,2 140,2 547,7 

1980 74,7 306,1 42,8 148,2 571,8 

1985 79,9 314,5 45,3 156,2 595,8 

1990 85,1 322,9 47,9 164,1 619,9 

1995 90,2 331,2 50,4 172,1 644,0 

2000 95,4 339,6 53,0 180,1 668,0 

2005 100,6 348,0 55,5 188,1 692,1 

2010 105,7 356,3 58,0 196,0 716,2 

2015 110,9 364,7 60,6 204,0 740,2 

Μεταβολή 1945-1970 21,02% 12,58% 18,63% 55,97% 22,70% 

Ρυθμός πενταετίας 4,20% 2,52% 3,73% 11,19% 4,54% 

Μεταβολή 1970-2015 72,37% 26,02% 60,89% 54,25% 41,35% 

Ρυθμός πενταετίας 8,04% 2,89% 6,77% 6,03% 4,59% 

Μεταβολή 1945-2015 108,59% 41,87% 90,86% 140,59% 73,45% 

Ρυθμός πενταετίας 7,76% 2,99% 6,49% 10,04% 5,25% 

 

 

Πρόκειται, όπως ειπώθηκε στο Παρ. 4, για ένα ουσιαστικά νέο δάσος, που δημιουργείται εντός του παραπάνω 
διαστήματος. Μόνο η Μ. Πεύκη ήταν ουσιαστικά παρουσία στην αρχή. Όλα τα είδη λοιπόν αυξάνουν ομάλα την 
έκτασή τους.  
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Τα ογκομετρικά στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας ξεκινούν από το 1986 και είναι σχετικά φτωχά, ενώ 
παρουσιάζουν και αντιφάσεις.  

  Οξιά Μ.Πεύκη Ελάτη Δρυς 

1986 790 30854   13596 

1995 1795 49801   7714 

2005 2240 51155 9276 3971 

2017 2382 65936 4734 4787 
Μεταβολή 1986-
2018 201,52% 113,70% -48,97% -64,79% 

 

 

Μόνο η Μ. Πεύκη αυξάνεται με έναν ομαλό τρόπο, ενώ η Οξιά παραμένει διαχρονικά πολύ χαμηλά, αλλά κινείται 
με αναμενόμενο τρόπο. Η Δρυς ξεκινά με μια υψηλή καταγραφή και μειώνεται, χωρίς εξήγηση, ενώ η Ελάτη 
καταγράφεται 1η φορά το 2005 με μια υψηλή καταγραφή και μειώνεται. Η αστάθεια αυτή υποδεικνύει μάλλον 
το νεαρό και ανώριμο χαρακτήρα του δάσους αυτού.  

Στο σύμπλεγμα αυτό δεν έχουμε ουσιαστικά υλοτομήσεις πριν από το παραπάνω διάστημα, οπότε κι εδώ 
ελλείπει ο λόγος αντιστοίχισης των ογκομετρικών με τις εκτάσεις για το προηγούμενο από το 1984 διάστημα. 
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5. Ποσοτικός προσδιορισμός αρχικής βλάστησης 
1. Αντίστοιχιση πολυγώνων και ΔΕ 

Η βασική πηγή γεωαναφερμένων πληροφοριών που έχουμε για τις αλλαγές στη βλάστηση της περιοχής, είναι τα 
αποτελέσματα τη φωτοερμηνείας, τα οποία αξιολογήθηκαν, συμπληρώθηκαν και διορθώθηκαν με τα δεδομένα 
από τις Δοκιμαστικές Επιφάνειες και την επιτόπια έρευνα. Τα δεδομένα αυτά είναι άμεσα διαθέσιμα με τη μορφή 
των πολυγώνων, όπου στις 3 διαδοχικές στιγμές (1945, 1970, 2015) καταγράφεται: 

- Το είδος της βλάστησης, με βάση τα δύο κυρίαρχα είδη 
- Ο βαθμός κυριαρχίας του πιο άφθονού είδους σε 3 τιμές: 25%, 50%, 75% (το 2015 μέσω της 

φωτοερμηνείας, το 1945 και το 1970 με έμμεσους υπολογισμούς, με βάση την αναμενόμενη αντίστροφη 
πορεία διαδοχής).  

- Ο συνολικός βαθμός δασοκάλυψης σε 5 τιμές: 20%, 40%, 60%, 80%, 100%.  
- Βαθμός ωριμότητας των περισσοτέρων ατόμων σε κάθε πολύγωνο, σε 2 τιμές: νεαρά, ώριμα.  

Για να αξιοποιηθούν τα δεδομένα αυτά στην ποσοτική μοντελοποίηση της ιστορίας της βλάστησης, θα πρέπει να 
μετασχηματιστουν σε: 

- Αριθμός ατόμων 
o Σε συγκεκριμένη έκταση  

§ Ανά είδος 
• Ανά ηλικιακή κλάση 

Παρόμοια δεδομένα διαθέτουμε από τις Δοκιμαστικές Επιφάνειες, όπου για έναν πολύ μεγάλο αριθμό 
επιφανειών, μας δίνεται ο: 

- Αριθμός ατόμων 
o Σε συγκεκριμένη έκταση  

§ Ανά είδος 
• Ανά κλάση διαμέτρου 

Επιχειρήθηκε λοιπόν να συνδυαστούν τα δεδομένα από τη φωτοερμηνεία με τα στοιχεία από τις ΔΕ, σε 
συνδυασμό με τα στοιχεία από την επιτόπια έρευνα, ώστε να μετατραπούν στη μορφή που θέλουμε, πάντα με 
βάση μια σειρά υποθέσεων και παραδοχών. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω 3 βήματα: 

1. Αντιστοίχιση της κατηγορία του πολυγώνου της φωτοερμηνείας, σε κατηγορία Δοκιμαστικής 
Επιφάνειας  

Η αντιστοίχιση αυτή γίνεται χωρίς κάποια μετατροπή, με βάση τα δύο κυρίαρχα είδη και τον βαθμό 
κυριαρχίας τόσο στα πολύγωνα όσο και στις Δοκιμαστικές Επιφάνειες. 
 
2. Αντιστοίχιση του βαθμού κάλυψης (Cover) του πολυγώνου σε σχετική πυκνότητα των ατόμων.  
Η σχετική πυκνότητα των ατόμων που είναι παρόντα σε κάθε χρονική στιγμή σε μία περιοχή-κελί της υπό 
προσομοίωση περιοχής υπολογίζεται με βάση το Δείκτη Πυκνότητας Συστάδας (SDI, Stand Density Index) ο 
οποίος προτάθηκε από τον Reineke (1933). Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται μία σχετική επέκταση του 
αρχικού δείκτη ή οποία εισήχθη από τον Stage (1968) σύμφωνα με την οποία ο δείκτης SDI είναι ίσος με:  

 !"# = 	∑'() × +
,-./

01
2
0.415

 (1) 
Όπου DBHi είναι η μέση στηθαία διάμετρος και ΝΤj είναι ο συνολικός αριθμός δέντρων που ανήκουν στην 
κλάση διαμέτρου j. Ωστόσο, (α) σε κάθε περιοχή μπορούν σε κάποια δεδομένη στιγμή να συνυπάρχουν 
περισσότερα από ένα είδη και (β) αυτό που ενδιαφέρει κατά την παραμετροποίηση της βλάστησης είναι η 
ηλικία και όχι μόνο η διάμετρος. Έτσι, επιλέχθηκε ο δείκτης  GSO (Growing Space Occupied ή Κατειλημμένος 
Χώρος Ανάπτυξης), ο οποίος 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 (για τον υπολογισμό του MaxSDI, βλέπε 
παρακάτω την ενότητα για τα χαρακτηριστικά των ειδών). Όταν σε μία περιοχή υπάρχουν περισσότερα από 
ένα είδη, ισχύει: 
 6!7 = 	∑ 6!78

Q	DO=>8=G

8P0
 (3) 

Δηλαδή, ο συνολικός GSO της περιοχής είναι το άθροισμα των GSOi των Ν ειδών που υπάρχουν στην περιοχή 
τη δεδομένη χρονική στιγμή.  
Για την αντιστοίχιση τέλος του Cover με συγκεκριμένη τιμή GSO, πραγματοποιήθηκε σύγκριση του GSO των 
ΔΕ και του cover των πολυγώνων στα οποία εμπίπτουν (βλ. πίνακα, αναλυτικά βλ. Παραδοτέο 7). 

Cover_2015 GSO 

100% 0,75 

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

 

 
Εικόνα 4 Ο χάρτης του 1945, με τις περιοχές που κυριαρχεί το κάθε είδος (μωβ η Δρυς, κίτρινο η Μ. Πεύκη, ανοιχτό πράσινο η Ελάτη, 
σκούρο πράσινο η Οξιά.  
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3. Μετατροπή κλάσεων διαμέτρων σε ηλικιακές κλάσεις 
Το επόμενο βήμα αφορά την μετατροπή της κατανομής σε κλάσεις διαμέτρου (DBH) σε κατανομή σε ηλικιακές 
κλάσεις. Για τον σκοπό αυτό εφαρμόστηκε η σχέση (Kim 2009): 
 "RSTM= = "RSU@C × V

WX×=
YZ×[\] (4) 

όπου DBHAge είναι η στηθαία διάμετρος ενός είδος σε μία δεδομένη ηλικία Age, DBHmax είναι η μέγιστη διάμετρος 
στην οποία μπορεί να φτάσει ένα είδος, και α, Κ είναι παράμετροι του μοντέλου. Δεδομένου ότι οι παράμετροι 
DBHAge ήταν γνωστοί από τις Δοκιμαστικές Επιφάνειες, η παραπάνω σχέση μετασχηματίστηκε καταλλήλως ώστε 
να υπολογίζεται η ηλικία κάθε δέντρου σε κάθε είδος με βάση τη στηθαία διάμετρό του: 

 ^_V =

`abc
d

efgh
ijkldm
ijk[\]

n

o

p
 (5) 

Οι τιμές για τις παραμέτρους του μοντέλου α και Κ βρέθηκαν από τη σχετική βιβλιογραφία για κάθε είδος 
(Jagodzinski et al. 2016, Kim 2009). 
Τα πολύγωνα που χαρακτηρίστηκαν ως «νεαρά» αντιστοιχήθηκαν με άτομα που ανήκουν μόνο στις μικρότερες 
ηλικιακές κλάσεις.  
Τεικά, συνθέτωντας όλα τα παραπάνω, για κάθε Δοκιμαστική Επιφάνεια έγινε ο μετασχηματισμός της στηθαίας 
διαμέτρου των δέντρων ανά είδος, σε ηλικία με τη χρήση της εξίσωσης 5. Στη συνέχεια, υπολογίστηκε ο 
συνολικός GSO με τη βοήθεια των εξισώσεων 1-3, η μέση ηλικία κάθε συστάδας και η σχετική σύσταση σε είδη 
(dominance) για όσες συστάδες περιλάμβαναν παραπάνω από ένα είδη. Με τον τρόπο αυτό, δημιουργήθηκε μια 
δεξαμενή από αντιπροσωπευτικές για την περιοχή Δοκιμαστικές Επιφάνειες, περιγραφόμενες με τα 
χαρακτηριστικά που απαιτούνται (είδη, κάλυψη, ηλικία συστάδας, σχετική σύσταση) και αναλυόμενες, η κάθε 
μία, σε ηλικιακές κλάσεις. Στη δεξαμενή αυτή, εφαρμόστηκε σύστημα πολυκριτηριακής ποιοτικής επιλογής 
συστάδων, ώστε σε κάθε κατηγορία των πολυγώνων της αρχικής φωτοερμηνείας  να αποδοθεί μια εκ των 
διαθέσιμων αντιπροσωπευτικών ηλικιακών συστάσεων η οποία πληροί τα κριτήρια που τίθενται από τα 
χαρακτηριστικά της εκάστοτε κατηγορίας βλάστησης. Για το σκοπό αυτό κατασκευάστηκε και εφαρμόστηκε 
τμήμα κώδικα σε προγραμματιστικό περιβάλλον R. 
Δημιουργήθηκαν έτσι πίνακες της μορφής:  
#10_ΟΧΥΑ_ELATI_55%_orima_25%# 
#Pin_nig# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
#Fag_syl# 1 4 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
#Abi_bre# 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
#Que_spp# 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Όπου: Η πρώτη σειρά είναι ο τύπος βλάστησης, πχ: 
10: α/α κατηγορίας 
ΟΧΥΑ _ELATI: όνομα κατηγορίας (κυρίαρχα είδη) 
55%: GSO 0,55 
orima: αν είναι νεαρά ή ώριμα 
25%: βαθμός κυριαρχίας (dominance) του 1ου πάνω στο 2ο (εδώ δηλαδή 25% δρυς, 75% πεύκη).  
Αυτά μεταφράζονται αμέσως μετά σε νούμερα ανά είδος:  
Η 3η σειρά πχ είναι ο αριθμός των έλατων, ανά ηλικιακή κλάση των 10 ετών: 
#Abi_bre# 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Εδώ πχ έχουμε: 
- 1 έλατο ηλικίας 0-10 ετών 
- 2 έλατα ηλικίας 11-20 ετών  
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- 0 πεύκα ηλικίας 21-30 ετών κοκ. 
 

2. Προσθήκες μικρών ατόμων και δευτερεύοντων ειδών 
Τα παραπάνω δεδομένα έχουν κάποιες ελλείψεις: 

- Από τα δεδομένα των ΔΕ, λείπουν τα δέντρα με DBH < 8 cm 
- Από τα δεδομένα της φωτοερμηνείας, λείπουν τα άτομα του 3ου ή 4ου είδους 
- Από τα δεδομένα και των δύο λείπουν άτομα από δευτερεύοντα δασικά είδη.  

Οι ελλείψεις αυτές αφορούν αναλογικά μικρά ποσοστό και δεν επηρεάζουν σημαντικά το αποτέλεσμα, ούτε την 
πορεία διαδοχής στην περιοχή. Για λόγους ρεαλισμού ωστόσο, κρίθηκε σκόπιμο να καλυφθούν, με τα επόμενα 
3 βήματα.  
 

1. Προσθήκη νεαρών δενδρυλλίων 
Τα δεδομένα από τις ΔΕ καταγράφουν όλα τα δέντρα που είναι μεγαλύτερα από 8 DBH. Δημιουργείται έτσι μια 
τεχνητή μείωση των νεαρών δενδρυλλίων. Το κενό αυτό μπορεί να καλυφθεί από τα δεδομένα που διαθέτουμε 
από την επιτόπια έρευνα για τη δασική διαδοχή (βλ. Παραδοτέο 4). Συγκεκριμένα, σε κάθε μίξη προσθέσαμε 
έναν ορισμένο αριθμό δενδρυλλίων στη μικρότερη ηλικιακή κλάση (0-10 ετών).  
Ο αριθμός αυτός προκύπτει από το μέσο όρο του αριθμού των δενδρυλλίων με μέγεθος <8 DBH και >1,5 m ύψος, 
τα οποία καταγράφηκαν στις επιφάνειες της συγκεκριμένης ένωσης κατά την επιτόπια έρευνα. 
Τα δέντρα αυτά προστίθενται μόνο στις κατηγορίες που έχουν μικρότερο βαθμό GSO από το όριο στο οποίο 
μπορεί να αναπτύσσεται το κάθε είδος. Συγκεκριμένα,  

- Σε ενώσεις με GSO ως 0,5 προστίθενται νεαρά από όλα τα είδη (Μ. Πεύκη, Οξιά, Ελάτη, Δρυς). 
- Σε ενώσεις με GSO ως 0,6 προστίθενται νεαρά από Οξιά, Ελάτη, Δρυς. 
- Σε ενώσεις με μεγαλύτερο GSΟ προστίθενται νεαρά μόνο από Οξιά, Ελάτη. 

 
2. Προσθήκη συμπληρωματικών ατόμων από τα κύρια είδη 

Στα πολύγωνα της φωτοερμηνείας διακρίθηκαν μόνο οι μίξεις των δύο κυρίαρχων ειδών κάθε περιοχής, ενώ ως 
μίξεις χαρακτηρίστηκαν οι ενώσεις με βαθμό κυριαρχίας ως 75%, ενώ οι ενώσεις με μεγαλύτερο βαθμό 
κυριαρχίας χαρακτηρίστηκαν ως αμιγείς. Στην πραγματικότητα, οι περισσότερες αμιγείς εκτάσεις έχουν ένα 
μικρό βαθμό μίξης από άλλα είδη, ενώ στις μίξεις των 2 ειδών, υπεσέρχονται σε μικρό βαθμό και άτομα από το 
3ο ή ακόμα το 4ο είδος. Οι αναλογίες αυτές είναι μικρές για να επηρεάσουν τη συνολική πορεία διαδοχής και 
άλλωστε στο σύνολο της περιοχής μάλλον εξισορροπούνται.  
Για να αυξήσουμε ωστόσο το βαθμό ρεαλισμού της μοντελοποίησης, προσθέσαμε σε μικρές αναλογίες (ως 10%) 
άτομα από τα άλλα είδη (εκ των 4 βασικών) πλην του κυρίαρχου ή των δύο κυρίαρχων κάθε ένωσης. Η αναλογία 
αυτή προκύπτει από τα δεδομένα των λίγων ΔΕ που εξετάζουν τριπλές μίξεις, από παρατηρήσεις και από τα 
δεδομένα της επιτόπιας έρευνας για την αναγέννηση.  
Τα άτομα αυτά αντικαθιστούν με τυχαίο τρόπο κάποια από τα άτομα του/των κυρίαρχου/ων είδους/ών.  
Συγκεκριμένα και ανά μίξη: 

1. Δρυς: αναμειγνύεται εύκολα με Ελάτη και πιο συχνά, λόγω ζώνης, με Πεύκη, σπάνια είναι τελείως 
καθαρή. 5% Πεύκη, 2% Ελάτη 

2. Δρυς – Μ. Πεύκη: πολύ συχνά περιέχει Ελάτη (βλ. ΦΠΣ), η οποία μπορεί και να μην διακρίθηκε στη 
Φωτορεμηνεία. Οξιά μπορεί να έχει σε κάποιες θέσεις, αλλά όχι στις περισσότερες, για αυτό δεν 
προστίθεται. 5% Ελάτη.  

3. Ελάτη: στην πράξη, δεν είναι ποτέ μόνη: έχει Πεύκη ή/και Οξιά. Σε όλη τη ζώνη της μπορούν να 
αναπτυχθούν και τα δύο, οπότε τα προσθέτουμε. 5% Οξιά, 5% Πεύκη. 
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4. Ελάτη – Μ. Πεύκη: βρίσκεται σχετικά ψηλά, πιο κοντά στη ζώνη της Οξιάς, με την οποία αναμειγνύεται 
συχνά. 5% Οξιά.  

5. Μ. Πεύκη: αναμειγνύεται συχνά, αλλά συχνά είναι και μόνη, σε νέα εδάφη. Πιάνει όλη τη ζώνη, οπότε 
δεν είναι ασφαλές να προσθέσουμε κάποιο είδος, χωρίς αυτό να βρεθεί εκτός πραγματικής επικράτειας.  

6. Οξιά: αναμειγνύεται συχνά με Πεύκη και Ελάτη, αλλά σχηματίζει και αμιγείς συστάδες. 5% Ελάτη, 3% 
Πεύκη. 

7. Οξιά – Δρυς: δύσκολη μίξη, σε ευνοϊκές θέσεις στο πάνω όριο της Δρυός. Αν και ώριμα δάση, η Πεύκη 
είναι στην κορύφωση της ζώνης της και μάλλον  έχει αφήσει κάποια άτομα. Η Ελάτη μπορεί να 
εισχωρήσει εύκολα, συνοδεύει και τα δύο είδη. 5% Ελάτη, 5% Πεύκη. 

8. Οξιά – Ελάτη: περιέχουν σχεδόν πάντα ένα ποσοστό Πεύκης. 5% Πεύκη. 
9. Οξιά – Μ. Πεύκη: περιέχουν πάντα ένα ποσοστό Ελάτης. 5% Ελάτη. 

 
3. Προσθήκη ατόμων από δευτερεύοντα είδη 

Τέλος, πέρα από τα 4 βασικά είδη, κάθε ένωση έχει μερικά άτομα από τα δευτερεύοντα δασικά είδη (βλ. 
αναλυτικά Παραδοτέο 7). Και πάλι εδώ, για να αυξήσουμε το βαθμό ρεαλισμού, πρέπει να προσθέσουμε 
ορισμένα άτομα σε κατάλληλες αναλογίες. Επιπλέον, τα είδη αυτά μάλιστα παίζουν κεντρικό ρόλο σε ορισμένες 
συνθέσεις (παραποτάμια), ενώ κάποια άλλα (πρόσκοπα φυλλοβόλα) κυριαρχούν στις καμένες εκτάσεις που 
δασώνονται. Για αυτό, είναι απαραίτητο να καταγραφεί η παρουσία τους στην περιοχή από τις αρχικές 
συνθέσεις, ώστε να μπορούν στη συνέχεια να δώσουν σπόρους και να εξαπλωθούν στις καμένες περιοχές.  
Η αναλογία κι εδώ καθορίστηκε από τις παρατηρήσεις, τις αναφορές στα ΦΠΣ και τα δεδομένα της επιτόπιας 
έρευνας για την αναγέννηση. 
Τα άτομα που προστίθενται αντικαθιστούν με τυχαίο τρόπο κάποια από τα άτομα του/των κυρίαρχου/ων 
είδους/ών, ως εξής: 
Σε σχέση με ηλικιακή κατανομή:  

1. Salix caprea, αφαιρούμε Πεύκα από τις πρώτες 2 δεκαετίες και τα βάζουμε στη θέση τους 
2. Populus tremula, ομοίως 
3. Carpinus orientalis, αφαιρούμε τυχαία Δρυ και τα βάζουμε στη θέση της 
4. Acer sp. αφαιρούμε τυχαία από τα 2 κυρίαρχα και τα βάζουμε στη θέση τους 
5. Juniperus sp. αφαιρούμε Πεύκα από τις πρώτες 2 δεκαετίες και τα βάζουμε στη θέση τους 
6. Alnus glutinosa αφαιρούμε τυχαία από τα 2 κυρίαρχα και τα βάζουμε στη θέση τους  

 
Όλες οι προσθήκες εμφανίζονται στο παρακάτω πίνακα: 
 
Πίνακας 5 Προσθήκη ατόμων στις βασικές ενώσεις 
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DRYS_20%_neara_NaP 0,2   
  

12   5% 2% 
 

  
 

5% 3% 2% 
  

DRYS_20%_orima_NaP 0,2   
  

12   5% 2% 
 

  
 

5% 3% 2% 
  

DRYS_40%_neara_NaP 0,4   
  

6   5% 2% 
 

  
 

5% 3% 2% 
  

DRYS_40%_orima_NaP 0,4   
  

6   5% 2% 
 

  
 

5% 3% 2% 
  

DRYS_55%_neara_NaP 0,55   
  

6   5% 2% 
 

  
 

5% 3% 2% 
  

DRYS_55%_orima_NaP 0,55   
  

6   5% 2% 
 

  
 

5% 3% 2% 
  

DRYS_65%_neara_NaP 0,65   
  

6   5% 2% 
 

  
 

5% 3% 2% 
  

DRYS_65%_orima_NaP 0,65   
  

6   5% 2% 
 

  
 

5% 3% 2% 
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DRYS_M.PEFKI_20%_neara_25% 0,2   20 11 18   
 

5% 
 

  
 

5% 3% 2% 
  

DRYS_M.PEFKI_20%_neara_50% 0,2   20 11 18   
 

5% 
 

  
 

5% 3% 2% 
  

DRYS_M.PEFKI_20%_neara_75% 0,2   20 11 18   
 

5% 
 

  
 

5% 3% 2% 
  

DRYS_M.PEFKI_20%_orima_25% 0,2   20 11 18   
 

5% 
 

  
 

5% 3% 2% 
  

DRYS_M.PEFKI_20%_orima_50% 0,2   20 11 18   
 

5% 
 

  
 

5% 3% 2% 
  

DRYS_M.PEFKI_20%_orima_75% 0,2   20 11 18   
 

5% 
 

  
 

5% 3% 2% 
  

DRYS_M.PEFKI_40%_neara_25% 0,4   20 11 18   
 

5% 
 

  
 

5% 3% 2% 
  

DRYS_M.PEFKI_40%_neara_50% 0,4   20 11 18   
 

5% 
 

  
 

5% 3% 2% 
  

DRYS_M.PEFKI_40%_neara_75% 0,4   20 11 18   
 

5% 
 

  
 

5% 3% 2% 
  

DRYS_M.PEFKI_40%_orima_25% 0,4   20 11 18   
 

5% 
 

  
 

5% 3% 2% 
  

DRYS_M.PEFKI_40%_orima_50% 0,4   20 11 18   
 

5% 
 

  
 

5% 3% 2% 
  

DRYS_M.PEFKI_40%_orima_75% 0,4   20 11 18   
 

5% 
 

  
 

5% 3% 2% 
  

DRYS_M.PEFKI_55%_neara_25% 0,55   0 11 18   
 

5% 
 

  
 

5% 3% 2% 
  

DRYS_M.PEFKI_55%_neara_50% 0,55   0 11 18   
 

5% 
 

  
 

5% 3% 2% 
  

DRYS_M.PEFKI_55%_neara_75% 0,55   0 11 18   
 

5% 
 

  
 

5% 3% 2% 
  

DRYS_M.PEFKI_55%_orima_25% 0,55   0 11 18   
 

5% 
 

  
 

5% 3% 2% 
  

DRYS_M.PEFKI_55%_orima_25% 0,55   0 11 18   
 

5% 
 

  
 

5% 3% 2% 
  

DRYS_M.PEFKI_55%_orima_50% 0,55   0 11 18   
 

5% 
 

  
 

5% 3% 2% 
  

DRYS_M.PEFKI_55%_orima_75% 0,55   0 11 18   
 

5% 
 

  
 

5% 3% 2% 
  

DRYS_M.PEFKI_65%_neara_50% 0,65   0 11 18   
 

5% 
 

  
 

5% 3% 2% 
  

DRYS_M.PEFKI_65%_orima_25% 0,65   0 11 18   
 

5% 
 

  
 

5% 3% 2% 
  

DRYS_M.PEFKI_65%_orima_50% 0,65   0 11 18   
 

5% 
 

  
 

5% 3% 2% 
  

DRYS_M.PEFKI_65%_orima_75% 0,65   0 11 18   
 

5% 
 

  
 

5% 3% 2% 
  

ELATI_40%_neara_NaP 0,4 75 10 39   5% 5% 
  

  
  

3% 
   

ELATI_40%_orima_NaP 0,4 75 10 39   5% 5% 
  

  
  

3% 
   

ELATI_55%_orima_NaP 0,55 75 0 39   5% 5% 
  

  
  

3% 
   

ELATI_65%_neara_NaP 0,65 75 0 39   5% 5% 
  

  
  

3% 
   

ELATI_65%_orima_NaP 0,65 75 0 39   5% 5% 
  

  
  

3% 
   

ELATI_M.PEFKI_75%_orima_25% 0,75 5 
 

36   5% 
   

  
  

3% 2% 
  

ELATI_M.PEFKI_20%_neara_25% 0,2 5 26 36   5% 
   

  
  

3% 2% 
  

ELATI_M.PEFKI_20%_neara_75% 0,2 5 26 36   5% 
   

  
  

3% 2% 
  

ELATI_M.PEFKI_20%_orima_25% 0,2 5 26 36   5% 
   

  
  

3% 2% 
  

ELATI_M.PEFKI_20%_orima_50% 0,2 5 26 36   5% 
   

  
  

3% 2% 
  

ELATI_M.PEFKI_20%_orima_75% 0,2 5 26 36   5% 
   

  
  

3% 2% 
  

ELATI_M.PEFKI_40%_neara_25% 0,4 5 26 36   5% 
   

  
  

3% 2% 
  

ELATI_M.PEFKI_40%_neara_75% 0,4 5 26 36   5% 
   

  
  

3% 2% 
  

ELATI_M.PEFKI_40%_orima_25% 0,4 5 26 36   5% 
   

  
  

3% 2% 
  

ELATI_M.PEFKI_40%_orima_50% 0,4 5 26 36   5% 
   

  
  

3% 2% 
  

ELATI_M.PEFKI_40%_orima_75% 0,4 5 26 36   5% 
   

  
  

3% 2% 
  

ELATI_M.PEFKI_55%_neara_25% 0,55 5 
 

36   5% 
   

  
  

3% 2% 
  

ELATI_M.PEFKI_55%_neara_75% 0,55 5 
 

36   5% 
   

  
  

3% 2% 
  

ELATI_M.PEFKI_55%_orima_25% 0,55 5 
 

36   5% 
   

  
  

3% 2% 
  

ELATI_M.PEFKI_55%_orima_50% 0,55 5 
 

36   5% 
   

  
  

3% 2% 
  

ELATI_M.PEFKI_55%_orima_75% 0,55 5 
 

36   5% 
   

  
  

3% 2% 
  

ELATI_M.PEFKI_65%_orima_25% 0,65 5 
 

36   5% 
   

  
  

3% 2% 
  

ELATI_M.PEFKI_65%_orima_50% 0,65 5 
 

36   5% 
   

  
  

3% 2% 
  

ELATI_M.PEFKI_65%_orima_75% 0,65 5 
 

36   5% 
   

  
  

3% 2% 
  

M.PEFKI_75%_orima_NaP 0,75   
 

7     
   

2% 2% 
 

3% 3% 
  

M.PEFKI_20%_neara_NaP 0,2   27 7     
   

2% 2% 
 

3% 3% 
  

M.PEFKI_20%_orima_NaP 0,2   27 7     
   

2% 2% 
 

3% 3% 
  

M.PEFKI_40%_neara_NaP 0,4   27 7     
   

2% 2% 
 

3% 3% 
  

M.PEFKI_40%_orima_NaP 0,4   27 7     
   

2% 2% 
 

3% 3% 
  

M.PEFKI_55%_neara_NaP 0,55   
 

7     
   

2% 2% 
 

3% 3% 
  

M.PEFKI_55%_orima_NaP 0,55   
 

7     
   

2% 2% 
 

3% 3% 
  

M.PEFKI_65%_neara_NaP 0,65   
 

7     
   

2% 2% 
 

3% 3% 
  

M.PEFKI_65%_orima_NaP 0,65   
 

7     
   

2% 2% 
 

3% 3% 
  

OXYA_75%_orima_NaP 0,75 100 
 

20     
 

5% 
 

  
  

3% 
  

2% 

OXYA_20%_neara_NaP 0,2 100 
 

20     
 

5% 
 

  
  

3% 
  

2% 
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OXYA_20%_orima_NaP 0,2 100 
 

20     
 

5% 
 

  
  

3% 
  

2% 

OXYA_40%_neara_NaP 0,4 100 
 

20     
 

5% 
 

  
  

3% 
  

2% 

OXYA_40%_orima_NaP 0,4 100 
 

20     
 

5% 
 

  
  

3% 
  

2% 

OXYA_55%_neara_NaP 0,55 100 
 

20     
 

5% 
 

  
  

3% 
  

2% 

OXYA_55%_orima_NaP 0,55 100 
 

20     
 

5% 
 

  
  

3% 
  

2% 

OXYA_65%_neara_NaP 0,65 100 
 

20     
 

5% 
 

  
  

3% 
  

2% 

OXYA_65%_orima_NaP 0,65 100 
 

20     
 

5% 
 

  
  

3% 
  

2% 

OXYA_DRYS_20%_neara_25% 0,2 50 
 

20 12   5% 5% 
 

  
  

3% 
  

2% 

OXYA_DRYS_20%_neara_50% 0,2 50 
 

20 12   5% 5% 
 

  
  

3% 
  

2% 

OXYA_DRYS_20%_neara_75% 0,2 50 
 

20 12   5% 5% 
 

  
  

3% 
  

2% 

OXYA_DRYS_40%_neara_25% 0,4 50 
 

20 12   5% 5% 
 

  
  

3% 
  

2% 

OXYA_DRYS_40%_neara_50% 0,4 50 
 

20 12   5% 5% 
 

  
  

3% 
  

2% 

OXYA_DRYS_40%_neara_75% 0,4 50 
 

20 12   5% 5% 
 

  
  

3% 
  

2% 

OXYA_DRYS_40%_orima_25% 0,4 50 
 

20 12   5% 5% 
 

  
  

3% 
  

2% 

OXYA_DRYS_40%_orima_50% 0,4 50 
 

20 12   5% 5% 
 

  
  

3% 
  

2% 

OXYA_DRYS_40%_orima_75% 0,4 50 
 

20 12   5% 5% 
 

  
  

3% 
  

2% 

OXYA_DRYS_55%_neara_25% 0,55 50 
 

20 12   5% 5% 
 

  
  

3% 
  

2% 

OXYA_DRYS_55%_neara_50% 0,55 50 
 

20 12   5% 5% 
 

  
  

3% 
  

2% 

OXYA_DRYS_55%_orima_25% 0,55 50 
 

20 12   5% 5% 
 

  
  

3% 
  

2% 

OXYA_DRYS_55%_orima_50% 0,55 50 
 

20 12   5% 5% 
 

  
  

3% 
  

2% 

OXYA_DRYS_55%_orima_75% 0,55 50 
 

20 12   5% 5% 
 

  
  

3% 
  

2% 

OXYA_DRYS_65%_neara_25% 0,65 50 
 

20 12   5% 5% 
 

  
  

3% 
  

2% 

OXYA_DRYS_65%_neara_50% 0,65 50 
 

20 12   5% 5% 
 

  
  

3% 
  

2% 

OXYA_DRYS_65%_orima_25% 0,65 50 
 

20 12   5% 5% 
 

  
  

3% 
  

2% 

OXYA_DRYS_65%_orima_50% 0,65 50 
 

20 12   5% 5% 
 

  
  

3% 
  

2% 

OXYA_DRYS_65%_orima_75% 0,65 50 
 

20 12   5% 5% 
 

  
  

3% 
  

2% 

OXYA_ELATI_75%_orima_50% 0,75 77 
 

41     5% 
  

  
  

3% 
  

2% 

OXYA_ELATI_20%_orima_75% 0,2 77 
 

41     5% 
  

  
  

3% 
  

2% 

OXYA_ELATI_40%_neara_25% 0,4 77 
 

41     5% 
  

  
  

3% 
  

2% 

OXYA_ELATI_40%_neara_50% 0,4 77 
 

41     5% 
  

  
  

3% 
  

2% 

OXYA_ELATI_40%_neara_75% 0,4 77 
 

41     5% 
  

  
  

3% 
  

2% 

OXYA_ELATI_40%_orima_25% 0,4 77 
 

41     5% 
  

  
  

3% 
  

2% 

OXYA_ELATI_40%_orima_50% 0,4 77 
 

41     5% 
  

  
  

3% 
  

2% 

OXYA_ELATI_40%_orima_75% 0,4 77 
 

41     5% 
  

  
  

3% 
  

2% 

OXYA_ELATI_55%_neara_50% 0,55 77 
 

41     5% 
  

  
  

3% 
  

2% 

OXYA_ELATI_55%_neara_75% 0,55 77 
 

41     5% 
  

  
  

3% 
  

2% 

OXYA_ELATI_55%_orima_25% 0,55 77 
 

41     5% 
  

  
  

3% 
  

2% 

OXYA_ELATI_55%_orima_50% 0,55 77 
 

41     5% 
  

  
  

3% 
  

2% 

OXYA_ELATI_55%_orima_75% 0,55 77 
 

41     5% 
  

  
  

3% 
  

2% 

OXYA_ELATI_65%_neara_25% 0,8 77 
 

41     5% 
  

  
  

3% 
  

2% 

OXYA_ELATI_65%_neara_50% 0,8 77 
 

41     5% 
  

  
  

3% 
  

2% 

OXYA_ELATI_65%_orima_25% 0,8 77 
 

41     5% 
  

  
  

3% 
  

2% 

OXYA_ELATI_65%_orima_50% 0,8 77 
 

41     5% 
  

  
  

3% 
  

2% 

OXYA_ELATI_65%_orima_75% 0,8 77 
 

41     5% 
  

  
  

3% 
  

2% 

OXYA_M.PEFKI_75%_orima_75% 0,75 55 
 

14     
 

5% 
 

3% 2% 
 

3% 2% 
  

OXYA_M.PEFKI_20%_neara_25% 0,2 55 13 14     
 

5% 
 

3% 2% 
 

3% 2% 
  

OXYA_M.PEFKI_20%_neara_50% 0,2 55 13 14     
 

5% 
 

3% 2% 
 

3% 2% 
  

OXYA_M.PEFKI_20%_neara_75% 0,2 55 13 14     
 

5% 
 

3% 2% 
 

3% 2% 
  

OXYA_M.PEFKI_20%_orima_25% 0,2 55 13 14     
 

5% 
 

3% 2% 
 

3% 2% 
  

OXYA_M.PEFKI_20%_orima_50% 0,2 55 13 14     
 

5% 
 

3% 2% 
 

3% 2% 
  

OXYA_M.PEFKI_20%_orima_75% 0,2 55 13 14     
 

5% 
 

3% 2% 
 

3% 2% 
  

OXYA_M.PEFKI_40%_neara_25% 0,4 55 13 14     
 

5% 
 

3% 2% 
 

3% 2% 
  

OXYA_M.PEFKI_40%_neara_50% 0,4 55 13 14     
 

5% 
 

3% 2% 
 

3% 2% 
  

OXYA_M.PEFKI_40%_neara_75% 0,4 55 13 14     
 

5% 
 

3% 2% 
 

3% 2% 
  

OXYA_M.PEFKI_40%_orima_25% 0,4 55 13 14     
 

5% 
 

3% 2% 
 

3% 2% 
  

OXYA_M.PEFKI_40%_orima_50% 0,4 55 13 14     
 

5% 
 

3% 2% 
 

3% 2% 
  

OXYA_M.PEFKI_40%_orima_75% 0,4 55 13 14     
 

5% 
 

3% 2% 
 

3% 2% 
  

OXYA_M.PEFKI_55%_neara_25% 0,55 55 
 

14     
 

5% 
 

3% 2% 
 

3% 2% 
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OXYA_M.PEFKI_55%_neara_75% 0,55 55 
 

14     
 

5% 
 

3% 2% 
 

3% 2% 
  

OXYA_M.PEFKI_55%_orima_25% 0,55 55 
 

14     
 

5% 
 

3% 2% 
 

3% 2% 
  

OXYA_M.PEFKI_55%_orima_50% 0,55 55 
 

14     
 

5% 
 

3% 2% 
 

3% 2% 
  

OXYA_M.PEFKI_55%_orima_75% 0,55 55 
 

14     
 

5% 
 

3% 2% 
 

3% 2% 
  

OXYA_M.PEFKI_65%_neara_75% 0,65 55 
 

14     
 

5% 
 

3% 2% 
 

3% 2% 
  

OXYA_M.PEFKI_65%_orima_25% 0,65 55 
 

14     
 

5% 
 

3% 2% 
 

3% 2% 
  

OXYA_M.PEFKI_65%_orima_50% 0,65 55 
 

14     
 

5% 
 

3% 2% 
 

3% 2% 
  

OXYA_M.PEFKI_65%_orima_75% 0,65 55 
 

14     
 

5% 
 

3% 2% 
 

3% 2% 
  

PARAPOTAMIA_20%_NaP_NaP 0,2   
  

  10% 
 

5% 
 

  
  

10% 
 

40% 35% 

PARAPOTAMIA_40%_NaP_NaP 0,4   
  

  10% 
 

5% 
 

  
  

10% 
 

40% 35% 

PARAPOTAMIA_55%_NaP_NaP 0,55   
  

  10% 
 

5% 
 

  
  

10% 
 

40% 35% 

PARAPOTAMIA_65%_NaP_NaP 0,65   
  

  10% 
 

5% 
 

  
  

10% 
 

40% 35% 

LOIPA_FYLLO_20%_NaP_NaP 0,2   
  

    10% 5% 10% 25% 15% 5% 10% 5% 5% 10% 

LOIPA_FYLLO_40%_NaP_NaP 0,4   
  

    10% 5% 10% 25% 15% 5% 10% 5% 5% 10% 

LOIPA_FYLLO_55%_NaP_NaP 0,55   
  

    10% 5% 10% 25% 15% 5% 10% 5% 5% 10% 

LOIPA_FYLLO_65%_NaP_NaP 0,65   
  

    10% 5% 10% 25% 15% 5% 10% 5% 5% 10% 

OR_THAMNONA_20%_NaP_NaP 0,2   
  

    
   

  
   

100% 
  

OR_THAMNONA_40%_NaP_NaP 0,4   
  

    
   

  
   

100% 
  

OR_THAMNONA_55%_NaP_NaP 0,55   
  

    
   

  
   

100% 
  

LIVADI_0%_neara_NaP 0   
  

    
   

  
      

LIVADI_1-5%_neara_NaP 0,02   
  

    40% 20% 10%   
   

30% 
  

LIVADI_10%_orima_NaP 0,1   
  

    40% 20% 10%   
   

30% 
  

LITHONES_0%_neara_NaP 0   
  

    
   

  
      

LITHONES_1-5%_neara_NaP 0,02   
  

    35% 
  

30% 20% 
  

15% 
  

LITHONES_10%_orima_NaP 0,1   
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6. Πληθυσμός και καλλιέργειες 
1. Συνολικός πληθυσμός στην περιοχή 

Αξιοποιώντας τα δεδομένα από τις διαδοχικές απογραφές (βλ. αναλυτικά Παραδοτέο 6), προκύπτει ο παρακάτω 
πίνακας: 
Πίνακας 6 Δημογραφικά στοιχεία για την περιοχή 

 Πηγή Έτος Κοτύλη Νέα Κοτύλη Μυροβλήτης Πευκόφυτο Χρυσή  Σύνολο 
Στατιστική Σχινά 1886 150   160 170 50 530 
Στατιστική K’nčov 1900 160   230 160 120 670 
Στατιστική Χαλκιόπουλου 1910 200   150 150 235 735 
Απαρίθμηση 1913 340   45 174 349 908 
Απογραφή 1920 312   87 176 325 900 
Απογραφή 1928 364   92 231 383 1070 
Απογραφή 1940 578   194 322 507 1601 
Απογραφή 1945 578   74 322 507 1481 
Απογραφή 1951 0 473 0 99 385 957 
Απογραφή 1961 9 542 0 242 428 1221 
Απογραφή 1971 8 225 0 113 333 679 
Απογραφή 1981 7 96 0 37 252 392 
Απογραφή 1991 0 122 0 41 215 378 
Απογραφή 2001 0 65 0 9 206 280 
Απογραφή 2011 0 34 0 85 124 243 

 
Έχουμε μια ήπια και σταθερή αυξητική τάση από το 1886 ως το 1930, από 10-20%. Αν προεκτείνουμε υποθετικά 
αυτή την πληθυσμιακή τάση προς τα πίσω, μπορούμε να υποθέσουμε ότι το 1870 ξεκινάμε περίπου από τα 400-
450 άτομα. Ακολουθεί το απότομο πικ του 1940, από τα 1.000 στα 1.600 άτομα, το οποίο όμως, όπως αναφέρεται 
στο Παρ. 6, ελέγχεται για την ακρίβειά του. Για αυτό, εξομαλύναμε υποθετικά τον πληθυσμό του 1940 με βάση 
τη μέση αύξηση μέχρι τότε, στα 1.300 άτομα. Μετά τις ανακατατάξεις της δεκαετίας των πολέμων (1940-1950), 
ο πληθυσμός ξεκινά ξανά από τα 1.200 άτομα και ακολουθεί μια ραγδαία πτώση, ως το επίπεδο των 200 ατόμων 
σήμερα. Ενσωματώνοντας τις παραπάνω υποθέσεις, προκύπτει το παρακάτω διάγραμμα για την πορεία του 
πληθυσμού ανά δεκαετία: 
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2. Καλλιέργειες 
Όπως αναφέρεται στο Παραδοτέο 7, κάθε οικογένεια καλλιεργεί κατά μέσο όρο 15 στρέμματα. Από αυτό 
προκύπτει ένα μέγιστο 2.500 στρεμμάτων περίπου, τη δεκαετία του 1930. Στη φωτοερμηνεία του 1945 
αναγνωρίστηκαν διπλάσια στρέμματα με χωράφια, αλλά, όπως σημειώθηκε, μέρος από αυτά μπορεί να είναι 
εγκαταλαλειμμένα, οριστικά ή στο πλαίσιο της εναλλαγής, λόγω μειωμένης παραγωγικότητας. Κατά τα άλλα, το 
ποσοστό μείωσης ως το 1970 είναι αντίστοιχο. Για τη χρονοσειρά των καλλιεργειών, κρατάμε συνεπώς την 
εκτίμηση για 15 στρ/οικογένεια.  
Πίνακας 7 Εκτίμηση έκτασης καλλιεργειών 

Έτος Πληθυσμός Οικογένειες Στρ/οικογένεια Φωτοερμηνεία Έκταση 

1870 420 53 15   788 

1880 480 60 15   900 

1890 570 71 15   1069 

1900 670 84 15   1256 

1910 735 92 15   1377 

1920 900 113 15   1688 

1930 1070 134 15   2006 

1940 1300 163 15 5630 2438 

1950 957 120 15   1794 

1960 1221 153 15   2289 

1970 679 85 15 2685 1273 

1980 392 49 15   735 

1990 378 47 15   709 

2000 280       200 
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7. Πυρκαγιές 

1. Προσδιορισμός καμένων εκτάσεων πριν το 1945  

Για την περίοδο αυτή, δεν μπορούν να γίνουν ούτε ποσοτικές εκτιμήσεις, ούτε γεωγραφικός προσδιορισμός των 
καμένων εκτάσεων. Η μόνη ασφαλή πληροφορία είναι για την πυρκαγιά στη Συστάδα 37β του Νότιου Γράμμου, 
όπου όντως στην α/φ του 1945 μπορεί να διακριθεί μια περιοχή σαφώς πιο αραιή από τις γειτονικές. 

 
Εικόνα 5 Πιθανή έκταση πυρκαγιάς το 1905 

2. Περίοδος 1945-1970 

Στο Παραδοτέο 7, με βάση τα στοιχεία από τη φωτοερμηνεία, τα Φύλλα Περιγραφής Συστάδας, την ιστορία της 
περιοχής, έγινε μια προσπάθεια εκτίμησης των καμένων εκτάσεων κατά την περίοδο του Εμφυλίου (ή κοντά σε 
αυτήν), δηλαδή τα πρώτα χρόνια μετά την α/φ του 1945. Εκτιμήθηκε λοιπόν ότι στην περίοδο αυτή κάηκε μια 
έκταση της τάξης των 150 – 300 ha.  
Στο πλαίσιο του παρόντος Παραδοτέου, έγιναν επιπλέον οι εξής εργασίες: 

- Ταυτοποιήθηκαν όλα τα πολύγωνα που από την α/φ του 1945 ως την α/φ του 1970 παρουσιάζαν 
ανάστροφη διαδοχή, δηλαδή έγιναν από δάσος λιβάδι ή μειώθηκε ο βαθμός κάλυψης (βλ. εικόνα).  
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Εικόνα 6 Πολύγωνα που παρουσιάζουν ανάστροφη διαδοχή στο διάστημα 1945-1970 

- Από αυτά, διαχωρίστηκαν με νέα φωτοερμηνεία των α/φ του 1945 και 1970, τα πολύγωνα στα οποία η 
ανάστροφη διαδοχή ερμηνεύονται καλύτερα από άλλους λόγους (κατολισθήσεις, διάβρωση, 
λανθασμένη εκτίμηση, στάσιμη κατάσταση με μικρή παραπάνω αραίωση κοκ) και διακρίθηκαν τα 
πολύγωνα που παραπέμπουν μάλλον σε καμένη έκταση.  

- Γύρω από κάθε τέτοιο πολύγωνο, σχεδιάστηκε εκ νέου η έκταση που πιθανώς κάηκε στο παραπάνω 
διάστημα. 

- Τέλος, γύρω από κάθε έκταση προστέθηκε μια ζώνη πλάτους 100 μ., όπου είναι πιθανά να επεκτάθηκε 
κάθε πυρκαγιά ως έρπουσα.  

Προέκυψε έτσι μια αποτύπωση των πιθανών καμένων εκτάσεων.  
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Εικόνα 7 Εκτίμηση καμένων εκτάσεων στο διάστημα 1905-1970 

Το ενθαρρυντικό είναι ότι μετά από αυτή τη διαδικασία, οι καμένες εκτάσεις στο Δημόσιο Δάσος Κοτύλης 
εμπίπτουν σε μεγάλο ποσοστό στις συστάδες που αναφέρονται στα ΦΠΣ της Διαχειριστικής Μελέτης του 1963 
και -αναμενόμενα- με τα βασικά μέτωπα της περίοδου 1947-1948 (βλ. Παραδοτέο 7). Η συνολική έκτασή τους 
φτάνει τα 241,58 Ha, ή το 2,25% της περιοχής, εντός δηλαδή της εκτίμησης που έγινε για 150-300 ha.  
 

3. Περίοδος 1970-2015 

Η αντίστοιχη διαδικασία έγινε για τις δύο πλέον πρόσφατες α/φ, όπου προέκυψαν λιγότερες περιοχές με 
ανάστροφη διαταραχή. Από αυτές, εκτιμήθηκαν ως πιθανά καμένες περιοχές με έκταση 16,82 Ha.  
Τέλος, για την πυρκαγιά του 2007 έγινε εκ νέου φωτοερμηνεία των πολυγώνων, με διαφορετική προσέγγιση από 
του Παραδοτέου 7: αυτή τη φορά το ζητούμενο ήταν όχι μόνο οι δασικές εκτάσεις που κάηκαν, αλλά η πιθανή 
έκταση της πυρκαγιάς. Έτσι, ενοποιήθηκαν τα πολύγωνα των καμένων εκτάσεων, συμπεριλαμβάνοντας και τα 
διάκενα με λιβαδική βλάστηση. Προέκυψε έτσι η σχετικά πιο ενιαία περιοχή που σημαίνεται στον παρακάτω 
χάρτη, με έκταση 510,63 Ha. Ειδικά σε αυτή την περίπτωση, η ζώνη της έρπουσας πυρκαγιάς διαμορφώθηκε από 
την ένωση (α) της εκτίμησης που υπάρχει στο χάρτη της «Καλλιστώ» και (β) μιας ζώνης 100 μ. γύρω από τις 
εκτιμώμενες καμένες εκτάσεις.  
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Εικόνα 8 Εκτίμηση καμένων εκτάσεων στο διάστημα 1970-2015 

 

4. Παραμετροποίηση των συνεπειών στη βλάστηση 

Στις καμένες περιοχές (με επικόρυφη πυρκαγιά) καταστρέφεται το μεγαλύτερο ποσοστό των δέντρων, ενώ 
επιβιώνουν μοναχικά άτομα, συνήθως μεγάλου ύψους, ή μικρές συστάδες σε ευνοϊκές θέσεις. Έτσι, μια χοντρική 
εκτίμηση για τα άτομα που χάνονται μπορεί να γίνει ως εξής: 

- Το 100% στις τάξεις ως 50 έτη 
- Το 75% στις τάξεις άνω των 50 ετών 

Στις καμένες εκτάσεις με έρπουσα πυρκαγιά, πλήττεται μόνο ένα μεγάλο μέρος των ατόμων των μικρότερων 
ηλικιακών τάξεων. Μία αντίστοιχη εκτίμηση έχει ως εξής: 

- Το 75% των ατόμων της 1ης ηλικιακής τάξης (0-10 ετών) 
- Το 25% των ατόμων της 2ης ηλικιακής τάξης.   
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8. Βόσκηση 
Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρείται η παραμετροποίηση της βόσκησης, ως ιστορικό παράγοντα διαμόρφωσης της 
βλάστησης στην περιοχή, μέσω της ταυτόχρονης παραμετροποίησης: 

- Της έντασης της βόσκησης, εκφραζόμενη από τη διακύμανση στο χρόνο του πληθυσμού των 
κτηνοτροφικών ζώων  

- Των επιπτώσεων της βόσκησης στα διάφορα δασικά είδη (εδώ η ποώδης χλωρίδα δεν λαμβάνεται 
υπόψη) 

- Του γεωγραφικού εντοπισμού των περιοχών που πραγματοποιείται η βόσκηση.  
 

1. Ένταση βόσκησης  

Στο Παραδοτέο 7, συγκεντρώσαμε όλες τις πληροροφίες και τις εκτιμήσεις για τον πληθυσμό των βοσκούμενων 
ζώων στην περιοχή. Τώρα, για να αποκαταστήσουμε τις τιμές που λείπουν και να δημιουργήσουμε μια πλήρη 
χρονοσειρά, κάναμε τις εξής υποθέσεις: 

1. Παραγωγική μονάδα θεωρείται η οικογένεια. Κάθε οικογένεια θεωρείται ότι έχει κάτα μ.ο. 8 άτομα.  
2. Κάθε οικογένεια τρέφει 50-100 αιγοπρόβατα και 2-5 αγελάδες. Εκτιμήσαμε ότι ο μέσος αριθμός 

αιγοπροβάτων που μπορεί να τρέφει μια οικογένεια μειώνεται με το πέρασμα στον 20ο αιώνα, λόγω (α) 
της μετανάστευσης (φεύγουν κυρίως άντρες, οι οποίοι ασχολούνται με την κτηνοτροφία) και (β) της 
υπερβόσκησης της περιοχής (απαιτείται περισσότερη εργασία για τον ίδιο αριθμό ζώων).  

3. Στον αριθμό των οικόσιτων ζώων ανά οικογένεια, προσθέσαμε άλλο 50% για τα νομαδικά ζώα που 
βοσκούν στην περιοχή.  

4. Οι τιμές μέχρι και το 1980, υπολογίστηκαν με βάση τον πληθυσμό και τις παραπάνω αναλογίες. Για 
όποιες από αυτές υπήρχαν αντίστοιχα στοιχεία από ΔΜ, ελέγχθηκε ότι ήταν κοντά (+/- 10%).  

5. Οι τιμές μετά το 1980, υπολογίστηκαν με βάση τα στοιχεία από τις ΔΜ.  
6. Για τη δεκαετία του πολέμου δεν υπάρχουν στοιχεία: ενδεικτικά, εκτιμήθηκε αυθαίρετα ότι στην περιοχή 

επιβίωσε το 20% των προπολεμικών κοπαδιών. 
7. Τέλος, για να ενσωματωθούν τα αιγοπρόβατα και τα μεγάλα ζώα (κυρίως βοοειδή και παλιότερα 

μουλάρια) σε ένα κοινό δείκτη, με βάση τις μέσες τιμές του ημερήσιου σιτηρεσίου για τα διαφορετικά 
είδη, υπολογίστηκε ότι κάθε μεγάλο ζώο καταναλώνει 8 φορές περισσότερη τροφή από τα αιγοπρόβατα.  
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2. Χωρικός προσδιορισμός της βόσκησης 

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν αναλυτικά στο Παραδοτέο 7, η βόσκηση στην περιοχή ασκήθηκε και ασκείται 
συστηματικά στα λιβάδια σε όλη την έκτασή τους, ενώ ασκήθηκε συστηματικά και στα προσβάσιμα δάση, είτε 
άμεσα, είτε μέσω της κλαδονομής.  
 

1. Λιβάδια 
Για τον γεωγραφικό προσδιορισμό των λιβαδιών που βοσκούνται, η καλύτερη πηγή είναι η φωτοερμηνεία που 
πραγματοποιήθηκε στις 3 α/φ του 1945, 1970, 2015 (βλ. Παραδοτέο 4). Ειδικά για τη διάκριση των λιβαδιών, η 
αξιοπιστία της είναι πολύ μεγάλη όσο αφορά την έγχρωμη, υψηλής ανάλυσης αεροφωτογραφία του 2015 και 
επαρκής στις αντίστοιχες ασπρόμαυρες α/φ του 1945 και 1970. Η διάκριση από τα δάση είναι σχεδόν πάντα 
ακριβής, ενώ κάποια σύγχιση στις παλιές α/φ μπορεί να γίνει μόνο μεταξύ λιβαδιών και καλλιεργειών ή λιβαδιών 
και λιθώνων. Επειδή όμως (α) οι καλλιέργειες, ακόμα και το 1945 είναι αναλογικά λίγες (5%) ενώ όσες 
εγκαταλείπονται στην πορεία γίνονται όντως λιβάδια, (β) οι λιθώνες παραμένουν σχετικά σταθεροί στο χρόνο, 
οπότε στις περισσότερες θέσεις αναγνωρίστηκαν σωστά από τη φωτοερμηνεία του 2015, τότε ακόμα και αυτά 
τα πιθανά λάθη δεν επηρεάζουν σημαντικά το αποτέλεσμα (για την τεκμηρίωση των παραπάνω βλ. Παραδοτέα 
4 & 7).  
Με βάση την κάθε α/φ, μπορούν να διακριθούν οι εξής κατηγορίες εκτάσεων: 
1. Λιβάδια του 1945 που δασώθηκαν ήδη το 1970 à βόσκηση από τη δημιουργία του λιβαδιού (με πυρκαγιά 

ή αποψίλωση) ως το 1945, χωρίς βόσκηση μετά.  
2. Λιβάδια του 1945 που αυξήθηκε η κάλυψη, παρέμειναν λιβάδια το 1970 και έγιναν δάση (ή λιθώνες) το 2015 

à βόσκηση από τη δημιουργία ως το 1945, μειωμένη βόσκηση 1945-1970, χωρίς βόσκηση 1970-2015.  
3. Λιβάδια του 1945 που αυξήθηκε η κάλυψη και παρέμειναν λιβάδια ως το 2015, με μεγαλύτερη κάλυψη à 

βόσκηση από τη δημιουργία ως το 1945, μειωμένη βόσκηση 1945-2015. 
4. Λιβάδια του 1945 που παρέμειναν λιβάδια ως το 2015 με παρόμοια (ή μικρότερη) κάλυψη à συνεχόμενη 

βόσκηση από τη δημιουργία ως το 2015. 
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5. Καλλιέργειες του 1945 (ή άλλες τεχνητές επιφάνειες, όπως δρόμοι, ή λιθώνες) που έγιναν λιβάδια το 1970 
και παρέμειναν λιβάδια ως το 2015 à βόσκηση 1945-2015. 

6. Καλλιέργειες του 1945 (ο.π) που έγιναν λιβάδια το 1970 και έγιναν δάσος ως το 2015 (ή άλλη χρήση) à 
βόσκηση 1945-1970. 

7. Καλλιέργειες του 1945 (ο.π)  που παρέμειναν καλλιέργειες το 1970 και έγιναν λιβάδι το 2015 à βόσκηση 
1970-2015. 

8. Δάση του 1945 που στην πορεία μετατράπηκαν σε λιβάδια, λόγω μιας καθοριστικής διαταραχής. Πρόκειται 
για μικρές εκτάσεις: 10 Ha που ήταν δάσος το 1945 και έγιναν λιβάδι ήδη από το 1970 και 135 ha (1,2% 
περίπου της περιοχής) που ήταν δάσος ως το 1970 και λιβάδι μετά. Εδώ ο λόγος είναι μάλλον η πυρκαγιά 
και σχεδόν όλες οι εκτάσεις της 2ης περίπτωσης αφορούν την πυρκαγιά του 2007. Δεδομένου ότι η μείωση 
της βόσκησης μειώνεται και ότι -τυπικά έστω- η βόσκηση απαγορεύεται στις καμένες εκτάσεις, οι λιβαδικές 
αυτές εκτάσεις μπορεί να θεωρηθούν ότι δεν βοσκούνται.  

Εννοείται ότι οι παραπάνω αλλαγές στη βόσκηση (μείωση ή διακοπή) ή στη χρήση (εγκατάλειψη καλλιέργειας) 
στην πράξη μπορεί να έχουν επέλθει στο εσωτερικό των διαστημάτων 1945-1970 και 1970-2015. Οι 3 αυτές όμως 
στιγμές αποτελούν ορόσημα για την περιοχή (1945 αμέσως μετά την πληθυσμιακή κορύφωση, 1970 μετά την 1η 
φάση υποχώρησης και 2015 μετά τη σταθεροποίηση του αριθμού των ζώων στα σημερινά χαμηλά επίπεδα), ενώ 
η μεταξύ τους απόσταση είναι αρκετά μικρή για να αποδοθεί σε αυτές (ή σε μια κοντινή τους χρονολογία) η 
όποια αλλαγή.  
Συμπυκνώνοντας τα παραπάνω,  

- Από τη δημιουργία των λιβαδιών ως το 1945 βοσκούνται οι κατηγορίες 1-4 
- 1945-1970 βοσκούνται οι κατηγορίες 2-6 
- 1970-2015 βοσκούνται οι κατηγορίες 3,4,5,7 

 
Στη συνέχεια, παρήχθησαν οι αντίστοιχοι χάρτες και υπολογίστηκαν οι σχετικές εκτάσεις (για λόγους έκτασης 
παρατίθεται μόνο ο συνολικός).  
 

Πίνακας 8 Λιβαδικές εκτάσεις που βοσκούνται (όλες οι κατηγορίες) 

Κατηγορία Ha _% Categ_1945 Categ_1970 Categ_2015 

1 661,1 29,1% LIVADI DASOS KA DASOS KA 
2 350,5 15,4% LIVADI LIVADI DASOS KA 
3 333,3 14,7% LIVADI LIVADI LIVADI (αύξηση κάλυψης) 
4 512,3 22,6% LIVADI LIVADI LIVADI (σταθερή κάλυψη) 

5 126,6 5,6% KALLIERGEIES KA LIVADI LIVADI 
6 90,8 4,0% KALLIERGEIES KA LIVADI DASOS ΚΑ 
7 194,6 8,6% KALLIERGEIES KA KALLIERGEIES KA LIVADI 

Σύνολο 2269,3         
 
  

Πίνακας 9 Λιβαδικές εκτάσεις που βοσκούνται ανά περίοδο 

Περίοδος 
Βοσκούμενα λιβάδια 
(Ha) 

Μεταβολή 
(από 1945) 

% Στο σύνολο της 
περιοχής 

Δημιουργία -1945 1857,2 - 17,4% 

1945-1970 1413,5 -23,9% 13,2% 

1970-2015 1166,9 -37,2% 10,9% 
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Εικόνα 9 Βοσκούμενα λιβάδια από τη δημιουργία τους ως το 1945 

 
Εικόνα 10 Βοσκούμενα λιβάδια 1945-1970 
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Εικόνα 11 Βοσκούμενα λιβάδια 1970-2015 

 

2. Δάση  
Ως περίπου τη δεκαετία του 1960, όσο ο αριθμός των ζώων ήταν μεγάλος και η πίεση της βόσκησης έντονη, οι 
λιβαδικές εκτάσεις δεν αρκούσαν για τη διατροφή τους. Έτσι, όπως γλαφυρά περιγράφουν οι παλιότερες 
Διαχειριστικές Μελέτες, τα ζώα βοσκούσαν συστηματικά μέσα στα δάση, ενώ οι κτηνοτρόφοι εξασφάλιζαν τη 
χειμερινή τροφή τους με κλαδονομή.  
Η βοσκή και η κλαδονομή αφορά παραδοσιακά τα δάση της δρυός. Όλες οι μελέτες συντείνουν ότι σχεδόν το 
σύνολο των δρυοδασών δεχόνταν έντονη πίεση από βόσκηση και κλαδονομή και για αυτό εμφανιζόταν ως 
υποβαθμισμένο και αραίο, ενώ η Μ. Πεύκη εμφυλοχωρούσε στις σχετικά ανοικτές αυτές εκτάσεις. Επιπλέον, ο 
συντάκτης της Διαχειριστικής Μελέτης του 1963 ισχυρίζεται ότι ήταν τόση η ανάγκη για τροφή που 
βοσκούνταν/κλαδονομούνταν ακόμα και άτομα Οξιάς ή και κωνοφόρων. Ιδιαίτερα για την Οξιά, είδος που 
επιλέγεται κατά τη βόσκηση, υποθέτουμε ότι θα επηρεάστηκε, τουλάχιστον στις εκτάσεις που βρίσκονται εντός 
και πέριξ του Δημοσίου και Ιδιωτικού Κοτύλης, όπου υπήρχε και η μεγαλύτερη πυκνότητα ανθρώπων και ζώων 
και άρα η μεγαλύτερη πίεση.  
 
Δάση στη ζώνη της δρυός 

Η ζώνη αυτή αναπτύσσεται από τα χαμηλότερα υψόμετρα της περιοχής (800 μ.) ως τα 1300 περίπου, ενώ λίγες 
εκτάσεις με μίξη δρυός – πεύκης ή οξιάς να καταγράφηκαν και σε ψηλότερες θέσεις, ως τα 1450. Όπως φαίνεται 
στο χάρτη, η συντρηπτική πλειονότητα των εκτάσεών τους, είναι στη ζώνη των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, 
γύρω από τους 4 οικισμούς της περιοχής.  
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Εικόνα 12 Τα δάση της ζώνης της δρυός το 1945. Με κίτρινο η αμιγής δρυς, με κόκκινο οι μίξεις δρυός – πεύκης και με μπλε οι μίξεις 
δρυός – οξιάς.  

Στα δάση αυτά, από το 1945 στο 2015 αυξήθηκε σημαντικά ο βαθμός κάλυψης. Η αύξηση αυτή είναι μεγαλύτερη 
από την αντίστοιχη στη ζώνη της οξιάς (βλ. παρακάτω), υποδεικνύοντας ότι τα δάση αυτά το 1945 διατηρούνταν 
σχετικά ανοικτά λόγω της βόσκησης.  

Ειδικότερα, τα αμιγή δάση της δρυός εντοπίζονται σε υψόμετρα 800-1300 μ., με μικρές συστάδες να φτάνουν ως 
τα 1390.  

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

Τα δρυοδάση που διατήρησαν την ίδια βασική σύνθεση από το 1945 στο 2015 δεν έμειναν ίδια. Στο διάστημα 
αυτό ωρίμασαν και πύκνωσαν: ενώ στην α/φ του 1945 αναγνωρίστηκαν τα δέντρα ως νεαρά στο 72% των 
εκτάσεων και ώριμα στο 28%, στην α/φ του 2015 τα νεαρά ήταν μόλις 4%. Αντίστοιχα, η μέση δασοκάλυψη στα 
δάση αυτά αυξήθηκε από 52% το 1945 σε 82% το 2015.  
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Πίνακας 10 Κάλυψη στα δάση που παραμείναν αμιγή δρυς από το 1945-2015 

  Κάλυψη 1945 (Ha) Κάλυψη 2015 (Ha) 

20% 35,81 5,63 

40% 308,11 14,66 

60% 467,73 50,28 

80% 38,20 448,30 

100% 0,00 330,98 

Μέσος όρος 51,96% 82,12% 

 

Πίνακας 11 Ηλικία στα δάση που παραμείναν αμιγή δρυς από το 1945-2015 

  Ηλικία 1945 (Ha) Ηλικά 2015 (Ha) 

neara 72,34% 4,20% 

orima 27,66% 95,80% 
 
Οι μίξεις Δρυός και Μ. Πεύκης εντοπίζονται σε υψόμετρα 800-1400 μ., με μικρές συστάδες να φτάνουν ως τα 
1460.  

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

 

Δάση στη ζώνη της Οξιάς 

Η ζώνη αυτή αναπτύσσεται στα μεγαλύτερα υψόμετρα της περιοχής, από τα 1000 ως τα 1900 μ. υψόμετρο, στα 
δασόορια κοντά στις κορυφές των Αρένων. Πρόκειται για τους πιο ώριμους τύπους δασών στο μεγαλύτερο μέρος 
της περιοχής της έρευνας, για αυτό και καλύπτουν συνολικά μεγαλύτερη έκταση.  
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Εικόνα 13 Τα δάση της ζώνης της οξιάς το 1945. Με μπλε οι μίξεις Οξιάς – Μ. Πεύκης, με πράσινο η αμιγής Οξιά και με κόκκινο οι 
μίξεις Οξιάς Ελάτης.  

Από αυτά, τα αμιγή δάση της Οξιάς εντοπίζονται σχετικά ψηλότερο, απάνω από τα 1150 μ., σε μια ευρεία ζώνη 
γύρω από τις κορυφές των Αρένων και μόνο στις ψηλότερες θέσεις των βουνών γύρω από την Παλιά Κοτύλη. Στις 
θέσεις αυτές και ειδικά στην περιοχή των Αρένων, όπου βρίσκεται και το μεγαλύτερο ποσοστό των δασών αυτών, 
μπορούμε να υποθέσουμε ότι η πίεση για βόσκηση ήταν μικρή, καθώς κοντά βρίσκονται εκτενή λιβάδια, σε σχέση 
πάντα με την πυκνότητα του πληθυσμού.   

Επιπλέον, τα αμιγή δάση Οξιάς το 1945 είχαν ήδη μεγάλο βαθμό κάλυψης, 77,5%, τον μεγαλύτερο από όλους 
τους τύπους κατά το 1945 και αναγνωριζόταν ήδη ως ώριμα κατά 98%, γεγονός που υποδεικνύει ότι δεν είχαν 
ιδιαίτερη πίεση βόσκησης.  

Οι μίξεις Οξιάς με Μ. Πεύκη, αντίθετα, ως ενδιάμεσος τύπος ξεκινά από χαμηλότερα, στα 1.000 μ. και φτάνει 
πάλι ως τα 2.000. Αυτός εντοπίζεται περισσότερο στο βόρειο μέρος της περιοχής, στις πλαγιές των Αρένων και 
του Πύργου, εγγύτερα γενικά στις περιοχές μεγάλης πίεσης γύρω από την Κοτύλη.  

Οι μίξεις Οξιάς με Ελάτη αφορούν ώριμα δάση, σε υψόμετρα από 1170 ως 1820 μ, τα οποία ποροσομοιάζουν σε 
κατανομή και κατάσταση περισσότερο με αυτά της αμιγούς Οξιάς.  

Αν λοιπόν θέλουμε να επιλέξουμε σε ποια δάση της Οξιάς ασκήθηκε περισσότερη πίεση από τη βόσκηση και την 
κλαδονομή, αυτά είναι σίγουρα οι μίξεις με Μ. Πεύκη. Επιπλέον, καθώς οι μίξεις αυτές απλώνονται σε όλη σχεδόν 
την έκταση, οι πιέσεις σε αυτές μπορούν να «εκπροσωπήσουν» όλες τις πιέσεις που δέχθηκε στην επικράτειά 
της η Οξιά.  
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3. Επιπτώσεις βόσκησης στα δασικά είδη 

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν αναλυτικά στο Παραδοτέο 7, η βόσκηση έχει τις εξής επιπτώσεις στα βασικά 
δασικά είδη: 

-  Άμεση κατανάλωση νεαρών σποριόφυτων  

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, τις μαρτυρίες, τις περιγραφές από τις Διαχειριστικές Μελέτες, την επιτόπια έρευνα 
στα λιβάδια και τη σύγκριση της δενδρώδους βλάστησης στα λιβάδια που βοσκούνται με τις περιοχές που δεν 
βοσκούνται (βλ. αναλυτικά Παρ. 7), τα κτηνοτροφικά ζώα καταναλώνουν επιλεκτικά νεαρά άτομα από τα 
φυλλοβόλα άτομα της περιοχής και κυρίως όσα αναπτύσσονται στη ζώνη της κτηνοτροφίας (κατά σειρά 
προτεραιότητας: Δρυς (Quecus sp.), Οξιά (Fagus sylvatica) και τα δευτερεύοντα φυλλοβόλα που απαντώνται στην 
περιοχή όπως τα Salix caprea, Populus tremula, Carpinus orientalis, Οstrya carpinifolia, Acer pseudoplatanus, 
Fraxinus angustifolia, Salix alba, Alnus glutinosa, Ulmus minor. Αντίθετα, από αυτή την επιλεκτική πίεση 
ευνοούνται συγκριτικά τα κωνοφόρα Pinus nigra,  Abies borisii-regis και Juniperus oxycedrus.  

Ταυτόχρονα, όταν ο πληθυσμός των ζώων είναι πυκνός, τα πατήματά τους θα καταστρέφουν οριζόντια ένα 
ποσοστό σποριόφυτων, ενώ η υποβάθμιση του εδάφους θα μειώνει επίσης οριζόντια τη βλαστικότητά τους.  

Η ποσοτικοποίηση μπορεί να γίνει με αυξημένη θνησιμότητα στα άτομα της 1ης ηλικιακής κλάσης, 
διαβαθμισμένη ανά είδος και περιοχή σε όλες τις περιοχές που βοσκούνται, δηλαδή σε λιβάδια και δάση που 
βοσκούνται (βλ. παραπάνω). Η θνησιμότητα μπορεί να κλιμακωθεί ανάλογα με το είδος (σύμφωνα με τη 
βιβλιογραφία και τα αποτελέσματα της επιτόπιας), την πορεία διαδοχής στα δάση και τα λιβάδια (να είναι 
χαμηλότερη στα λιβάδια και τα δάση που αυξάνεται η κάλυψη και υψηλότερη σε αυτά σταθερή -ή χωρίς- 
κάλυψη) και την περίοδο. Επειδή όλες αυτές οι παράμετροι θα οδηγήσουν σε ένα μη διαχειρίσιμο αριθμό 
περιπτώσεων, προτείνεται το παρακάτω μοντέλο για την παραμετροποίηση των επιπτώσεων από την  

Συγκεκριμένα, προτείνεται:  

- Έναρξη-1960: 
o Στα λιβάδια που παραμένουν λιβάδια ως το 1970: απόλυτη θνησιμότητα στην 1η ηλικιακή κλάση 

των φυλλοβόλων ειδών και πολύ μεγάλη θνησιμότητα στην 1η κλάση των κωνοφόρων.  
o Στις ενώσεις Δρυός: σχεδόν απόλυτη θνησιμότητα στην 1η κλάση των φυλλοβόλων και μικρή 

αύξηση της θνησιμότητας στην 1η κλάση των κωνοφόρων. 
o Στις ενώσεις της Οξιάς: μικρή αύξηση της θνησιμότητας στην 1η κλάση των φυλλοβόλων στα 

δρυοδάση και ελάχιστη αύξηση της θνησιμότητας στην 1η κλάση των κωνοφόρων. 
- 1960-2015: 

o στα λιβάδια που παραμένουν λιβάδια από το 1970-2015: σχεδόν απόλυτη θνησιμότητα στην 1η 
κλάση των φυλλοβόλων, πολύ μεγάλη θνησιμότητα στην 1η κλάση των κωνοφόρων.  
(Στα δάση καμία αλλαγή, θεωρώντας ότι έπαψαν να βοσκούνται) 

 

- Κατανάλωση φύλλων, κλαδιών, πρέμνων   

Η κατανάλωση αυτή γίνεται άμεσα, κατά τη βόσκηση στα λιβάδια και τα δάση, ή έμμεσα, μέσω της κλαδονομής. 
Αφορά αποκλειστικά τα φυλλοβόλα και -ιδιαίτερα η κλαδονομή- σε συντριπτικό βαθμό τη δρυ. Οι μαρτυρίες για 
την κατάσταση ως το ΄60 αναφέρουν ότι σχεδόν όλα τα άτομα της δρυός ήταν έντονα κλαδονομημένα. Η 
κλαδονομή, ανάλογα με την εποχή που γίνεται επηρεάζει άμεσα τον αριθμό των σπόρων που παράγει κάθε 
δέντρο -έως μηδενισμού στις ακραίες περιπτώσεις- και μειώνει μακροπρόθεσμα τη ζωτικότητά του.   
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Εδώ αντίστοιχα, η ποσοτικοποίηση των παραπάνω επιπτώσεων μπορεί να γίνει μέσα από την αλλαγή στα 
χαρακτηριστικά του κάθε είδους (αριθμός σπόρων που παράγεται ετησίως). Τα χαρακτηριστικά αυτά όμως είναι 
σταθερά για κάθε είδος. Εναλλακτικά πάλι, μπορεί η μείωση των σπόρων να μεταφραστεί σε μείωση της 
βλαστικότητάς τους και άρα της πιθανότητας βλάστησης του κάθε είδους σε κάθε περιοχή, δηλαδή:   

- 1945-1970: 
o στα δάση που βοσκούνται (βλ. παραπάνω): επιπλέον μείωση της πιθανότητα βλάστησης των 

φυλλοβόλων και μικρή επιπλέον μείωση των κωνοφόρων. 

Η επίπτωση αυτή, για λόγους εναρμόνισης με την παραπάνω, μπορεί ισοδύναμα να μεταφραστεί σε μεγαλύτερη 
θνησιμότητα των νέων δέντρων.  

 

- Άμεση κατανάλωση καρπών 

Στο βαθμό που οι καρποί από τα φυλλοβόλα και κυρίως τα βελανίδια επιβιώσουν από τις παραπάνω πιέσεις, 
αποτελούν και αυτά τροφή για τα αιγοπρόβατα. Η κατανάλωσή τους μειώνει ακόμα περισσότερο τον αριθμό των 
νέων σποριόφυτων. Εδώ, η παραμετροποίηση γίνεται εξαρχής με μείωση της πιθανότητας βλάστησης (ή 
ισοδύναμα με μεγαλύτερη θνησιμότητα των νέων δέντρων).  

Τελικά, και οι τρεις επιπτώσεις μπορούν να παραμετροποιηθούν ταυτόχρονα μέσω της πιθανότητας βλάστησης, 
σύμφωνα με το παραπάνω γενικό πρότυπο. Τα ακριβή ποσοστά της θνησιμότητας εξαρτώνται από τον τρόπο της 
μοντελοποίησης και τη συσχέτιση με τις υπόλοιπες παραμέτρους και δεν μπορούν να οριστούν εκ των προτέρων, 
παρά μετά από σχετικές δοκιμές. 
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9. Υλοτομία 
Στο παρόν κεφάλαιο, με βάση (α) τις χρονοσειρές για τον όγκο ανά είδος και άνα σύμπλεγμα (βλ. παραπάνω Κεφ. 
4.1) και τις πληροφορίες/εκτιμήσεις για τον υλοτομούμενο όγκο (βλ. Παραδοτέο 7, Κεφ. 7) ανά περίοδο, 
επιχειρείται η δημιουργία κατ’ εκτίμηση χρονοσειρών για το ποσοστό των δέντρων ανά είδος που υλοτομούνται 
σε κάθε 10ετή περίοδο.  

 

1. Σύμπλεγμα Νότιου Γράμμου 

Πρόκεται για το μεγαλύτερο σύμπλεγμα, με τα περισσότερα δάση, που απορροφά και το μεγαλύτερο όγκο 
υλοτομιών. Όπως αναφέρεται στο Παρ. 7, μέχρι τη διάνοιξη δικτύου δασικών δρόμων, η υλοτομία περιοριζόταν 
σε θέσεις που ήταν προσβάσιμες. Για να εκτιμήσουμε ποιες ήταν αυτές οι θέσεις, δημιουργήσαμε μια 
περιφερειακή ζώνη (buffer) γύρω από το δίκτυο των δρόμων του 1945 (όπως ταυτοποιήθηκαν μέσω της 
φωτοερμηνείας), των οικισμών και των γνωστών θέσεων με υδροπρίονα. Επιλέχθηκαν μετά οι δασικές περιοχές 
του 1945 (πολύγωνα φωτοερμηνείας) που είναι σε άμεση συνάφεια με την παραπάνω περιοχή. Θεωρήθηκε ότι 
το σύνολο του όγκου που υλοτομήθηκε στο διάστημα ως το 1965, προέρχεται από αυτή την περιοχή.  

Πίνακας 12 Εκτίμηση υλοτομούμενων περιοχών πριν τη διάνοιξη δασικών δρόμων 

 

Με βάση τις παραπάνω παραδοχές, προέκυψε ο παρακάτω πίνακας – χρονοσειρά. Κάθε ποσοστό 
στρογγυλοποιήθηκε προς τα πάνω, για να προβλέψει τυχόν άγνωστες ή παράνομες υλοτομίες. Για τα κωνοφόρα 
γνωρίζουμε ότι, ειδικά στις παλιότερες περιόδους, υλοτομούνται η μέση, ανώτερη και ανώτατη κλάση (δηλ. 
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πάνω από 22 DBH). Με βάση τα διαθέσιμα ογκομετρικά, στις κλάσεις αυτές ανήκει το 80-90% του συνολικού 
όγκου, οπότε η διαφορά είναι μικρή. Πάντως, για να συμπεριλφθεί κάπως και αυτή η παράμετρος, το ποσοστό 
των κωνοφόρων αυξήθηκε ελαφρά προς τα πάνω.  
 

  

Ha σε 
ζώνη 
υλοτομί
ας 

Ha σε 
Σύμπλεγ
μα 
Ν.Γράμμο
υ 

% Εντός 
ζώνης 
υλοτομί
ας 

Όγκος 
στο 
Σύμπλεγ
μα Ν. 
Γράμμου 

Όγκος 
σε ζώνη 
υλοτομί
ας 

Εκτίμηση 
υλοτομούμεν
ου 
όγκου/δεκαετ
ία 

% 
υλοτομούμεν
ου όγκου 

Εκτίμηση 
υλοτομημέν
ων ατόμων 

Έως 1945 
Οξιά 73,21 1129,1 6,5% 259451 16823 1000 5,94% 6% 
Μ.Πεύκη 510,20 861,3 59,2% 205976 122012 8000 6,56% 8% 
Ελάτη 35,25 258,6 13,6% 37458 5105 500 9,79% 11% 
Δρυς 257,50 338,9 76,0% 43421 32991 5000 15,16% 17% 
Σύνολο 876,15 2587,90 38,83% 546306,2 176931,5 14500,00 9,36% 10,50% 

1945-1955 
Οξιά 73,21 1129,1 6,5% 282012 18286 500 2,73% 3% 
Μ.Πεύκη 510,20 861,3 59,2% 223887 132622 16000 12,06% 15% 
Ελάτη 35,25 258,6 13,6% 39019 5318 1000 18,80% 20% 
Δρυς 257,50 338,9 76,0% 48246 36657 3000 8,18% 8% 
Σύνολο 876,15 2587,90 38,83% 593163,4 192882,5 20500,00 10,45% 11,50% 

1955-1965 
Οξιά 73,21 1129,1 6,5% 333190 21604 1000 4,63% 6% 
Μ.Πεύκη 510,20 861,3 59,2% 264516 156689 8000 5,11% 8% 
Ελάτη 35,25 258,6 13,6% 42339 5770 500 8,66% 11% 
Δρυς 257,50 338,9 76,0% 59563 45256 5000 11,05% 15% 
Σύνολο 876,15 2587,90 38,83% 699607,3 229319,3 14500,00 7,36% 10,00% 

1965-1975 
Οξιά         393655 15000 3,81% 4% 
Μ.Πεύκη         312519 25000 8,00% 9% 
Ελάτη         45940 4000 8,71% 9% 
Δρυς         73534 5000 6,80% 7% 
Σύνολο         825648,9 49000,00 6,83% 7,25% 

1975-1985 
Οξιά         454724 7500 1,65% 2% 
Μ.Πεύκη         387292 12500 3,23% 4% 
Ελάτη         50197 2000 3,98% 4% 
Δρυς         98045 3000 3,06% 3% 
Σύνολο         990258,6 25000,00 2,98% 3,25% 

1985-1995 
Οξιά         508400 20332 4,00% 5% 
Μ.Πεύκη         482487 18506 3,84% 5% 
Ελάτη         54882 2383 4,34% 5% 
Δρυς         130727 8728 6,68% 8% 
Σύνολο         1176496 49949,00 4,71% 5,75% 

1995-2005 
Οξιά         541277 45055 8,32% 9% 
Μ.Πεύκη         556918 45949 8,25% 9% 



   
 

 
 

89 

Ελάτη         80095 5721 7,14% 8% 
Δρυς         145736 9945 6,82% 7% 
Σύνολο         1324026 106670,00 7,64% 8,25% 

2005-2015 
Οξιά         553354 44723 8,08% 9% 
Μ.Πεύκη         610586 55513 9,09% 10% 
Ελάτη         125837 18617 14,79% 15% 
Δρυς         143072 7336 5,13% 6% 
Σύνολο         1432849 126189,00 9,27% 10,00% 

Μέσος όρος 
Οξιά         313515 16889 5,39% 6% 
Μ.Πεύκη         345141 23684 6,86% 8% 
Ελάτη         46643 4340 9,30% 11% 
Δρυς         88252 5876 6,66% 7% 
Σύνολο         793551 50788,50 7,05% 8,00% 

 
Οι εκτίμησεις και οι παραδοχές καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την παραπάνω χρονοσειρά. Ωστόσο, οι τελικοί 
μέσοι όροι που προκύπτουν είναι συμβατοί με τις τρέχουσες υλοτομικές πρακτικές. Ακόμα και μια γενική 
εκτίμηση ότι σε κάθε 10ετές βήμα αφαιρείται από την υλοτομία το 10% όλων των ατόμων σε κάθε ηλκιακή 
κλάση, δεν θα απείχε πολύ από την πραγματικότητα.  

Αντίστοιχοι υπολογισμοί γίνονται για τα μικρότερα συμπλέγματα του Δημόσιου και Δημοτικού Δάσους 
Κοτύλης.  
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