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LIFE+ AdaptFor: 
εφαρμογή σε τέσσερις 

πιλοτικές περιοχές

 Περιλαμβάνει τρεις περιοχές μελέτης, το Δημόσιο δάσος Καστανιάς, το 
Δημοτικό δάσος Καστανιάς και το Σύμπλεγμα Δημοσίων δασών Ασπροποτάμου 
(Δημόσια δάση Καλλιρρόης και Καταφύτου).

 Κυρίαρχος τύπος βλάστησης στο Δημόσιο δάσος Καστανιάς είναι η χνοώδης 
δρυς σε μίξη με την πλατύφυλλη δρυ (πρεμνοφυής και σε αναγωγή), στο 
Δημοτικό δάσος Καστανιάς και στα χαμηλότερα υψόμετρα (έως 1.150 μ.) 
κυρίαρχο είδος είναι η καστανιά ενώ στα μεγαλύτερα υψόμετρα η οξυά και στα 
Δημόσια δάση Καλλιρρόης και Καταφύτου η ευθύφλοια δρυς.

Περιοχή Μελέτης

Δάσος Ασπροποτάμου-Καλαμπάκας
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πιλοτικές περιοχές

 Σε εκτάσεις που καλύπτονταν από δάση πλατύφυλλων ειδών  (χνοώδης και 
πλατύφυλλη δρυ) παρατηρείται έντονη εισβολή κωνοφόρων (υβριδογενής 
ελάτη), η οποία εμφανίζεται σε μεγαλύτερη ένταση στις καλύτερες ποιότητες 
τόπου.

 Μολονότι η ανάλυση των δεδομένων δείχνει ότι η μέση ετήσια θερμοκρασία 
της περιοχής παρουσίασε μείωση τις τελευταίες δεκαετίες και τα είδη 
κωνοφόρων μετατόπισαν την εξάπλωση τους στα χαμηλότερα υψόμετρα, το 
συμπέρασμα είναι ότι η εντατική διαχείριση (αποψιλωτικές υλοτομίες) οδήγησε 
στην αποδυνάμωση των δασών πλατυφύλλων (δρυοδασών) και στην μείωση 
της ανταγωνιστικής τους ικανότητας έναντι των κωνοφόρων.

Το φαινόμενο 

1. Στο Δημόσιο δάσος Καστανιάς η εισβολή της υβριδογενούς ελάτης 
  στο πρεμνοφυές δάσος της χνοώδους δρυός   
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2. Στο Δημοτικό δάσος Καστανιάς η εισβολή υβριδογενούς ελάτης  και     
μ.πεύκης στο δάσος καστανιάς

 Τη δεκαετία του 1960 πολλά άτομα καστανιάς προσβλήθηκαν από τον μύκητα 
Cryphonectria parasitica, ο οποίος προκάλεσε την ασθένεια γνωστή ως έλκος 
της καστανιάς. Για την αντιμετώπιση του φαινομένου ο τότε πρόεδρος της 
Κοινότητας αποφάσισε την αποψιλωτική υλοτομία των ηλικιωμένων ατόμων 
καστανιάς και τη μετατροπή του σπερμοφυούς υψηλού δάσους σε πρεμνοφυές 
χωρίς ωστόσο να ακολουθήσουν οι κατάλληλες καλλιεργητικές επεμβάσεις. 
Αργότερα και σε θέσεις όπου  υπήρξε καταστροφή της βλάστησης επιλέχθηκε το 
μέτρο της αποκατάστασης με αναδάσωση ατόμων μ.πεύκης στις χειρότερες από 
άποψη ποιότητας τόπου θέσεις. Έτσι, η μείωση της ανταγωνιστικής ικανότητας 
της καστανιάς λόγω της προσβολής της από τον μύκητα, σε συνδυασμό με τους 
λανθασμένους δασοκομικούς χειρισμούς για την αντιμετώπιση της προσβολής 
και, πιθανότατα ο παράγοντας της κλιματικής αλλαγής τα τελευταία 30-40 έτη, 
προκάλεσαν μια έντονη εισβολή της υβριδογενούς ελάτης και κατά θέσεις της 
μ.πεύκης. Το αποτέλεσμα ήταν αλλοίωση της αρχικής φυτοκοινωνίας. 





3. Στο δάσος Ασπροποτάμου η εισβολή υβριδογενούς ελάτης  στο δάσος 
ευθύφλοιας δρυός

Πρόκειται για πρεμνοφυές δάσος σε αναγωγή της φυλλοβόλου ευθύφλοιας δρυός 
στο οποίο εισβάλλει δυναμικά η υβριδογενής ελάτη, με αποτέλεσμα το βαθμιαίο 
εκτοπισμό, ιδιαίτερα σε καλές ποιότητες τόπου, της ευθύφλοιας δρυός.
Η εισβολή της υβριδογενούς ελάτης στο σχεδόν ομήλικο δάσος της δρυός γίνεται 
σταδιακά ανάλογα με τα έτη καρποφορίας της ελάτης και τις επικρατούσες 
καιρικές συνθήκες.
Ως αποτέλεσμα, λόγω της μεγαλύτερης ανταγωνιστικής ικανότητας της 
υβριδογενούς ελάτης, δημιουργείται στις καλύτερες ποιότητες τόπου ένα 
ακανόνιστο ανομήλικο δάσος ελάτης με διάσπαρτα μεμονωμένα άτομα 
ευθύφλοιας δρυός. 
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Τα μέτρα προσαρμογής
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Τα μέτρα που οριστικοποιήθηκαν από τη διαδικασία της διαβούλευσης 
συνοψίζονται ως εξής:
ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ
 Η μετατροπή της πρεμνοφυούς μορφής των δρυοδασών σε σπερμοφυή με 
παράταση του περίτροπου χρόνου, από 30 σε 120-150 έτη, με παράλληλη 
διενέργεια επιλεκτικών αναγωγικών αραιώσεων,
 Απομάκρυνση των ατόμων υβριδογενούς ελάτης (είδος εισβολέας) με σκοπό 
την αποτροπή της περαιτέρω επιδημικής προσβολής τους από φλοιοφάγα 
έντομα, στις χειρότερες ποιότητες τόπου και στις θέσεις όπου αναπτύσσεται 
εκτός των θερμοορίων της (μέχρι 800 μ. υψόμετρο) και διατήρηση της μίξης με 
απομάκρυνση μόνο του ώριμου προς υλοτομία ξυλώδη όγκου ή των 
προσβεβλημένων ατόμων ελάτης όπου αυτή αναπτύσσεται εντός των 
θερμοορίων της (υψόμετρο μεγαλύτερο των 800 μ.).





ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ
 Παράταση του περίτροπου χρόνου και διαχείριση του δάσους της καστανιάς 
ως υψηλό δάσος,
 Αποψιλωτική υλοτομία των γηραιών πρέμνων της καστανιάς, απομάκρυνση 
των μη επιθυμητών πρεμνοβλαστημάτων (3ο  -5ο  έτος) και αραιώσεις με θετική 
επιλογή (α΄ το 7ο έτος, β΄ το 15ο έτος και γ΄ το 25ο έτος),
 Συμπλήρωση των διάκενων (άτομα φιλύρας, ορεινής σφενδάμου),
 Βαθμιαία υλοτομία και απομάκρυνση των ώριμων ατόμων ελάτης.
ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
 Ευννόηση της ελάτης στους καλύτερους τόπους, με βαθμιαία απομάκρυνση 
του ανώροφου της ευθύφλοιας δρυός, 
 Ανακήρυξη του δάσους της ευθυφλοίου δρυός ως προστατευτικού δάσους 
στους μέτριους και χειρότερους σταθμούς, με απαγόρευση των υλοτομιών εκτός 
των αναγωγικών αραιώσεων, ώστε να δημιουργηθεί ένα υψηλό δάσος επί 
πρέμνου. 





LIFE+ AdaptFor: 
εφαρμογή σε τέσσερις 

πιλοτικές περιοχές

Τροποποίηση /σύνταξη διαχειριστικών 
μελετών των περιοχών μελέτης
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Αναθεώρηση / Τροποποίηση δασικών διαχειριστικών σχεδίων
 Έχει συνταχθεί και εγκριθεί η διαχειριστική μελέτη του Δημοτικού δάσους Καστανιάς περιόδου 
2014-2018, με την αριθμ. 3764/119809/17-9-2014 Απόφαση Δ/νσης Συντονισμού και 
Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας, με τις συστάδες 
11(α,β), 12(α,β) και τα Τμήματα 13,14 και 15, συνολικού εμβαδού 444,48 Ha, να συμμετέχουν στο 
πολύγωνο εφαρμογής του έργου.

 Έχει υποβληθεί ιεραρχική πρόταση του Δασαρχείου Καλαμπάκας, προς την Δ/νση Συντονισμού 
και Επιθεώρησης Δασών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας, για τροποποίηση 
της Διαχειριστικής μελέτης του Συμπλέγματος Δημοσίων δασών Ασπροποτάμου (περιόδου 2006-
2015), ώστε να ενσωματωθούν στα Φύλλα Περιγραφής (29) συστάδων των Δημοσίων δασών 
Καλλιρρόης και Καταφύτου, συνολικού εμβαδού 1.220 Ha,  τα γενικά και ειδικά, οριστικά, 
διαχειριστικά μέτρα του έργου. 

 Έχει ολοκληρωθεί και υποβληθεί ιεραρχικά για έγκριση η διαχειριστική μελέτη του Δημοσίου 
δάσους Καστανιάς, περιόδου, 2015-2024, με (5) συστάδες, συνολικού εμβαδού 411,75 Ha, να 
συμμετέχουν στο πολύγωνο μελέτης του έργου.  
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Παρακολούθηση

Επιφάνειες παρακολούθησης (4)
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      02-01: Δημοτικό δάσος Καστανιάς 
                 (Τμήμα 13)
      02-02: Δημόσιο δάσος Καστανιάς
                 (Συστάδα 1γ)
      02-03: Δημόσιο δάσος Ασπροποτάμου   
                 (Συστάδα 68γ Καλλιρρόης)
      02-04: Δημόσιο δάσος Ασπροποτάμου
                 (Συστάδα 84α Καταφύτου)

Στο πλαίσιο της Δράσης 6 περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση ενός 
προγράμματος παρακολούθησης στις περιοχές των πολυγώνων μελέτης. Στόχος 
είναι η παρακολούθηση: α) των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και β) της 
επιτυχίας της εφαρμογής των μέτρων προσαρμογής στα τέσσερα δασικά 
οικοσυστήματα.  Οι δειγματοληπτικές επιφάνειες κωδικοποιήθηκαν ως εξής:











Συνοψίζονται στις κάτωθι:

Απογραφή ιστάμενων δέντρων (με διάμετρο ≥ 7cm) και τοποθέτηση 
πινακιδίου, με ταυτόχρονη καταγραφή των συντεταγμένων της θέσης των. 
Παχυμέτρηση της στηθιαίας διαμέτρου με παχύμετρο της Υπηρεσίας
Υψομέτρηση των δέντρων, καθώς και υψομέτρηση της έναρξης της κόμης, 
με ηλεκτρονικό υψόμετρο DISTO A8
Εκτίμηση της ζωτικότητας ή εκτίμηση της αποσύνθεσης στα νεκρά 
ιστάμενα δέντρα. 
Απογραφή κατακείμενων (νεκρών) δέντρων (αναγνώριση είδους όπου 
ήταν δυνατή, παχυμέτρηση, μέτρηση μήκους, εκτίμηση αποσύνθεσης, 
εκτίμηση πιθανής αιτίας πτώσης).
Απογραφή ορόφου θάμνων
Απογραφή αναγέννησης
Απογραφή χαρακτηριστικών συγκόμωσης & εδάφους 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ













Πινακίδες δημοσιοποίησης
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