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Ελατοδάσος Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας
Καλύπτεται, κυρίως, από κεφαλληνιακή 

ελάτη (Abies cephalonica) σε αμιγείς ή 
μικτές συστάδες με χαλέπιο πεύκη (Pinus 
halepensis), άρκευθο (Juniperus) και 
αείφυλλη πλατύφυλλη θαμνώδη βλάστηση.

  Δέντρα ελάτης εμφανίζονται από τα 800 μ.
Έχει παρατηρηθεί ξήρανση ατόμων ελάτης. 



Χάρτης Περιοχής Μελέτης



Κατάσταση δάσους
 Κεφαλληνιακής ελάτης

1) Δάσος που αναπτύσσεται σε 
 καλούς τόπους (Β/ΒΑ εκθέσεις)

  Καλή ανάπτυξη ατόμων
  Ανεπηρέαστο σχεδόν από 

την πυρκαγιά του 2007



Κατάσταση δάσους Κεφαλληνιακής 
ελάτης

2) Υποβαθμισμένο δάσος ελάτης 
(Νότιες Εκθέσεις)

 Υποβαθμισμένα εδάφη 
(ασβεστολιθικά)

 Κακή ανάπτυξη (h ώριμων 
ατόμων<10-12m) 

 Μικρή φυτρωτικότητα σπόρων (3-
5%)

 Παρουσία φλοιοφάγων εντόμων
 Καταστράφηκε σχεδόν όλο από 

την πυρκαγιά του 2007
     



Η νέκρωση της κεφαλληνιακής ελάτης στον Εθνικό 
Δρυμό Πάρνηθας

Οφείλεται στην έξαρση με μορφή επιδημίας του 
φλοιοφάγου

εντόμου Pityokteines spinidens λόγω:

 Αύξηση θερμοκρασίας   
 Μείωση βροχοπτώσεων
 Χαμηλού ποσοστού εμφάνισης του
    φυσικού θηρευτή Thanasimus formicarius
 Παραμονής της ξυλώδους βιομάζας στο
     Δρυμό μετά την πυρκαγιά του 2007



Εγκατάσταση Δειγματοληπτικών Επιφανειών
 Επιλέχθηκαν οι επιφάνειες που 
    συγκεντρώνανε τα περισσότερα 
    δεδομένα στις εργασίες που γίνανε 
    στο πλαίσιο της Δράσης 2

Το μέγεθος της κάθε επιφάνειας 
    ορίστηκε στα 50 x 40= 2.000 m2

Με χρήση GPS τοποθετηθήκανε οι 
    τέσσερις κορυφές της κάθε επιφάνειας
Κάθε κορυφή σημάνθηκε με μεταλλικό 
    πάσσαλο, ένας εκ των οποίων φέρει
    πινακιδάκι αρίθμησης 
    της επιφάνειας (π.χ. ΔΕ 03-01)
 



Ομάδα Εργασίας



Εντοπισμός δοκιμαστικής επιφάνειας στο χάρτη



Τοποθεσία «Μόλα»



Εύρεση συντεταγμένων επιφάνειας



Οριοθέτηση επιφάνειας



Φωτογραφίες εγκατάστασης



Συλλογή Δεδομένων Πεδίου

 Δασοπονικό είδος
 Συντεταγμένες δέντρου
 Στηθιαία διάμετρος με 

παχύμετρο (≥7 cm)
 Ύψος δέντρων με 

υψόμετρο
 Ύψος έναρξης κόμης
 Ζωτικότητα
 Βαθμός αποσύνθεσης 

νεκρών ιστάμενων

1 ) Απογραφή ιστάμενων δέντρων (ζωντανών και νεκρών) με 
τοποθέτηση ειδικού τυποποιημένου  πινακιδίου 



Λήψη συντεταγμένων ελάτης



Σήμανση κορμού



Παχυμέτρηση



Καταγραφή μετρήσεων



Συλλογή Δεδομένων Πεδίου
2) Απογραφή 

κατακείμενων (νεκρών) 
δέντρων

 Δασοπονικό είδος
 Συντεταγμένες  των δύο 

άκρων  του κορμού
 Μήκος κορμού
 Διάμετρος κορμού
 Βαθμός αποσύνθεσης



Εκτίμηση Αποσύνθεσης

 Η αποσύνθεση 
εκτιμάται τόσο για τα 
κατακείμενα όσο και 
για τα νεκρά 
ιστάμενα δέντρα με 
τη χρήση της 
ακόλουθης 5-
βάθμιας κλίμακας 



Συλλογή Δεδομένων Πεδίου
3) Απογραφή ορόφου θάμνων

 Είδος
 Κλάσεις υψομέτρου (0,5-1 

m… 4,1-5m)
 Έως 100 άτομα με διάμετρο 

<7cm και ύψος >50cm
 Στο επάνω δεξιά 

τεταρτημόριο της  επιφάνειας 
και

 Επέκταση στο 2ο (κάτω 
αριστερά) εάν είναι λιγότερα 
από 100



Καταγραφή θάμνων



Απογραφή ορόφου θάμνων



Συλλογή Δεδομένων Πεδίου

4) Απογραφή αναγέννησης
 Δύο υπό- επιφάνειες εμβαδού 
      4Χ12,5 = 50 m2 έκαστη
 Είδος
 Έως 100 άτομα ύψους ≤ 50cm
 Ηλικία (βάσει αριθμού 
   διακλαδώσεων)



Συλλογή Δεδομένων Πεδίου
5) Χαρακτηριστικά 

συγκόμωσης και εδάφους 
(%)

 Ποσοστιαία εκτίμηση 
συγκόμωσης

 Ποσοστιαία κάλυψη των 
χαρακτηριστικών εδάφους

    (Βρύα –Πέτρες – Γυμνό 
Έδαφος- Φυλλάδα)

 Μέτρηση του βάθους των 
τριών οριζόντων του 
δασικού τάπητα (L, F, H)



Εδαφοτομές



Συλλογή Δεδομένων Πεδίου

 Έντυπο περιγραφής 
δειγματοληπτικής 
επιφάνειας

6) Καταγραφή στοιχείων στα αντίστοιχα  έντυπα 
δειγματοληψίας



Έντυπο δειγματοληψίας ιστάμενων δέντρων



Έντυπο δειγματοληψίας κατακείμενων δέντρων



Έντυπο δειγματοληψίας ορόφου θάμνων



Έντυπο δειγματοληψίας χαρακτηριστικών συγκόμωσης & 
εδάφους



Έντυπο δειγματοληψίας αναγέννησης



Εγκατάσταση Μετεωρολογικού Σταθμού
 Καταγραφή 

συγκεκριμένων 
μετεωρολογικών 
δεδομένων 
(θερμοκρασία, υγρασία, 
ταχύτητα ανέμου κτλ.)



Διαχειριστικά Μέτρα Εθνικού Δρυμού 
Πάρνηθας

Α) Γενικά μέτρα για ολόκληρη την 
περιοχή του Εθνικού Δρυμού 
Πάρνηθας

 Περιορισμός της βόσκησης 
από άγρια ή / και οικόσιτα ζώα 
 - Ρύθμιση του πληθυσμού των 
ελαφιών

 Συστηματική διαχείριση και 
ενημέρωση του κοινού

 Προληπτικά και κατασταλτικά 
μέτρα για την αντιμετώπιση 
των πυρκαγιών.



Διαχειριστικά Μέτρα Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας
 Καταγραφή της 

γενετικής ποικιλότητας 
του πληθυσμού της 
ελάτης

 Μετατροπή των 
προσβλημένων δέντρων 
σε δενδροπαγίδες

 Προστασία των 
εδαφικών πόρων



• Β) Μέτρα για το δάσος ελάτης
 Άμεση υλοτομία των δέντρων που 
•     έχουν ήδη προσβληθεί από 
•     φλοιοφάγα έντομα
 Ενίσχυση της αναγέννησης 
•      με σπορά ή φύτευση. 
 Εντατικοποίηση των αραιώσεων
 Καλλιέργεια των πυκνοφυτειών
•      και των κορμιδίων
 Αντικατάσταση της ελάτης 
•     σε οριακές θέσεις

Διαχειριστικά Μέτρα Εθνικού Δρυμού 
Πάρνηθας



Γ) Μέτρα για το καμένο 
δάσος ελάτης

 Φυτεύσεις τετραετών 
φυταρίων ελάτης

 Αντικατάσταση της 
ελάτης σε οριακές θέσεις

 Φυτεύσεις – 
αναδασώσεις με μαύρη 
Πεύκη

Διαχειριστικά Μέτρα Εθνικού Δρυμού 
Πάρνηθας



Επίσκεψη ΕΚΒΥ στη Δ.Ε. 
«ΜΟΛΑ»



ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ

Ευχαριστούμε !!!
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