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Προσαρµογή της ∆ιαχείρισης των ∆ασών στην Κλιµατική Αλλαγή στην Ελλάδα: 

∆ασαρχείο Καλαµπάκας

Οµάδα έργου: Παναγιώτης Πουλιανίδης, Αναστασία Κάκια, 

Φωτεινή Πελεκάνη



LIFE+ AdaptFor: 

εφαρµογή σε τέσσερις

πιλοτικές περιοχές

� Περιλαµβάνει τρεις περιοχές µελέτης, το ∆ηµόσιο δάσος Καστανιάς, το

∆ηµοτικό δάσος Καστανιάς και το Σύµπλεγµα ∆ηµοσίων δασών Ασπροποτάµου

(∆ηµόσια δάση Καλλιρρόης και Καταφύτου).

� Κυρίαρχος τύπος βλάστησης στο ∆ηµόσιο δάσος Καστανιάς είναι η χνοώδης

δρυς σε µίξη µε την πλατύφυλλη δρυ (πρεµνοφυής και σε αναγωγή), στο

∆ηµοτικό δάσος Καστανιάς και στα χαµηλότερα υψόµετρα (έως 1.150 µ.) 

κυρίαρχο είδος είναι η καστανιά ενώ στα µεγαλύτερα υψόµετρα η οξυά και στα

∆ηµόσια δάση Καλλιρρόης και Καταφύτου η ευθύφλοια δρυς.

Περιοχή Μελέτης

∆άσος Ασπροποτάµου-Καλαµπάκας
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LIFE+ AdaptFor: 

εφαρµογή σε τέσσερις

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 ∆ηµόσιο δάσος Καστανιάς η εισβολή της υβριδογενούς ελάτης

στο πρεµνοφυές δάσος της χνοώδους δρυός
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2. Στο ∆ηµοτικό 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. 





LIFE+ AdaptFor: 

εφαρµογή σε τέσσερις

πιλοτικές περιοχές

Τα µέτρα προσαρµογής
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Τα µέτρα που οριστικοποιήθηκαν από τη διαδικασία της διαβούλευσης συνοψίζονται ως

εξής:

∆ΗΜΟΣΙΟ ∆ΑΣΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

� Η µετατροπή της σπερµοφυούς 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.).





∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΑΣΟΣ 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.

∆ΗΜΟΣΙΟ ∆ΑΣΟΣ 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. 
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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 ∆ηµοτικού δάσους Καστανιάς περιόδου

2014-2018, µε την αριθµ. 3764/119809/17-9-2014 Απόφαση ∆/νσης Συντονισµού και Επιθεώρησης

∆ασών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 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 ∆ασαρχείου Καλαµπάκας, προς την ∆/νση Συντονισµού

και Επιθεώρησης ∆ασών Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας, για τροποποίηση

της ∆ιαχειριστικής µελέτης του Συµπλέγµατος ∆ηµοσίων δασών Ασπροποτάµου (περιόδου 2006-
2015), ώστε να ενσωµατωθούν στα Φύλλα Περιγραφής (29) συστάδων των ∆ηµοσίων 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 ∆ηµοσίου

δάσους Καστανιάς, περιόδου, 2015-2024, µε (5) συστάδες, συνολικού εµβαδού 411,75 Ha, να

συµµετέχουν στο πολύγωνο µελέτης του έργου.  
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εφαρµογή σε τέσσερις

πιλοτικές περιοχές

Παρακολούθηση

Επιφάνειες παρακολούθησης (4)
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02-01: ∆ηµοτικό δάσος Καστανιάς
(Τµήµα 13)

02-02: ∆ηµόσιο δάσος Καστανιάς
(Συστάδα 1γ)

02-03: ∆ηµόσιο δάσος Ασπροποτάµου
(Συστάδα 68γ Καλλιρρόης)

02-04: ∆ηµόσιο δάσος Ασπροποτάµου
(Συστάδα 84α Καταφύτου)

Στο πλαίσιο της ∆ράσης 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 ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ













Πινακίδες δηµοσιοποίησης






