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Μείωση των βροχοπτώσεων  
+

Αύξηση των θερμοκρασιών 

Κλιματικές προβλέψεις 

=  Ξηρασία

Ακραία καιρικά φαινόμενα
(Καύσωνες,  θύελλες )
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Γενικώς αβεβαιότητα 
σχετικά με τις επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής (Beniston et 
al. 2007)



Κλιματική Αλλαγή  
Δασικά Οικοσυστήματα

§ Επίδραση (Συνέπειες) 

§ Προσαρμογή των οικοσυστημάτων 

§ Μείωση των συνεπειών της κλιματικής Αλλαγής

Εργαλείο – Διαχείριση των Οικοσυστημάτων 

§ Ενίσχυση της προσαρμοστικής Ικανότητας των 

Οικοσυστημάτων 

§ Ενίσχυση της αποθήκευσης Άνθρακα  

LIFE08 ENV/GR/000554 



Διαχείριση των Δασικών 
Οικοσυστημάτων 

§ Ενίσχυση της προσαρμοστικής Ικανότητας των 

Οικοσυστημάτων 

Ενίσχυση της σταθερότητας των δασών με αύξηση της 

ποικιλότητας των ειδών, των ανομήλικων δομών και του 

δυναμικού αναγέννησής τους
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Επιλογές δασικής διαχείρισης που ενισχύουν 
την ανθεκτικότητα των δασών στην κλιματική 
αλλαγή
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Δημιουργία διακένων 
μέσω υποκηπευτών 
δομών

Αριστοποίηση της 
συγκομιδής

Ενίσχυση της φυσικής 
αναγέννησης

Αναγέννηση σκιανθεκτικών 
ειδών



Ενίσχυση της αποθήκευσης Άνθρακα 
 

Αύξηση της υπέργειας και υπόγεια βιομάζας 

Αύξηση του περίτροπου χρόνου 

Ανόρθωση υποβαθμισμένων δασών

Αναγωγή των πρεμνοφυών δασών

Ελάττωση των απωλειών άνθρακα (προστασία από δασικές 

πυρκαγιές

Επανίδρυση του δάσους (Αναδασώσεις)

 * το 50% της ξηράς βιομάζας των δασών είναι άνθρακας
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      Προτάσεις για διαχειριστικά μέτρα που θα 
βοηθήσουν στην καλύτερη προσαρμογή των 
δασών στην επερχόμενη κλιματική αλλαγή
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ØΕκτίμηση της παρούσας 
κατάστασης

Ø Αξιολόγηση των 
διαχειριστικών μέτρων που 
εφαρμόστηκαν 

ØΣύγκριση συστάδων από 
διαθέσιμα δεδομένα ή 
μετρήσεις

Δείκτες
εργαλείο  
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Αναγκαιότητα χρήσης δεικτών   

Ø Αποφυγή περιγραφικών μεθόδων

Ø Εισαγωγή ποσοτικών χαρακτηριστικών

ØΔυνατότητα σύγκρισης

Επιλογή του καταλλήλου δείκτη 



LIFE08 ENV/GR/000554 

Ποσοτικοί δείκτες δομής συστάδων  
Ø Ανεξάρτητοι από τις θέσεις των δέντρων

ØΠεριγραφή δομής συστάδων χωρίς χωρική αναφορά 

Ø Εξαρτώμενοι από τις θέσεις των δέντρων
Ø Δείκτες σε επίπεδο δέντρου βασισμένοι στην αρχή του 
πλησιέστερου γειτονικού δέντρου  (μικρής κλίμακας 
διαφορές στη βιοποικιλότητα)
ØΠεριγραφή δομής συστάδων Μικρή        Μεγάλη

Μοτίβο χωρικής 
κατανομής

Μίξη

Διαφοροποί
ηση



Ορίζεται ως ο λόγος της παρατηρούμενης μέσης τιμής 
της απόστασης του κάθε δέντρου από το πλησιέστερο 
γειτονικό του προς την αναμενόμενη μέση απόσταση σε 
μια καθαρά τυχαία κατανομή δέντρων.
Τιμές από 0 (όλα τα δέντρα να βρίσκονται σχεδόν στο 
ίδιο σημείο) μέχρι 2.1491 (κατανομή δέντρων σε 
κανονικό εξάγωνο)
Δείκτης R<1.0 κατανομή των δέντρων κατά ομάδες, R≈1.0 
τυχαία κατανομή και R>1.0 κανονική κατανομή
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(Σχήμα από Pretzsch, 2009)

Δείκτης συνάθροισης (aggregation) (Clark and Evans, 1954)



 Δείκτης ομοιομορφίας (contagion) (Gadow et al., 1998)

Ορίζεται ως η μέση τιμή της αναλογίας των γωνιών που σχηματίζουν το καθένα από τα 
τέσσερα πλησιέστερα γειτονικά δέντρα με το δέντρο αναφοράς. Περιγράφει το βαθμό της 
κανονικότητας  της χωρικής κατανομής των θέσεων των δέντρων στη συστάδα. Συγκρίνει το 
δέντρο αναφοράς με τα 4 γειτονικά του εάν το καθένα σχηματίζει γωνία ≤ α0
Τιμές στην περίπτωση των 4 γειτονικών δέντρων (0, 0.25, 0.5, 0.75 και 1.0)
Δείκτης W= 0.5 δείχνει τυχαία κατανομή δέντρων, W>0.5 κατανομή δέντρων κατά ομάδες και 
W<0.5 κανονική κατανομή δέντρων.  Σε αντίθεση με το δείκτη Clark and Evans, o W αφορά το 
κάθε δέντρο στη συστάδα ξεχωριστά 
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Όπου: Wij=

(Σχήμα από Pommerening, 2002)

W=0       W=0.25    W=0.5   W=0.75    W=1.0



 Δείκτης διαφοροποίησης διαμέτρων (differentiation) (Füldner 1996)

Ορίζεται ως η μέση τιμή της ετερογένειας των διαμέτρων των τριών γειτονικών δέντρων με το 
δέντρο αναφοράς. Περιγράφει τη χωρική κατανομή του μεγέθους των δέντρων. Συγκρίνει τους 
λόγους της μικρότερης προς τη μεγαλύτερη τη διάμετρο του δέντρου αναφοράς με τα 3 
γειτονικά του.
Τιμές (0.0 - 1.0)
Μικρή διαφοροποίηση 0.0≤Τ < 0.3, Μέση διαφοροποίηση 0.3≤Τ < 0.5, Μεγάλη 
διαφοροποίηση 0.5≤Τ < 0.7 0 και Πολύ μεγάλη διαφοροποίηση 0.7≤Τ ≤ 1.0

LIFE08 ENV/GR/000554 

Όπου:

Τ=0.22 Τ=0.32 Τ=0.46

(Σχήμα από Pretzsch, 2009)

(Σχήμα από Pommerening, 2002)



Ορίζεται ως η μέση τιμή της αναλογίας των 
τριών πλησιέστερων γειτονικών δέντρων 
άλλων ειδών με το δέντρο αναφοράς. 
Περιγράφει τη μίξη στη συστάδα. 
Τιμές: 
      0.0 όταν όλα τα γειτονικά δέντρα είναι 
του ίδιου είδους
     0.33 όταν ένα από τα τρία γειτονικά 
δέντρα είναι άλλου είδους
    0.67 όταν δύο από τα τρία γειτονικά 
δέντρα είναι άλλου είδους 
    1.0 όταν όλα τα γειτονικά δέντρα είναι 
άλλου είδους
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Όπου vij:

Δείκτης Μίξης των ειδών (Mingling) (Füldner 1996)

(Σχήματα από Pretzsch, 2009)



 Δείκτης αφθονίας και  ποικιλότητας ειδών (Species Richness & 
Diversity)  Shannon & Weaver (1949)

Ορίζεται ως το άθροισμα της ποσοστιαίας συμμετοχής του κάθε είδους επί το λογάριθμό του. 
Περιγράφει ποικιλότητα των ειδών και βασίζεται στον αριθμό και τη συχνότητα των ειδών που 
είναι παρόντα σε μια συστάδα.
Μέγιστη ποικιλότητα σε συστάδα με S αριθμό ειδών
                          
Τυποποιημένη ποικιλότητα ή συν/στής ομοιομορφίας (Evenness)
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Όπου:                    S = ο αριθμός των ειδών

`



Ορίζεται ως τα αθροίσματα των κλάσεων 
ύψους και του ποσοστού του κάθε είδους 
επί το λογάριθμό του. Βασίζεται στον δείκτη 
ποικιλότητας του Shannon αλλά λαμβάνει 
υπόψη και την παρουσία των ειδών σε 
διάφορες κλάσεις ύψους.
Τυποποιημένος δείκτης προφίλ ειδών:

Μέγιστη ποικιλότητα σε συστάδα με S 
αριθμό ειδών και Ζ αριθμό κλάσεων ύψους:
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Όπου:                   S = ο αριθμός των ειδών,                
                                                         Ζ = ο αριθμός των 
κλάσεων ύψους

 Δείκτης προφίλ των ειδών (Species profile)  Pretzsch (1995)

(Σχήμα από Pretzsch, 2009)



Αναπτύχθηκε αρχικά για οικονομικά θέματα 
(κατανομή εισοδήματος στον πληθυσμό). Στη 
δασοπονία χρησιμοποιείται για την ανάλυση της 
δομής συστάδων και ως παράμετρος ομοιο-
ετερογένειας .
Υπολογίζεται ως η επιφάνεια κάτω από τη 
διαγώνιο (0.5) μείον την επιφάνεια κάτω από την 
καμπύλη Lorenz ως ποσοστό της επιφάνειας κάτω 
από τη διαγώνιο
Τιμές από 0 ως 1 
0 : όλα τα δέντρα είναι της ίδιας διαμέτρου, 
ομοιογένεια
1: όλα τα δέντρα έχουν διαφορετικές διαμέτρους, 
ετερογένεια 
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 Δείκτης Gini και καμπύλη Lorentz  (Lorenz ,1905 and  Gini, 1912)

Δείκτης G Αμιγείς Μικτές Συνολικά

Ομήλικες 0.28 0.36 0.32

Ανομήλικες 0.5 0.64 0.63

Συνολικά 0.29 0.48 0.40



Η σχέση μεταξύ αριθμού δέντρων και μέσης 
διαμέτρου είναι εκθετική και αύξηση της διαμέτρου 
κατά 1% αντιστοιχεί σε μείωση του αριθμού 
κορμών κατά 1.605% για όλα τα είδη.
Υποδεικνύει τον αναμενόμενο αριθμό δέντρων σε 
μια συστάδα με διάμετρο αναφοράς τα 25 εκ. 
Αντανακλά τον αριθμό των δέντρων που έχει μια 
συστάδα με μέση διάμετρο 25 εκ.
Πρακτικά σημαίνει τον αριθμό δέντρων που θα έχει 
μια συστάδα εάν η πυκνότητά της παραμένει 
σταθερή στο χρονικό διάστημα που απαιτείται για 
να αποκτήσει Dg 25 εκ. 
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 Δείκτης πυκνότητας συστάδων  (Reineke, 1933)

Όπου Ν: αριθμός κορμών στο ha
Dg: Μέση τετραγωνική διάμετρος (cm)

(Σχήμα από Pretzsch, 2009)



Περιοχές Έρευνας 
Ø Δάσος Ρητίνης-Βρίας στα Πιέρια Όρη
Ø Δάσος Ασπροποτάμου –Καλαμπάκας

ØΕθνικός Δρυμός Πάρνηθας

ØΤαΰγετος
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Δάσος Δάσος Ρητίνης Δάσος Καταφυγίου Κοζάνης 
Απεικόνιση Δ.Ε 

   
Contagion (W) 0.578 0.54 
Shannon (H/Hmax/ E) 0.25 / 0.35/ 29 0.29  / 0.46/ 41 
Mingling (M) 0.09 0.11 
Κατανομή Contagion  

  
Κατανομή Mingling  
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Δείκτης CE 
=1.17

Δείκτης 
CE =0.83



Πιέρια Όρη, δάσος Ρητίνης, - Βρίας, 
Ελατοχωρίου και καταφυγίου Κοζάνης 

• Ομήλικες αραιές συστάδες Δασικής Πεύκης, μεγάλης ηλικίας 

κακής μορφής, χαμηλής ζωτικότητας, με προβλήματα 

αναγέννησης. 

• Εμφανή συμπτώματα υποβάθμισης. 

• Απαιτούνται διαχειριστικά μέτρα (ενίσχυσης της 

αναγέννησης)
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Δείκτες 
CE:1.17 
W: 0.57 
M:0.09 
G:18.3  H: 
0.25 
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Πιέρια Όρη, δάσος Ρητίνης, - Βρίας, 
Ελατοχωρίου και καταφυγίου Κοζάνης
Προτεινόμενα διαχειριστικά μέτρα 

Άμεση υλοτομία των νεκρών και νεκρούμενων ατόμων δασικής πεύκης και στη 
συνέχεια άμεση αποφλοίωση του κορμού

Ενθάρρυνση και προστασία της αναγέννησης μέσω περίφραξης έκτασης 5-10 
ha

Ευνόηση μικτών συστάδων δασικής πεύκης με ελάτη και οξυάς όπου το 
επιτρέπουν οι συνθήκες του σταθμού.

Φυτεύσεις ή σπορά με δασική πεύκη σε περιοχές που είναι καλυμμένες με 
φτέρη και μύτριλα και δεν περιλαμβάνουν μητρικά άτρομα δασικής πεύκης.
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Δάσος Δάσος Ασπροποτάμου Δάσος Καστανιάς 
Απεικόνιση Δ.Ε 

   
Contagion (W) 0.53 0.53 
Shannon (H/H max/E) 0.25/0.83/27.96 0.39/0.83/49.43 
Mingling (M) 0.12 0.2 
Κατανομή Contagion 

  
Κατανομή Mingling  
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Δείκτης CE 
=1.00

Δείκτης 
CE =0.88



– Οικοσυστήματα με υψηλή ζωτικότητα και μεγάλο 
δυναμικό αναγέννησης,

– Παρουσία μεγάλου αριθμού δασοπονικών ειδών 
– Μεγάλος βαθμός ανταγωνισμού μεταξύ των ειδών
– Σταθερά οικοσυστήματα με δυνατότητα να 

ανταπεξέλθουν στις κλιματικές αλλαγές με  
μεταβολές στην σύνθεση 

– Τα εφαρμοζόμενα δασοκομικά –διαχειριστικά 
μέτρα πρέπει να ακολουθούν την φύση

Δάσος Ασπροποτάμου-Καλαμπάκας
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Δείκτες 
CE:0.96 
W: 0.53 
M:0.20 
G:47.17 H: 
0.39 



– Παράταση του περιτρόπου χρόνου για 
μεγαλύτερη προστασία της παραγωγικότητας του 
εδάφους

– Διενέργεια αναγωγικών και επιλεκτικών 
υλοτομιών με την καλλιεργητική οδό κάθε 10 
χρόνια

– Απομάκρυνση της ελάτης με υλοτομία εάν 
θεωρείται είδος μη επιθυμητό

– Αποψιλωτική υλοτομία των γηραιών πρέμνων 
καστανιάς

– Απομάκρυνση των μη επιθυμητών 
πρεμνοβλαστημάτων με αρνητική επιλογή

Δάσος Καστανιάς και Ασπροποτάμου-Καλαμπάκας 
Προτεινόμενα διαχειριστικά μέτρα
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Δάσος Δρυμός Πάρνηθας N-NA Δρυμός Πάρνηθας B-BA 
Απεικόνιση Δ.Ε 

   
Contagion (W) 0.541 (0.49) 0.57 
Shannon (H/H max/E) 0.37/1.1/37 0.06/0.69/8 
Mingling (M) 0.1 0.02 
Κατανομή Contagion  

  

Κατανομή Mingling  
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Δείκτης CE 
=1.09

Δείκτης 
CE =0.79



• Οικοσυστήματα που μπορούν να 
διατηρηθούν 

• Απαιτείται προστασία 
• Οι αναδασώσεις με μαύρη Πεύκη ενισχύουν  

τη αποκατάσταση των οικοσυστημάτων (μετά 
από φωτιά)

Δάσος Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας
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Δείκτες 
CE:0.96 
W: 0.55 
M:0.05 
G:48.45 H: 
0.15 



• Άμεση υλοτομία των δέντρων που έχουν ήδη 
προσβληθεί και αποφλοίωσή τους

• Ενίσχυση της αναγέννησης και τεχνητά με 
φυτεύσεις

• Εντατικοποίηση των αραιώσεων για 
καλύτερο ισοζύγιο νερού και ευνόηση μικτών 
συστάδων

• Καλλιέργεια των πυκνοφυτειών και των 
κορμιδίων ώστε να μειωθεί ο ανταγωνισμός 
και η αύξηση να κατευθυνθεί στα καλύτερα 
άτομα

Δάσος Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας. Προτεινόμενα 
διαχειριστικά μέτρα
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• Αναδασώσεις με μαύρη πεύκη σε πολύ 
υποβαθμισμένους σταθμούς κυρίων στις 
Νότιες εκθέσεις

• Ρύθμιση της βόσκησης οικόσιτων αλλά και 
άγριων ζώων

Δάσος Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας. Προτεινόμενα 
διαχειριστικά μέτρα
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Δάσος Ταΰγετος Βόρεια Ταΰγετος Νότια 
Απεικόνιση Δ.Ε 

 
 

Contagion (W) 0.540 0.55 
Shannon (H/H max/E) 0.61/1.1/70 0.46/1.1/41 
Mingling (M) 0.25 0.21 
Κατανομή Contagion  

  
Κατανομή Mingling  
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Δείκτης CE 
=1.07

Δείκτης 
CE =0.96



Ø Άμεση υλοτομία των δέντρων που έχουν ήδη 
προσβληθεί και αποφλοίωσή τους

Ø Αναγωγή των δασών ελάτης σε κανονικά κατ’ άτομο 
κηπευτά δάση. Ο Προστατευτικός ρόλος των δασών 
αυτών επιτυγχάνεται μέσω των κηπευτών δομών 
(δείκτης G>0.5)

Ø Ευνόηση των μικτών συστάδων ελάτης μαύρης 
πεύκης καστανιάς (Δείκτης Μ>0.4)

Ø Προστασία από πυρκαγιές
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Δάσος Ανατολικού Ταϋγετου. Προτεινόμενα 
διαχειριστικά μέτρα

Δείκτες 
CE:1,0 W: 
0.55 
M:0.23 
G:54.94 H: 
0.53 
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Συμπεράσματα
Ø Οι ποσοτικοί δείκτες είναι χρήσιμα εργαλεία για τη 

διαχείριση των δασών

Ø Ο δείκτης W περιγράφει τον βαθμό της κανονικότητας της 
χωρικής κατανομής των 4 πλησιέστερων γειτονικών 
δέντρων ως προς το δέντρο αναφοράς. O CE που 
συγκρίνει τη μέση απόσταση του πλησιέστερου γείτονα 
προς την κανονική απόσταση των δέντρων 

 
Ø Η ποικιλότητα των ειδών εκτιμάται από το δείκτη μίξης Μ 

που μετράει την αναλογία των γειτονικών δέντρων που 
ανήκουν στο ίδιο είδος με το δέντρο αναφοράς, και από 
τους δείκτες Shannon H & E 

Ø Η ποικιλότητα των δασοκομικών δομών εκτιμάται από το 
δείκτη GINI που μετράει την αναλογία του αριθμού των 
δέντρων που κατέχουν ανάλογη κυκλική επιφάνεια
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Συμπεράσματα
Ø Η απογραφή στις περιοχές μελέτης έδειξε με σαφήνεια ότι η 

κατανομή των δέντρων σε νεαρές συστάδες είναι κατά ομάδες 
και προς της μεγαλύτερης ηλικίας τυχαία ως κανονική.  Μόνο 
στο δάσος Ρητίνης σε μια επιφάνεια έχει την τιμή 1.2

Ø Η μίξη των συστάδων είναι μικρή και κατά ομάδες. Ο δείκτης Μ 
στην Πάρνηθα έχει τιμή 0.05 και στον Ταΰγετο τη μεγαλύτερη 
0.23

Ø Η δασοκομική δομή των συστάδων κυμαίνεται από ομήλικη 
μέχρι κηπευτή. Την καλύτερη κηπευτή δομή παρουσιάζουν οι 
επιφάνειες του Ταϋγέτου στο μέσον με δείκτη G=63.1

Ø Ο βαθμός ποικιλότητας και ομοιομορφίας είναι μικρός και 
πρέπει να ενισχυθεί. Στην Πάρνηθα έχει τη μέση χαμηλότερη 
τιμή Η=0.15 και στον Ταΰγετο την υψηλότερη Η= 0.53



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ
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