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Τα πλέον επιρρεπή στη 
φωτιά δασικά συστήματα:  
θερμόφιλα δάση 
κωνοφόρων χαμηλών 
υψομέτρων της 
παραμεσογειακής 
περιοχής
με διάφορα είδη πεύκων 
(P. halepensis, P. brutia, P. 
pinea)



Επιρρεπείς στη φωτιά θαμνώνες (υψηλοί ή 
χαμηλοί) με διάφορα είδη αειφύλλων 
δρυών (π.χ. Quercus ilex, Q. rotundifolia,
Q. coccifera, Q. suber) που απαντούν στη 
χαμηλή ζώνη της παραμεσογειακής 
περιοχής



Συχνά είναι και τα περιστατικά σε δάση με φυλλοβόλες δρύες που απαντούν 
σε περισσότερο υγρά και ψυχρά μεσογειακά περιβάλλοντα



Ποια η δική μας απάντηση 

η επιστημονική γνώση στη βάση της διαχείρισης



Η επιλογή μιας μεταπυρικής διαχειριστικής πρακτικής σε ένα δασικό οικοσύστημα
πρέπει να εξαρτάται από τις αναμενόμενες αποκρίσεις του οικοσυστήματος, οι 
οποίες εξαρτώνται από τον τύπο του οικοσυστήματος που κάηκε, το καθεστώς 
φωτιάς (συχνότητα, ένταση/σφοδρότητα, εποχή, μέγεθος) και τους στόχους που 
τίθενται για την περιοχή. Οι αποφάσεις πρέπει να έχουν τοπικό χαρακτήρα. 

Συνήθεις μεταπυρικές πρακτικές διαχείρισης δασών στη Νότια Ευρώπη



Διάβρωση των εδαφών  από τις καταστρεπτικότερες συνέπειες

Η υποβάθμιση του εδάφους και ο κίνδυνος διάβρωσης μπορεί να 
προκύψουν από την προσωρινή απώλεια της φυτοκάλυψης και τη 
θέρμανση του εδάφους, συναρτώνται δε στενά με τις ιδιότητες του 
εδάφους. 

Η διάβρωση των εδαφών μπορεί να προκαλέσει μεταφορά ιζημάτων και 
πλημμυρικά φαινόμενα με τελικούς «αποδέκτες» κατασκευές και 
ανθρώπους. Εάν η απώλεια εδαφών υπερβεί το ρυθμό σχηματισμού τους 
(εξαιρετικά αργές διαδικασίες στις Μεσογειακές περιοχές), οι συνέπειες 
μπορεί να είναι καταστρεπτικές.



Οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν τον κίνδυνο διάβρωσης είναι η 
τοπογραφία (κλίση, μήκος κλιτύος), το πρότυπο των βροχοπτώσεων
(εποχικότητα, ένταση), η διαβρωσιμότητα του εδάφους (ιδιότητα του 
εδάφους), η φυτοκάλυψη (συμπεριλαμβανομένης και της στρωμνής) και 
η ύπαρξη προηγούμενων κατασκευών πχ αναβαθμίδες.

Στις ήπιας έντασης φωτιές, η φυτοκάλυψη συνήθως παραμένει,
προστατεύοντας το έδαφος από την αιολική διάβρωση και τη διάβρωση 
λόγω της δράσης του νερού.

Σε έντονα καμένες θέσεις, ο ρυθμός αποκατάστασης της φυτοκάλυψης 
καθορίζει το διάστημα έκθεσης του εδάφους στη δράση του νερού & του 
ανέμου (σταγόνες – ιδιαίτερα στις έντονες βροχές) και στον αυξημένο 
κίνδυνο διάβρωσης.



Οι συνηθέστερα 
χρησιμοποιούμενες τεχνικές για 
τη σταθεροποίηση των εδαφών 
περιλαμβάνουν την κάλυψη με 
θρυμματισμένο φυτικό υλικό 
(mulching), την κατασκευή 
κλαδοπλεγμάτων και 
κορμοδεμάτων, (erosion barriers) 
ως φράγματα.



•Η άμεση απόληψη της καμένης ιστάμενης βιομάζας (κορμών) πρέπει να 
αποφεύγεται σε ευάλωτα εδάφη, τουλάχιστον μέχρι να αναπτυχθεί ένα 
προστατευτικό κάλυμμα από βλάστηση (συνήθως μετά την πρώτη μεταπυρική 
άνοιξη). Η κοπή και συλλογή των κορμών πρέπει να σχεδιάζεται ανάλογα με το 
βαθμό της ευαισθησίας του οικοσυστήματος
• Σε οποιαδήποτε περίπτωση, πρέπει να εξασφαλίζεται η παραμονή ορισμένων 
συστάδων για τη διατήρηση των χώρων φωλιάσματος πολλών ειδών της 
ορνιθοπανίδας αλλά και άλλων στοιχείων της βιοποικιλότητας 

Γενικές οδηγίες για την απόληψη 
της καμένης ιστάμενης βιομάζας 
(salvage logging)



•Η επιλεκτική κοπή και συλλογή κορμών μπορεί να συνδυάσει οικολογικά και 
οικονομικά οφέλη, αποφεύγοντας τις περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές (πχ θέσεις 
επιρρεπείς σε εδαφική διάβρωση ή ενδιαιτήματα σπάνιων ειδών) και δημιουργώντας 
μωσαϊκά τα οποία θα μπορούσαν να αυξήσουν τη βιοποικιλότητα
• Παρακολούθηση των δένδρων που επιβίωσαν για την εκδήλωση προσβολών από 
παράσιτα 
•Χρησιμοποίηση καμένων κλαδιών είτε ως φράγματα είτε ως τριμμένο υλικό 
(ροκανίδια) για την προστατευτική επικάλυψη θέσεων με μεγάλο κίνδυνο διάβρωσης 
(πρανή, ρεύματα)

Γενικές οδηγίες για την απόληψη 
της καμένης ιστάμενης βιομάζας 
(salvage logging)



Ξύλευση και συγκομιδή καμένων κορμών

Πιθανά οφέλη Αρνητικές συνέπειες
Οικονομικό όφελος

Αποφυγή ξυλοφάγων εντόμων (πχ Scolitydae)

Πιθανή ενίσχυση της φύτρωσης σπερμάτων των 
πεύκων (όχι συχνή)

Η ξύλευση των καμένων κορμών 
αλλοιώνει το μικροενδιαίτημα στο 
οποίο φυτρώνουν πολλά σπέρματα 
ενώ επηρεάζει το ρυθμό αύξησης 
των δενδρυλλίων
Η κοπή κ απόληψη των καμένων 
κορμών μειώνει τους πληθυσμούς 
των πουλιών  σημαντικοί για τη 
διασπορά σπερμάτων φυτικών 
ειδών αλλά και τον έλεγχο των 
πληθυσμών εντόμων 
Σύρσιμο κορμών – εδαφική 
διάβρωση

Κίνδυνος από πτώση δένδρων σε πρανή ή κατοικημένες 
περιοχές

Αύξηση της διαβρωτικής 
ενέργειας του νερού –
προστατευτική κόμη

Βελτίωση της αισθητικής του τοπίου Υποβάθμιση της αισθητικής του 
τοπίου – προτροπή σε αλλαγή 
χρήσης γης



Σύστημα λήψης 
απoφάσεων για την 
απόληψη των 
καμένων κορμών

COST FP0701
http://uaeco.biol.uoa.gr/cost





Μία σημαντική απόφαση στη μεταπυρική διαχείριση, όταν η κύρια 
προτεραιότητα είναι η αποκατάσταση της πρότερης δομής του δασικού 
συστήματος, είναι το αν πρέπει να «χρησιμοποιηθεί» φυσική 
αναγέννηση εάν συμβαίνει ή προβλέπεται ότι θα συμβεί ή 
παρεμβατική αποκατάσταση (φυτεύσεις και σπορές). 

Συνήθως ασκείται ισχυρή πολιτική πίεση για άμεσες 
παρεμβάσεις, ιδιαίτερα στα δάση των κωνοφόρων 

(συνήθης πρακτική από το τέλος του 19ου αιώνα)

Ωστόσο, η δάσωση ή αναδάσωση μπορεί να μην είναι η καλύτερη επιλογή σε 
πολλές περιπτώσεις και το σημερινό πολιτικό και κοινωνικό παράδειγμα της 
αποπληρωμής της περιβαλλοντικής ευαισθησίας με μαζικές αναδασώσεις 
πρέπει να αλλάξει. 



Προσαρμογές των φυτών στη φωτιά και μηχανισμοί αναγέννησης

Τα φυτικά είδη διαθέτουν δύο βασικούς μηχανισμούς αναγέννησης μετά τη 
φωτιά:
(i) βλαστητική αναγέννηση του ιδίου καμένου ατόμου
(ii) Εγκατάσταση νέων ατόμων μετά από φύτρωση σπερμάτων



Βλαστητική αναγέννηση σε ξυλώδη φυτά



Φύτρωση σπερμάτων 

Βραδύχωροι κώνοι και 
αρτίβλαστο πεύκου Pinus 
halepensis (επίγεια τράπεζα 
σπερμάτων) 

Αρτίβλαστα λαδανιάς Cistus
spp. (εδαφική τράπεζα 
σπερμάτων)



Μηχανισμοί και πορεία αναγέννησης και ανάκαμψης των 
Μεσογειακών πευκοδασών στα θερμά και ξηρά 
περιβάλλοντα της Μεσογείου

– παράδειγμα Pinus halepensis



Καθεστώς φωτιάς και επιπτώσεις 
(συχνότητα, ένταση/σφοδρότητα, εποχή και μέγεθος)

Όλα τα είδη απαιτούν ένα χρονικό διάστημα για να αναπληρώσουν τα 
αποθέματά τους είτε στο ριζικό τους σύστημα (αναβλάστηση) είτε στα 
σπέρματά τους, δηλ. να ανανεώσουν το αναγεννητικό τους απόθεμα. 

Εάν ένα δεύτερο περιστατικό συμβεί πριν να καλυφθεί αυτός ο χρόνος 
τότε οι πιθανότητες να μην υπάρξει φυσική αναγέννηση είναι μεγάλες 
(κίνδυνος ανωριμότητας - immaturity risk)

Εξαίρεση ορισμένα είδη πχ πουρνάρι (Quercus coccifera) – μεγάλες δυνατότητες αναγέννησης



Γενικά, υπάρχει η πολιτική πίεση για άμεση επέμβαση και αναδάσωση. 
Λανθασμένη απόφαση, η οποία απαιτείται να ληφθεί μόνο όπου δεν 
μπορεί να συμβεί η φυσική αναγέννηση. 

Διαθέτουμε εργαλεία χωρικής αποτίμησης της δυνατότητας αναγέννησης 
στα μεσογειακά πευκοδάση

Φυσική αναγέννηση ή τεχνητή αναδάσωση





Arianoutsou et al. 2011. Evaluating Post-Fire Forest Resilience Using GIS 
and Multi-Criteria Analysis: An Example from Cape Sounion National 
Park, Greece. Environmental Management 47:384–397



Πολυκριτηριακή ανάλυση





Τελικό αποτέλεσμα



Φυσική αναγέννηση ή τεχνητή αναδάσωση

Φυσική αναγέννηση ή τεχνητή αναδάσωση

Προσοχή στα επιλεγόμενα 
είδη και τις τεχνικές





Προσοχή στις 
σειρήνες….

και στις μαζικές δράσεις



Οι φυτεύσεις κοστίζουν: αγορά δενδρυλλίων από τα φυτώρια, μεταφορά στην 
καμένη περιοχή (σε πολλές περιπτώσεις με δύσκολη πρόσβαση), προετοιμασία 
των θέσεων (συνήθως είναι το μεγαλύτερο 
κόστος), εξοπλισμός, λιπάσματα, προστατευτικά δενδρυλλίων, αντικατάσταση 
νεκρών ατόμων, πότισμα, ανθρώπινη εργασία 

-Οι δράσεις για την προετοιμασία του εδάφους μπορεί να συμβάλλουν στην 
αύξηση του κινδύνου για διάβρωση

- Η θνησιμότητα των φυτευόμενων δενδρυλλίων συχνά υπερβαίνει το 50% 



Η σπορά κοστίζει λιγότερο και σύμφωνα με ορισμένους μπορεί να εφαρμοστεί σε 
μεγάλες εκτάσεις. Ωστόσο, η επιτυχία είναι εξαιρετικά περιορισμένη (χαμηλή 
φύτρωση σπερμάτων και εγκατάσταση αρτιβλάστων).

Τελικά, οι πρακτικές αυτές έχουν χαμηλή απόδοση σε σχέση με το κόστος τους 
και ίσως πρέπει να εξετάζονται μόνο σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει άλλη 
λύση, π.χ. όταν δεν αναμένεται φυσική αναγέννηση των δενδρωδών ειδών ή δεν 
υπάρχουν δένδρα - σπορείς στην εγγύς περιοχή.



Αλλαγές στη χρήση γης: εγκατάλειψη δράσεων στο ύπαιθρο, πύκνωση των 
δασών και της φυτοκάλυψης, ενιαίο πεδίο



Θέρμανση του πλανήτη και καθεστώς φωτιάς

Έχει αρχίσει να καταγράφεται ένα διαφορετικό καθεστώς φωτιάς: συχνότερα 
περιστατικά στα θερμομεσογειακά, μετακίνηση περιστατικών σε μεγαλύτερα 
υψόμετρα με συστήματα που δεν έχουν πυροπροσαρμοσμένα είδη



Ποσοστό πυρκαγιών στα ψυχρόβια κωνοφόρα
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Διατήρηση κόμης με κώνους – διασπορά μετά τη φωτιά



φυσική αναγέννηση
από σπέρματα που 
διεσπάρησαν είτε 
από την άκαυτη κόμη 
είτε από νησίδες  που 
δεν κάηκαν
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Δυναμική της εγκατάστασης της Pinus nigra

Χωρικά πρότυπα

Διασπορά σπερμάτων από τις άκαυτες νησίδες 1ο & 2ο χρόνο μετά τη 
φωτιά – εγκατάσταση αρτιβλάστων 



Περίπτωση Ταϋγέτου 

Δάσος Pinus nigra

Άκαυτες συστάδες – εφαρμογή 
κανόνα απόστασης 200μ



Η Pinus nigra εμφανίζει ικανοποιητική αναγέννηση 
στις καμένες θέσεις με εξαίρεση ορισμένες 
διπλοκαμένες θέσεις ΓΣΠ





Δάση κωνοφόρων 

Γ. Συστήματα μη προσαρμοσμένα στις φωτιές

Δάση ελάτης



Χωρίς λόγια



Abies cephalonica δεν διαθέτει βραδύχωρους κώνους 

Η αναγέννησή της εξαρτάται από τη φύτρωση σπερμάτων και την 
εγκατάσταση αρτιβλάστων απο εναπομείναντες άκαυτους πυρήνε   
μακρύ χρονικό διάστημα. 



Καμπύλη διασποράς σπερμάτων ελάτης (Χριστοπούλου & Αριανούτσου 2008, 
Arianoutsou et al. submitted)
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Πυκνότητα αρτιβλάστων συναρτήσει της 
απόστασης (m) από τον άκαυτο πυρήνα.

Τσάγκαρη Μ., Χριστοπούλου Α., Καζάνης 
Δ., Αριανούτσου Μ. 2014. Μελέτη της φυσικής 
αναγέννησης του ελατοδάσους του Εθνικού Δρυμού 
Πάρνηθας μετά τη φωτιά του 2007: επτά χρόνια 
αργότερα. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας, Μυτιλήνη



Ζήρεια



Πρόβλεψη ευάλωτων περιοχών

Αποτίμηση επιπτώσεων 
της φωτιάς

Δράσεις άμεσης παρέμβασης

Μακροχρόνιος σχεδιασμός
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Τοπογραφία
Έδαφος

Βλάστηση
Σημαντικές περιοχές

Ιστορία

Δορυφορικές εικόνες
Έλεγχος πεδίου

Εκτίμηση 
σφοδρότητας καύσης

- Αποφυγή
εδαφικής διάβρωσης

- Πλημμυρών
- Καταστροφών

σε οικισμούς
Έλεγχος παρασίτων

Προτεραιότητες:
Φυσ. Αναγέννηση

Μετασχηματισμός δάσους
Διαχείριση τοπίου





http://uaeco.biol.uoa.gr/cost/
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