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19ν ΠΏΝΒΛΛΔΝΕΟ ΑΏΟΛΟΓΕΚΟ ΤΝΒΑΡΕΟ
«Δ ζπκβνιή ησλ δαζηθώλ νηθνζπζηεκάησλ ζηελ νξεηλή νηθνλνκία
θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο»

29 επηεκβξίνπ - 2 Οθησβξίνπ 2019
ΛΕΣΟΥΧΡΟ ΠΕΒΡΕΏ

ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ
ΚΤΡΕΏΚΔ - 29 ΒΠΣΒΜΐΡΕΟΤ 2019
ΧΡΏ

ΣΕΣΛΟ

17.0018.30

ΒΓΓΡΏΦΔ ΤΝΒΑΡΧΝ

18.3019.00

ΒΝΏΡΚΣΔΡΕΏ ΣΒΛΒΣΔ - ΥΏΕΡΒΣΕΜΟΕ
ΑΏΔ ΚΏΕ ΑΏΟΠΟΝΕΏ:
ΑΕΏΥΡΟΝΕΚΟΕ ΣΤΛΟΐΏΣΒ ΣΔ
ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΤΠΏΕΘΡΟΤ

19.0019.30

Γξεγνξηάδεο Ν.

19.3020.00

Reif A.

MOUNTAIN FORESTS-ECOLOGICAL
FUNCTIONS
AND BIODIVERSITY

ΣΕΜΔΣΕΚΒ
ΑΕΏΚΡΕΒΕ

Θενράξεο Γάγθαο Καζεγεηήο ΏΠΘ
Παύινο Βπζπκίνπ Οκφηηκνο Καζεγεηήο
ΏΠΘ
Ώληώληνο Παπαγηαλόπνπινο
η. Αηεπζπληήο Βξεπλψλ ΕΑΒ Θεζζαινλίθεο
Albert Reif Prof. Dr Dr h.c., University of
Freiburg

20.0020.30

20.30

ΏΕΘΟΤΏ

ΏΜΦΕΘΒΏΣΡΟ ΦΟΡΒΏ
ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΒΘΝΕΚΟΤ
ΑΡΤΜΟΤ ΟΛΤΜΠΟΤ

ΑΒΞΕΧΔ

ΏΕΘΟΤΏ Ώ: Ώίζνπζα Βθθιεζίαο Ε. Ν. Ώγίνπ Νηθνιάνπ (Ληηφρσξν)
ΏΕΘΟΤΏ ΐ: Ώίζνπζα Αεκνηηθνχ πκβνπιίνπ (Ληηφρσξν)
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9.00-11.00

ΘΒΜΏΣΕΚΔ ΒΝΟΣΔΣΏ
"ΏΝΏΠΣΤΞΔ ΟΡΒΕΝΧΝ ΠΒΡΕΟΥΧΝ"

ΠΡΟΒΑΡΒΕΟ
ΓΏΓΚΏ Θ. & ΜΒΛΕΏΑΔ Ε.

ΡΏ

ΣΕΣΛΟ

ΤΓΓΡΏΦΒΕ

9.00-9.15

EINE REISE DURCH DIE GESCHICTE VON
GÖTTERN, BÄUMEN UND MENSCHEN

9.15-9.30

ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΕΚΔ ΑΕΏΣΔΡΔΔ ΚΏΕ ΏΒΕΦΟΡΟ
ΏΝΏΠΣΤΞΔ ΜΕΏ ΠΟΛΤΛΒΕΣΟΤΡΓΕΚΔ
ΠΒΡΕΟΥΔ ΣΔΝ ΒΛΛΏΑΏ

Erb M. (Γεξκαληθά)
(Key Speaker)

Σαζηώλαο Γ., Γηαλλνύιαο ΐ.,
ηαθάιε Β., ηζκαλίδεο Ε., Αξόζνο
ΐ.

ΏΕΘΟΤΏ

ΠΡΧΨΝΔ
ΤΝΒΑΡΕΏ

A

Ώ

Γξεγνξηάδεο Ν.,
πύξνγινπ Γ., Υαζηιίδεο, Π.,
Παπαδόπνπινο Ε., Κύξνπ Γ.,
έμηνπ Π., Γξεγνξηάδεο .,
παλόο Ε.

Ώ

9.30-9.45

Δ ΒΦΏΡΜΟΓΔ ΣΧΝ ΏΡΥΧΝ ΣΔ ΦΤΕΚΔ
ΑΏΟΠΟΝΕΏ ΣΏ ΒΛΛΔΝΕΚΏ ΑΡΤΟΑΏΔ

9.45-10.00

ΒΡΒΤΝΏ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΕΚΧΝ ΑΕΏΑΡΟΜΧΝΜΟΝΟΠΏΣΕΧΝ ΦΤΔ ΓΕΏ ΣΔΝ ΏΒΕΦΟΡΟ
ΣΟΤΡΕΣΕΚΔ ΏΝΏΠΣΤΞΔ ΣΔ ΝΔΟΤ
ΏΜΟΘΡΏΚΔ

Γθαλάηζαο Π.,
Σζαθαιδήκε Μ., Κνπινπθνύξαο
Δ.

Ώ

10.00-10.15

ΠΏΡΏΚΟΛΟΤΘΔΔ ΚΏΕ ΛΕΠΏΝΔ ΑΤΟ
ΠΟΕΚΕΛΕΧΝ ΏΡΧΝΕΏ (ARONIA MELANOCARPA
VAR. NERO ΚΏΕ VAR. VIKINGS)

ακαξά Θ., Μεηαμά Β., Φσκά Π.,
Μπνύηια Ώ., παλόο Ε.

Ώ

ΛΕΐΏΑΕΚΔ ΠΏΡΏΓΧΓΔ ΚΏΕ ΐΟΚΟΨΚΏΝΟΣΔΣΏ
ΣΤΠΧΝ ΟΕΚΟΣΟΠΧΝ Β ΠΡΟΣΏΣΒΤΟΜΒΝΒ
ΚΏΕ ΜΔ ΠΒΡΕΟΥΒ ΣΧΝ ΠΡΒΠΧΝ

Καδόγινπ Ε.,
Σξαταλνπνύινπ Ε., Φσηηάδεο Γ.,
ΐξαρλάθεο Μ., Γηαθνπιάθε Μ.

Ώ

ΑΕΏΥΡΟΝΕΚΟ ΒΛΒΓΥΟ ΏΛΛΏΓΧΝ ΥΡΔΒΧΝ
ΑΏΕΚΔ ΓΔ Β ΠΒΡΕΟΥΒ ΑΕΏΦΟΡΒΣΕΚΔ
ΤΦΟΜΒΣΡΕΚΔ ΚΏΕ ΓΒΧΓΡΏΦΕΚΔ ΘΒΔ

ΐνύιγαξε ., Νηόγαο Γ., Ανύθαο
Γ.
(Πόζηεξ)

Ώ

10.15-10.30

10.30-11.45

10.45-11.00
11.00-11.30

πδήηεζε
Αηάιεηκκα
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9.00-11.00

ΘΒΜΏΣΕΚΔ ΒΝΟΣΔΣΏ
"ΤΑΡΟΛΟΓΕΏ-ΤΑΡΟΝΟΜΕΚΏ ΚΏΕ ΑΏΟΣΒΥΝΕΚΏ
ΒΡΓΏ"

ΠΡΟΒΑΡΒΕΟ
ΚΏΡΏΓΕΏΝΝΔ Β.
&
ΣΏΘΔ Α.

ΡΏ

ΣΕΣΛΟ

ΤΓΓΡΏΦΒΕ

ΏΕΘΟΤΏ

ΠΡΧΨΝΔ
ΤΝΒΑΡΕΏ

ΐ

9.00-9.15

9.15-9.30

ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΕΚΏ ΚΡΕΣΔΡΕΏ ΜΒΛΒΣΔ ΝΒΧΝ ΟΑΕΚΧΝ
ΏΞΟΝΧΝ Β ΒΠΕΚΛΕΝΔ ΒΑΏΦΔ ΠΏΡΏΚΣΕΧΝ ΠΒΡΕΟΥΧΝ:
Δ ΠΒΡΕΠΣΧΔ ΣΟΤ ΠΏΡΏΛΕΏΚΟΤ ΟΑΕΚΟΤ ΏΞΟΝΏ
ΚΏΡΕΣΏ ΛΏΡΕΏ

Πνπιηζάθε Β., Σζίπεο
Κ.

ΐ

9.30-9.45

Δ ΏΡΥΕΣΒΚΣΟΝΕΚΔ ΚΏΕ ΏΕΘΔΣΕΚΔ ΚΏΛΛΕΒΠΒΕΏ ΣΧΝ
ΦΡΏΓΜΏΣΧΝ ΣΔ ΑΏΕΚΔ ΤΠΔΡΒΕΏ ΣΏ ΠΛΏΕΕΏ
ΣΔ ΤΓΥΡΟΝΔ ΟΡΒΕΝΔ ΤΑΡΟΝΟΜΕΏ

Παπιίδεο Θ.,
Γηαλλνύιαο ΐ., Κάιθα
Κ.,
Παπιίδεο ΐ.,
ηεξγηάδνπ Ώ.

ΐ

9.45-10.00

ΓΒΧΜΒΣΡΕΚΏ ΣΟΕΥΒΕΏ ΚΏΕ ΦΤΕΚΟ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝ ΣΧΝ
ΏΡΥΏΕΧΝ ΘΒΏΣΡΧΝ ΣΔ ΔΠΒΕΡΟΤ

Παπιίδεο B., ΐάξξαο
Γ., ηεξγηάδνπ Ώ.

ΐ

ΒΘΝΕΚΟ ΚΏΝΟΝΕΜΟ ΏΦΏΛΒΕΏ ΦΡΏΓΜΏΣΧΝ:
ΑΤΝΏΣΟΣΔΣΒ ΒΦΏΡΜΟΓΔ ΣΏ ΥΏΜΔΛΏ ΦΡΏΓΜΏΣΏ

Ώλαζηαζηάδεο Ά.,
αββίδεο .,
Κακπνύξεο Ώ.,
αρπάδεο Κ.
(Πόζηεξ)

ΐ

ΣΏ ΥΏΡΏΚΣΔΡΕΣΕΚΏ ΣΧΝ ΥΕΟΝΟΠΣΧΒΧΝ
ΣΕ ΟΡΒΕΝΒ ΠΒΡΕΟΥΒ ΣΔ Π.Β. ΣΡΕΚΏΛΧΝ

ηεθαλίδεο ., ηάζεο,
Α., Νηάθεο .
(Πόζηεξ)

ΐ

ΒΠΕΑΡΏΒΕ ΣΟΤ ΜΒΓΒΘΟΤ ΣΟΤ ΡΒΜΏΣΟ ΚΏΕ ΣΔ
ΓΒΧΜΟΡΦΟΛΟΓΕΚΔ ΘΒΔ
ΣΔΝ ΠΏΡΟΥΘΕΏ ΐΛΏΣΔΔ

Καιατηδήο Κ.,
Κξηθόπνπινο Κ.,
Εαθσβόγινπ ΐ., ΓαΎκεο
Γ.
(Πόζηεξ)

ΐ

10.00-10.15

10.15-10.30

10.30-10.45

10.45-11.00
11.00-11.30

πδήηεζε
Αηάιεηκκα
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11.30-13.30
ΡΏ
11.30-11.45

11.45-12.00

12.00-12.15

12.15-12.30

12.30-12.45

12.45-13.00

13.00-13.15
13.15-13.30
13:30-16.00

ΑΒΤΣΒΡΏ 30 ΒΠΣΒΜΐΡΕΟΤ 2019
ΘΒΜΏΣΕΚΔ ΒΝΟΣΔΣΏ
¨ΑΏΟΚΟΜΕΏ-ΏΣΕΚΟ ΠΡΏΕΝΟ"

ΠΡΟΒΑΡΒΕΟ
ΣΕΣΧΝΔ Θ. &
ΏΜΏΡΏ Θ.

ΣΕΣΛΟ

ΤΓΓΡΏΦΒΕ

ΑΏΟΚΟΜΕΚΟ ΥΒΑΕΏΜΟ
ΣΟΤ ΑΏΟΤ ΚΏΣΏΝΕΏ ΣΟ ΟΡΟ
"ΠΏΨΚΟ"
ΒΠΕΑΡΏΔ ΣΧΝ ΏΣΕΚΧΝ ΥΧΡΧΝ
ΠΡΏΕΝΟΤ ΣΔΝ ΒΞΕΟΡΡΟΠΔΔ ΣΟΤ
ΑΕΟΞΒΕΑΕΟΤ ΣΟΤ ΏΝΘΡΏΚΏ.
Δ ΠΒΡΕΠΣΧΔ ΣΔ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
Δ ΏΞΕΟΛΟΓΔΔ ΣΧΝ ΒΡΓΧΝ
ΏΝΏΑΏΧΒΧΝ ΣΟ ΠΒΝΣΒΛΕΚΟ ΟΡΟ.
ΥΡΔΔ ΚΧΝΟΦΟΡΧΝ, ΠΛΏΣΤΦΤΛΛΧΝ
Ή ΏΛΛΏΓΔ ΣΔ ΒΦΏΡΜΟΓΟΜΒΝΔ
ΠΟΛΕΣΕΚΔ;
Δ ΠΡΟΏΡΜΟΓΔ ΣΔ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΣΟΤ
ΏΣΕΚΟΤ ΠΡΏΕΝΟΤ ΒΝ ΟΦΒΕ ΣΧΝ
ΒΠΏΠΒΕΛΟΤΜΒΝΧΝ ΚΛΕΜΏΣΕΚΧΝ
ΜΒΣΏΐΟΛΧΝ
ΟΕΚΟΛΟΓΕΚΟ ΥΒΑΕΏΜΟ ΠΏΡΚΟΤ
ΜΒ ΣΟΥΟ ΣΔ ΐΒΛΣΕΧΔ ΣΔ ΏΣΕΚΔ
ΐΕΟΠΟΕΚΕΛΟΣΔΣΏ:
Δ ΠΒΡΕΠΣΧΔ ΣΟΤ ΒΞΧΣΒΡΕΚΟΤ
ΥΧΡΟΤ ΣΟΤ ΕΣΟΡΕΚΟΤ ΜΝΔΜΒΕΟΤ
«ΓΒΝΕ ΥΏΜΏΜ» ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
ΒΡΒΤΝΏ ΣΔ ΒΠΕΑΡΏΔ ΣΔ
ΜΒΘΟΑΟΤ ΠΡΟΠΏΡΏΚΒΤΔ ΣΟΤ
ΒΑΏΦΟΤ Β ΏΝΏΑΏΧΒΕ ΑΡΤΟ
ΤΝΣΏΞΔ ΦΔΦΕΏΚΟΤ ΜΔΣΡΧΟΤ
ΑΒΝΣΡΧΝ ΣΟΝ ΑΔΜΟΣΕΚΟ ΚΔΠΟ
ΑΡΏΜΏ ΓΕΏ ΣΔΝ ΏΞΕΟΛΟΓΔΔ ΣΟΤ
ΏΣΕΚΟΤ ΠΡΏΕΝΟΤ

ΏΕΘΟΤΏ

ΠΡΧΨΝΔ
ΤΝΒΑΡΕΏ

Οπξνύδε Ώ., Γάγθαο Θ.

A

ηώπε Μ.,
Παπαδνπνύινπ Α., Σζηηζώλε Θ.

Ώ

Υξηζηαθόπνπινο Π., Σζνπθιείδεο Γ.

Ώ

Πξνύηζνο Ν., Κνξαθάθε Β., Σζαγθάξε Κ.,
νισκνύ Ώ., Ώβξακίδνπ Β., Καξέηζνο Γ.,
Κανύθεο Κ., Γεσξγηάδεο Υ., Κνληνγηάλλε
Ώη., ΐιαράθε Α., Γνύλαξεο Ν.

Ώ

Καινγήξνπ .,
Σζαθαιδήκε Μ.,
Γθαλάηζαο Π.

Ώ

Μειά Φ., Γθαλάηζαο Π.

Ώ

ΐνπγηνπθιή Μ., Σζηηζώλε Θ.
(Πόζηεξ)

Ώ

πδήηεζε
Αηάιεηκκα
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16.00-18.30

ΘΒΜΏΣΕΚΔ ΒΝΟΣΔΣΏ
"ΠΡΟΣΏΕΏ ΑΏΧΝ"

ΠΡΟΒΑΡΒΕΟ
ΞΏΝΘΟΠΟΤΛΟ Γ. &
ΏΐΣΓΔ Α.

ΡΏ

ΣΕΣΛΟ

ΤΓΓΡΏΦΒΕ

16.00-16.15

ΣΟ ΏΝΣΕΠΤΡ ΚΏΕ Δ ΥΡΔΔ ΣΟΤ ΣΔΝ ΒΛΛΏΑΏ

16.15-16.30

ΠΤΡΚΏΓΕΒ ΚΟΜΔ Β ΜΒΟΓΒΕΏΚΏ ΠΒΤΚΟΑΏΔ
ΣΔΝ ΒΛΛΏΑΏ: ΤΓΚΡΕΔ ΣΔ ΠΏΡΏΣΔΡΔΘΒΕΏ
ΤΜΠΒΡΕΦΟΡΏ ΜΒ ΣΕ ΠΡΟΐΛΒΦΒΕ ΣΟΤ CFIS ΚΏΕ
ΜΕΏ ΒΜΠΒΕΡΕΚΔ ΠΡΟΒΓΓΕΔ ΣΔ ΠΡΟΐΛΒΦΔ ΣΔ
ΤΜΠΒΡΕΦΟΡΏ ΣΟΤ

16.30-16.45

ΑΏΕΚΒ ΠΤΡΚΏΓΕΒ ΚΏΕ ΣΒΥΝΔΣΔ ΝΟΔΜΟΤΝΔ:
ΤΥΒΣΕΔ ΠΡΟΐΛΔΜΏΣΧΝ ΚΏΕ ΜΒΘΟΑΟΛΟΓΕΧΝ

16.45-17.00

Ο ΜΒΣΒΧΡΟΛΟΓΕΚΟ ΑΒΕΚΣΔ ΚΕΝΑΤΝΟΤ ΑΏΕΚΧΝ
ΠΤΡΚΏΓΕΧΝ LFDI ΣΔ ΝΟΣΕΟΤ ΏΦΡΕΚΔ ΚΏΕ ΣΏ
ΠΛΒΟΝΒΚΣΔΜΏΣΏ ΒΦΏΡΜΟΓΔ ΣΟΤ ΣΔΝ ΒΛΛΏΑΏ

17.00-17.15

17.15-17:30

Ξαλζόπνπινο Γ.,
Ώζαλαζίνπ Μ., Καδάθεο
Γ.,
Ghosn D., Κανύθεο Κ.

Ώζαλαζίνπ Μ.

ΏΕΘΟΤΏ

ΏΠΟΓ/ΝΔ
ΤΝΒΑΡΕΏ

A

Ώ

Σνθαηιίδνπ Ώ.,
Σζακαζιίδεο Δ.

Ώ

Γθνπβάο Μ.,
Διηόπνπινο Ν.,
Παπαδόπνπινο Ώ.,
Νηάζηνπ Γ.
(Πόζηεξ)

Ώ

ΒΕΐΛΔΣΕΚΏ ΒΝΣΟΜΏ ΣΔΝ ΒΛΛΏΑΏ - ΐΛΒΠΟΝΣΏ ΣΟ
ΜΒΛΛΟΝ ΜΒΏ ΏΠΟ ΣΟ ΠΏΡΒΛΘΟΝ

Ώβηδήο Α., Coyle D.,
Christopoulos V.,
Roques A.

Ώ

Δ ΜΒΛΒΣΔ ΒΕΑΧΝ ΦΛΟΕΟΦΏΓΧΝ ΒΝΣΟΜΧΝ ΣΟ
ΠΒΡΕΏΣΕΚΟ ΑΏΟ ΣΔ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ ΜΒ ΣΔ
ΥΡΔΔ ΦΒΡΟΜΟΝΕΚΧΝ ΠΏΓΕΑΧΝ : ΚΏΣΏΓΡΏΦΔ ΒΕΑΧΝ,
ΠΛΔΘΤΜΧΝ ΚΏΕ ΒΠΟΥΕΚΔ ΑΕΏΚΤΜΏΝΔ

Φξαγθάθεο Α.,
ΚαξαΎλδξνπ ., Ώβηδήο
Α.
(Πόζηεξ)

Ώ

17.30-18.00

πδήηεζε

18.00-18.30

Αηάιεηκκα
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16.00-18.30
ΡΏ

16.00-16.15

16.15-16.30

16.30-16.45

16.45-17.00

17.00-17.15

17.15-17:30

ΑΒΤΣΒΡΏ 30 ΒΠΣΒΜΐΡΕΟΤ 2019
ΘΒΜΏΣΕΚΔ ΒΝΟΣΔΣΏ
"ΑΏΕΚΔ ΓΒΝΒΣΕΚΔ-ΒΑΏΦΟΛΟΓΕΏ"
ΣΕΣΛΟ

ΠΡΟΒΑΡΒΕΟ
ΚΏΛΣΟΓΕΏΝΝΔ Ώ.
& ΠΏΠΏΨΧΏΝΝΟΤ Ώ.
ΤΓΓΡΏΦΒΕ

ΒΠΕΑΡΏΔ ΣΔ ΤΑΏΣΕΚΔ ΚΏΣΏΠΟΝΔΔ ΣΔ IN
VITRO ΦΤΣΡΧΔ, ΏΝΏΠΣΤΞΔ ΚΏΕ ΠΒΡΕΒΚΣΕΚΟΣΔΣΏ
Β ΣΟΕΥΒΕΏ, ΠΒΡΜΏΣΧΝ ΣΟΤ
ΒΤΡΧΏΜΒΡΕΚΏΝΕΚΟΤ ΑΕΒΕΑΕΚΟΤ ΤΐΡΕΑΕΟΤ ΛΒΤΚΔ
(POPULUS DELTOIDES X POPULUS NIGRA)
ΒΠΕΑΡΏΔ ΣΔ ΏΛΏΣΟΣΔΣΏ ΣΔΝ IN VITRO
ΏΝΏΠΣΤΞΔ ΚΏΕ ΠΒΡΕΒΚΣΕΚΟΣΔΣΏ Β ΣΟΕΥΒΕΏ ΣΟΤ
ΚΛΧΝΟΤ ''ΒΛ-Υ/3'' (POPULUS DELTOIDES X POPULUS
NIGRA VAR ITALICA)
ΏΝΏΠΣΤΞΔ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ
ΜΕΚΡΟΠΟΛΛΏΠΛΏΕΏΜΟΤ ΣΟΤ ΑΏΕΚΟΤ ΒΕΑΟΤ
PYRUS SPINOSA FORSKK.
ΡΟΒ ΚΏΕ ΏΠΟΘΒΜΏΣΏ ΏΓΧΣΟΤ ΣΔ ΦΤΛΛΟΠΣΧΔ
ΚΏΕ ΣΟ ΒΑΏΦΟ Β ΑΏΔ ΏΒΕΦΤΛΛΧΝ
ΠΛΏΣΤΦΤΛΛΧΝ ΚΏΕ ΒΛΏΣΔ
Δ ΤΓΚΡΕΔ ΤΠΟΣΡΧΜΏΣΧΝ ΥΏΜΔΛΟΤ ΚΟΣΟΤ
ΓΕΏ ΣΔΝ ΑΔΜΕΟΤΡΓΕΏ ΦΤΣΏΡΕΧΝ ΣΡΏΥΒΕΏ ΠΒΤΚΔ
ΏΝΘΒΚΣΕΚΧΝ Β ΏΝΣΕΞΟΒ ΤΝΘΔΚΒ
ΏΒΕΦΟΡΕΏ ΣΟΤ ΒΑΏΦΟΤ ΣΔ ΓΧΝΔ ΣΧΝ
ΏΒΕΦΤΛΛΧΝ ΠΛΏΣΤΦΤΛΛΧΝ ΣΔ
ΐΟΡΒΕΟΏΝΏΣΟΛΕΚΔ ΚΏΕ ΚΒΝΣΡΕΚΔ ΥΏΛΚΕΑΕΚΔ

17.30-18.00

πδήηεζε

18.00-18.30

Αηάιεηκκα

ΏΕΘΟΤΏ

ΏΠΟΓ/ΝΔ
ΤΝΒΑΡΕΏ

Μπίληζε-Φξαληδή Β.,
Μπάξκπαο Β.,
Παπατσάλλνπ Ώ.,
Γνπγνπηζά Υ.

ΐ

Καξππίδνπ ., Μπάξκπαο
Β., Παπατσάλλνπ Ώ.,
Γνπγνπηζά Υ.

ΐ

Ώιεμαλδξή ., Σζνπιθά Π.,
Σζαθηζίξα Μ.,
θαιηζνγηάλλεο Ώ.
Μηρόπνπινο Π.,
Μπνπξιέηζηθαο Ώ.,
Κανύθεο Κ.
Σακπάθεο Ώ.,
Παπατσάλλνπ E.,
Υαηδεζηάζεο Θ.
Εσαθεηκίδνπ Ώ.,
Παπατσάλλνπ Β.,
Μαηδίξεο Β.

ΐ
ΐ
ΐ
ΐ
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ΑΒΤΣΒΡΏ 30 ΒΠΣΒΜΐΡΕΟΤ 2019

18.30-20.00

ΘΒΜΏΣΕΚΔ ΒΝΟΣΔΣΏ
"ΛΕΐΏΑΟΠΟΝΕΏ"

ΠΡΟΒΑΡΒΕΟ
ΠΛΏΣΔ Π. &
ΜΏΝΣΓΏΝΏ Κ.

ΡΏ

ΣΕΣΛΟ

ΤΓΓΡΏΦΒΕ
Πιαηήο Π.,
Παπαρξήζηνπ Θ.,
Παπαλαζηάζεο, ΐ.,
Ώτλαιήο Ώ., Μειηάδεο
Ε.,
Μαληδαλάο Κ.

ΏΕΘΟΤΏ

ΏΠΟΓ/ΝΔ
ΤΝΒΑΡΕΏ

18.30-18.45

ΏΠΟΣΒΛΒΜΏΣΏ ΠΡΟΧΡΕΝΧΝ ΑΕΏΥΒΕΡΕΣΕΚΧΝ
ΥΒΑΕΧΝ ΐΟΚΔΔ ΣΔ Π.Β. ΏΕΣΧΛΟΏΚΏΡΝΏΝΕΏ

18.45-19.00

ΜΒΛΒΣΔ ΣΔ ΥΡΔΕΜΟΠΟΕΔΔ ΣΧΝ ΤΦΕΣΏΜΒΝΧΝ
ΐΟΚΔΕΜΧΝ ΓΏΕΧΝ ΣΕ ΒΚΣΡΟΦΒ ΘΔΛΏΓΟΤΧΝ
ΏΓΒΛΏΑΧΝ ΣΔΝ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΒΝΣΡΕΚΔ
ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ

Γνπξδνπβέιεο Α.,
Γηαθνπιάθε Μ., Νηόηαο
ΐ.,
Υξεζηάθε - αξηθάθε
Β.

19.00-19.15

ΜΔΝΕΏΕΏ ΑΕΏΚΤΜΏΝΔ ΠΏΡΏΓΧΓΔ ΚΏΕ ΥΔΜΕΚΔ
ΤΣΏΔ ΐΟΚΔΕΜΔ ΤΛΔ ΤΓΡΧΝ ΠΟΟΛΕΐΏΑΧΝ
ΣΔ ΛΕΜΝΔ ΚΒΡΚΕΝΔ ΣΔ Π.Β. ΒΡΡΧΝ

Γηαθνπιάθε Μ.,
Σζηνκπάλε Β.,
Γαγνξάθεο Κ.,
Γνπξδνπβέιεο Α.,
ΐαξνύδεο Λ.

Ώ

19.15-19.25

ΏΞΕΟΛΟΓΔΔ ΣΧΝ ΐΟΚΔΕΜΧΝ ΒΚΣΏΒΧΝ ΣΔΝ
Π.Β. ΞΏΝΘΔ – ΑΕΏΥΒΕΡΕΣΕΚΏ ΥΒΑΕΏ ΐΟΚΔΔ

Ώτλαιή Ώη., Πιαηήο Α.
(Πόζηεξ)

Ώ

19.25-20.00

A

Ώ

πδήηεζε
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ΑΒΤΣΒΡΏ 30 ΒΠΣΒΜΐΡΕΟΤ 2019

18.30-20.00

ΘΒΜΏΣΕΚΔ ΒΝΟΣΔΣΏ
"ΑΒΝΑΡΟΥΡΟΝΟΛΟΓΕΏ-ΐΟΣΏΝΕΚΔ"

ΠΡΟΒΑΡΒΕΟ
ΠΏΝΟ Ε. &
ΣΕΡΟΤΚΔ Ώ.

ΡΏ

ΣΕΣΛΟ

ΤΓΓΡΏΦΒΕ

ΏΕΘΟΤΏ

ΏΠΟΓ/ΝΔ
ΤΝΒΑΡΕΏ

ΒΚΣΕΜΔΔ ΔΛΕΚΕΏ ΏΕΧΝΟΐΕΧΝ ΑΒΝΑΡΧΝ ΑΡΤΟ
ΜΒ ΣΔ ΜΒΘΟΑΟ ΣΧΝ ΣΡΤΠΏΝΕΑΕΧΝ
Β ΠΒΡΕΟΥΒ ΣΔ ΑΤΣΕΚΔ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ

παλόο Ε., Σδαηδάλεο Ε.,
Σζηαηνύξα Μ., Σδαηδάλε Β.

ΐ

18.45-19.00

ΒΚΣΕΜΔΔ ΒΠΕΚΕΝΑΤΝΟΣΔΣΏ ΚΏΕ
ΑΒΝΑΡΟΥΡΟΝΟΛΟΓΔΔ ΏΕΧΝΟΐΕΧΝ
(ΜΝΔΜΒΕΏΚΧΝ) ΠΛΏΣΏΝΧΝ ΣΟΝ ΑΔΜΟ
ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ

Καγηαιή Υ.,
Κνπηζηαλίηεο Α., Κεραγηά
Θ.,
Παπατσάλλνπ Β.,
Γξεγνξηάδεο ., Μαηδίξεο
Β., παλόο Ε., Σζηηζώλε Θ.,
Μπαξκπνύηεο Ε.

ΐ

19.00-19.15

ΒΚΣΕΜΔΔ ΠΏΥΟΤ ΑΒΚΏ ΣΒΛΒΤΣΏΕΧΝ ΒΣΔΕΧΝ
ΑΏΚΣΤΛΕΧΝ ΣΟ ΣΔΘΕΏΕΟ ΤΦΟ ΑΏΟΤΣΏΑΧΝ
ΣΡΏΥΒΕΏ ΠΒΤΚΔ, ΜΏΤΡΔ ΠΒΤΚΔ ΚΏΕ ΟΞΕΏ

Ώπαηζίδεο Λ.

ΐ

19.15-19.25

ΏΝΏΠΣΤΞΔ ΜΕΏ ΐΏΔ ΑΒΑΟΜΒΝΧΝ ΜΒ ΣΕ
ΚΏΣΏΓΡΏΦΒ ΒΕΑΧΝ ΥΛΧΡΕΑΏ ΣΔ ΚΒΦΏΛΟΝΕΏ

Ξαλζάθεο Μ., ΐνπηζηλά Υ.,
Μηλέηνο Π., Μαξνύιεο Υ.
(Πόζηεξ)

ΐ

18.30-18.45

19.25-20.00

πδήηεζε
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9.00-11.00
ΡΏ

ΣΡΕΣΔ 1 ΟΚΣΧΐΡΕΟΤ 2019
ΘΒΜΏΣΕΚΔ ΒΝΟΣΔΣΏ
"ΑΏΕΚΔ ΟΕΚΟΛΟΓΕΏ"
ΣΕΣΛΟ

ΠΡΟΒΑΡΒΕΟ
ΣΏΓΚΏΡΔ Κ. &
ΓΚΏΝΏΣΏ Π.
ΤΓΓΡΏΦΒΕ
Σζηξνύθεο Ώ.,
Γεσξγίνπ Κ., Ώξέηνο
ΐ.,
Ώγγειαθόπνπινο Ε.,
Θάλνο Κ.

ΏΕΘΟΤΏ

ΠΡΧΨΝΔ
ΤΝΒΑΡΕΏ

9.00-9.15

ΒΠΕΐΕΧΔ ΏΡΣΕΐΛΏΣΧΝ ΕΠΠΟΚΏΣΏΝΕΏ (AESCULUS
HIPPOCASTANUM L.), ΚΏΣΏ ΣΟ ΠΡΧΣΟ ΒΣΟ ΣΔ
ΏΝΏΠΣΤΞΔ ΣΟΤ, ΣΟΝ ΚΕΏΐΟ

9.15-9.30

ΑΕΏΣΔΡΔΔ ΣΔ ΦΤΕΟΛΟΓΕΚΔ ΚΏΣΏΣΏΔ
ΦΤΣΏΡΕΧΝ ΜΒ ΣΏΤΣΟΥΡΟΝΔ ΏΠΟΣΏΜΕΒΤΔ ΝΒΡΟΤ

Εαθσβόγινπ ΐ.

9.30-9.45

ΜΟΡΦΟΦΤΕΟΛΟΓΕΚΔ ΏΝΣΏΠΟΚΡΕΔ ΚΏΣΧ ΏΠΟ
ΑΕΏΦΟΡΒΣΕΚΒ ΤΝΘΔΚΒ ΠΟΣΕΜΏΣΟ ΑΤΟ
ΑΏΟΠΟΝΕΚΧΝ ΒΕΑΧΝ (BUXUS SEMPERVIRENS ΚΏΕ
QUERCUS PUBESCENS)

πξνπιή Ώ.,
Εαθσβόγινπ ΐ.

Ώ

9.45-10.00

Δ ΜΒΘΟΑΟ ΣΔ ΘΒΡΜΕΚΔ ΜΒΣΏΦΟΡΏ
ΓΕΏ ΣΔΝ ΒΚΣΕΜΔΔ ΣΔ ΑΕΏΠΝΟΔ
ΣΧΝ ΑΏΕΚΧΝ ΟΕΚΟΤΣΔΜΏΣΧΝ

Κνξαθάθε Β.,
Φσηέιιε Μ.,
Ραδόγινπ Κ.

Ώ

10.00-10.15

ΟΕΚΟΛΟΓΕΚΔ ΒΡΒΤΝΏ ΓΕΏ ΣΔΝ ΏΒΕΦΟΡΕΚΔ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ
ΒΝΟ ΠΏΡΚΟΤ, ΣΔΝ ΠΟΛΔ ΣΔ ΚΏΣΒΡΕΝΔ, ΣΔ
ΐΟΡΒΕΏ ΒΛΛΏΑΏ

Παπαδόπνπινο Ώ.,
Γάγθαο Θ.

Ώ

Θενδνζίνπ Γ.,
Βπζπκίνπ Γ.,
Γξεγνξηάδεο Ν.
(Πόζηεξ)

Ώ

10.15-10.30

Δ ΤΣΏΔ ΣΔ ΠΏΡΏΓΟΜΒΝΔ ΐΕΟΜΏΓΏ
ΤΑΡΟΥΏΡΧΝ ΦΤΣΧΝ ΣΔ ΛΕΜΝΔ ΏΓΡΏ (GR1240004)

10.30-11.00

πδήηεζε

11.00-11.30

Αηάιεηκκα

A

Ώ
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ΣΡΕΣΔ 1 ΟΚΣΧΐΡΕΟΤ 2019

9.00-11.00

ΘΒΜΏΣΕΚΔ ΒΝΟΣΔΣΏ
"ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΕΚΔ ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ"

ΠΡΟΒΑΡΒΕΟ
ΡΏΓΚΟΤ Π. &
ΘΒΟΑΧΡΕΑΟΤ .

ΡΏ

ΣΕΣΛΟ

ΤΓΓΡΏΦΒΕ

ΏΕΘΟΤΏ

ΠΡΧΨΝΔ
ΤΝΒΑΡΕΏ

9.00-9.15

ΠΏΡΟΤΕΏΔ ΚΏΕ ΏΠΟΣΕΜΔΔ ΣΟΤ ΒΡΓΟΤ ΣΔ
ΟΜΏΑΏ ΑΏΕΚΔ - ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΕΚΔ ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ
ΚΏΕ ΒΝΔΜΒΡΧΔ (Ο.Α.Π.Β.Β.) ΣΟΤ ΑΏΏΡΥΒΕΟΤ
ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ

Καηζνύδαο Κ., Μειά
Φ., Γξίβα Ώ.,
Υαηδεθηιηππίδνπ Κ.

ΐ

9.15-9.30

ΑΕΒΡΒΤΝΔΔ ΣΟΤ ΤΑΏΣΕΚΟΤ ΕΟΓΤΓΕΟΤ ΣΟΤ
ΥΒΕΜΏΡΡΟΤ ΜΟΤΣΕΏΡΕΣΔ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΣΡΕΚΏΛΧΝ ΚΏΕ
Δ ΤΜΐΟΛΔ ΣΔ ΑΕΑΏΚΣΕΚΔ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ

Γνύια Μ.

ΐ

9.30-9.45

Δ ΟΡΥΕΑΒΏ OPHRYS MAMMOSA ΣΟ ΠΒΡΕΏΣΕΚΟ ΑΏΟ
ΣΔ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ ΚΏΕ Δ ΠΡΟΟΠΣΕΚΔ ΥΡΔΔ ΣΔ
ΣΔΝ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΕΚΔ ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ

Σζηνύξε Ώ., Ράγθνπ
Π., Γάγθαο Θ.

ΐ

9.45-10.00

Δ ΚΏΛΛΕΒΡΓΒΕΏ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΕΚΔ ΤΝΒΕΑΔΔ Β
ΦΟΕΣΔΣΒ ΣΟΤ ΏΠΘ

Γθαλάηζηνο Υ.,
Μπεθίξε .,
Οηθνλόκνπ Ώ.,
Πεηαινύδε Λ-Μ.

ΐ

10.00-10.15

ΒΡΒΤΝΏ ΏΠΟΦΒΧΝ ΓΕΏ ΣΔ ΐΒΛΣΕΧΔ ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΣΟΤ
ΑΏΕΚΟΤ ΜΟΤΒΕΟΤ ΣΏΞΕΏΡΥΔ

Ρνύληνο Γ., Σξίγθαο
Μ., Παπαδόπνπινο Ε.

ΐ

Δ ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΣΟΤ ΑΏΟΤ Χ ΜΟΤΒΕΟ ΣΟ ΠΛΏΕΕΟ
ΣΔ ΜΟΤΒΕΟΛΟΓΕΏ ΚΏΕ ΑΏΟΚΟΜΕΏ.
ΒΝΝΟΕΟΛΟΓΕΚΔ ΠΡΟΒΓΓΕΔ, ΒΡΒΤΝΔΣΕΚΔ
ΑΕΒΡΒΤΝΔΔ

Θενδσξίδνπ .,
Γάγθαο Θ.

ΐ

10.15-10.30
10.30-11.00

πδήηεζε

11.00-11.30

Αηάιεηκκα
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11.30-13.30
ΡΏ

ΣΡΕΣΔ 1 ΟΚΣΧΐΡΕΟΤ 2019
ΘΒΜΏΣΕΚΔ ΒΝΟΣΔΣΏ
"ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝ-ΏΓΡΕΏ ΓΧΔ"
ΣΕΣΛΟ

ΠΡΟΒΑΡΒΕΟ
ΓΕΏΚΟΤΛΏΚΔ Μ. &
ΚΏΓΟΓΛΟΤ Ε.
ΤΓΓΡΏΦΒΕ

ΏΕΘΟΤΏ

ΠΡΧΨΝΔ
ΤΝΒΑΡΕΏ

ΐ

11.30-12.00

12.00-12.15

ΝΒΏ ΑΒΑΟΜΒΝΏ ΓΕΏ ΣΏ ΥΒΕΡΟΠΣΒΡΏ ΟΡΟΒΕΡΏ
ΡΟΑΟΠΔ ΚΏΕ ΚΟΕΛΏΑΏ ΝΒΣΟΤ ΜΒ ΒΜΦΏΔ ΣΟ
RHINOLOPHUS BLASII

Παλαγησηνπνύινπ M.,
Ώιεβηδάηνο Υ.,
Σζαθηζίξα Μ.,
θαιηζνγηάλλεο Ώ.

ΐ

12.15-12.30

ΚΟΕΝΧΝΕΚΒ ΑΟΜΒ ΚΏΕ ΤΜΠΒΡΕΦΟΡΏ
ΝΒΡΟΐΟΤΐΏΛΧΝ ΚΏΣΏ ΣΕ ΑΡΏΣΔΡΕΟΣΔΣΒ ΣΔ
ΐΟΚΔΔ ΚΏΕ ΜΒΣΏΚΕΝΔΔ ΜΒΧ ΣΔ ΘΒΧΡΕΏ
ΑΕΚΣΤΧΝ

Σζηνκπάλε Β.,
Γηαθνπιάθε Μ.,
Υαζάλαγαο Ν.,
Ώλησλίνπ Ε.

ΐ

12.30-12.45

ΏΠΟΣΕΜΔΔ ΣΔ ΏΛΕΒΤΣΕΚΔ ΤΝΘΒΔ ΣΔ
ΛΕΜΝΔ ΐΕΣΧΝΕΑΏ ΜΒ ΣΟΥΟ ΣΔ ΦΕΛΕΚΔ ΣΟ
ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΣΔ

Κνθθηλάθεο Ώ.,
σθξνλίδεο Κ.,
Ώλδξενπνύινπ Γ.

ΐ

12.45-13.00

ΏΞΕΟΛΟΓΔΔ ΣΔ ΏΛΕΒΤΣΕΚΔ ΚΏΣΏΣΏΔ ΣΔ
ΛΕΜΝΔ ΟΡΒΣΕΏΑΏ (ΚΏΣΟΡΕΏ) ΏΠΟΐΛΒΠΟΝΣΏ
ΣΔΝ ΏΒΕΦΟΡΕΚΔ ΣΔ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ

Ώιεμίνπ Β., Κνθθηλάθεο,
Ώ., Ώλδξενπνύινπ Γ.
(Πόζηεξ)

B

13.00-13.30
13.30-16.00

πδήηεζε
Αηάιεηκκα
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16.00-17.30
ΡΏ

ΣΡΕΣΔ 1 ΟΚΣΧΐΡΕΟΤ 2019
ΘΒΜΏΣΕΚΔ ΒΝΟΣΔΣΏ
"ΑΏΕΚΔ ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΔ"
ΣΕΣΛΟ

ΤΓΓΡΏΦΒΕ

16.00-16.15

ΏΞΕΟΛΟΓΔΔ ΚΏΕ ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΔ ΏΠΟΣΕΜΔΔ ΣΧΝ
ΤΠΔΡΒΕΧΝ ΠΟΤ ΠΡΟΦΒΡΟΤΝ ΣΏ ΑΏΕΚΏ
ΟΕΚΟΤΣΔΜΏΣΏ ΣΔ ΒΛΛΏΑΏ ΣΔΝ ΚΟΕΝΔ
ΓΒΧΡΓΕΚΔ ΠΟΛΕΣΕΚΔ ΣΔ ΒΤΡΧΠΏΨΚΔ ΒΝΧΔ

16.15-16.30

ΑΏΧΜΒΝΟΕ ΏΓΡΟΕ-ΒΚΥΒΡΧΘΒΕΒ ΒΚΣΏΒΕ:
ΤΓΚΡΟΤΔ ΝΟΜΟΘΒΕΏ ΚΏΕ ΚΟΕΝΧΝΕΏ

16.30-16.45

16.45-17.00

ΠΡΟΒΑΡΒΕΟ
ΣΡΕΓΚΏ Μ. &
ΠΏΠΏΠΤΡΟΠΟΛΟ Κ.

ΣΟ ΒΠΕΥΒΕΡΔΜΏΣΕΚΟ ΜΟΝΣΒΛΟ ΣΧΝ ΑΏΕΚΧΝ
ΤΝΒΣΏΕΡΕΜΧΝ ΣΟ ΝΒΟ ΝΟΜΟΘΒΣΕΚΟ ΠΛΏΕΕΟ.
ΏΝΏΠΣΤΞΔ ΣΡΏΣΔΓΕΚΔ, ΟΡΓΏΝΧΣΕΚΔ,
ΠΏΡΏΓΧΓΕΚΔ ΚΏΕ ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΔ ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ

ΚΤΚΛΕΚΔ ΟΕΚΟΝΟΜΕΏ. ΣΒΥΝΕΚΒ ΚΏΕ
ΣΡΏΣΔΓΕΚΒ ΒΦΏΡΜΟΓΔ ΣΟΝ ΚΤΚΛΟ ΓΧΔ
ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΧΝ ΜΒΓΏΛΤΣΒΡΧΝ ΒΛΛΔΝΕΚΧΝ
ΐΕΟΜΔΥΏΝΕΧΝ

17.00-17.30

πδήηεζε

17.30-18.00

Αηάιεηκκα

Παππάο Ε.,
Παπαζππξόπνπινο Κ.

Καξαδόληα Ώ., ΐιάρνπ Μ.,
Κνκίιε Α.

ΏΕΘΟΤΏ

ΏΠΟΓ/ΝΔ
ΤΝΒΑΡΕΏ

A

Ώ

Ώλαζηόπνπινο Υ.,
Σξίγθαο Μ.,
Παπαδόπνπινο Ε.

Ώ

Σξίγθαο Μ., Μπύξνπ Κ.

Ώ
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16.00-17.30
ΡΏ

ΣΡΕΣΔ 1 ΟΚΣΧΐΡΕΟΤ 2019
ΘΒΜΏΣΕΚΔ ΒΝΟΣΔΣΏ
"ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ ΞΤΛΟΤ-ΤΛΟΥΡΔΣΕΚΔ"
ΣΕΣΛΟ

ΤΓΓΡΏΦΒΕ

16.00-16.15

ΒΚΣΕΜΔΔ ΚΏΣΏΛΛΔΛΟΣΔΣΏ ΏΓΡΟΣΕΚΧΝ
ΤΠΟΛΒΕMΜΏΣΧΝ Χ ΠΡΧΣΒ ΤΛΒ ΣΔΝ
ΠΏΡΏΓΧΓΔ ΥΏΡΣΟΠΟΛΣΟΤ

16.15-16.30

16.30-16.45

16.45-17.00

ΠΡΟΒΑΡΒΕΟ
ΠΏΠΏΑΟΠΟΤΛΟ Ε. &
ΣΕΧΡΏ Π.

ΏΕΘΟΤΏ

ΏΠΟΓ/ΝΔ
ΤΝΒΑΡΕΏ

Σζαιάγθαο Α., Börcsök Z.,
Pásztory Z.

ΐ

ΤΓΚΡΕΔ ΜΔΥΏΝΕΚΔ ΏΝΣΟΥΔ ΔΜΕΥΔΜΕΚΟΤ ΥΏΡΣΟΠΟΛΣΟΤ ΏΠΟ ΏΝΧΡΕΜΟ ΚΏΕ
ΧΡΕΜΟ ΞΤΛΟ ΏΚΏΚΕΏ (BLACK LOCUST)

Varga B., Horvath M.,
Pásztory Z., Csóka L.,
Σζαιάγθαο Α.

ΐ

ΓΔΜΕΒ ΚΏΣΏ ΣΔ ΤΓΚΟΜΕΑΔ ΞΤΛΟΤ ΜΏΤΡΔ
ΠΒΤΚΔ ΜΒ ΣΔ ΜΒΘΟΑΟ ΚΟΡΜΟΣΒΜΏΥΕΧΝ
ΜΕΚΡΟΤ ΜΔΚΟΤ

Σζηώξαο Π., Ληάκαο Α.

ΐ

ΒΦΏΡΜΟΓΔ ΣΟΤ ΚΏΝΟΝΕΜΟΤ ΑΕΏΚΕΝΔΔ
ΞΤΛΒΕΏ 995/2010 ΣΔ Β.Β. ΣΔΝ ΒΛΛΏΑΏ

Παπαδόπνπινο Ε.,
Γηαδηά. Ώ., Σξίγθαο Μ.

ΐ

17.00-17.30

πδήηεζε

17.30-18.00

Αηάιεηκκα

15

19o Παλειιήλην Ααζνινγηθό πλέδξην / Ληηόρσξν Πηεξίαο, 29 επηεκβξίνπ-2 Οθησβξίνπ 2019

ΏΠΟΓ/ΝΔ
ΤΝΒΑΡΕΏ

ΘΒΜΏΣΕΚΔ ΒΝΟΣΔΣΏ
"ΒΕΑΕΚΔ ΤΝΒΑΡΕΏ - ΠΒΡΕΛΔΦΒΕ"

18.00-20.00

ΠΏΡΏΛΛΔΛΒ ΤΝΒΑΡΕΒ

ΡΏ

ΠΡΟΒΑΡΒΕΟ
ΐΏΚΏΛΔ Α. &
ΥΡΕΣΏΚΟΠΟΤΛΟ Π.

ΣΕΣΛΟ

ΤΓΓΡΏΦΒΕ

ΏΕΘΟΤ
Ώ

ΣΡΕΣΔ 1 ΟΚΣΧΐΡΕΟΤ 2019

18.0018.10

ΚΏΘΟΡΕΜΟ ΝΟΜΕΚΟΤ ΠΛΏΕΕΟΤ ΓΕΏ ΣΔ
ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΚΏΕ ΠΕΣΟΠΟΕΔΔ ΣΧΝ ΏΤΣΟΦΤΧΝ
ΒΑΧΑΕΜΧΝ ΜΏΝΕΣΏΡΕΧΝ ΣΔΝ ΒΛΛΏΑΏ ΤΠΒΝΤΠΏΏΣ 2019

Σζηαθίξεο Ρ.

Ώ

18.1018.20

Δ ΑΔΜΕΟΤΡΓΕΏ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΕΚΏ ΤΠΒΤΘΤΝΧΝ
ΠΟΛΕΣΧΝ ΣΔΝ ΣΡΕΣΟΐΏΘΜΕΏ ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ

ηαζνπνύινπ Ώ-Μ.,
Σαξαζίδεο Ν.
(Πόζηεξ)

Ώ

18.2018.40

ΑΏΟΠΤΡΟΐΒΔ: ΑΕΛΔΜΜΏΣΏ ΚΏΕ
ΠΡΟΐΛΔΜΏΣΕΜΟΕ

18.4019.00
18.0020.00

Υαηδόπνπινο, Γ.

Ώ

ΠΡΟΐΟΛΔ
ΝΣΟΚΕΜΏΝΣΒΡ
«Σν πιαηαλόδαζνο ηνπ
Kεξέα»
ηνπ Γηάλλε Φαθνύηε

ΐ

πδήηεζε
ΠΏΡΟΤΕΏΔ - ΤΓΔΣΔΔ
ΏΝΏΡΣΔΜΒΝΧΝ ΒΡΓΏΕΧΝ*

18.30-20.00

Γεληθή πλέιεπζε Β.Α.Β

21.00

ΑΒΞΕΧΔ
Ξελνδνρείν "Πνζεηδώλ Παιιάο"

ΣΒΣΏΡΣΔ 2 ΟΚΣΧΐΡΕΟΤ 2019

08.00-17.00

Βθδξνκή ζηνλ ιπκπν
*ιεο νη αλαξηεκέλεο εξγαζίεο (Πόζηεξ) ζα παξνπζηαζζνύλ θαη πξνθνξηθά ζηηο αλάινγεο ζπλεδξίεο, ζύκθσλα κε ην
πξόγξακκα (ρξόλνο παξνπζίαζεο έσο 10 ιεπηά).
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ΟΡΓΏΝΧΣΕΚΔ ΒΠΕΣΡΟΠΔ
Γξεγνξηάδεο Νηθφιανο Πξφεδξνο ΒΑΒ
Γάγθαο Θενράξεο Ώληηπξφεδξνο ΒΑΒ
παλφο Εσάλλεο Γεληθφο Γξακκαηέαο ΒΑΒ
Γατηάλεο Αηνλχζηνο Σακίαο ΒΑΒ
Σδαηδάλεο Εσάλλεο Τπεχζπλνο Αεκνζίσλ ρέζεσλ ΒΑΒ
Καγηαιή Υάηδσ Γξακκαηέαο πλεδξίνπ
Σζηάξαο ηέθαλνο Βπηκέιεηα Έθδνζεο Πξαθηηθψλ
ΐαθάιεο Αεκήηξηνο Γεληθφο Αηεπζπληήο ΤΠΒΝ
Φηίθα Γσή Ώληηπξφεδξνο Φ. Α. Βζληθνχ Αξπκνχ Οιχκπνπ
θξηάπαο Κσλζηαληίλνο Γξακκαηέαο Φ.Α. Βζληθνχ Αξπκνχ Οιχκπνπ
Παππάο Αεκήηξηνο Ααζνιφγνο Φ.Α. Βζληθνχ Αξπκνχ Οιχκπνπ
Κνζκίδεο Γεψξγηνο Ααζνιφγνο Φ.Α. Βζληθνχ Αξπκνχ Οιχκπνπ
Μπίηνο Σξηαληάθπιινο Ααζνιφγνο Φ.Α. Βζληθνχ Αξπκνχ Οιχκπνπ
ΐαζηιεηάδεο άββαο Ξελαγφο Φ.Α. Βζληθνχ Αξπκνχ Οιχκπνπ
Καξαγηάλλεο Βπάγγεινο Ώληηπξφεδξνο Σκήκαηνο Ααζνινγίαο & Φ.Π. ΏΠΘ
Μαπξίδεο Γεψξγηνο Αηεπζπληήο Ααζψλ Πηεξίαο
Κιαπάλεο Παληειήο Ααζνιφγνο Α/λζε Ααζψλ Πηεξίαο
Ρνχκπαο Βπξηπίδεο Ααζνιφγνο Α/λζε Ααζψλ Πηεξίαο
Βιεπζεξηάδνπ εκέια Ααζνιφγνο Α/λζε Ααζψλ Πηεξίαο
Παπαπέηξνπ Πέηξνο Ααζνιφγνο Α/λζε Ααζψλ Πηεξίαο
Μάξαο Γεψξγηνο Ααζνιφγνο Α/λζε Ααζψλ Πηεξίαο
Ρνπζάθεο Γεψξγηνο Ααζνπφλνο Α/λζε Ααζψλ Πηεξίαο
Φαξκάθε Πνπιρεξία Αηνηθεηηθή Τπάιιεινο Α/λζε Ααζψλ Πηεξίαο
Γεξνιηφιηνο Βπάγγεινο Αήκαξρνο Αήκνπ Αίνπ-Οιχκπνπ
ακαξάο Κσλζηαληίλνο Αεκνηηθφο χκβνπινο Αήκνπ Αίνπ-Οιχκπνπ
Κνπξηάηεο Κσλζηαληίλνο Αεκνηηθφο χκβνπινο Αήκνπ Αίνπ-Οιχκπνπ
Μαπξίδνπ νθία Ώληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Β. Πηεξίαο
Γηνβαλλφπνπινο Ρήγαο Ααζνιφγνο-Βθπξφζσπνο ΓΒΧΣΒΒ
Μπεθηξνπνχινπ ΐηθησξία Πξντζηακέλε Κ.Π.Β Κάησ Οιχκπνπ
ΒΠΕΣΔΜΟΝΕΚΔ ΒΠΕΣΡΟΠΔ
Ώλδξενπνχινπ Γαραξνχια
Γατηάλεο Αηνλχζηνο
Γθαλάηζαο Πέηξνο
Γξεγνξηάδεο Νηθφιανο
Γξεγνξηάδεο άββαο
Αξαγφδε Βιέλε
Γάγθα Θενδψξα
Γάγθαο Αεκήηξηνο
Γάγθαο Θενράξεο
Θενδσξίδνπ νθία
Καξαγηάλλεο Βπάγγεινο
Μαληδαλάο Κσλζηαληίλνο
Μειηάδεο Εσάλλεο
Παπατσάλλνπ Ώζαλάζηνο
Παπαρξήζηνπ Θσκάο
Πιαηήο Παλαγηψηεο
ακαξά Θεαλψ
παλφο Εσάλλεο
Σζαγθάξε Κσλζηαληίλα
Σζηάξαο ηέθαλνο
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ΚΡΕΣΒ
Ώλδξενπνχινπ Γαραξνχια
Γατηάλεο Αηνλχζηνο
Γθαλάηζαο Πέηξνο
Γξεγνξηάδεο Νηθφιανο
Γξεγνξηάδεο άββαο
Αεκεηξαθφπνπινο Ώιέμαλδξνο
Αξαγφδε Βιέλε
Βιεπζεξηάδνπ Βιέλε
Βπαγγέινπ Υξηζηάθεο
Γάγθαο Αεκήηξηνο
Γάγθαο Θενράξεο
Θενδσξίδνπ νθία
Εσάλλνπ Κσλζηαληίλνο
Καδφγινπ Εσάλλεο
Καιακπνθίδεο Κσλζηαληίλνο
Καξαγηάλλεο Βπάγγεινο
Καξκίξεο Διίαο
Μειηάδεο Εσάλλεο
Μηρφπνπινο Παλαγηψηεο
Μπαινχηζνο Γεψξγηνο
Μπάξκπαο Βπάγγεινο
Ξαλζφπνπινο Γαβξηήι
Παπαδφπνπινο Εσάλλεο
Παπατσάλλνπ Ώζαλάζηνο
Πιαηήο Παλαγηψηεο
Ράγθνπ Πνιπμέλε
ακαξά Θεαλψ
παλφο Εσάλλεο
ηάζεο Αεκήηξηνο
ηεθαλίδεο Παλαγηψηεο
Σξίγθαο Μάξηνο
Σζηάξαο ηέθαλνο
Σζηηζψλε Θέθια
Σζηψξαο Πέηξνο
Σζνπιθά Παξζέλα
Υαηδεζηάζεο Θενράξεο

ΓΡΏΜΜΏΣΒΕΏ ΤΝΒΑΡΕΟΤ
Καγηαιή Υάηδσ Ααζνιφγνο-Πεξηβαιινληνιφγνο
ΐαζηιεηψξεο Κσλζηαληίλνο Ααζνιφγνο-Πεξηβαιινληνιφγνο
Κεραγηά Θενδψξα Ααζνιφγνο-Πεξηβαιινληνιφγνο
Μαπξίδεο Υξήζηνο Ααζνιφγνο-Πεξηβαιινληνιφγνο
Σδαηδάλε Βιηζάβεη Ααζνιφγνο-Πεξηβαιινληνιφγνο

18

19o Παλειιήλην Ααζνινγηθό πλέδξην / Ληηόρσξν Πηεξίαο, 29 επηεκβξίνπ-2 Οθησβξίνπ 2019

Υαηξεηηζκόο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Βιιεληθήο Ααζνινγηθήο Βηαηξείαο

Αξ. Νηθόιανο . Γξεγνξηάδεο
Πξφεδξνο Βιιεληθήο Ααζνινγηθήο Βηαηξείαο
(ΒΑΒ) & Οξγαλσηηθήο Βπηηξνπήο, Αηεπζπληήο
Βξεπλψλ ΒΛΓΟ-ΑΔΜΔΣΡΏ/Ελζηηηνχην Ααζηθψλ
Βξεπλψλ Θεζ/λίθεο

Αγαπεηά κέιε ηεο ΔΓΔ, αγαπεηέο ζπλαδέιθηζζεο θαη ζπλάδειθνη, θπξίεο θαη θύξηνη ζύλεδξνη,
εθ κέξνπο ηεο Βιιεληθήο Ααζνινγηθήο Βηαηξείαο θαη ηεο Οξγαλσηηθήο Βπηηξνπήο ηνπ 19 νπ
Παλειιήληνπ Ααζνινγηθνχ πλεδξίνπ ζαο θαισζνξίδσ ζηελ φκνξθε Πηεξία θαη κάιηζηα εδψ ζην
Ληηφρσξν ζηε ζθηά ηνπ ζετθνχ βνπλνχ, ηνλ ιπκπν.
Βπηζπκψ επίζεο λα εθθξάζσ πξνζσπηθά αιιά θαη νιφθιεξεο ηεο ΟΒ ηελ ραξά καο πνπ είζηε
ζήκεξα καδί καο θαη θπζηθά έρεηε ηηο ζεξκέο επραξηζηίεο καο γηα ηελ ηηκή πνπ καο θάλαηε. Με
ηδηαίηεξε ραξά θαισζνξίδνπκε επίζεο ηνπο μέλνπο ζπλέδξνπο καο θαη ηνπο επρφκαζηε νιφςπρα θαιή
δηακνλή!
Σν 19ν Παλειιήλην Ααζνινγηθφ πλέδξην έρεη σο ζέκα «Δ ζπκβνιή ησλ δαζηθώλ
νηθνζπζηεκάησλ ζηελ νξεηλή νηθνλνκία θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο». πσο
είλαη γλσζηφ ηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα απνηεινχλ ηνλ θνξκφ ησλ θπζηθψλ ρεξζαίσλ
νηθνζπζηεκάησλ ηνπ πιαλήηε θαη θαη‘ επέθηαζε θαη ηεο ρψξαο καο. πληζηνχλ δειαδή ζπζηαηηθφ
ζηνηρείν ηνπ ηνπίνπ θαη ηαπηφρξνλα «ζπίηη» γηα ηνλ άλζξσπν θαη γηα πνιιά άιια έκβηα φληα. Βπίζεο
επηηεινχλ πνιιέο θαη αιιειέλδεηεο ιεηηνπξγίεο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο πξνζθέξνληαο ζέζεηο εξγαζίαο, εηζφδεκα θαη πξψηεο χιεο, ελψ κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ζ‘ απηά κηα
ζεηξά απφ ζεκαληηθέο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Πξνζθέξνπλ φκσο θαη άιιεο αλεθηίκεηεο
ππεξεζίεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο, ησλ ππνδνκψλ, ηε ξχζκηζε ηεο δίαηηαο
ηνπ γιπθνχ λεξνχ, ηε δαζηθή αλαςπρή, ηελ εθπαίδεπζε, ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη έρνπλ
ζεηηθή πξνζθνξά ζηελ επεξρφκελε θιηκαηηθή αιιαγή. κσο ζήκεξα ηα δάζε θαη ε ζχγρξνλε
Βιιεληθή Ααζνπνλία αληηκεησπίδνπλ πνιιέο πξνθιήζεηο, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο ζίγνληαη απφ ηνπο
δηαθεθξηκέλνπο καο θεληξηθνχο (πξνζθεθιεκέλνπο) νκηιεηέο θαη ηνπο εθιεθηνχο εηζεγεηέο (έιιελεο
θαη μέλνπο).
ε απηφ ην Παλειιαδηθφ πλέδξην σο επηζηήκνλεο ζην πεδίν ηεο Ααζνπνλίαο θαη ηνπ Φπζηθνχ
Πεξηβάιινληνο ζηνρεχνπκε λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ησλ δαζηθψλ
νηθνζπζηεκάησλ, εηδηθφηεξα ηηο ζχγρξνλεο πξνθιήζεηο πνπ γλσξίδεη ν θιάδνο θαη ε επηζηήκε καο.
Πξφθεηηαη γηα κηα γηνξηή φπνπ ζα ραξνχκε καδί έλα ηαμίδη ζηε γλψζε θαη ηελ εκπεηξία καδί κε ηηο
δπλαηφηεηεο γλσξηκίαο κεηαμχ καο αιιά θαη κε ηνλ ηφπν πνπ εθέηνο θηινμελεί ην πλέδξην, ηελ
φκνξθε Πηεξία θαη ηνλ ιπκπν. Βπηζεκαίλσ εθ ησλ πξνηέξσλ ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο πεξηνρήο σο
πεξηνρή ηδηαίηεξεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο (δίθηπν ΦΤΔ 2000) κε έκθαζε ηελ
πξνζηαζία ηεο δαζηθήο βηνπνηθηιφηεηαο (ν πξψηνο Βζληθφο Αξπκφο 1938).
Ώμηφηηκνη θχξηνη/-εο πξνζδνθία ηνπ παξφληνο ζπλεδξίνπ είλαη αζθαιψο λα ζηγνχλ ζεκαληηθά
δεηήκαηα ηεο δαζηθήο επηζηήκεο κέζα απφ δπν παξάιιειεο ζπλεδξίεο θαη κηα εηδηθή, φπνπ ζα
ζπδεηεζνχλ επίθαηξα δεηήκαηα ηα νπνία απαζρνινχλ ηεο Βιιεληθή Ααζνπνλία θαη ην Φπζηθφ
Πεξηβάιινλ. Σέινο επηζπκνχκε λα ηηκήζνπκε ζπλαδέιθνπο καο θαη φρη κφλν νη νπνίνη δηαθξίζεθαλ γηα
ηελ ζεκαληηθή ηνπο πξνζθνξά ζηελ ππφζεζε ησλ Ααζψλ θαη ηνπ Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ηεο ρψξαο καο.
Οξγαλσηηθά αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ην 19ν Παλειιήλην Ααζνινγηθφ πλέδξην έρεη ηελ ηηκή λα
βξίζθεηαη θάησ απφ ηελ αηγίδα ην Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Βλέξγεηαο. Βπίζεο εθ κέξνπο ηεο
ΟΒ επηζπκψ λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο πξνο ηνπο ζπλδηνξγαλσηέο, ηνπο ππνζηεξηθηέο,
ηνπο ρνξεγνχο θαη φινπο ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο δηνξγάλσζεο.
αο επραξηζηψ θαη πάιη ζεξκά γηα ηελ παξνπζία ζαο.
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Υαηξεηηζκόο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σκήκαηνο Ααζνινγίαο θαη Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο ηνπ
Ώξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο

Αξ. Θενράξεο Α. Γάγθαο
Καζεγεηήο Σκήκαηνο Ααζνινγίαο θαη Φπζηθνχ
Πεξηβάιινληνο, ΏΠΘ

Βθ κέξνπο ηνπ Σκήκαηνο Ααζνινγίαο θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ηνπ Ώξηζηνηειείνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, ηνπ αξραηφηεξνπ ηεο ρψξαο κε ηζηνξία θαη πξνζθνξά εθαηφλ δχν
εηψλ, ζαο θαισζνξίδσ ζηνλ φκνξθν απηφλ ηφπν πνπ επηιέμακε γηα ηε δηνξγάλσζε ηνπ 19νπ
Παλειιελίνπ Ααζνινγηθνχ πλεδξίνπ θαη έρνπκε ην πξνλφκην λα απνιακβάλνπκε ηελ νκνξθηά θαη ην
κεγαιείν ηνπ.
ε κηα δχζθνιε γηα ηε ρψξα καο επνρή, ηφζν απφ θνηλσληθή, φζν θαη απφ νηθνλνκηθή άπνςε, ε
Βιιεληθή Ααζνινγηθή Βηαηξεία κε ηελ ππνζηήξημε ηελ εζηθή θαη επηζηεκνληθή ηνπ Σκήκαηφο καο,
φπσο θαη ησλ ινηπψλ θνξέσλ, ζπλερίδεη κε ζπλέπεηα απηήλ ηε ζεκαληηθή γηα ηνλ θιάδν καο, ηελ
επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θαη ηε ρψξα καο δηνξγάλσζε.
Σν 19ν Παλειιήλην πλέδξην είλαη γεγνλφο, κε ηίηιν ηε δηηηή ζπκβνιή ηνπ δάζνπο, ηφζν πξνο ηελ
θαηεχζπλζε ηεο νξεηλήο νηθνλνκίαο, φζν θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.
Βίλαη θαηξφο λνκίδσ, λα πάξνπκε ηηο απαξαίηεηεο απνθάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κνλαδηθψλ
δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ ηεο ρψξαο καο, ηφζν άκεζα, φζν θαη έκκεζα γηα θνηλσληθνχο θαη
νηθνλνκηθνχο ζθνπνχο ζην πιαίζην ηεο νινθιεξσκέλεο, αεηθνξηθήο δηαρείξηζήο ηνπο θαη ηεο
πνιπιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο.
Ο νξεηλφο ρψξνο ηεο ρψξαο καο θαιχπηεη ην 70% πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο έθηαζήο ηεο ελψ ην 50%
θαη πιένλ αλήθεη ζρεδφλ ηζνκεξψο ζηα δάζε θαη ζηηο δαζηθέο εθηάζεηο. Δ ζεκεξηλή ηνπο ζπκβνιή
ζην Ώ.Β.Π. είλαη πνιχ κηθξή, κπνξεί φκσο λα κεηαηξαπεί ζε αμηνπξφζεθηε. Βθεί φκσο πνπ ε ζπκβνιή
ηνπο κπνξεί λα είλαη κεγάιε, έσο εληππσζηαθή, είλαη ζηελ θνηλσλία, κε ηελ πξνζθνξά θαηά ηξφπν
αληαπνδνηηθφ, έσο θαη εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, μεθηλψληαο απφ ηνλ ηνκέα ηεο
απνηειεζκαηηθήο πξνζηαζίαο ησλ δαζψλ θαη θηάλνληαο ζηελ νινθιεξσκέλε θαη ζπζηεκαηηθή
αεηθνξηθή δηαρείξηζή ηνπο.
Γνχκε ζε κηα ρψξα κε εληππσζηαθή βηνπνηθηιφηεηα φισλ ησλ επηπέδσλ. Μέγα ζπγθξηηηθφ
πιενλέθηεκα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζεκαληηθψλ, επίθαηξσλ πξνβιεκάησλ, φπσο ε θιηκαηηθή αιιαγή,
ε πγεία, ε δηαηξνθή, ε πξνζηαζία ηεο αηκφζθαηξαο θαη ησλ πδαηηθψλ πφξσλ.
Θα πξέπεη λα είκαζηε ηδηαίηεξα επηπρείο πνπ δνχκε ζηελ νκνξθφηεξε ρψξα ηνπ θφζκνπ.
Πξνζσπηθά, γελλήζεθα ζηε λφηηα πιεπξά ηνπ Οιχκπνπ θαη κεγάισλα αηελίδνληαο θαζεκεξηλά ην
θάδξν ηνπ Θεζζαιηθνχ ηκήκαηφο ηνπ.
Έκειιε ην έηνο 1976 λα "θαηαθηήζσ" γηα πξψηε θνξά ηηο θνξθέο ηνπ θαη απφ ην 1978 έσο ζήκεξα
λα ηνλ ππεξεηψ, μεθηλψληαο απφ ην Ααζαξρείν Βιαζζφλαο, ζπλερίδνληαο εξεπλεηηθά ζην Ώ.Π.Θ.,
ππεξεηψληαο σο αληηπξφεδξνο ηνπ Φνξέα Αηαρείξηζεο ηνπ Βζληθνχ Αξπκνχ θαη κέινο ηνπ
Βπηζηεκνληθνχ ηνπ πκβνπιίνπ, σο Πξφεδξνο ηνπ Οξεηβαηηθνχ πιιφγνπ Κνθθηλνπεινχ θαη σο
επηβιέπσλ Αηδαθηνξηθψλ θαη Μεηαπηπρηαθψλ Αηαηξηβψλ πνπ εθπνλήζεθαλ ή εθπνλνχληαη ζηελ
πεξηνρή αθφκα θαη ζήκεξα.
Καιψο ήξζαηε ινηπφλ ζηνλ ιπκπν, ζηνλ κχζν, ηελ ηζηνξία θαη ην κνλαδηθφ ηνπ ηνπίν θαη θπζηθφ
πεξηβάιινλ. Βιπίδνπκε φηη ζα είλαη ην πην ελδηαθέξνλ ζπλέδξην γηα φινπο καο.
Καιή αξρή θαη θαιή επηηπρία ζην πλέδξηφ καο!
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Υαηξεηηζκόο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Φνξέα Αηαρείξηζεο Βζληθνύ Αξπκνύ Οιύκπνπ

Ώξηζηείδεο Νίθαο
Πξφεδξνο Φνξέα Αηαρείξηζεο Βζληθνχ
Αξπκνχ Οιχκπνπ

Σν Αηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Φνξέα Αηαρείξηζεο Βζληθνχ Αξπκνχ Οιχκπνπ θαη ην πξνζσπηθφ
ηνπ θαισζνξίδνπλ ην 19ν Παλειιήλην Ααζνινγηθφ πλέδξην πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ Βιιεληθή
Ααζνινγηθή Βηαηξεία ζηελ έδξα ηνπ Φνξέα θαη ζηνπο πξφπνδεο ηνπ εκβιεκαηηθνχ καο βνπλνχ, ηνλ
ιπκπν.
Ο ξφινο ηνπ Φνξέα Αηαρείξηζεο Βζληθνχ Αξπκνχ Οιχκπνπ είλαη λα πξνζηαηεχεη, λα δηαρεηξίδεηαη
θαη λα γλσκνδνηεί ζχκθσλα κε ηελ θείκελε πεξηβαιινληηθή Ννκνζεζία ηηο πξνζηαηεπφκελεο
πεξηνρέο, θαηαξηίδνληαο κειέηεο θαη ζπιιέγνληαο ζηνηρεία ζπγρξφλσο πνπ αλαδεηθλχνπλ ηα
πξνζηαηεπηέα αληηθείκελα, ελψ δηαζθαιίδεη θαη αμηνπνηεί ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία πνπ πξνσζνχλ λέα
ηνπηθά αλαπηπμηαθά πξφηππα θαη δξάζεηο.
Πηζηεχνπκε πσο ην Παλειιήλην Ααζνινγηθφ πλέδξην απνηειεί έλα βήκα γηα ζνβαξφ
επηζηεκνληθφ δηάινγν ,θαηάζεζε απφςεσλ θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ
ηφζν ηελ πνιηηεία φζν θαη ηνπο πνιίηεο πξνθεηκέλνπ λα νδεγεζνχκε ζε δξάζεηο πνπ ζα πξνάγνπλ
ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ δηαηεξψληαο ην αιψβεην θαη ζηηο επφκελεο γεληέο .
Αηαρεηξηζηέο ηνπ δάζνπο θαη ηνπ θπζηθνχ καο πεξηβάιινληνο νθείινπκε φκσο λα γίλνπκε φινη
καο.
Βπρφκαζηε θάζε επηηπρία ζηηο εξγαζίεο ηνπ πλεδξίνπ.
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Υαηξεηηζκόο ηεο Ώληηπεξηθεξεηάξρε Πηεξίαο

νθία Μαπξίδνπ
Ώληηπεξηθεξεηάξρεο Πηεξίαο

Κπξίεο θαη θχξηνη χλεδξνη,
Με ηδηαίηεξε ραξά, ζαο θαισζνξίδσ ζε έλα θνξπθαίν επηζηεκνληθφ γεγνλφο, ζην 19ν Παλειιήλην
Ααζνινγηθφ πλέδξην κε ηίηιν: «Δ ζπκβνιή ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ ζηελ νξεηλή νηθνλνκία
θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο», πνπ ζα δηεμαρζεί ζην Ληηφρσξν Πηεξίαο απφ ηηο 29
επηεκβξίνπ 2019 έσο ηηο 2 Οθησβξίνπ 2019, κε ηε ζπκβνιή θαη ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο
Μαθεδνλίαο-Πεξηθεξεηαθήο Βλφηεηαο Πηεξίαο.
Ώπνηειεί ππνρξέσζε θαη θαζήθνλ καο, λα αμηνπνηήζνπκε ηα ζπκπεξάζκαηα εξεπλψλ θνξπθαίσλ
επηζηεκφλσλ ηεο δαζνινγηθήο επηζηήκεο θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, πνπ ζα παξνπζηαζζνχλ ζην
ζπλέδξην θαη ζα δψζνπλ απαληήζεηο, ζε θαίξηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα ηεο ρψξαο καο.
Οθείινπκε λα ζέζνπκε ζηφρνπο αεηθνξίαο θαη παξαγσγήο, γηα ηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα, λα
επελδχζνπκε ζην δαζηθφ ηνκέα, ζπκβάιινληαο ζηελ πξνζηαζία, ζπληήξεζε, δηαρείξηζε θαη
αμηνπνίεζε ησλ δαζψλ, ησλ δαζηθψλ πφξσλ θαη γεληθφηεξα ηνπ νξεηλνχ ρψξνπ αιιά θαη λα
εληζρχζνπκε ηελ ηνπηθή απαζρφιεζε θαη θαη΄επέθηαζε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ.
Βπρή φισλ, ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζπλεδξίνπ λα επαηζζεηνπνηήζνπλ ηελ θνηλσλία, αλαθνξηθά κε
ηελ αμία ησλ δαζψλ θαη ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, ηελ ψξα πνπ ην ζχλνιν ηεο παγθφζκηαο
θνηλφηεηαο απαζρνιεί ε αλάπηπμε, πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ θαη λα
επηδηψμνπκε ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ δαζψλ ,πξνο φθεινο ηεο θνηλσλίαο αιιά θαη ηεο
νηθνλνκίαο.
Θα ήηαλ παξάιεηςε λα κελ επραξηζηήζσ εθ ησλ πξνηέξσλ φινπο φζνη ζα ζπκβάινπλ ζηε
δηνξγάλσζε ηνπ παξφληνο ζπλεδξίνπ. Πξνζδνθψληαο ηα θαιχηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα, εχρνκαη νη
εξγαζίεο ηνπ ζπλεδξίνπ λα είλαη θαη πάιη παξαγσγηθέο, λα εληζρχζεηε ηηο ζπλεξγαζίεο ζαο, λα
πξνσζήζεηε ηελ αληαιιαγή απφςεσλ θαη λα απνιαχζεηε ηε δηακνλή ζαο ζηελ Πηεξία.
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Υαηξεηηζκόο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεσηερληθνύ Βπηκειεηεξίνπ Βιιάδαο

Αξ. ππξίδσλ Μάκαιεο
Πξφεδξνο Γεσηερληθνχ Βπηκειεηεξίνπ Βιιάδαο
(ΓΒΧΣ.Β.Β.)

Σν ΓΒΧΣ.Β.Β. ραηξεηίδεη ηε δηνξγάλσζε ηνπ 19νπ Παλειιήληνπ Ααζνινγηθνύ πλεδξίνπ κε ηίηιν:
«Δ ζπκβνιή ησλ δαζηθώλ νηθνζπζηεκάησλ ζηελ νξεηλή νηθνλνκία θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ
θπζηθνύ πεξηβάιινληνο»
Έλα ζέκα επίθαηξν θαζψο ε θιηκαηηθή αιιαγή θαη ε αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ απνηεινχλ δχν
επίθαηξα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κεηαμχ ηνπο. Άιισζηε ην γεγνλφο φηη ε ζπλέξγηα απηή
απνηειεί ηε βαζηθή παξάκεηξν θαηά ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ηεο Νέαο Κ.Ώ.Π. θαηαδεηθλχεη θαη ηε
ζπνπδαηφηεηα απηήο ηεο παξακέηξνπ.
Δ αλάδεημε ηνπ πνιιαπινχ ξφινπ ηνπ δάζνπο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ επηβξάδπλζε
ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο ηφζν γηα ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα πνπ εζείο
εθπξνζσπείηε αιιά θαη γηα ηνπο αζθνχληεο πνιηηηθή. Έηζη ινηπφλ θάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο είλαη
ε ψξα λα ζθεθηνχκε θαη λα αλαδείμνπκε ηηο παξαγφκελεο απφ ην δάζνο σθέιεηεο φπσο ε παξαγσγή
ελέξγεηαο, πξψηεο χιεο γηα ηε βηνκεραλία, ηξνθήο γηα ηνλ πιεζπζκφ θαη γηα ηελ θηελνηξνθία θαζψο
θαη κε ηηο ππφινηπεο ιεηηνπξγίεο ηνπ φπσο ν ηνπξηζκφο, ε ζήξα θαη ε πξνζηαζία ηεο αηζζεηηθήο ησλ
αζηηθψλ εθηάζεσλ.
Βίλαη άιισζηε θνηλφο ηφπνο ην γεγνλφο φηη ε θνηλσλία αζρνιείηαη κε ηα δεκφζηα αγαζά ηα νπνία
ζεσξεί φηη ηεο απνδίδνπλ. Τπφ απηή ηελ έλλνηα φ ξφινο ηνπ δάζνπο ζα πξέπεη λα αλαδεηρζεί σο
άκεζα ζπλπθαζκέλνο κε νηθνλνκηθά νθέιε ηα νπνία ζα πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ αλάπηπμε
ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο ζα είλαη νη ‗‘θξνπξνί‘‘ ηνπ πεξηβάιινληνο.
Βπίζεο ν ξφινο ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ ζηελ επηβξάδπλζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη
ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαηλνκέλσλ πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε απηή ζα πξέπεη λα γίλεη ζαθήο ψζηε λα
αλαδεηρηεί ε ρξεζηκφηεηα δηαθχιαμεο ηνπ πνιχηηκνπ απηνχ πφξνπ θαη ε αλαγθαηφηεηα δηαρείξηζήο
ηνπ. Εδηαίηεξα δε ζε κηα επνρή φπνπ νη αλζξσπνγελείο θαη ρσξνηαμηθέο παξεκβάζεηο έρνπλ
δεκηνπξγήζεη επάισηα νηθνζπζηήκαηα θαη έρνπλ κεηψζεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ δαζηθψλ
νηθνζπζηεκάησλ λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο κεηαβνιέο, ν ξφινο ηεο επηζηήκεο ηεο δαζνπνλίαο
θαζίζηαηαη θνκβηθφο. Σνλ ζηφρν απηφ θηινδνμεί λα ππεξεηήζεη ην ζπλέδξην ην νπνίν δηνξγαλψλεηαη
θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ζα πξέπεη λα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα ηελ εθαξκνγή πνιηηηθήο ζην δαζηθφ
ηνκέα.
Με απηέο ηηο ζθέςεηο ζαο εχρνκαη θαιή επηηπρία ζην ζπλέδξην θαη ζαο δειψλσ φηη ην Γεσηερληθφ
Βπηκειεηήξην Βιιάδαο ζα είλαη δίπια ζηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θαζψο θαη ζηνπο ζπλαδέιθνπο
δαζνιφγνπο ζε θάζε δεκηνπξγηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ αλάδεημε ηνπ ξφινπ ησλ δαζψλ ζηελ αλάπηπμε
ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.
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Υαηξεηηζκόο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Pro Silva

Dr. Eckart Senitza
President Pro Silva

Dear Colleagues from the Hellenic Forestry Society,
Hereby I send my best regards to all members of the Hellenic Forest Society and especially to those
of the Pro Silva Greece department. Pro Silva just held it‘s 30 th anniversary meeting in Radlje ob
Dravi (Slovenia). There were almost 100 participants from 25 European Countries that met in the
Conference hall in Radlje and listened to the keynote speakers Prof. Klaus Puettmann from Oregon
State University (US) and Dr. Peter Ammann from Switzerland. Prof. João Carvalho (Universidade
de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal, Forestry Department) presented the first results from a
survey about the development of close-to-nature silviculture in the member countries and of the online
survey about priorities of constraints and opportunities for the further development.
The ―burning issue‖ is the dieback of spruce and different broadleaves tree species in central
Europe due to drought and climate change, as well as because of windthrow, deceases, bark beetle and
forest fires. The development of forest with higher resilience is an urgent task and the transformation
of monocultures to structured mixed forests, that fit best to the site conditions and fulfil future
functions. Pro Silva promoted the close-to-nature approach since more that 30 years and will
contribute to a paradigm change through congresses, teaching in the forests, excursions, discussions,
political statements and further activities.
The Mediterranean sector in the Pro Silva group is well represented by the members from Greece,
Albania, Croatia, Italy, Spain and Portugal and hopefully also Bosnia-Herzegovina and North
Macedonia. This group should develop an improved collaboration with common projects and
experience exchange. Pro Silva will deliver maximum support that it is able to give and wishes all the
best for future activities to the Hellenic Forestry Society and Pro Silva Hellenica.
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ΠΒΡΕΒΥΟΜΒΝΏ
Πξνζθεθιεκέλεο Οκηιίεο
ΑΏΔ ΚΏΕ ΑΏΟΠΟΝΕΏ, ΑΕΏΥΡΟΝΕΚΟΕ ΣΤΛΟΐΏΣΒ ΣΔ ΒΛΛΔΝΕΚΔ
ΤΠΏΕΘΡΟΤ
Γξεγνξηάδεο Ν.
MOUNTAI|N FORESTS-ECOLOGICAL FUNCTIONS AND BIODIVERSITY
Reif A.

ει.
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Θεκαηηθή Βλόηεηα: Ώλάπηπμε Οξεηλώλ Πεξηνρώλ
EINE REISE DURCH DIE GESCHICTE VON GÖTTERN, BUMEN UND MENSCHEN
Erb M.
ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΕΚΔ ΑΕΏΣΔΡΔΔ ΚΏΕ ΏΒΕΦΟΡΟ ΏΝΏΠΣΤΞΔ
ΜΕΏ ΠΟΛΤΛΒΕΣΟΤΡΓΕΚΔ ΠΒΡΕΟΥΔ ΣΔΝ ΒΛΛΏΑΏ
Σαζηώλαο Γ., Γηαλλνύιαο ΐ., ηαθάιε Β., ηζκαλίδεο Ε., Αξόζνο ΐ.
ΑΕΏΥΡΟΝΕΚΟ ΒΛΒΓΥΟ ΏΛΛΏΓΧΝ ΥΡΔΒΧΝ ΑΏΕΚΔ ΓΔ Β ΠΒΡΕΟΥΒ
ΑΕΏΦΟΡΒΣΕΚΔ ΤΦΟΜΒΣΡΕΚΔ ΚΏΕ ΓΒΧΓΡΏΦΕΚΔ ΘΒΔ
ΐνύιγαξε Ο., Νηόγαο Γ., Ανύθαο Γ.
Δ ΒΦΏΡΜΟΓΔ ΣΧΝ ΏΡΥΧΝ ΣΔ ΦΤΕΚΔ ΑΏΟΠΟΝΕΏ ΣΏ ΒΛΛΔΝΕΚΏ
ΑΡΤΟΑΏΔ
Γξεγνξηάδεο Ν., πύξνγινπ Γ., Υαζηιίδεο Π., Παπαδόπνπινο Ε.,
Κύξνπ Γ., έμηνπ Π., Γξεγνξηάδεο ., παλόο Ε.
ΒΡΒΤΝΏ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΕΚΧΝ ΑΕΏΑΡΟΜΧΝ-ΜΟΝΟΠΏΣΕΧΝ ΦΤΔ ΓΕΏ ΣΔΝ
ΏΒΕΦΟΡΟ ΣΟΤΡΕΣΕΚΔ ΏΝΏΠΣΤΞΔ ΣΔ ΝΔΟΤ ΏΜΟΘΡΏΚΔ
Γθαλάηζαο Π., Σζαθαιδήκε Μ., Κνπινπθνύξαο Δ.
ΠΏΡΏΚΟΛΟΤΘΔΔ ΚΏΕ ΛΕΠΏΝΔ ΑΤΟ ΠΟΕΚΕΛΕΧΝ ΏΡΧΝΕΏ (ARONIA
MELANOCARPA VAR. NERO ΚΏΕ VAR. VIKINGS)
ακαξά Θ., Μεηαμά Β., Φσκά Π., Μπνύηια Ώ., παλόο Ε.
ΛΕΐΏΑΕΚΔ ΠΏΡΏΓΧΓΔ ΚΏΕ ΐΟΚΟΨΚΏΝΟΣΔΣΏ ΣΤΠΧΝ ΟΕΚΟΣΟΠΧΝ Β
ΠΡΟΣΏΣΒΤΟΜΒΝΒ ΚΏΕ ΜΔ ΠΒΡΕΟΥΒ ΣΧΝ ΠΡΒΠΧΝ
Καδόγινπ Ε., Σξαταλνπνύινπ Ε., Φσηηάδεο Γ., ΐξαρλάθεο Μ., Γηαθνπιάθε Μ.
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Θεκαηηθή Βλόηεηα: Τδξνινγία-Τδξνλνκηθά θαη Ααζνηερληθά Έξγα
ΒΠΕΑΡΏΒΕ ΣΟΤ ΜΒΓΒΘΟΤ ΣΟΤ ΡΒΜΏΣΟ ΚΏΕ ΣΔ ΓΒΧΜΟΡΦΟΛΟΓΕΚΔ
ΘΒΔ ΣΔΝ ΠΏΡΟΥΘΕΏ ΐΛΏΣΔΔ
Καιατηδήο Κ., Κξηθόπνπινο Κ., Εαθσβόγινπ ΐ., ΓαΎκεο Γ.
ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΕΚΏ ΚΡΕΣΔΡΕΏ ΜΒΛΒΣΔ ΝΒΧΝ ΟΑΕΚΧΝ ΏΞΟΝΧΝ Β
ΒΠΕΚΛΕΝΔ ΒΑΏΦΔ ΠΏΡΏΚΣΕΧΝ ΠΒΡΕΟΥΧΝ: Δ ΠΒΡΕΠΣΧΔ ΣΟΤ ΠΏΡΏΛΕΏΚΟΤ
ΟΑΕΚΟΤ ΏΞΟΝΏ ΚΏΡΕΣΏ ΛΏΡΕΏ
Πνπιηζάθε Β., Σζίπεο Κ.
ΒΘΝΕΚΟ ΚΏΝΟΝΕΜΟ ΏΦΏΛΒΕΏ ΦΡΏΓΜΏΣΧΝ: ΑΤΝΏΣΟΣΔΣΒ
ΒΦΏΡΜΟΓΔ ΣΏ ΥΏΜΔΛΏ ΦΡΏΓΜΏΣΏ
Ώλαζηαζηάδεο Ώ., αββίδεο ., Κακπνύξεο Ώ., αρπάδεο, Κ.
ΓΒΧΜΒΣΡΕΚΏ ΣΟΕΥΒΕΏ ΚΏΕ ΦΤΕΚΟ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝ ΣΧΝ ΏΡΥΏΕΧΝ ΘΒΏΣΡΧΝ
ΣΔ ΔΠΒΕΡΟΤ
Παπιίδεο ΐ., ΐάξξαο Γ., ηεξγηάδνπ Ώ.
Δ ΏΡΥΕΣΒΚΣΟΝΕΚΔ ΚΏΕ ΏΕΘΔΣΕΚΔ ΚΏΛΛΕΒΠΒΕΏ ΣΧΝ ΦΡΏΓΜΏΣΧΝ ΣΔ
ΑΏΕΚΔ ΤΠΔΡΒΕΏ ΣΏ ΠΛΏΕΕΏ ΣΔ ΤΓΥΡΟΝΔ ΟΡΒΕΝΔ ΤΑΡΟΝΟΜΕΏ
Παπιίδεο Θ., Γηαλλνύιαο ΐ., Κάιθα Κ., Παπιίδεο ΐ., ηεξγηάδνπ Ώ.
ΣΏ ΥΏΡΏΚΣΔΡΕΣΕΚΏ ΣΧΝ ΥΕΟΝΟΠΣΧΒΧΝ ΣΕ ΟΡΒΕΝΒ ΠΒΡΕΟΥΒ ΣΔ Π.Β.
ΣΡΕΚΏΛΧΝ
ηεθαλίδεο ., ηάζεο Α., Νηάθεο .
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Θεκαηηθή Βλόηεηα: Ααζνθνκία-Ώζηηθό Πξάζηλν
ΑΏΟΚΟΜΕΚΟ ΥΒΑΕΏΜΟ ΣΟΤ ΑΏΟΤ ΚΏΣΏΝΕΏ ΣΟ ΟΡΟ "ΠΏΨΚΟ"
Οπξνύδε Ώ., Γάγθαο Θ.
ΒΠΕΑΡΏΔ ΣΧΝ ΏΣΕΚΧΝ ΥΧΡΧΝ ΠΡΏΕΝΟΤ ΣΔΝ ΒΞΕΟΡΡΟΠΔΔ ΣΟΤ
ΑΕΟΞΒΕΑΕΟΤ ΣΟΤ ΏΝΘΡΏΚΏ.
Δ ΠΒΡΕΠΣΧΔ ΣΔ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
ηώπε Μ., Παπαδνπνύινπ Α.,Σζηηζώλε Θ.
Δ ΏΞΕΟΛΟΓΔΔ ΣΧΝ ΒΡΓΧΝ ΏΝΏΑΏΧΒΧΝ ΣΟ ΠΒΝΣΒΛΕΚΟ ΟΡΟ.
ΥΡΔΔ ΚΧΝΟΦΟΡΧΝ, ΠΛΏΣΤΦΤΛΛΧΝ Ή ΏΛΛΏΓΔ ΣΔ ΒΦΏΡΜΟΓΟΜΒΝΔ
ΠΟΛΕΣΕΚΔ;
Υξηζηαθόπνπινο Π., Σζνπθιείδεο Γ.
Δ ΠΡΟΏΡΜΟΓΔ ΣΔ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΣΟΤ ΏΣΕΚΟΤ ΠΡΏΕΝΟΤ ΒΝ ΟΦΒΕ ΣΧΝ
ΒΠΏΠΒΕΛΟΤΜΒΝΧΝ ΚΛΕΜΏΣΕΚΧΝ ΜΒΣΏΐΟΛΧΝ
Πξνύηζνο Ν., Κνξαθάθε Β., Σζαγθάξε Κ., νισκνύ Ώ., Ώβξακίδνπ Β., Καξέηζνο Γ.,
Κανύθεο Κ., Μάληαθαο Γ., Γεσξγηάδεο Υ., Κνληνγηάλλε Ώ., Κόληνο Κ., ΐιαράθε Α.,
Γνύλαξεο Ν.
ΟΕΚΟΛΟΓΕΚΟ ΥΒΑΕΏΜΟ ΠΏΡΚΟΤ ΜΒ ΣΟΥΟ ΣΔ ΐΒΛΣΕΧΔ
ΣΔ ΏΣΕΚΔ ΐΕΟΠΟΕΚΕΛΟΣΔΣΏ:
Δ ΠΒΡΕΠΣΧΔ ΣΟΤ ΒΞΧΣΒΡΕΚΟΤ ΥΧΡΟΤ
ΣΟΤ ΕΣΟΡΕΚΟΤ ΜΝΔΜΒΕΟΤ «ΓΒΝΕ ΥΏΜΏΜ» ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
Καινγήξνπ, .-Σ., Σζαθαιδήκε Μ., Γθαλάηζαο Π.
ΒΡΒΤΝΏ ΣΔ ΒΠΕΑΡΏΔ ΣΔ ΜΒΘΟΑΟΤ ΠΡΟΠΏΡΏΚΒΤΔ ΣΟΤ ΒΑΏΦΟΤ Β
ΏΝΏΑΏΧΒΕ ΑΡΤΟ
Μειά Φ., Γθαλάηζαο Π.
ΤΝΣΏΞΔ ΦΔΦΕΏΚΟΤ ΜΔΣΡΧΟΤ ΑΒΝΣΡΧΝ ΣΟΝ ΑΔΜΟΣΕΚΟ ΚΔΠΟ ΑΡΏΜΏ
ΓΕΏ ΣΔΝ ΏΞΕΟΛΟΓΔΔ ΣΟΤ ΏΣΕΚΟΤ ΠΡΏΕΝΟΤ
ΐνπγηνπθιή Μ., Σζηηζώλε Θ.
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Θεκαηηθή Βλόηεηα: Νέεο Σερλνινγίεο
Δ ΏΞΕΟΠΟΕΔΔ ΒΤΦΤΧΝ ΒΦΏΡΜΟΓΧΝ ΣΔ ΤΓΥΡΟΝΔ ΑΏΟΠΟΝΕΏ
Κνιηνύζθα Υ.
Δ ΒΦΏΡΜΟΓΔ ΣΧΝ GPS ΥΒΕΡΟ Β ΒΡΓΏΕΒ ΚΣΔΜΏΣΟΓΡΏΦΔΔ Β
ΑΏΕΚΒ ΠΒΡΕΟΥΒ
ηάθαιε Β., Αξόζνο ΐ., Σνπθίινγινπ Π., Ανύθαο Γ., Καξαγηάλλεο Β.
ΏΞΕΟΛΟΓΔΔ ΠΟΕΟΣΕΚΧΝ ΥΏΡΏΚΣΔΡΕΣΕΚΧΝ ΕΣΟΒΛΕΑΧΝ ΒΠΕΥΒΕΡΔΒΧΝ
ΏΥΟΛΟΤΜΒΝΧΝ ΜΒ ΣΏ ΜΔ ΞΤΛΧΑΔ ΑΏΕΚΏ ΠΡΟΨΟΝΣΏ
Καιθαγηάλλε Ώ., Ώλδξενπνύινπ Γ.
ΒΦΏΡΜΟΓΔ ΣΧΝ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΧΝ ΚΕΝΔΣΔ ΣΔΛΒΦΧΝΕΏ ΣΔ ΑΏΕΚΔ ΠΡΏΞΔ,
ΠΡΟΔΜΏΝΔ ΜΒ ΏΞΕΟΠΟΕΔΔ ΒΞΤΠΝΧΝ ΤΚΒΤΧΝ
Μάξαο Γ., Ώλδξενπνύινπ Γ.
ΥΡΔΔ ΣΔ ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΔ ΚΏΕ ΣΔ ΠΟΛΤΚΡΕΣΔΡΕΏ ΏΝΏΛΤΔ
ΏΠΟΦΏΒΧΝ ΓΕΏ ΣΔΝ ΏΞΕΟΛΟΓΔΔ ΣΧΝ ΐΟΚΔΕΜΧΝ ΓΏΕΧΝ
Εσάλλνπ Κ., Καξκίξεο Δ., Παπαρξήζηνπ Θ., Πιαηήο Π.
ΕΑΕΟΚΣΔΕΏΚΟ ΚΏΘΒΣΧ ΣΟ ΑΏΟ ΣΟΤ ΒΕΥ-ΟΤ ΤΜΦΧΝΏ ΜΒ ΣΟ
ΤΣΔΜΏ ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΔ ΒΘΝΕΚΟΤ ΚΣΔΜΏΣΟΛΟΓΕΟΤ
Παπανηθνλόκνπ Μ., ΐνύιγαξε O., Νηόγαο Γ.
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Θεκαηηθή Βλόηεηα: Πξνζηαζία Ααζώλ
ΣΟ ΏΝΣΕΠΤΡ ΚΏΕ Δ ΥΡΔΔ ΣΟΤ ΣΔΝ ΒΛΛΏΑΏ
Ξαλζόπνπινο Γ., Ώζαλαζίνπ Μ., Καδάθεο Γ., Ghosn D., Κανύθεο Κ.
Ο ΜΒΣΒΧΡΟΛΟΓΕΚΟ ΑΒΕΚΣΔ ΚΕΝΑΤΝΟΤ ΑΏΕΚΧΝ ΠΤΡΚΏΓΕΧΝ LFDI ΣΔ
ΝΟΣΕΟΤ ΏΦΡΕΚΔ ΚΏΕ ΣΏ ΠΛΒΟΝΒΚΣΔΜΏΣΏ ΒΦΏΡΜΟΓΔ ΣΟΤ ΣΔΝ
ΒΛΛΏΑΏ
Γθνπβάο Μ., Διηόπνπινο Ν., Παπαδόπνπινο Ώ., Νηάζηνπ Γ.
ΠΤΡΚΏΓΕΒ ΚΟΜΔ Β ΜΒΟΓΒΕΏΚΏ ΠΒΤΚΟΑΏΔ ΣΔΝ ΒΛΛΏΑΏ: ΤΓΚΡΕΔ
ΣΔ ΠΏΡΏΣΔΡΔΘΒΕΏ ΤΜΠΒΡΕΦΟΡΏ ΜΒ ΣΕ ΠΡΟΐΛΒΦΒΕ ΣΟΤ CFIS ΚΏΕ
ΜΕΏ ΒΜΠΒΕΡΕΚΔ ΠΡΟΒΓΓΕΔ ΣΔ ΠΡΟΐΛΒΦΔ ΣΔ ΤΜΠΒΡΕΦΟΡΏ ΣΟΤ
Ώζαλαζίνπ Μ.
ΑΏΕΚΒ ΠΤΡΚΏΓΕΒ ΚΏΕ ΣΒΥΝΔΣΔ ΝΟΔΜΟΤΝΔ:
ΤΥΒΣΕΔ ΠΡΟΐΛΔΜΏΣΧΝ ΚΏΕ ΜΒΘΟΑΟΛΟΓΕΧΝ
Σνθαηιίδνπ Ώ., Σζακαζιίδεο Δ.
ΒΕΐΛΔΣΕΚΏ ΒΝΣΟΜΏ ΣΔΝ ΒΛΛΏΑΏ ΐΛΒΠΟΝΣΏ ΣΟ ΜΒΛΛΟΝ ΜΒΏ ΏΠΟ ΣΟ ΠΏΡΒΛΘΟΝ
Ώβηδήο Α., Coyle D., Christopoulos V., Roques A.
Δ ΜΒΛΒΣΔ ΒΕΑΧΝ ΦΛΟΕΟΦΏΓΧΝ ΒΝΣΟΜΧΝ ΣΟ ΠΒΡΕΏΣΕΚΟ ΑΏΟ ΣΔ
ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ ΜΒ ΣΔ ΥΡΔΔ ΦΒΡΟΜΟΝΕΚΧΝ ΠΏΓΕΑΧΝ : ΚΏΣΏΓΡΏΦΔ
ΒΕΑΧΝ, ΠΛΔΘΤΜΧΝ ΚΏΕ ΒΠΟΥΕΚΔ ΑΕΏΚΤΜΏΝΔ
Φξαγθάθεο Α., ΚαξαΎλδξνπ ., Ώβηδήο Α.

ει.
253

Θεκαηηθή Βλόηεηα: Ααζηθή Γελεηηθή-Βδαθνινγία
ΒΠΕΑΡΏΔ ΣΔ ΤΑΏΣΕΚΔ ΚΏΣΏΠΟΝΔΔ ΣΔ IN VITRO ΦΤΣΡΧΔ, ΏΝΏΠΣΤΞΔ ΚΏΕ
ΠΒΡΕΒΚΣΕΚΟΣΔΣΏ Β ΣΟΕΥΒΕΏ, ΠΒΡΜΏΣΧΝ ΣΟΤ ΒΤΡΧΏΜΒΡΕΚΏΝΕΚΟΤ ΑΕΒΕΑΕΚΟΤ
ΤΐΡΕΑΕΟΤ ΛΒΤΚΔ (POPULUS DELTOIDES X POPULUS NIGRA)
Μπίληζε-Φξαληδή Β., Μπάξκπαο Β., Παπατσάλλνπ Ώ., Γνπγνπηζά Υ.
ΒΠΕΑΡΏΔ ΣΔ ΏΛΏΣΟΣΔΣΏ ΣΔΝ IN VITRO ΏΝΏΠΣΤΞΔ ΚΏΕ
ΠΒΡΕΒΚΣΕΚΟΣΔΣΏ Β ΣΟΕΥΒΕΏ ΣΟΤ ΚΛΧΝΟΤ ''ΒΛ-Υ/3'' (POPULUS DELTOIDES
X POPULUS NIGRA VAR ITALICA)
Καξππίδνπ ., Μπάξκπαο Β., Παπατσάλλνπ Ώ., Γνπγνπηζά Υ.
ΏΝΏΠΣΤΞΔ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ ΜΕΚΡΟΠΟΛΛΏΠΛΏΕΏΜΟΤ ΣΟΤ ΑΏΕΚΟΤ
ΒΕΑΟΤ Pyrus spinosa Forskk.
Ώιεμαλδξή ., Σζνπιθά Π., Σζαθηζίξα Μ., θαιηζνγηάλλεο Ώ.
ΡΟΒ ΚΏΕ ΏΠΟΘΒΜΏΣΏ ΏΓΧΣΟΤ ΣΔ ΦΤΛΛΟΠΣΧΔ ΚΏΕ ΣΟ ΒΑΏΦΟ Β
ΑΏΔ ΏΒΕΦΤΛΛΧΝ ΠΛΏΣΤΦΤΛΛΧΝ ΚΏΕ ΒΛΏΣΔ
Μηρόπνπινο Π., Μπνπξιέηζηθαο Ώ., Κανύθεο Κ.
Δ ΤΓΚΡΕΔ ΤΠΟΣΡΧΜΏΣΧΝ ΥΏΜΔΛΟΤ ΚΟΣΟΤ ΓΕΏ ΣΔ ΑΔΜΕΟΤΡΓΕΏ
ΦΤΣΏΡΕΧΝ ΣΡΏΥΒΕΏ ΠΒΤΚΔ ΏΝΘΒΚΣΕΚΧΝ Β ΏΝΣΕΞΟΒ ΤΝΘΔΚΒ
Σακπάθεο Ώ., Παπατσάλλνπ E., Υαηδεζηάζεο Θ.
ΏΒΕΦΟΡΕΏ ΣΟΤ ΒΑΏΦΟΤ ΣΔ ΓΧΝΔ ΣΧΝ ΏΒΕΦΤΛΛΧΝ ΠΛΏΣΤΦΤΛΛΧΝ ΣΔ
ΐΟΡΒΕΟΏΝΏΣΟΛΕΚΔ ΚΏΕ ΚΒΝΣΡΕΚΔ ΥΏΛΚΕΑΕΚΔ
Εσαθεηκίδνπ Ώ., Παπατσάλλνπ Β., Μαηδίξεο Β.

ει.
315

266

277

291

300

308

323

332

341

348

357

27

19o Παλειιήλην Ααζνινγηθό πλέδξην / Ληηόρσξν Πηεξίαο, 29 επηεκβξίνπ-2 Οθησβξίνπ 2019

Θεκαηηθή Βλόηεηα: Ληβαδνπνλία
ΏΠΟΣΒΛΒΜΏΣΏ ΠΡΟΧΡΕΝΧΝ ΑΕΏΥΒΕΡΕΣΕΚΧΝ ΥΒΑΕΧΝ
ΐΟΚΔΔ ΣΔ Π.Β. ΏΕΣΧΛΟΏΚΏΡΝΏΝΕΏ
Πιαηήο Π., Παπαρξήζηνπ Θ., Παπαλαζηάζεο ΐ., Ώτλαιήο Ώ., Μειηάδεο Ε., Μαληδαλάο
Κ.
ΜΒΛΒΣΔ ΣΔ ΥΡΔΕΜΟΠΟΕΔΔ ΣΧΝ ΤΦΕΣΏΜΒΝΧΝ ΐΟΚΔΕΜΧΝ ΓΏΕΧΝ
ΣΕ ΒΚΣΡΟΦΒ ΘΔΛΏΓΟΤΧΝ ΏΓΒΛΏΑΧΝ ΣΔΝ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΒΝΣΡΕΚΔ
ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ
Γνπξδνπβέιεο Α., Γηαθνπιάθε Μ., Νηόηαο ΐ., Υξεζηάθε-αξηθάθε Β.
ΜΔΝΕΏΕΏ ΑΕΏΚΤΜΏΝΔ ΠΏΡΏΓΧΓΔ ΚΏΕ ΥΔΜΕΚΔ ΤΣΏΔ ΐΟΚΔΕΜΔ
ΤΛΔ ΤΓΡΧΝ ΠΟΟΛΕΐΏΑΧΝ ΣΔ ΛΕΜΝΔ ΚΒΡΚΕΝΔ ΣΔ ΠΒ ΒΡΡΧΝ
Γηαθνπιάθε Μ., Σζηνκπάλε Β., Γαγνξάθεο Κ., Γνπξδνπβέιεο, Α., ΐαξνύδεο Λ.
ΏΞΕΟΛΟΓΔΔ ΣΧΝ ΐΟΚΔΕΜΧΝ ΒΚΣΏΒΧΝ ΣΔΝ Π.Β. ΞΏΝΘΔ –
ΑΕΏΥΒΕΡΕΣΕΚΏ ΥΒΑΕΏ ΐΟΚΔΔ
Ώτλαιή Ώ., Πιαηήο Α.

ει.
366

Θεκαηηθή Βλόηεηα: Αελδξνρξνλνινγία-ΐνηαληθή
ΒΚΣΕΜΔΔ ΔΛΕΚΕΏ ΏΕΧΝΟΐΕΧΝ ΑΒΝΑΡΧΝ ΑΡΤΟ ΜΒ ΣΔ ΜΒΘΟΑΟ ΣΧΝ
ΣΡΤΠΏΝΕΑΕΧΝ Β ΠΒΡΕΟΥΒ ΣΔ ΑΤΣΕΚΔ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ
παλόο Ε., Σδαηδάλεο Ε., Σζηαηνύξα Μ.,Σδαηδάλε Β.
ΒΚΣΕΜΔΔ ΒΠΕΚΕΝΑΤΝΟΣΔΣΏ ΚΏΕ ΑΒΝΑΡΟΥΡΟΝΟΛΟΓΔΔ ΏΕΧΝΟΐΕΧΝ
(ΜΝΔΜΒΕΏΚΧΝ) ΠΛΏΣΏΝΧΝ ΣΟΝ ΑΔΜΟ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
Καγηαιή Υ., Κνπηζηαλίηεο Α., Κεραγηά Θ., Παπατσάλλνπ Β., Γξεγνξηάδεο .,
Μημαθέληεο Ν., Γξεγνξηάδεο Ν., Μαηδίξεο Β., παλόο Ε., Σζηηζώλε Θ., Μπαξκπνύηεο
Ε.
ΒΚΣΕΜΔΔ ΠΏΥΟΤ ΑΒΚΏ ΣΒΛΒΤΣΏΕΧΝ ΒΣΔΕΧΝ ΑΏΚΣΤΛΕΧΝ ΣΟ ΣΔΘΕΏΕΟ
ΤΦΟ ΑΏΟΤΣΏΑΧΝ ΣΡΏΥΒΕΏ ΠΒΤΚΔ, ΜΏΤΡΔ ΠΒΤΚΔ ΚΏΕ ΟΞΕΏ
Ώπαηζίδεο Λ.
ΏΝΏΠΣΤΞΔ ΜΕΏ ΐΏΔ ΑΒΑΟΜΒΝΧΝ ΜΒ ΣΕ ΚΏΣΏΓΡΏΦΒ ΒΕΑΧΝ
ΥΛΧΡΕΑΏ ΣΔ ΚΒΦΏΛΟΝΕΏ
Ξαλζάθεο Μ., ΐνπηζηλά Υ., Μηλέηνο Π., Μαξνύιεο Υ.

ει.
395

Θεκαηηθή Βλόηεηα: Ααζηθή Οηθνινγία
ΒΠΕΐΕΧΔ ΏΡΣΕΐΛΏΣΧΝ ΕΠΠΟΚΏΣΏΝΕΏ
(AESCULUS HIPPOCASTANUM L.), ΚΏΣΏ ΣΟ ΠΡΧΣΟ ΒΣΟ ΣΔ ΏΝΏΠΣΤΞΔ
ΣΟΤ, ΣΟΝ ΚΕΏΐΟ
Σζηξνύθεο Ώ., Γεσξγίνπ Κ., Ώξέηνο ΐ., Ώγγειαθόπνπινο Ε., Θάλνο Κ.
ΑΕΏΣΔΡΔΔ ΣΔ ΦΤΕΟΛΟΓΕΚΔ ΚΏΣΏΣΏΔ ΦΤΣΏΡΕΧΝ ΜΒ ΣΏΤΣΟΥΡΟΝΔ
ΏΠΟΣΏΜΕΒΤΔ ΝΒΡΟΤ
Εαθσβόγινπ ΐ.
ΜΟΡΦΟΦΤΕΟΛΟΓΕΚΔ ΏΝΣΏΠΟΚΡΕΔ ΚΏΣΧ ΏΠΟ ΑΕΏΦΟΡΒΣΕΚΒ ΤΝΘΔΚΒ
ΠΟΣΕΜΏΣΟ ΑΤΟ ΑΏΟΠΟΝΕΚΧΝ ΒΕΑΧΝ (BUXUS SEMPERVIRENS ΚΏΕ
QUERCUS PUBESCENS)
πξνπιή Ώ., Εαθσβόγινπ ΐ.
Δ ΤΣΏΔ ΣΔ ΠΏΡΏΓΟΜΒΝΔ ΐΕΟΜΏΓΏ ΤΑΡΟΥΏΡΧΝ ΦΤΣΧΝ ΣΔ
ΛΕΜΝΔ ΏΓΡΏ (GR1240004)
Θενδνζίνπ Γ., Βπζπκίνπ Γ., Γξεγνξηάδεο Ν.
ΟΕΚΟΛΟΓΕΚΔ ΒΡΒΤΝΏ ΓΕΏ ΣΔΝ ΏΒΕΦΟΡΕΚΔ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΒΝΟ ΠΏΡΚΟΤ, ΣΔΝ
ΠΟΛΔ ΣΔ ΚΏΣΒΡΕΝΔ, ΣΔ ΐΟΡΒΕΏ ΒΛΛΏΑΏ
Παπαδόπνπινο Ώ., Γάγθαο Θ.
Δ ΜΒΘΟΑΟ ΣΔ ΘΒΡΜΕΚΔ ΜΒΣΏΦΟΡΏ ΓΕΏ ΣΔΝ ΒΚΣΕΜΔΔ ΣΔ ΑΕΏΠΝΟΔ
ΣΧΝ ΑΏΕΚΧΝ ΟΕΚΟΤΣΔΜΏΣΧΝ
Κνξαθάθε Β., Φσηέιιε Μ., Ραδόγινπ Κ.

ει.
424

372

380

388

402

411

415

433

441

449

456

466
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Θεκαηηθή Βλόηεηα: Πεξηβαιινληηθή Βθπαίδεπζε
ΠΏΡΟΤΕΏΔ ΚΏΕ ΏΠΟΣΕΜΔΔ ΣΟΤ ΒΡΓΟΤ ΣΔ ΟΜΏΑΏ ΑΏΕΚΔΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΕΚΔ ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ ΚΏΕ ΒΝΔΜΒΡΧΔ (Ο.Α.Π.Β.Β.) ΣΟΤ
ΑΏΏΡΥΒΕΟΤ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
Καηζνύδαο Κ., Μειά Φ., Γξίβα Ώ., Υαηδεθηιηππίδνπ Κ.
Δ ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΣΟΤ ΑΏΟΤ Χ ΜΟΤΒΕΟ ΣΟ ΠΛΏΕΕΟ ΣΔ
ΜΟΤΒΕΟΛΟΓΕΏ ΚΏΕ ΑΏΟΚΟΜΕΏ.
ΒΝΝΟΕΟΛΟΓΕΚΔ ΠΡΟΒΓΓΕΔ, ΒΡΒΤΝΔΣΕΚΔ ΑΕΒΡΒΤΝΔΔ
Θενδσξίδνπ ., Γάγθαο Θ.
Δ ΟΡΥΕΑΒΏ OPHRYS MAMMOSA ΣΟ ΠΒΡΕΏΣΕΚΟ ΑΏΟ ΣΔ ΘΒΏΛΟΝΕΚΔ
ΚΏΕ Δ ΠΡΟΟΠΣΕΚΔ ΥΡΔΔ ΣΔ ΣΔΝ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΕΚΔ ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ
Σζηνύξε Ώ., Ράγθνπ Π., Γάγθαο Θ.
Δ ΚΏΛΛΕΒΡΓΒΕΏ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΕΚΔ ΤΝΒΕΑΔΔ Β ΦΟΕΣΔΣΒ ΣΟΤ ΏΠΘ
Γθαλάηζηνο Υ., Μπεθίξε ., Οηθνλόκνπ Ώ., Πεηαινύδε Λ.-Μ.
ΒΡΒΤΝΏ ΏΠΟΦΒΧΝ ΓΕΏ ΣΔ ΐΒΛΣΕΧΔ ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΣΟΤ ΑΏΕΚΟΤ
ΜΟΤΒΕΟΤ ΣΏΞΕΏΡΥΔ
Ρνύληνο Γ., Σξίγθαο Μ., Παπαδόπνπινο Ε.
ΑΕΒΡΒΤΝΔΔ ΣΟΤ ΤΑΏΣΕΚΟΤ ΕΟΓΤΓΕΟΤ ΣΟΤ ΥΒΕΜΏΡΡΟΤ ΜΟΤΣΕΏΡΕΣΔ
ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΣΡΕΚΏΛΧΝ ΚΏΕ Δ ΤΜΐΟΛΔ ΣΔ ΑΕΑΏΚΣΕΚΔ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ
Γνύια Μ.

ει.
474

Θεκαηηθή Βλόηεηα: Πξνζηαηεπόκελεο Φπζηθέο ΠεξηνρέοΑαζηθή Πνιηηηθή
PROTECTED AREAS IN EUROPE:
CURRENT SITUATION IN LITHUANIA AND ROMANIA
Araminienė V., Anghelius C.I.
FORESTS IN LITHUANIA:
CURRENT SITUATION AND FUTURE PERSPECTIVES
Araminienė V., Varnagirytė-Kabašinskienė I.
ΜΒΘΟΑΟΛΟΓΕΚΟ ΠΛΏΕΕΟ ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΔ ΒΚΣΕΜΔΔ ΣΟΤ ΑΏΕΚΟΤ ΣΟΠΕΟΤ
ΣΔ ΥΧΡΏ ΜΏ, ΐΏΒΕ ΣΧΝ ΚΒΕΜΒΝΧΝ ΑΕΏΣΏΞΒΧΝ ΣΔ ΑΏΕΚΔ
ΝΟΜΟΘΒΕΏ
Παπαδόπνπινο Ε., Κακπνύξεο Ώ., Γάγθαο Θ.
ΑΡΏΒΕ ΐΕΧΜΏΣΕΚΔ ΚΏΣΏΡΣΕΔ ΓΕΏ ΒΚΠΏΕΑΒΤΣΕΚΟΤ ΣΟ ΑΏΟ- ΒΝΏ
ΚΏΕΝΟΣΟΜΟ ΒΡΓΟ
Κνπιειήο Π., Ώβξακίδνπ Β., Εσαλλίδεο Κ., Κνξαθάθε Β., Πάγθαο Ν., Πεηξάθεο Π.,

ει.

482

488

496
506

514

523

524

532

540

νισκνύ Ώ., Ααζθαιάθνπ Β.
ΏΞΕΟΛΟΓΔΔ ΣΧΝ ΒΠΕΑΟΒΧΝ ΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΣΔ ΒΤΡΧΠΏΨΚΔ ΒΝΧΔ ΣΟΝ
ΑΏΕΚΟ ΣΟΜΒΏ: ΠΡΟΣΏΣΒΤΟΜΒΝΒ ΠΒΡΕΟΥΒ ΚΏΕ ΠΡΟΣΏΕΏ
ΐΕΟΠΟΕΚΕΛΟΣΔΣΏ
Σζηάξαο .

545
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Θεκαηηθή Βλόηεηα: Πεξηβάιινλ-Άγξηα Γσή
ΝΒΏ ΑΒΑΟΜΒΝΏ ΓΕΏ ΣΏ ΥΒΕΡΟΠΣΒΡΏ ΟΡΟΒΕΡΏ ΡΟΑΟΠΔ ΚΏΕ ΚΟΕΛΏΑΏ
ΝΒΣΟΤ ΜΒ ΒΜΦΏΔ ΣΟ Rhinolophus blasii
Παλαγησηνπνύινπ Μ., Ώιηβηδάηνο Υ., Σζαθηζίξα Μ., θαιηζνγηάλλεοΏ.
ΏΞΕΟΛΟΓΔΔ ΣΔ ΏΛΕΒΤΣΕΚΔ ΚΏΣΏΣΏΔ ΣΔ ΛΕΜΝΔ ΟΡΒΣΕΏΑΏ
(ΚΏΣΟΡΕΏ) ΏΠΟΐΛΒΠΟΝΣΏ ΣΔΝ ΏΒΕΦΟΡΕΚΔ ΣΔ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ
Ώιεμίνπ Β., Κνθθηλάθεο Ώ., Ώλδξενπνύινπ Γ.
ΏΠΟΣΕΜΔΔ ΣΔ ΏΛΕΒΤΣΕΚΔ ΤΝΘΒΔ ΣΔ ΛΕΜΝΔ ΐΕΣΧΝΕΑΏ ΜΒ
ΣΟΥΟ ΣΔ ΦΕΛΕΚΔ ΣΟ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΣΔ
Κνθθηλάθεο Ώ., σθξνλίδεο Κ., Ώλδξενπνύινπ Γ.
ΚΟΕΝΧΝΕΚΒ ΑΟΜΒ ΚΏΕ ΤΜΠΒΡΕΦΟΡΏ ΝΒΡΟΐΟΤΐΏΛΧΝ ΚΏΣΏ ΣΕ
ΑΡΏΣΔΡΕΟΣΔΣΒ ΣΔ ΐΟΚΔΔ ΚΏΕ ΜΒΣΏΚΕΝΔΔ ΜΒΧ ΣΔ ΘΒΧΡΕΏ
ΑΕΚΣΤΧΝ
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Θεκαηηθή Βλόηεηα: Ααζηθή Γελεηηθή-Βδαθνινγία
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Εσαθεηκίδνπ, Ώλαζηαζία1; Παπατσάλλνπ, Βπκνξθία2; Μαηδίξεο, Βπάγγεινο3
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iwakeimanastasia@gmail.com
2
Παηδαγσγηθφ Σκήκα Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο Φιψξηλαο, Παλεπηζηήκην Απηηθήο Μαθεδνλίαο,
evmorfiapapaioannou@gmail.com
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Αήκνο Θεζζαινλίθεο, Αηεχζπλζε Αηαρείξηζεο Ώζηηθνχ Πεξηβάιινληνο, Κιεάλζνπο 18, 54642
Θεζζαινλίθε, ematziri@for.auth.gr, v.matziris@thessaloniki.gr
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Πεξίιεςε
Δ έξεπλα ησλ εδαθηθψλ ζπλζεθψλ ζε δαζηθά νηθνζπζηήκαηα αεηθχιισλ πιαηπθχιισλ ηεο
βνξεηναλαηνιηθήο θαη θεληξηθήο Υαιθηδηθήο πξαγκαηνπνηήζεθε ζε πεξηνρέο ηνπ δήκνπ Ώξηζηνηέιε
(Γνκάηη) θαη ηνπ δήκνπ Πνιπγχξνπ. Οη πεξηνρέο δηαθνξνπνηνχληαη ζε ζρέζε κε ην πςφκεηξν θαη ηελ
εγγχηεηά ηνπο κε ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ. Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο γνληκφηεηαο ησλ εδαθψλ, έγηλε
δεηγκαηνιεςία θαη αθνινχζεζαλ εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο. Δ έξεπλα έδεημε κεγαιχηεξε
ζπζζψξεπζε νξγαληθήο νπζίαο θαη ησλ πεξηζζνηέξσλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ ζην δαζηθφ ηάπεηα ζηελ
πεξηνρή ηνπ Γνκαηίνπ θαη πςειφηεξεο ηηκέο νξγαληθήο νπζίαο θαη ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ ζην αλφξγαλν
έδαθνο ηεο πεξηνρήο ηνπ Πνιπγχξνπ. πζζψξεπζε βαξέσλ κεηάιισλ, εμαηηίαο ηεο έληνλεο
κεηαιινθνξίαο, εκθαλίδεηαη ηέινο ζηελ πεξηνρή ηνπ Γνκαηίνπ.
Λέμεηο θιεηδηά: αείθπιια πιαηύθπιια, δαζηθόο ηάπεηαο, έδαθνο, ζξεπηηθά ζηνηρεία.
Βηζαγσγή
Σα εδάθε γχξσ καο αλαπηχρζεθαλ θαη αλαπηχζζνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αηψλσλ σο
απνηέιεζκα θπζηθψλ, ρεκηθψλ θαη βηνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ. Σν έδαθνο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο
θπξηφηεξνπο παξάγνληεο ησλ δηαθφξσλ νηθνζπζηεκάησλ ηφζν ησλ γεσξγηθψλ, φζν θαη ησλ δαζηθψλ.
Οη εδαθηθέο ζπλζήθεο επεξεάδνπλ δξαζηηθά ηε βησζηκφηεηα θαη ηελ αεηθνξία ησλ νηθνζπζηεκάησλ
απηψλ.
Σα δαζηθά εδάθε παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε κεηαβιεηφηεηα ζε ζρέζε κε ηα γεσξγηθά. Μηα απφ ηηο
αηηίεο πνπ πξνθαινχλ ηε κεηαβιεηφηεηα, είλαη ην είδνο ηεο βιάζηεζεο πνπ αλαπηχζζεηαη ζ‘ απηά.
Παξάιιεια, ε κεηαβιεηφηεηα ησλ εδαθηθψλ ζπλζεθψλ ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο απνδίδεηαη πνιιέο
θνξέο ζηηο έληνλεο κεηαβνιέο ηεο νξπθηνινγηθήο ζχζηαζεο ηνπ κεηξηθνχ πιηθνχ, θαζψο θαη ζηελ
έκκεζε επίδξαζε ησλ θπζηνγξαθηθψλ ζπλζεθψλ πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο δηαδηθαζίεο δηάβξσζεο,
κεηαθίλεζεο θαη απφζεζεο εδαθηθνχ πιηθνχ. Οη παξαπάλσ κεηαβνιέο αξρηθά εκθαλίδνληαη ζηα
ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ρεκηθέο ηδηφηεηεο ησλ επηθαλεηαθψλ νξηδφλησλ, δειαδή ζην δαζηθφ ηάπεηα
θαη ζηνλ Ώ νξίδνληα ηνπ αλφξγαλνπ εδάθνπο (Παπατσάλλνπ θ.α. 2013).
Δ θαηαλφεζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ νξεηλψλ εδαθψλ κέζσ κηαο
απνηειεζκαηηθήο θαη αληηπξνζσπεπηηθήο δεηγκαηνιεςίαο καο επηηξέπεη λα ζρεδηάζνπκε ηελ
θαιχηεξε δπλαηή δηαρείξηζε ησλ εδαθηθψλ πφξσλ. Εδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη ε παξαπάλσ δηαρείξηζε
φηαλ αθνξά πεξηνρέο επαίζζεηεο νηθνινγηθά, φπσο απηέο ησλ πεξηνρψλ ηεο παξακεζνγεηαθήο δψλεο
βιάζηεζεο φπνπ έρνπκε ηελ αλάπηπμε ηδηαίηεξα ζεκαληηθψλ μεξφθηισλ, θπιινβφισλ δαζψλ πνπ
θαηαιακβάλνπλ ην 1/3 ησλ Βιιεληθψλ δαζψλ.
Δ ζηξσκάησζε ηνπ εδάθνπο νθείιεηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε
δηακφξθσζή ηνπ. Σν είδνο, ην πάρνο θαη ε ζέζε ησλ νξηδφλησλ ηνπ εδάθνπο καο πιεξνθνξνχλ γηα
ηνπο παξάγνληεο πνπ επέδξαζζαλ ζην ζρεκαηηζκφ ηνπ, φπσο είλαη ην θιίκα θαη ε βιάζηεζε
(Honneycutt θ.α. 1990). Ώπφ ηελ θαηαθφξπθε θαηαλνκή κηαο εδαθνηνκήο πξνθχπηνπλ ζπκπεξάζκαηα
γηα ηηο εηζξνέο, εθξνέο θαη αλαθχθισζε ησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ (Kirby 1985). Καηά ηνλ Trudgill
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(1988) ε θαηαθφξπθε θαηαλνκή ησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ νθείιεηαη ζε ηέζζεξηο κεγάιεο δηεξγαζίεο:
ηελ απνζάζξσζε ηνπ κεηξηθνχ πεηξψκαηνο, ηηο αηκνζθαηξηθέο απνζέζεηο, ηελ έθπιπζε ζξεπηηθψλ
ζηνηρείσλ θαη ηελ αλαθχθισζε ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ εμαηηίαο ηεο βιάζηεζεο. Δ αλαθχθισζε
ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ επεξεάδεη πην άκεζα ηελ θαηαθφξπθε θαηαλνκή ηνπο απ‘ φηη ε έθπιπζε, ε
νπνία, θαζψο κεηαθέξεη ζξεπηηθά ζηνηρεία ζηα θαηψηεξα ζηξψκαηα, θαίλεηαη λα ιεηηνπξγεί σο
αληίζεηε δηαδηθαζία (Jobbagy θαη Jackson 2001). Αηαθνξεηηθά δαζηθά είδε επηδξνχλ δηαθνξεηηθά ζηηο
ηδηφηεηεο θαη ζηε γνληκφηεηα ηνπ εδάθνπο (Bruggemann θ.α. 2005).
Βθηφο απφ ην αλφξγαλν έδαθνο, ε εθηίκεζε ηεο γνληκφηεηαο ζηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα
πεξηιακβάλεη θαη ην δαζηθφ ηάπεηα, ν νπνίνο, θαζψο ζρεκαηίδεηαη κε ηελ απφζεζε θπηηθψλ
ππνιεηκκάησλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, επηδξά σο θχξηνο ξπζκηζηήο ζηελ ακθίδξνκε ζρέζε
εδάθνπο – θπηνχ. Δ παξνπζία ηνπ δαζηθνχ ηάπεηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ην αλφξγαλν έδαθνο,
δηαθνξνπνηεί ηα δαζηθά απφ ηα γεσξγηθά εδάθε. ε έλα δαζηθφ νηθνζχζηεκα ν δαζηθφο ηάπεηαο θαη
ην αλφξγαλν έδαθνο απνηεινχλ ην ππφβαζξν πάλσ ζην νπνίν αλαπηχζζεηαη ε δαζηθή βιάζηεζε
(Παπατσάλλνπ θ.α. 2013).
Σα δαζηθά εδάθε παξνπζηάδνπλ κεγάιε αλνκνηνκνξθία φζνλ αθνξά ηε γνληκφηεηά ηνπο, ε
αλνκνηνκνξθία απηή κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη αθφκε θαη ζε απφζηαζε κεξηθψλ κέηξσλ, επίζεο κπνξεί
λα δηαθνξνπνηεζεί κε ην ρξφλν. Σν pH γηα ην έδαθνο ζεσξείηαη σο θχξηα κεηαβιεηή, θαζψο
επεξεάδεη πνιιέο θπζηθέο, ρεκηθέο θαη βηνινγηθέο ηδηφηεηεο (Brady θαη Weil 2007).
Δ νξγαληθή νπζία επηδξά ζηηο θπζηθέο, ρεκηθέο, βηνινγηθέο θαη βηνρεκηθέο ηδηφηεηεο ηνπ εδάθνπο.
Βπηπιένλ, επεξεάδεη ηε δνκή ηνπ εδάθνπο, θπξίσο φηαλ αλαθαηαλέκεηαη ζηνπο βαζχηεξνπο νξίδνληεο
ή επηθαιχπηεη ηα κφξηα ηεο αξγίινπ (Qualls θαη Haines 1991). Δ παξνπζία ησλ κηθξννξγαληζκψλ, νη
νπνίνη απνζπλζέηνπλ ηελ νξγαληθή νπζία, δηεμάγεη βηνρεκηθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο ζην έδαθνο θαη
ζπλεηζθέξεη ζηελ αλαθχθισζε πνιιψλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ εδάθνπο (Smith θαη Paul 1990,
Bailey θ.α. 2002).
Οη πνζφηεηεο νξγαληθήο νπζίαο θαη ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ ζην δαζηθφ ηάπεηα θαη ζην αλφξγαλν
έδαθνο έρνπλ κειεηεζεί ζηνλ επξσπατθφ θαη δηεζλή ρψξν. Γεληθά έρεη απνδεηρζεί φηη ε ζπζζψξεπζε
νξγαληθήο νπζίαο θαη αδψηνπ είλαη κεγαιχηεξε ζε ζπζηάδεο θσλνθφξσλ απφ φηη ζε ζπζηάδεο
πιαηχθπιισλ (Rapp 1992).
θνπφο απηήο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε εθηίκεζε ησλ εδαθηθψλ ζπλζεθψλ ζαλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο
αεηθνξίαο, ζε πεξηνρέο ηεο θεληξηθήο θαη βνξεηναλαηνιηθήο Υαιθηδηθήο. Βηδηθφηεξα ε ζπγθεθξηκέλε
έξεπλα αζρνιείηαη κε ηε γνληκφηεηα δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ αεηθχιισλ πιαηπθχιισλ.
Τιηθά θαη Μέζνδνη
Πεξηνρή έξεπλαο
Δ πεξηνρή έξεπλαο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ηνπνζεηείηαη ζηε βνξεηαλαηνιηθή θαη θεληξηθή
Υαιθηδηθή. πγθεθξηκέλα βξίζθεηαη ζηηο επηκέξνπο δαζηθέο πεξηνρέο ηνπ δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο
Γνκαηίνπ, ηνπ Αήκνπ Ώξηζηνηέιε θαη ηνπ Αήκνπ Πνιπγχξνπ.
Οη πεξηνρέο έξεπλαο αλήθνπλ ζηελ παξακεζνγεηαθή δψλε βιάζηεζεο Quercetalia pubescentis θαη
ζηελ ππνδψλε Quercion confertae. Κπξίαξρα είδε είλαη ν πξίλνο (Q. coccifera), ε αξηά (Q. ilex), ε
ρλνψδεο (Q. pubescens) θαη πιαηχθπιιε δξπο (Q. conferta) ε εξείθε (E. arborea), θαη ε θνπκαξηά (A.
unedo θαη A. andrachne).
Σν κεηξηθφ πέηξσκα ησλ πεξηνρψλ έξεπλαο είλαη γλεχζηνο κε έληνλε απνζάζξσζε, απφ ην νπνίν
ζρεκαηίδνληαη κεηξίσο βαζηά θαη ειαθξψο γφληκα εδάθε ιφγσ ακκνπειψδνπο έσο πειψδνπο πθήο,
πινχζηα ζε θάιην, αιιά θησρά ζε αζβέζηην θαη καγλήζην, κε έληνλε πδαηνδηαπεξαηφηεηα
(Ώιεμαλδξήο 1969). Λφγσ ηεο κεραληθήο ηνπο ζχζηαζεο (πειψδε–πεινακκψδε), ε νπνία δεκηνπξγεί
επλντθέο ζπλζήθεο αεξηζκνχ θαη πγξαζίαο γηα ην ξηδηθφ ζχζηεκα ησλ θπηψλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα
αλαδάζσζε ληφπησλ, αιιά θαη μεληθψλ δαζνπνληθψλ εηδψλ, φπσο ε P. maritima θαη ε P. radiata.
Σν θιίκα ηεο πεξηνρήο απνηειεί κεηάβαζε απφ ην κεζνγεηαθφ ζην επεηξσηηθφ, κε δξηκείο
ρεηκψλεο, απμεκέλεο βξνρνπηψζεηο θαη μεξή πεξίνδν 1,5-2,5 κελψλ (Ώζαλαζηάδεο 1986).
Μεηξήζεηο πγξαζίαο ζηε δψλε ησλ αείθπιισλ πιαηχθπιισλ έδεημαλ θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν φηη
ηα εδάθε κέρξη ην βάζνο ησλ 60-70 cm ήηαλ θάησ ή γχξσ απφ ηνλ ζπληειεζηή κφληκνπ καξαζκνχ
(Υαηδεζηάζεο 1972).
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Μέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο
Γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο επηιέρζεθαλ ηξείο δεηγκαηνιεπηηθέο επηθάλεηεο ζε ζρήκα θχθινπ κε
αθηίλα 10 m θαη εκβαδφλ 314 m2 ε θάζε κία ζε δαζηθέο πεξηνρέο ηνπ δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο
Γνκαηίνπ ηνπ Αήκνπ Ώξηζηνηέιε Υαιθηδηθήο (40ν 22‘ 00.83‘‘ Ν θαη 23ν 46‘ 37.89‘‘ Β) θαη άιιεο ηξείο
ζην δήκν Πνιπγχξνπ (40ν 21‘ 27.56‘‘ Ν θαη 23ν 28‘ 51.22‘‘ Β) πνπ απνηεινχλ ηππηθά δαζηθά
νηθνζπζηήκαηα αεηθχιισλ πιαηπθχιισλ ρσξίο ζεκαληηθέο αλζξσπνγελείο επηδξάζεηο.
Δ εγθαηάζηαζε ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ επηθαλεηψλ έγηλε ζε παξφκνηεο θπζηνγξαθηθέο θαη
ηνπνγξαθηθέο ζπλζήθεο. Σν αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο παξνπζηάδεη θιίζε 20-30%, ελψ ε έθζεζε είλαη
κεηαβαιιφκελε.
Γηα ηηο αλάγθεο ηηο έξεπλαο αλνίρζεθαλ θαη πεξηεγξάθεθαλ ζπλνιηθά έμη 6 εδαθνηνκέο. Ώπφ θάζε
εδαθνηνκή ειήθζεζαλ ηέζζεξα (4) εδαθηθά δείγκαηα. Δ δεηγκαηνιεςία ηνπ εδάθνπο έγηλε θαηά
βάζνο. Πην ζπγθεθξηκέλα εδαθηθά δείγκαηα πάξζεθαλ απφ ηα βάζε 0-10 cm,10-20 cm, 20-40 cm θαη
40-60 cm.
Γηα ηελ δεηγκαηνιεςία ηνπ δαζηθνχ ηάπεηα ρξεζηκνπνηήζεθε κεηαιιηθφ πιαίζην δηαζηάζεσλ
25Υ25 cm θαη χςνπο 10 cm. Με ηπραία ζπζηεκαηηθή δεηγκαηνιεςία ζπιιέρζεθε ν δαζηθφο ηάπεηαο,
(Ώνν+Ών) ζε πέληε ζεκεία πεξηθεξεηαθά ηεο εδαθνηνκήο θαη ζε ζρήκα ζηαπξνχ.
Ώπφ ηα δείγκαηα ηνπ δαζηθνχ ηάπεηα απνκαθξχλζεθαλ κε θφζθηλν ηα αλφξγαλα ζπζηαηηθά, ελψ ζηε
ζπλέρεηα μεξάζεθαλ ζε θνχξλν γηα 48 ψξεο ζηνπο 84 νC. Ώθνινχζεζε δχγηζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ
ηνπ μεξνχ βάξνπο ηνπο. Μία πνζφηεηα θάζε δείγκαηνο αιέζηεθε ζε κχιν κε θφζθηλν 40 mesh θαη
δηαηεξήζεθε ζε πιαζηηθά δνρεία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ρεκηθψλ αλαιχζεσλ.
Δξγαζηεξηαθέο αλαιύζεηο ησλ εδαθηθώλ δεηγκάησλ
Οη ρεκηθέο αλαιχζεηο ηνπ δαζηθνχ ηάπεηα πεξηιάκβαλαλ ηελ κέηξεζε ηεο νξγαληθήο νπζίαο κε ηε
κέζνδν ηεο απνηέθξσζεο ζηνπο 515 βαζκνχο θειζίνπ γηα ηξεηο (3) ψξεο (Loss on ingnition) θαη ην
νιηθφ N κε ηε κέζνδν Kjeldahl. Σα ζηνηρεία Ca, Mg, K, Fe, Mn, Zn θαη Cu κεηξήζεθαλ κε
θαζκαηνθσηφκεηξν αηνκηθήο απνξξφθεζεο ζε δηάιπκα πνπ πξνέθπςε κεηά απφ απνδηνξγάλσζε
θνληνπνηεκέλνπ δείγκαηνο κε H2SO4, HNO3 θαη HCIO4 (Παπατσάλλνπ, 2013). ην ίδην δηάιπκα
πξνζδηνξίζηεθε ν θψζθνξνο P κε ηε κέζνδν ηνπ κπιε ηνπ κνιπβδαηληθνχ ακκσλίνπ.
Σα εδαθηθά δείγκαηα κεηά απφ ηελ μήξαλζή ηνπο ζηνλ αέξα ιεηνηξηβήζεθαλ θαη θνζθηλίζηεθαλ ζε
θφζθηλν κε δηάκεηξν νπψλ 2 mm. ηε ζπλέρεηα έγηλαλ φιεο νη αλαγθαίεο γηα ην αληηθείκελν ηεο
κειέηεο καο αλαιχζεηο.
Δ κέηξεζε ηνπ pH έγηλε ειεθηξνκεηξηθά ζε αηψξεκα εδάθνπο λεξνχ 1/1 (McLean 1982) κε pHκεηξν ηχπνπ Beckman. Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ άλζξαθα C έγηλε κε ηε κέζνδν ηνπ Walkey θαη Black
(Alison1965) κε νμείδσζε ηνπ άλζξαθα κε δηρξσκηθφ θάιη παξνπζία ζετθνχ νμέσο. Σν άδσην N
κεηξήζεθε κε ηε κέζνδν Kjeldahl. Ο εθρπιίζηκνο θψζθνξνο P πξνζδηνξίζηεθε κε ηε κέζνδν Olsen
θαη ε κέηξεζε ηεο ζπγθέληξσζεο έγηλε ρξσκαηνκεηξηθά κε ηε κέζνδν ηνπ κπιε ηνπ κνιπβδαηληθνχ
ακκσλίνπ (Olsen θαη Sommers 1982). Σα ελαιιαθηηθά θαηηφληα Mg, K, θαη Ca πξνζδηνξίζηεθαλ κεηά
απφ εθρχιηζε 10gr εδάθνπο κε δηάιπκα CH3COONH4, 1N, pH 7, (Grant, 1982).
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ ηρλνζηνηρείσλ Zn, Mn, Fe θαη Cu ζην έδαθνο
ρξεζηκνπνηήζεθε 20 ml εθρπιηζηηθφ δηάιπκα DTPA ζε 10gr εδάθνπο, pH 7,3 (Lindsay θαη Norvell
1978).
Σα εθρπιηζζέληα θαηηφληα Ca, Mg, K, Fe, Zn, Mn θαη Cu κεηξήζεθαλ ζε θαζκαηνθσηφκεηξν
αηνκηθήο απνξξφθεζεο.
Ώπνηειέζκαηα -πδήηεζε
Γαζηθόο ηάπεηαο
Σα θπηηθά ππνιείκκαηα πνπ θζάλνπλ θάζε ρξφλν ζην έδαθνο ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, δελ
απνζπληίζεληαη ακέζσο, αιιά παξακέλνπλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο αθνινπζψληαο ηηο δηεξγαζίεο
ηεο απνζχλζεζεο. Ώπηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα, αλάινγα κε ηελ ειηθία ηεο ζπζηάδαο θαη ην είδνο ηεο
δαζηθήο βιάζηεζεο, λα έρνπκε ζπζζψξεπζε θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη
ην ζρεκαηηζκφ ηνπ δαζηθνχ ηάπεηα (Jorgensen 1975).
ηηο θαιέο πνηφηεηεο ηφπνπ, επηζηξέθεη εηεζίσο κεγαιχηεξε πνζφηεηα θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ θαη
θαηά ζπλέπεηα κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ. Ώληίζεηα, ζηηο ρεηξφηεξεο πνηφηεηεο
ηφπνπ, νη πνζφηεηεο ησλ θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ πνπ επηζηξέθνπλ ζην έδαθνο, είλαη ζεκαληηθά
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κηθξφηεξεο θαη απηφ πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζην ρακειφ ξπζκφ θσηνζχλζεζεο ηεο δαζηθήο βιάζηεζεο
(Vose θαη Allen 1988), αιιά θαη ζηνλ φγθν ηεο βηνκάδαο πνπ θσηνζπλζέηεη.
Βίλαη γεληθά απνδεθηφ φηη ν δαζηθφο ηάπεηαο πνπ ζρεκαηίδεηαη ζηα νηθνζπζηήκαηα ησλ
αεηθχιισλ πιαηπθχιισλ δελ παξνπζηάδεη επθξηλείο νξγαληθνχο νξίδνληεο (Ώνν, Ώo) εμ αηηίαο ηεο
παξνπζίαο ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δαζνπνληθψλ εηδψλ, αιιά θαη ηεο ζρεηηθά πεξηνξηζκέλεο παξαγσγήο
θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ αθνχ πξφθεηηαη γηα ζακλψδε βιάζηεζε. Σν γεγνλφο απηφ απνηέιεζε ζπνπδαίν
ιφγν γηα ηελ δεηγκαηνιεςία, αθνχ ήηαλ ζρεδφλ αδχλαηνο ν δηαρσξηζκφο ησλ νξηδφλησλ, νπφηε εθ ησλ
πξαγκάησλ ζπιιέρζεθαλ καδί νη δχν νξγαληθνί νξίδνληεο.
Ώπφ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 1 θαη 2 πνπ αλαθέξνληαη ζην δαζηθφ ηάπεηα, γίλεηαη θαλεξφ φηη ζηα
νηθνζπζηήκαηα ησλ αεηθχιισλ πιαηπθχιισλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Γνκαηίνπ Υαιθηδηθήο ζπζζσξεχνληαη
κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο νξγαληθήο νπζίαο, αδψηνπ, θσζθφξνπ, καγλεζίνπ, θαιίνπ, καγγαλίνπ,
ραιθνχ θαη ςεπδαξγχξνπ.
Πίλαθαο 1. Μέζνη όξνη πνζνηήησλ νξγαληθήο νπζίαο θαη ησλ καθξνζηνηρείσλ ζηνλ δαζηθό ηάπεηα
Table 1. Averages of quantities of organic matter and macronutrients in the forest floor
Οξγ. νπζία
Ν
P
Ca
Mg
t/ha
kg/ha
kg/ha
kg/ha
kg/ha
11.22ns
147.17ns
11.18** 118.57ns
55.28**
Γνκάηη
(5.20)
(52.11)
(4.88)
(77.42)
(23.55)
9.89
124.44
4.95
174.55
23.47
Πνιχγπξνο
(3.08)
(55.81)
(1.88)
(72.18)
(7.10)
( ): Οη ηηκέο ζηελ παξέλζεζε είλαη ε ηππηθή απφθιηζε (±) ηνπ κέζνπ φξνπ.
ns: = non-significant, κε ζεκαληηθέο δηαθνξέο
*: = ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο δηαθνξέο γηα P≤0.05
**:= ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο δηαθνξέο γηα P≤0.01
Θέζε

K
kg/ha
37.85**
(15.53)
17.99
(7.32)

ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο παξνπζηάδνληαη ζηηο πνζφηεηεο ηνπ P, Mg, K θαη Mn. Οη
κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο ηφζν ηεο νξγαληθήο νπζίαο φζν θαη ησλ πεξηζζνηέξσλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ
ζηε πεξηνρή ηνπ Γνκαηίνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνδνζνχλ θπξίσο ζηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ
επηθξαηνχλ θπξίσο θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο. πγθεθξηκέλα ηα νηθνζπζηήκαηα ησλ αεηθχιισλ
πιαηπθχιισλ ζηε πεξηνρή ηνπ Γνκαηίνπ βξίζθνληαη ζε ρακειφηεξν πςφκεηξν θαη πιεζηέζηεξα ζηε
ζάιαζζα. Σν γεγνλφο απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ ζπζζψξεπζε κεγαιχηεξσλ πνζνηήησλ δαζηθνχ
ηάπεηα ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο αθνχ ε δηαδηθαζία ηεο απνζχλζεζεο θαη απειεπζέξσζεο
ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ παξνπζηάδεη βξαδχηεξνπο ξπζκνχο νη νπνίνη κπνξνχλ λα νθείινληαη ζηελ
έιιεηςε πγξαζίαο, ε νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή
έξεπλαο απνηειεί αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζηελ απνζχλζεζε ηνπ δαζηθνχ ηάπεηα.
Οη κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο αζβεζηίνπ πνπ κεηξήζεθαλ ζην δαζηθφ ηάπεηα ησλ νηθνζπζηεκάησλ
αεηθχιισλ πιαηπθχιισλ ζηε πεξηνρή ηνπ Πνιπγχξνπ, ίζσο λα πξνέξρνληαη απφ ηελ παξνπζία
πεηξσκάησλ πνπ πεξηέρνπλ ην ζηνηρείν απηφ ζε πςειφηεξεο ζέζεηο απφ ηε πεξηνρή έξεπλαο,
θαηλφκελν πνπ επίζεο παξαηεξήζεθε θπξίσο γηα ην Ca ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Πνιπγχξνπ
(Καξακαλψιε 2016). Οη ζηαηηζηηθά πςειφηεξεο πνζφηεηεο ηνπ ζηδήξνπ ζηε πεξηνρή έξεπλαο ηνπ
Πνιπγχξνπ ζα πξέπεη λα απνδνζνχλ ζηελ δηαθνξεηηθή νξπθηνινγηθή ζχζηαζε ηνπ κεηξηθνχ
πεηξψκαηνο.
Πίλαθαο 2. Μέζνη όξνη πνζνηήησλ ησλ ηρλνζηνηρείσλ ζηνλ δαζηθό ηάπεηα
Table 2. Averages of quantities of micronutrients in the forest floor
Fe
Mn
Cu
Zn
kg/ha
kg/ha
kg/ha
kg/ha
140.30 **
13.94*
0.25 ns
0.99 ns
Γνκάηη
(71.98)
(10.12)
(0.12)
(0.49)
907.19
5.69
0.16
0.63
Πνιχγπξνο
(488.26)
(4.95)
(0.08)
(0.19)
( ): Οη ηηκέο ζηελ παξέλζεζε είλαη ε ηππηθή απφθιηζε (±) ηνπ κέζνπ φξνπ.
ns: = non-significant, κε ζεκαληηθέο δηαθνξέο
*: = ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο δηαθνξέο γηα P≤0.05
**:= ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο δηαθνξέο γηα P≤0.01
Θέζε
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Έδαθνο
Δ παξαγσγηθφηεηα ησλ δαζηθψλ εδαθψλ ζρεηίδεηαη ζηελά κε ην νηθνινγηθφ πεξηβάιινλ δειαδή ην
θιίκα, κε θπξηφηεξνπο παξάγνληεο ηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ πγξαζία, θαη ην έδαθνο, κε ηηο θαηάιιειεο
θπζηθέο ζπλζήθεο θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ (Παπακίρνο 2006). Βπεηδή ε
γνληκφηεηα ηνπ εδάθνπο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ αχμεζε ησλ θπηψλ, ησλ νπνίσλ νη αλάγθεο ζπρλά
είλαη δηαθνξεηηθέο ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία, είλαη δπλαηφλ έλα έδαθνο λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα
εθνδηάδεη ηθαλνπνηεηηθά κε ηα απαξαίηεηα ζξεπηηθά ζηνηρεία έλα δαζνπνληθφ είδνο, φρη φκσο θαη έλα
άιιν κε δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο.
πλήζσο ε αχμεζε ηεο γνληκφηεηαο ηνπ εδάθνπο ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηελ πνζφηεηα θαη ηελ
πνηφηεηα ησλ θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ, ηηο ζπγθεληξψζεηο ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ ζηνπο ηζηνχο ησλ
θχιισλ, ην πνζνζηφ απνζχλζεζεο ηεο νξγαληθήο νπζίαο θαη ηε κεηαηξνπή ηνπ Ν ζε αλφξγαλε κνξθή
(Edwards 1982, Aerts θαη Chapin 2000). Βπηπξφζζεηα, ε δηαζεζηκφηεηα ησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ
παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ηθαλφηεηα ησλ θπηψλ λα αληηκεησπίδνπλ ην πεξηβαιινληηθή θαηαπφλεζε.
Καηά ηνπο Murphy θαη Lugo (1986) πςειά επίπεδα ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ ζην έδαθνο ζπκβάιινπλ ζηε
δηαηήξεζε ηεο νζκσηηθήο πίεζεο ζηα θχιια θαη επηηξέπνπλ ζηα θπηά λα αληεπεμέξρνληαη ζε
ζπλζήθεο μεξαζίαο.
Ώπφ ηνπο πίλαθεο 3 θαη 4 πνπ παξνπζηάδνπλ ηελ αληίδξαζε θαζψο θαη ηηο πνζφηεηεο ηεο
νξγαληθήο νπζίαο θαη ησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ αλφξγαλνπ εδάθνπο ζηηο δχν πεξηνρέο έξεπλαο
θαίλεηαη φηη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηα εδάθε ζηε πεξηνρή ηνπ Γνκαηίνπ είλαη πεξηζζφηεξν φμηλα.
Μεηαμχ ησλ επηθαλεηαθψλ νξηδφλησλ ηνπ αλφξγαλνπ εδάθνπο (0-10 cm) ησλ δχν πεξηνρψλ έξεπλαο ν
κέζνο φξνο ησλ πνζνηήησλ ησλ πεξηζζνηέξσλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ (N, P, Mg, Fe, Mn, Cu θαη Zn),
πξνζδηνξίζηεθε ζε κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο ζην επηθαλεηαθφ βάζνο 0-10 cm ζηηο δνθηκαζηηθέο
επηθάλεηεο ηνπ Γνκαηίνπ. Σν γεγνλφο απηφ ήηαλ αλακελφκελν αθνχ ππάξρεη πςειή ζπζρέηηζε κεηαμχ
ηνπ νξγαληθνχ νξίδνληα (δαζηθνχ ηάπεηα) θαη ηεο επηθαλεηαθήο ζηξψζεηο (0-10 cm) ηνπ αλφξγαλνπ
εδάθνπο.
πσο αλαθέξακε παξαπάλσ θαη πξνθχπηεη απφ ηηο πνζφηεηεο ηφζν ηεο νξγαληθήο νπζίαο, φζν θαη
ησλ πεξηζζνηέξσλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ, ν δαζηθφο ηάπεηαο ζηελ πεξηνρή Γνκαηίνπ είλαη
πινπζηφηεξνο ζε νξγαληθή νπζία, N, P, Mg, K, Mn, Cu, θαη Zn. Ώπηέο νη κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο,
ζπλέβαιαλ θαζνξηζηηθά ζηνλ εκπινπηηζκφ ηεο επηθαλεηαθήο ζηξψζεηο (0-10 cm) ηνπ αλφξγαλνπ
εδάθνπο.
Ώπφ ηνπο ίδηνπο πίλαθεο 3 θαη 4 θαίλεηαη φηη, ζην ζχλνιν ηεο θαηαλνκήο 0-60cm, ην αλφξγαλν
έδαθνο ζηελ πεξηνρή ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ αεηθχιισλ πιαηπθχιισλ ηνπ Πνιπγχξνπ είλαη
πινπζηφηεξν ζε νξγαληθή νπζία θαη ζηα ζξεπηηθά ζηνηρεία (Ν, Ca, K). Σν γεγνλφο απηφ ζα κπνξνχζε
λα απνδνζεί θπξίσο ζηηο θαιχηεξεο ζπλζήθεο απνζχλζεζεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ
Πνιπγχξνπ θαη έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηνλ ηαρχηεξν εκπινπηηζκφ ηνπ αλφξγαλνπ εδάθνπο κε
νξγαληθή νπζία, άδσην, αζβέζηην θαη θάιην, ελψ θαη νη πνζφηεηεο ηνπ θσζθφξνπ αλ θαη
πξνζδηνξίζζεθαλ πςειφηεξεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Γνκαηίνπ, δελ θαίλεηαη λα απνθιίλνπλ ζεκαληηθά.
Σν καγλήζην αθνινπζεί αθξηβψο ηελ ίδηα πνξεία φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ δαζηθνχ ηάπεηα κε
ειαθξψο κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο ζηηο δεηγκαηνιεπηηθέο επηθάλεηεο ηνπ Γνκαηίνπ. Σέινο νη ζπλνιηθά
πξνζδηνξηζζείζεο κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο ησλ βαξέσλ κεηάιισλ ζηδήξνπ, καγγαλίνπ, ραιθνχ θαη
ςεπδαξγχξνπ ζην αλφξγαλν έδαθνο ησλ νηθνζπζηεκάησλ ζηε πεξηνρή ηνπ Γνκαηίνπ νθείινληαη
θαζαξά ζηελ έληνλε κεηαιινθνξηά ηεο πεξηνρήο ζε ζρέζε κε ηε πεξηνρή ηνπ Πνιπγχξνπ. ηαηηζηηθά
ζεκαληηθέο δηαθνξέο πξνέθπςαλ γηα ηα ηξία απφ ηα ηέζζεξα ηρλνζηνηρεία (Fe, Cu θαη Zn).
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ΐάζνο
cm

Πίλαθαο 3. Μέζνη όξνη pH θαη πνζνηήησλ νξγαληθήο νπζίαο θαη καθξνζηνηρείσλ ζην έδαθνο (θαηά βάζνο)
Table 3. Averages of pH and amounts of organic matter and macronutrients in the soil (in depth)

Πεξηνρή

0-10

Γνκάηη

Πνιχγπξνο
Γνκάηη
Πνιχγπξνο
Γνκάηη
Πνιχγπξνο

20-40

Γνκάηη

40-60

Πνιχγπξνο

χλνιν

Γνκάηη

10-20

Πνιχγπξνο

pH

Οξγ. νπζία
t/ha

Ν
kg/ha

P
kg/ha

Ca
kg/ha

Mg
kg/ha

K
kg/ha

5.44**
(0.21)
6.59
(0.15)
5.45*
(0.38)
6.51
(0.37)
5.67ns
(0.29)
6.64
(0.73)
5.71ns
(0.29)
6.90
(0.83)
5.57**
(0.29)

60.16ns
(19.76)
83.18
(40.01)
39.95ns
(7.13)
57.71
(47.85)
63.91ns
(4.37)
63.24
(16.38)
31.94ns
(4.88)
52.41
(12.85)
195.96ns
(16.86)

2057.0ns
(843.40)
1854.92
(56.30)
1256.62*
(369.99)
2074.89
(46.48)
2419.36**
(122.30)
3429.17
(140.14)
1557.33*
(610.14)
2832.67
(204.99)
7290,32*
(665.80)

14.64*
(0.52)
12.84
(0.95)
13.38 ns
(1.34)
12.69
(1.05)
24.32ns
(2.30)
23.56
(3.86)
15.18ns
(2.00)
14.58
(0.96)
67.52ns
(4.76)

1125.34ns
(452.03)
1181.44
(199.04)
2047.81 ns
(1144.31)
2070.73
(2181.46)
5587.89ns
(2992.14)
8114.51
(8168.60)
6346.75ns
(1949.75)
9818.56
(8845.12)
15107.79ns
(2832.43)

242.57ns
(56.11)
151.34
(25.92)
328.83ns
(209.81)
181.45
(27.21)
488.10ns
(159.92)
408.15
(155.04)
778.39ns
(453.53)
543.20
(595.89)
1837.88ns
(309.95)

84.95ns
(36.25)
93.59
(13.67)
41.89*
(3.68)
73.14
(15.71)
121.58ns
(65.98)
118.71
(53.49)
113.26ns
(62.53)
126.97
(144.67)
361.68ns
(52.93)

6.66
(0.52)

256.54
(30.56)

10191.65
(661.89)

63.68
(5.00)

21185.24
(6513.69)

1284.16
(312.87)

412.40
(69.97)

( ): Οη ηηκέο ζηελ παξέλζεζε είλαη ε ηππηθή απφθιηζε (±) ηνπ κέζνπ φξνπ.
ns: = non-significant, κε ζεκαληηθέο δηαθνξέο
*: = ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο δηαθνξέο γηα P≤0.05
**:= ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο δηαθνξέο γηα P≤0.01

Πίλαθαο 4. Μέζνη όξνη πνζνηήησλ ησλ ηρλνζηνηρείσλ ζην έδαθνο (θαηά βάζνο)
Table 4. Averages of quantities of micronutrients in the soil (in depth)
ΐάζνο
cm

Fe
Mn
Cu
kg/ha
kg/ha
kg/ha
32.86*
151.78ns
0.86*
Γνκάηη
(12.34)
(45.54)
(0,26)
0-10
11.01
70.62
0.37
Πνιχγπξνο
(4.17)
(23.62)
(0.10)
35.82**
140.35ns
0.93ns
Γνκάηη
(9.71)
(75.53)
(0.32)
10-20
7.84
114.13
0.61
Πνιχγπξνο
(3.27)
(85.73)
(0.14)
68.95**
335.22ns
5.53ns
Γνκάηη
(15.06)
(205.24)
(3.52)
20-40
13.76
251.89
1.59
Πνιχγπξνο
(5.52)
(180.35)
(0.19)
80.06**
414.65ns
7.09*
Γνκάηη
(17.69)
(263.45)
(2.30)
40-60
11.67
208.48
1.81
Πνιχγπξνο
(6.74)
(151.25)
(0.39)
217.68**
1042.00ns
14,40*
Γνκάηη
(24.51)
(192.05)
(3.40)
χλνιν
44.28
645.12
4.36
Πνιχγπξνο
(4.88)
(131.17)
(0.67)
( ): Οη ηηκέο ζηελ παξέλζεζε είλαη ε ηππηθή απφθιηζε (±) ηνπ κέζνπ φξνπ.
ns: = non-significant, κε ζεκαληηθέο δηαθνξέο
*: = ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο δηαθνξέο γηα P≤0.05
**:= ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο δηαθνξέο γηα P≤0.01
Πεξηνρή

Zn
kg/ha
1.41*
(0.66)
0.27
(0.07)
0.81**
(0.21)
0.22
(0.02)
1.48**
(0.33)
0.43
(0.08)
1.59*
(0.41)
0.62
(0.40)
5.28**
(0.49)
1.56
(0.24)
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πκπεξάζκαηα
1. Ο δαζηθφο ηάπεηαο πνπ ζρεκαηίδεηαη ζηα νηθνζπζηήκαηα ησλ αεηθχιισλ πιαηπθχιισλ δελ
παξνπζηάδεη επθξηλείο νξγαληθνχο νξίδνληεο (Ώνν, Ών), εμ αηηίαο ηεο ζπκκεηνρήο ζεκαληηθνχ
αξηζκνχ δηαθνξεηηθψλ δαζνπνληθψλ εηδψλ, αιιά θαη ηεο ζρεηηθά πεξηνξηζκέλεο παξαγσγήο
θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ αθνχ πξφθεηηαη γηα ζακλψδε βιάζηεζε.
2. Δ αεηθνξία ζε ζρέζε κε ηε γνληκφηεηα ησλ εδαθψλ θαη ζηηο δχν πεξηνρέο έξεπλαο, κπνξεί λα
ζεσξείηαη δεδνκέλε, αλ δελ ζπκβνχλ αθξαίεο θαηαζηάζεηο.
3. Οη κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο ηεο νξγαληθήο νπζίαο θαη ησλ πεξηζζνηέξσλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ ζην
δαζηθφ ηάπεηα ζηε πεξηνρή ηνπ Γνκαηίνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνδνζνχλ θπξίσο ζηηο
θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο. Οη πςειέο ζεξκνθξαζίεο ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ πεξηνξηζκέλε πγξαζία ηελ ίδηα πεξίνδν ζπκβάιινπλ ζηε ζπζζψξεπζε ησλ
νξγαληθψλ ππνιεηκκάησλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο.
4. Οη πνζφηεηεο ησλ πεξηζζνηέξσλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ (N, P, Mg, Fe, Mn, Cu θαη Zn)
πξνζδηνξίζηεθαλ ζε κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο ζην επηθαλεηαθφ βάζνο 0-10 cm ζηηο δνθηκαζηηθέο
επηθάλεηεο ηνπ Γνκαηίνπ. Σν γεγνλφο απηφ ήηαλ αλακελφκελν αθνχ ππάξρεη πςειή ζπζρέηηζε
κεηαμχ ηνπ νξγαληθνχ νξίδνληα (δαζηθνχ ηάπεηα) θαη ηεο επηθαλεηαθήο ζηξψζεηο (0-10 cm) ηνπ
αλφξγαλνπ εδάθνπο.
5. ην ζχλνιν ηεο εδαθηθήο θαηαλνκήο 0-60cm, ην αλφξγαλν έδαθνο ζηελ πεξηνρή ησλ δαζηθψλ
νηθνζπζηεκάησλ αεηθχιισλ πιαηπθχιισλ ηνπ Πνιπγχξνπ είλαη πινπζηφηεξν ζε νξγαληθή νπζία,
Ν, Ca, θαη K).
Abstract
The soil conditions prevailing in forest ecosystems of evergreen broadleaf‘s in the Mediterranean zone
were identified in northeastern and central Halkidhiki. For the purpose of the research, three test
surfaces were delimited in the wider area of the municipal department of Gomatio of the municipality
of Aristotle and three others in a forest area of the Municipality of Polygyros. For estimating the
fertility of ecosystems, sampling was, performed and laboratory analyzes followed. The results of the
research showed a greater accumulation of organic matter and more nutrients in the forest floor in the
area of Gomatio. In contrast to inorganic soil, the organic matter and the most important nutrients
were found in higher inorganic soil in the ecosystems in the Polygyros area. Noteworthy is the large
accumulation of heavy metals in the ecosystems of evergreen broadleaf‘s Gνmatio due to the intense
mineralization of the area.
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Πεξίιεςε
Σα ιηβάδηα είλαη θπζηθά νηθνζπζηήκαηα κε πνιιαπιέο ρξήζεηο θαη ιεηηνπξγίεο. Δ νξζνινγηθή δηαρείξηζή
ηνπο πξνυπνζέηεη ηελ απνγξαθή θαη ηαμηλφκεζε ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ην
παξαγσγηθφ ηνπο δπλακηθφ. Δ ζχληαμε ησλ Πξνζσξηλψλ Αηαρεηξηζηηθψλ ρεδίσλ ΐφζθεζεο (ΠΑΐ)
ζηνρεχεη ζηελ θαηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ζηελ απνηχπσζε ησλ βνζθήζηκσλ εθηάζεσλ κεηά
απφ ςεθηνπνίεζε κε ηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο ησλ Γ..Π. θαη ζηε δεκηνπξγία κηαο ηνπηθήο βάζεο
δεδνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη γλσζηή ε επηθάλεηά ηνπο, ε βνζθντθαλφηεηα, ε ιηβαδηθή θαηάζηαζε θαη
ε βνζθνθφξησζε. Σα ΠΑΐ ζπληάρζεθαλ αλά Αήκν, ζχκθσλα κε ηηο εγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο. Ώπφ ηα
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δηαπηζηψζεθε, φηη νη βνζθήζηκεο γαίεο θαηά ην πιείζην ππεξβφζθνληαη, κε ηε
ζεκεξηλή ηνπο παξαγσγηθφηεηα λα κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη ηηο δηαηξνθηθέο αλάγθεο ππνπνιιαπιάζηνπ
αξηζκνχ αγξνηηθψλ δψσλ. Ώπφ ηα απνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ βνζθήζηκσλ εθηάζεσλ πξνθχπηνπλ
ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζε ζχγθξηζε κε ηηο επηιέμηκεο εθηάζεηο ηνπ ΟΠΒΚΒΠΒ.
Λέμεηο θιεηδηά: Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ (Γ..Π.), θσηνεξκελεία, ηύπνη ιηβαδηώλ,
βνζθντθαλόηεηα, βνζθνθόξησζε.

Βηζαγσγή
Σα ιηβάδηα ή βνζθήζηκεο γαίεο, φπσο έρνπλ νξηζηεί κε ην λ.4351/2015, είλαη πνιπιεηηνπξγηθά θπζηθά
νηθνζπζηήκαηα. Ώπνηεινχλ ηφπνπο βφζθεζεο ησλ αγξνηηθψλ δψσλ, θαηάιιεινπο βηφηνπνπο γηα ηελ άγξηα
παλίδα, ηνπία πςειήο αηζζεηηθήο αμίαο θαη δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο. Ρπζκίδνπλ ηελ πδαηηθή ηζνξξνπία,
απνηξέπνπλ ηε δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο, ζπλεηζθέξνπλ ζηε δέζκεπζε θαη απνζήθεπζε ηνπ άλζξαθα θαη ζηε
δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο (Παπαλαζηάζεο θαη Εζπηθνχδεο 2012). Δ πιεηνλφηεηα ησλ αγξνηηθψλ
δψσλ θαη ην ζχλνιν ησλ άγξησλ ρνξηνθάγσλ δψσλ εμαζθαιίδνπλ κεγάιν κέξνο ησλ δηαηξνθηθψλ ηνπο
αλαγθψλ ζηα ιηβάδηα, αμηνπνηψληαο ηε βνζθήζηκε χιε ηνπο θαη κεηαηξέπνληάο ηελ ζε ρξήζηκα πξντφληα
πςειήο βηνινγηθήο αμίαο.
Δ βνζθήζηκε χιε δηαθέξεη απφ ηχπν ζε ηχπν ιηβαδηνχ, απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή θαη γηα ην ίδην ιηβάδη
απφ έηνο ζε έηνο (Papachristou 2000, Ainalis θ.α. 2010, Papachristou θαη Platis 2011). Γεληθά, απηή
επεξεάδεηαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ ιηβαδηνχ, ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ εδάθνπο, ηελ ηζηνξία ρξήζεο θαη ηηο
θιηκαηηθέο ζπλζήθεο (Παπαλαζηάζεο 1982, Platis θαη Papanastasis 2003). Πξνθαηαξθηηθή απνγξαθή
ιηβαδηψλ ζηε ρψξα καο άξρηζε απφ ην Ελζηηηνχην Ααζηθψλ Βξεπλψλ (ΕΑΒ) ηε 10εηία ηνπ ΄80 θαη θάιπςε
ηελ Πεξηθέξεηα Ώλαη. Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο θαη ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο κε ηε
ρξήζε θαη βνήζεηα νξζνθσηνραξηψλ (Παπαλαζηάζεο θ.α. 1986). ηε ζπλέρεηα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα
Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ (Γ..Π.) (Platis θ.α. 1999, Ώτλαιήο θ.α. 2006, Meliadis θ.α. 2009),
ηα νπνία παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα δηαρξνληθήο ελεκέξσζεο-εθαξκνγήο θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο.
ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «Έξεπλα δηαρείξηζεο ηεο βόζθεζεο ησλ ΠΔ Αηη/λίαο, εξξώλ, Ξάλζεο &
Λάξηζαο - ύληαμε Πξνζσξηλώλ Γηαρεηξηζηηθώλ ρεδίσλ Βόζθεζεο (ΠΓΒ) αλά Γήκν» πνπ πινπνίεζε ην
ΕΑΒ, ζπληάρζεθαλ ηα ΠΑΐ ζε 25 Αήκνπο. Κάζε δηαρεηξηζηηθφ ζρέδην ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηηο
εγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο ηεο ΚΤΏ κε αξηζ. 117394/2932/12-12-2014 (ΦΒΚ 3557 ΐ΄/30-12-2014), ζε
εθαξκνγή ηνπ λ.4264/2014.
366

19o Παλειιήλην Ααζνινγηθό πλέδξην / Ληηόρσξν Πηεξίαο, 29 επηεκβξίνπ-2 Οθησβξίνπ 2019

Σα ΠΑΐ απνηεινχλ κηα αλαγλσξηζηηθή κειέηε ησλ βνζθήζηκσλ γαηψλ, κε θξηηήξην ηηο δνκηθέο
παξεκβάζεηο πξνο φθεινο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ηεο θηελνηξνθίαο. θνπφο ηνπο είλαη ε θαηαγξαθή ηεο
πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ε απνηχπσζε κεηά απφ ςεθηνπνίεζε κε ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο κε ζηφρν ηε
δεκηνπξγία κηαο ηνπηθήο βάζεο δεδνκέλσλ κε ηελ έθηαζε, ηνπο ιηβαδηθνχο ηχπνπο, ηε βνζθντθαλφηεηα, ηε
ιηβαδηθή θαηάζηαζε, ηε βνζθνθφξησζε θαη άιισλ πιεξνθνξηψλ. ηελ παξνχζα εξγαζία δίδνληαη ηα
απνηειέζκαηα ησλ ΠΑΐ ησλ Αήκσλ Ώγξηλίνπ, Ώθηίνπ-ΐφληηζαο, Ώκθηινρίαο, Θέξκνπ, Εεξάο Πφιεο
Μεζνινγγίνπ, Ναππαθηίαο θαη Ξεξνκέξνπ ηεο ΠΒ Ώηησιναθαξλαλίαο.

Τιηθά θαη Μέζνδνη
Γηα ηελ ςεθηνπνίεζε ησλ βνζθήζηκσλ γαηψλ αμηνπνηήζεθαλ νη ππάξρνληεο νξζνθσηνράξηεο ηνπ
Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, νη εηθφλεο ηεο Βηαηξείαο «ΒΛΛΔΝΕΚΟ ΚΣΔΜΏΣΟΛΟΓΕΟ» έηνπο 2009, σο
ππφβαζξν θαη ηα πνιχγσλα ηνπ ΟΠΒΚΒΠΒ (LPIS-GIS) έηνπο 2014 κε ηα φξηα ρξήζεσλ γεο, εθηφο ησλ
δαζψλ. Βπίζεο, νη ράξηεο ηνπ Google Earth γηα εξκελεία ησλ θαηεγνξηψλ ρξήζεο/θάιπςεο γεο. Έγηλε
επεμεξγαζία ησλ ρσξηθψλ θαη πεξηγξαθηθψλ δεδνκέλσλ ραξηψλ ρξήζεσλ/θάιπςεο γεο κε ηελ αμηνπνίεζε
ησλ Γ..Π. (Stone θ.α. 1994, Cowen θ.α. 1995) (ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ ArcGIS 10.1). Γηα θάζε Αήκν
δεκηνπξγήζεθε μερσξηζηφ πνιπγσληθφ αξρείν (shapefile) ζε γεσβάζε, φπνπ ζπκπεξηειήθζεζαλ φια ηα
δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο (φξηα δήκσλ, πδξνγξαθηθφ δίθηπν, νδηθφ δίθηπν, πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο,
πεξηνρέο NATURA 2000, θαηεγνξία επηιεμηκφηεηαο, δηαρεηξηζηηθέο κειέηεο, αλαδαζσηέεο εθηάζεηο θιπ.).
Πξαγκαηνπνηήζεθε αλαγλψξηζε θαη ραξηνγξάθεζε ησλ βνζθήζηκσλ γαηψλ ζην ζχζηεκα
ζπληεηαγκέλσλ ΒΓΏ ΄87 ζε θιίκαθα 1:25.000 θαη ζηε ζπλέρεηα, έγηλε ηαμηλφκεζε ζε ιηβαδηθνχο ηχπνπο
{πννιίβαδα, ζακλνιίβαδα θαη δαζνιίβαδα (κεξηθψο δαζνζθεπείο εθηάζεηο)}. Δ θαηεγνξηνπνίεζε απηή
επηβεβαηψζεθε θαη κε επηηφπηεο επηζθέςεηο ηεο νκάδαο έξεπλαο ζηελ πεξηνρή κειέηεο θαη ζηηο 9
θαηεγνξίεο ηνπ νξζνθσηνράξηε ηελ πεξίνδν 2015-2016. ιεο νη εθηάζεηο εκβαδνκεηξήζεθαλ θαη
δεκηνπξγήζεθε ςεθηαθφο ζεκαηηθφο ράξηεο. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο ησλ
ιηβαδηψλ ηεο ρψξαο καο δίδνληαη ζε πξνγελέζηεξεο εξγαζίεο (Παπαλαζηάζεο θ.α. 1986, Papanastasis 1989,
Platis θ.α. 1999). Σέινο, ηα κεγέζε ησλ εθηάζεσλ πνπ βξέζεθαλ ζπγθξίζεθαλ κε απηά πνπ δίδνληαη απφ
ηελ ΒΛ.ΣΏΣ. θαη ηνλ ΟΠΒΚΒΠΒ.
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ιηβαδηθήο θαηάζηαζεο ησλ βνζθήζηκσλ γαηψλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ
καθξνζθνπηθά θξηηήξηα ηεο βιάζηεζεο θαη ηνπ εδάθνπο, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 6 ησλ πξνδηαγξαθψλ.
Πξνζδηνξίζηεθε ε πνηφηεηα ηφπνπ θαη ε πςνκεηξηθή δψλε πνπ απαληνχλ, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 3 ησλ
πξνδηαγξαθψλ. Ώλάινγα κε ηελ πνηφηεηα ηφπνπ, ηε ιηβαδηθή θαηάζηαζε θαη ηε κέζε παξαγσγή,
εθηηκήζεθε ε παξνχζα βνζθντθαλφηεηα, ζε θάζε ιηβαδηθφ ηχπν, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 3 ησλ
πξνδηαγξαθψλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αξηζκνχ βνζθφλησλ δψσλ ζπιιέρηεθαλ ζηνηρεία δσηθνχ
θεθαιαίνπ απφ ηνπο Αήκνπο, ηηο ΑΏΟΚ, ηελ ΒΛ.ΣΏΣ., ηνλ ΟΠΒΚΒΠΒ, θαη ηνπο Κηελνηξνθηθνχο
πλεηαηξηζκνχο, ελψ ζπκπιεξψζεθαλ θαη ηα Βξσηεκαηνιφγηα πλζεθψλ ΐφζθεζεο ηελ πεξίνδν 20152016 (Πίλαθαο 5 ησλ πξνδηαγξαθψλ). Δ βνζθνθφξησζε πνπ βξέζεθε ζπγθξίζεθε κε ηελ παξνχζα
βνζθντθαλφηεηα.

Ώπνηειέζκαηα
Οη βνζθήζηκεο γαίεο ηεο πεξηνρήο κειέηεο γηα θάζε Αήκν ηεο ΠΒ, θαζνξίζηεθαλ ζχκθσλα κε ηνλ
νξηζκφ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.4351/2015 θαη ηαμηλνκήζεθαλ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ησλ
πξνδηαγξαθψλ ηεο ΚΤΏ. Ώλαγλσξίζηεθαλ ηξεηο ιηβαδηθνί ηχπνη: πννιίβαδα, ζακλνιίβαδα (αείθπιισλ θαη
θπιινβφισλ εηδψλ) θαη δαζνιίβαδα. Σα θξπγαλνιίβαδα θαη νη εγθαηαιεηκκέλνη αγξνί ελζσκαηψζεθαλ
ζηα πννιίβαδα. ηελ εηθφλα 1 εκθαλίδνληαη νη ιηβαδηθνί ηχπνη ησλ 7 ΠΑΐ ησλ αληίζηνηρσλ Αήκσλ
Ώγξηλίνπ, Ώθηίνπ-ΐφληηζαο, Ώκθηινρίαο, Θέξκνπ, Εεξάο Πφιεο Μεζνινγγίνπ, Ναππαθηίαο θαη Ξεξνκέξνπ
ηεο ΠΒ Ώηησιναθαξλαλίαο.
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Βηθφλα 1. Υάξηεο ιηβαδηθώλ ηύπσλ Γήκσλ ηεο ΠΔ Αηησιναθαξλαλίαο
Image 1. Map of rangeland types of Municipalities in the Regional Unit of Aetoloakarnania

Οη βνζθήζηκεο γαίεο θαιχπηνπλ έθηαζε 218.025 ha ζηελ ΠΒ Ώηησι/λίαο (Πίλαθαο 1). Ο ηχπνο ησλ
ζακλνιίβαδσλ θαιχπηεη έθηαζε 152.884 ha ή πνζνζηφ 70,0% ηνπ ζπλφινπ ηεο ΠΒ Ώηησι/λίαο, ηα
πννιίβαδα θαιχπηνπλ έθηαζε 36.133 ha ή 17,0% θαη ν ηχπνο ησλ δαζνιίβαδσλ 29.008 ha ή 13,0% ηνπ
ζπλφινπ.
Πίλαθαο 1. Καηαλνκή ζπλνιηθήο έθηαζεο (ha) βνζθήζηκσλ γαηώλ θαηά ιηβαδηθό ηύπν ησλ 7 Γήκσλ ΠΔ Αηησι/λίαο.
Table 1. Distribution of total area (ha) of grazing lands by a rangeland type of 7 Municipalities
in the Regional Unit of Aetoloakarnania.
ΑΔΜΟΕ
ΠΒ
ΣΤΠΟΕ
Ώγξηλίνπ ΏθηίνπΏκθ/ρίαο
Θέξκνπ
Ε.Π.
Ναππαθηίαο Ξεξνκέξνπ Ώηησι/λίαο
ΐφληηζαο
Μεζ/γίνπ
Πννιίβαδα
3.454
6.757
15,228
1.224
1.024
5.196
3.250
36.133
Θακλνιίβαδα
23.824
26.110
43.032
12.495
9.032
21.698
16.693
152.884
Ααζνιίβαδα
2.033
1.504
9.043
748
1.585
406
13.689
29.008
ΤΝΟΛΟ
29.311
34.371
67.303
14.467
11.641
27.300
33.632
218.025

Ώπφ ηα ζηνηρεία ηεο παξνχζαο έξεπλαο πξνθχπηεη, φηη ε βνζθνθφξησζε ζηνλ Αήκν Ώγξηλίνπ είλαη
πεληαπιάζηα απφ ηε βνζθντθαλφηεηα, ζηνπο Αήκνπο Ώθηίνπ-ΐφληηζαο θαη Ξεξνκέξνπ είλαη ηεηξαπιάζηα,
ζηελ Εεξά Πφιε Μεζνινγγίνπ δηπιάζηα, θαη ζηελ Ώκθηινρία κηάκηζε κνλάδα κεγαιχηεξε (Πίλαθαο 2). Οη
βνζθφηνπνη ηνπ Αήκνπ Θέξκνπ έρνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο ειαθξά κεγαιχηεξε βνζθνθφξησζε ζε ζρέζε κε ηε
βνζθντθαλφηεηα (θαηά 17% πεξίπνπ), ελψ νη βνζθφηνπνη ηνπ Αήκνπ Ναππαθηίαο ππνβφζθνληαη κε
απνηέιεζκα ε βνζθνθφξησζε λα είλαη θαηά 30% κηθξφηεξε ηεο βνζθντθαλφηεηαο (Πίλαθαο 2).
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Πίλαθαο 2. Τπνινγηζκόο ηεο ζπλνιηθήο βνζθντθαλόηεηαο ησλ ιηβαδηθώλ ηύπσλ θαη ηεο βνζθνθόξησζεο
ζε πεξηνρέο ησλ 7 Γήκσλ ΠΔ Αηησιναθαξλαλίαο
Table 2. Calculation of the total carrying capacity of the rangelad types and stoking rate
in the areas of the 7 Municipalities in the Regional Unit of Aetoloakarnania

ΑΔΜΟΕ
Καηεγνξία1

ΠΒ

Ώγξηλίνπ

ΏθηίνπΏκθ/ρίαο Θέξκνπ
Ε.Π.
Ναππαθηίαο Ξεξνκέξνπ Ώηησι/λίαο
ΐφληηζαο
Μεζ/γίνπ
ΐΕ, ΜΓΜο
59.990
71.599
137.729
33.433
22.076
71.359
59.738
455.924
ΐΕ, ΜΓΜ/ha
2,1
2,1
2,1
2,3
1,9
2,6
1,8
2,1
ΐΦ, ΜΓΜο
302.308
294.456
204.972
39.338
45.122
50.896
248.489
1.185.581
ΐΦ, ΜΓΜ/ha
10,3
8,6
3,1
2,7
3,9
1,9
7,4
5,4
1
ΒΗ:πλνιηθή Βνζθντθαλόηεηα (ΜΕΜο), ΒΗ:Βνζθντθαλόηεηα ζε ΜΕΜ/ha, ΒΦ:πλνιηθή Βνζθνθόξησζε (ΜΕΜs),
ΒΦ:Βνζθνθόξησζε ζε ΜΕΜ/ha κε κέζε πεξίνδν βόζθεζεο 6 κελώλ.

Ώλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη απνηειέζκαηα, ζρεηηθά κε ηελ ηαμηλφκεζε ζε ιηβαδηθνχο ηχπνπο, ηελ
παξνχζα βνζθντθαλφηεηα, ηελ πςνκεηξηθή δψλε, ηελ πνηφηεηα ηφπνπ, ηε ιηβαδηθή θαηάζηαζε, ηε
βνζθνθφξησζε θαη επηιεμηκφηεηα, εκπεξηέρνληαη ζηα εγθεθξηκέλα ΠΑΐ (Πιαηήο θ.α. 2016α, Πιαηήο θ.α.
2016β, Πιαηήο θ.α. 2016γ, Πιαηήο θ.α. 2016δ, Πιαηήο θ.α. 2016ε, Πιαηήο θ.α. 2016ζη, Πιαηήο θ.α.
2016δ).

πδήηεζε – πκπεξάζκαηα
Ώπφ ηελ θαηαγξαθή ησλ βνζθήζηκσλ εθηάζεσλ πξνθχπηεη φηη ν Αήκνο Ώκθηινρίαο έρεη ην 30,8% ησλ
βνζθήζηκσλ γαηψλ ηνπ ζπλφινπ ζηελ ΠΒ Ώηησι/λίαο, αθνινπζνχλ νη Αήκνη Ώθηίνπ-ΐφληηζαο θαη
Ξεξνκέξνπ κε πνζνζηά 15,7% θαη 15,4% αληίζηνηρα, νη Αήκνη Ώγξηλίνπ θαη Ναππαθηίαο κε πνζνζηά
13,4% θαη 12,5% αληίζηνηρα θαη νη ππφινηπνη Αήκνη κε πνζνζηά κηθξφηεξα ηνπ 10% ηνπ ζπλφινπ.
Τπάξρεη δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηηο επηιέμηκεο εθηάζεηο θαηά ΟΠΒΚΒΠΒ. Θα κπνξνχζαλ λα εληαρζνχλ
ζηηο εθηάζεηο απηέο επηπιένλ 74.200 ha θζάλνληαο ηηο 119.000 ha ή 67% ηνπ ζπλφινπ (Πιαηήο θ.α. 2016α,
Πιαηήο θ.α. 2016β, Πιαηήο θ.α. 2016γ, Πιαηήο θ.α. 2016δ, Πιαηήο θ.α. 2016ε, Πιαηήο θ.α. 2016ζη,
Πιαηήο θ.α. 2016δ).
Βλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο, φηη ε βνζθντθαλφηεηα δελ είλαη ε ίδηα ζε φινπο ηνπο ηχπνπο
ιηβαδηθήο βιάζηεζεο θαη ηηο πςνκεηξηθέο δψλεο. πγθεθξηκέλα, είλαη κεγαιχηεξε ζηα ζακλνιίβαδα,
κηθξφηεξε ζηα δαζνιίβαδα θαη ελδηάκεζε ζηα πννιίβαδα. Ώπηφ ζεκαίλεη, φηη ηα πην παξαγσγηθά ιηβάδηα
κεηαμχ ησλ ηξηψλ ηχπσλ ηεο πεξηνρήο είλαη ηα ζακλνιίβαδα. Σα ζακλνιίβαδα, παξά ηελ θαθή ιηβαδηθή
θαηάζηαζε θαη ηα αβαζή ηνπο εδάθε, ζπλερίδνπλ λα είλαη αξθεηά παξαγσγηθά πξνθαλψο εμαηηίαο ηεο
πςειήο παξαγσγηθφηεηαο ησλ ζάκλσλ θαη ηδηαίηεξα ηνπ πνπξλαξηνχ. Βπίζεο, ηα νξεηλά πννιίβαδα είλαη ηα
πην παξαγσγηθά ζπγθξηηηθά κε ηα πννιίβαδα ηεο εκηνξεηλήο θαη πεδηλήο δψλεο, ελψ ηα ιηγφηεξν
παξαγσγηθά είλαη ηα δαζνιίβαδα θαη εθείλα ηεο πεδηλήο δψλεο ζε φινπο ηνπο Αήκνπο ηεο ΠΒ Ώηησι/λίαο.
Ώπφ ηελ παξνχζα έξεπλα πξνθχπηεη, φηη νη βνζθήζηκεο γαίεο ησλ 5 Αήκσλ Ώγξηλίνπ, Ώκθηινρίαο,
Ώθηίνπ-ΐφληηζαο, Εεξάο Πφιεο Μεζνινγγίνπ θαη Ξεξνκέξνπ ππεξβφζθνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο (Πίλαθαο 2).
Ώληίζεηα, νη βνζθφηνπνη ηνπ Αήκνπ Θέξκνπ έρνπλ ειαθξά κεγαιχηεξε βνζθνθφξησζε ζε ζρέζε κε ηε
βνζθντθαλφηεηα (2,7 ΜΓΜ/ha θαη 2,3 ΜΓΜ/ha αληίζηνηρα), ελψ ηνπ Αήκνπ Ναππαθηίαο ππνβφζθνληαη
ζην ζχλνιφ ηνπο. Βλ ηνχηνηο, ππάξρεη ππεξβφζθεζε θαηά ζέζεηο, φπνπ παξαηεξείηαη ζεκαληηθή
ππνβάζκηζε, ηδηαίηεξα ησλ ζακλνιίβαδσλ θαη δαζνιίβαδσλ θαη ζηηο ηξεηο πςνκεηξηθέο δψλεο. Ώπηφ
ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα γίλεη θαιχηεξε θαηαλνκή ηεο πίεζεο βφζθεζεο ζηνπο βνζθνηφπνπο ηνπ Αήκνπ
Ναππαθηίαο θαη γεληθά ζε φινπο ηνπο Αήκνπο ηεο ΠΒ Ώηησι/λίαο.
Βμαηηίαο ηεο πςειήο βνζθνθφξησζεο ππάξρεη ζεκαληηθή ππνβάζκηζε ησλ βνζθήζηκσλ γαηψλ θπξίσο
ζηελ πεδηλή δψλε, δει. κέρξη ηα 600 κ., φπνπ απαληά θαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εθηάζεσλ απηψλ.
ην πξφβιεκα απηφ ζπκβάιεη ζεκαληηθά θαη ε άλαξρε θαηαλνκή ησλ ζηαβιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, κε
απνηέιεζκα αιινχ λα πξνθαιείηαη ππεξβφζθεζε θαη αιινχ ππνβφζθεζε. Σν φηη επηβηψλεη ηφζν κεγάινο
αξηζκφο αγξνηηθψλ δψσλ ζηελ πεξηνρή νθείιεηαη ζην γεγνλφο, φηη νη θηελνηξφθνη ηαΎδνπλ ηα δψα ηνπο
θαζεκεξηλά κε ζπκπιεξσκαηηθέο ηξνθέο. Έλα ηέηνην ζχζηεκα εθηξνθήο δελ είλαη νηθνλνκηθά βηψζηκν,
αιιά επηπιένλ θαηαζηξέθεη θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Σα Αηαρεηξηζηηθά ρέδηα ΐφζθεζεο ζα πξέπεη λα
ζπληαρζνχλ θαη λα πξνηείλνπλ άκεζεο ιχζεηο ζην πξφβιεκα, ζηα πιαίζηα ησλ κέηξσλ βειηίσζεο ησλ
βνζθήζηκσλ εθηάζεσλ θαη ηεο νξζνινγηθήο ηνπο δηαρείξηζεο.
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Βπραξηζηίεο
Θεξκέο επραξηζηίεο εθθξάδνληαη ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ ΕΑΒ πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ
έξγνπ. Βπραξηζηίεο εθθξάδνληαη ζηνπο εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο, γηα ηελ νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ
πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη ηδηαίηεξα ζηελ Ώηθ. Ώτλαιή γηα ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο
εξγαζίαο. Βπραξηζηίεο εθθξάδνληαη ζηηο ηνπηθέο Ααζηθέο Τπεξεζίεο (Α/λζε πληνληζκνχ & Βπηζεψξεζεο
Ααζψλ, Α/λζε Ααζψλ, Ααζαξρεία), ΑΏΟΚ θαη Αήκνπο γηα ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ παξνρή αμηφπηζησλ
ζηνηρείσλ. Σν πξφγξακκα ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηε Γεληθή Αηεχζπλζε Αηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο Ώγξνηηθψλ
Πξντφλησλ ηνπ ΒΛΓΟ-ΑΔΜΔΣΡΏ.

Abstract
Rangelands (lately named by law as grazing lands) are natural ecosystems with multiple uses and
functions. Their rational management requires inventory and classification into different categories in
order to evaluate their potential production. The preparation of Temporary Grazing Management Plans
(TGMP) has as purpose at the depiction of the current situation, the inventory of the grazing areas
after digitization with modern GIS technologies, and the establishment of a local database in order to
know their surface, grazing capacity and stocking rate. The TGMPs were prepared for each
Municipality according to the formal technical specifications. The results of the inventory revealed
that rangelands are mostly overgrazed with their present productivity to be able to satisfy only a part
of the forage requirements of the existing livestock in each Municipality. The areas inventoried as
rangelands are considerably larger in area than those officially accepted and allocated to farmers as
eligible in the framework of the Pilar I of the Common Agricultural Policy of the European Union.
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Πεξίιεςε
Δ εξγαζία επηρεηξεί λα απνηππψζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ βνζθήζηκσλ γαηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο
Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εθηαηηθέο εθηξνθέο ζειαδνπζψλ αγειάδσλ θαη λα
πξνζδηνξίζεη ηε βνζθνθφξησζή ηνπο. πιιέρζεζαλ ζηνηρεία απφ έλα δείγκα 66 θηελνηξφθσλ, γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ θαη γηα ην ραξαθηεξηζκφ ησλ βνζθνηφπσλ αλάινγα κε ηελ θιίζε
ηνπ εδάθνπο, ην είδνο ηεο επηθξαηνχζαο βιάζηεζεο θαη ηελ αζθάιεηά ηνπο γηα ηα δψα. Ώπφ ηελ έξεπλα
πξνέθπςε, φηη ε κέζε βνζθνθφξησζε ήηαλ 0,70 ΜΓΜ/εθηάξην κε ηζρπξή παξαιιαθηηθφηεηα αλά
γεσγξαθηθή πεξηνρή. Δ ζρεηηθά πςειή επηθηλδπλφηεηα ησλ βνζθνηφπσλ, θαζψο θαη ε επνρηθή
ρξεζηκνπνίεζή ηνπο, δελ βνεζνχλ ηελ επίηεπμε ηθαλνπνηεηηθψλ παξαγσγηθψλ απνδφζεσλ θαη
κειινληηθά νη βνζθφηνπνη θηλδπλεχνπλ κε άκεζε ππνβάζκηζε εμαηηίαο ηεο ππεξβφζθεζεο απφ ηνλ
ζπλερψο απμαλφκελν πιεζπζκφ ησλ ζειαδνπζψλ αγειάδσλ.
Λέμεηο θιεηδηά: Βννεηδή, Πννιίβαδα, Βνζθνθόξησζε, Αζθάιεηα Βνζθνηόπσλ.
Βηζαγσγή
Δ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (Π.Κ.Μ.) θαιχπηεη ην 14,3% ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ηεο
ρψξαο. ηελ πεξηνρή απηή ε θηελνηξνθία απνηειεί κία ζεκαληηθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, θαζψο
εθηξέθνληαη εθηαηηθά 767.000 πξνβαηίλεο, 403.200 αίγεο θαη 10.400 ζειάδνπζεο αγειάδεο
(ΒΛ.ΣΏΣ. 2016). χκθσλα κε πην πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο ΒΛ.ΣΏΣ. (2017), ν αξηζκφο ησλ
ζειαδνπζψλ αγειάδσλ ζρεδφλ δηπιαζηάζηεθε (19.500) ηα ηειεπηαία ρξφληα, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη
θπξίσο ζηε δηαηήξεζε ησλ πεξηζζφηεξσλ ζειπθψλ γελλεζέλησλ κφζρσλ ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ γηα
αλαπαξαγσγηθνχο ζθνπνχο.
Οη βνζθήζηκεο γαίεο θαη θπξίσο ηα πννιίβαδα παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εθηξνθή ησλ
ζειαδνπζψλ αγειάδσλ. Οη εθηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη κε ηνλ φξν «βνζθήζηκεο γαίεο», φπσο
πεξηγξάθνληαη ζην Ν. 4351/2015, θαηαιακβάλνπλ ζηελ Π.Κ.Μ. πεξίπνπ ην 22% ηεο ζπλνιηθήο ηεο
έθηαζεο. Οη κηζέο πεξίπνπ απφ ηηο εθηάζεηο απηέο (47%) βξίζθνληαη ζηελ νξεηλή δψλε, ελψ ην
ππφινηπν πνζνζηφ θαηαλέκεηαη ζηελ εκηνξεηλή (33%) θαη ζηελ πεδηλή δψλε (20%). Ώπφ ην ζχλνιν
ησλ βνζθήζηκσλ γαηψλ ηεο Π.Κ.Μ. ην 21% βξίζθεηαη ζηελ Πεξηθεξεηαθή Βλφηεηα (Π.Β.)
Θεζζαινλίθεο, 38% είλαη ηζφπνζα θαηαλεκεκέλν ζηελ Π.Β. Κηιθίο θαη ζηελ Π.Β. Πέιιαο (απφ 14%
πεξίπνπ), 11,3% ζηελ Π.Β. Υαιθηδηθήο, 10,9% ζηελ Π.Β. εξξψλ, 10,1% ζηελ Π.Β. Δκαζίαο θαη
8,9% ζηελ Π.Β. Πηεξίαο (πεγή: Πξν-απνγξαθηθά ζηνηρεία ηεο Ώπνγξαθήο Γεσξγίαο-Κηελνηξνθίαο
1999/2000).
χκθσλα κε έξεπλα ηνπ Παπαδφπνπινπ (1988) ε βνζθήζηκε χιε, πνπ παξάγεηαη ζηνπο
βνζθφηνπνπο, κπνξεί λα θαιχςεη πεξίπνπ ην 50%, ησλ δηαηξνθηθψλ αλαγθψλ ησλ εθηαηηθά
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εθηξεθφκελσλ αηγνπξνβάησλ. Ώλαθνξηθά κε ηα βννεηδή, ε θάιπςε ησλ δηαηξνθηθψλ αλαγθψλ ηνπο
ζηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ ζηήξημε ησλ θηελνηξφθσλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο ηεο
Βπξσπατθήο Έλσζεο, νη νπνίεο ζηελ νπζία εμαζθαιίδνπλ ζηνπο θηελνηξφθνπο ηελ αγνξά δσνηξνθψλ
(Παπαλαζηάζεο 2007). Έηζη, ε έιιεηςε βνζθήζηκσλ πφξσλ θαη ε αληαγσληζηηθή δήηεζή ηνπο απφ
άιια αγξνηηθά δψα, νδήγεζαλ ζηελ πηνζέηεζε εληαηηθφηεξσλ ζπζηεκάησλ εθηξνθήο ζειαδνπζψλ
αγειάδσλ, κε ηε ρξήζε κφλν επνρηθήο βφζθεζεο, ε νπνία αλάινγα κε ηε βνζθνθφξησζε πνπ
εθαξκφδεηαη κπνξεί λα θζάζεη ηνπο 5-6 κήλεο αλά έηνο.
θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα δψζεη κία ιεπηνκεξή απνηχπσζε ησλ ηδηαίηεξσλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ βνζθήζηκσλ γαηψλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο εθηαηηθέο εθηξνθέο ησλ
ζειαδνπζψλ αγειάδσλ ζηελ Π.Κ.Μ., θαζψο θαη λα δηεξεπλήζεη ηελ επάξθεηά ηνπο θαηά ηε ζεξηλή
πεξίνδν βφζθεζεο, κέζσ ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο βνζθνθφξησζεο.
Τιηθά θαη Μέζνδνη
Χο πεξηνρή έξεπλαο νξίζηεθε ε Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, πνπ πεξηιακβάλεη ηηο
Πεξηθεξεηαθέο Βλφηεηεο Θεζζαινλίθεο, εξξψλ θαη Πέιιαο, νη νπνίεο δηαζέηνπλ ζεκαληηθφ αξηζκφ
εγγεγξακκέλσλ (κε θσδηθφ εθηξνθήο) αγειαδνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θξενπαξαγσγηθήο
θαηεχζπλζεο, θαζψο θαη ηηο Π.Β. Δκαζίαο, Κηιθίο, Υαιθηδηθήο θαη Πηεξίαο, πνπ ζπκκεηείραλ ζηε
δεηγκαηνιεςία κε κηθξφ αξηζκφ αληίζηνηρσλ εθκεηαιιεχζεσλ.
Σν δεηγκαηνιεπηηθφ πιαίζην πνπ ζρεδηάζηεθε βάζεη ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (ΤΠ.Ώ.Ώ.Σ.) γηα ην έηνο 2014 θαη ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ
θαζνξηζκφ ηνπ δείγκαηνο, απνηειείηαη απφ 127 εθκεηαιιεχζεηο. Σν κέγεζνο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ,
πνπ ζπκπεξηιήθζεθε ζηε έξεπλα, θπκάλζεθε απφ 20 έσο 400 ζειάδνπζεο αγειάδεο θαη νη ζπλνιηθέο
Μεγάιεο Γσηθέο Μνλάδεο (ΜΓΜ) ζειαδνπζψλ αγειάδσλ άλσ ησλ δχν εηψλ ζηηο παξαπάλσ
εθκεηαιιεχζεηο αλεξρφηαλ ζε 9.677 ην 2014. Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο αθνινπζήζεθε ε
ζηξσκαηνπνηεκέλε δεηγκαηνιεςία (stratified sampling method) θαηά Neyman (1934). χκθσλα κε
απηή ην ζχλνιν ησλ εθκεηαιιεχζεσλ θαηαλεκήζεθε ζε 3 ζηξψκαηα κε βάζε ηελ ηάμε κεγέζνπο (1ν
ζηξψκα: εθηξνθέο κε 20-50 αγειάδεο, 2ν: κε 51-100 αγειάδεο θαη 3ν: κε >100 αγειάδεο. Βθηφο απφ ην
κέγεζνο ηεο εθκεηάιιεπζεο, έγηλε ζηξσκάησζε ηνπ δείγκαηνο ζχκθσλα κε ηηο επηά πξναλαθεξζείζεο
Πεξηθεξεηαθέο Βλφηεηεο ηεο Π.Κ.Μ.. Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο θαζνξίζζεθε απφ ηελ παξαθάησ
ζρέζε ηεο βέιηηζηεο θαηαλνκήο θαηά Neyman (ηάξδνο 2009):
(
)
∑
φπνπ: n = ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο,
nh= ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ζε θάζε ζηξψκα (h),
N = ν ζπλνιηθφο ππάξρσλ πιεζπζκφο,
Nh= ν ππάξρσλ πιεζπζκφο ζε θάζε ζηξψκα,
sh= ε ηππηθή απφθιηζε ηεο κεηαβιεηήο ζε θάζε ζηξψκα, θαη
D = ην επηζπκεηφ ηππηθφ ζθάικα.
Με ηνλ ηξφπν απηφ ππνινγίζηεθε ην ηειηθφ δείγκα, πνπ πεξηιάκβαλε 66 εθκεηαιιεχζεηο,
αληηπξνζσπεχνληαο ην 52% ηνπ ζπλφινπ ησλ βννηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ζειαδνπζψλ αγειάδσλ
ζηελ πεξηνρή έξεπλαο. Οη ζπλνιηθέο ΜΓΜ ησλ ζειαδνπζψλ αγειάδσλ (ην 2014) ήηαλ 6.122, πνπ
απνηειεί ην 63% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ (9.677 αγειάδεο) ηνπ δεηγκαηνιεπηηθνχ πιαηζίνπ.
Οη βνζθήζηκεο γαίεο κε θξηηήξην ηε θπζηνγλσκία θαη ηα θπξηφηεξα είδε ηεο βιάζηεζεο,
ηαμηλνκήζεθαλ ζε ηέζζεξηο ιηβαδηθνχο ηχπνπο: 1) ζακλνιίβαδα, ζηα νπνία επηθξαηεί ην πνπξλάξη
(Quercus coccifera L.) θαη νξηζκέλα άιια ζακλψδε είδε (Paliurus spina-christi Mill., Crataegus sp.
L. θαη Juniperus oxycedrus L.) κε ηελ χπαξμε πνψδνπο βιάζηεζεο ζηα δηάθελα κεηαμχ ησλ ζάκλσλ,
2) ηα θξπγαλνιίβαδα κε θπξηαξρνχζα βιάζηεζε ηα θξχγαλα, ηα νπνία είλαη είδε αθαλζσηψλ θαη
αξσκαηηθψλ ζάκλσλ ρακεινχ χςνπο, πνπ εκθαλίδνπλ επνρηθφ δηκνξθηζκφ (Παπαλαζηάζεο θαη
Εζπηθνχδεο 2012, Γηαθνπιάθε θαη Καδφγινπ 2017), 3) ηα πννιίβαδα, ζηα νπνία επηθξαηεί ε πνψδεο
βιάζηεζε (αγξσζηψδε, ςπραλζή θαη πιαηχθπιιεο πφεο) θαη απνηεινχλ ηφπν βφζθεζεο γηα ηα
βννεηδή (Παπαλαζηάζεο 2007), θαη 4) ηα δαζνιίβαδα ή κεξηθψο δαζνζθεπή ιηβάδηα, ηα νπνία
πεξηιακβάλνπλ ην ζπλδπαζκφ δέλδξσλ αλνηρηήο ζπγθφκσζεο, κε ππφξνθε βιάζηεζε απνηεινχκελε
απφ πνψδε, ζακλψδε ή θξπγαλψδε είδε θαη βφζθνληαη απφ ηα βννεηδή (Γηαθνπιάθε 2018). ηελ
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παξνχζα εξγαζία, σο βνζθήζηκεο γαίεο ζεσξήζεθαλ ηφζν ηα δεκφζηα φζν θαη ηα ηδηφθηεηα ιηβάδηα,
πνπ αμηνπνηνχληαη απφ ηηο ζειάδνπζεο αγειάδεο θαη ηα παξάγσγά ηνπο (ζειάδνληεο κφζρνη θαη
αλαπηπζζφκελνη κε ζειάδνληεο) θαηά ην εμάκελν ηεο ζεξηλήο βφζθεζεο, ην νπνίν δηαθέξεη ηφζν αλά
εθκεηάιιεπζε φζν θαη αλά πεξηνρή βφζθεζεο. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο πξαγκαηνπνηείηαη
κεηαθίλεζε ησλ δψσλ απφ ηελ έδξα ηεο εθκεηάιιεπζεο πξνο πεξηνρέο κε κεγαιχηεξα πςφκεηξα.
Υξεζηκνπνηήζεθαλ δνκεκέλα εξσηεκαηνιφγηα κε εξσηήζεηο θαη ππνεξσηήζεηο είηε θιεηζηνχ
(θπξίσο πνηνηηθέο κε απαληήζεηο ΝΏΕ/ΟΥΕ, δηαβάζκηζεο 1-5, ή πνιιαπιήο επηινγήο πξνηεηλφκελσλ
απαληήζεσλ), είηε αλνηρηνχ ηχπνπ (θπξίσο πνζνηηθέο), ηα νπνία απαληήζεθαλ κε πξνζσπηθέο
ζπλεληεχμεηο απφ φινπο ηνπο εθηξνθείο. Οη ζπιιερζείζεο πιεξνθνξίεο αθνξνχζαλ ηελ πεξίνδν 20132014 θαη ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηνλ Εαλνπάξην ηνπ 2015 έσο θαη ην επηέκβξην ηνπ 2016. Οη
εξσηήζεηο, πνπ πεξηιακβάλνληαλ ζην εξσηεκαηνιφγην, αθνξνχζαλ ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία
δξαζηεξηνπνηείηαη ε εθηξνθή, ηηο ηδηφθηεηεο εθηάζεηο γεο πνπ βξίζθνληαη γχξσ απφ ηηο ζηαβιηθέο
εγθαηαζηάζεηο, θαη ηηο δηαζέζηκεο βνζθήζηκεο γαίεο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εθηξνθή. Πέξαλ
ηεο ρσξνζέηεζεο ησλ βνζθήζηκσλ γαηψλ, κεηά απφ επηηφπηα επίζθεςε, δηαρσξίζηεθαλ κε βάζε 1)
ηελ θιίζε ηνπ εδάθνπο (ηαμηλνκήζεθαλ ζε 4 θαηεγνξίεο: επίπεδεο κε κηθξέο θιίζεηο απφ 0-15%,
επηθιηλείο κε θιίζεηο απφ 15-30%, θξεκλψδεηο κε θιίζεηο απφ 30-45% θαη πνιχ απφηνκεο κε θιίζεηο
>45%), 2) ηνλ ηχπν ηεο επηθξαηνχζαο βιάζηεζεο (δηαθξίζεθαλ ζε πννιίβαδα, θξπγαλνιίβαδα,
ζακλνιίβαδα θαη δαζνιίβαδα), θαη 3) ηελ αζθάιεηά ηνπο γηα ηα βφζθνληα δψα. ρεηηθά κε απηήλ,
ειέρζεζαλ α) ε χπαξμε επίπεδσλ θαη πεξηθξαγκέλσλ βνζθήζηκσλ γαηψλ, β) ε γεηηλίαζή ηνπο κε
ξπάθηα-πνηακνχο ή βάιηνπο, γ) ε ηνπνγξαθία ηνπο (ζε βνπλνπιαγηέο ή απφηνκα βνπλά, είηε θνληά ζε
ραξάδξεο), δ) ε χπαξμε άγξησλ ζαξθνθάγσλ δψσλ πνπ πξνθαινχλ δεκίεο ζην δσηθφ θεθάιαην
(ιχθνο, αξθνχδα). Έηζη, κε βάζε ηελ αζθάιεηα πνπ παξέρνπλ νη βνζθήζηκεο γαίεο, δηαρσξίζζεθαλ ζε
4 θαηεγνξίεο: 1) αζθαιείο: επίπεδνη βνζθφηνπνη, πεξηθξαγκέλνη ή βνζθφηνπνη πνπ γεηηληάδνπλ κε
πνηάκηα, ξέκαηα ή άιινπο πδάηηλνπο ζρεκαηηζκνχο θαη δελ εκθαλίδνληαη ζε απηνχο άγξηα ζαξθνθάγα
δψα, 2) ζρεηηθά αζθαιείο: ινθψδεηο ή νξεηλνί βνζθφηνπνη, πνπ κπνξεί λα γεηηληάδνπλ κε πνηάκηα ή
ξέκαηα, 3) ζρεηηθά επηθίλδπλνη βνζθφηνπνη (ζηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη βνζθφηνπνη, φπσο
απηνί πνπ εληάζζνληαη θαη ζηελ πξνεγνχκελε θαηεγνξία, αιιά κε ηελ παξνπζία απφηνκσλ
ραξαδξψλ), θαη 4) επηθίλδπλνη βνζθφηνπνη, νη νπνίνη έρνπλ ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά κε απηνχο ηεο
ηξίηεο θαηεγνξίαο, αιιά επηπιένλ ζπλδπάδνπλ ηε ζηαζεξή παξνπζία ζαξθνθάγσλ δψσλ. Βάλ
εμαηξεζεί ε πξψηε θαηεγνξία ησλ αζθαιψλ βνζθνηφπσλ, ζηε δεχηεξε θαη ζηελ ηξίηε θαηεγνξία
κπνξεί λα ππάξρνπλ θαη ζαξθνθάγα δψα. Σα πεξηγξαθηθά δεδνκέλα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ
επεμεξγάζηεθαλ θαη εθθξάζηεθαλ ζε πνζνζηφ επί ηνηο εθαηφ (%).
Βπίζεο, ππνινγίζηεθε ε βνζθνθφξησζε ζε ΜΓΜ αλά εθηάξην θάζε γεσγξαθηθήο πεξηνρήο, ε
νπνία εθηηκήζεθε βάζεη ηεο ζεψξεζεο φηη 1 ΜΓΜ αληηζηνηρεί ζε θάζε ψξηκν βννεηδέο (>24 κελψλ),
0,6 ΜΓΜ γηα κφζρνπο θαη δακαιίδεο απφ 6-24 κελψλ θαη 0,2 ΜΓΜ γηα κφζρνπο έσο έμη (6) κελψλ
αλά εθηάξην γηα ρξνληθή πεξίνδν βφζθεζεο έμη (6) κελψλ. Βπηζεκαίλεηαη φηη πξνθεηκέλνπ λα
θαιπθζνχλ νη δηαηξνθηθέο αλάγθεο ησλ δψσλ, ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ θηελνηξφθσλ πέξαλ ηεο
βφζθεζεο ζηνπο βνζθφηνπνπο, παξέρεη ζπκπιεξσκαηηθά δσνηξνθέο ζρεδφλ ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο
δψσλ. Σα ζηνηρεία απηά πξνθχπηνπλ απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα, δελ πεξηιακβάλνληαη φκσο ζηελ
παξνχζα εξγαζία.
Ώπνηειέζκαηα
Δ έθηαζε ησλ ζηαβιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ εθηξνθψλ αλέξρεηαη θαηά κ.φ. ζηα 2,07 εθηάξηα. Σν
ζχλνιν ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ βνζθήζηκσλ γαηψλ απφ ηηο εθκεηαιιεχζεηο ηνπ δείγκαηνο αλέξρεηαη
ζηα 13.934,5 εθηάξηα, αξηζκφο, πνπ εάλ δηαηξεζεί κε ην ζχλνιν ησλ εθκεηαιιεχζεσλ (66) δίλεη 211
εθηάξηα κέζε έθηαζε βνζθνηφπνπ αλά εθκεηάιιεπζε. ηνλ Πίλαθα 1 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ησλ
βνζθήζηκσλ γαηψλ, πνπ αλαινγνχλ ζηηο εθκεηαιιεχζεηο ησλ ζειαδνπζψλ αγειάδσλ κε βάζε ην
ηδηνθηεζηαθφ ηνπο θαζεζηψο. Δ πιεηνςεθία ησλ εθκεηαιιεχζεσλ ρξεζηκνπνηεί βνζθήζηκεο γαίεο γηα
ηελ εθηξνθή ησλ δψσλ ηνπο, πνπ είλαη σο επί ην πιείζηνλ δεκφζηεο, παξαρσξνχκελεο ζε δεκνηηθά
δηακεξίζκαηα εθηφο ηεο έδξαο ηεο εθκεηάιιεπζεο, ελψ κφιηο έμη εθκεηαιιεχζεηο δηαζέηνπλ
ηδηφθηεηνπο βνζθφηνπνπο.
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Πίλαθαο 1. Ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο βνζθήζηκσλ γαηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ηηο εθηαηηθέο εθκεηαιιεύζεηο
ζειαδνπζώλ αγειάδσλ ζηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο
Table 1. Ownership of pastures allocated to extensive suckler cow farms in the Region of Central Macedonia
Καηεγνξία βνζθήζηκσλ γαηψλ
Ώξηζκφο εθκεηαιιεχζεσλ
Πνζνζηφ %
Αεκφζηεο
53
80,3
Εδησηηθέο
6
9,1
Αεκφζηεο& Εδησηηθέο
7
10,6
χλνιν
66
100

Δ θαηαλνκή ηεο έθηαζεο ησλ δηαζέζηκσλ βνζθνηφπσλ ζηηο εθκεηαιιεχζεηο ησλ ζειαδνπζψλ
αγειάδσλ, νη ζπλνιηθέο ΜΓΜ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αγειάδσλ, ησλ δακαιίδσλ, ησλ ηαχξσλ
θαη ησλ κφζρσλ) θαη ε αληίζηνηρε βνζθνθφξησζε (ΜΓΜ/ha) αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή θαη
εθκεηάιιεπζε παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2. Φαίλεηαη φηη ε δηαζεζηκφηεηα ησλ δεκφζησλ, θπξίσο,
βνζθήζηκσλ γαηψλ (δειαδή ηελ έθηαζε πνπ δειψλεη θάζε βννηξφθνο φηη ηνπ έρεη παξαρσξεζεί) ήηαλ
ζε άκεζε εμάξηεζε κε ην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ησλ δηαθφξσλ εηδψλ αγξνηηθψλ δψσλ, πνπ εθηξεθφηαλ
ζε θάζε γεσγξαθηθή πεξηνρή. Γηα ην ιφγν απηφ παξαηεξήζεθε κεγάιε αλνκνηνκνξθία αλαθνξηθά κε
ηελ έθηαζε ησλ δηαζέζηκσλ βνζθνηφπσλ αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή, πνπ θπκάλζεθε απφ 3,5 ha κέρξη
3.215 ha γηα ηνλ Ώθξνπφηακν θαη ην Μπέιιεο, αληίζηνηρα.
Πίλαθαο 2. Γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ βνζθνηόπσλ, ηεο έθηαζεο (ha), ηνπ αξηζκνύ ησλ ζειαδνπζώλ αγειάδσλ, ηνπ ζπλνιηθνύ
αξηζκνύ ησλ ΜΕΜ θαη ηεο βνζθνθόξησζεο (Μ.Ε.Μ./ha) ζηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο
Table 2. Distribution of pastures, number of suckler cows, total livestock units and stocking rate per geographic area
in the Region of Central Macedonia
Έθηαζε
Ώξηζκφο
ha /
Ώξηζκφο πλνιηθέο ΐνζθνθφξησζε
.Γεσγξαθηθή πεξηνρή
ΠΒ
ΐνζθνηφπσλ
εθκ/ζεσλ
εθκ.
αγειάδσλ
ΜΓΜ
ΜΓΜ/ ha
(ha)
ΠέιιαΠάτθν
12
1.675,0
139,6
1.241
2.143,3
1,28
Κηιθίο
Μπέιιεο
εξξψλ
10
3.215,0
321,5
991
1.526,0
0,47
Κατκαηζαιάλ
Πέιιαο
7
2.100,0
300,0
926
1.465,7
0,70
νρφο
Θεζ/λίθεο
7
416,8
59,5
528
836,4
2,01
ΐεξηίζθνο
Θεζ/λίθεο
6
870,0
145,0
428
727,6
0,84
ΐέξκην
Δκαζίαο
5
2.093,0
418,6
377
693,0
0,33
Πξνθ. Διίαο
Πέιιαο
4
83,0
20,7
310
343,6
4,14
Κεξδχιιηα
εξξψλ
4
662,0
165,5
321
447,0
0,67
Λατιηάο
εξξψλ
3
298,0
99,3
164
257,2
0,86
ΐαξβάξα
Υαιθηδηθήο
2
8,0
4,0
93
123,0
15,37
Κξνχζζηα
Κηιθίο
1
1.000,0
1.000,0
110
134,5,0
0,13
Άγθηζηξν
εξξψλ
1
320,0
320,0
72
116,0
0,36
ιπκπνο
Πηεξίαο
1
40,0
40,0
27
42,5
1,06
Υνινκψληαο
Υαιθηδηθήο
1
900,0
900,0
400
685,0
0,76
Άγ.Πξφδξνκνο
Υαιθηδηθήο
1
250,0
250,0
115
192,0
0,77
Ώθξνπφηακνο
Θεζ/λίθεο
1
3,5
1,5
19
34,3
9,80
χλνιν
66
13.934,5
6.122
9.768,3
0,70

ζνλ αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλνιηθψλ ΜΓΜ πνπ ππνινγίζηεθε ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ
ειηθηαθή ζεψξεζε ησλ δψσλ, ην ζχλνιν ησλ 9.768,3 ΜΓΜ δσηθψλ κνλάδσλ θαηαλέκεηαη σο εμήο:
6.122 ΜΓΜ αγειάδσλ + 186 ΜΓΜ ηαχξσλ + 755,7 ΜΓΜ δακαιίδσλ + 2.704,6 ΜΓΜ παρπλφκελσλ
κφζρσλ. Ώπφ ηνλ Πίλαθα 2 πξνθχπηεη φηη ε κέζε βνζθνθφξησζε ησλ βνζθνηφπσλ, πνπ ρξεζηκνπνηεί
ν ζπλνιηθφο δσηθφο πιεζπζκφο ζηε κειέηε απηή αλέξρεηαη ζηηο 0,7 ΜΓΜ/ha. Δ βνζθνθφξησζε
θπκάλζεθε απφ 0,13 κέρξη 15,37 ΜΓΜ/ha (ζηα Κξνχζηα θαη ζηε ΐαξβάξα αληίζηνηρα). Oη
ρακειφηεξεο ηηκέο βνζθνθφξησζεο εθηφο απφ ηα Κξνχζζηα παξαηεξήζεθαλ ζην ΐέξκην, ζην
Άγθηζηξν, ζην Μπέιιεο θαη ζηα Κεξδχιιηα. ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο ΐαξβάξαο, ηνπ
Ώθξνπνηάκνπ, ηνπ Πξνθήηε Διία-Κξαλέαο, ηνπ νρνχ θαη ηνπ Πάτθνπ παξαηεξήζεθαλ νη
πςειφηεξεο ηηκέο βνζθνθφξησζεο, είηε εμαηηίαο ηεο πεξηνξηζκέλεο δηαζέζηκεο έθηαζεο ησλ
βνζθνηφπσλ είηε ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, πνπ ππάξρνπλ.
Μεγάιεο δηαθπκάλζεηο ηεο βνζθνθφξησζεο παξαηεξήζεθαλ αθφκε θαη κεηαμχ γεηηνληθψλ πεξηνρψλ,
φπσο είλαη ην Πάτθν, ην Κατκαηζαιάλ θαη ην ΐέξκην, φπνπ ε βνζθνθφξησζε αλέξρεηαη ζηηο 1,28,
0,70, θαη 0,33 ΜΓΜ/ha, αληίζηνηρα.
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Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ βννηξφθσλ (νη 3 ζηνπο 4), εθηηκνχλ σο επαξθείο ηηο βνζθήζηκεο
γαίεο, πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο γηα ηελ εθηξνθή ησλ ζειαδνπζψλ αγειάδσλ (Πίλαθαο 3).
Πίλαθαο 3. Σν πνζνζηό επάξθεηαο ησλ βνζθήζηκσλ γαηώλ αλά εθκεηάιιεπζε
Table 3. Percentage of pastures‟ sufficiency per farm
Βπάξθεηα βνζθνηφπσλ
Ώξηζκφο εθκ/ζεσλ
Πνζνζηφ %
ΝΏΕ
50
75,8
ΟΥΕ
16
24,2
χλνιν
66
100

Βπίζεο, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εθκεηαιιεχζεσλ δηαζέηνπλ βνζθφηνπνπο ζε επηθιηλή εδάθε
κε θιίζε 15-30%, ελψ κφλν 10 θηελνηξνθηθέο κνλάδεο είραλ βνζθφηνπνπο ζε επίπεδα εδάθε γηα ηελ
εθηξνθή ησλ δψσλ ηνπο (Πίλαθαο 4). Βθκεηαιιεχζεηο πνπ λα δηαζέηνπλ βνζθνηφπνπο ζε πνιχ
απφηνκα εδάθε δελ ππήξραλ.
Πίλαθαο 4. Σαμηλόκεζε ησλ βνζθήζηκσλ γαηώλ ζύκθσλα κε ηελ θιίζε ηνπ εδάθνπο
Table 4. Classification of pastures according to terrain morphology
Μνξθνινγία εδάθνπο βνζθνηφπσλ
Ώξηζκφο εθκ/ζεσλ
Πνζνζηφ %
Βπίπεδν
10
15,2
Βπηθιηλέο
41
62,1
Κξεκλψδεο
15
22,7
Πνιχ Ώπφηνκν
0
0
χλνιν
66
100

Ώπφ ηελ ηαμηλφκεζε ησλ βνζθνηφπσλ ζχκθσλα κε ηελ επηθξαηνχζα βιάζηεζε, βξέζεθε φηη νη
πεξηζζφηεξνη βνζθφηνπνη ραξαθηεξίδνληαη σο ζακλνιίβαδα, αθνινπζνχκελνη απφ ηα δαζνιίβαδα, ηα
πννιίβαδα θαη ηα θξπγαλνιίβαδα (Πίλαθαο 5). Βπεηδή πνιιέο εθκεηαιιεχζεηο έρνπλ ζηε δηαζέζή
ηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ δχν ηχπνπο βνζθνηφπσλ, ην ζχλνιν ηνπ αξηζκνχ ησλ εθκεηαιιεχζεσλ
εκθαλίδεηαη ζηνλ πίλαθα 5 δηαθνξεηηθφ απφ ην ζχλνιν ησλ 66 εθκεηαιιεχζεσλ, ζηηο νπνίεο
βαζίζηεθε ε έξεπλα.
Πίλαθαο 5. Σαμηλόκεζε βνζθήζηκσλ γαηώλ ζύκθσλα κε ηελ επηθξαηνύζα βιάζηεζε
Table 5. Classification of pastures according to their dominant vegetation type
Έθηαζε
Σχπνο βνζθήζηκσλ
εθκεηάιιεπζεο
Ώξηζκφο εθκεηαιιεχζεσλ
ha/εθκ.
γαηψλ
(ha)/ηχπν
βνζθήζηκσλ γαηψλ
Πννιίβαδα
39
2.857
73
Φξπγαλνιίβαδα
21
1.170
55,7
Θακλνιίβαδα
47
4.331,5
92,2
Ααζνιίβαδα
35
3.773,7
107,8
χλνιν
142
12.132,2

%
23,6
9,6
35,7
31,1
100

Σν πνζνζηφ ησλ εθκεηαιιεχζεσλ, πνπ δηαζέηνπλ επίπεδνπο-πεξηθξαγκέλνπο βνζθνηφπνπο είλαη
ην ρακειφηεξν ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο (Πίλαθαο 6). Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ
εθκεηαιιεχζεσλ βξίζθεηαη ζε βνζθφηνπνπο, ζηνπο νπνίνπο δηαβηνχλ άγξηα ζαξθνθάγα δψα,
αθνινπζνχκελν απφ βνζθφηνπνπο πνπ βξίζθνληαη ζε ινθψδεηο ή νξεηλέο πεξηνρέο, ζε παξαπνηάκηεο
πεξηνρέο κε ξέκα ή βάιην θαη ζε βνζθφηνπνπο, πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ χπαξμε ραξαδξψλ.
Πίλαθαο 6. Παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηελ «αζθάιεηα» ησλ βνζθνηόπσλ
Table 6. Parameters that affect the safety of pastures
Παξάκεηξνη αζθαιείαο βνζθνηφπσλ
Ώξηζκφο εθκεηαιιεχζεσλ
Βθκεηαιιεχζεηο (%)
1. Βπίπεδνη-Πεξηθξαγκέλνη
8
12,1
2. Παξαπνηάκηνη-κε ξέκα ή βάιην
25
37,9
3. Λνθψδεηο ή νξεηλνί
53
80,3
4. Όπαξμε ραξαδξψλ
20
30,3
5. Όπαξμε άγξησλ ζαξθνθάγσλ δψσλ
55
83,3
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Ώπφ ηελ ηαμηλφκεζε ησλ εθκεηαιιεχζεσλ, βάζεη ηεο επηθηλδπλφηεηαο ησλ βνζθνηφπσλ ηνπο
(Πίλαθαο 7), θαίλεηαη φηη νη πεξηζζφηεξεο εθκεηαιιεχζεηο δηαρεηξίδνληαη ζρεηηθά επηθίλδπλνπο
βνζθφηνπνπο, ελψ νη αζθαιείο βνζθφηνπνη βξίζθνληαη ζην κηθξφηεξν πνζνζηφ ησλ εθκεηαιιεχζεσλ.
Πίλαθαο 7. Παξερόκελε αζθάιεηα ησλ βνζθνηόπσλ ζηηο εθηξνθέο ησλ ζειαδνπζώλ αγειάδσλ
Table 7. Supplied safety of pastures to suckler cows
Παξερφκελε αζθάιεηα βνζθνηφπσλ
Ώξηζκφο εθκεηαιιεχζεσλ
Πνζνζηφ %
Ώ. Ώζθαιείο (παξάκεηξνη 1 ή 2)
12
18,2
ΐ. ρεηηθά Ώζθαιείο (παξάκεηξνη 2 & 3 ή 5)
17
25,7
Γ. ρεηηθά Βπηθίλδπλνη (παξάκεηξνη 2 & 4 ή 5)
22
33,3
Α. Βπηθίλδπλνη (παξάκεηξνη 2 & 4 & 5)
15
22,8
χλνιν
66
100

πδήηεζε - πκπεξάζκαηα
Οη πιεξνθνξίεο, πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ηελ παξνχζα έξεπλα, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα
δηαθξίλνπλ ην βαζκφ εληαηηθνπνίεζεο-εθηαηηθνπνίεζεο ησλ εθηξνθψλ ησλ ζειαδνπζψλ αγειάδσλ,
γηαηί επηθεληξψλνληαη ζηελ εμάξηεζήο ηνπο απφ ηνπο βνζθνηφπνπο θαη ζηε ζρέζε ησλ δψσλ κε ην
πεξηβάιινλ δηαβίσζήο ηνπο (Milán θ.α. 2006). Βπίζεο, ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ θαη άιινη δείθηεο,
φπσο ε επηθξαηνχζα βιάζηεζε θαη ε παξερφκελε αζθάιεηα ησλ βνζθνηφπσλ (Sturaro θ.α. 2009,
Serrano-Martínez θ.α. 2004). ηελ παξνχζα κειέηε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο βνζθνθφξησζεο
ρξεζηκνπνηήζεθε ε έθηαζε ησλ δεκφζησλ θαη ηδηφθηεησλ βνζθνηφπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα
βφζθεζε απφ ηηο ζειάδνπζεο αγειάδεο ην θαινθαίξη έσο ην θζηλφπσξν. ε αληίζηνηρε κειέηε ζηελ
Εηαιία νη Sturaro θ.α. (2009) ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ επηθάλεηα ησλ βνζθνηφπσλ, πνπ δηαρεηξίδεηαη ή
θαηέρεη ε εθηξνθή, ελψ ζηα εθηαηηθά θαη εκηεθηαηηθά ζπζηήκαηα εθηξνθήο, πνπ έρνπλ κειεηεζεί ζηε
Μεζνγεηαθή δψλε, έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηίκεζε ηεο βνζθνθφξησζεο ε ζπλνιηθά δηαζέζηκε
έθηαζε βνζθνηφπσλ, πνπ αμηνπνηείηαη γηα ηε δηαηξνθή παξάιιεια θαη άιισλ εηδψλ αγξνηηθψλ δψσλ
(Bernués θ.α. 2011, Choisi θ.α. 2012).
ηελ έξεπλά καο ε κέζε ηηκή ηεο βνζθνθφξησζεο ήηαλ 0,7 ΜΓΜ/ha. Δ βνζθνθφξησζε ζε
κειέηεο, πνπ αθνξνχλ ζε εθηξνθέο βννεηδψλ θξενπαξαγσγήο ησλ Milan θ.α. (2006), García-Martínez
θ.α. (2009) θαη Perea θ.α. (2014) ήηαλ ηεο ηάμεσο ησλ 0,4 ΜΓΜ/ha, 1,7 ΜΓΜ/ha θαη 0,43 ΜΓΜ/ha,
αληίζηνηρα. ηηο παξαπάλσ κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Εζπαλία ε ηηκή ηεο
βνζθνθφξησζεο ήηαλ ρακειφηεξε απφ ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν, πηζαλφηαηα επεηδή νη απνδφζεηο ζε
βνζθήζηκε χιε ησλ βνζθνηφπσλ ηεο Νφηηαο Εζπαλίαο είλαη κηθξφηεξεο απφ απηέο άιισλ
γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ ηεο Βπξψπεο (Milán θ.α. 2006). ηελ έξεπλά καο, ε ρακειή κέζε ηηκή ηεο
βνζθνθφξησζεο (0,7 ΜΓΜ/ha) αθνξά ην ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ βνζθνηφπσλ. ηαλ φκσο
ππνινγίζηεθε ε βνζθνθφξησζε κε βάζε ηα δηαζέζηκα πννιίβαδα (θαηά κέζν φξν 48 εθηάξηα γηα
θάζε εθκεηάιιεπζε) γηα ηηο ίδηεο εθηξνθέο, ηφηε ε κέζε ηηκή ηεο αλήιζε ζηηο 3,08 ΜΓΜ/ha. Δ ηηκή
απηή είλαη θαηά πνιχ πςειφηεξε απφ ην κέζν φξν ηεο ρψξαο καο, πνπ αλέξρεηαη ζε 3 κηθξέο δστθέο
κνλάδεο αλά εθηάξην (Παπαλαζηάζεο 2009). ζνλ αθνξά ηηο ζακλψδεηο, θξπγαλψδεηο ή κεξηθψο
δαζνζθεπείο βνζθήζηκεο γαίεο (ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ππφξνθνο απνηειείηαη απφ ζάκλνπο ή
θξχγαλα), φπνπ ε ίδηα γε ρξεζηκνπνηείηαη θαη απφ άιια είδε δψσλ, απηέο, δελ κπνξνχλ λα
αμηνπνηεζνχλ ηθαλνπνηεηηθά γηα ηελ θάιπςε ησλ δηαηξνθηθψλ αλαγθψλ ησλ βννεηδψλ
θξενπαξαγσγήο. Ώπηφ νθείιεηαη ηφζν ζηελ πνιππινθφηεηα ρξήζεο ηεο δηαζέζηκεο έθηαζεο ησλ ελ
ιφγσ βνζθνηφπσλ θαη απφ άιια είδε δψσλ, αιιά θαη ζηηο δηαηξνθηθέο πξνηηκήζεηο ησλ βννεηδψλ, ηα
νπνία δελ είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηε βφζθεζε μπισδψλ θπηψλ (Σξαταλνπνχινπ θ.α. 2015).
Ώπφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξνθχπηεη, φηη ε δηαζεζηκφηεηα ησλ βνζθνηφπσλ γηα ηνπο
βννηξφθνπο είλαη ζε άκεζε εμάξηεζε κε ηνλ πιεζπζκφ ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαθφξσλ εηδψλ αγξνηηθψλ
δψσλ ζηελ θάζε γεσγξαθηθή πεξηνρή. Έηζη ινηπφλ, είλαη θαλεξφ φηη ε θάιπςε ησλ δηαηξνθηθψλ
αλαγθψλ ησλ ζειαδνπζψλ αγειάδσλ δελ κπνξεί λα βαζηζηεί πιένλ ζηηο πθηζηάκελεο δηαζέζηκεο
βνζθήζηκεο γαίεο, εάλ δελ ηξνπνπνηεζεί ε δηαλνκή ηνπο ζηηο ππάξρνπζεο εθηξνθέο. Σελ θαηαλνκή
θαη δηαρείξηζε ησλ δεκνζίσλ βνζθνηφπσλ, ηελ αζθνχλ νη Πεξηθεξεηαθέο Βλφηεηεο θαη‘ εθαξκνγή
ησλ πξνηεξαηνηήησλ πνπ δίλνπλ νη θαλνληζηηθέο απνθάζεηο ηνπ ΤΠ.Ώ.Ώ.Σ., ελψ ζεκαληηθφ πνζνζηφ
εθηάζεσλ βνζθνηφπσλ θαηαλέκεηαη αθφκε βάζεη ησλ ηζηνξηθψλ δηθαησκάησλ πνπ θαηέρνπλ αξθεηνί
θηελνηξφθνη, ζέκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηαλνκή ησλ θνηλνηηθψλ εληζρχζεσλ απφ ηνλ Ππιψλα 1
ηεο Κνηλήο Ώγξνηηθήο Πνιηηηθήο θαη δελ ζπλδέεηαη πάληα ή άκεζα κε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ
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εθηξνθψλ/εθκεηαιιεχζεσλ ζε βνζθφηνπνπο. Κξίλεηαη ινηπφλ ζθφπηκν λα εθπνλεζνχλ ζρέδηα θαη
κειέηεο δηαρείξηζεο βνζθνηφπσλ ζην επίπεδν ησλ δεκνηηθψλ δηακεξηζκάησλ ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΏ
1058/71977/07-07-2017 (ΦΒΚ 2331 ΐ‘) πνπ θαηεπζχλεη ηελ εθπφλεζε ησλ Αηαρεηξηζηηθψλ ρεδίσλ
ΐφζθεζεο ζε επίπεδν Αήκνπ, πνπ πεξηιακβάλεη ηηο Αεκνηηθέο Βλφηεηεο, κε ζαθή απνηχπσζε ηεο
βνζθντθαλφηεηαο θαη θαηαγξαθή ηνπ πξαγκαηηθνχ δσηθνχ θεθαιαίνπ, πνπ δηαβηεί θαη δηαηξέθεηαη
ζηηο εθηάζεηο απηέο. χκθσλα κε ηελ ΚΤΏ 873/55993/20.05.15 "Καηαλνκή βνζθνηφπσλ ζηνπο
θηελνηξφθνπο ηεο ρψξαο" ε επφκελε θαηαλνκή ζηνπο βννηξφθνπο, πνπ ζπκκεηείραλ ζηε παξνχζα
έξεπλα, θαζίζηαηαη εμαηξεηηθά δπζρεξήο ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ πιεζπζκνχ ζειαδνπζψλ αγειάδσλ πνπ
εθηξέθνπλ, θαζψο θαη εμαηηίαο ηεο πξνηεξαηφηεηαο πνπ έρνπλ νη εθηξνθείο ζπαλίσλ θπιψλ αγξνηηθψλ
δψσλ (ζπρλά κε παξαγσγηθψλ, φπσο είλαη ηα άινγα). Κξίλεηαη ινηπφλ ζθφπηκν λα ιεθζεί ππφςε θαηά
ηελ θαηαλνκή ησλ βνζθνηφπσλ φηη ηα βννεηδή εθκεηαιιεχνληαη ηθαλνπνηεηηθά κφλν ηα πννιίβαδα.
Βπίζεο ζα πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ ζηνπο βνζθνηφπνπο, φπσο
είλαη πνηίζηξεο, θάηλεο (ηαΎζηξεο) γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ δψσλ, δηάλνημε θαη ζπληήξεζε αγξνηηθψλ
δξφκσλ, ζηέγαζηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ, πεξηθξάμεηο θ.ά.
Δ πςειή ζπρλφηεηα παξνπζίαο άγξησλ ζαξθνθάγσλ δψσλ, φπσο ε αξθνχδα θαη ν ιχθνο απμάλεη
ζεκαληηθά ηελ επηθηλδπλφηεηα ησλ βνζθνηφπσλ, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα ησλ λεαξψλ
κφζρσλ. Γηα ηελ αξθνχδα, αλ θαη γεληθψο δελ ζεσξείηαη επηζεηηθφ δψν, ζηε ρψξα καο έρνπλ
αλαθεξζεί επηζέζεηο απφ αξθνχδα ηφζν ζε κνζραξάθηα φζν θαη ζε βνζθνχο. Οη Iliopoulos θ.α. (2009)
αλαθέξνπλ φηη ε πην επάισηε θαηεγνξία δψσλ βνζθήο ζε επηζέζεηο ιχθσλ είλαη νη λεαξνί κφζρνη (<6
κελψλ) θαη ηδηαίηεξα θαηά ηηο λπρηεξηλέο ψξεο. Έηζη, ε απμεκέλε επηθηλδπλφηεηα ησλ βνζθνηφπσλ
νδεγεί ηνπο θηελνηξφθνπο ζε πξσηκφηεξνπο απνγαιαθηηζκνχο κφζρσλ θαη κεηαθίλεζε κφλν ησλ
ελήιηθσλ βννεηδψλ ζηνπο βνζθφηνπνπο, γεγνλφο πνπ απμάλεη ην θφζηνο δηαηξνθήο ησλ παρπλφκελσλ
κφζρσλ. Βπίζεο, ζε δπζπξφζηηνπο βνζθνηφπνπο είλαη θαλεξφ φηη ε θηεληαηξηθή θξνληίδα είλαη
ζρεδφλ αδχλαην λα παξαζρεζεί άκεζα θαη θαηά απηφ ηνλ ηξφπν απμάλεηαη ην πνζνζηφ ησλ απσιεηψλ
ζε δψα.
Σν γεληθφ ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κειέηε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ βνζθήζηκσλ γαηψλ
απφ ηα βννεηδή θξενπαξαγσγήο ζηελ Πεξηθέξεηα ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο είλαη φηη ε επάξθεηά
ηνπο ζηελ θάιπςε ησλ δηαηξνθηθψλ αλαγθψλ ηνπο είλαη επκεηάβιεηε ζε θάζε αχμεζε ηνπ δσηθνχ
θεθαιαίνπ. Δ νξζνινγηθή δηαρείξηζή ηνπο θαη ε θαηεπζπλφκελε θαηαλνκή ηνπο αλά είδνο
παξαγσγηθνχ δψνπ θξίλεηαη φηη κπνξεί λα επηηχρεη ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζή ηνπο.
Abstract
In this study, we examined the potential use of available grazing land to suckler cow herds and we
determined their stocking rate in the Region of Central Macedonia (Northern Greece), in 2014. Data
were collected by field research and through interviews from a stratified sample of 66 breeders, in
order to identify the livestock population characteristics and achieve the categorization of pastures.
The pastures included public and private grazing lands that are used by suckler cows and their calves
during the six-month summer grazing period that takes place in most cases by moving the animals
from the farm's facilities. The survey revealed that the average stocking rate of the Region was 0.70
Livestock Units/ha with strong variability within the study area. Also, the relatively high unsafety of
pastures and their seasonal use, on the one hand, do not help to achieve satisfactory productive yields
and, on the other hand, pastures are at risk of direct deterioration due to over-grazing.
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Πεξίιεςε
ηελ εξγαζία απηή πξνζδηνξίζηεθε ε κεληαία παξαγσγή θαη ε ρεκηθή ζχζηαζε ηεο βνζθήζηκεο χιεο
πγξψλ πννιίβαδσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Λίκλεο Κεξθίλεο ηεο Π.Β. εξξψλ, απφ ην Μάην 2015 έσο θαη
ηνλ Ώπξίιην 2016. Δ κέζε εηήζηα παξαγσγή βνζθήζηκεο χιεο ήηαλ 929,3 kg/ha, ε πεξηεθηηθφηεηά
ηεο ζε νιηθέο πξσηεΎλεο (ΟΠ) θπκάλζεθε απφ 10,9% έσο 18,0% ην Αεθέκβξην θαη Φεβξνπάξην,
αληίζηνηρα θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε NDF απφ 37,2% έσο 56,1% ην Μάξηην θαη Αεθέκβξην,
αληίζηνηρα. Δ πεξηεθηηθφηεηα ηεο βνζθήζηκεο χιεο ζε ΟΠ κπνξεί λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο
ζπληήξεζεο ησλ λεξνβνχβαισλ πνπ βφζθνπλ ζηελ πεξηνρή έξεπλαο θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο,
ελψ επαξθεί γηα ηηο αλάγθεο εγθπκνζχλεο θαη γαιαθηνπαξαγσγήο κφλν ην Φεβξνπάξην, Μάξηην θαη
επηέκβξην. Βπηπιένλ, ε πεξηεθηηθφηεηα ηεο βνζθήζηκεο χιεο ζε NDF δελ απνηειεί πεξηνξηζηηθφ
παξάγνληα γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο κεγάιεο θνηιίαο ησλ λεξνβνχβαισλ ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο.
Λέμεηο θιεηδηά: Θξεπηηθή αμία, Ηλώδεηο νπζίεο, Ληβαδηθή βιάζηεζε, Οιηθέο πξσηεΐλεο, Τγξόηνπνη.
Βηζαγσγή
Δ Κεξθίλε είλαη κία ηερλεηή ιίκλε, ε νπνία δεκηνπξγήζεθε ζηε ζέζε ελφο θπζηθνχ βάιηνπ
(Εδησηηθφο Μεηεσξνινγηθφο ηαζκφο, Υξπζνρψξαθα εξξψλ 2018). Βμαηηίαο ηεο παξνρήο ηεο ιίκλεο
κε λεξφ απφ ηνλ πνηακφ ηξπκψλα, ηε ιεηηνπξγία ηνπ θξάγκαηνο ζην Ληζφηνπν θαη ηεο ζεξηλήο
άξδεπζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ ε ζηάζκε ησλ πδάησλ ηεο παξνπζηάδεη κεγάιεο δηαθπκάλζεηο εληφο ηνπ
έηνπο (>5 κέηξσλ), ελψ ε κεηαθνξά θαη ελαπφζεζε θεξηψλ πιηθψλ απφ ηνλ πνηακφ θαζηζηά ηα εδάθε
ηεο πεξηνρήο ηδηαίηεξα γφληκα. Ώπηφ επλνεί ηελ αλάπηπμε βιάζηεζεο (αγξσζηψδε, ςπραλζή,
πιαηχθπιιεο πφεο, ζάκλνη θαη δέλδξα) κεγάιεο πνηθηιφηεηαο ζηα πγξά πννιίβαδα ηεο πεξηνρήο
(Σζηνκπάλε 2019). Σα πγξά πννιίβαδα απνηεινχλ κηα μερσξηζηή κνξθή ιηβαδηψλ (Παπαλαζηάζεο
θαη Εζπηθνχδεο 2012). Δ έθηαζή ηνπο είλαη πεξηνξηζκέλε ζηε ρψξα καο, έρνπλ φκσο ηδηαίηεξε
ζεκαζία (Γηαθνπιάθε θαη Καδφγινπ 2017) δηφηη εθηφο απφ ηφπνπο βφζθεζεο (θπξίσο γηα
λεξνβνχβαινπο (Bubalus bubalis) θαη ινηπά βννεηδή) απνηεινχλ βηφηνπνπο γηα πνιιά είδε πνπιηψλ
θαη ςαξηψλ.
Δ παξαγσγή ηεο ιηβαδηθήο βιάζηεζεο ησλ πγξψλ πννιίβαδσλ επεξεάδεηαη απφ πνιινχο
παξάγνληεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο, ην έδαθνο, ην εχξνο θαη ηε δηάξθεηα ησλ
δηαθπκάλζεσλ ηεο ζηάζκεο ηνπ λεξνχ θαη ηελ έληαζε ηεο βφζθεζεο (Keddy 2010). Βπίζεο, ε ρεκηθή
ζχζηαζε ηεο βιάζηεζεο εμαξηάηαη απφ ηα είδε ησλ θπηψλ πνπ ηε ζπλζέηνπλ, θαζψο θαη απφ ηνπο
θιηκαηεδαθηθνχο παξάγνληεο (Short θ.α. 1972). Ώθφκε, γηα θάζε ιηβάδη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά
ηεο βιάζηεζεο εμαξηψληαη θαη απφ ηνλ ηξφπν δηαρείξηζήο ηνπ, θαζψο θαη απφ ην θαηλνινγηθφ ζηάδην
αλάπηπμεο ησλ θπηψλ. Γεληθά, νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαθχκαλζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο
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βιάζηεζεο ζε πγξά πννιίβαδα θαη ηεο ρεκηθήο ηεο ζχζηαζεο ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ησλ
βνζθφλησλ δψσλ είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλεο (Σasset θ.α. 2019).
θνπνί ηεο έξεπλαο ήηαλ: 1) ε κέηξεζε ηεο ππέξγεηαο βηνκάδαο ηεο πνψδνπο βιάζηεζεο ζε πγξά
πννιίβαδα ηεο πεξηνρήο ηεο Λίκλεο Κεξθίλεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Βλφηεηαο εξξψλ, 2) ν
πξνζδηνξηζκφο ηεο ρεκηθήο ζχζηαζεο ηεο πνψδνπο βιάζηεζεο ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ησλ
λεξνβνχβαισλ πνπ βφζθνπλ εθεί.
Τιηθά θαη Μέζνδνη
Δ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε πγξά πννιίβαδα, ζπλνιηθήο έθηαζεο 91,19 εθηαξίσλ, πνπ
βξίζθνληαη ζηε λνηηναλαηνιηθή πιεπξά ηεο ιίκλεο Κεξθίλεο, ζηελ Σνπηθή Κνηλφηεηα (ΣΚ)
Υξπζνρψξαθσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Βλφηεηαο (ΠΒ) εξξψλ, απφ ην Μάην 2015 έσο θαη ηνλ Ώπξίιην
2016. Σν θιίκα είλαη επεηξσηηθφ, κεζνγεηαθνχ ηχπνπ, κε δεζηά, μεξά θαινθαίξηα θαη ςπρξνχο,
πγξνχο ρεηκψλεο. Δ κέζε ζεξκνθξαζία αέξα θαηά ηελ πεξίνδν έξεπλαο ήηαλ 15,8 oC, ελψ ε εηήζηα
βξνρφπησζε ήηαλ 550,2 mm (ρήκα 1) (Εδησηηθφο Μεηεσξνινγηθφο ηαζκφο, Υξπζνρψξαθα εξξψλ
2018).

ρήκα 3. Μεληαία δηαθύκαλζε ζεξκνθξαζίαο αέξα (νC, αξηζηεξόο θάζεηνο άμνλαο) θαη βξνρόπησζεο (mm, δεμηόο θάζεηνο άμνλαο) θαηά
ηελ πεξίνδν έξεπλαο (Μάηνο 2015 – Απξίιηνο 2016) ζηελ ΣΚ Υξπζνρώξαθσλ ηεο ΠΔ εξξώλ (δηάγξακκα βαζηζκέλν ζηα κεηεσξνινγηθά
ζηνηρεία, πνπ ιήθζεζαλ από ηνλ Ηδησηηθό Μεηεσξνινγηθό ηαζκό, Υξπζνρώξαθα εξξώλ 2018)
Figure 1. Monthly variation of air temperature (νC, left vertical bar) and rainfall (mm. right vertical bar) during the study
period (May 2015 – April 2016) at the Local Community of Chrysochorafa, Serres Prefecture (diagram based on the climatic
data from the Private Weather Station, Chrysohorafa Serres 2018.

Οη κεηξήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θάζε κήλα ζε ηξεηο κε-κφληκεο γξακκηθέο δεηγκαηνιεπηηθέο
ηνκέο βιάζηεζεο, ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ησλ Cook θαη Stubbendieck (1986), ζε ζέζεηο κε
ζρεηηθά νκνηνγελή βιάζηεζε, νη νπνίεο ήηαλ αληηπξνζσπεπηηθέο ηεο βιάζηεζεο ησλ πγξψλ
πννιίβαδσλ. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηνκψλ, ρξεζηκνπνηήζεθε κία κεηξνηαηλία 25 κέηξσλ, ε νπνία
ζηεξεσλφηαλ θάζε θνξά ζην έδαθνο, πξνθεηκέλνπ λα παξακέλεη ζηαζεξή. Καηά κήθνο θάζε ηνκήο
ηνπνζεηνχληαλ ζε ζέζεηο πνπ θαζνξίζηεθαλ ηπραία, δχν κεηαιιηθά πιαίζηα 0,50×0,50 κ., ζηα νπνία ε
ππέξγεηα βηνκάδα θνβφηαλ θαη ζπγθεληξσλφηαλ ζε πξνδπγηζκέλεο ραξηνζαθνχιεο. Μεηά ηε δχγηζή
ηεο θαη ηελ αθαίξεζε ηνπ βάξνπο ηεο ζαθνχιαο, ππνινγίδνληαλ ην λσπφ ηεο βάξνο. πλνιηθά, θάζε
κήλα ζπγθεληξσλφηαλ 6 ζαθνχιεο κε ππέξγεηα βηνκάδα (3 ηνκέο  2 πιαίζηα αλά ηνκή). Οη ζαθνχιεο
κε ηε βηνκάδα κεηά ηελ μήξαλζή ηνπο γηα 48 ψξεο ζε θνχξλν, ζηνπο 65 oC, δπγίδνληαλ ζε δπγφ
αθξηβείαο, αθαηξνχληαλ ην βάξνο ηεο ζαθνχιαο θαη θαηαγξάθνληαλ ην μεξφ βάξνο ηεο ππέξγεηαο
βηνκάδαο, εθθξαζκέλν ζε kg/ha. ηε ζπλέρεηα, ην πεξηερφκελν θάζε ζαθνχιαο αιέζνληαλ ζε κχιν
άιεζεο θαη ηνπνζεηνχληαλ ζε αεξνζηεγέο πιαζηηθφ ζαθνπιάθη, κε ηνλ θσδηθφ θαηαγξαθήο ηνπ
(κήλαο ζπιινγήο, αξηζκφο ηνκήο, αξηζκφο πιαηζίνπ). Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζπιιέρζεθαλ 72 δείγκαηα
μεξήο βηνκάδαο (6 δείγκαηα αλά κήλα  12 κήλεο). Οη ηηκέο ηνπ μεξνχ βάξνπο απηψλ ησλ δεηγκάησλ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο παξαγσγήο ηεο βιάζηεζεο ησλ πγξψλ πννιίβαδσλ. Γηα
ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ρεκηθήο ζχζηαζεο ηεο ιηβαδηθήο βιάζηεζεο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ 36 δείγκαηα
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μεξήο βηνκάδαο, ηα νπνία πξνέθπςαλ κε ελνπνίεζε ησλ δχν δεηγκάησλ ηεο θάζε ηνκήο. ηα δείγκαηα
απηά πξνζδηνξίζηεθαλ:
1) Δ πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθφ άδσην (Ν) κε ηε κέζνδν Kjeldahl (AOAC 2000) θαη ζηε ζπλέρεηα ε
πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθέο πξσηεΎλεο (ΟΠ) (Crude Protein, CP), σο Ν × 6,25.
2) Σα θπηηαξηθά ηνηρψκαηα (NDF) κε ηε κέζνδν Van Soest (1967).
3) Οη αδηάιπηεο ζε φμηλν απνθαζαξηζηηθφ δηάιπκα νπζίεο (ΏDF), πνπ πξνθχπηνπλ κεηά ηελ
απνκάθξπλζε ησλ εκηθπηηαξηλψλ απφ ηα θπηηαξηθά ηνηρψκαηα.
4) Δ ιηγλίλε (ADL), πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ απνκάθξπλζε ηεο θπηηαξίλεο κε ηελ επίδξαζε 72%
H2SO4 (Goering θαη Van Soest 1970).
ια ηα απνηειέζκαηα εθθξάζηεθαλ ζε πνζνζηά (%) ηεο μεξήο νπζίαο.
Πξηλ ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηεο παξαγσγήο θαη ηεο ρεκηθήο ζχζηαζεο ηεο
ιηβαδηθήο βιάζηεζεο, ειέγρζεθε αλ ηα απνηειέζκαηα πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα ηεο θαλνληθφηεηαο, κε
ηελ εθηίκεζε ησλ ηζηνγξακκάησλ, ησλ θξηηεξίσλ ινμφηεηαο θαη θχξησζεο, θαη κε ηνλ έιεγρν
Kolmogorov-Smirnov (Mehta θαη Patel 1996), θαζψο θαη ην θξηηήξην ηεο νκνζθεδαζηηθφηεηαο, κε
ηελ εθηίκεζε ηνπ δηαγξάκκαηνο δηαζπνξάο γηα θάζε κεηαβιεηή (ΟΠ, NDF, ADF, ADL). ηα
δεδνκέλα ηεο ιηβαδηθήο παξαγσγήο εθαξκφζηεθε ινγαξηζκηθφο κεηαζρεκαηηζκφο. Δ εθηίκεζε ησλ
δηαθνξψλ ησλ κέζσλ φξσλ κεηαμχ ησλ κελψλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ αλάιπζε
παξαιιαθηηθφηεηαο θαηά έλαλ παξάγνληα (one-way ANOVA), ελψ νη επηκέξνπο ζπγθξίζεηο κεηαμχ
ησλ κελψλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηνλ έιεγρν ηνπ Tukey (Zar 2010).
Ώπνηειέζκαηα
Δ κεληαία δηαθχκαλζε ηεο παξαγσγήο ηεο βνζθήζηκεο χιεο (kg/ha) ησλ πγξψλ πννιίβαδσλ ηεο
πεξηνρήο έξεπλαο παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 1. Ώπφ ηελ αλάιπζε παξαιιαθηηθφηεηαο πξνέθπςε φηη
ππήξραλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο (F=8,089, df = 11, P<0,001) ζηε ιηβαδηθή παξαγσγή ησλ πγξψλ
πννιίβαδσλ κεηαμχ ησλ κελψλ. Βηδηθφηεξα, ρακειφηεξεο ηηκέο (P0,05) ηεο παξαγσγήο
θαηαγξάθεθαλ ηνπο κήλεο Αεθέκβξην θαη Φεβξνπάξην (382 θαη 413 kg/ha, αληίζηνηρα) ζε ζχγθξηζε
κε ηνπο ππφινηπνπο κήλεο. Σν Ννέκβξην θαηαγξάθεθε ε πςειφηεξε παξαγσγή βνζθήζηκεο χιεο
(1.523 kg/ha), αθνινπζνχκελε απφ ηελ παξαγσγή πνπ θαηαγξάθεθε ηνλ Ώπξίιην, Οθηψβξην,
Ώχγνπζην, Μάην, επηέκβξην, Ενχλην, Ενχιην θαη Μάξηην κε ηελ παξαγσγή βνζθήζηκεο χιεο λα κε
δηαθέξεη ζεκαληηθά (P0,05) κεηαμχ απηψλ ησλ κελψλ.
Πίλαθαο 1. Μέζνο όξνο θαη ηππηθό ζθάικα (Μ.Ο.±Σ..) ηεο παξαγσγήο βνζθήζηκεο ύιεο (kg/ha) ησλ πγξώλ πννιίβαδσλ ηεο
ΣΚ Υξπζνρώξαθσλ ηεο ΠΔ εξξώλ ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο
Table 1. Mean value and standard error (M.±S.E.) of wet grasslands forage mass (kg/ha) at the Local Community of
Chrysochorafa, Serres Prefecture throughout the year
Μήλαο
ΕΏΝ
ΦΒΐ
ΜΏΡ
ΏΠΡ
ΜΏΕ
ΕΟΤΝ ΕΟΤΛ
ΏΤΓ
ΒΠ
ΟΚΣ
ΝΟΒ
ΑΒΚ
Παξαγσγή
ΐνζθήζηκεο 526βγ
413γ
684αβγ 1.344α 1.094αβ 811αβγ 768αβγ 1.099α 1.041αβ 1.266α 1.523α
382γ
Όιεο (kg/ha)
± Σ..
78
67
106
353
140
103
131
113
108
354
276
56
α, β, γ
Αηαθνξεηηθνί εθζέηεο δειψλνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ κέζσλ φξσλ ησλ κελψλ (one-way
ANOVA θαη έιεγρνο ηνπ Tukey ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο Ρ≤0,05).

ηνλ Πίλαθα 2 παξνπζηάδεηαη ε κεληαία δηαθχκαλζε ηεο (%) πεξηεθηηθφηεηαο ηεο ιηβαδηθήο
βιάζηεζεο ζε νιηθέο πξσηεΎλεο θαη ζε ηλψδεηο νπζίεο (NDF, ADF, ADL).
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Πίλαθαο 2. Μέζνο όξνο θαη ηππηθό ζθάικα (Μ.Ο.±Σ..) ηεο πεξηεθηηθόηεηαο (%) ηεο ιηβαδηθήο βιάζηεζεο ζε νιηθέο πξσηεΐλεο
(ΟΠ) θαη ηλώδεηο νπζίεο (ΗΟ) ησλ πγξώλ πννιίβαδσλ ηεο ΣΚ Υξπζνρώξαθσλ ηεο ΠΔ εξξώλ ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο
Table 2. Mean value and standard error (M.±S.E.) of Crude Protein (CP) and fiber content (NDF, ADF, and ADL) of wet
grasslands forage mass at the Local Community of Chrysochorafa, Serres Prefecture throughout the year
Ελψδεηο Οπζίεο (ΕΟ) (%) *

Οιηθέο ΠξσηεΎλεο (ΟΠ)
(%) *

NDF (%) ±Σ..

ADF (%) ±Σ..

ADL (%) ±Σ..

Εαλνπάξηνο

10,9ε ± 0,04

55,8α ± 1,83

43,4α ± 9,73

4,0α ± 0,94

Φεβξνπάξηνο

18,0α ± 0,09

41,1δε ± 1,17

31,5β ± 4,21

2,7β ± 0,38

Μάξηηνο

17,5α ± 0,06

37,2ε ± 0,65

31,0β ± 0,18

3,0αβ ± 0,25

Ώπξίιηνο

13,4βγ ± 0,31

45,5γδ ± 2,44

34,4αβ ± 2,58

3,0αβ ± 0,24

Μάηνο

12,5γδ ± 0,01

49,3βγ ± 1,39

32,9αβ ± 0,24

3,1αβ ± 0,02

Ενχληνο

11,6δε ± 0,96

49,5βγ ± 1,14

35,7αβ ± 2,12

3,2αβ ± 0,25

Ενχιηνο

11,2ε ± 0,00

52,4αβ ± 0,71

36,6αβ ± 5,83

3,3αβ ± 0,52

Ώχγνπζηνο

13,1βγ ± 0,65

50,9αβγ ± 4,71

32,1αβ ± 0,42

3,0αβ ± 0,13

επηέκβξηνο

17,5α ± 0,00

43,2δ ± 1,85

32,4αβ ± 1,49

2,8β ± 0,09

Οθηψβξηνο

13,7β ± 0,05

52,3αβ ± 0,63

35,0αβ ± 2,52

3,1αβ ± 0,28

Ννέκβξηνο

13,6β ± 0,04

51,3αβ ± 0,63

31,0β ± 2,33

2,7β ± 0,22

Μήλαο

Αεθέκβξηνο
10,9ε ± 0,30
56,1α ± 0,52
37,5αβ ± 2,73
3,4αβ ± 0,35
*Σν πνζνζηφ (%) ησλ ΟΠ, NDF, ADF θαη ADL είλαη ππνινγηζκέλν επί ηεο μεξήο νπζίαο ηεο ιηβαδηθήο βιάζηεζεο.
α,β,γ,δ,ε
Αηαθνξεηηθνί εθζέηεο ζε θάζε ζηήιε δειψλνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ κέζσλ φξσλ ησλ κελψλ
(one-way ANOVA θαη έιεγρνο ηνπ Tukey ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο Ρ≤0,05).

Ώπφ ηελ αλάιπζε παξαιιαθηηθφηεηαο πξνέθπςε φηη ε πεξηεθηηθφηεηα ηεο ιηβαδηθήο βιάζηεζεο ζε
ΟΠ (%) δηέθεξε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ κελψλ (F=158,797, df =11, Ρ≤0,001) (Πίλαθαο 2).
Βηδηθφηεξα, θαηά ηνπο κήλεο Φεβξνπάξην, Μάξηην θαη επηέκβξην ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ΟΠ
παξνπζίαζε πςειφηεξεο ηηκέο (Ρ≤0,05) (18,0%, 17,5% θαη 17,5%, αληίζηνηρα) ζε ζχγθξηζε κε ηνπο
ππφινηπνπο κήλεο ηεο πεξηφδνπ έξεπλαο, ελψ νη ρακειφηεξεο ηηκέο (Ρ≤0,05) θαηαγξάθεθαλ ηνπο
κήλεο Αεθέκβξην, Εαλνπάξην θαη Ενχιην (10,9%, 10,9% θαη 11,2%).
ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ κελψλ θαηαγξάθεθαλ θαη ζηελ πεξηεθηηθφηεηα ηεο
ιηβαδηθήο βιάζηεζεο ζε NDF (%) (F=29,611, df=11, Ρ≤0,001) κε ηνπο κήλεο Αεθέκβξην θαη
Εαλνπάξην λα παξνπζηάδνπλ ηηο πςειφηεξεο ηηκέο ζε NDF (56,1% θαη 55,8%, αληίζηνηρα), ρσξίο φκσο
λα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά (Ρ>0,05) απφ ηνπο κήλεο Ενχιην, Ώχγνπζην, Οθηψβξην θαη Ννέκβξην. Δ
ρακειφηεξε ηηκή θαηαγξάθεθε ην Μάξηην (37,2%), ε νπνία δε δηέθεξε ζεκαληηθά απφ ηελ ηηκή ηνπ
Φεβξνπαξίνπ (41,1%), ελψ δηέθεξε ζεκαληηθά απφ φινπο ηνπο ππφινηπνπο κήλεο.
Δ πεξηεθηηθφηεηα ηεο βνζθήζηκεο χιεο ζε ADF (%) ήηαλ θαηά κέζν 37,4% θαη δηέθεξε
ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ κελψλ (F=2,563, df=11, Ρ≤0,05). Δ πςειφηεξε ηηκή θαηαγξάθεθε ηνλ
Εαλνπάξην (43,4%) ελψ νη ρακειφηεξεο ην Φεβξνπάξην, Μάξηην θαη Ννέκβξην (31,5%, 31,0%, θαη
31,0%, αληίζηνηρα).
Δ πεξηεθηηθφηεηα ηεο ιηβαδηθήο βιάζηεζεο ζε ιηγλίλε (%) ήηαλ θαηά κέζν φξν 3,1% θαη δηέθεξε
ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ κελψλ (F=2,356, df =11, Ρ≤0,05). Δ πςειφηεξε ηηκή πξνζδηνξίζηεθε ηνλ
Εαλνπάξην (4,0%) ελψ ε κηθξφηεξε ην επηέκβξην, Ννέκβξην θαη Φεβξνπάξην (2,8%, 2,7%, θαη 2,7%,
αληίζηνηρα).
πδήηεζε – πκπεξάζκαηα
Δ εηήζηα παξαγσγή βνζθήζηκεο χιεο ήηαλ θαηά κέζν φξν 929,3 kg/ha. Οη ρακειφηεξεο ηηκέο πνπ
θαηαγξάθεθαλ θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο (απφ 382 kg/ha έσο 526 kg/ha ην Αεθέκβξην θαη
Εαλνπάξην, αληίζηνηρα) πηζαλφλ νθείινληαη ζηηο ηδηαίηεξα ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, πνπ
παξαηεξήζεθαλ θαηά ηνπο κήλεο απηνχο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππεξβφζθεζε, πνπ ππάξρεη ζηα πγξά
πννιίβαδα ηεο πεξηνρήο έξεπλαο (Γηαθνπιάθε θ.α. 2015). Βπίζεο, νη πςειέο ηηκέο ζηε ιηβαδηθή
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παξαγσγή, πνπ θαηαγξάθεθαλ ην θζηλφπσξν (1.041 kg/ha, 1.266 kg/ha θαη 1.523 kg/ha ην
επηέκβξην, Οθηψβξην θαη Ννέκβξην, αληίζηνηρα), θαζψο επίζεο θαη ηελ άλνημε (1.344 kg/ha ηνλ
Ώπξίιην θαη 1.094 kg/ha ην Μάην) είλαη πηζαλφλ απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ησλ βξνρνπηψζεσλ, πνπ
παξαηεξήζεθαλ ζε απηέο ηηο πεξηφδνπο (ρήκα 1). Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο
ζπκθσλνχλ κε ηνλ Καδφγινπ (2007), ν νπνίνο αλαθέξεη φηη ε παξαγσγή βνζθήζηκεο χιεο ζε
πεξηνδηθά πιεκκπξηδφκελεο εθηάζεηο ηεο Λίκλεο Μηθξήο Πξέζπαο κεηαβάιιεηαη κεηαμχ ησλ επνρψλ,
κε ηε κηθξφηεξε παξαγσγή λα θαηαγξάθεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα θαη ηε κεγαιχηεξε θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο άλνημεο. Βπίζεο, αλαθέξεηαη φηη ε κέζε εηήζηα παξαγσγή ππέξγεηαο βηνκάδαο αλήιζε
ζηηο 2.456,6 kg/ha (κέζνο φξνο ηξηψλ εηψλ). Οη ηηκέο πνπ αλαθέξνληαη απφ ηνλ Καδφγινπ (2007)
είλαη θαηά πνιχ πςειφηεξεο απφ ην κέζν φξν ηεο εηήζηαο παξαγσγήο ηεο πνψδνπο βιάζηεζεο, πνπ
κεηξήζεθε ζηελ πεξηνρή ηεο Λίκλεο Κεξθίλεο. Ώπηφ φκσο νθείιεηαη ζηελ πνιχ πςειή
βνζθνθφξησζε, πνπ θαηαγξάθεθε ζηελ πεξηνρή έξεπλαο (4,27 κδκ/ha) ζχκθσλα κε ηνπο Γηαθνπιάθε
θ.α. (2015). Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηνλ Καξκίξε (2016) έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο παξαγφκελεο
βνζθήζηκεο χιεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο ιίκλεο Κεξθίλεο κέλεη αλαμηνπνίεην απφ ηα δψα.
Δ πεξηεθηηθφηεηα ηεο βνζθήζηκεο χιεο ησλ πγξψλ πννιίβαδσλ ζε νιηθέο πξσηεΎλεο θπκάλζεθε
απφ 10,9% ηνπο κήλεο Αεθέκβξην θαη Εαλνπάξην έσο 18,0% ην Φεβξνπάξην. Ώπφ ηα απνηειέζκαηα
ηνπ Πίλαθα 2, παξαηεξνχκε φηη ε πεξηεθηηθφηεηα ηεο πνψδνπο βιάζηεζεο ζε νιηθέο πξσηεΎλεο είλαη
πςειή ην Φεβξνπάξην θαη ην Μάξηην θαη κεηψλεηαη ζηαδηαθά κέρξη ηνλ Ενχιην. ηε ζπλέρεηα
απμάλεηαη κέρξη ην επηέκβξην, φπνπ εκθαλίδεη θαη πάιη πςειή ηηκή θαη κεηά αθνινπζεί πησηηθή
πνξεία κέρξη ην Αεθέκβξην. Βίλαη γλσζηφ φηη ζηα λεαξά πνψδε θπηά ε ζπγθέληξσζε ησλ νιηθψλ
πξσηετλψλ είλαη αξρηθά πςειή, ηα επίπεδα φκσο απηά κεηψλνληαη, θαζψο ηα θπηά σξηκάδνπλ
(Γηαθνπιάθε θαη Νάζηεο 1987, Decandia θ.α. 2007). ηελ παξνχζα έξεπλα εκθαλίδνληαη πςειέο
ηηκέο ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ηεο βιάζηεζεο ζε νιηθέο πξσηεΎλεο ζε δπν δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο (ηέινο
ρεηκψλα-αξρέο άλνημεο θαη ην θζηλφπσξν). Δ απμεκέλε πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθέο πξσηεΎλεο θαηά
ηνπο κήλεο Φεβξνπάξην, Μάξηην θαη επηέκβξην είλαη πηζαλφ λα νθείιεηαη ζηελ
επαλαδξαζηεξηνπνίεζε ησλ ιηβαδηθψλ θπηψλ εμαηηίαο ησλ βξνρνπηψζεσλ, πνπ παξαηεξήζεθαλ ηνλ
Εαλνπάξην (85,4 mm), ην Φεβξνπάξην (41 mm), ην Μάξηην (84,9 mm), ηνλ Ώχγνπζην (38,2 mm) θαη
ην επηέκβξην (96,8 mm) (ρήκα 1). Βμαηηίαο ηεο πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε πγξαζία ησλ πγξψλ
πννιίβαδσλ, θαζψο επίζεο θαη ηεο ζπλερνχο θαη έληνλεο βφζθεζεο πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ πεξηνρή
(Γηαθνπιάθε θ.α. 2015) ηα θπηά αλαβιαζηάλνπλ, ρσξίο λα έρνπλ ηνλ απαξαίηεην ρξφλν λα θηάζνπλ
ζε πιήξε σξίκαλζε αθνινπζψληαο ηηο επνρηαθέο κεηαβνιέο. Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθέο πξσηετλεο
θαηά κέζν φξν 15,3% θαη 13,7% γηα ην Ννέκβξην θαη Αεθέκβξην αλαθέξνπλ νη Karmiris θ.α. (2017)
γηα νξηζκέλεο νκάδεο θπηψλ (αγξσζηψδε, αγξσζηνεηδή, πδξφβηα είδε θαη πιαηχθπιιεο πφεο) ζηε
Λίκλε Κεξθίλε, πνπ πξνηηκψληαη απφ ηε λαλφρελα (Anser erythropus). Βπίζεο, πεξηεθηηθφηεηα ζε
νιηθέο πξσηεΎλεο (Μ.Ο. δπν εηψλ) 12,9%, 10,2%, θαη 12,5% γηα ηελ άλνημε, ην θαινθαίξη θαη ην
θζηλφπσξν, αληίζηνηρα αλαθέξεηαη απφ ηνλ Καδφγινπ (2007) γηα πνψδε βιάζηεζε ζε πεξηνδηθά
πιεκκπξηδφκελεο εθηάζεηο ηεο Λίκλεο Μηθξήο Πξέζπαο.
Οη πξσηεΎλεο είλαη απαξαίηεην ζπζηαηηθφ γηα ηε δηαηήξεζε, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ αλαπαξαγσγή
ησλ δψσλ. Οη αλάγθεο ησλ λεξνβνχβαισλ ζε νιηθέο πξσηεΎλεο εμαξηψληαη απφ ην ζσκαηηθφ ηνπο
βάξνο θαη ηε θπζηνινγηθή ηνπο θαηάζηαζε (πεξίνδνο γαιαθηνπαξαγσγήο ή μεξά πεξίνδνο).
Ώλαθέξεηαη απφ ηνλ Proto (1993), φηη νη αλάγθεο ησλ λεξνβνχβαισλ ζε νιηθέο πξσηεΎλεο γηα
ζπληήξεζε είλαη 10,5% ηεο μεξήο νπζίαο ηεο βνζθήζηκεο χιεο. Τςειφηεξεο φκσο ηηκέο (12-14%)
αλαθέξνληαη απφ ηνπο Paengkoum θ.α. (2013) γηα αλαπηπζζφκελνπο Thai βνχβαινπο (swamp buffalo
Bubalus bubalis), ελψ ίδην επίπεδν ηηκψλ ζε νιηθέο πξσηετλεο (12-14%) αλαθέξνληαη γηα ηηο αλάγθεο
ησλ λεξνβνχβαισλ θαηά ηελ εγθπκνζχλε (Tuncer 2006) θαη ηε γαιαθηνπαξαγσγή (Sarwar θ.α.
2009). Λακβάλνληαο ππφςε ηα απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα 1, παξαηεξνχκε φηη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε
νιηθέο πξσηεΎλεο ηεο βνζθήζηκεο χιεο ησλ πγξψλ πννιίβαδσλ ζηελ πεξηνρή έξεπλαο, επαξθεί γηα ηελ
θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζπληήξεζεο ζε νιηθέο πξσηεΎλεο ησλ λεξνβνχβαισλ ζε φιε ηελ πεξίνδν ηνπ
ρξφλνπ, ελψ νη αλάγθεο γηα εγθπκνζχλε θαη γαιαθηνπαξαγσγή θαιχπηνληαλ ην Φεβξνπάξην, Μάξηην
θαη επηέκβξην θαη νξηαθά ηνλ Ώπξίιην, Ώχγνπζην, Οθηψβξην θαη Ννέκβξην, ελψ δελ θαιχπηνληαη
ηνλ Ενχλην, Ενχιην, Αεθέκβξην θαη Εαλνπάξην. Βίλαη πξνθαλέο φηη γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε
νιηθέο πξσηεΎλεο γηα ηε γαιαθηνπαξαγσγή είλαη αλαγθαία ε ρνξήγεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ
δσνηξνθψλ θαηά ηνπο κήλεο απηνχο. χκθσλα φκσο κε ηνπο Σζηνκπάλε θ.α. (2013), νη εθηξνθείο
λεξνβνχβαισλ ζηελ πεξηνρή έξεπλαο ρνξεγνχλ ζπκπιεξσκαηηθέο δσνηξνθέο ζηα δψα ηνπο θαζ‘ φιε
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ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ηδηαίηεξα θαηά δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα θαη ηνπ θαινθαηξηνχ, πνπ παξαηεξείηαη
έιιεηςε βνζθήζηκεο χιεο.
Δ πεξηεθηηθφηεηα ηεο βνζθήζηκεο χιεο ζε θπηηαξηθά ηνηρψκαηα (NDF), πεξηιακβάλεη ηελ
θπηηαξίλε, ηηο εκηθπηηαξίλεο θαη ηε ιηγλίλε, θαζψο θαη ιηγληλνπνηεκέλεο αδσηνχρεο ελψζεηο. Ο
ππνινγηζκφο ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ησλ θπηψλ ζε NDF ζεσξείηαη ε πην αμηφπηζηε κέζνδνο γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηεο ζπλνιηθήο θπηηαξίλεο θαη ζπλδέεηαη κε ηελ θαηαλάισζε ηξνθήο, ηε ιεηηνπξγία ηεο
κεγάιεο θνηιίαο θαη ην ζπλνιηθφ ρξφλν κάζεζεο ησλ ηξνθψλ (Allen θ.α. 1996, Allen 1997). Δ
πεξηεθηηθφηεηα ηεο βνζθήζηκεο χιεο ζε θπηηαξηθά ηνηρψκαηα απμάλεηαη, θαζψο ηα θπηά πιεζηάδνπλ
ζην ζηάδην σξίκαλζεο (Cook 1972). Με ηελ αχμεζε απηή παξαηεξείηαη θαη ηαπηφρξνλε κείσζε ησλ
πεξηερνκέλσλ ησλ θπηηάξσλ, ηα νπνία απαξηίδνληαη απφ ζπζηαηηθά, πνπ είλαη πιήξσο πεπηά θαη
κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ άκεζα απφ ηα δψα. ηελ παξνχζα έξεπλα, ε πεξηεθηηθφηεηα ησλ θπηψλ ζε
NDF δελ αθνινχζεζε επαθξηβψο ηελ πνξεία ηεο αχμεζεο ησλ θπηηαξηθψλ ηνηρσκάησλ κε ηελ πξφνδν
ηεο βιαζηηθήο πεξηφδνπ, δηφηη ππήξρε θαη κία δεχηεξε ρακειή ηηκή ην επηέκβξην, εμαηηίαο ηεο
αλαβιάζηεζεο ησλ θπηψλ, πνπ παξαηεξήζεθε ηελ πεξίνδν απηή. Οη ηηκέο ησλ ΝDF θπκάλζεθαλ απφ
37,2 % έσο 56,2 %, νη νπνίεο ήηαλ κηθξφηεξεο απφ ην αλψηεξν φξην ηνπ 60,0%, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε
κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ηξνθήο ζηα κεξπθαζηηθά (Mertens 1994). Βπνκέλσο, ε πεξηεθηηθφηεηα ηεο
βνζθήζηκεο χιεο ζε NDF δελ απνηειεί πεξηνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο κεγάιεο
θνηιίαο ησλ λεξνβνχβαισλ θαζ‘φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο.
Δ ηηκή ADF, αληηπξνζσπεχεη ην ζχκπινθν ιηγλίλεο – θπηηαξίλεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηεο πεπηηθφηεηαο. Δ κέηξεζε ησλ ADF αλαθέξεηαη ζηα ζπζηαηηθά ηεο βνζθήζηκεο
χιεο, πνπ είλαη ηα ιηγφηεξα πεπηά απφ ηα δψα. ηαλ ε πεξηεθηηθφηεηα ηεο βνζθήζηκεο χιεο ζε ADF
απμάλεηαη, ηφηε ε πεπηηθφηεηά ηεο κεηψλεηαη. ηελ παξνχζα έξεπλα, ε κέζε εηήζηα πεξηεθηηθφηεηα
ηεο βνζθήζηκεο χιεο ζε ADF ήηαλ ρακειή θαη αθνινχζεζε παξφκνηα πνξεία κε απηή ησλ NDF ζηε
δηάξθεηα ηνπ έηνπο.
Δ πεξηεθηηθφηεηα ηεο βιάζηεζεο ησλ πγξψλ πννιίβαδσλ ζε ιηγλίλε ήηαλ ρακειή (θπκάλζεθε απφ
2,7% έσο 4%). Βίλαη γλσζηφ φηη ε ρακειή πεξηεθηηθφηεηα ηεο ιηβαδηθήο βιάζηεζεο ζε ιηγλίλε
θαζηζηά ηε βνζθήζηκε χιε εχπεπηε γηα ηα βφζθνληα κεξπθαζηηθά (Liu θ.α. 2018). Ώπηφ ζπκβαίλεη
επεηδή ε πεξηεθηηθφηεηα ηεο βνζθήζηκεο χιεο ζε ιηγλίλε (ADL) απνηειεί ηνλ θχξην παξάγνληα πνπ
επεξεάδεη ηελ πεπηηθφηεηα ησλ θπηηαξηθψλ ηνηρσκάησλ. ηαλ ε ζπγθέληξσζε ηεο ιηγλίλεο
απμάλεηαη, ε πεπηηθφηεηα ηεο βνζθήζηκεο χιεο κεηψλεηαη. Σα κεξπθαζηηθά κπνξνχλ λα πέςνπλ ηελ
θπηηαξίλε θαη ηηο εκηθπηηαξίλεο απφ ηα θπηηαξηθά ηνηρψκαηα ησλ θπηψλ, σζηφζν ε ιηγλίλε, επεηδή
απνηειεί έλα θπζηθφ εκπφδην ζηελ επίζεζε ησλ κηθξννξγαληζκψλ ηεο κεγάιεο θνηιίαο ζηα θπηηαξηθά
ηνηρψκαηα ησλ θπηψλ, πεξηνξίδεη ην ξπζκφ θαη ηελ έθηαζε ηεο πέςεο, ηδηαίηεξα φηαλ απμάλεηαη ε
αλαινγία ηεο ζηα θπηηαξηθά ηνηρψκαηα (Moore θαη Jung 2001).
Σα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηε ιηβαδηθή παξαγσγή ησλ πγξψλ πννιίβαδσλ θαη
ηε ρεκηθή ηεο ζχζηαζε είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηεο βφζθεζεο ζηηο εθηάζεηο
απηέο. Βίλαη πιεξνθνξίεο απαξαίηεηεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο βνζθντθαλφηεηαο ζηα δηαρεηξηζηηθά
ζρέδηα βφζθεζεο, θαζψο επίζεο θαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ, πνπ ζα πξέπεη λα
ρνξεγνχληαη ζπκπιεξσκαηηθέο δσνηξνθέο ζηνπο λεξνβνχβαινπο απφ ηνπο εθηξνθείο.
Abstract
In this study the monthly variation of forage mass and its chemical composition was determined on the
wet grasslands of the Lake Kerkini in Serres Prefecture from May 2015 to April 2016. The mean
annual forage mass was 929.3 kg/ha, the crude protein (CP) content ranged from 10.9% to 18.0% in
December and February, respectively, and the NDF content was from 37.2% to 56.1% in March and
December, respectively. The CP content of the forage mass meets the maintenance needs of grazing
water buffaloes throughout the year, while their gestation and lactation needs were met only during
February, March and September. The NDF content of the forage mass is not a limiting factor for the
water buffaloes‘ rumen functionality throughout the year.
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Πεξίιεςε
Οη βνζθήζηκεο γαίεο σο θπζηθά νηθνζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηεμνρήλ γηα ηε βφζθεζε
ησλ αγξνηηθψλ δψσλ ππνβαζκίδνληαη ζεκαληηθά απφ ηελ πίεζε ηεο βνζθήο. Δ δηαηήξεζε θαη
αλάπηπμε ηνπ θνπαδηάξηθνπ κε λνκαδηθνχ ζπζηήκαηνο (κε κεηαθηλνχκελε επνρηθά κνξθή εθηξνθήο),
νδήγεζε ζηελ έληνλε βφζθεζε ησλ βνζθήζηκσλ γαηψλ ζηηο πεδηλέο θαη εκηνξεηλέο πεξηνρέο, κε
επαθφινπζν ηελ επηθξάηεζε ησλ αλεπηζχκεησλ γηα ηα δψα ιηβαδηθψλ θπηψλ θαη ζηελ έληνλε
ππνβάζκηζή ηνπο. Με ηε ζχληαμε ησλ πξνζσξηλψλ δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ βφζθεζεο γηα ηηο
βνζθήζηκεο εθηάζεηο ζηνπο ηέζζεξηο (4) Αήκνπο ηεο Π.Β. Ξάλζεο, δηαπηζηψζεθε ε δηαθνξνπνίεζε
ηεο θαηαλνκήο ησλ βνζθνηνπηθψλ ελνηήησλ αλάινγα κε ηελ πίεζε ηεο βφζθεζεο, ηελ πςνκεηξηθή
δψλε πνπ απαληνχλ, ηελ πνηφηεηα ηφπνπ θαη ηε ιηβαδηθή θαηάζηαζε. Βπηπιένλ, απφ ηηο κεηαβνιέο
πνπ δηαπηζηψζεθαλ, θαηαδεηθλχεηαη ε αλαγθαηφηεηα ζχληαμεο ηνπ ζπλφινπ ησλ Αηαρεηξηζηηθψλ
ρεδίσλ ΐφζθεζεο γηα ην ζχλνιν ηεο Βπηθξάηεηαο, ψζηε λα δνζεί ε δπλαηφηεηα νξζνινγηθήο
θαηαλνκήο ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ θαη εμαζθάιηζεο ηεο βησζηκφηεηαο ησλ βνζθήζηκσλ γαηψλ θαη ηελ
αλάδεημή ηνπο ζε ρψξνπο επηθξάηεζεο ηεο βηνινγηθήο θαη νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο.
Λέμεηο θιεηδηά: Βνζθήζηκεο γαίεο, Γηαρεηξηζηηθά ζρέδηα, Πίεζε βνζθήο, Ληβαδηθή θαηάζηαζε, Πνηόηεηα
ηόπνπ.

Βηζαγσγή
Οη βνζθήζηκεο γαίεο σο θπζηθά νηθνζπζηήκαηα απνηεινχλ πξσηαξρηθά ηφπνπο βφζθεζεο ησλ
αγξνηηθψλ δψσλ, παξάιιεια, σζηφζν, είλαη νη θαηάιιεινη βηφηνπνη γηα ηελ άγξηα παλίδα, ηνπία
πςειήο αηζζεηηθήο αμίαο θαη δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο. Βπηπιένλ, ξπζκίδνπλ ηελ πδαηηθή ηζνξξνπία
θαη παξαγσγή λεξνχ, ελψ κε ηε βιάζηεζή ηνπο απνηξέπνπλ ηε δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο. Οη
βνζθήζηκεο γαίεο ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζηε δέζκεπζε θαη απνζήθεπζε ηνπ άλζξαθα, ζηε δηαηήξεζε
ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηελ αλαθχθισζε ησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ (Παπαλαζηάζεο θαη Εζπηθνχδεο
2012). Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο, νη βνζθήζηκεο εθηάζεηο πξέπεη λα δηαρεηξίδνληαη κε αξρέο
νξζνινγηθήο ρξήζεο, πνπ ζα απνβιέπνπλ ζηελ ηαπηφρξνλε παξαγσγή πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο
πξντφλησλ θαη εμαζθάιηζε ππεξεζηψλ, ρσξίο λα ππνβαζκίδεηαη ην νηθνζχζηεκα.
Δ ζχληαμε ησλ Πξνζσξηλψλ Αηαρεηξηζηηθψλ ρεδίσλ ΐφζθεζεο (ΠΑΐ) ζηφρεπε ζηελ
θαηαγξαθή ησλ βνζθήζηκσλ εθηάζεσλ, ηνπ θαζεζηψηνο ρξήζεο θαη ηνπ παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ ησλ
βνζθφηνπσλ, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη γλσζηή ε επηθάλεηά ηνπο, ε βνζθντθαλφηεηα απηήο θαη ε ιηβαδηθή
θαηάζηαζε. Σα ΠΑΐ γηα ηελ Π.Β. Ξάλζεο ζπληάρζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο εγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο
ηεο ΚΤΏ κε αξηζ. 117394/2932/12-12-2014 (ΦΒΚ 3557 ΐ΄/30-12-2014), κε ζθνπφ ζηελ πινπνίεζε
κηαο αλαγλσξηζηηθήο κειέηεο ησλ βνζθήζηκσλ εθηάζεσλ κε έκθαζε ζηελ θαηαγξαθή ηεο
πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, έηζη ψζηε λα απνηειέζεη θξηηήξην γηα δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο πξνο
φθεινο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ηεο θηελνηξνθίαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.
Σα ΠΑΐ ηεο Π.Β. Ξάλζεο, απνηεινχλ ηκήκα ηεο πινπνίεζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ «Έξεπλα
δηαρείξηζεο ηεο βόζθεζεο, ζηνπο βνζθνηόπνπο ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ Αηησιναθαξλαλίαο,
εξξώλ, Ξάλζεο θαη Λάξηζαο- ύληαμε πξνζσξηλώλ δηαρεηξηζηηθώλ ζρεδίσλ βόζθεζεο αλά Γήκν» κε
θνξέα πινπνίεζεο ην Ελζηηηνχην Ααζηθψλ Βξεπλψλ Θεζζαινλίθεο.
θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε αμηνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξαηίζεληαη ζηα ΠΑΐ
ησλ Αήκσλ Ξάλζεο, Μχθεο, Σνπείξνπ θαη Ώβδήξσλ ηεο Π.Β. Ξάλζεο, φζνλ αθνξά ηελ πθηζηάκελε
θαηάζηαζε ζηνπο παξαπάλσ Αήκνπο θαη ηηο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζε φκνξνπο
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Αήκνπο. Βπηπιένλ, ζηφρνο ηεο εξγαζίαο απνηειεί ε επηβεβαίσζε ηεο αλαγθαηφηεηαο ζχληαμεο ησλ
Αηαρεηξηζηηθψλ ρεδίσλ ΐφζθεζεο γηα ην ζχλνιν ηεο Βπηθξάηεηαο, ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζνχλ
ζεκαληηθέο παξεκβάζεηο πξνο φθεινο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ηεο θηελνηξνθίαο θαη ηεο δηαηήξεζεο
ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.

Τιηθά θαη Μέζνδνη
Σα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζχληαμε ηεο εξγαζίαο, ιήθζεθαλ απφ ηα Πξνζσξηλά
Αηαρεηξηζηηθά ρέδηα ΐφζθεζεο ησλ Αήκσλ ηεο Π.Β. Ξάλζεο, ηα νπνία εγθξίζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο
αξηζ. 2169/13-04-2016 (ΏΑΏ: 7ΐΏΓΟΡ1Τ-Φ1Ρ) – Αήκνο Μχθεο, 4486/13-04-2016 (ΏΑΏ:
23ΦΟΡ1Τ-Δ68) – Αήκνο Ξάλζεο, 4548/13-04-2016 (ΏΑΏ: 66ΟΛΟΡ1Τ-ΦΣ5) – Αήκνο Σνπείξνπ
θαη 4704/18-04-2016 (ΏΑΏ: 6ΚΣΟΡ1Τ-Ε6Π) – Αήκνο Ώβδήξσλ, απνθάζεηο ηεο Ώπνθεληξσκέλεο
Αηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο (Πιαηήο θ.α. 2016α, Πιαηήο θ.α. 2016β, Πιαηήο θ.α. 2016γ, Πιαηήο
θ.α. 2016δ).
ηα παξαπάλσ ΠΑΐ, γηα θάζε Αήκν δεκηνπξγήζεθε δηαθνξεηηθφ πνιπγσληθφ αξρείν (shapefile),
ε επεμεξγαζία ηνπ νπνίνπ έγηλε ζε μερσξηζηή γεσβάζε, φπνπ ζπκπεξηειάκβαλε φια ηα δεδνκέλα ηεο
πεξηνρήο (φξηα δήκσλ, πδξνγξαθηθφ δίθηπν, νδηθφ δίθηπν, πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, πεξηνρέο
NATURA 2000, θαηεγνξία επηιεμηκφηεηαο, δηαρεηξηζηηθέο κειέηεο, αλαδαζσηέεο εθηάζεηο θιπ.). H
επεμεξγαζία ησλ ρσξηθψλ θαη πεξηγξαθηθψλ δεδνκέλσλ ραξηψλ ρξήζεσλ/θάιπςεο γεο έγηλε κε ηελ
αμηνπνίεζε ησλ Γ..Π. (Stone θ.α. 1994, Cowen θ.α. 1995, Ώτλαιή θ.α. 2013) (ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ
ArcGIS 10.1).
Πξαγκαηνπνηήζεθε αλαγλψξηζε θαη ραξηνγξάθεζε ησλ βνζθήζηκσλ γαηψλ ζην ζχζηεκα
ζπληεηαγκέλσλ ΒΓΏ ΄87 ζε θιίκαθα 1:25.000 θαη ζηε ζπλέρεηα, έγηλε ηαμηλφκεζε ζε ιηβαδηθνχο
ηχπνπο {πννιίβαδα, ζακλνιίβαδα θαη δαζνιίβαδα (κεξηθψο δαζνζθεπείο εθηάζεηο)}. ιεο νη εθηάζεηο
εκβαδνκεηξήζεθαλ θαη δεκηνπξγήζεθε ςεθηαθφο ζεκαηηθφο ράξηεο. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα
ην ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο ησλ ιηβαδηψλ ηεο ρψξαο καο δίδνληαη ζε πξνγελέζηεξεο εξγαζίεο
(Παπαλαζηάζεο θ.α. 1986, Papanastasis 1989, Platis θ.α. 1999). Έγηλε ζχγθξηζε, φπσο απηά δίδνληαη
απφ ηελ ΒΛ.ΣΏΣ. θαη ηνλ ΟΠΒΚΒΠΒ.
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ιηβαδηθήο θαηάζηαζεο ησλ βνζθήζηκσλ γαηψλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ
καθξνζθνπηθά θξηηήξηα ηεο βιάζηεζεο θαη ηνπ εδάθνπο, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 6 ησλ
πξνδηαγξαθψλ. Πξνζδηνξίζηεθε ε πνηφηεηα ηφπνπ θαη ε πςνκεηξηθή δψλε πνπ απαληνχλ, ζχκθσλα
κε ηνλ πίλαθα 3 ησλ πξνδηαγξαθψλ. Ώλάινγα κε ηελ πνηφηεηα ηφπνπ, ηε ιηβαδηθή θαηάζηαζε, ηε
κέζε παξαγσγή, εθηηκήζεθε ε παξνχζα βνζθντθαλφηεηα, ζε θάζε ιηβαδηθφ ηχπν, ζχκθσλα κε ηνλ
πίλαθα 3 ησλ πξνδηαγξαθψλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αξηζκνχ βνζθφλησλ δψσλ, ζπιιέρηεθαλ
ζηνηρεία δσηθνχ θεθαιαίνπ απφ Αήκνπο, ΑΏΟΚ, ΒΛ.ΣΏΣ., ΟΠΒΚΒΠΒ, Κηελνηξνθηθνχο
πλεηαηξηζκνχο θαη ζπγθξίζεθε κε ηελ παξνχζα βνζθντθαλφηεηα.

Ώπνηειέζκαηα
Γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο νη βνζθήζηκεο εθηάζεηο ζε θάζε Αήκν αλαγλσξίζηεθαλ θαη
ηαμηλνκήζεθαλ ζε ηξεηο ιηβαδηθνχο ηχπνπο: πννιίβαδα, ζακλνιίβαδα (αείθπιισλ θαη θπιινβφισλ
εηδψλ) θαη δαζνιίβαδα. Σα θξπγαλνιίβαδα θαη νη εγθαηαιεηκκέλνη αγξνί ελζσκαηψζεθαλ ζηα
πννιίβαδα. ηελ Eηθφλα 1 εκθαλίδνληαη νη ιηβαδηθνί ηχπνη ησλ 4 ΠΑΐ ησλ αληίζηνηρσλ Αήκσλ
Μχθεο, Ξάλζεο, Σνπείξνπ θαη Ώβδήξσλ ηεο Π.Β. Ξάλζεο.
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Βηθφλα 1. Υάξηεο ιηβαδηθώλ ηύπσλ Γήκσλ ηεο Π.Δ. Ξάλζεο
Image 1. Map of rangeland types Municipality in the Regional Unit of Xanthi

Οη βνζθήζηκεο γαίεο θαιχπηνπλ έθηαζε 27.595 ha θαη ζηνπο 4 Αήκνπο ηεο Π.Β. Ξάλζεο (ρήκα
1). Ο ηχπνο ησλ ζακλνιίβαδσλ θαιχπηεη έθηαζε 17.097 ha ή πνζνζηφ 62,0% ηνπ ζπλφινπ ηεο Π.Β.
Ξάλζεο, θαη αλαιπηηθφηεξα γηα ηνπο Αήκνπο: Μχθεο απνηειεί ην 67,0%, Ξάλζεο ην 57,0%, Σνπείξνπ
ην 67% θαη Ώβδήξσλ ην 55% ησλ ζπλνιηθψλ εθηάζεσλ ζε θάζε Αήκν. Ο ηχπνο ησλ πννιίβαδσλ
θαιχπηεη έθηαζε 8.429 ha ή πνζνζηφ ην 30,5% ηνπ ζπλφινπ ηεο Π.Β. Ξάλζεο, θαη αλαιπηηθφηεξα γηα
ηνπο Αήκνπο: Μχθεο απνηειεί ην 22,5%, Ξάλζεο ην 30,0%, Σνπείξνπ ην 33,0% θαη Ώβδήξσλ ην 55%
ησλ ζπλνιηθψλ εθηάζεσλ ζε θάζε Αήκν (ρήκα 1). Ο ηχπνο ησλ Ααζνιίβαδσλ θαιχπηεη κηθξή έθηαζε
2.069 ha ή πνζνζηφ 7,5% ηνπ ζπλφινπ ηεο Π.Β. Ξάλζεο θαη θπξίσο ζηνπο Αήκνπο Ξάλζεο θαη Μχθεο
ρήκα 1).
ΐνζθήζηκεο Βθηάζεηο θαηά Ληβαδηθό Σύπν
9.000,00
8.000,00

Έθηαζε ζε ρηι.

7.000,00
6.000,00
5.000,00
4.000,00
3.000,00
2.000,00
1.000,00
0,00
Αήκνο Μχθεο

Αήκνο Ξάλζεο

Πννιίβαδα & Βγθ. Ώγξνί

Αήκνο Σνπείξνπ

Θακλνιίβαδα

Αήκνο Ώβδήξσλ

Ααζνιίβαδα

ρήκα 1. Καηαλνκή ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο (ha) βνζθήζηκσλ γαηώλ θαηά ιηβαδηθό ηύπν ησλ 4 Γήκσλ ηεο Π.Δ. Ξάλζεο
Figure 1. Distribution total area (ha) of grazing lands by a rangeland type of 4 Municipalities in the Regional Unit of Xanthi
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Δ θαηαλνκή ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ ζε θάζε Αήκν ζηελ Π.Β. Ξάλζεο εκθαλίδεηαη ζην ρήκα 2. Σα
αγξνηηθά δψα ειεπζέξαο βνζθήο, θαηά είδνο δψνπ, απνηεινχληαη απφ ηα βννεηδή, ηα πξφβαηα, ηα γίδηα,
ίππνη, φλνη θαη εκίνλνη, κε ην κεγαιχηεξν αξηζκφ ζηνπο Αήκνπο Σνπείξνπ θαη Ώβδήξσλ θαη θπξίαξρν
είδνο δψνπ ηα πξφβαηα θαη αθνινπζνχλ νη Αήκνη Μχθεο θαη Ξάλζεο κε θπξίαξρν είδνο δψνπ ηα γίδηα
(ρήκα 2).
Γσηθό Κεθάιαην αλά Αήκν

Ώξηζκφο Ώγξνηηθψλ Γψσλ (ρηι.)
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Πξόβαηα

Γίδηα

Αήκνο Σνπείξνπ
Ίππνη, όλνη & εκίνλνη

Αήκνο Ώβδήξσλ
Υνίξνη

ρήκα 2. Εσηθό θεθάιαην θαηά είδνο δώνπ ζηνπο 4 Γήκνπο ηεο ΠΔ Ξάλζεο
Figure 2. Livestock by animal species of 4 Municipalities in the Regional Unit of Xanthi

ην ρήκα 3 εκθαλίδεηαη ε βνζθνθφξησζε γηα πεξίνδν βφζθεζεο έμη (6) κελψλ θαη ε παξνχζα
βνζθντθαλφηεηα ζηνπο βνζθνηφπνπο ησλ 4 Αήκσλ ηεο Π.Β. Ξάλζεο. Δ βνζθνθφξησζε είλαη πνιχ
πςειή ζην Αήκν Ώβδήξσλ, μεπεξλψληαο θαηά νθηψ θνξέο πεξίπνπ ηελ βνζθντθαλφηεηα, ζηνπο
Αήκνπο Μχθεο θαη Σνπείξνπ ε ππέξβαζε θηάλεη ην ηεηξαπιάζην θαη ζην Αήκν Ξάλζεο ην δηπιάζην
ηεο βνζθντθαλφηεηαο (ρήκα 3).
Γσηθέο Μνλάδεο αλά Αήκν
Ώξηζκφο Γσηθψλ Μνλάδσλ
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ΐνζθνθόξησζε

ρήκα 3. ύγθξηζε ηεο ζπλνιηθήο βνζθντθαλόηεηαο θαη ηεο βνζθνθόξησζεο ησλ ιηβαδηθώλ ηύπσλ
ζε πεξηνρέο ησλ 4 Γήκσλ ηεο ΠΔ Ξάλζεο
Figure 3. Comparison of the total carrying capacity and stoking rate of the rangelad types
in the areas of the 4Municipalities in the Regional Unit of Xanthi
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Δ θαηαλνκή ησλ ζπλνιηθψλ βνζθήζηκσλ γαηψλ ησλ 4 Αήκσλ ηεο Π.Β. Ξάλζεο θαηά ιηβαδηθφ ηχπν
θαη ζηηο ηξεηο πςνκεηξηθέο δψλεο, πεδηλή (0-600 κ.), εκηνξεηλή (601-800 κ.) θαη νξεηλή (>800 κ.)
εκθαλίδεηαη ζην ρήκα 4.
Σύπνη βιάζηεζεο θαηά πςνκεηξηθή δώλε
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Πεδηλή

Οξεηλή

Δκηνξεηλή

Πεδηλή

0,00

Ααζνιίβαδα
Αήκνο Ώβδήξσλ

ρήκα 4. ύγθξηζε ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο (ha) ησλ βνζθήζηκσλ γαηώλ θαηά ιηβαδηθό ηύπν
θαη πςνκεηξηθή δώλε ησλ 4 Γήκσλ ηεο Π.Δ. Ξάλζεο
Figure 4. Comparison of the total area (ha) of grazing lands by a rangeland type
and altitude zone of the 4 Municipalities in the Regional Unit of Xanthi

Οη βνζθήζηκεο εθηάζεηο θαη ζηνπο 4 Αήκνπο απαληνχλ θπξίσο ζηελ πεδηλή δψλε, κεηαμχ ησλ
ιηβαδηθψλ ηχπσλ θαη πςνκεηξηθήο δψλεο θπξηαξρνχλ ηα ζακλνιίβαδα, ηα νπνία θαηαλέκνληαη θαη
ζηηο ηξεηο δψλεο ζε θζίλνπζα πνξεία θαη κφλν ζην Αήκν Σνπείξνπ απαληνχλ ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ
ζηελ νξεηλή δψλε, ελψ ηα πννιίβαδα θπξηαξρνχλ θαη ζηνπο 4 Αήκνπο ζηελ πεδηλή πςνκεηξηθή δψλε
(ρήκα 4).
Ώλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη απνηειέζκαηα, ζρεηηθά κε ηελ ηαμηλφκεζε ζε ιηβαδηθνχο ηχπνπο, ηελ
παξνχζα βνζθντθαλφηεηα, ηελ πςνκεηξηθή δψλε, ηελ πνηφηεηα ηφπνπ, ηε ιηβαδηθή θαηάζηαζε, ηε
βνζθνθφξησζε θαη επηιεμηκφηεηα, εκπεξηέρνληαη ζηα εγθεθξηκέλα ΠΑΐ (Πιαηήο θ.α. 2016α,
Πιαηήο θ.α. 2016β, Πιαηήο θ.α. 2016γ, Πιαηήο θ.α. 2016δ).

πδήηεζε - πκπεξάζκαηα
Ώπφ ηελ θαηαγξαθή ησλ βνζθήζηκσλ εθηάζεσλ (γαηψλ) ν Αήκνο Ξάλζεο έρεη ην 36,0% ηνπ
ζπλφινπ ζηελ Π.Β. Ξάλζεο, αθνινπζνχλ νη Αήκνη Μχθεο θαη Σνπείξνπ κε πνζνζηά 27,4% θαη 23,6%
αληίζηνηρα, θαη ν Αήκνο Ώβδήξσλ κε πνζνζηφ 13,0% ηνπ ζπλφινπ.
Μεηαμχ ησλ 4 Αήκσλ, ν Αήκνο Ώβδήξσλ πθίζηαληαη ηε κεγαιχηεξε βνζθνθφξησζε ζε ζρέζε κε
ην παξαγσγηθφ δπλακηθφ ησλ ιηβαδηθψλ ηχπσλ βιάζηεζεο (πννιίβαδσλ θαη ζακλνιίβαδσλ), θαη ηα
νπνία απαληνχλ ζηελ πεδηλή δψλε, αθνινπζνχλ νη Αήκνη Μχθεο, Σνπείξνπ θαη Ξάλζεο, φπνπ νη
βνζθφηνπνη (πννιίβαδα, ζακλνιίβαδα, δαζνιίβαδα) ππεξβφζθνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο θαη πθίζηαηαη
βνζθνθφξησζε ζε πνζνζηφ πςειφηεξν ηεο βνζθντθαλφηεηαο. ηνλ Αήκν Ξάλζεο ζηνλ νπνίν
ππάγεηαη θαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ βνζθήζηκσλ εθηάζεσλ πθίζηαηαη κηα κηθξφηεξε αλαινγία
βνζθνθφξησζεο.
Δ παξνχζα βνζθντθαλφηεηα δελ είλαη ε ίδηα ζε φινπο ηνπο ηχπνπο ιηβαδηθήο βιάζηεζεο θαη ηηο
πςνκεηξηθέο δψλεο. Ώπμάλεηαη απφ ηελ πεδηλή πξνο ηελ εκηνξεηλή θαη νξεηλή δψλε. πγθεθξηκέλα,
είλαη κεγαιχηεξε ζηα ζακλνιίβαδα, κηθξφηεξε ζηα δαζνιίβαδα θαη ελδηάκεζε ζηα πννιίβαδα. Ώπηφ
ζεκαίλεη, φηη ηα πην παξαγσγηθά ιηβάδηα κεηαμχ ησλ ηξηψλ ηχπσλ ηεο πεξηνρήο είλαη ηα ζακλνιίβαδα.
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Σα ζακλνιίβαδα, παξά ηελ θαθή ιηβαδηθή θαηάζηαζε θαη ηα αβαζή ηνπο εδάθε, ζπλερίδνπλ λα είλαη
αξθεηά παξαγσγηθά πξνθαλψο εμαηηίαο ηεο πςειήο παξαγσγηθφηεηαο ησλ ζάκλσλ. Βπίζεο, ηα νξεηλά
πννιίβαδα είλαη ηα πην παξαγσγηθά ζπγθξηηηθά κε ηα πννιίβαδα ηεο εκηνξεηλήο θαη πεδηλήο δψλεο,
ελψ ηα ιηγφηεξν παξαγσγηθά θαη ζε κηθξφηεξε έθηαζε είλαη ηα δαζνιίβαδα θαη ηα νπνία απαληνχλ
θπξίσο ζηελ πεδηλή πςνκεηξηθή δψλε ζηελ Π.Β. Ξάλζεο.
Βμαηηίαο ηεο πςειήο βνζθνθφξησζεο ππάξρεη ζεκαληηθή ππνβάζκηζε ησλ βνζθήζηκσλ γαηψλ
θπξίσο ζηελ πεδηλή δψλε, δει. κέρξη ηα 600 κ., φπνπ απαληά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ
βνζθήζηκσλ γαηψλ. ην πξφβιεκα απηφ ζπκβάιεη ζεκαληηθά, ε θαηαλνκή ησλ ζηαβιηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ, κε απνηέιεζκα αιινχ λα πξνθαιείηαη ππεξβφζθεζε θαη αιινχ ππνβφζθεζε.
Οη θηελνηξφθνη, ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ ηδηαίηεξα, θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ησλ δψσλ γηα ηξνθή κε
ηε ζπιινγή θιαδηψλ πνπ έρνπλ πινχζην θχιισκα (θιαδνλνκή). Δ θιαδνλνκή κπνξεί λα πξνζθέξεη
πνιχηηκε ηξνθή ζηα δψα, ηδηαίηεξα ηα γίδηα, θαηά ην ρεηκψλα, αιιά αζθείηαη αιφγηζηα κε απνηέιεζκα
λα έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ αλάπηπμε ησλ δξπνδαζψλ ηεο πεξηνρήο. Πάλησο, φινη νη
θηελνηξφθνη ηαΎδνπλ ηα δψα κε ζπκπιεξσκαηηθέο ηξνθέο φιν ην ρξφλν, κε ζαλφ θαη θπξίσο θαξπνχο.
Έλα ηέηνην ζχζηεκα εθηξνθήο δελ είλαη νηθνλνκηθά βηψζηκν, αιιά επηπιένλ θαηαζηξέθεη θαη ην
θπζηθφ πεξηβάιινλ.
Ώπφ ηε ζχληαμε ησλ Πξνζσξηλψλ Αηαρεηξηζηηθψλ ρεδίσλ ΐφζθεζεο θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπο κεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ φκνξσλ Αήκσλ ηεο Π.Β. Ξάλζεο πξνθχπηεη ε δπλαηφηεηα
νξζφηεξεο θαηαλνκήο ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ ζηηο βνζθήζηκεο εθηάζεηο, έηζη ψζηε θαη ε ππνβφζθεζε
λα απνθεχγεηαη θαη ε ππεξβφζθεζε λα κεησζεί. Δ ζχληαμε ησλ Αηαρεηξηζηηθψλ ρεδίσλ ΐφζθεζεο
γηα ην ζχλνιν ηεο ρψξαο ζα ζπληειέζεη ζηελ επίιπζε ηνπ ζεκαληηθνχ πξνβιήκαηνο ηεο θαηαλνκήο
ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ εληφο ησλ νξίσλ ησλ Αήκσλ ή ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Βλνηήησλ, ζηα πιαίζηα ησλ
κέηξσλ βειηίσζεο ησλ βνζθήζηκσλ εθηάζεσλ, βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη νξζνινγηθήο δηαρείξηζήο
ηνπο.

Βπραξηζηίεο
Βπραξηζηίεο εθθξάδνληαη ζην Ελζηηηνχην Ααζηθψλ Βξεπλψλ γηα ηε ζπκκεηνρή καο ζηελ
πινπνίεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ «Έξεπλα δηαρείξηζεο ηεο βόζθεζεο, ζηνπο βνζθνηόπνπο ησλ
Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ Αηησιναθαξλαλίαο, εξξώλ, Ξάλζεο θαη Λάξηζαο- ύληαμε πξνζσξηλώλ
δηαρεηξηζηηθώλ ζρεδίσλ βόζθεζεο αλά Γήκν», ηκήκα ηνπ απνηεινχλ δεδνκέλα ηεο παξνχζαο
εξγαζίαο.

Abstract
Grazing land, as natural ecosystem used primarily for grazing livestock, is significantly degraded by
grazing pressure. The conservation and development of the non-nomadic system (non-migrating
seasonal form of farming) led to the heavy grazing of rangeland in the lowland and semi-mountainous
areas. This fact had resulted to prevalence the undesirable species for animals and their degradation.
By drafting interim management plans for grazing land four (4) Municipalities in the Regional Unit of
Xanthi, ascertained the alteration of the distribution of the rangeland units in proportion of the grazing
pressure, the altitude zone, the quality of the area and the grassland situation. In addition, the changes
noted show the necessity of compiling the total of Grazing Management Plans to allow the rational
distribution of livestock and ensure the viability of rangeland and its emergence in the areas of
biological and ecological balance.
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Πεξίιεςε
ηελ εξγαζία απηή δηεξεπλήζεθε ε κέζνδνο εθηίκεζεο ηεο ειηθίαο ηξηψλ ληφπησλ ππεξαησλφβησλ
δαζoπνληθψλ δέλδξσλ δξπφο (Quercus robur-δξπο ε πνδηζθνθόξνο, Quercus trojana var.
macedonica-δξπο ε καθεδνληθή, Quercus petraea-δξπο ε απόδηζθνο) ζε ηξεηο πεξηνρέο ηεο
Πεξηθεξεηαθήο Βλφηεηαο Γξεβελψλ (Αεζθάηε, Νενρψξη θαη Λφρκε). Σα δέλδξα απηά θεξχρζεθαλ
«Αηαηεξεηέα Μλεκεία ηεο Φχζεο», χζηεξα απφ εηδηθέο εθζέζεηο, πνπ ζπληάρζεθαλ απφ ηνπο
ζπγγξαθείο ηεο εξγαζίαο (έλαο εξεπλεηήο ηνπ Ελζηηηνχηνπ Ααζηθψλ Βξεπλψλ, δχν δαζνιφγνη ηεο
Ααζηθήο ππεξεζίαο θαη κία θνηηήηξηα ηνπ ΏΠΘ). Δ δελδξνρξνλνιφγεζε ησλ δέλδξσλ έγηλε κε ηε
κέζνδν ησλ ηξππαληδίσλ θαη ε εθηίκεζε ηεο ειηθίαο κε ηελ εθαξκνγή ηξηψλ καζεκαηηθψλ κνληέισλ
(πξσηνβάζκην, δεπηεξνβάζκην, ινγαξηζκηθφ) ιακβάλνληαο ππφςε ηε κέζνδν ησλ «ειιηπψλ
ηξππαληδίσλ» πνπ βαζίδεηαη ζηε Αηεζλή θαη Βζληθή βηβιηνγξαθία.
Λέμεηο θιεηδηά: δελδξνρξνλνιόγεζε, ηξππαλίδηα, δξπο πνδηζθνθόξνο, δξπο καθεδνληθή, δξπο
απόδηζθνο.
Βηζαγσγή
Δ δελδξνρξνλνινγία είλαη κία βηνινγηθή επηζηήκε πνπ βαζίδεηαη ζηνπο απμεηηθνχο δαθηπιίνπο
ησλ δέλδξσλ γηα ηελ ρξνλνιφγεζε θαη κειέηε γεγνλφησλ ηνπ παξειζφληνο θαη ηελ ζπζρέηηζε
πεξηβάιινληνο θαη θιίκαηνο (Frits 1976, Paul θ.α. 1988, Frits θ.α. 1989, Cooc θαη Kariukstis 1990,
Μπαινχηζνο θ.α. 1993, ). Ο πξψηνο αλαγλσξηζκέλνο ζεκειησηήο ηεο δελδξνρξνλνινγίαο ζεσξείηαη ν
Ώκεξηθαλφο Andreus Douglas (Frits 1976) πνπ πξψηνο δηαηχπσζε ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο θαη λφκνπο
ηεο δελδξνρξνλνινγίαο. Με ηε ζπζρέηηζε ησλ θιηκαηηθψλ δεδνκέλσλ θαη πάρνπο εηεζίσλ δαθηπιίσλ
κεγάισλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ, δεκηνπξγνχκε ηζρπξά κνληέια ηνπ παξειζφληνο, δπλάκελα λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε κειινληηθά θιηκαηηθά κνληέια θαη θχξηα ζηα θαηαθξεκλίζκαηα πνπ παίδνπλ
ηεξάζηην ξφιν ζηνπο πδάηηλνπο πφξνπο.
Οη θαηαγξαθέο ησλ αησλφβησλ δέλδξσλ θαη ε δελδξνρξνλνιφγεζε απηψλ (εχξεζε ηεο ειηθίαο
ηνπο θαη θήξπμεο σο κλεκεία ηεο θχζεο) απνηεινχλ βαζηθά ζηνηρεία γηα ηελ δηαηήξεζε θαη
πξνζηαζία ησλ δέλδξσλ θαη ηελ ζπζρέηηζή ηνπο κε ηελ ηζηνξία, ηελ δελδξνρξνλνινγία, ηηο θιηκαηηθέο
αιιαγέο θαη γεληθφηεξα γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζκηθήο καο θιεξνλνκηάο. ε φηη αθνξά ηε
κέηξεζε ή ηελ εθηίκεζε ηεο ειηθίαο αησλφβησλ δέλδξσλ έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξνη κέζνδνη πνπ
βαζίδνληαη ζηε ιήςε ή κε ηξππαληδίσλ (παλφο 1996, White 1998, Arnan θ.α. 2012, Παπαδφπνπινο
θ.α. 2013, Παπαδφπνπινο θαη Παληέξα 2015). Πνιιά αησλφβηα δέλδξα πιαηάλνπ θαη δξπφο
θαηαγξάθνληαη ζε παιαηέο θαη λέεο εξγαζίεο θαη βάζεηο δεδνκέλσλ (ηεθάλνπ 1970, Παπαδφπνπινο
θαη Παληέξα 2015, Παπαδφπνπινο θαη Παπαδνπνχινπ 2017, http://monumentaltrees.com).
Σα «Αηαηεξεηέα Μλεκεία Φχζεο» ζχκθσλα κε ηελ Βζληθή Ννκνζεζία (άξζξα 18 παξ.3, 19
παξ.21 θαη 1 ηνπ Ν. 1650/1986 θαη άξζξν 6 ηνπ Ν. 3739/2011) απνηεινχλ κεκνλσκέλα ζηνηρεία ηεο
θχζεο κε ηδηαίηεξε νηθνινγηθή, βηνινγηθή, επηζηεκνληθή θαη αηζζεηηθή αμία, δηαζέηνπλ κλεκεηαθφ
ραξαθηήξα θαη είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλα κε ηελ ηζηνξηθή θαη πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά ηνπ ηφπνπ.
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ηε παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδνληαη ηξία ππεξαησλφβηα δέλδξα (δξπφο) πνπ θεξχρζεθαλ
κλεκεία ηεο θχζεο χζηεξα απφ ζπληάμεηο εηδηθψλ εθζέζεσλ απφ έκπεηξνπο επηζηήκνλεο.
Οη βαζηθνί ζηφρνη ηεο έξεπλαο απηήο είλαη:
-ε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ησλ ηξππαληδίσλ γηα ηελ εχξεζε ηεο ειηθίαο φισλ ησλ ηζηάκελσλ δέλδξσλ
-ε εθαξκνγή θαη ρξήζε δηαθφξσλ κνληέισλ (γξακκηθά, δεπηεξνβάζκηα, ινγαξηζκηθά, θ.ά.) γηα ηελ
κέηξεζε ηεο ειηθίαο ησλ δέλδξσλ θαη ζπζρέηηζε απηψλ κε ηνλ αξηζκφ ησλ εηεζίσλ δαθηπιίσλ.
-ε ζχληαμε εηδηθψλ εθζέζεσλ γηα θήξπμε ησλ αησλφβησλ δέλδξσλ σο Μλεκεία ηεο Φχζεο.
Τιηθά θαη κέζνδνη
Πεξηγξαθή ησλ δαζνπνληθώλ εηδώλ-Πεξηνρέο έξεπλαο
Δ Αξπο (βειαληδηά) είλαη είδνο πνπ αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ Φεγνεηδψλ (Fagaceae) κε 600 είδε
ζε νιφθιεξν ηνλ πιαλήηε καο. Βίλαη δέληξα ςειά, αησλφβηα πνπ βξίζθνληαη είηε ζε πεδηλέο είηε ζε
νξεηλέο πεξηνρέο. Ο θαξπφο ηεο βειαληδηάο είλαη ην βειαλίδη, ρξήζηκν γηα δσνηξνθέο θαη ζηε
βπξζνδεςία. Σν μχιν φισλ ησλ εηδψλ είλαη βαξχ, ζθιεξφ θαη δελ ζαπίδεη εχθνια. ηελ ρψξα καο
απαληψληαη (θχνληαη θπζηθά ζηα δάζε) δέθα (10) δαζνπνληθά είδε δξπφο.
Ώπφ απηά, ζε ηξία είδε δξπφο (Μαθεδνληθή δξπο-Quercus trojana var. macedonica, Πνδηζθνθφξνο
δξπο-Quercus robur var. pendunculiflora θαη Ώπφδηζθνο δξχο-Quercus sessiliflora ή Αξπο ε ΠεηξαίαQuercus pertaea (ε λεφηεξε νλνκαζία) θαη ζπγθεθξηκέλα ζε ηξεηο πεξηνρέο ηεο Πεξηθεξεηαθήο
Βλφηεηαο Γξεβελψλ (Αεζθάηε, Νενρψξη θαη Λφρκε|) έγηλε δελδξνρξνλνιφγεζε κε ηε κέζνδν ησλ
ηξππαληδίσλ, ζπληάρζεθαλ εηδηθέο εθζέζεηο θαη θεξχρζεθαλ κλεκεία ηεο θχζεο.
Δ πνδηζθνθφξνο (Quercus robur) θαη απφδηζθνο (Quercus pertaea) δξπο αλήθνπλ ζηα
δαζνπνληθά είδε κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ ρψξα καο, δηφηη θχνληαη ζε εκηνξεηλέο θαη νξεηλέο
πεξηνρέο ηεο ρψξαο καο, θαη θχεηαη θπζηθά ζηα δξπνδάζε είηε ζε δηάζπαξηε κνξθή (κεκνλνκέλα
δέλδξα) ή ζε κηθξέο ιφρκεο. Υαξαθηεξίδεηαη σο "Εεξά δέλδξα», δηφηη πνιιά δέλδξα θχνληαη δίπια ζε
εθθιεζίεο θαη εληφο αξραηνινγηθψλ ρψξσλ. ηελ Βιιάδα απαληψληαη θπξίσο σο κεκνλσκέλα δέληξα
ζε δαζηθέο πεξηνρέο ηεο Μαθεδνλίαο, Θξάθεο, Θεζζαιίαο, Δπείξνπ θαη Πεινπνλλήζνπ.
Δ Μαθεδνληθή δξπο αλήθεη ζηα δαζνπνληθά είδε κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ ρψξα καο, δηφηη
ηα δάζε (νηθφηνπνη) ηεο καθεδνληθήο δξπφο αλήθνπλ ζηα πξνζηαηεπφκελα νηθνζπζηήκαηα
(ζχκθσλα κε ηελ Βπξσπατθή Ννκνζεζία, φπσο Αίθηπν Natura, Rent book, etc.). Δ Μαθεδνληθή δξχο
απνηεινχζε ην ηεξφ δέλδξν ηνπ Αηφο. Γηα ην ιφγν απηφ ζεσξνχληαλ ηεξφ ζηελ αξραία Μαθεδνλία θαη
κάιηζηα πνιιά ρξπζά ζηεθάληα πνπ έρνπλ βξεζεί θαη ρξεζηκνπνηνχληαλ ζε ηειεηέο θαη σο ηαθηθά
θηεξίζκαηα, ήηαλ ζηεθάληα δξπφο, κε θνξπθαίν ην ζηεθάλη βειαληδηάο ηνπ ΐαζηιηά Φηιηπνπ ΐ΄ηεο
Μαθεδνλίαο, πνπ βξέζεθε ζηνλ βαζηιηθφ ηχκβν ησλ Ώηγψλ, ζηε ζεκεξηλή ΐεξγίλα. Φπζηθά
απαληάηαη ζηηο λφηηεο ζηηο πεξηνρέο ησλ ΐαιθαλίσλ. ηελ Βιιάδα βξίζθεηαη σο κεκνλσκέλα δέληξα
ζε δαζηθέο πεξηνρέο ηεο Μαθεδνλίαο, Θξάθεο, Θεζζαιίαο, Δπείξνπ θαη Πεινπνλλήζνπ.
Οη ηξεηο πεξηνρέο έξεπλαο βξίζθνληαη ζηελ Πεξηθεξεηαθή Βλφηεηα Γξεβελψλ (Αεζθάηε, Νενρψξη
θαη Λφρκε).
Μέζνδνο έξεπλαο
Δ δελδξνρξνλνιφγεζε ησλ ηξηψλ δαζνπνληθψλ αησλφβησλ δέλδξσλ δξπφο θαη ε ειηθία ηνπο
ππνινγίζηεθε κε ηελ επηζηεκνληθή θαη δηεζλψο απνδεθηή κέζνδν ησλ ηξππαληδίσλ. Ώπφ ην εμσηεξηθφ
κέξνο (εζσηεξηθά ηνπ θινηνχ) πξνο ην εζσηεξηθφ ηνπ θεληξηθνχ ηκήκαηνο/εληεξηψλε (ζην πξεκληαίν
χςνο/ 0,40 cm) έγηλε ιήςε ηεζζάξσλ ηξππαληδίσλ γηα θάζε δέλδξν (12 ηξππαλίδηα δπλνιηθά,
πεξηκεηξηθά ηνπ δέλδξνπ (κε ηελ ηξππάλε ηνπ Pressler, κήθνπο 80cm, ε νπνία είλαη ε πην αμηφπηζηε
επηζηεκνληθή κέζνδνο γηα ηελ κέηξεζε ηεο ειηθίαο φισλ ησλ δέλδξσλ πνπ είλαη ηζηάκελα. Σν κήθνο
ηνπ θάζε ηξππαληδίνπ μεπεξλνχζε ην θέληξν/αθηίλα ηνπ θνξκνχ (εληεξηψλε), δηφηη νη εηήζηνη
απμεηηθνί δαθηχιηνη φισλ ησλ δέλδξσλ είλαη θπθιηθνί θαη γηα θάζε έηνο ζρεκαηίδνληαη ζε
νκφθεληξνπο θχθινπο πνπ μεθηλνχλ απφ ην θέληξν (εληεξηψλε) πξνο ην εμσηεξηθφ κέξνο ηνπ θχξηνπ
θνξκνχ ζε πεξηθεξεηαθή δηάηαμε. Γηα ηελ εχξεζε ηεο ειηθίαο ρξεζηκνπνηήζακε ην επηζηεκνληθφ
φξγαλν κέηξεζεο ησλ απμεηηθψλ δαθηπιίσλ (CMM No 812450), ζην νπνίν είλαη ελζσκαησκέλνη θαη
αλάινγνη κεγεζπληηθνί θαη ζηεξενζθνπηθνί θαθνί. Σν παξαπάλσ φξγαλν κέηξεζεο ηεο ειηθίαο θαη ηεο
εηήζηαο αχμεζεο φισλ ησλ δέλδξσλ είλαη κεγάιεο αθξίβεηαο, δηφηη βαζίδεηαη ζηελ επηζηεκνληθή
αξρή, φηη, ζε φια ηα δέλδξα ππάξρεη εηήζηα θαη δηαθξηηή δηαθνξά ζην ρξψκα ηνπ μχινπ, πνπ
ρσξίδεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο, «πξψτκν» θαη «φςηκν». ε θάζε έηνο αχμεζεο, θαη ζε φια ηα δέλδξα,
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ππάξρεη ην πξψτκν μχιν πνπ αλαπηχζζεηαη ζηελ δηάξθεηα ηεο απμεηηθήο πεξηφδνπ (ΜάξηηνοΟθηψβξηνο), θαη ην φςηκν μχιν πνπ αλαπηχζζεηαη ζηε δηάξθεηα ηεο ιαλζάλνπζαο κε απμεηηθήο
πεξηφδνπ (Οθηψβξηνο-Μάξηηνο». Σν ρξψκα ηνπ πξψτκνπ μχινπ είλαη «αλνηρηφηεξν» θαη ην πάρνο ηεο
αχμεζεο κεγαιχηεξν, ελψ ην ρξψκα ηνπ φςηκνπ μχινπ είλαη «ζθνπξφηεξν» θαη ην πάρνο ηεο αχμεζεο
κηθξφηεξν.
Σα ηξππαλίδηα κεηαθέξζεθαλ ζην εξγαζηήξην Ααζνθνκίαο ηνπ Ελζηηηνχηνπ Ααζηθψλ Βξεπλψλ,
φπνπ ππνινγίζηεθε ε ειηθία ηνπ δέλδξνπ κε ηε βνήζεηα ηνπ επηζηεκνληθνχ νξγάλνπ κέηξεζεο ησλ
απμεηηθψλ δαθηπιίσλ (ζηεξενζθφπην ηχπνπ CMM No 812450) θαη ηνπ αλάινγνπ ινγηζκηθνχ. Δ
ειηθία φισλ ησλ δέλδξσλ ππνινγίδεηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εηεζίσλ δαθηπιίσλ. Δ ειηθίαο φισλ ησλ
δέλδξσλ ππνινγίζηεθε κε αλαγσγή ζηελ αθηίλα ηνπ δέλδξνπ, δνθηκάδνληαο ηξία καζεκαηηθά κνληέια
αλαγσγήο (γξακκηθφ, δεπηεξνβάζκην θαη ινγαξηζκηθφ) πνπ βαζίδνληαη ζηε Αηεζλή θαη Βζληθή
βηβιηνγξαθία.
Ώπνηειέζκαηα-πδήηεζε
Σα κνληέια πνπ αληαπνθξίζεθαλ κε ηελ κηθξφηεξε ηππηθή απφθιηζε/ηππηθφ ζθάικα θαη γηα ηα
ηξία είδε δξπφο πνπ θεξχρηεθαλ Μλεκεία ηεο; Φχζεο (γηα ηα φια ηα ηξππαλίδηα) ήηαλ ην
ινγαξηζκηθφ θαη ην γξακκηθφ. Σν ινγαξηζκηθφ είρε ηελ κηθξφηεξε απφθιηζε, φηαλ ηα ηξππαλίδηα
μεπεξλνχζαλ ην θέληξν (εληεξηψλε) ησλ δέλδξσλ. Σν γξακκηθφ, πξνζαξκφζηεθε ζηα θνπθαιεξά
δέλδξα (πεξηνρήο ηνπ Αήκνπ Αεζθάηεο), φπνπ ρξεζηκνπνηήζακε θαη ηελ ειιηπή κέζνδν κε ηε ρξήζε
ειιηπψλ πξνο ην θέληξν (εληεξηψλε) ηξππαληδίσλ (Rosas 2003, Παπαδφπνπινο θαη Παληέξα 2015,
Παπαδφπνπινο θαη Παπαδνπνχινπ 2017).
Γέλδξν πεξηνρήο Γεζθάηεο (Ν. Γξεβελώλ)
Αξπο ε πνδηζθνθφξνο (Quercus robur var. pedunculiflora). Σν έηνο 2016, κεηξήζεθαλ ηα θχξηα
δαζνθνκηθά ραξαθηεξηζηηθά (χςνο, πεξηθέξεηα ζην ζηεζαίν χςνο, δηάκεηξνο, χςνο έλαξμε θφκεο θαη
πξνβνιή (θάηνςε) ηεο θφκεο. Δ ειηθία ππνινγίζηεθε κε δχν κεζφδνπο: α) απφ ην εμσηεξηθφ κέξνο
(εθηφο ηνπ θινηνχ) πξνο ην εζσηεξηθφ ηνπ θνπθαιεξνχ ηκήκαηνο (ζην ζηεζηαίν χςνο) κε ηελ έθρπζε
ρξσζηηθνχ πγξνχ κεηξήζεθαλ επί ηφπνπ νη εηήζηνη δαθηχιηνη (100 έηε ζε ηκήκα πιάηνπο/πάρνπο
ελλέα cm), β) έγηλε ιήςε ηεζζάξσλ ηξππαληδίσλ ζην πξεκληαίν χςνο (κε ηελ ηξππάλε ηνπ Pressler).
Γεσγξαθηθή ζέζε
Δ ζέζε ηνπ δέλδξνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή «Μέινβν» ηεο θηεκαηηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ Αήκνπ
Αεζθάηεο, θαη απέρεη 2 ρικ ΝΏ ηνπ νηθηζκνχ. Σν γεσγξαθηθφ ζηίγκα (γεσγξαθηθφ κήθνο,
γεσγξαθηθφ πιάηνο θαη πςφκεηξν) ππνινγίζηεθε κε GPS (Magellan 315):
πληεηαγκέλεο: 39ν53΄16΄΄ Ν & 21ν 51΄56΄΄ Β
Τςφκεηξν: 658 m
Ααζναπνδνηηθά ραξαθηεξηζηηθά:
Διηθία: 1.300 έηε πεξίπνπ (κε απφθιηζε/ηππηθφ ζθάικα 30-50 έηε), Όςνο: 25 m, Αηάκεηξνο (ζην
ζηεζαίν χςνο): 225 cm (2,25 m), Πεξηθέξεηα θνξκνχ (ζην ζηεζαίν χςνο): 706 cm (7,06 m), Όςνο
έλαξμεο θφκεο: 3 m, Μήθνο θαη πιάηνο θφκεο (ζε εδαθηθή θάηνςε): 19,7 m θαη 18,0 m αληίζηνηρα.
Γσηηθφηεηα: Ο θχξηνο θνξκφο είλαη θνπθαιεξφο (κε εκθαλή ηελ είζνδν απφ ην βφξεην ηκήκα (εληφο
ηνπ θνξκνχ θσιεάδνπλ κηθξά ζειαζηηθά, ζθίνπξνη, λπθίηζεο). Σα πεξηζζφηεξα επηθφξπθα θιαδηά
είλαη μεξά (ζε κήθνο 80-150 cm). Γεληθφηεξα ην δέλδξν είλαη πγηέο, αιιά ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε
θξνληίδα, φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ:
Πξνζηαζία-Βλδεηθλπφκελεο ελέξγεηεο
*Πξέπεη λα γίλεη απνιχκαλζε ηνπ θχξηνπ εζσηεξηθνχ θνπθαιεξνχ θνξκνχ κε βηνινγηθά εληνκνθηφλα
θαη κπθεηνθηφλα.
*Σν εζσηεξηθφ ηνπ «θσθαιεξνχ» θνξκνχ λα γεκηζζεί κε ειαθξά πιηθά πνιπεηνχο αληνρήο (γηα
παξάδεηγκα ηεκαρίδηα θειινθφξνπ δξπφο, πνιπεζηέξαο, ειαθξφπεηξαο ή άιια ζπλαθή πιηθά). Σα
ηεκαρίδηα πξέπεη λα ζπγθνιιεζνχλ κε θαηάιιειεο θαη ηζρπξέο ζπγθνιεηηθέο νπζίεο ψζηε λα
πξνζηαηεπηνχλ κειινληηθά απφ ηηο δπζκελείο εμσηεξηθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο.
*Να γίλεη θνπή φισλ ησλ επηθφξπθσλ μεξψλ θιαδηψλ.
*Να γίλεη πεξίθξαμε πεξηκεηξηθά ηνπ δέλδξνπ.
Κήξπμε Αηαηεξεηέν Μλεκείν ηεο Φχζεο
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Όζηεξα απφ ηελ εηδηθή έθζεζε (πνπ ζπληάρζεθε απφ ην Ελζηηηνχην Ααζηθψλ Βξεπλψλ-ζπληάθηεο Αξ
Εσάλλεο παλφο-Σαθηηθφο Βξεπλεηήο) θεξχρζεθε απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο (Ώπνθεληξσκέλε Αηνίθεζε
Δπείξνπ-Απηηθήο Μαθεδνλίαο, ΦΒΚ 1255/11-4-2017) σο Αηαηεξεηέν Μλεκείν ηεο Φχζεο, ψζηε λα
δηαηεξεζεί ην δέλδξν σο πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά γηα ηελ πεξηνρή θαη γηα ηηο κέιινπζεο γελεέο.

Βηθφλα 1. Γξπο ε πνδηζθνθόξνο (Quercus robur var. pendunculiflora) πεξηνρήο Γεζθάηεο (Ν. Γξεβελώλ), ην έηνο 2017
θεξύρζεθε κλεκείν ηεο θύζεο
Photo 1. An oak tree (Quercus robur var. pendunculiflora) in Deskati (Grevena Prefecture) area, protected as nature
monument (after 2017 yr.)

Γέλδξν πεξηνρήο Νενρσξίνπ (Ν. Γξεβελώλ)
Αξπο ε καθεδνληθή (Quercus trojana var. macedonica). Σν έηνο, 2017, κεηξήζεθαλ ηα θχξηα
δαζνθνκηθά ραξαθηεξηζηηθά (ειηθία, χςνο, πεξηθέξεηα ζην ζηεζαίν χςνο, δηάκεηξνο, χςνο έλαξμε
θφκεο θαη πξνβνιή (θάηνςε) ηεο θφκεο. Δ δελδξνρξνλνιφγεζε ηνπ δέλδξνπ θαη ε ειηθία
ππνινγίζηεθαλ κε ηελ επηζηεκνληθή θαη δηεζλψο απνδεθηή κέζνδν ησλ ηξππαληδίσλ. Ώπφ ην
εμσηεξηθφ κέξνο (εζσηεξηθά ηνπ θινηνχ) πξνο ην εζσηεξηθφ ηνπ θεληξηθνχ ηκήκαηνο/εληεξηψλε (ζην
πξεκληαίν χςνο/ 0,40 cm) έγηλε ιήςε ηεζζάξσλ ηξππαληδίσλ, πεξηκεηξηθά ηνπ δέλδξνπ (κε ηελ
ηξππάλε ηνπ Pressler, κήθνπο 80cm, ε νπνία είλαη ε πην αμηφπηζηε επηζηεκνληθή κέζνδνο γηα ηελ
κέηξεζε ηεο ειηθίαο φισλ ησλ δέλδξσλ πνπ είλαη ηζηάκελα. Σν κήθνο ηνπ θάζε ηξππαληδίνπ
μεπεξλνχζε ην θέληξν/αθηίλα ηνπ θνξκνχ (εληεξηψλε)..
Γεσγξαθηθή ζέζε δέλδξνπ
Δ ζέζε ηνπ δέλδξνπ βξίζθεηαη πιεζίνλ ηνπ Εεξνχ Νανχ Γελλήζεσο ηεο Θενηφθνπ (παιαηφο νηθηζκφο
Νενρσξίνπ) ηεο θηεκαηηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ νηθηζκνχ Νενρσξίνπ (πνπ αλήθεη ζην Αήκν θαη Ννκφ
Γξεβελψλ, θαη απέρεη 1km BΏ ηνπ νηθηζκνχ. Σν δέλδξν απέρεη 20 m απφ ηελ παιαηά εθθιεζία θαη
θχεηαη ζε πξαλέο κε ηζρπξή θιίζε (55%). Σν γεσγξαθηθφ ζηίγκα (γεσγξαθηθφ κήθνο, γεσγξαθηθφ
πιάηνο θαη πςφκεηξν) ππνινγίζηεθε κε GPS (Magellan 315):
πληεηαγκέλεο: 39ν59΄473΄΄ Ν & 21ν 41΄216΄΄ Β
Τςφκεηξν: 534 m
Ααζναπνδνηηθά ραξαθηεξηζηηθά:
Διηθία: 1.120 έηε πεξίπνπ (κε απφθιηζε/ηππηθφ ζθάικα 30-50 έηε), Όςνο: 29 m, Αηάκεηξνο (ζην
ζηεζαίν χςνο): 181,5 cm (1,815 m) Πεξηθέξεηα θνξκνχ (ζην πξεκληαίν χςνο): 570 cm (5,7 m), Όςνο
έλαξμεο θφκεο: 3 m, Μήθνο θαη πιάηνο θφκεο(ζε εδαθηθή θάηνςε): 28,6 m θαη 25,7 m αληίζηνηρα.
Γσηηθφηεηα
ην αλαηνιηθφ κέξνο ηνπ θνξκνχ ππάξρεη κηθξή ζρηζκή (πιάηνο 4-7cm θαη βάζνο 5-10cm) θαη
πηζαλφλ λα δεκηνπξγήζεθε απφ παγνξαγάδεο κεηά ηελ θνπή ελφο ρνλδξνχ θιαδηνχ (φπσο αλαθαίλεηαη
ζηελ Βηθφλα 1). ινη νη δεπηεξεχνληεο θιάδνη (πνπ θχνληαη ζε χςνο 3-4m πάλσ απφ ηνλ θχξην
θνξκφ) είλαη ζε άξηζηε δσηηθή θαηάζηαζε. Βπίζεο, ηα πεξηζζφηεξα επηθφξπθα θιαδηά είλαη ζε πγηή
θαηάζηαζε (θαη δελ ππάξρνπλ ελδείμεηο μήξαλζεο).
Γεληθφηεξα ην δέλδξν είλαη πγηέο, αιιά ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε θξνληίδα, φπσο πεξηγξάθεηαη
παξαθάησ:
Πξνζηαζία-Βλδεηθλπφκελεο ελέξγεηεο
*Πξέπεη λα γίλεη άκεζε επηρσκάησζε θαη ζηεξέσζε ηνπ πξαλνχο (ηδηαίηεξα ζην βφξεην ηκήκα ηνπ
δέλδξνπ), ψζηε λα πξνζηαηεπζνχλ θαη λα θαιπθζνχλ κε ρψκα νη ξίδεο πνπ θχνληαη ζηα θαηάληη θαη
θηλδπλεχνπλ απφ δηάβξσζε θαη αζζέλεηεο.
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*Σν εζσηεξηθφ ηεο «παγνξαγάδαο» ηνπ θνξκνχ λα γεκηζζεί κε ειαθξά πιηθά πνιπεηνχο αληνρήο (γηα
παξάδεηγκα ηεκαρίδηα θειινθφξνπ δξπφο, πνιπεζηέξαο, ειαθξφπεηξαο ή άιια ζπλαθή πιηθά). Σα
ηεκαρίδηα πξέπεη λα ζπγθνιιεζνχλ κε θαηάιιειεο θαη ηζρπξέο ζπγθνιιεηηθέο νπζίεο ψζηε λα
πξνζηαηεπηνχλ κειινληηθά απφ ηηο δπζκελείο εμσηεξηθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο.
*Να απνκαθξπλζεί ε ππνβιάζηεζε θαη λα θνπνχλ φια ηα παξαθείκελα δαζνπνληθά είδε (ζε αθηίλα
20 κέηξσλ πεξηκεηξηθά ηνπ δέλδξνπ)
*Να πεξηθξαρζεί ην δέλδξν (πεξηκεηξηθά, ζε αθηίλα 20m).
*Να γίλνπλ νη απαξαίηεηεο Ααζηθέο Ώπαγνξεπηηθέο Αηαηάμεηο/ΑΏΑ (κεηά ηελ θήξπμε ηνπ δέλδξνπ σο
Μλεκείν ηεο Φχζεο).
Κήξπμε Αηαηεξεηέν Μλεκείν ηεο Φχζεο
Όζηεξα απφ ηελ εηδηθή έθζεζε (πνπ ζπληάρζεθε απφ ηνλ Αξ Εσάλλε παλφ/Αηεπζπληή Βξεπλψλ ηνπ
Ελζηηηνχηνπ Ααζηθψλ Βξεπλψλ, ηνλ θ. Εσάλλε Σδαηδάλε/Ααζνιφγν ηεο Αηεχζπλζεο Ααζψλ Γξεβελψλ
θαη θ. Μαξία Σζηηνχξα/Ααζνιφγν ηεο Ώπνθεληξσκέλεο Αηνίθεζε Δπείξνπ-Απηηθήο Μαθεδνλίαο),
θεξχρζεθε απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο (Ώπνθεληξσκέλε Αηνίθεζε Δπείξνπ-Απηηθήο Μαθεδνλίαο, ΦΒΚ
836/9 Μαξηίνπ2018) σο «Μλεκείν ηεο θχζεο», ψζηε λα δηαηεξεζεί ην δέλδξν ζην δηελεθέο, σο
πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά γηα ηελ πεξηνρή θαη γηα ηηο κέιινπζεο γελεέο.

Βηθφλα 2. Γξπο ε καθεδνληθή (Quercus trojana var. macedonica) πεξηνρήο Νενρσξίνπ (Ν. Γξεβελώλ),
ην έηνο 2018 θεξύρζεθε κλεκείν ηεο θύζεο
Photo 2. An oak tree (Quercus trojana var. macedonica) in Neoxori (Grevena Prefecture) area,
protected as nature monument (after 2018 yr.)

Γέλδξν πεξηνρήο Λόρκεο (Ν. Γξεβελώλ)
Αξπο ε απφδηζθνο (Quercus petraea). Σν έηνο 2018, κεηξήζεθαλ ηα θχξηα δαζνθνκηθά
ραξαθηεξηζηηθά (χςνο, πεξηθέξεηα ζην ζηεζαίν χςνο, δηάκεηξνο, χςνο έλαξμε θφκεο θαη πξνβνιή
(θάηνςε) ηεο θφκεο θαη ε ειηθία (κε ηε κέζνδν ησλ ηξππαληδίσλ).
Γεσγξαθηθή ζέζε
Δ ζέζε ηνπ δέλδξνπ βξίζθεηαη πιεζίνλ ηνπ Εεξνχ Νανχ ησλ Ώγίσλ Σαμηαξρψλ Μηραήι θαη Γαβξηήι
(ζέζε "Λφθνο" ) ηεο θηεκαηηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ νηθηζκνχ Λφρκεο (πνπ αλήθεη ζην Αήκν θαη Ννκφ
Γξεβελψλ, θαη απέρεη 1km ΝΑ ηνπ νηθηζκνχ). Σν δέλδξν απέρεη 10 m απφ ηελ παιαηά εθθιεζία,
θχεηαη ζε κηθξή απφζηαζε απφ ην ζρνιείν θαη ε θφκε ηνπ θαιχπηεη ηνλ κηζφ απιφγπξν ηνπ ζρνιείνπ.
Βπίζεο, αλαηνιηθά ηνπ Ε. Νανχ ησλ Σαμηαξρψλ θαη ζε κηθξή απφζηαζε (50m) ππάξρεη έλα επηβιεηηθφ
θηίζκα "ε Κνχιηα". Βίλαη ην νίθεκα θξνχξην ηνπ Μπέε ηεο πεξηνρήο, θηηζκέλν ην 1848. Πεξηκεηξηθά
ηνπ δέλδξνπ ππάξρνπλ ρέξζα θαη θαιιηεξγνχκελα αγξνθηήκαηα (φπσο αλαθαίλεηαη θαη ηελ
ζπλεκκέλε αεξνθσηνγξαθία απφ Google). Πιεζίνλ ηνπ δέλδξνπ ζε γεηηληάδνπζεο δαζηθέο θειίδεο
ππάξρνπλ απηνθπή δαζνπνληθά είδε πνπ θχνληαη ζηελ δψλε ηεο δξπφο, φπσο δξπο ε απφδηζθνο
(Quercus sessiliflora/pertaea), θαξαγάηζη/θηειηά (Ulmus sp.), θξαληά (Cornus mass), γάβξνο
(Carpinus orientalis), αγξηνγθνξηζηά (Pirus amygdaliformis), ςεπδαθαθία (Robinia pseudoacacia),
παιηνχξη (Paliurus spina-christi), αγξηνηξηαληαθπιιηά (Rosa canina), θαξπδηά (Juglans regia), θ.ά.
Σν γεσγξαθηθφ ζηίγκα (γεσγξαθηθφ κήθνο, γεσγξαθηθφ πιάηνο θαη πςφκεηξν) ππνινγίζηεθε κε
GPS (Magellan 315):
πληαηαγκέλεο: 40ν09΄996΄΄ Ν & 21ν 23΄225΄΄ Β
Τςφκεηξν: 765 m
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Ααζναπνδνηηθά ραξαθηεξηζηηθά:
Διηθία: 870 έηε πεξίπνπ (κε απφθιηζε/ηππηθφ ζθάικα 30-50 έηε), Όςνο: 24 m, Αηάκεηξνο (ζην
ζηεζαίν χςνο): 172 cm (1,72 m), Πεξηθέξεηα θνξκνχ (ζην ζηεζαίν χςνο): 540 cm (5,40 m), Όςνο
έλαξμεο θφκεο: 3 m, Μήθνο θαη πιάηνο θφκεο (ζε εδαθηθή θάηνςε): 23,5 m θαη 22,5 m αληίζηνηρα.
Γσηηθφηεηα: Σν δέλδξν είλαη ζε πγηέο θαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. Σφζν ν θχξηνο θνξκφο φζν θαη φινη
νη δεπηεξεχνληεο θιάδνη (πνπ θχνληαη πεξηκεηξηθά) είλαη ζε άξηζηε δσηηθή θαηάζηαζε. Βπίζεο, φια
ηα επηθφξπθα θιαδηά είλαη ζε πγηή θαηάζηαζε (θαη δελ ππάξρνπλ ελδείμεηο μήξαλζεο).
Γεληθφηεξα ην δέλδξν είλαη πγηέο, αιιά ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε θξνληίδα, φπσο πεξηγξάθεηαη
παξαθάησ:
Πξνζηαζία-Βλδεηθλπφκελεο ελέξγεηεο
*Να θνπνχλ φια ηα παξαθείκελα μεξά δέλδξα (ζε αθηίλα 20 κέηξσλ πεξηκεηξηθά ηνπ δέλδξνπ)
*Να πεξηθξαρζεί ην δέλδξν (πεξηκεηξηθά, ζε αθηίλα 15m).
*Να απνκαθξπλζεί ε πεξίθξαμε ηνπ ζρνιείνπ (πνπ ππάξρεη θάησ απφ ηελ θάηνςε/πξνθίι ηνπ
δέλδξνπ θαη λα δηαηεξεζεί/αλαβαζκηζζεί ην παξαθείκελν θηίξην ηνπ ρνιείνπ)
*Να γίλνπλ νη απαξαίηεηεο Ααζηθέο Ώπαγνξεπηηθέο Αηαηάμεηο/ΑΏΑ (κεηά ηελ θήξπμε ηνπ δέλδξνπ σο
Μλεκείν ηεο Φχζεο).
Κήξπμε Αηαηεξεηέν Μλεκείν ηεο Φχζεο
Όζηεξα απφ ηελ εηδηθή έθζεζε έθζεζε (πνπ ζπληάρζεθε απφ ηνλ Αξ Εσάλλε παλφ/Αηεπζπληή
Βξεπλψλ ηνπ Ελζηηηνχηνπ Ααζηθψλ Βξεπλψλ, ηνλ θ. Εσάλλε Σδαηδάλε - Ααζνιφγν ηεο Αηεχζπλζεο
Ααζψλ Γξεβελψλ, ηελ θ. Μαξία Σζηηνχξα - Ααζνιφγν ηεο Ώπνθεληξσκέλεο Αηνίθεζε ΔπείξνπΑπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηνλ θ. Γξεγνξην Καξαζάλν - Καζεγεηή Μαζεκαηηθψλ) αλακέλεηαη λα
θεξπρζεί απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο (Ώπνθεληξσκέλε Αηνίθεζε Δπείξνπ-Απηηθήο Μαθεδνλίαο) σο
Αηαηεξεηέν Μλεκείν ηεο Φχζεο, ψζηε λα δηαηεξεζεί ην δέλδξν ζην δηελεθέο σο πνιηηηζηηθή
θιεξνλνκηά γηα ηελ πεξηνρή θαη γηα ηηο κέιινπζεο γελεέο.

Βηθφλα 3. Γξπο ε απόδηζθνο (Quercus petraea) πεξηνρήο Λόρκεο (Ν. Γξεβελώλ),
ην έηνο 2019 θεξύρζεθε κλεκείν ηεο θύζεο
Photo 3. An oak tree (Quercus petraea) in Lochmi
(Grevena Prefecture) area, protected as nature monument (after 2019 yr.)

πδήηεζε-πκπεξάζκαηα
Δ κεζνδνινγία πνπ αλαπηχρζεθε γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ειηθίαο ησλ ηξηψλ δέλδξσλ δξπφο απνηειεί
έλα ζπλδπαζκφ γξακκηθψλ, δεπηεξνβάζκησλ θαη ινγαξηζκηθψλ κνληέισλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
δηεζλψο (White 1998, Sedmak θ.α. 2014) θαη βαζίζηεθε ζε πξαγκαηηθέο κεηξήζεηο ησλ ηξηψλ
πεξηνρψλ έξεπλαο θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο καο (παλφο 1996, Παπαδφπνπινο θαη
Παπαδνπνινχινπ 2017). Βπίζεο, ε ρξήζε δεδνκέλσλ απφ λεφηεξα δέλδξα ησλ ηξηψλ εηδψλ δξπφο
(πνδηζθνθφξνο, καθεδνληθή θαη απφδηζθνο) γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ειηθίαο γηα ηελ ίδηα πεξηνρή
ιήθζεθε ππφςε (απφ δηαρεηξηζηηθέο κειέηεο ζηηο πιεζηέζηεξεο πεξηνρέο θαη κε ηελ κέηξεζε ησλ
ειηθηψλ ζε ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) δέλδξα πνπ βξίζθνληαλ παξαθείκελα (ησλ ηξηψλ αησλφβησλ
δέλδξσλ θαη πινηνκήζεθαλ ζην χςνο ηνπ πξέκλνπ).
Βπίζεο, θχξην ζηνηρείν γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ειηθίαο ησλ παξαπάλσ ηξηψλ δέλδξσλ δξπφο ήηαλ
θαη ε ζσζηή εθηίκεζε ηεο ζρέζεο ειηθίαο θαη δηακέηξνπ ζε ζρέζε κε ην κέζν πιάηνο δαθηπιίσλ,
ηφζν ζηα δέλδξα πνπ ιήθζεθαλ ηα ηξππαλίδηα κέρξη θαη ηελ εληεξηψλε, φζν θαη ζηα πινηνκεκέλα.
Σα ηξία δαζνπνληθά δέλδξα (δηαθνξεηηθψλ εηδψλ δξπφο) είλαη ηα αξραηφηεξα δέλδξα δξπφο πνπ
δελδξνρξνλνινγήζεθαλ θαη έγηλαλ Μλεκεία ηεο Φχζεο ζηελ Βιιάδα.
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Πεξίιεςε
Σα γεξαηά δέληξα πνπ βξίζθνληαη ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ ππνβάιινληαη ζε πηέζεηο πνπ επεξεάδνπλ
ζεκαληηθά ηελ πγεία ηνπο θαη κεηψλνπλ ηε δηάξθεηα δσήο ηνπο. Κάπνηα άηνκα φκσο θαηαθέξλνπλ λα
επηβηψζνπλ θαη έηζη λα απνθηήζνπλ κλεκεηαθά ραξαθηεξηζηηθά. Οη ηδηαίηεξεο αμίεο ηνπο, θαζψο
επίζεο θαη νη θίλδπλνη θαη νη απεηιέο πνπ δηαηξέρνπλ ηα ίδηα αιιά θαη ην πεξηβάιινλ ηνπο, αμηψλνπλ
πξσηαξρηθά κηα εηδηθή απνγξαθή θαη δηαξθή παξαθνινχζεζε. Οη εξγαζίεο απηέο απνηεινχληαη απφ
κεηξήζεηο θαη εθηηκήζεηο βηνκεηξηθψλ παξακέηξσλ, νη νπνίεο ζηελ παξνχζα έξεπλα εθαξκφζηεθαλ
ζε ηέζζεξα γεξαηά άηνκα ηνπ είδνπο Platanus orientalis πνπ βξέζεθαλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Αήκνπ
Θεζζαινλίθεο. Σέινο, εληνπίδνληαη θελά γλψζεσλ θαη εκπεηξίαο ζε δηάθνξα ζέκαηα ηα νπνία
αθνξνχλ ππέξγεξα, κεγάια θαη θαηά ζπλέπεηα κλεκεηαθά δέλδξα πφιεσλ φπσο γηα παξάδεηγκα ε
ζηαηηθή θαη δπλακηθή αλάιπζε, ψζηε λα ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηε δηαηήξεζε θαη ηελ
αζθάιεηα.
Λέμεηο θιεηδηά: αλαηνιηθόο πιάηαλνο, κλεκείν θύζεο, παξάκεηξνο, δελδξνρξνλνιόγεζε, εθηίκεζε
επηθηλδπλόηεηαο.
Βηζαγσγή
Δ δχλακε ελφο δέλδξνπ πάληνηε πξνζειθχεη ηελ πξνζνρή ηνπ αλζξψπνπ θαη ηα είδε πνπ θζάλνπλ
επθνιφηεξα ζε ζεκαληηθέο δηαζηάζεηο ή ειηθία, ζπρλά απνθηνχλ ζξεζθεπηηθφ ζπκβνιηζκφ ή
θνηλσληθφ ξφιν (Chen 2015). Σα δέληξα θαζψο γεξλνχλ ηείλνπλ λα αλαπηχζζνπλ ραξαθηεξηζηηθά
κλεκεηαθνχ ελδηαθέξνληνο. Σέηνηα ραξαθηεξηζηηθά απεηθφληζεο ηεο γήξαλζεο απνηεινχλ νη δηάθνξεο
παξακνξθψζεηο ηνπ θνξκνχ θαη ησλ θχξησλ θιάδσλ, φπσο ζηξεςνίληα, ξαγάδεο, ζπαζίκαηα, ξφδνη
θαη θνηιφηεηεο (Read 2000, Woodland Trust 2008).
Δ δνκηθή θαη κνξθνινγηθή ηνπο πνιππινθφηεηα θηινμελεί κηα πινχζηα ζπιινγή βηνηφπσλ ζηελ
νπνία θαηνηθνχλ πιεζψξα εηδψλ ρισξίδαο, παλίδαο θαη κηθξννξγαληζκψλ (Woodland Trust 2009a).
Σα πνιπάξηζκα απηά ελδηαηηήκαηα δηεπξχλνπλ ην νηθνινγηθφ εχξνο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ησλ
ειηθησκέλσλ δέληξσλ (Stagoll θ.α. 2012). Βπίζεο, ην γνληδίσκά ηνπο ιεηηνπξγεί σο γελεηηθή
δεμακελή γηα ηελ ελίζρπζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζηα αζηηθά ηνπία (Abendroth θ.α. 2012). Ώθφκα,
κεγάια θαη πγηή δέλδξα κπνξνχλ λα δεζκεχζνπλ 60-70 θνξέο κεγαιχηεξε πνζφηεηα άλζξαθα απφ ηελ
αηκφζθαηξα ζε ζρέζε κε κηθξφηεξα δέλδξα (McPherson θ.α. 1999). Σέινο, ε ζρεηηθά κεγάιε θπιιηθή
επηθάλεηα ησλ ψξηκσλ δέληξσλ ζπρλά παξέρεη πεξηζζφηεξε ζθηά απφ ηα κηθξφηεξα δέληξα,
νδεγψληαο ζε απμεκέλα πηζαλά νθέιε, φπσο ε κείσζε ηεο έθζεζεο ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία
(Nowak 2004).
χκθσλα κε ηε Read (2000), ηα γεξαηά δέληξα πνπ βξίζθνληαη ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ
θαηαπνλνχληαη απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ πγεία ηνπο θαη κεηψλνπλ ηε
δηάξθεηα δσήο ηνπο, φπσο: νη ππεξβνιηθέο θιαδεχζεηο, ε απνθνπή ξηδψλ, νη ξχπνη, ε μεξαζία, ε
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ππεξβνιηθή ζπκπίεζε ηνπ εδάθνπο θαη νη βαλδαιηζκνί. χκθσλα κε ηελ ίδηα ζπγγξαθέα κάιηζηα, νη
εξγαζίεο αλαζθαθήο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε απφζηαζε δεθαπεληαπιάζηα ηεο ζηεζηαίαο
δηακέηξνπ ηνπ δέληξνπ θαη νη θιαδεχζεηο λα πεξηνξίδνληαη ζηηο απνιχησο απαξαίηεηεο (Read 2000).
ηελ Βιιάδα ε ζεζκνζεηεκέλε κέζνδνο πξνζηαζίαο αησλφβησλ δέληξσλ απνηειεί ε αλαθήξπμή
ηνπο σο «Αηαηεξεηέα Μλεκεία Φχζεο», ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 Ν.3739/2011. ηε θαηεγνξία απηή
γεληθφηεξα εληάζζνληαη µεµνλσµέλα ζηνηρεία ηεο θχζεο µε ηδηαίηεξε νηθνινγηθή, βηνινγηθή,
επηζηεµνληθή θαη αηζζεηηθή αμία, πνπ δηαζέηνπλ ζεµαληηθφηαην µλεµεηαθφ ραξαθηήξα θαη είλαη
άξξεθηα ζπλδεδεµέλα µε ηελ ηζηνξηθή θαη πνιηηηζµηθή ηαπηφηεηα ηνπ ηφπνπ.
Ώπφ ηα «Αηαηεξεηέα Μλεκεία ηεο Φχζεο», απηά πνπ πιεηνςεθνχλ σο είδνο θαη ηαπηφρξνλα
θξπζηαιιψλνπλ ηνλ ξφιν ηνπο σο εζληθά κλεκεία θαη ηκήκαηα ηεο θχζεο, άμηα πξνζηαζίαο γηα
εζληθνχο ζθνπνχο, είλαη ηα πιαηάληα. Σα ζπγθεθξηκέλα δέληξα, απνηεινχλ έλα εξγαιείν ηνπ πεδίνπ
αλαζπγθξφηεζεο ησλ ζξεζθεπηηθψλ θαη εζληθψλ αλακλήζεσλ (Μέξηαλνο 2017). Ο αλαηνιηθφο
πιάηαλνο ή Platanus orientalis απνηειεί έλα δηαδεδνκέλν δέληξν, πνπ απαληάηαη ζηε λνηηναλαηνιηθή
Βπξψπε θαη ζε νιφθιεξε ηε Μέζε Ώλαηνιή θαη δπηηθή Ώζία. Βίλαη θπιινβφιν δέληξν, πνπ θζάλεη
γξήγνξα ζε κεγάιεο δηαζηάζεηο, θαη ην ραξαθηεξίδεη ε καθξνδσία. ηελ Βπξψπε ην είδνο παξαθκάδεη
ηφζν ιφγσ ππνβάζκηζεο ησλ νηθνηφπσλ ηνπ, φζν θαη εμαηηίαο ηνπ κχθεηα Ceratocystis platani (IUCN
2019).
Γηα ηελ αλαθήξπμε ησλ αησλφβησλ δέληξσλ σο «Αηαηεξεηέα Μλεκεία Φχζεο» ζπληάζζνληαη απφ
εμεηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο, Βηδηθέο Βθζέζεηο, κε ζθνπφ ηελ απνηίκεζε ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζήο
ηνπο, ηελ αμηνιφγεζε ηεο επηθηλδπλφηεηάο ηνπο θαη ηελ αθξηβή ηνπο ρξνλνιφγεζε. ην πιαίζην απηφ,
θαη κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ Σκήκαηνο Ώιζψλ δελδξνζηνηρηψλ θαη Φπησξίσλ ηεο Αηεχζπλζεο
Αηαρείξηζεο Ώζηηθνχ Πεξηβάιινληνο ηνπ Αήκνπ Θεζζαινλίθεο, ζπγθξνηήζεθε κηα νκάδα
επηζηεκφλσλ γηα ηε ζχληαμε Βηδηθήο Έθζεζεο κε ζθνπφ ηελ αλαθήξπμε ηεζζάξσλ αησλφβησλ
πιαηαληψλ πνπ βξίζθνληαη ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Αήκνπ, θαη ηα νπνία επηβίσζαλ ηεο ππξθαγηάο ηνπ
1917 (Kagiali θαη Tsitsoni 2019).
θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη (1) ε αμηνιφγεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο ησλ επηιεγκέλσλ
αηφκσλ, κε ρξήζε ηνπ Πξσηνθφιινπ Βθηίκεζεο Βπηθηλδπλφηεηαο (Tree Risk Assessment Form) ηνπ
ISA (International Society of Arboriculture) θαη (2) ε αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ εζσηεξηθνχ
ηνπ θνξκνχ (αλάιπζε - δελδξνρξνλνιφγεζε).
Πεξηνρή έξεπλαο
Δ Θεζζαινλίθε αλαπηχζζεηαη θαηά κήθνο ηεο βνξεηναλαηνιηθήο αθηήο ηνπ Θεξκατθνχ Κφιπνπ
(ΐ.Π.4038΄, Ώ.Μ.2257΄). Δ γεσκνξθνινγία ήηαλ θαζνξηζηηθφ ζηνηρείν ζηελ επηινγή ηεο ζέζεο γηα
ηελ ίδξπζε ηεο πφιεο (Αεκεηξηάδεο, 1983). Σν θιίκα ηεο πεξηνρήο είλαη Μεζνγεηαθφ. Δ κέζε εηήζηα
ζρεηηθή πγξαζία ηνπ αέξα είλαη 68%. Δ κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία είλαη 16,08˚С θαη ε κέζε κέγηζηε
26,9˚С θαη ην χςνο βξνρήο ηελ βιαζηεηηθή πεξίνδν (Μάξηην-επηέκβξην) είλαη 204,3 ρηι., ζχκθσλα
κε ζηνηρεία απφ ην Σκήκα Πεξηβαιινληηθψλ Αξάζεσλ ηνπ Αήκνπ Θεζζαινλίθεο, πνπ αθνξνχλ ηελ
πεξίνδν 1995-2003. Οη άλεκνη πνπ επεξεάδνπλ ηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο είλαη ηζρπξνί (40
ρικ/ψξα) θαη έρνπλ δηεχζπλζε ΐ, ΐΏ, Ν, θαη ΝΑ. Βηδηθφηεξα ν ΐαξδάξεο (ΐΑ), απνηειεί άλεκν πνπ
πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζνβαξά ππ‘ φςε ιφγσ ηεο ςπρξφηεηαο θαη ηεο μεξφηεηάο ηνπ, αιιά θαη ζε
ζπλδπαζκφ κε εκέξεο νιηθνχ παγεηνχ. Σα πεηξψµαηα πάλσ ζηα νπνία ζεκειηψζεθε ε πφιε είλαη
ηφζν ηα κεηακνξθσκέλα θαη ππξηγελή ηνπ ππφβαζξνπ παιαηνδσηθήο-κεζνδσηθήο ειηθίαο, φζν θαη
λενγελείο ηεηαξηνγελείο απνζέζεηο (Λεβεληάθεο 2003). Βηδηθφηεξα, ε πεξηνρή ηνπ Εζηνξηθνχ Κέληξνπ
θαιχπηεηαη απφ πιηθά πξνζθάησλ θαη ηζηνξηθψλ επηρσκαηψζεσλ. Γεληθά νη επηρσκαηψζεηο είλαη
ραιαξνί θαη κε θαθή γεσκεραληθή ζπκπεξηθνξά ζρεκαηηζκνί, κε πάρε πνπ θζάλνπλ κέρξη θαη 20
κέηξα, θαιχπηνληαο θπξίσο ηνπο ζρεκαηηζκνχο ηνπ λενγελνχο (Πάλνπ 2007). Δ πεξηνρή ππάγεηαη
ζηελ παξακεζνγεηαθή δψλε βιάζηεζεο (Quercetalia pubescentis), πνπ απνηειεί κηα ηδηφκνξθε
κεηαβαηηθή δψλε βιάζηεζεο απφ ηα αείθπιια πιαηχθπιια ζηα μεξφθπιια θπιινβφια (ινθψδεο,
ππννξεηλή). Βηδηθφηεξα αλήθεη ζηελ ππνδψλε Ostryo-Carpinion θαη ζηνλ απμεηηθφ ρψξν CocciferoCarpinetum (Ώζαλαζηάδεο 1982).
Τιηθά θαη Μέζνδνη
Δ παξνχζα έξεπλα έιαβε ρψξα απφ ηνλ Μάξηην ηνπ 2019 έσο ηνλ Ενχλην ηνπ ίδηνπ έηνπο ζηελ
πεξηνρή ηνπ Αήκνπ Θεζζαινλίθεο. πγθεθξηκέλα πξαγκαηνπνηήζεθε νπηηθή πεξηγξαθή, εθηίκεζε
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επηθηλδπλφηεηαο θαη δελδξνρξνλνιφγεζε ηεζζάξσλ αηφκσλ ηνπ είδνπο Platanus orientalis πνπ
πξνηάζεθαλ απφ ην Σκήκα Ώιζψλ Αελδξνζηνηρηψλ θαη Φπησξίσλ ηεο Αηεχζπλζεο Αηαρείξηζεο
Ώζηηθνχ Πεξηβάιινληνο Αήκνπ Θεζζαινλίθεο, ιφγσ ηεο κεγάιεο ηνπο ειηθίαο θαη ηεο νηθνινγηθήοπνιηηηζκηθήο αμίαο.
Γηα ηελ απνηίκεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ πιαηάλσλ φζνλ αθνξά ηε γεληθή ηνπο θαηάζηαζε, ηελ
πγεία θαη ηνλ βαζκφ επηθηλδπλφηεηάο ηνπο γηα ηνπο πνιίηεο, ηηο ππνδνκέο, ην πεξηβάιινλ θαη ηπρφλ
πιηθέο δεκηέο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθιεζνχλ εάλ θάπνηνο πξνβιεκαηηθφο ηζηφο απνηχρεη,
ρξεζηκνπνηήζεθε ην Πξσηφθνιιν Βθηίκεζεο Βπηθηλδπλφηεηαο Αέλδξσλ ηνπ ISA (International
Society of Arboriculture). Με βάζε ηα δεδνκέλα πνπ εηζάγνληαη, ην πξσηφθνιιν θαηαηάζζεη ηνλ
βαζκφ επηθηλδπλφηεηαο ηνπ δέλδξνπ ελδηαθέξνληνο ζε ηεηξαβάζκηα θιίκαθα (1.Υακειή, 2.Μέηξηα,
3.Τςειή, 4.Ώθξαία) ζε ζρέζε κε θάζε ζηφρν (αλζξψπηλνο παξάγνληαο, ππνδνκέο, ινηπέο πιηθέο
δεκηέο, πεξηβάιινλ). Δ ηειηθή αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο ησλ
επηκέξνπο πξνβιεκαηηθψλ ηζηψλ φζνλ αθνξά ηνπο παξαπάλσ ζηφρνπο θαη γηα θάζε ηζηφ γίλεηαη
απνδεθηή ε πςειφηεξε ηηκή επηθηλδπλφηεηαο (Πίλαθαο 2). Γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ πξσηνθφιινπ
πξαγκαηνπνηήζεθε νπηηθή πεξηγξαθή θαη θσηνγξάθηζε ησλ αηφκσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ,
θαζψο θαη δαζνθνκηθέο κεηξήζεηο. Δ πςνκέηξεζε πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ειεθηξνληθνχ νξγάλνπ
vertex, ε κέηξεζε ηεο πεξηκέηξνπ κέζσ κεηξνηαηλίαο (αλαγσγή ζε δηάκεηξν) θαη ε κέηξεζε ηεο
θφκεο ζε νρηψ ζεκεία κε νξζφγσλν (ΐ, ΐΏ, Ώ, ΝΏ, Ν, ΝΑ, Α, ΐΑ). ΐνεζεηηθά ρξεζηκνπνηήζεθαλ
επίζεο, ππμίδα θαη θιηζίκεηξν.
Δ ιήςε ζηνηρείσλ γηα ηε δελδξνρξνλνιφγεζε έιαβε ρψξα ηνλ Ώπξίιην ηνπ 2019. Πεξηιάκβαλε
ζπιινγή 12 ηξππαληδίσλ απφ ηα 4 δέληξα ελδηαθέξνληνο, θαη ηεζζάξσλ βνεζεηηθψλ ηξππαληδίσλ απφ
2 δέλδξα παξφκνησλ ζηαζκηθψλ ζπλζεθψλ. Δ δεηγκαηνιεςία είρε θαηεχζπλζε απφ ην εμσηεξηθφ
(δσληαλφ) κέξνο ηνπ δέλδξνπ πξνο ην εζσηεξηθφ ηνπ θεληξηθνχ ηκήκαηνο/εληεξηψλε (ζην ζηεζηαίν
χςνο/1,30 κ.) θαη ζε θάζεηεο ηνκέο, πεξηκεηξηθά ηνπ θάζε δέλδξνπ. Σα ηξππαλίδηα ιήθζεθαλ κε ηελ
ηξππάλε ηνπ Pressler (κήθνπο 60 εθ.), πνπ απνηειεί απνηειεζκαηηθή κέζνδν δεηγκαηνιεςίαο γηα ηελ
κέηξεζε ηεο ειηθίαο ησλ ηζηάκελσλ δέλδξσλ. Οη ηξππάλεηο δηακέηξνπ 5mm είλαη νη πιένλ
θαηάιιειεο γηα ηελ αλάιπζε ηεο ππθλφηεηαο. Σα ηξππαλίδηα πνπ εμήρζεζαλ ηνπνζεηήζεθαλ άκεζα
ζε εηδηθή μχιηλε βάζε κε εγθνπέο αλάινγεο κε ην πάρνο ηεο ηξππάλεο. Βπίζεο, ηα αλνίγκαηα πνπ
πξνέθπςαλ απφ ηε δεηγκαηνιεςία απνιπκάλζεθαλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζθξαγίζηεθαλ κε εηδηθφ πιηθφ
(Schweingruber 1988).
Σα ηξππαλίδηα ζηε ζπλέρεηα κεηαθέξζεθαλ ζην εξγαζηήξην Σερλνινγίαο Ξχινπ (Σκήκα
Ααζνινγίαο θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο, ΏΠΘ), φπνπ ππνινγίζηεθε ε ειηθία ηνπ δέλδξνπ, ην
πιάηνο αχμεζεο θαη ε ππθλφηεηα, κε ηε βνήζεηα νξγάλνπ αλάιπζεο πιάηνπο απμεηηθψλ δαθηπιίσλ
θαη ππθλφηεηαο μχινπ Lignostation. Δ πξνεηνηκαζία ησλ δεηγκάησλ γηα κέηξεζε, πεξηειάκβαλε ηε
ιείαλζε ησλ εγθάξζησλ ηνκψλ κε ρξήζε ηεο θνπηηθήο θεθαιήο, ηελ νπηηθή ζάξσζε ηεο επηθάλεηαο
ηνπ μχινπ κε ρξήζε ηεο ςεθηαθήο θάκεξαο πςειήο αλάιπζεο LignoScop, ηε ζάξσζε ηεο επηθάλεηαο
κε ρξήζε ηνπ αληρλεπηή Lignoscan HF, θαη ηέινο ηε κέηξεζε θαη αλάιπζε ηνπ πιάηνπο απμεηηθψλ
δαθηπιίσλ θαη ηεο ππθλφηεηαο ηνπ μχινπ κε ην θαηάιιειν ινγηζκηθφ. Οη ηειηθέο ειηθηαθέο ηηκέο
πξνέθπςαλ κε ηε ρξήζε ηνπ ινγαξηζκηθνχ κνληέινπ.
Ώπνηειέζκαηα
Πιάηαλνο Γ1
Σν πιαηάλη Α1 (Κάζηξα), βξίζθεηαη ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Ώθξνπφιεσο θαη Βπηαππξγίνπ ζε
πςφκεηξν πεξίπνπ 139 κ.. Δ αλάπηπμή ηνπ θαίλεηαη λα επλνήζεθε απφ ηελ χπαξμε ηφζν ησλ
θνληηλψλ εγθαηαζηάζεσλ χδξεπζεο ηεο Μνλήο ΐιαηάδσλ (Αεκεηξηάδεο 2008), φζν θαη απφ ηνλ
θπζηθφ «Υείκαξξν ηεο Ρνηφληαο» θαηά Μπιηψλε θαη Σξεκφπνπιν (2017), ν νπνίνο απνηεινχζε
πξντφλ δχν κηθξφηεξσλ ρεηκάξξσλ, έλαο εθ ησλ νπνίσλ μεθηλνχζε απφ ηελ πεξηνρή. Δ θνίηε ηνπ
ρεηκάξξνπ απηνχ θαίλεηαη κε βάζε εθηηκήζεηο λα αθνινπζεί δηεχζπλζε αλάινγε κε απηήλ φπνπ
βξίζθνπκε ηα πιαηάληα ελδηαθέξνληνο.
ήκεξα, ε ζηεζηαία ηνπ δηάκεηξνο είλαη 122 εθ. θαη ην χςνο ηνπ 12 κ. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ
θνξκνχ ηνπ έρεη λεθξσζεί θαη ν θνξκφο ηνπ ζηεξίδεηαη κέζσ κίαο θνιψλαο απφ νπιηζκέλν
ζθπξφδεκα, πνπ ζχκθσλα κε καξηπξίεο θαηνίθσλ θαηαζθεπάζηεθε πξν ηξηαθνληαεηίαο κε ζθνπφ ηελ
πξνζηαζία ηνπ. Ο θνξκφο ηνπ πιαηάλνπ Α1 έρεη θιίζε 26ν πξνο αλαηνιάο θαη ην δσληαλφ ηκήκα ηνπ
θνξκνχ βξίζθεηαη ζηελ δπηηθή πιεπξά. χκθσλα κε ηα ηξππαλίδηα πνπ εμήρζεζαλ απφ ην δσληαλφ
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ηκήκα, ην πάρνο ηνπ πγηνχο ηζηνχ δελ μεπεξλά ηα 6,5 εθ. (απφ ηα 61 εθ. πνπ είλαη θαη ην κέγεζνο ηεο
αθηίλαο ηνπ) ζην λφηην ηκήκα, ελψ ζην δπηηθφ, ν πγηήο ηζηφο πεξηνξίδεηαη ζηα 3,4 εθ. Ο ππφινηπνο
ηζηφο ηνπ δέληξνπ εζσηεξηθά πξνο ην εγθάξδην μχιν, είηε ιείπεη εληειψο (αλαηνιηθφ ηκήκα), είηε
βξίζθεηαη ζε πξνρσξεκέλε ζήςε.
Σν εκβαδφλ ηεο θφκεο ηνπ είλαη 80,3 η.κ. θαη εκθαλίδεη αζπκκεηξία σο πξνο ηνλ άμνλα βνξάλφηνπ, κε ην λφηην ηκήκα ηεο θφκεο λα είλαη ζρεδφλ δηπιάζην ηνπ βφξεηνπ ζε εκβαδφλ.
Παξαηεξνχληαη επίζεο νξηζκέλα μεξά θαη ζπαζκέλα θιαδηά κέγηζηεο δηακέηξνπ 3 εθ.. Ώθφκα ε
απνπζία θνξπθήο (ζεκάδηα ζπαζίκαηνο), ε φςε ηνπ θνξκνχ θαη νξηζκέλεο καξηπξίεο θαηνίθσλ
πηζαλνινγνχλ ελδερφκελν ρηχπεκα απφ θεξαπλφ.
Σν ξηδηθφ ηνπ ζχζηεκα έρεη ππνζηεί ζνβαξέο απψιεηεο απφ ηε ζεκειίσζε ηεο θνιψλαο, θαζψο θαη
απφ ηα πνιιαπιά έξγα νδνπνηίαο. Ο ξηδηθφο θφκβνο είλαη δηνγθσκέλνο θαη ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ
δελ είλαη εκθαλέο ιφγσ επηθάιπςεο κε ηζηκέλην. Σν έδαθνο ζηελ πεξηνρή είλαη θαιπκκέλν απφ
άζθαιην θαη κπεηφλ, γεγνλφο πνπ δπζρεξαίλεη ηνλ αεξηζκφ θαη απμάλεη ηε ζπκπίεζή ηνπ. Ώθφκα, ε
εηθφλα ηνπ θνξκνχ καο πξνδηαζέηεη γηα ελδερφκελε ζήςε ησλ θχξησλ ξηδψλ.
χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ γεληθή πεξηγξαθή, ν θνξκφο ηνπ πιαηάλνπ Α1 αμηνινγήζεθε λα είλαη
αθξαίαο επηθηλδπλφηεηαο, ην ξηδηθφ ζχζηεκα αμηνινγήζεθε σο πςειήο επηθηλδπλφηεηαο θαη ε θφκε
αμηνινγήζεθε σο ρακειήο επηθηλδπλφηεηαο.
Πιάηαλνο Γ2
Ο πιάηαλνο Α2 βξίζθεηαη ζηελ νδφ Ώπνζηφινπ Παχινπ (αξηζκφο 162) ζε πςφκεηξν 52 κ., δίπια
ζην Σνχξθηθν Πξνμελείν. Σν χςνο ηνπ ζήκεξα είλαη 21 κ. θαη ε ζηεζηαία ηνπ δηάκεηξνο 117 εθ. ην
παξειζφλ ην πιαηάλη απηφ έρεη ππνζηεί πνιιαπιέο πιεγψζεηο απφ δηεξρφκελα νρήκαηα κεγάινπ
χςνπο θαζψο ε νδφο δελ δηέζεηε πξνεηδνπνηεηηθή ζήκαλζε.
Ο θνξκφο ηνπ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα κεγάιε θιίζε 53ν πξνο αλαηνιάο θαη θαίλεηαη λα έρεη
πξνζβιεζεί απφ μπινζεπηηθνχο κχθεηεο ζηελ ίδηα πιεπξά, απνηέιεζκα ησλ πιεγψλ πνπ
πξνθιήζεθαλ απφ ηα δηεξρφκελα νρήκαηα θαη δελ θαηάθεξαλ λα επνπισζνχλ. ΐνξεηαλαηνιηθά
παξαηεξείηαη πεξηνξηζκέλε εκθάληζε βξχσλ. Με βάζε ηα δείγκαηα πνπ ζπιιέρζεθαλ κε ηξππαλίδην
θαίλεηαη φηη ην εζσηεξηθφ ηνπ θνξκνχ ραξαθηεξίδεηαη απφ δσληαλφ ηζηφ πνπ θπκαίλεηαη απφ 17,8 εθ.
ζην δπηηθφ ηκήκα έσο 23,5 εθ. ζην αλαηνιηθφ ηκήκα, δειαδή πεξίπνπ 65% ηεο αθηίλαο ηνπ πιαηάλνπ
Α2 είλαη ζάπην, κέγεζνο πνπ πνηθίιεη ειαθξψο, αλάινγα κε ηε δηεχζπλζε απφ ηελ νπνία ιήθζεθε ην
θάζε ηξππαλίδην.
Δ θφκε είλαη κεζαίνπ κεγέζνπο, παξνπζηάδεη αζπκκεηξία ζην άμνλα δχζεο-αλαηνιήο θαη θαιχπηεη
επηθάλεηα 273,7 η.κ.. Ώθφκα παξαηεξείηαη ππεξεθηεηακέλνο θιάδνο ζηα βφξεηα, ν νπνίνο απνηειεί
απμεηηθή απφθξηζε ηνπ πιαηάλνπ γηα εμηζνξξφπεζε ησλ δπλάκεσλ βάξνπο πνπ δέρεηαη ν θνξκφο. Σα
λεθξά θιαδηά είλαη πεξηνξηζκέλα θαη έρνπλ δηάκεηξν κεηαμχ 2-5 εθ.. Κάηνηθνη ηεο πεξηνρήο
καξηπξνχλ, φηη έλα θιαδί πάρνπο πεξίπνπ 20 εθ. έζπαζε πξν ηεηξαεηίαο ρσξίο φκσο δξακαηηθέο
επηπηψζεηο.
ζνλ αθνξά ην ξηδηθφ ζχζηεκα ηνπ πιαηάλνπ Α2, φπσο πξναλαθέξζεθε, έρεη δερζεί
επαλεηιεκκέλα πιεγψζεηο κε απνηέιεζκα ηελ πηζαλή απψιεηα ζηεξηθηηθψλ ξηδψλ. Δ πεξηνρή
αλαδηακνξθψζεθε πξφζθαηα, παξ‘ φια απηά ην ξηδηθφ ζχζηεκα θαίλεηαη λα έρεη επηβαξπλζεί
ηδηαίηεξα, ηφζν απφ ηα παιαηφηεξα φζν θαη απφ ηα ζχγρξνλα έξγα νδνπνηίαο. Βπηπιένλ ν κέρξη
πξφηηλνο θαθφο αεξηζκφο ηνπ εδάθνπο θαζηζηά πηζαλή ηελ χπαξμε ζήςεο.
χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ γεληθή πεξηγξαθή, ν θνξκφο ηνπ πιαηάλνπ Α2 αμηνινγήζεθε λα είλαη
πςειήο επηθηλδπλφηεηαο, ην ξηδηθφ ζχζηεκα αμηνινγήζεθε επίζεο σο πςειήο επηθηλδπλφηεηαο θαη ε
θφκε αμηνινγήζεθε σο ρακειήο επηθηλδπλφηεηαο.
Πιάηαλνο Γ3
Ο πιάηαλνο Α3 απνηειεί ηνλ κεγαιχηεξν ζε κέγεζνο εθ ησλ πξνηεηλφκελσλ κε χςνο 26,4 κ. θαη
ζηεζηαία δηάκεηξν 140 εθ.. ΐξίζθεηαη ζην πάξθν Σζηξνγηάλλε, αθξηβψο απέλαληη απφ ηνλ Λεπθφ
Πχξγν, ζε πςφκεηξν 18 κ. θαη ππνινγίδεηαη φηη ζην ζεκείν απηφ βξίζθνληαλ νη εθβνιέο ηνπ
ρεηκάξξνπ ηεο Ρνηφληαο - ην έδαθνο δεκηνπξγήζεθε θπξίσο απφ πξνζρψζεηο (Μπιηψλεο θαη
Σξεκφπνπινο 2017).
Ο θνξκφο ηνπ έρεη θιίζε 19ν βνξεηαλαηνιηθήο δηεχζπλζεο θαη παξνπζηάδεη ζρεηηθή θσληθνκνξθία.
Δ βάζε ηνπ είλαη δηνγθσκέλε θαη ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα πηζαλή παιαηφηεξε δηράισζε θαη
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εγθιεηζκέλν ηζηφ θινηνχ. Παξά ηε κεγάιε ειηθία ηνπ θαη ηηο αληημνφηεηεο πνπ αληηκεησπίδεη εληφο
ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ην εζσηεξηθφ ηνπ θνξκνχ βξέζεθε λα θέξεη κηθξφ πνζνζηφ
πξνρσξεκέλεο ζήςεο ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα άηνκα. πγθεθξηκέλα ηα ηξππαλίδηα πνπ εμήρζεζαλ
ήηαλ θαηά κέζν φξν 47% πγηή ζπγθξηηηθά κε ην κέγεζνο ηεο αθηίλαο (ζην λφηην ηκήκα βξέζεθε ην
κηθξφηεξν κήθνο πγηνχο ηζηνχ, 38%).
Ο αλνηρηφο ρψξνο φπνπ θχεηαη, επλφεζε ηελ αλάπηπμή ηνπ θαη ζήκεξα θέξεη κία ππθλή θφκε
κεγάινπ κεγέζνπο, ε νπνία θαιχπηεη έθηαζε 500,4 η.κ.. ε αξθεηνχο θχξηνπο θιάδνπο δηακέηξνπ 2530 εθ. παξαηεξνχληαη πιεγψζεηο, εμνγθψκαηα θαη αβαζείο θνηιφηεηεο πνπ θαιχπηνπλ πεξίπνπ 2030% ηεο ζπλνιηθήο πεξηθέξεηάο ηνπο.
Ο ξηδηθφο θφκβνο δελ είλαη νξαηφο ιφγσ ηεο επηρσκάησζεο ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ. Ώζθαιή
ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ ξηδψλ δελ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ κε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα,
παξ‘ φια απηά, ε αλαδηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ έρεη πξνθαιέζεη απψιεηα ζηεξηθηηθψλ
ξηδψλ ζε θάπνην βαζκφ. Ώθφκα ε ζπλερήο δηέιεπζε νρεκάησλ επηβαξχλεη ην έδαθνο κε ππνιείκκαηα
απφ θζαξκέλα ειαζηηθά θαη ε έιιεηςε δελδξνδφρνπ ή νπψλ πεξηθεξεηαθά, δπζρεξαίλεη ηνλ αεξηζκφ
ηνπ.
Ο Πιάηαλνο Α3 αμηνινγήζεθε κέζσ ηνπ πξσηνθφιινπ λα είλαη κέηξηαο επηθηλδπλφηεηαο, ηφζν
φζνλ αθνξά ηνλ θνξκφ, αιιά θαη ηελ θφκε ηνπ.
Πιάηαλνο Γ4
Σν πιαηάλη Α4 βξίζθεηαη δίπια ζηελ είζνδν ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ ηνπ Γαιεξηαλνχ
πγθξνηήκαηνο ζε πςφκεηξν 20 κ., έρεη ζηεζηαία δηάκεηξν 124 εθ. θαη χςνο 24 κ.. Δ πιαηεία
Ναπαξίλνπ ηα ηειεπηαία έηε απνηειεί έλα πάξθν-πιαηεία πνπ πξνζθέξεη ζην δέληξν αξθεηφ ρψξν γηα
λα αλαπηπρζεί φκσο ηα αιιεπάιιεια έξγα έρνπλ πξνθαιέζεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην έδαθνο θαη
πηζαλψο έρνπλ επεξεάζεη ην ξηδηθφ ζχζηεκα.
Ο θνξκφο ηνπ πιαηαληνχ Α4 έρεη βνξεηναλαηνιηθή θιίζε 40ν θαη θέξεη ελδείμεηο παιαηφηεξεο
δηράισζεο. Βπίζεο παξαηεξνχληαη κπθεηηαθέο πξνζβνιέο εληφο θνηινηήησλ, δηαξξνή ρπκψλ ζε
πνιιαπιέο ζέζεηο θαη πνιιά εμνγθψκαηα, νη νπνίεο κάιηζηα εληείλνληαη κε ην πέξαο ηνπ ρξφλνπ.
εκαληηθφ είλαη αθφκα ην πνζνζηφ ζήςεο ηνπ εγθάξδηνπ μχινπ πνπ βξέζεθε θαηά ηε ιήςε
ηξππαληδίνπ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 67% ζηε ΐΏ πιεπξά (φπνπ βξέζεθε ην κεγαιχηεξν θνκκάηη
δσληαλνχ ηζηνχ), ελψ ην ίδην πνζνζηφ απμάλεηαη ζην 85% ζηε ΐ πιεπξά. Σα ΝΏ θαη Α ηξππαλίδηα
καο δίλνπλ αλάινγα απνηειέζκαηα εληφο ηνπ εχξνπο ησλ πξναλαθεξφκελσλ πνζνζηψλ.
Δ θφκε ηνπ είλαη κηθξή ζε κέγεζνο θαη παξνπζηάδεη αζπκκεηξία ηφζν σο πξνο ηνλ άμνλα βνξξάλφηνπ φζν θαη σο πξνο ηνλ άμνλα αλαηνιήο-δχζεο κε ην πεξηζζφηεξν βάξνο λα ζπγθεληξψλεηαη ζην
αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο θφκεο. πγθεθξηκέλα, ην ζπλνιηθφ εκβαδφλ ηεο θφκεο είλαη 218,7 η.κ. εθ ησλ
νπνίσλ πεξίπνπ ηα 160 η.κ. βξίζθνληαη ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά. Πξν δεθαεηίαο επίζεο, ε θφξηηζε ηεο
θφκεο άιιαμε ιφγσ απψιεηαο θχξηνπ θιάδνπ βφξεηαο έθπηπμεο, κε πεξίπνπ 40 εθ. δηάκεηξν.
Λφγσ ηεο επηρσκάησζεο απηνχ ηνπ ηκήκαηνο ηεο Θεζζαινλίθεο, δελ είλαη δπλαηφλ λα έρνπκε
νπηηθή επαθή κε ηνλ ξηδηθφ θφκβν. κσο ε εγγχηεηα ηνπ θπιαθίνπ ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ θαη ην
ηζηνξηθφ ηεο πεξηνρήο, καο δίλνπλ ζηνηρεία γηα ζνβαξέο απψιεηεο ζε ζηεξηθηηθέο ξίδεο. Ώθφκα ε
ζήςε πνπ παξαηεξήζεθε ζην εγθάξδην μχιν πηζαλφλ λα ππάξρεη θαη εληφο ησλ θχξησλ ξηδψλ.
Δ επηθηλδπλφηεηα ηνπ θνξκνχ θαη ηεο θφκεο κε βάζε ην πξσηφθνιιν αμηνινγήζεθε σο πςειή.
Γελδξνρξνλνιόγεζε Πιαηάλσλ (Γ1,Γ2,Γ3,Γ4)
Με ηε βνήζεηα ησλ ηξππαληδίσλ (12 ησλ επηιεγκέλσλ δέλδξσλ θαη 4 ησλ δνθηκαζηηθψλ)
κεηξήζεθε ε ειηθία ησλ ηεζζάξσλ πιαηάλσλ. ηνλ Πίλαθα 1 ππάξρνπλ ηφζν νη ειηθίεο ησλ
ιεθζέλησλ ηξππαληδίσλ, φζν θαη ε ζπλνιηθή ειηθία πνπ πξνέθπςε κέζσ ηνπ ινγαξηζκηθνχ κνληέινπ.
Βπίζεο απφ ηα κήθε ζηα ηξππαλίδηα ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ειηθίεο ζηα δέλδξα δηαθαίλεηαη ν ρξφλνο
θαηά ηνλ νπνίν δεκηνπξγνχληαη νη ζπειαηψζεηο (θνπθάιεο) ζηα πιαηάληα, δειαδή φηαλ ν πιάηαλνο
πιεζηάδεη ηελ ζηεζηαία αθηίλα 50 εθ. (ζηεζηαία δηάκεηξν 100cm) ή ειηθία 100 εηψλ. Βπηβεβαηψλεηαη
αθφκα κε ηηο αλαιχζεηο ησλ ηξππαληδίσλ, φηη φζν πιεζηάδνπκε πξνο ηελ εληεξηψλε, ην πάρνο ησλ
απμεηηθψλ δαθηπιίσλ απμάλεη.
Ώθφκα, κε βάζε ηηο ειηθίεο πνπ έδσζε ην ινγαξηζκηθφ κνληέιν παξαηεξνχκε φηη φζν κηθξφηεξν
είλαη ην εμαγφκελν δείγκα αλαινγηθά κε ην κέγεζνο ηεο αθηίλαο (ιφγσ ηεο ζήςεο πνπ ππάξρεη ζην
εζσηεξηθφ ηνπ θνξκνχ), ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε ειηθία πνπ πξνθχπηεη (Α1, Α4), γεγνλφο πνπ
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ππνδειψλεη ηελ αλάγθε αλάπηπμεο λέσλ κνληέισλ ρξνλνιφγεζεο εηδηθά πξνζαξκνζκέλα ζηηο
ηδηφηεηεο ησλ εηδψλ. Βπηπιένλ, εληφο ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ, φπνπ δέλδξα ππφθεηληαη ζε δξαζηηθέο
κεηαβνιέο, απαηηείηαη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη ηέηνηνπ είδνπο δεδνκέλα ψζηε λα θαζίζηαηαη
δπλαηή ε αθξηβήο ρξνλνιφγεζε. Υαξαθηεξηζηηθφ απνηέιεζκα ησλ κεηαβνιψλ απηψλ απνηειεί ν
πιάηαλνο Α1, ζηνλ νπνίν παξαηεξνχληαη ηα κηθξφηεξα κέζα πιάηε απμεηηθψλ δαθηπιίσλ θαη νη
κεγαιχηεξεο κέζεο ππθλφηεηεο ζην ηξππαλίδην (ρήκα 1,2). Λακβάλνληαο ππφςε ηελ πεξηγξαθή πνπ
έρεη πξνεγεζεί θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο, γίλεηαη ζαθέο φηη ν πιάηαλνο απηφο βξίζθεηαη
ζε θάζε παξαθκήο (πνιχ κηθξή εηήζηα αχμεζε). Βπίζεο αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ηειηθή ειηθία ηνπ
πιαηάλνπ Α1 ρξήδεη ακθηζβήηεζεο πέξαλ ηεο απφθιηζεο πνπ δίλεη ην κνληέιν, εμ‘ αηηίαο ησλ ιφγσλ
πνπ πξναλαθέξζεθαλ θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηα δηαζέζηκα θσηνγξαθηθά ληνθνπκέληα.
Πίλαθαο 7. πγθεληξσηηθόο πίλαθαο κεηξήζεσλ γηα θάζε ηξππαλίδην
Table 1. Overall table of data measured for every extracted core
Μέζν
Μέζε
Μήθνο
πιάηνο
ππθλόηεηα
Διηθία
Ώθηίλα
ηξππαληδίνπ δαθηπιίνπ
ηξππαληδίνπ
ηξππαληδίνπ
A/A
(cm) Αηεύζπλζε
(mm)
(mm)
(kg/m3)
(έηε)
Α
64,46
0,678
512,5
95
Α1
61,0
Ν
61,75
0,471
508,1
131
(Κάζηξα)
Ώ
233
2,137
494,5
109
Α2
58,7
Α
212,5
1,968
484,6
108
(Σνύξθηθν
Ν
201,2
2,718
480
74
Πξνμελείν)
ΐ
387,6
2,47
463
157
Α3
70,0
Ώ
323,5
2,527
486,8
128
(Λεπθόο
Ν
427,2
2,83
469,1
151
Πύξγνο)
ΐΏ
280
2,8
467,5
100
Α
112,3
1,35
462,5
83
Α4
62,0
ΝΏ
214,5
2,26
448,1
95
(Ώλάθηνξα
ΐ
110
1,206
467,3
91
Γαιεξίνπ)
ΐ
441,1
3,106
486,8
Α5
62,5
Ώ
421,4
2,946
489,9
(ΥΏΝΘ)
1.1
278,4
3,663
506,8
76
Σ1
27,8
1.2
249,8
3,287
464,4
76
(Σνύκπα)
*= ην ηξππαλίδην ηαπηίδεηαη κε νιφθιεξε ηελ αθηίλα (πγηέο εγθάξδην)

Διηθία
δέλδξνπ
(έηε)

Ώπόθιηζε
(± ζε έηε)

828

± 40

205

± 15

235

± 15

310

± 20

76 *

ρήκα 1. Γηάγξακκα πάρνπο απμεηηθώλ δαθηπιίσλ γηα ηνλ πιάηαλν Γ1 (θαηεύζπλζε εληεξηώλε-θινηόο)
Figure 1. Diagram of annual ring width (pith to bark direction)

ρήκα 2. Γηάγξακκα κέζεο αθηηληθήο ππθλόηεηαο γηα ηνλ πιάηαλν Γ1(θαηεύζπλζε εληεξηώλε-θινηόο)
Figure 2. Diagram of average radial density (pith to bark direction)
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πδήηεζε-ζπκπεξάζκαηα
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ απμεηηθά θαη κνξθνινγηθά ζηνηρεία θαζψο θαη ηηο εδαθνινγηθέο
αλαιχζεηο πνπ βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηνπ πξνζδηνξηζκνχ, ηα ηέζζεξα πιαηάληα (Α1,Α2,Α3,Α4) ηνπ
νηθηζηηθνχ ηζηνχ ηεο αλαηνιηθήο (εληφο ησλ ηεηρψλ) Θεζζαινλίθεο δηαζέηνπλ φια εθείλα ηα
απαξαίηεηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λφκνπ πξνθεηκέλνπ λα αλαθεξπρζνχλ Αηαηεξεηέα Μλεκεία ηεο
Φχζεο. Ώπφ ηελ εηδηθή πεξηγξαθή ηνπο, ηα κλεκεηαθά δέλδξα θαίλεηαη πσο βξίζθνληαη ζε
πξνρσξεκέλε ειηθία κε ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηαηηθήο, δπλακηθήο, πγείαο θαη αζθάιεηαο ηφζν γηα ηα
ίδηα αιιά θαη γηα ην πεξηβάιινλ ηνπο. Ο βαζκφο επηθηλδπλφηεηαο εθηηκήζεθε πςειφο γηα ηα
πεξηζζφηεξα άηνκα, κε θπξίαξρνπο πξνβιεκαηηθνχο ηζηνχο ηνλ θνξκφ θαη ην ξηδηθφ ζχζηεκα.
Αηαπηζηψζεθε ινηπφλ ε αλάγθε άκεζεο ιήςεο κέηξσλ πνπ ζα αθνξνχλ ηνπο ηνκείο ηεο πξνζηαζίαο
θαη ηεο αλάδεημήο ηνπο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε επηβίσζή ηνπο ζπλδέεηαη κε χπαξμε ππφγεησλ
πδάησλ θαη παιαηφηεξεο γεηηλίαζεο κε εγθαηαζηάζεηο πδξνδφηεζεο φπσο πδξαγσγεία, βξχζεο θιπ. Δ
ρσξηθή ηνπο θαηαλνκή (ρήκα 3) ηνπνζεηείηαη επάλσ ζηελ ίδηα κηζγάγθεηα πνπ δεκηνπξγείηαη κεηαμχ
δχν εμαξκάησλ εδάθνπο ζην αλαηνιηθφ ηκήκα εληφο ησλ ηεηρψλ (Γθαιά-Γεσξγηιά 2015). ζνλ
αθνξά ηα απνηειέζκαηα ηεο δελδξνρξνλνιφγεζεο, πξνθχπηεη ε αλάγθε αλάπηπμεο κνληέισλ εηδηθά
πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο ηδηφηεηεο ηνπ είδνπο θαη πνπ ζα ιακβάλνπλ ππφςε ζηαζκηθέο ζπλζήθεο. Οη
ειηθίεο ζην ζχλνιφ ηνπο θαίλεηαη λα ζπκβαδίδνπλ κε εθηηκήζεηο πξνεγνχκελεο έξεπλαο πνπ
βαζίζηεθε ζε θσηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε, κε εμαίξεζε ηνλ πιάηαλν Α1 (Kagiali θαη Tsitsoni, 2019).
πκπεξαζκαηηθά, ζα πξέπεη άκεζα ηα παξαπάλσ δέλδξα λα θεξπρζνχλ Αηαηεξεηέα Μλεκεία ηεο
Φχζεο, θαη παξάιιεια λα μεθηλήζεη κηα ζεηξά εηδηθψλ κειεηψλ (ζξέςεο, ζηαηηθήο θιπ) κε ζηφρν ηε
δηαηήξεζή ηνπο γηα ηηο επφκελεο γελεέο. Βηδηθφηεξα, παξαηεξήζεθε έιιεηςε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεο
θαη εκπεηξίαο φζνλ αθνξά ηα Μλεκεηαθά Αέλδξα, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη ηελ αλάγθε αλάπηπμεο
ζρεηηθήο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο εηδηθφηεξα ζηελ Βιιάδα, ε νπνία κάιηζηα θηινμελεί πιεζψξα
ππεξαησλφβησλ δέλδξσλ, ηα νπνία θαηά πιεηνςεθία αλήθνπλ ζην είδνο Platanus orientalis.

ρήκα 3. Λεπηνκέξεηα ράξηε ηεο Θεζζαινλίθεο πνπ απεηθνλίδεη ηελ πδξνινγία θαη ηε γεσκνξθνινγία ηεο πεξηνρήο ζε
ζρέζε κε ηα πιαηάληα ελδηαθέξνληνο ην 1915 (εληόο ηνπ κηθξόηεξνπ πιαηζίνπ).
Πεγή: Δπεμεξγαζία από πξσηόηππν ηεο Γθαιά-Γεσξγηιά (2015)
Figure 3. Map detail of Thessaloniki showing the hydrology and geomorphology of the area in relation to the trees of
interest in 1915 (within the smaller frame). Source: Edited from original map by Gkala - Georgila (2015)
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Abstract
Trees that grow within the urban fabric are under pressures that affect their health and shorten their
life span. Some of them, however, manage to survive, grow old and acquire monumental features.
Their significant value, along with the risks that occur both for themselves and their environment
require a special inventory and continuous monitoring. This research consists of measurements and
estimates of biometric parameters, which were applied to four elderly individuals of the Platanus
orientalis species that grow in the Municipality of Thessaloniki. Finally, this study identified a limited
knowledge and experience concerning the static and dynamic analysis of urban monumental trees in
Greece, regarding safety and conservation matters.
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Παξάξηεκα
Πίλαθαο 8. πγθεληξσηηθόο πίλαθαο εθηίκεζεο ηεο επηθηλδπλόηεηαο γηα θάζε πιάηαλν
Table 2. Total tree risk assessment categorization

ΡΕΓΒ

ΔΦΔ, ΚΟΠΔ

ΚΟΜΔ

ΞΒΡΏ ΚΛΏΑΕΏ
ΔΦΔ, ΚΛΕΔ

ΚΟΜΔ

ΞΒΡΏ ΚΛΏΑΕΏ

ΡΕΓΒ

ΚΟΠΔ,
ΠΕΘΏΝΔ
ΔΦΔ

8

15

Α2

ΚΟΡΜΟ

12

Α3

ΚΟΜΔ
ΚΟΡΜΟ

Α4

ΚΟΜΔ
ΚΟΡΜΟ

ΏΝΒΜΟ,
ΠΛΔΓΧΒΕ,
ΚΟΕΛΟΣΔΣΒ

16,
7

ΒΧΣΒΡΕΚΔ
ΔΦΔ
ΔΦΔ,
ΏΝΒΜΟ
ΒΧΣΒΡΕΚΔ
ΔΦΔ

24

Χ
Χ
Χ
Χ
X
X
X
X
X
X

3

X

1
3

Χ
Χ

1
2
3
4

Χ
Χ
Χ
Χ

Χ
Χ
Χ
Χ

Χ

X

ΒΛΏΥΕΣΒ

ΔΜΏΝΣΕΚΒ

ΑΡΕΜΒΕ

ΏΜΒΛΔΣΒΒ

Χ
Χ
Χ

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

Χ

Χ

Μ

Χ

Μ
Υ
Υ
Υ

Χ

Τ

Χ

Τ
Υ

Υ

Χ
Χ
Χ

Χ

Χ

Χ
Χ

Χ
Χ

Χ
Χ
Χ

Χ
Χ

Ώ
Τ
Τ
Τ
Τ
Τ
Υ
Τ
Τ
Μ
Υ
Τ
Τ
Μ

X

Χ

Χ
Χ
Χ

Χ
Χ

Χ
Χ
Χ

Χ

X
X
X

Χ

1
2

ΠΟΛΌ
ΠΕΘΏΝΔ
Χ

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

Χ

Χ

ΠΕΘΏΝΔ

Χ
Χ
Χ

Χ

1

ΥΒΣΕΚΏ
ΠΕΘΏΝΔ

ΏΠΕΘΏΝΔ

ΤΦΔΛΔ

ΜΒΣΡΕΏ

ΥΏΜΔΛΔ

ΠΟΛΌ
ΥΏΜΔΛΔ

Χ
Χ
Χ

1
2
3
1
2
3
1
1
2
3
1
1
2

ΤΝΒΠΒΕΒ

ΐΛΏΐΔ ΚΏΕ
ΤΓΚΡΟΤΔ

ΤΓΚΡΟΤΔ
ΒΠΕΚΒΕΜΒΝΔ

ΠΕΘΏΝΔ

ΑΤΝΏΣΔ

ΏΠΟΣΤΥΕΏ
ΣΔΡΕΞΔ,
ΔΦΔ

ΏΠΕΘΏΝΔ

ΚΟΡΜΟ

ΏΡΕΘΜΟ
ΣΟΥΟΤ*

ΛΟΓΟΕ
ΏΝΔΤΥΕΏ

Α1

ΣΜΔΜΏ
ΠΛΏΣΏΝΟΤ

ΏΠΟΣΏΔ
ΣΟΥΟΤ (m)

ΠΕΘΏΝΟΣΔΣΏ
ΐΛΏΐΔ

ΒΚΣΕΜΔΔ
ΒΠΕΚΕΝΑΤΝΟΣΔΣΏ
ΣΜΔΜΏΣΟ**

ΒΚΣΕΜΔΔ ΒΠΕΚΕΝΑΤΝΟΣΔΣΏ

Χ

*Ώξηζκφο ηφρνπ :1=Άλζξσπνο, 2=Τπνδνκέο, 3=Τιηθέο Γεκηέο, 4=Πεξηβάιινλ
** Βθηίκεζε Βπηθηλδπλφηεηαο: Ώ=Ώθξαία, Τ=Τςειή, Μ=Μέηξηα, Υ=Υακειή

Πίλαθαο 9. Βνεζεηηθόο πίλαθαο πηζαλόηεηαο
Table 3. Likelihood matrix
ΠΕΘΏΝΟΣΔΣΏ
ΐΛΏΐΔ
ΒΠΕΚΒΕΜΒΝΔ
ΠΕΘΏΝΔ
ΑΤΝΏΣΔ
ΏΠΕΘΏΝΔ

ΠΕΘΏΝΟΣΔΣΏ ΝΏ ΒΠΔΡΒΏΣΒΕ Ο ΣΟΥΟ
ΠΟΛΤ
ΥΏΜΔΛΔ
ΜΒΣΡΕΏ
ΤΦΔΛΔ
ΥΏΜΔΛΔ
ΏΠΕΘΏΝΟ

ΥΒΣΕΚΏ ΠΕΘΏΝΟ

ΠΕΘΏΝΟ

ΠΟΛΤ ΠΕΘΏΝΟ

ΏΠΕΘΏΝΟ

ΏΠΕΘΏΝΟ

ΥΒΣΕΚΏ ΠΕΘΏΝΟ

ΠΕΘΏΝΟ

ΏΠΕΘΏΝΟ

ΏΠΕΘΏΝΟ

ΏΠΕΘΏΝΟ

ΥΒΣΕΚΏ ΠΕΘΏΝΟ

ΏΠΕΘΏΝΟ

ΏΠΕΘΏΝΟ

ΏΠΕΘΏΝΟ

ΏΠΕΘΏΝΟ

Πίλαθαο 10. Βνεζεηηθόο πίλαθαο αμηνιόγεζεο θηλδύλνπ
Table 4. Risk rating matrix
ΠΕΘΏΝΟΣΔΣΏ
ΐΛΏΐΔ KAI ΤΓΚΡΟΤΔ
ΠΟΛΤ ΠΕΘΏΝΔ
ΠΕΘΏΝΔ
ΥΒΣΕΚΏ ΠΕΘΏΝΔ
ΏΠΕΘΏΝΔ

ΤΝΒΠΒΕΒ ΐΛΏΐΔ
ΏΜΒΛΔΣΒΒ

ΒΛΏΥΕΣΒ

ΔΜΏΝΣΕΚΒ

ΑΡΕΜΒΕ

ΥΏΜΔΛΒ

ΜΒΣΡΕΒ

ΤΦΔΛΒ

ΏΚΡΏΕΒ

ΥΏΜΔΛΒ

ΜΒΣΡΕΒ

ΤΦΔΛΒ

ΥΏΜΔΛΒ

ΥΏΜΔΛΒ

ΜΒΣΡΕΒ

ΜΒΣΡΕΒ

ΥΏΜΔΛΒ

ΥΏΜΔΛΒ

ΥΏΜΔΛΒ

ΥΏΜΔΛΒ

ΤΦΔΛΒ
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Θεκαηηθή Βλόηεηα: Αελδξνρξνλνινγία-ΐνηαληθή

ΒΚΣΕΜΔΔ ΠΏΥΟΤ ΑΒΚΏ ΣΒΛΒΤΣΏΕΧΝ ΒΣΔΕΧΝ ΑΏΚΣΤΛΕΧΝ
ΣΟ ΣΔΘΕΏΕΟ ΤΦΟ ΑΏΟΤΣΏΑΧΝ ΣΡΏΥΒΕΏ ΠΒΤΚΔ,
ΜΏΤΡΔ ΠΒΤΚΔ ΚΏΕ ΟΞΕΏ
Ώπαηζίδεο, Λάδαξνο1
1

πληαμηνχρνο Ααζνιφγνο - Βξεπλεηήο, Καινγεξφξξαρε, 24200 Μεζζελε, lazap34@gmail.com

Πεξίιεςε
Σν εξεπλεηηθφ πιηθφ καο έδσζε ηε δπλαηάηεηα λα πξνζδηνξίζνπκε θαηά θιάζεηο δηακέηξσλ θαη θαηά
δαζνπνληθά είδε ηα αθφινπζα πξφηππα:
Γηα ηελ ηξαρεία Πεχθε:
Π10=6,997-0,323d+1,136h
R=0,999
SD%=0,90
Γηα ηε καχξε Πεχθε:
Π10=14,957+0,092d-0,210h
R=0,907
SD%=1,99
Γηα ηελ Ομηά:
Π10=4,341-0,091d+0,700h
R=0,960
SD%=3,71
Σνλίζηεθε ν ξφινο θαη ε ζεκαζία ηνπ ζπληειεζηή a1 έληαμεο.
Λέμεηο θιεηδηά: Πάρνο δαθηπιηώλ, ηξαρεία πεύθε, καύξε πεύθε, Ομηά, ζπληειεζηήο a1 έληαμεο.
Βηζαγσγή
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζηαηηθψλ θαη δπλακηθψλ ζηνηρείσλ δαζνζπζηάδσλ: Ομηάο, Βιάηεο,
Αξπφο, Βξπζξειάηεο, ραιεπίνπ, ηξαρείαο θαη δαζηθήο Πεχθεο θαη Κππαξηζζηνχ (Ώπαηζίδεο θαη
εθάθεο 1999) είλαη απαξαίηεηεο ππαίζξηεο κεηξήζεηο, Μεηαμχ απηψλ ζπγθαηαιέγεηαη θαη ιήςε
ηξππαληδίσλ ζην ζηεζηαίν χςνο γηα λα κπνξεί λα πξνζδηνξηζζεί ε πξνζαχμεζε. Με ηε ιήςε ησλ
ηξππαληδίσλ ππάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα λα πξνζβιεζνχλ νη θνξκνί ησλ δέλδξσλ απφ κχθεηεο θαη δε
ηεο Ομηάο.
πλεπψο ζθνπφο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη λα πξνζδηνξηζηνχλ πξφηππα θαηά θιάζεηο δηακέηξσλ
θαη θαηά δαζνπνληθά είδε. ηελ πεξίπησζή καο γηα ηξαρεία, καχξε Πεχθε θαη Ομηά.
Τιηθά θαη Μέζνδνη
ηα πιαίζηα ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο «Καηάξηηζε πνιπκεξψλ ζπζηεκάησλ νγθνκεηξηθψλ θαη
πξνζαπμεηηθψλ Πηλάθσλ γηα ηα θχξηα δαζνπνληθά είδε ηεο ρψξαο καο» ηνπ ΕΑΒ Ώζελψλ, έρεη απφ ην
1987 έσο θαη ην 1999 ζπγθεληξσζεί πιηθφ πνπ καο επέηξεςε λα δεκηνπξγήζνπκε ηνλ Πίλαθα 1.
Πίλαθαο 1. Γεδνκέλα
Table 1. Data
Μαχξε Πεχθε

Σξαρεία Πεχθε
ΚΑ

n

d

h

Π10

cm

m

mm

3

4

5

-

-

41

18,7

II

75

III
IV

1

d

h

Π10

cm

m

mm

6

7

8

9

-

-

-

12,8

15,5

112

19,5

27,6

14,7

14,7

225

33

38,3

15,3

11,7

50

58,9

17,8

8,3

2

0
I

n

Ομηά
n

d

h

Π10

cm

m

mm

10

11

12

13

-

10

8,4

7,7

6,7

9,1

14,3

125

17,0

14,1

13,2

27,7

11,7

15,4

214

27,8

20,0

15,3

185

40,9

15,0

16,4

152

40,8

23,3

17,7

78

58,9

20,4

15,8

33

56,5

26,3

17,1

πνπ: ΚΑ Κιάζεηο Αηακέηξσλ, n Ώξηζκφο θνξκψλ, d Έκθινηα ζηεζηαία δηάκεηξνο, h Όςνο, Π10 Πάρνο δέθα
ηειεπηαίσλ εηήζησλ δαθηπιίσλ ζην ζηεζηαίν χςνο
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Ώπνηειέζκαηα
Ο Πίλαθαο 1 καο βνήζεζε λα πξνζδηνξίζνπκε ηα αθφινπζα πξφηππα:
Γηα ηελ ηξαρεία Πεχθε:
Π10=6,997-0,323d+1,136h

R=0,999

SD%=0,901

Γηα ηε καχξε Πεχθε:
Π10=14,957+0,092d-0,210h

R=0,907

SD%=1,99

Γηα ηελ Ομηά:
Π10=4,341-0,091d+0,700h

R=0,960

SD%=3,71

πδήηεζε θαη πκπεξάζκαηα
Αεδνκέλνπ φηη ηα πξφηππα ησλ πςνθακπχισλ αληηπξνζσπεχνπλ ηε κέζε-νδεγφ θακπχιε θαη
επεηδή ζε έλα δάζνο φιεο νη ζπζηάδεο ηνπ δελ αλήθνπλ ζηελ ίδηα πνηφηεηα ηφπνπ, επηβάιιεηαη γηα
θάζε ζπζηάδα λα ππνινγίδεηαη έλαο ζπληειεζηήο a1.
Γηα ηηο πεξηπηψζεηο καο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα Πξφηππα (Ώπαηζίδεο 2011 θαη 2019):
Γηα ηελ ηξαρεία Πεχθε:
a1=(HE)(EXP(15,68068/dHE))
h=a1(EXP(-15,68068/d))

(1)
(2)

Γηα ηε καχξε Πεχθε:
a1=(ΔΒ) (EXP(13,30762/dHE))
h= a1(EXP(-13,30762/d))
Γηα ηελ Ομηά:
a1= (HE)(EXP(11,81501/dHE ))
h= a1 (Exr(-11,81501/d))
Έλα παξάδεηγκα ππνινγηζκνχ ηνπ ζπληειεζηή a1 έληαμεο κε ηε ρξήζε ηνπ Πίλαθα 2.

ΚΑ
1
I

-ΜΣ

Πίλαθαο 2. Απόζπαζκα κε ζηνηρεία ηξαρείαο Πεύθεο από ηελ I Κιάζε δηακέηξσλ
Table 2. Fragment with elements of calabrian pine from I class
ΐΑ, cm
n
d cm
h
m
HE,,

2

3
42

7,49

16

25

10,39

20

16

12,64
16,14

5

h^, m

12

83

4

HE ,,

10,44

6

9,34

πνπ: dHE Αηάκεηξνο έληαμεο, hHE Όςνο έληαμεο,, h^ Βθηηκεκέλα χςε κε ην πξφηπν (2) γηα ηελ ηξαρεία Πεχθε

.
Παξαθάησ παξαζέηνπκε έλα παξάδεηγκα ππνινγηζκνχ ηνπ ζπληειεζηή a1 έληαμεο γηα ηελ I
θιάζε δηακέηξσλ ηξαρείαο Πεχθεο. Σα πνζά 16,14 cm θαη 10,44 m ησλ ηειψλ 3 θαη 4 αληίζηνηρα
ηνπ Πίλαθά 2 είλαη νη κέζνη φξνη ελφο αξηζκνχ δέλδξσλ πνπ παρπκεηξήζεθαλ θαη πςνκεηξήζεθαλ ζε
φιεο ηεο δνθηκαζηηθέο επηθάλεηεο κηαο ζπζηάδαο ηπραία ή ζπζηεκαηηθά. Σψξα ζέηνληαο ηηο ηηκέο
απηέο ζην πξφηππν (1) γηα ηελ ηξαρεία Πεχθε, ζα έρνπκε: a1=16,14(EXP(15,68068/10,44 ))
=27,681.
Με ηελ ηηκή ηνπ a1 27,681 θαη κε ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο 30,681 θαη 24,681 δχν άιισλ ζπζηάδσλ
ηνπ ίδηνπ δάζνπο θαηαζθεπάζακε ην ρήκα 1.
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ρήκα 1. Κακπύιεο πςώλ κε ζπληειεζηέο a1
Figure 1. Height curves (a1 coefficients)

Ώπφ ην ρήκα 1 θαίλεηαη μεθάζαξα πσο ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζε - νδεγφ θακπχιε ρσξίο
ζπληειεζηή έληαμεο ζα έρνπκε ππνεθηηκήζεηο ζηηο ζπζηάδεο κε πςειφηεξε πνηφηεηα ηφπνπ, ελψ
ππεξεθηηκήζεηο ζηηο ζπζηάδεο κε ρακειφηεξε. Βπίζεο ε εηθφλα απηή θαηαδεηθλχεη ην ξφιν ηνπ
ζπληειεζηή έληαμεο a1.
Με ην ζπληειεζηή a1 εμεπξίζθεηαη ε πςνθακπχιε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζπζηάδαο πξνζαξκνζκέλε
ζην πεξηβάιινλ ηεο.
Ο ζπληειεζηήο έληαμεο a1 αληηθαηέζηεζε ηα δεθακεξή ζπζηήκαηα (Παλαγησηίδεο 1973,
Παλαγησηίδεο 1981, Ώπαηζίδεο 1984) πνπ ιεηηνπξγνχζαλ πξνο εχξεζε ησλ πςψλ έληαμεο
πξνζεγγηζηηθά θαη ρξνλνβφξα.
ε απηφλ ηνλ ζπληειεζηή νθείιεηαη ην κεγαιείν ησλ πξνηχπσλ (ζπζηεκάησλ) γηα ηα ελλέα θχξηα
δαζνπνληθά καο είδε πνπ έθαλαλ ηνλ Dr Shmid-Haas εκπεηξνγλψκνλα ηνπ FAO, καζεκαηηθφ θαη
ζηαηηζηηθνιφγν ζην Βιβεηηθφ Ααζηθφ Ελζηηηνχην ηνπ Birmensdorf ζε επηζηνιή ηνπ πξνο ηξηκειή
επηηξνπή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο λα γξάςεη: «Παξ φιν πνπ εγψ θαη ε νκάδα κνπ
δνπιεχνπκε ην πξφβιεκα απηφ 20 ρξφληα ζηελ Βιβεηία, δελ θαηάθεξα λα θάλσ έλα ηέηνην απιφ
ζχζηεκα πνπ λα θαηαζηήζεη ηηο απνγξαθέο ηφζν απνηειεζκαηηθφηεξεο, φπσο ην ζχζηεκα Ώπαηζίδε.
Κακηά άιιε ρψξα δελ έρεη θαιχηεξν ζχζηεκα».
Βδψ ζεκεηψλεηαη πσο κε ην πξφηππν (2) γηα ηελ ηξαρεία Πεχθε ζα εθηηκεζεί ην χςνο θαη κε απηφ
ην χςνο ζα ππνινγηζηεί ην πάρνο ησλ δέθα ηειεπηαίσλ εηήζησλ δαθηπιίσλ κε ην πξφηππν:
Π10=6,997-0,323d+1,136h . Abstract
There has been measured the thickness of out bark ten yearly rings.
This material with has been formed at big diameter classes and timber species allowed us to determine
the next models:
For Calabrian pine:
Π10= Π10=6,997-0,323d+1,136h
R=0,999
SD%=0,90
For black pine:
Π10=14,957+0,092d-0,210h
R=0,907
SD%=1,99
For beech :
Π10=4,341-0,091d+0,700h
R=0,960
SD%=3,71
The roll and meaning of a1 enrollment factor are emphasized.
Where: Π10 thickness of out bark ten yearly rings and d diameter at the breast height
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Πεξίιεςε
Δ ρισξίδα ηεο λήζνπ Κεθαιιελίαο είλαη αξθεηά κειεηεκέλε απφ Έιιελεο θαη μέλνπο βνηαληθνχο
επηζηήκνλεο. θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε ζπιινγή θαη ε απνζήθεπζε, ζε βάζε δεδνκέλσλ
φισλ ησλ θαηαγξαθψλ ησλ εηδψλ ρισξίδαο ηεο Κεθαινληάο, θαη ε επεμεξγαζία θαη αλάιπζή ηνπο, κε
ηε βνήζεηα ινγηζκηθνχ δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ
ζπκπεξαζκάησλ γηα ηε ρισξηδηθή πνηθηιφηεηα ηεο λήζνπ. πλνιηθά, έγηλε επεμεξγαζία 12.856
εγγξαθψλ-παξαηεξήζεσλ εηδψλ ρισξίδαο ηεο Κεθαινληάο. Δ βάζε δεδνκέλσλ πεξηέρεη 137
νηθνγέλεηεο θπηψλ, κε 636 γέλε θαη 1.613 είδε θπηψλ ηα νπνία πξνήιζαλ απφ 315 δηαθνξεηηθνχο
ηφπνπο ηνπ λεζηνχ. Με ηε ρξήζε ζπληεηαγκέλσλ έγηλε εθηθηή ε εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ ζε
Γεσγξαθηθφ χζηεκα Πιεξνθνξηψλ (GIS), ψζηε λα απεηθνληζζεί ρσξηθά, ε εμάπισζε ηνπ θάζε
θπηηθνχ είδνπο ζηελ Κεθαινληά. Δ ζπιινγή, απνζήθεπζε θαη αλάιπζε ρισξηδηθψλ παξαηεξήζεσλ
απμάλεη ηε γλψζε γηα ηα είδε ρισξίδαο θαη ζπκβάιεη ζηελ πξνζηαζία θαη πξνβνιή ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο ηεο Κεθαινληάο.
Λέμεηο θιεηδηά: Υισξίδα,
Πιεξνθνξηώλ, Κεθαινληά.

Καηαγξαθέο

εηδώλ, Βάζε

Γεδνκέλσλ,

Γεσγξαθηθά πζηήκαηα

Βηζαγσγή
Δ ρισξίδα ηεο λήζνπ Κεθαιιελίαο είλαη αξθεηά κειεηεκέλε απφ Έιιελεο θαη μέλνπο βνηαληθνχο
επηζηήκνλεο, πνπ απφ ηα παιαηνηέξα έσο θαη ηα ζχγρξνλα ρξφληα επηζθέπηνληαλ ζπζηεκαηηθά ην λεζί
θαη πξαγκαηνπνηνχζαλ κειέηεο θαη θαηαγξαθέο. Βίλαη επξχηεξα γλσζηέο ζηελ επηζηεκνληθή
θνηλφηεηα, νη επηζθέςεηο ησλ Heldreich (1882), ηνπ Bornmuller (1928), ηνπ Knapp (1964), ησλ
Φνίηνπ/Κακάξε (Φνίηνο θαη Damboldt 1985, Phitos θ.α. 2004), πνπ επί 64 ρξφληα κειέηεζαλ ηελ
ρισξίδα ηεο Κεθαινληάο. Βπίζεο, ζα πξέπεη λα γίλεη κλεία ζηελ εξγαζία ηεο Βπζπκηάηνπ-Καηζνχλε
(2006) θαη ζηηο πξφζθαηεο επηζθέςεηο ηεο νκάδαο Flora Ionica Working Group απφ ην Παλεπηζηήκην
ηεο ΐηέλλεο (Flora Ionica Working Group 2016).
Δ Κεθαινληά απνηειεί ηδαληθφ ηφπν γηα θαηαγξαθέο εηδψλ ρισξίδαο θαη απηφ νθείιεηαη ελ κέξεη
ζηελ γεσκνξθνινγία ηεο θαη ζηελ πνηθηιία ησλ ηχπσλ νηθνηφπσλ ηεο. Ώιιεπάιιεια ξήγκαηα,
ζεηζκνί, αλπςψζεηο θαη θαηαβπζίζεηο ηκεκάησλ δηακφξθσζαλ ηελ γεσκνξθνινγία ηεο. Αάζε
ειιεληθήο Βιάηεο, δάζε πξίλνπ θαη αξηάο, ηερλεηέο ιίκλεο θαη θπξίσο, αζβεζηνιηζηθά βξαρψδε
πξαλή θαη κεζνγεηαθνί ιηζψλεο, απφθξεκλεο αθηέο θαη θαξάγγηα πεξηιακβάλνπλ ηχπνπο νηθνηφπσλ
κε πινχζηα ρισξηδηθή πνηθηιφηεηα. ηελ Κεθαινληά έρνπλ θαηαγξαθεί πεξίπνπ 1200 είδε θπηψλ
(Φνίηνο θ.α. 2015) πνιιά απφ ηα νπνία είλαη ζπάληα θαη απεηινχκελα. Βίλαη επξέσο γλσζηφ φηη ε
ρισξίδα ηεο Κεθαιιελίαο είλαη ε πινπζηφηεξε ησλ Ενλίσλ Νήζσλ. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ε
Κεθαινληά απνηέιεζε θαη απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ζηαζκφ γηα πνιινχο βνηαληθνχο επηζηήκνλεο,
ιάηξεηο ηεο θχζεο. Μέρξη ζήκεξα θακία πξνζπάζεηα δελ έρεη γίλεη γηα ηελ ζπιινγή θαη επεμεξγαζία
ησλ παξαηεξήζεσλ εηδψλ ρισξίδαο ηεο Κεθαινληάο, ζε κία βάζε δεδνκέλσλ ή/θαη ζε χζηεκα
επεμεξγαζίαο Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ, θελφ πνπ θαιχπηεη ε παξνχζα εξγαζία.
θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε ζπιινγή, απνζήθεπζε, επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ζε βάζε
δεδνκέλσλ φισλ ησλ θαηαγξαθψλ ησλ εηδψλ ρισξίδαο ηεο Κεθαινληάο, πνπ έγηλαλ απφ Έιιελεο θαη
μέλνπο βνηαληθνχο επηζηήκνλεο, κε ρξήζε ινγηζκηθνχ δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη ε κειέηε
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ηεο ρσξηθήο εμάπισζεο θάζε είδνπο ρισξίδαο κε ηε βνήζεηα Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ
Πιεξνθνξηψλ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ ρισξηδηθή
πνηθηιφηεηα ηεο λήζνπ. Δ ζπιινγή, απνζήθεπζε θαη αλάιπζε ρισξηδηθψλ παξαηεξήζεσλ απμάλεη
ηελ γλψζε γηα ηα είδε ρισξίδαο, ζπκβάιεη ζηελ πξνζηαζία θαη πξνβνιή ηεο βηνπνηθηιφηεηαο
γεληθφηεξα θαη βνεζά ζηελ αλάπηπμε ηνπ επηζηεκνληθνχ/ζεκαηηθνχ ηνπξηζκνχ.
Τιηθά θαη Μέζνδνη
Γηα ηελ ζπιινγή ησλ ρισξηδηθψλ παξαηεξήζεσλ απφ βνηαληθνχο επηζηήκνλεο πνπ έρνπλ
επηζθεθζεί ηελ Κεθαινληά πξαγκαηνπνηήζεθε αξρηθά εθηελήο ζπιινγή βηβιηνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ
θαη επεμεξγαζία ησλ παξαηεξήζεσλ εηδψλ ρισξίδαο πνπ πεξηέρνπλ. πλνιηθά, ζπιιέρζεθαλ 12.856
παξαηεξήζεηο εηδψλ ρισξίδαο βνηαληθψλ επηζηεκφλσλ, πνπ επηζθέθζεθαλ ηελ Κεθαινληά. Οη
παξαηεξήζεηο απηέο εηζήρζεζαλ ζην ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο Bάζεσλ Αεδνκέλσλ ηεο Microsoft
Access, ψζηε λα θαηαζηεί επθνιφηεξε ε επεμεξγαζία ηνπο θαη λα δεκηνπξγεζνχλ θαηάιιεια
εξσηήκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζπιιέρζεθαλ πιεξνθνξίεο φπσο: ν αχμσλ αξηζκφο, ην θχιν, ε
νηθνγέλεηα, ην γέλνο, ην είδνο, ην ππνείδνο, ε πνηθηιία, ε δηαζηαχξσζε, ν ηφπνο παξαηήξεζεο, νη
πξνβνιηθέο πληεηαγκέλεο Υ & Τ ηνπ ηφπνπ ζε ΒΓΏ87, ην φλνκα παξαηεξεηή, ε πεγή θαη ηπρφλ
ινηπά ζηνηρεία/παξαηεξήζεηο. Δ επηθαηξνπνίεζε ησλ επηζηεκνληθψλ νλνκάησλ ησλ θπηψλ, φπνπ ήηαλ
απαξαίηεηε, έγηλε κε ηελ βνήζεηα ηεο ειεθηξνληθήο βάζεο δεδνκέλσλ ρισξίδαο κε ηίηιν: Vascular
plants of Greece: An annotated checklist (Dimopoulos θ.α. 2013), πνπ βξίζθεηαη ζηελ ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε: http://portal.cybertaxonomy.org/flora-greece/intro. Με ηε ρξήζε ησλ ζπληεηαγκέλσλ έγηλε
εθηθηή ε εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ ζην Γεσγξαθηθφ χζηεκα Πιεξνθνξηψλ (GIS) ηεο ESRI, ArcGIS
10.2, ψζηε λα απεηθνληζζεί ςεθηαθά θαη ρσξηθά πάλσ ζηνλ ράξηε ηεο Κεθαινληάο, ε εμάπισζε ηνπ
θάζε θπηηθνχ είδνπο.
Ώπνηειέζκαηα
ηελ βάζε δεδνκέλσλ, απφ ην ζχλνιν ησλ 12.856 θαηαγξαθψλ, 12.548 εγγξαθέο αλήθνπλ ζην
ππνάζξνηζκα ησλ παξκαηνθχησλ ησλ Ώγγεηφζπεξκσλ (πνζνζηφ 97,60%), 105 εγγξαθέο αλήθνπλ
ζηα Γπκλφζπεξκα (πνζνζηφ 0,81%) θαη 203 εγγξαθέο αλήθνπλ ζηελ νκάδα ησλ Πηεξηδφθπησλ
(πνζνζηφ 1,58%). ηα Ώγγεηφζπεξκα αλήθνπλ 124 νηθνγέλεηεο (πνζνζηφ 90,50%), ζηα Γπκλφζπεξκα
3 νηθνγέλεηεο (πνζνζηφ 2,19%) θαη ζηα Πηεξηδφθπηα, 10 νηθνγέλεηεο (πνζνζηφ 7,29%). Βπίζεο, ζηα
Ώγγεηφζπεξκα αλήθνπλ 616 γέλε κε 1.584 είδε θαη ππνείδε, ζηα Γπκλφζπεξκα 5 γέλε πνπ
πεξηιακβάλνπλ 7 είδε θαη ππνείδε θαη ζηα Πηεξηδφθπηα 15 γέλε πνπ πεξηιακβάλνπλ 21 δηαθνξεηηθά
είδε θαη ππνείδε.
ζνλ αθνξά ηα Ώγγεηφζπεξκα θαη ηηο νηθνγέλεηεο ησλ θπηψλ ηνπο, ζην ρήκα 1 δίλνληαη νη 15
νηθνγέλεηεο θπηψλ θαηά θζίλνπζα ζεηξά κε ην κεγαιχηεξν πιήζνο θαηαγξαθψλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ.

ρήκα 1. Οη 15 πην πνιππιεζείο νηθνγέλεηεο θπηώλ ζε αξηζκό θαηαγξαθώλ ζηελ Βάζε Γεδνκέλσλ
Figure 1. Number of records per plant family
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Ώπφ ην ρήκα 1, παξαηεξνχκε φηη ε νηθνγέλεηα Fabaceae έρεη 1.621 θαηαγξαθέο, αθνινπζνχκελε
απφ ηελ νηθνγέλεηα, Poaceae κε 1.112, ηελ Orchidaceae κε 691, ηελ Apocynaceae κε 640, ηελ
Asteraceae κε 637, ηελ Caryophyllaceae κε 586, ηελ Lamiaceae κε 566, ηελ Apiaceae κε 533
θαηαγξαθέο, θ.ν.θ.
ηε ζπλέρεηα, δίλεηαη ην ρήκα 2 κε 15 νηθνγέλεηεο θπηψλ θαηά θζίλνπζα ζεηξά πνπ εκθαλίδνπλ
ην κεγαιχηεξν πιήζνο δηαθνξεηηθψλ γελψλ.

ρήκα 2. Οη 15 πην πνιππιεζείο νηθνγέλεηεο θπηώλ ζε αξηζκό γελώλ ζηελ Βάζε Γεδνκέλσλ
Figure 2. Number of plant genus per plant family

Ώπφ ην ρήκα 2, παξαηεξνχκε φηη ε νηθνγέλεηα Poaceae έρεη 62 δηαθνξεηηθά γέλε, νη νηθνγέλεηεο
Acanthaceae θαη Apocynaceae έρνπλ 53, ε Brassicaceae 41, ε Apiaceae 40, ε Fabaceae 38, θ.ν.θ.
ηε ζπλέρεηα δίλεηαη ην ρήκα 3, κε ηηο 15 νηθνγέλεηεο, θαηά θζίλνπζα ζεηξά, πνπ εκθαλίδνπλ ην
κεγαιχηεξν πιήζνο δηαθνξεηηθψλ θπηηθψλ εηδψλ.

ρήκα 3. Οη 15 πην πνιππιεζείο νηθνγέλεηεο θπηώλ ζε αξηζκό εηδώλ ζηελ Βάζε Γεδνκέλσλ
Figure 3. Number of plant species per plant family

Ώπφ ην ρήκα 3, παξαηεξνχκε φηη νη νηθνγέλεηα Fabaceae ζπκπεξηιακβάλεη 168 δηαθνξεηηθά είδε
αθνινπζνχκελε απφ ηελ νηθνγέλεηα Poaceae κε 134, ηελ Apocynaceae κε 83, ηελ Acanthaceae κε 79,
ηελ Apiaceae κε 67, ηελ Asteraceae κε 66, ηελ Orchidaceae κε 62 θ.ν.θ.
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ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ζε γξάθεκα, 15 γέλε κε ην κεγαιχηεξν πιήζνο θαηαγξαθψλ ζηελ
βάζε δεδνκέλσλ.

ρήκα 4. 15 γέλε κε ην κεγαιύηεξν αξηζκό θαηαγξαθώλ ζηελ Βάζε Γεδνκέλσλ
Figure 4. Number of records per plant genus

Ώπφ ην ρήκα 4ρήκα παξαηεξνχκε φηη ην γέλνο Ophrys έρεη 383 θαηαγξαθέο ζηελ βάζε
δεδνκέλσλ, αθνινπζνχκελν απφ ην γέλνο Trifolium κε 341, ην γέλνο Medicago κε 212, ηo γέλνο Vicia
κε 197, ην γέλνο Silene κε 186, ην γέλνο Euphorbia 179, ην γέλνο Lotus κε 138 θαηαγξαθέο θ.ν.θ.
Παξαθάησ, δίλεηαη Γξάθεκα κε ηα 15 πξψηα είδε θπηψλ ζε αξηζκφ θαηαγξαθψλ.

ρήκα 5.Σα 15 είδε κε ην κεγαιύηεξν αξηζκό εηδώλ ζηελ Βάζε Γεδνκέλσλ
Figure 5. Number of records per plant species

Ώπφ ην ρήκα 5 παξαηεξνχκε φηη ην είδνο Ophrys lutea έρεη 78 θαηαγξαθέο, ηo είδνο Ophrys fusca
44 καδί κε ην είδνο Ophrys tenthedinifera, ην είδνο Crepis neglecta 41, ην Anacamptis papilionacea
κε 40, ην Colchicum cupanii κε 37, ην Ophrys ferrum - equinum έρεη 37 θαηαγξαθέο ζηελ βάζε
δεδνκέλσλ ηεο ρισξίδαο ηεο Κεθαινληάο, αθνινπζνχκελν απφ ην είδνο Quercus coccifera κε 37
θ.ν.θ.
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ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη ην ρήκα 6 κε ηηο πεξηζζφηεξεο θαηαγξαθέο αλά βνηαληθφ
επηζηήκνλα ή νκάδα επηζηεκφλσλ.

ρήκα 6. Αξηζκόο θαηαγξαθώλ εηδώλ θπηώλ αλά βνηαληθό επηζηήκνλα
Figure 6. Number of records per botanical scientist

Δ αλάιπζε ησλ θαηαγξαθψλ ησλ εηδψλ ρισξίδαο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ (ρήκα 6) έδεημε φηη ε
νκάδα ηεο Flora Ionica (FI) έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο θαηαγξαθέο κε 8.519 ρισξηδηθέο παξαηεξήζεηο, ν
Heldreich (H) έρεη 1.201 (Heldreich 1882), αθνινπζνχκελνο απφ ηηο θαηαγξαθέο ησλ Φνίηνπ, Φνίηνπ
& Κακάξε κε 928 (Phitos θ.α. 2004). Ώθνινπζνχλ, ν Damboldt (D) κε 413 (Φνίηνο θαη Damboldt
1985), ν Bornmuller (B) κε 409 (Bornmüller 1928), ν Baumann (Ba) κε 241 (Baumann and Baumann
1984), ε Καηζνχλε (Kats) κε 229 (Βπζπκηάηνπ-Καηζνχλε 2006), o Schmidt (Schm) κε 118, o Fischer
(F) κε 117 (Fischer 1984), ν Unger (U) κε 109 (Unger 1862), o Snogerup (Sn) κε 88, o Spreitzenhofer
(Spr) 88 (Spreitzenhofer 1877), ν Σδαλνπδάθεο (Tz) κε 50 θαηαγξαθέο (Tzanoudakis 2013) θαη
ηειεπηαίνη αθνινπζνχλ ν Demut (De) (Demut 1978) θαη ν Krendl (Kr) (Krendl 1988) κε 38 θαη 30
θαηαγξαθέο αληίζηνηρα. Ο J. Schmidt επεζθέθζε ηελ λήζν θαηά ην 1867 ζπλέιεμε βνηαληθφ πιηθφ, ην
νπνίν έζεζε ζηε δηάζεζε ηνπ Heldreich.
εκαληηθφ, απφ πιεπξάο αλάιπζεο ησλ παξαηεξήζεσλ είλαη ν ηφπνο ζηελ Κεθαινληά, ζηνλ νπνίν
πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη θαηαγξαθέο ησλ εηδψλ ρισξίδαο. ρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ θαηαγξαθψλ αλά
ηφπν δίλεηαη ην παξαθάησ ρήκα.

ρήκα 7.Αξηζκόο θαηαγξαθώλ εηδώλ θπηώλ αλά ηόπν ζπιινγήο
Figure 7. Number of records per place of record

419

19o Παλειιήλην Ααζνινγηθό πλέδξην / Ληηόρσξν Πηεξίαο, 29 επηεκβξίνπ-2 Οθησβξίνπ 2019

Με βάζε ην ρήκα 7, παξαηεξνχκε φηη ζην Ώξγνζηφιη έγηλαλ 1.243 θαηαγξαθέο, ζην ξνο Ώίλνο
έγηλαλ 1.181 ζηελ άκε 864, ζηνλ Άγην Νηθφιαν (Ππξγί) 653, ζην Φηζθάξδν 609, ζηνλ Καηειείν 547
θ.ν.θ.
Ώθνινπζεί ην γξάθεκα κε ηνλ αξηζκφ ησλ νηθνγελεηψλ θπηψλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηνπο ηφπνπο
ζπιινγήο ησλ παξαηεξήζεσλ. ην γξάθεκα εκθαλίδνληαη γηα ιφγνπο επνπηηθνχο, νη πξψηνη 15 ηφπνη
κε ην κεγαιχηεξν πιήζνο νηθνγελεηψλ θπηψλ.

ρήκα 8. Αξηζκόο νηθνγελεηώλ θπηώλ αλά ηόπν ζπιινγήο
Figure 8. Number of plant family per place of record

Ώπφ ην ρήκα 8, παξαηεξνχκε φηη ζην Ώξγνζηφιη θαηαγξάθεθαλ 106 νηθνγέλεηεο,
αθνινπζνχκελεο απφ ηνλ Άγην Νηθφιαν (Ππξγί) κε 97, ηελ άκε κε 92, ηνλ Καηειεηφ κε 90, ην ξνο
Ώίλνο θαη ην Φηζθάξδν κε 88, ην Λνπξδά κε 87, ηε θάια κε 80 νηθνγέλεηεο θπηψλ θ.ν.θ.
Ώθνινπζεί ην Γξάθεκα κε ηνλ αξηζκφ ησλ εηδψλ πνπ θαηαγξάθεθαλ ζε δηάθνξνπο ηφπνπο ηεο
Κεθαινληάο, φπνπ γηα ιφγνπο επνπηηθνχο έρνπλ πεξηνξηζηεί ζηνπο 15 πνιππιεζέζηεξνπο ζε αξηζκφ
εηδψλ.

ρήκα 9. Αξηζκόο εηδώλ θαη ππνεηδώλ θπηώλ αλά ηόπν ζπιινγήο
Figure 9. Number of plant species per place of record

Ώπφ ην ρήκα 9, βγάδνπκε ην ζπκπέξαζκα φηη ζην Ώξγνζηφιη θαηαγξάθεθαλ απφ ηνπο
βνηαληθνχο επηζηήκνλεο 824 δηαθνξεηηθά θπηηθά είδε αθνινπζνχκελν απφ ην ξνο Ώίλνο ζην νπνίν
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θαηαγξάθεθαλ 699, ηελ άκε κε 684, ηνλ Άγην Νηθφιαν (Ππξγί) κε 631 είδε, ην Φηζθάξδν κε 572
είδε, ην Γεξνγφκπν κε 537 είδε, ην Καηειεηφ κε 517 θ.ιπ.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αλάιπζεο ησλ θαηαγξαθψλ ησλ εηδψλ ηεο ρισξίδαο ηεο Κεθαινληάο,
έγηλε εηζαγσγή ησλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ θαηαγξαθψλ ζε ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο γεσγξαθηθήο
πιεξνθνξίαο (GIS), ψζηε γηα θάζε είδνο θπηψλ λα ραξηνγξαθεζεί ε ρσξηθή θαηαλνκή ηνπ ζηελ
Κεθαινληά. Παξαθάησ δίλνληαη ελδεηθηηθά δχν ράξηεο, πνπ απεηθνλίδνπλ ηελ ρσξηθή θαηαλνκή δχν
θπηηθψλ εηδψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ Fritillaria messanensis θαη Campanula garganica subsp.
Cephallenica (Βηθφλα 1).

Βηθφλα 1. Υσξηθή εμάπισζε θπηηθώλ εηδώλ ηεο Κεθαινληάο θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο Fritillaria messanensis (αξηζηεξά) θαη
ηεο Campanula garganica subsp. cephallenica (δεμηά)
Image1. Spatial distribution of Fritillaria messanensis (left) and Campanula garganica subsp. cephallenica (right) on
Cephalonia island based on database records
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πδήηεζε – πκπεξάζκαηα
ηελ παξνχζα έξεπλα ζπγθεληξψζεθαλ γηα πξψηε θνξά γηα ην λεζί ηεο Κεθαινληάο, ρισξηδηθέο
παξαηεξήζεηο επηζηεκφλσλ πνπ επηζθέθηεθαλ ηελ Κεθαινληά. πγθεθξηκέλα, ζπγθεληξψζεθαλ
12.856 θαηαγξαθέο. Με ηελ βνήζεηα ινγηζκηθνχ δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ, νη εγγξαθέο
επεμεξγάζηεθαλ, ψζηε λα πξνθχςνπλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ ρισξίδα ηεο Κεθαινληάο. Με
ηελ ρξήζε ινγηζκηθνχ επεμεξγαζίαο γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο (GIS) ρσξνζεηήζεθαλ ζε ράξηε, ψζηε
λα πξνθχςνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ εμάπισζε ησλ εηδψλ. πλνιηθά, ε βάζε δεδνκέλσλ πεξηέρεη 137
νηθνγέλεηεο θπηψλ, κε 636 γέλε θαη 1.613 είδε θπηψλ ηα νπνία απαληνχλ ζε 315 δηαθνξεηηθνχο
ηφπνπο ηνπ λεζηνχ.
πκπεξαζκαηηθά, ε ζπιινγή, απνζήθεπζε θαη αλάιπζε ησλ θαηαγξαθψλ ρισξίδαο ησλ βνηαληθψλ
επηζηεκφλσλ πνπ έρνπλ επηζθεθζεί ηελ Κεθαινληά, απμάλεη ηελ γλψζε καο γηα ηα είδε ηεο ρισξίδαο
ηεο λήζνπ θαη ζπκβάιεη νπζηαζηηθά ζηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ
εηδηθνχ ζεκαηηθνχ/επηζηεκνληθνχ ηνπξηζκνχ.
Βπραξηζηίεο
Δ παξνχζα εξγαζία πινπνηήζεθε κε ηδία κέζα ηνπ Φνξέα Αηαρείξηζεο Βζληθνχ Αξπκνχ Ώίλνπ θαη
ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ Υξεκαηνδνηηθνχ Πξνγξάκκαηνο: ―Φπζηθφ ΠεξηβάιινλΦΑΠΠ‖ 2019 ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ. Εδηαίηεξεο επραξηζηίεο νθείινληαη ζηνπο Οκφηηκνπο Καζεγεηέο
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ θ.θ. Αεκήηξην Φνίην θαη Γεσξγία Κακάξε γηα ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο
ηνπο θαη ηελ θαζνδήγεζή ηνπο.
Abstract
The flora of Cephalonia island is well studied by Greek and foreign botanists. The purpose of this
research was to collect, store, and manage all the records of the flora species of Cephalonia and to
process and analyze them with the help of database management software in order to draw useful
conclusions about the island's flora diversity. In total, 12,856 records were recorded from Cephalonia
flora species. The database contains 137 plant families, with 636 genus and 1,613 plant species, which
originated from 315 different places on the island. By using coordinates, it was possible to import the
data into a Geographical Information System (GIS), to spatially represent the distribution of each plant
species in Cephalonia island. The collection, storage and analysis of flora species observations
increases the knowledge of flora species and protects island‘s biodiversity.
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Πεξίιεςε
ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ
πεξίνδν 2004-2009 ζηνλ Κίζζαβν θαη κειεηήζεθε ζε λεαξά αξηίβιαζηα ηεο Εππνθαζηαληάο ε
επηβίσζε θαη ε θαηλνινγηθή πνξεία αλάπηπμήο ηνπο θαηά ηνλ πξψην ρξφλν αχμεζεο, δειαδή απφ ηε
θχηξσζή ηνπο έσο θαη ηελ πηψζε ησλ θχιισλ (Μάξηηνο-Οθηψβξηνο). πγθεθξηκέλα, κειεηήζεθε ε
πνξεία αλάπηπμεο θαη επηβίσζεο 534 αξηηβιάζησλ ηνπ είδνπο ζε 14 ζέζεηο: 43 αξηηβιάζησλ ζε 2
ζέζεηο θπζηθήο αλαγέλλεζεο θαη 491 αξηηβιάζησλ ζε 12 ζέζεηο φπνπ είρε πξνεγεζεί ε εγθαηάζηαζε
ηζάξηζκσλ πεηξακάησλ θχηξσζεο ζπεξκάησλ θπζηθψλ πιεζπζκψλ ηνπ είδνπο. Δ έξεπλα απηή
πξνέθπςε σο αλάγθε δηεξεχλεζεο ηνπ ρακεινχ πνζνζηνχ θπζηθήο αλαγέλλεζεο πνπ παξνπζηάδεη ην
ππνιεηκκαηηθφ απηφ είδνο (ζην 63% ησλ θπζηθψλ πιεζπζκψλ), ην νπνίν ζηε ρψξα καο έρεη
θαηαγξαθεί ζε 101 ππνπιεζπζκνχο θαη 1470 ελήιηθα άηνκα . ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηεο έξεπλαο
πξνέθπςαλ ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία δείρλνπλ φηη ε Εππνθαζηαληά αληηκεησπίδεη ζεκαληηθέο πηέζεηο
ηφζν απφ βηνηηθνχο, φζν θαη αβηνηηθνχο παξάγνληεο, νη νπνίνη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επίδξαζε ηεο
θιηκαηηθήο αιιαγήο ίζσο δεκηνπξγήζνπλ ζην κέιινλ πεξαηηέξσ ζπξξίθλσζε ησλ θπζηθψλ
πιεζπζκψλ ηεο αλ δελ ιεθζνχλ ηα ελδεηθλπφκελα κέηξα απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο πξνζηαζίαο.
Λέμεηο θιεηδηά: Ηππνθαζηαληά, θύηξσζε, δηαζπνξά, αξηίβιαζηα, πνξεία αλάπηπμεο, επηβίσζε, θπζηθή
αλαγέλλεζε.
Βηζαγσγή
Δ Εππνθαζηαληά ή πηθξνθαζηαληά (Aesculus hippocastanum L.) είλαη έλα εληππσζηαθφ θπιινβφιν
δέλδξν πνπ αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα Sapindaceae. Βίλαη ελδεκηθφ θαη ππνιεηκκαηηθφ είδνο ηεο λφηηαο
ΐαιθαληθήο Υεξζνλήζνπ θαη απνηειεί ηνλ κνλαδηθφ αληηπξφζσπν ηνπ γέλνπο ζηελ Βπξψπε. ηελ
Βιιάδα, ζε κηα ζηελή θπζηθή θαηαλνκή, ζπλαληάηαη ζε κηθξνχο ππνπιεζπζκνχο έσο θαη κεκνλσκέλα
δέλδξα ζηα νξεηλά ηεο Δπείξνπ, ηεο Μαθεδνλίαο, ηεο Θεζζαιίαο θαη ηεο ηεξεάο Βιιάδαο. χκθσλα
κε πξφζθαηα δεδνκέλα αξηζκεί ζπλνιηθά 1470 ελήιηθα άηνκα, ηα νπνία θαηαλέκνληαη εληφο 101
ππνπιεζπζκψλ ζε 14 λνκνχο ηεο ρψξαο (Tsiroukis 2008, Tsiroukis θ.α. 2019, ππφ δεκνζίεπζε). H
Εππνθαζηαληά εκθαλίδεηαη λα θαηαιακβάλεη ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο (κηθξνθαηαθχγηα), πνπ ηεο
εμαζθαιίδνπλ ζπλζήθεο κεησκέλνπ αληαγσληζκνχ έλαληη άιισλ δαζηθψλ εηδψλ, κε ηαπηφρξνλε
εμαζθάιηζε πςειήο εδαθηθήο πγξαζίαο (ξέκαηα) (Tsiroukis 2008, Tsiroukis θαη Thanos 2008, Thanos
θ.α. 2010, Mastrogianni 2015, Mastrogianni θ.α. 2016).
Σα ζπέξκαηα ηνπ Aesculus hippocastanum είλαη κεγάινπ κεγέζνπο (νη πξσηαζιεηέο ηεο Βιιεληθήο
θαη Βπξσπατθήο ρισξίδαο) κε κέζε κάδα 14,45 gr, (Tsiroukis θ.α. 2005, Tsiroukis θαη Thanos 2008,
Tsiroukis 2008, Thanos θ.α. 2010) θαη ην γεγνλφο απηφ θαζηζηά δχζθνιε ηε δηαζπνξά ηνπ είδνπο,
πεξηνξίδνληάο ην ζηνπο ηχπνπο ηεο απηνρσξίαο-βαξνρσξίαο θαη ηεο πδξνρσξίαο. πρλά ηα ζπέξκαηα
δηαζπείξνληαη κέζσ βαξχηεηαο ή επηθαλεηαθήο απνξξνήο ζε κεγάιν βάζνο εληφο ή επί ησλ πξαλψλ
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ησλ ξεκάησλ (Tsiroukis θ.α. 2005, Tsiroukis 2008, Thanos θ.α. 2010, Σζηξνχθεο θ.α. 2011). Δ
ελαπφζεζε ησλ ζπεξκάησλ ζε ζρεηηθά αζθαιή θαη πγξά κηθξνπεξηβάιινληα θαη ζηε ζπλέρεηα ε
θχηξσζε απηψλ, κπνξεί λα ζπληειέζεη ζηελ αχμεζε ηνπ ξπζκνχ επηβίσζεο ησλ λεαξψλ θπηψλ θάησ
απφ ζρεηηθά μεξέο ζπλζήθεο. Μηα απφ ηηο πιένλ απνηειεζκαηηθέο πξνζαξκνγέο γηα ηελ εμαζθάιηζε
κηαο επηηπρεκέλεο εγθαηάζηαζεο ηνπ αξηίβιαζηνπ είλαη ην «κεγάιν» κέγεζνο ηνπ ζπέξκαηνο, πνπ
αληηζηνηρεί ζε κεγαιχηεξα ζξεπηηθά απνζέκαηα, δηαζέζηκα γηα ηα αξρηθά εηεξφηξνθα ζηάδηα ηεο
αλάπηπμεο, ελψ νη αξθεηά κεγάιεο θνηπιεδφλεο απνηεινχλ κηα ζνβαξή νηθνινγηθή ζηξαηεγηθή
επηβίσζεο, ζπκβάιινληαο κε ηα απνηακηεπηηθά ηνπο ζπζηαηηθά κεηά ηε θχηξσζε ησλ ζπεξκάησλ ζηε
γξήγνξε αλάπηπμε θαη εγθαηάζηαζε ησλ αξηηβιάζησλ ζηε θχζε (Σζηξνχθεο θ.α. 2009).Σν κεγάιν
κέγεζνο ηνπ ζπέξκαηνο είλαη ζπρλφ ραξαθηεξηζηηθφ ζε είδε ππθλήο βιάζηεζεο θαη πηζαλφλ λα
απνηειεί νηθνινγηθή ζηξαηεγηθή επηβίσζεο γηα εγθαηάζηαζε θάησ απφ ζθηά (Γεσξγίνπ θαη θ.α.
2007). Βπίζεο, ε εμαηξεηηθά αλζεθηηθή δνκή ηνπ ζπεξκαηηθνχ πεξηβιήκαηνο «κνλψλεη» ην έκβξπν
απφ ηνπο θιηκαηηθνχο παξάγνληεο θαη παξάιιεια πεξηνξίδεη ηε βιαπηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ
θαηαλαισηψλ. χκθσλα κε ηνπο King θαη Roberts (1980) ηα ζθιεξά θαη αδηαπέξαζηα πεξηβιήκαηα
ησλ αλνξζφδνμσλ ζπεξκάησλ ζεσξνχληαη «πιενλέθηεκα» γη‘ απηά θαη απνηεινχλ νηθνινγηθή
ζηξαηεγηθή επηβίσζεο ζηελ παξαπέξα εμέιημή ηνπο. Δ αλζεθηηθή απηή θαηαζθεπή δηαηεξεί ηα
ζπέξκαηα ζηε δσή γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη έηζη ηνπο επηηξέπεη λα «πεξηκέλνπλ» ή θαη λα
«δηαιέγνπλ» ηηο θαηάιιειεο γηα ηε θχηξσζε θαη αλάπηπμε ησλ αξηηβιάζησλ νηθνινγηθέο ζπλζήθεο.
Βμαηξεηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηβίσζε ησλ θπηψλ είλαη, επίζεο, νη εδαθηθέο ζπεξκαηηθέο ηξάπεδεο,
ήηνη ν αξηζκφο ησλ δσληαλψλ ζπεξκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζην έδαθνο είηε σο ιεζαξγηθά, είηε ζε
θαηάζηαζε εξεκίαο.
Δ εκθάληζε ηνπ ξηδηδίνπ ζεκαηνδνηεί ην ηέινο ηεο θχηξσζεο θαη ηελ αξρή ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ
αξηηβιάζησλ. Ώπηή ε εμέιημε απνηειεί έλα απφ ηα πην θξίζηκα ζηάδηα ζηε δσή ηνπ θπηνχ, γηαηί ηα
αξηίβιαζηα είλαη αξθεηά επάισηα ζε ηξαπκαηηζκνχο, αζζέλεηεο θαη πδαηηθή θαηαπφλεζε. ζνλ
αθνξά ζηελ πξννπηηθή επηβίσζήο ηνπο ζηα θπζηθά ηνπο ελδηαηηήκαηα, απηά ζα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ
εηδηθέο ζηξαηεγηθέο επηβίσζεο θαη πξνζαξκνγέο, κε βάζε ηηο επηθξαηνχζεο νηθνινγηθέο ζπλζήθεο.
Βηδηθφηεξα, ε εγθαηάζηαζε ησλ αξηηβιάζησλ επηηπγράλεηαη, ζπλήζσο, ζε δηάθνξεο δνκέο φπσο
ζάκλνη, πέηξεο, θαη ρνληξφ μπιψδεο πιηθφ πνπ βειηηψλνπλ ηηο δπζκελείο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο
θαη ηνπο παξέρνπλ πξνζηαζία απφ θπηνθάγα δψα (Chambers 2001, Pearson θαη Theimer 2004), ελψ
παξάιιεια απνηεινχλ αζπίδα θαηά ησλ δηαβξψζεσλ ή ελαπνζέζεσλ θεξηψλ πιηθψλ απφ ηε ξνή ησλ
ξεκάησλ. Βπίζεο, ην λεθξφ μχιν κε ηε κνξθή ησλ θνξκψλ θαη πξέκλσλ είλαη ζεκαληηθφο νηθνινγηθφο
παξάγνληαο, θαζψο επεξεάδεη ηηο δηεξγαζίεο ηνπ εδάθνπο, ζπκβάιιεη ζηελ πξνζηαζία ησλ
ελδηαηηεκάησλ άγξηαο δσήο, θαη δεκηνπξγεί επλντθά κηθξνπεξηβάιινληα γηα ηελ αλαγέλλεζε ησλ
θπηψλ (Pearson θαη Theimer 2004, Stoddard θ.α. 2008). ε ζπγθεθξηκέλα πεξηβάιινληα ν κηθξφο
ρξφλνο θχηξσζεο κπνξεί λα απνθέξεη έλα πιενλέθηεκα αληνρήο πνπ είλαη δπλαηφλ λα εθθξαζζεί κε
δχν ηξφπνπο ήηνη:
 ε γξήγνξε θχηξσζε λα απνηειεί ζηξαηεγηθή επηβίσζεο, δηφηη ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο
έθζεζεο ησλ ζπεξκάησλ ζε πηζαλνχο ζεξεπηέο θαη
 ε πξνζδνθία κέγηζηεο αλάπηπμεο ησλ αξηηβιάζησλ ζε επλντθέο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο θαη ζε
πεξηνξηζκέλε ρξνληθή δηάξθεηα.
Γεληθφηεξα, νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο είλαη επηζπκεηέο γηα ηε θχηξσζε
θαη ηε γξήγνξε εγθαηάζηαζε ησλ αξηηβιάζησλ ζηε θχζε (Σζηξνχθεο θ.α. 2009).
Ώμίδεη, επίζεο, λα αλαθεξζεί, φηη εθηφο ηνπ κεγάινπ θαηαθεξκαηηζκνχ ησλ ππνπιεζπζκψλ ηεο
Εππνθαζηαληάο, ηα ελδηαηηήκαηα ηνπ είδνπο είλαη αξθεηά απνκαθξπζκέλα κεηαμχ ηνπο θαη ζε απηά
επηβηψλεη πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο αηφκσλ (θαηά κέζν φξν 2-3) ζε πνιχ δχζθνιεο κνξθνινγηθά ζέζεηο
απφ ηελ άπνςε ησλ νηθνθπζηνινγηθψλ θαη εδαθνινγηθψλ ζπλζεθψλ. Σν γεγνλφο απηφ, ζε ζπλδπαζκφ
κε ηελ ηεθκεξίσζε φηη ε Εππνθαζηαληά εκθαλίδεη ην θαηλφκελν ηεο πιεξνθαξπίαο (masting) αλά
2εηία, ελψ ην αλαπαξαγσγηθφ δπλακηθφ θαη ε επξσζηία ησλ δέλδξσλ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηελ
πξνζβνιή ηνπ εληφκνπ Cameraria ohridella, δεκηνπξγεί πξνζζεηηθά ηδηαίηεξα θαη βαζηθά
πξνβιήκαηα ζηελ εγθαηάζηαζε θαη επηβίσζε ηνπ είδνπο (Tsiroukis 2008, Tsiroukis θ.α. 2005, Thanos
θ.α. 2010, Σζηξνχθεο θ.α. 2015). Γηα λα ζεσξεζεί ε θπζηθή αλαγέλλεζε ηνπ είδνπο επηηπρήο ζα
πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ έλα απμεκέλν αλαπαξαγσγηθφ δπλακηθφ ησλ δέλδξσλ, πνπ ζα παξάμνπλ
θαη ζα δηαζπείξνπλ ζε επκελή κηθξνπεξηβάιινληαέλαλ ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ ζπεξκάησλ. ηε
ζπλέρεηα, ζηα ζπέξκαηα πνπ δελ ζα αθπδαησζνχλ, αθνχ δηαρεηκάζνπλ θάησ απφ ηε ζηξσκλή ζε
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ζπλζήθεο ςχρνπο ρσξίο λα απνθξπζηαιισζνχλ, ζηηο αξρέο ηεο Άλνημεο, κεηά ηελ άξζε ηνπ ιήζαξγνπ
θαη ηελ άλνδν ησλ ζεξκνθξαζηψλ, ζα επέιζεη ε θχηξσζε. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο ηεο
εγθαηάζηαζεο ησλ αξηηβιάζησλ ζην πεδίν, απαηηείηαη ε κειέηε ησλ απσιεηψλ ηνπο, σο απνηέιεζκα
πνιιψλ βηνηηθψλ θαη αβηνηηθψλ παξαγφλησλ ζε έλα ρξνληθφ δηάζηεκα 3-5 εηψλ, εζηηάδνληαο ζηνλ
πξψην ρξφλν αλάπηπμεο, θαηά ηνλ νπνίνλ ηα αξηίβιαζηα δέρνληαη ηηο κεγαιχηεξεο πηέζεηο θαη
θαινχληαη λα αληαπεμέιζνπλ ζε αληίμνεο ζπλζήθεο αχμεζεο (πςειέο ζεξκνθξαζίεο ηνπ θαινθαηξηνχμεξαζία, αλάπηπμε ηνπ ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο, αθνκνίσζε ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ), θηλδχλνπο
ζήξεπζεο ή θαηαζηξνθήο απφ άιινπο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο.
Τιηθά θαη κέζνδνη
Σε ρξνληθή πεξίνδν 2004-2009 κειεηήζεθε ε πνξεία επηβίσζεο, θαηά ην πξψην έηνο ηεο
αλάπηπμήο ηνπο, 534 αξηηβιάζησλ Εππνθαζηαληάο ζε 14 ζέζεηο ζηνλ Κίζζαβν. Βηδηθφηεξα,
θαηαγξάθεθαλ ζπζηεκαηηθά 43 αξηίβιαζηα ζε 2 πεξηπηψζεηο θπζηθψλ πιεζπζκψλ, δειαδή σο
αξηίβιαζηα θπζηθήο αλαγέλλεζεο, θαζψο, επίζεο, 491 αξηίβιαζηα ζε 12 ζέζεηο φπνπ είρε πξνεγεζεί
ε εγθαηάζηαζε ηζάξηζκσλ πεηξακάησλ θχηξσζεο ζπεξκάησλ θπζηθψλ πιεζπζκψλ ηνπ είδνπο. ε
φιεο ηηο πεηξακαηηθέο επηθάλεηεο, κεηά ηελ εκθάληζε ησλ αξηηβιάζησλ (Μάξηηνο) θαη κέρξη ηελ
πηψζε ησλ θχιισλ ηνπ πξψηνπ έηνπο (Οθηψβξηνο), πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλά ηαθηά δηαζηήκαηα
κεηξήζεηο θαη θαηλνινγηθέο παξαηεξήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζηελ εμέιημε θαη ηελ πνξεία επηβίσζεο
απηψλ. Ώμίδεη λα αλαθεξζεί, φηη ν Κίζζαβνο απνηειεί άξηζην βηφηνπν ηεο Εππνθαζηαληάο ζηνλ νπνίν
έρνπλ θαηαγξαθεί 25 ππνπιεζπζκνί κε 146 ελήιηθα άηνκα (24,75% θαη 9,93%, αληίζηνηρα, ηνπ
ζπλφινπ ηεο Βιιάδαο) (Tsiroukis 2008, Tsiroukis θ.α. 2019 ππφ δεκνζίεπζε).
Οη ζέζεηο, ζηηο νπνίεο κειεηήζεθε ε επηβίσζε θαη ε αλάπηπμε ησλ αξηηβιάζησλ κεηά απφ θπζηθή
αλαγέλλεζε, επηιέρζεθαλ κε βαζηθφ θξηηήξην ηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηά ηνπο σο πξνο ηελ εκθάληζε
ηεο θπζηθήο αλαγέλλεζεο ηεο Εππνθαζηαληάο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Κηζζάβνπ, ζε ζπλδπαζκφ
κε ηνλ βαζκφ επθνιίαο πξφζβαζήο ηνπο. Δ επηινγή ησλ ζέζεσλ ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο έγηλε κε
βάζε ηα εμήο θξηηήξηα: α) λα βξίζθνληαη θνληά ζε θπζηθνχο πιεζπζκνχο θαη β) λα είλαη δηεζπαξκέλεο
θαηά ηελ νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθε ρσξνηαμηθή θαηαλνκή ηεο θπζηθήο εμάπισζεο ηνπ είδνπο ζηελ
πεξηνρή.
Ώλαιπηηθά, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζέζεσλ πεδίνπ έρνπλ σο αθνινχζσο:
Ώ. Θέζεηο αλάπηπμεο αξηηβιάζησλ θπζηθήο αλαγέλλεζεο
1. Καθνζθάιη-Σξία Πεγάδηα. ΐξίζθεηαη ζε γεσγξαθηθφ πιάηνο (Ν) 39ν48'055, γεσγξαθηθφ κήθνο (Β)
022ν45'737 θαη πςφκεηξν 700 m. Ώληηπξνζσπεχεη έλα ελήιηθν θαη πγεηέο άηνκν Εππνθαζηαληάο
χςνπο 13 m, ζηεζηαίαο δηακέηξνπ 40 cm θαη δηακέηξνπ πξνβνιήο θφκεο ζην έδαθνο 4,60 m, πνπ
βξίζθεηαη ζηα πξαλή ξέκαηνο ρσξίο λεξφ. Δ θπζηθή αλαγέλλεζε πνπ πξνέθπςε απφ ηε δηαζπνξά
θαη ηε θχηξσζε ησλ ζπεξκάησλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δέλδξνπ εληνπίζζεθε ζε δχν επηκέξνπο
κηθξνζέζεηο. ηε κία, ε νπνία δερφηαλ ειηαθφ θσο πνιιέο ψξεο ηελ εκέξα, παξαηεξήζεθαλ θαη
ζεκάλζεθαλ 15 αξηίβιαζηα, ελψ ζηε δεχηεξε επηθιηλή κηθξνζέζε, ε νπνία ήηαλ ππφζθηα θαη
βξηζθφηαλ ζηα πξαλή ηνπ ξέκαηνο αθξηβψο θάησ απφ ην κεηξηθφ δέληξν, 8 αξηίβιαζηα ζε κηα
επηθάλεηα 2-3m2.
2. Αξθνδνπνύξη. ΐξίζθεηαη ζε γεσγξαθηθφ πιάηνο (Ν) 39ν48'938, γεσγξαθηθφ κήθνο (Β) 022ν46'045
θαη πςφκεηξν 670 m. ηε ζέζε απηή αλαπηχζζεηαη κία ζπλδελδξία ελλέα ελήιηθσλ αηφκσλ
Εππνθαζηαληάο κε χςε δέλδξσλ απφ 10-14 m θαη δηακέηξνπο 25-40 cm.Μέζα ζηελ επηθάλεηα
θαηάιεςεο, πεξίπνπ 300 m2, απηψλ ησλ αηφκσλ, ζεκάλζεθαλ 20 αξηίβιαζηα ζε ηπραίεο ζέζεηο.
Δ ζήκαλζε ησλ αξηηβιάζησλ θαη ζηηο δχν ζέζεηο έγηλε κε θσζθνξνχρεο ιφγρεο, νη νπνίεο
ηνπνζεηνχληαλ ζην έδαθνο αθξηβψο ζηε βάζε ησλ αξηηβιάζησλ. ηα ζεκαλζέληα αξηίβιαζηα
πξαγκαηνπνηνχληαλ κεηξήζεηο θαη παξαηεξήζεηο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη αθνξνχζαλ: α) ην
χςνο ηνπ θπηνχ, β) ηε δηαθιάδσζε ηνπ βιαζηνχ, γ) ηελ έθπηπμε ησλ θχιισλ, δ) ηελ επξσζηία ησλ
θπηψλ θαη ε) ηελ πνξεία επηβίσζεο.
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Φσηνγξαθίεο 1, 2, 3. Αξηίβιαζηα Ηππνθαζηαληάο, 45, 78 θαη 207 εκέξεο κεηά ηε θύηξσζή ηνπο ζηε ζέζε Καθνζθάιη
Photos 1, 2, 3. Seedlings of Horse-chestnut, 45,78 and 207 days after their germination in the area of Kakoskali

ΐ. Θέζεηο αλάπηπμεο αξηηβιάζησλ ηερλεηήο ζπνξάο
1. Φπηεία. ΐξίζθεηαη ζε γεσγξαθηθφ πιάηνο (Ν) 39o48΄896, γεσγξαθηθφ κήθνο (Β) 22o45΄737 θαη
πςφκεηξν 690 m. Μειεηήζεθαλ 38 αξηίβιαζηα θαηά ην έηνο 2004.
2. Άγηνο Γεκήηξηνο. ΐξίζθεηαη ζε γεσγξαθηθφ πιάηνο (Ν) 39o51΄599, γεσγξαθηθφ κήθνο (Β)
22o44΄331 θαη πςφκεηξν 186 m. Μειεηήζεθαλ 38 αξηίβιαζηα θαηά ην έηνο 2005.
3. Καθνζθάιη-Σξία Πεγάδηα. ΐξίζθεηαη ζε γεσγξαθηθφ πιάηνο (Ν) 39ν47΄997, γεσγξαθηθφ κήθνο
(Β) 22ν46΄842 θαη πςφκεηξν 693 m. Μειεηήζεθαλ 43 αξηίβιαζηα θαηά ην έηνο 2005.
4. Αξθνδνπνύξη. ΐξίζθεηαη ζε γεσγξαθηθφ πιάηνο (Ν) 39ν48΄864, γεσγξαθηθφ κήθνο (Β) 22ν45΄967
θαη πςφκεηξν 688 m. Μειεηήζεθαλ 39 αξηίβιαζηα θαηά ην έηνο 2005.
5. Υιόεο. ΐξίζθεηαη ζε γεσγξαθηθφ πιάηνο (Ν) 39ν47΄199, γεσγξαθηθφ κήθνο (Β) 22ν47΄626 θαη
πςφκεηξν 720 m. Μειεηήζεθαλ 21 αξηίβιαζηα θαηά ην έηνο 2006.
6. Μεηεσξνινγηθόο Κισβόο Καθνζθάιη. ΐξίζθεηαη ζε γεσγξαθηθφ πιάηνο (Ν) 39ν48΄002,
γεσγξαθηθφ κήθνο (Β) 22ν46΄708 θαη πςφκεηξν 700 m. Μειεηήζεθαλ 45 αξηίβιαζηα θαηά ην
έηνο 2006.
7. Υνξόο. ΐξίζθεηαη ζε γεσγξαθηθφ πιάηνο (Ν) 39ν47΄530, γεσγξαθηθφ κήθνο (Β) 22ν45΄557 θαη
πςφκεηξν 1100 m. Μειεηήζεθαλ 41 αξηίβιαζηα θαηά ην έηνο 2006.
8. Καηαβόζξα. ΐξίζθεηαη ζε γεσγξαθηθφ πιάηνο (Ν) 39ν50΄348, γεσγξαθηθφ κήθνο (Β) 22ν42΄590
θαη πςφκεηξν 844 m. Μειεηήζεθαλ 6 αξηίβιαζηα θαηά ην έηνο 2006.
9. Πεξηζηέξα-Ρέκα Φαιίδη. ΐξίζθεηαη ζε γεσγξαθηθφ πιάηνο (Ν) 39ν51΄416, γεσγξαθηθφ κήθνο (Β)
22ν41΄560 θαη πςφκεηξν 363 m. Μειεηήζεθαλ 39 αξηίβιαζηα θαηά ην έηνο 2006.
10. Γαπξνλέξη (Αιαηαξηέο). ΐξίζθεηαη ζε γεσγξαθηθφ πιάηνο (Ν) 39ν52΄139, γεσγξαθηθφ κήθνο (Β)
22ν40΄705 θαη πςφκεηξν 218 m. Μειεηήζεθαλ 28 αξηίβιαζηα θαηά ην έηνο 2006.
11. Μεηεσξνινγηθόο Κισβόο Καθνζθάιη. ΐξίζθεηαη ζε γεσγξαθηθφ πιάηνο (Ν) 39ν48΄002,
γεσγξαθηθφ κήθνο (Β) 22ν46΄708 θαη πςφκεηξν 700 m. Μειεηήζεθαλ 110 αξηίβιαζηα θαηά ην
έηνο 2009.
12. Καθνζθάιη-Σξία Πεγάδηα. ΐξίζθεηαη ζε γεσγξαθηθφ πιάηνο (Ν) 39ν47΄997, γεσγξαθηθφ κήθνο
(Β) 22ν46΄842 θαη πςφκεηξν 693 m. Μειεηήζεθαλ 43 αξηίβιαζηα θαηά ην έηνο 2009.
Ώπνηειέζκαηα - πδήηεζε
Σα ζηάδηα αλάπηπμεο ησλ αξηηβιάζησλ αλά εβδνκάδα, απφ ηελ έμνδν ηνπ ξηδηδίνπ ζε κήθνο 1 cm,
νπφηε ηεθκαίξεηαη θαη ε θχηξσζε, κέρξη θαη ηελ πηψζε ησλ θχιισλ ησλ αξηηβιάζησλ ηνπ πξψηνπ
έηνπο ηνλ Οθηψβξην, έρνπλ σο εμήο:
 ε κία εβδνκάδα πεξίπνπ απφ ηελ έμνδν ηνπ ξηδηδίνπ ην κήθνο ηνπ θζάλεη ηα 5-6 cm.
 ην ηέινο ηεο 2εο εβδνκάδαο θαη ελψ ε επηκήθπλζε ηνπ ξηδηδίνπ εμαθνινπζεί, ζην παιαηφηεξν
ηκήκα ηνπ επέξρεηαη έλα ζθάζηκν (άλνηγκα) θαη μεπξνβάιιεη ζηγά-ζηγά ην βιαζηίδην. Παξάιιεια
ή θαη ιίγν πξηλ απφ ην βιαζηίδην γίλεηαη ε έμνδνο ησλ ξηδηθψλ ηξηρηδίσλ, ηα νπνία απμαλφκελα
απνθηνχλ έλα κήθνο 1-2 cm.
 ην ηέινο ηεο 3εο εβδνκάδαο ν βιαζηφο, πνπ αξρηθά είλαη σρξσηηθφο, αιιά ζηε ζπλέρεηα παίξλεη
ην θαλνληθφ ηνπ ρξψκα, έρεη απνθηήζεη έλα κήθνο πεξίπνπ 10-12 cm. ηελ θνξπθή ηνπ βιαζηνχ
είλαη αθφκε θιεηζηά ηα θπιιάξηα.
 ην ηέινο ηεο 4εο εβδνκάδαο ην 1ν θχιιν έρεη πιένλ δηακνξθσζεί θαη ηα 5 θπιιάξηα είλαη εληειψο
αλνηθηά. Σν κήθνο ηνπ βιαζηνχ ζην ζηάδην απηφ είλαη πεξίπνπ 15-18 cm.
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Πξνο ην ηέινο ηεο 5εο - 6εο εβδνκάδαο ηα αξηίβιαζηα έρνπλ έλα κήθνο 20-22 cm θαη δεκηνπξγείηαη
κηα δηαθιάδσζε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 2νπ θχιινπ. Ώπφ ηε δηαθιάδσζε θαη κεηά ην θάζε θχιιν
έρεη έλα κίζρν κε κήθνο 12-13 cm.
 Καηά ηνλ επφκελν 2ν κήλα θαη κέρξη ην ηέινο ηνπ θζηλνπψξνπ έρνπκε κηα κηθξή αχμεζε ηνπ
βιαζηνχ κε ηειηθφ κήθνο πεξίπνπ 30-38 cm.
 Δ πηψζε ησλ θχιισλ επέξρεηαη κέζα ζηνλ Οθηψβξην θαη αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο θιηκαηηθέο
ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή θχηξσζεο.
 Δ δηαρείκαζε ησλ κνλνεηψλ θπηψλ γίλεηαη κε ηε κνξθή ελφο επδηάθξηηνπ κεγάινπ θνιιψδνπο
νθζαικνχ.
Σα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ θαη θαηλνινγηθψλ παξαηεξήζεσλ ηεο αχμεζεο θαη επηβίσζεο ησλ
αξηηβιάζησλ Εππνθαζηαληάο ζηηο 14 επηθάλεηεο έξεπλαο εκθαλίδνληαη ζηνπο πίλαθεο 1, 2 θαη 3 πνπ
αθνινπζνχλ.
Ώ. Ώξηίβιαζηα ζε ζέζεηο θπζηθήο αλαγέλλεζεο
ηηο δχν ζέζεηο θπζηθήο αλαγέλλεζεο (Καθνζθάιη θαη Ώξθνδνπνχξη) δηαπηζηψζεθε φηη ηα
αξηίβιαζηα ζηηο 42 εκέξεο κεηά ηε θχηξσζε είραλ έλα κέζν χςνο ίζν κε 21,4 cm ελψ αξγφηεξα θαη
κέρξη ηα κέζα Ώπγνχζηνπ είραλ κηα δηαξθή αχμεζε ε νπνία ζηαζεξνπνηήζεθε πεξίπνπ ζην δηάζηεκα
απηφ. Δ πηψζε ησλ 2 θχιισλ πξαγκαηνπνηήζεθε πεξίπνπ ζηα ηέιε Οθησβξίνπ (23/10/2006) ελψ
παξέκεηλε κφλνλ ν θχξηνο βιαζηφο. Ώληίζηνηρε ζπκπεξηθνξά είραλ θαη ηα αξηίβιαζηα ζηε δεχηεξε
δαζηθή ζέζε Ώξθνδνπνχξη. Σα λεαξά αξηίβιαζηα ζηελ πξψηε ζέζε θαηαζηξάθεθαλ απφ ηε δηάβξσζε
κεηά απφ έληνλε λεξνπνληή, θαζφηη βξίζθνληαλ κέζα ζην ξέκα, νπφηε παξαζχξζεθαλ απφ ηηο ιάζπεο
θαη ηα άιια θεξηά πιηθά, ελψ ζηε δεχηεξε ζέζε δεκηψζεθαλ απφ θπηνθάγα δψα ή άιινπο
πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο.


Πίλαθαο 1. Αύμεζε αξηηβιάζησλ Ηππνθαζηαληάο ζε θπζηθή αλαγέλλεζε ζηε ζέζε Καθνζθάιη
Table 1. Growth of seedlings of Horse-chestnut in natural regeneration in the area of Kakoskali

Φύηξσζε ζπεξκάησλ 30/6/2006

α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
m
s.e

Ύςνο αξηηβιάζησλ (cm)
Βιαζηόο (cm)
27/4/06 11/5/06 16/6/06 18/7/06 21/8/06 29/9/06
23/10/06
15
20
23
25
29
29
18
18
24
27
28
32
32
21
14
18
22
24
28
28
16
15
21
25
27
31
31
19
12
14
21
23
27
27
16
18
23
27
30
34
34
23
21
25
28
32
35
35
23
13
15
18
21
28
28
15
12
18
22
26
29
29
15
18
21
26
28
34
34
20
21
27
30
32
35
35
23
16
19
26
28
33
33
19
17
22
27
29
33
33
20
20
24
29
32
36
36
22
16
20
26
28
28
28
18
16
23
26
26
29
29
18
20
25
30
35
35
35
23
21
24
28
31
36
36
22
21
24
27
30
37
37
24
18
21
30
33
33
33
20
17
23
29
34
37
37
23
18
23
27
30
30
30
23
16
19
22
29
29
29
18
17,1
21,4
25,9
28,7
32,1
32,1
20,0
0,6
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,6
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Πίλαθαο 2. Αύμεζε αξηηβιάζησλ Ηππνθαζηαληάο ζε θπζηθή αλαγέλλεζε ζηε ζέζε Αξθνδνπνύξη
Table 2. Growth of seedlings of Horse-chestnut in natural regeneration in the area of Arkoudopouri

Φύηξσζε ζπεξκάησλ 30/6/2006

α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
m
s.e

Ύςνο αξηηβιάζησλ (cm)
Βιαζηόο (cm)
27/4/06 11/5/06 16/6/06 18/7/06 21/8/06 29/9/06
23/10/06
14
22
24
27
31
31
17
16
24
28
31
33
33
20
18
29
32
32
35
35
23
21
30
32
34
37
37
25
14
20
22
24
27
27
17
13
23
25
25
27
27
16
22
31
35
35
38
38
24
19
25
27
30
34
34
22
12
20
25
28
28
28
16
13
19
23
27
27
27
17
21
28
31
36
36
36
25
22
28
30
33
38
38
25
19
25
28
34
34
34
22
17
22
25
31
31
31
20
15
21
22
27
27
27
17
12
17
19
25
25
25
16
18
21
23
25
29
29
18
17
22
24
29
29
29
18
20
22
24
27
33
33
22
25
32
34
38
38
38
24
17,4
24,1
26,7
29,9
31,9
31,9
20,2
0,8
1,0
1,0
0,9
1,0
1,0
0,8

ΐ. Ώξηίβιαζηα ζε ζέζεηο ηερλεηήο ζπνξάο
ηε ζέζε Υιφεο ηα αξηίβιαζηα αξρηθά δεκηψζεθαλ έληνλα θαη ηειηθά θαηαζηξάθεθαλ
νινθιεξσηηθά απφ ηηο επηζέζεηο ησλ αγξηφρνηξσλ. ηε ζέζε Υνξφο ην πνζνζηφ επηβίσζεο ησλ
αξηηβιάζησλ κεηψζεθε ζεκαληηθά απφ ηε δξάζε ησλ θπηνθάγσλ άγξησλ δψσλ θαη απφ ηε δηάβξσζε
ηνπ εδάθνπο. ηε ζέζε Καηαβφζξα 78 εκέξεο κεηά ηε θχηξσζε φια ηα αξηίβιαζηα θαγψζεθαλ. ηε
ζέζε Ώιαηαξηέο ηα λεαξά αξηίβιαζηα ππέζηεζαλ δεκηά απφ ηα γηδνπξφβαηα θαη ν αξηζκφο ηνπο
κεηψζεθε ζεκαληηθά ζηελ αξρή, ελψ ζηε ζπλέρεηα κεδελίζηεθε. ηε ζέζε Ρέκα Πεξηζηέξαο νη
θαηνιηζζήζεηο ηνλ Ώπξίιην ηνπ 2006 θαηέζηξεςαλ νινζρεξψο ηα αξηίβιαζηα.
Πίλαθαο 3. Δπηβίσζε αξηηβιάζησλ, θαηά ην πξώην έηνο αλάπηπμεο, αλά ζέζε ζην πεδίν, ηελ πεξίνδν 2004-2009
Table 3. Survival of seedlings during their first year of growth, per site in the area, in the period 2004-2009
Θέζε
Δγθαηάζηαζε: 13/12/2003

Φύηξσζε

Βπηβίσζε αξηηβιάζησλ

27/3/04
38

30/4/04 29/5/04 27/6/04 30/7/04 28/8/04 26/9/04
38
32
26
26
23
9

25/10/04
0

26/3/05
38
43
39

27/4/05 23/5/05 28/6/05 24/7/05 28/8/05 24/9/05
24
20
16
16
13
9
37
31
27
24
20
11
31
26
23
20
17
0

29/10/05
9
0

27/4/06 11/5/06 16/6/06 18/7/06 21/8/06 29/9/06
16
8
0
45
45
42
42
40
40
41
27
24
21
13
13
6
0
0
28
19
13
0

23/10/06

Υιόεο
Μεη. Κισβόο Καθνζθάιη
Υνξόο
Καηαβόζξα
Πεξηζηέξα-Ρέκα Φαιίδη
Γαπξνλέξη (Ώιαηαξηέο)

30/3/06
21
45
41
6
39
28

Δγθαηάζηαζε: 28/11/2008

25/3/09

28/4/09 22/5/09 23/6/09 19/7/09 20/8/09 22/9/09

18/10/09

Μεη. Κισβόο Καθνζθάιη

110

100

100

95

72

72

68

68

Καθνζθάιη - 3 Πεγάδηα

43

43

35

35

35

35

32

32

Φπηεία
Δγθαηάζηαζε: 12/11/2004
Άγηνο Αεκήηξηνο
Καθνζθάιη - 3 Πεγάδηα
Ώξθνδνπνύξη
Δγθαηάζηαζε: 11/11/2005

40
13

429

19o Παλειιήλην Ααζνινγηθό πλέδξην / Ληηόρσξν Πηεξίαο, 29 επηεκβξίνπ-2 Οθησβξίνπ 2019

πκπεξάζκαηα - Πξνηάζεηο
Έρεη δηαπηζησζεί φηη ην ηππηθφ ελδηαίηεκα (βηφηνπνο) ηεο Εππνθαζηαληάο είλαη θπξίσο ηα πξαλή
απφηνκσλ, ζπλήζσο, ξεκάησλ κε κφληκε ή παξνδηθή ξνή λεξνχ θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζέζεηο κέζα
ζε δάζε ή ζε πξαλή δξφκσλ (Tsiroukis θ.α. 2005, Tsiroukis θ.α. 2007, Tsiroukis 2008). Σα παξαπάλσ
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ βηφηνπνπ ηνπ είδνπο δηαθαίλεηαη φηη δεκηνπξγνχλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ηφζν
ζηε θχηξσζε, φζν θαη ζηελ επηβίσζε ησλ αξηηβιάζησλ. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ζε θπζηθέο ζέζεηο
παξαηεξήζεθαλ απφιπηεο θαηαζηξνθέο ησλ ζπεξκάησλ αιιά θαη ησλ αξηηβιάζησλ, θαζφηη απηά
παξαζχξζεθαλ ή θαιχθζεθαλ απφ θεξηά πιηθά ησλ ξεκάησλ κεηά απφ έληνλε λεξνπνληή
(Καθνζθάιη 2006) ή αθφκε θαη επί ησλ πξαλψλ εδαθψλ πνπ ππέζηεζαλ δηαβξψζεηο. Βπίζεο, ην
γεγνλφο φηη ηα ζπέξκαηα είλαη ηα πιένλ βαξηά ηεο ειιεληθήο θαη επξσπατθήο ρισξίδαο δελ
επηηξέπνπλ κεγάια πεξηζψξηα δηαζπνξάο ζε επξχηεξεο πεξηνρέο κε θαιχηεξεο, ελδερνκέλσο,
νηθνινγηθέο θαη εδαθηθέο ζπλζήθεο. Έηζη, ε δηαζπνξά πεξηνξίδεηαη, θπξίσο, ζηνπο ηχπνπο ηεο
πδξνρσξίαο θαη βαξνρσξίαο. κσο, ε κεηαθνξά ησλ ζπεξκάησλ κέζα απφ ηεξάζηηνπο φγθνπο λεξνχ
ζηα νξεηλά ζπγθξνηήκαηα, φπνπ ην είδνο εμαπιψλεηαη θπζηθά, κεηψλεη ζεκαληηθά ηελ εδαθηθή
ηξάπεδα ζπεξκάησλ κεηαθέξνληάο ηελ ζε φρη θαηάιιεια πεξηβάιινληα γηα θχηξσζε θαη επηβίσζε
ησλ αξηηβιάζησλ. Βπίζεο, κηα πνιχ αξλεηηθή παξάκεηξνο, ε νπνία δελ επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία
κφληκεο εδαθηθήο ηξάπεδαο ζπεξκάησλ, είλαη ην γεγνλφο φηη ηα αλνξζφδνμα (recalcitrant) ζπέξκαηα
ηεο Εππνθαζηαληάο παξνπζηάδνπλ αξθεηά πεξηνξηζκέλε βησζηκφηεηα, κηθξφηεξε ηνπ έηνπο, νπφηε
ράλεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο θχηξσζεο ζε καθξχ ρξνληθφ νξίδνληα.
Χο ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ αλαγέλλεζε ηνπ είδνπο κπνξνχλ, αθφκε, λα
αλαθεξζνχλ ε ζήξεπζε ησλ ζπεξκάησλ απφ πνπιηά (θνξάθηα), ηξσθηηθά (ζθίνπξνη) θαη δψα
(αγειάδεο ζην Μηθξνιίβαδν Γξεβελψλ), αιιά θαη ε βφζθεζε λεαξψλ αξηηβιάζησλ (πξφβαηα ζηνλ
Κίζζαβν θαη ζην Πίηζη πεξρεηάδαο). Βπηπξφζζεηα, ν άλζξσπνο, σο ζπιιέθηεο ησλ ζπεξκάησλ γηα
θαξκαθεπηηθνχο ιφγνπο, κεηψλεη ζεκαληηθά θαη ζπζηεκαηηθά ηελ εδαθηθή ηξάπεδα ζπεξκάησλ θάζε
ρξφλν (Φπηεία Κίζζαβνο). Σα παξαπάλσ έρνπλ δηαπηζησζεί επαλεηιεκκέλα απφ ηελ εξεπλεηηθή
νκάδα ηφζν ζηνλ Κίζζαβν, φζν θαη ζε άιινπο θπζηθνχο πιεζπζκνχο ηεο Βιιάδαο. ζνλ αθνξά ζηε
ζήξεπζε ησλ ζπεξκάησλ απφ πνπιηά (θνξάθηα), δηαπηζηψζεθε πνιιέο θνξέο ε επίζεζε ζκελψλ ζε
ζπέξκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ σξηκφηεηά ηνπο, είηε ελψ είλαη αθφκε επάλσ ζηα δέλδξα θαη νη θάςεο
είλαη κηζναλνηρηέο, αιιά θπξίσο ακέζσο κεηά ηε δηαζπνξά ησλ ζπεξκάησλ ζην έδαθνο. Σα πνπιηά
ηξππάλε ην ζπέξκα αθξηβψο ζην ζεκείν φπνπ βξίζθεηαη ν άμνλαο ηνπ εκβξχνπ θαη πξνθαλψο ην
θαηαζηξέθνπλ. Οη ζθίνπξνη, πνπ ελδεκνχλ ζε κεγάινπο πιεζπζκνχο ζηνλ Κίζζαβν, κεηαθέξνπλ θαη
απνζεθεχνπλ ηα ζπέξκαηα ζε ζέζεηο πνπ δελ επλννχλ ηε θχηξσζή ηνπο (π.ρ. θνπθαιεξά δέλδξα)
(Tsiroukis 2008).
Βμαηξεηηθά δεκηνγφλνο γηα ηε θπζηθή αλαγέλλεζε ηνπ είδνπο ηφζν γηα ηα ζπέξκαηα, φζν θαη γηα
ηα αξηίβιαζηα, δηαπηζηψζεθε φηη απνηειεί ε παξνπζία δψσλ ειεπζέξαο βνζθήο. Σα απνηειέζκαηα
ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ θαηαγξάθεθαλ ζηε ζέζε Γαπξνλέξη (Ώιαηαξηέο), φπνπ ν πιεζπζκφο ηνπ
είδνπο βξίζθεηαη ζην πιένλ ρακειφ πςφκεηξν (218 m) φισλ ησλ θπζηθψλ πιεζπζκψλ θαη ε ειεχζεξε
βφζθεζε ησλ αηγνπξνβάησλ γίλεηαη κε κεγάιε έληαζε. Ο ζπγθεθξηκέλνο πιεζπζκφο θηλδπλεχεη,
επίζεο, απφ ηηο μεξνζεξκηθέο ζπλζήθεο ηνπ βηνηφπνπ (ρακειφ πςφκεηξν), αιιά θαη απφ ηελ επίδξαζε
ηνπ εληφκνπ Cameraria ohridella, πνπ πξνζβάιιεη ηα θχιια, κεηψλεη ηε θσηνζπλζεηηθή ηθαλφηεηα
ησλ δέλδξσλ θαη κεηψλεη ζεκαληηθά ηε κάδα ησλ ζπεξκάησλ, ελψ πξνζδίδεη ζηα δέλδξα ζπλζήθεο
πξφσξεο θπιιφπησζεο. Οη απμεκέλεο ζεξκνθξαζίεο ηνπ θαινθαηξηνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πςειή
αθηηλνβνιία, ζεσξνχληαη δπζκελείο παξάγνληεο πνπ πεξηνξίδνπλ ηε θσηνζπλζεηηθή ηθαλφηεηα, αιιά
γεληθφηεξα ζπληεινχλ ζηελ θαηαπφλεζε ησλ θπηψλ θαη ηδηαίηεξα ζηα πξψηκα ζηάδηα αλάπηπμήο ηνπο
(Valladares θαη Pearcy 1997, Martinez-Ferri θ.α. 2000).
χκθσλα κε φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, ε απνπζία θπζηθήο αλαγέλλεζεο (βαζκφο 0) ζην 63%
ησλ θπζηθψλ πιεζπζκψλ ηεο Βιιάδαο θαη νη δπλεηηθέο απεηιέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ
ζηελ παξαθκή θαη ζπξξίθλσζε απηνχ ηνπ ζπάληνπ είδνπο ζην θπζηθφ ηνπ πεξηβάιινλ, ζα πξέπεη λα
νδεγήζνπλ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο (Τπεξεζίεο Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Φνξείο Αηαρείξηζεο
Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ, IUCN, Ελζηηηνχηα Ααζηθψλ Βξεπλψλ, Παλεπηζηήκηα θ.ιπ.) ζηε ιήςε
άκεζσλ κέηξσλ δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ (Tsiroukis θ.α. 2007, Tsiroukis 2008, Σζηξνχθεο θ.α.
2011, 2019 ππφ δεκνζίεπζε). Μεξηθά απφ ηα κέηξα πνπ πξνηείλνληαη ζα κπνξνχζε λα ζπλνςηζζνχλ
ζηα παξαθάησ:
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Έιεγρνο θαη απνηξνπή ηεο βόζθεζεο. Πξνο ηνχην πξνηείλεηαη ε πεξίθξαμε (πηινηηθά κε αγθαζσηφ
ζπξκαηφπιεγκα) επηιεγκέλσλ ζέζεσλ ζηηο νπνίεο θηινμελνχληαη ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο αηφκσλ
Εππνθαζηαληάο κε θαιφ θαηλφηππν θαη ελδηαίηεκα. Βπίζεο, ε εθαξκνγή απφ ηε Ααζηθή Τπεξεζία
ζπγθεθξηκέλεο ξχζκηζεο απαγφξεπζεο ηεο βνζθήο ζα ήηαλ έλα άιιν πξφζθνξν θαη
ελδεηθλπφκελν κέηξν.
Γηακόξθσζε κηθξώλ έξγσλ ζηαζεξνπνίεζεο ησλ εδαθώλ. Με δεδνκέλν φηη ηα πξαλή ησλ εδαθψλ
θηλδπλεχνπλ απφ θαηλφκελα δηαβξψζεσλ, ε κειέηε θαη αλαδηάηαμε-δηακφξθσζε επηθιηλψλ
ζέζεσλ ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ζε θάπνην βαζκφ.
Γηαζπνξά ησλ ζπεξκάησλ (ηερλεηά) ζε επλντθόηεξα ελδηαηηήκαηα. Καηά ηε δηαζπνξά ησλ
ζπεξκάησλ ζε επλντθέο ζέζεηο πξνηείλεηαη ε θάιπςή ηνπο κε ηε ζηξσκλή ησλ θχιισλ γηα λα
δηαρεηκάζνπλ ρσξίο απψιεηεο αθπδάησζεο θαη ζπλζεθψλ ςχρνπο θάησ απφ ηνπο 0 νC.
Πξνθύιαμε ησλ ζπεξκάησλ από ηξσθηηθά. Δ ζήξεπζε ησλ ζπεξκάησλ κπνξεί λα απνθεπρζεί κε
πεξίθξαμε (ρξήζε ππθλήο ζίηαο), νπφηε θαη ζα κεησζεί ζρεηηθά ε απεηιή απηή.
Πξνζηαζία από ηε δξάζε άγξησλ ζεξακαηηθώλ δώσλ. Δ απψζεζε ησλ αγξηφρνηξσλ απφ
ζπγθεθξηκέλεο κηθξνζέζεηο κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ ηνπνζέηεζε κεραληζκψλ θξφηνπ
(αεξίνπ).
Απαγόξεπζε-πεξηνξηζκόο ζπιινγήο ζπεξκάησλ κε ηελ έθδνζε ζρεηηθήο δαζηθήο ξπζκηζηηθήο
δηάηαμεο
Σέινο, ε δηαηήξεζε απηνθπώλ πιεζπζκώλ κε ζπέξκαηα θπζηθώλ πιεζπζκώλ ζε βνηαληθνύο θήπνπο
ζα ήηαλ έλα αθφκε κέηξν δηαηήξεζεο ηνπ ζπάληνπ απηνχ ελδεκηθνχ είδνπο, ην νπνίν κε βάζε ηα
θξηηήξηα ηεο IUCN (V 3.1, 2001) θαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ινγηζκηθνχ RAMAS εθηηκήζεθε ε
θαηάζηαζε δηαηήξεζήο ηνπ σο ΚΡΕΕΜΧ ΚΕΝΑΤΝΒΤΟΝ (CRITICALLY ENDANGERED)θξηηήξηα ΐ2ab (iv,v) (Tsiroukis θ.α. 2007).

Abstract
In this paper we present the results of the research carried out in the period 2004-2009 in Kissavos and
the survival and phenological growth rate during the 1st year of young seedlings of horse-chestnut
(Aesculus hippocastanum), was studied (March – October), namely, from their germination up to the
falling of their leaves. Specifically, the course of growth and survival of 534 saplings of the species
was studied in 14 locations: 43 saplings at 2 natural regeneration sites and 491 saplings at 12 sites
where the same set of experiments of seed germination of natural populations of the species was
preceded. This research has emerged as a necessity to investigate the low percentage of natural
regeneration presenting this residual species (in 63% of natural populations), which has been recorded
in 101 subpopulations and 1470 adult trees in our country. In all case studies, conclusions have been
drawn that suggest that horse-chestnut (A. hippocastanum) faces significant pressures from both biotic
and abiotic factors, which in combination with the impact of climate change may create further
shrinking of its natural populations in the future unless the appropriate measures are taken by the
competent protection bodies.
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Πεξίιεςε
Σα Μεζνγεηαθά νηθνζπζηήκαηα αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα απνθαηάζηαζεο θπξίσο ιφγσ ηνπ
επηθξνηνχκελνπ εκίμεξνπ θιίκαηνο. θνπφο απηήο ηεο κειέηεο ήηαλ λα εξεπλήζνπκε ζε ζπλζήθεο
ππαίζξνπ ηε θπζηνινγηθή αληαπφθξηζε θπηαξίσλ ηεο Quercus pubescens θάησ απφ πέληε ζπρλφηεηεο
άξδεπζεο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρηεί ηαπηφρξνλα ε νκαιή αλάπηπμε ησλ θπηαξίσλ θαη ε
εμνηθνλφκεζε λεξνχ. Μεηά απφ πεηξακαηηθή δηάξθεηα ελφο κελά, ηα θπηάξηα ζπιιέρζεθαλ θαη
αμηνινγήζεθαλ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη, γηα ην είδνο Quercus pubescens ε ζπρλφηεηα άξδεπζεο
ελφο πνηίζκαηνο ηελ εβδνκάδα ήηαλ επαξθήο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο νκαιήο αλάπηπμεο ησλ θπηαξίσλ,
κε κεηξήζεηο φπσο ην πδαηηθφ δπλακηθφ θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θπιιψκαηνο λα απνηεινχλ θαινχο
δείθηεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θπζηνινγηθήο θαηάζηαζεο ησλ θπηαξίσλ. πλνπηηθά, ε κειέηε
παξείρε νπζηαζηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηδαληθέο ζπρλφηεηεο άξδεπζεο, πξνθεηκέλνπ λα
εμνηθνλνκήζνπκε λεξφ κε ηαπηφρξνλε δηαηήξεζε ηεο βησζηκφηεηαο θαη νκαιήο αλάπηπμεο ησλ
θπηαξίσλ.
Λέμεηο θιεηδηά: θιηκαηηθή αιιαγή, κεζνγεηαθά νηθνζπζηήκαηα, παξαγσγή θπηαξίσλ, πξνρεηξηζκόο,
ζπρλόηεηα πνηίζκαηνο.
Βηζαγσγή
Δ ζεκαζία ησλ κεζνγεηαθψλ νηθνζπζηήκαηα είλαη πνιχ κεγάιε, θπξίσο ιφγσ ησλ απμεκέλσλ
επηπέδσλ βηνπνηθηιφηεηαο ηνπο. Χζηφζν, απηά ηα νηθνζπζηήκαηα ππφθεηληαη ζε ζπρλέο θαη έληνλεο
δηαηαξαρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε θπζηθά θαηλφκελα φπσο νη ππξθαγηέο θαη νη πιεκκχξεο. Οη εξεπλεηέο
έρνπλ πξνζδηνξίζεη φηη νη πξνβιεπφκελεο απμεκέλεο ζεξκνθξαζίεο ζα εληζρχζνπλ ηε ζπρλφηεηα θαη
ηελ έληαζε απηψλ ησλ θαηλνκέλσλ (Xoplaki θ.α. 2005, Lionello θ.α. 2006, IPCC 2013). Βπηπξφζζεηα,
νη αλζξσπνγελείο παξεκβνιέο πνπ ζρεηίδνληαη κε πξαθηηθέο, φπσο ε αιιαγή ρξήζεο γεο θαη ε
ππεξβφζθεζε, πξνθαινχλ επίζεο πεξαηηέξσ απψιεηα ησλ επηπέδσλ ηεο βηνπνηθηιφηεηαο (Thirgood
1981).
πλεπψο, ε απνθαηάζηαζε απηψλ ησλ πνιχηηκσλ νηθνζπζηεκάησλ απνηειεί πξνηεξαηφηεηα
δξάζεο γηα ηα δαζηθά θπηψξηα, ηδηαίηεξα κεηά απφ θαηλφκελα έληνλσλ δηαηαξαρψλ. Χζηφζν, νη
εκίμεξεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ, απνηεινχλ εκπφδην γηα ηελ επηηπρή
απνθαηάζηαζή ηνπο (Lionello θ.α. 2006, Rudel 2007, Mendoza θ.α. 2009). Οη δπζκελείο ζπλζήθεο
αλάπηπμεο πνπ επηθξαηνχλ ηδηαίηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζεξκψλ θαινθαηξηψλ, απνηεινχλ θξίζηκν
παξάγνληα γηα ηελ επηβίσζε θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ κεηαθπηεπφκελσλ θπηαξίσλ (Salvador
θ.α. 1999, Marañón θ.α. 2004).
Πξηλ ηε κεηαθχηεπζε ησλ θπηαξίσλ, πξαθηηθέο πξνρεηξηζκνχ κεηψλνπλ ην κεηαθπηεπηηθφ ζηξεο
ηνπο (van den Driessche 1992, Kozlowski θαη Pallardy 2002). πγθεθξηκέλα, ν πξνρεηξηζκφο
ζπκπεξηιακβάλεη ηελ έθζεζε ησλ θπησξίσλ ζε κνξθέο ζηξεο, φπσο ην πδαηηθφ ζηξεο κεηψλνληαο ηε
ζπρλφηεηα/πνζφηεηα άξδεπζήο ηνπο. Ώπηφ ην είδνο ζηξεο ελεξγνπνηεί ην κεηαβνιηζκφ ηνπ θπηαξίνπ
πξνο ηελ αχμεζε ηεο ξηδηθήο βηνκάδαο. πλεπψο, ηα ζηξεζαξηζκέλα θπηά ηείλνπλ λα έρνπλ
κεγαιχηεξν ξηδηθφ ζχζηεκα; έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ βνεζά ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ κεηαθπηεπηηθνχ
ζηξεο απμάλνληαο ην πνζνζηφ κεηαθπηεπηηθήο επηηπρίαο (Iakovoglou θαη Halivopoulos 2016).
Βπηπιένλ, ε κεησκέλε ζπρλφηεηα άξδεπζεο σθειεί ηα θπηψξηα κε ηελ εμνηθνλφκεζε λεξνχ ην νπνίν
είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, ηδίσο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θαινθαηξηψλ κελψλ φπνπ νη πεξίνδνη ιεηςπδξίαο
είλαη ζπλήζεηο.
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Σα πξσηφθνιια άξδεπζεο ζε ζπλδπαζκφ κε εξεπλεηηθά εξγαιεία βνεζνχλ ζηελ εθηίκεζε ηεο
θπζηνινγηθήο θαηάζηαζεο ησλ θπηαξίσλ ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί ε θαηάιιειε ζπρλφηεηαο άξδεπζεο
γηα ην θάζε είδνο. Έλα απφ ηα δαζηθά είδε πνπ επδνθηκνχλ ζηα ειιεληθά Μεζνγεηαθά νηθνζπζηήκαηα
είλαη ε Quercus pubescens Willd. (ρλνψδεο Αξπο) πνπ πηνζεηεί κεραληζκνχο επηβίσζεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ ηθαλφηεηά ηνπ είδνπο λα αλαπηχζζεη κεγάια ξηδηθά ζπζηήκαηα (Dillaway θ.α.
2007, Mendoza θ.α. 2009). Βίλαη έλα εμαηξεηηθά πνιχηηκν είδνο μπιείαο πνπ παξέρεη επίζεο ηξνθή θαη
θαηαθχγην γηα πνιιά δψα. Βπίζεο, είλαη έλα απφ ηα βαζηθά είδε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη εθηελέζηεξα
ζηηο αλαδαζψζεηο απφ δαζηθά ειιεληθά θπηψξηα.
θνπφο απηήο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα κειεηήζνπκε ηελ αληαπφθξηζε ησλ θπηαξίσλ ηεο Quercus
pubescens θάησ απφ δηαθνξεηηθέο ζπρλφηεηεο άξδεπζεο ψζηε λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηα
θπζηνινγηθά φξηα αληνρήο ηνπ είδνπο θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα παξάγεη ξηδηθή βηνκάδα θάησ απφ
δπζκελείο ζπλζήθεο πδαηηθήο θαηαπφλεζεο. Βπηπξφζζεηα, απηφ ζα σθειήζεη ηα δαζηθά θπηψξηα σο
πξνο ηελ εμνηθνλφκεζε λεξνχ, ηδηαίηεξα θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο φπνπ ε αλάγθε γηα λεξφ
είλαη πςειή.
Τιηθά θαη Μέζνδνη
Γηα ην πείξακα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ θπηάξηα ηνπ δαζηθνχ είδνπο Quercus pubescens, ηα νπνία
κεγάισζαλ ζε ζπλζήθεο ππαίζξνπ ζην δαζηθφ θπηψξην ηεο Υαιθεδφλαο, Βιιάδα (41 ° 52'17 "E, 45 °
167'05" N). Γηα ηξία ρξφληα απηά ηα θπηάξηα αλαπηχρζεθαλ ζε θπηνδνρεία δηαζηάζεσλ
55x60x160cm (QuickPot QP 24T / 16) κε κίγκα ρψκαηνο θπησξίνπ αλαινγίαο ελφο κέξνπο πεξιίηε
θαη ηξηψλ κεξψλ ηχξθεο, κε θαζεκεξηλή άξδεπζε θαη εβδνκαδηαία ιίπαλζε θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο
κήλεο. Σα θξηηήξηα επηινγήο ησλ θπησξίσλ βαζίζηεθαλ θπξίσο ζηελ νκνηφηεηα κνξθνινγηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ φπσο ην χςνο ηνπο.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πεηξάκαηνο, ηα θπηάξηα πέξαζαλ κηα πεξίνδν εγθιηκαηηζκνχ γηα έλα κήλα
θαηά ηελ νπνία πνηίδνληαλ θαζεκεξηλά ρσξίο επηπξφζζεηε ιίπαλζε. Σν πείξακα πξαγκαηνπνηήζεθε
ηνλ Ώχγνπζην, ν νπνίνο ζεσξείηαη ν ζεξκφηεξνο θαινθαηξηλφο κήλαο γηα ηελ Βιιάδα. Μεηά ηελ
πεξίνδν εγθιηκαηηζκνχ, ηα θπηάξηα ηνπνζεηήζεθαλ ζε ππφζηεγεο ζπλζήθεο ππαίζξηνπ ρψξνπ ψζηε
λα ειέγρεηε πιήξσο ε άξδεπζε απφ αλαπάληερα θαηξηθά θαηλφκελα βξνρφπησζεο, ζπλεπψο δελ
δέρνληαλ άκεζα ειηαθή αθηηλνβνιία. Πεξαηηέξσ, ηα θπηάξηα ππνβιήζεθαλ ζε πέληε ζπρλφηεηεο
άξδεπζεο ηξία (3 Ε/1w) θαη δχν (2 I/1w) πνηίζκαηα ηελ εβδνκάδα θαη έλα πφηηζκα ζηηο δπν (1 I/2w)
θαη ζηηο ηέζζεξηο (1 I/4w) εβδνκάδεο γηα έλα κήλα. ην ηέινο ηνπ πεηξακαηηθνχ κήλα,πέληε θπηάξηα
αμηνινγήζεθαλ γηα ηνλ θάζε ρεηξηζκφ άξδεπζεο.
Υαξαθηεξηζηηθά θπηαξίσλ
ην ηέινο ηνπ πεηξακαηηθνχ κήλα γηα θάζε ρεηξηζκφ άξδεπζεο επηιέρζεθαλ ηπραία πέληε θπηάξηα
θαη αμηνινγήζεθαλ. πγθεθξηκέλα, κε ηε ρξήζε ελφο ςεθηαθνχ ράξαθα κεηξήζεθε ην χςνο θαη ε
δηάκεηξνο ηνπ ξηδηθνχ θφκβνπ. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θπιιηθήο επηθάλεηαο ρξεζηκνπνηήζεθε έλαο
θνξεηφο κεηξεηήο θπιιψκαηνο (LI-3000C), ελψ πξνζδηνξίζηεθε επίζεο ν αξηζκφο ησλ θχιισλ, ν
αξηζκφο ησλ θιαδηψλ θαη ν αξηζκφο ησλ παξάπιεπξσλ ξηδψλ. Βπίζεο, ππνινγίζηεθε ε εηδηθή θπιιηθή
επηθάλεηα (SLA= θπιιηθή επηθάλεηα θπιιψκαηνο/μεξφ βάξνο θπιιψκαηνο (Garnier θ.α., 2001;
Wilson θ.α., 1999). Σέινο, κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ δεηγκάησλ ζε θνχξλν γηα ηξεηο εκέξεο ζηνπο 80
± 2 νC, κεηξήζεθαλ ηα μεξά βάξε κε ηε ρξήζε αλαιπηηθήο ςεθηαθήο δπγαξηάο. πγθεθξηκέλα, γηα
θάζε θπηάξην, κεηξήζεθε ην μεξφ βάξνο ησλ θχιισλ, ηνπ βιαζηνχ, ησλ θιαδηψλ, ηεο θεληξηθήο ξίδαο
θαη ησλ παξάπιεπξσλ ξηδψλ.
Βπίζεο, εθηηκήζεθαλ ην ζπλνιηθφ μεξφ βάξνο ηνπ ππέξγεηνπ ηκήκαηνο ησλ θπηψλ (μεξφ βάξνο
θχιισλ + βιαζηνχ + θιαδηά). Σα ζπλνιηθά μεξά βάξε ηνπ ππφγεηνπ κέξνπο ησλ θπηαξίσλ
κεηξήζεθαλ σο ζπλνιηθφ μεξφ βάξνο ηεο θεληξηθήο ξίδαο θαη ησλ παξάπιεπξσλ, ελψ ην ζπλνιηθφ
μεξφ βάξνο ησλ θπηαξίσλ ήηαλ ην άζξνηζκα ηνπ μεξνχ βάξνπο ηνπ ππέξγεηνπ θαη ππφγεηνπ κέξνπο
ηνπο. Βπίζεο εθηηκήζεθε ε αλαινγία ξίδαο πξνο ππέξγεην κέξνο θπηαξίνπ θαη ε εδαθηθή ζρεηηθή
πγξαζία (Theta Meter type HH1) θαη ην πδαηηθφ δπλακηθφ ησλ θπηαξίσλ (WP4 Dew Potential Meter).
Δ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ δηεμήρζε ρξεζηκνπνηψληαο ANOVA κε ην ζηαηηζηηθφ
ινγηζκηθφ SPSS® v. 15.0 (SPSS. 2006). Σα δεδνκέλα πνπ ειέγρζεθαλ γηα θαλνληθφηεηα θαη
νκνηνγέλεηα θαη νη κέζεο δηαθνξέο εμαθξηβψζεθαλ κε βάζε Tuckey γηα επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο ξ
<0.05.
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Ώπνηειέζκαηα
Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο, έλα πφηηζκα ηελ εβδνκάδα ήηαλ επαξθέο γηα λα
δηαηεξεζεί ε νκαιή αλάπηπμε ησλ θπηαξίσλ (Φσην 1). πγθεθξηκέλα, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
θπιιψκαηνο δελ παξνπζίαζαλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ρεηξηζκψλ, ελψ γηα ην πδαηηθφ δπλακηθφ θαη ηε
εδαθηθή ζρεηηθή πγξαζία ε ζπρλφηεηα άξδεπζεο ελφο πνηίζκαηνο θάζε δχν εβδνκάδεο ή ιηγφηεξν
δηέθεξαλ ζεκαληηθά απφ ηνπο ππφινηπνπο ρεηξηζκνχο (ρήκα 1).

Φσην 1. Οπηηθή έλδεημε ηεο κνξθνινγηθήο θαη θπζηνινγηθήο θαηάζηαζεο ησλ θπηαξίσλ αλά ρεηξηζκό άξδεπζεο
Photo 1. Visual presentation of the morphological and physiological condition of the seedlings for each irrigation treatment

ρήκα 1. Σα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα κε βάζε ηελ εηδηθή θπιιηθή επηθάλεηα, ηελ αλαινγία ηεο ξίδαο θαη ππέξγεηνπ κέξνπο
ηνπ θπηαξίνπ, ηε ζρεηηθή εδαθηθή πγξαζία θαη ην πδαηηθό δπλακηθό. Οη γξακκέο δείρλνπλ ηελ ηππηθή απόθιηζε ηεο κέζεο ηηκήο
γηα θάζε ζπρλόηεηα άξδεπζεο, ελώ ηα γξάκκαηα ππνδεηθλύνπλ ζηαηηζηηθή δηαθνξάο γηα p <0,05
Figure 1. The experimental results based on the specific leaf area, the ratio of the root-to-shoot, as well as the characteristics
of the soil moisture content and the physiological response of the seedlings as reflected by the water potential. Bars indicate
the standard deviation of the mean value for each irrigation frequency, while letters indicate level of statistical difference at
the p<0.05

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, δελ ππήξραλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ρεηξηζκψλ άξδεπζεο
γηα ην χςνο, ην ξηδηθφ θφκβν, ηνλ αξηζκφ ησλ θχιισλ θαη ησλ θιάδσλ θαζψο θαη ηελ ζπλνιηθή
θπιιηθή επηθάλεηα (ρήκα 2). Μφλν ν αξηζκφο ησλ παξάπιεπξσλ ξηδψλ δηέθεξε, κε ηα θπηά πνπ
είραλ πνηηζηεί ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα (3 Ε/1w) λα έρνπλ ηνλ κηθξφηεξν αξηζκφ παξάπιεπξσλ
ξηδψλ.
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ρήκα 2. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θπηαξίσλ ηεο Quercus pubescens πνπ αλαπηύρηεθαλ ζε ζπλζήθεο ππαηζξνπ γηα θάζε
ζπρλόηεηα άξδεπζεο. πγθεθξηκέλα, ην ύςνο ησλ θπηαξίσλ, ε δηάκεηξνο ηνπ ξηδηθνύ θόκβνπ, ν αξηζκόο ησλ θύιισλ, ησλ
θιαδηώλ θαη ησλ παξάπιεπξσλ ξηδώλ θαζώο θαη ε θπιιηθή επηθάλεηα. Οη γξακκέο δείρλνπλ ηελ ηππηθή απόθιηζε ηεο κέζεο
ηηκήο γηα θάζε ζπρλόηεηα άξδεπζεο, ελώ ηα γξάκκαηα ππνδεηθλύνπλ ζηαηηζηηθήο δηαθνξάο γηα p <0,05
Figure 2. Seeding characteristics for Quercus pubescens that were grown under field conditions for each irrigation
frequency. Specifically, seedling height, the diameter of root collar, the number of leaves, branches and lateral roots as well
as the leaf area. Bars indicate the standard deviation of the mean value for each irrigation frequency, while letters indicate
level of statistical difference at the p<0.05

Βπηπξφζζεηα, κε βάζε ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα, ηα μεξά βάξε ησλ θπηαξίσλ είραλ
κεγαιχηεξε κέζε ηηκή γηα ην ρεηξηζκφ δπν πνηηζκάησλ ηελ εβδνκάδα (2 Ε/1w). πγθεθξηκέλα, απηά
ηα θπηάξηα είραλ κεγαιχηεξν κέζν γηα ην μεξφ βάξνο ηνπ θπιιψκαηνο, ην ζπλνιηθφ μεξφ βάξνο ησλ
θπηψλ θαζψο θαη ην ζπλνιηθφ ππέξγεην θαη ζπλνιηθφ ππφγεην μεξφ βάξνο ησλ θπηαξίσλ.
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ρεκα 3. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θπηαξίσλ ηεο Quercus pubescens πνπ αλαπηύρηεθαλ ζε ζπλζήθεο πεδίνπ γηα θάζε ζπρλόηεηα
άξδεπζεο. πγθεθξηκέλα, ην μεξό βάξνο ησλ θύιισλ, ηνπ βιαζηνύ, ησλ θιαδηώλ, ηεο θεληξηθήο ξίδαο θαη ησλ παξάπιεπξσλ
ξηδώλ, θαζώο θαη ηνπ ζπλνιηθνύ μεξνύ βάξνπο ηνπ ππέξγεηνπ θαη ππόγεηνπ κέξνπο ησλ θπηαξίσλ θαη ηνπ ζπλνιηθνύ μεξνύ
βάξνπο ηνπο. Οη γξακκέο δείρλνπλ ηελ ηππηθή απόθιηζε ηεο κέζεο ηηκήο γηα θάζε ζπρλόηεηα άξδεπζεο, ελώ ηα γξάκκαηα
ππνδεηθλύνπλ ζηαηηζηηθήο δηαθνξάο γηα p <0,05
Figure 3. Biomass characteristics for Quercus pubescens seedlings that were grown under field conditions for each
irrigation frequency. Specifically, the dry weight of the leaves, stem, branches, tap and lateral roots, as well as the total dry
weight of the upper and down part of the seedling height and the total seedling dry weight. Bars indicate the standard
deviation of the mean value for each irrigation frequency, while letters indicate level of statistical difference at the p<0.05
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πδήηεζε- πκπεξάζκαηα
χκθσλα κε ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα, ηα ηξηεηή θπηάξηα ηεο Quecus pubescens κπνξνχλ λα
αληέμνπλ κεησκέλεο ζπρλφηεηεο άξδεπζεο ελφο πνηίζκαηνο ηελ εβδνκάδα γηα ηε ρξνληθή δηάξθεηα
ελφο κελά ρσξίο εκθαλείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ αλάπηπμή ηνπο (ρήκα 1). Ώπηφ ζπκθσλεί θαη
κε ηηο κεηξήζεηο ηνπ πδαηηθνχ δπλακηθνχ, φπνπ νη ζπρλφηεηεο άξδεπζεο 3I/1w, 2I/1w θαη I/1w
δηαηεξνχζαλ νκαιά επίπεδα αλάπηπμεο ζε ζχγθξηζε κε ηηο ζπρλφηεηεο άξδεπζεο 1I/2w θαη 1I/4w.
Παξά ην γεγνλφο φηη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε εδαθηθή ζρεηηθή πγξαζία είρε παξφκνηεο ηηκέο γηα ηηο
ζπρλφηεηεο άξδεπζεο 11/ 1w θαη 11/ 2w, ην πδαηηθφ δπλακηθφ δηέθεξε ζεκαληηθά. Ώπηφ δείρλεη φηη
γηα ην είδνο ηεο Quercus pubescens έλα πφηηζκα θάζε επηά εκέξεο ήηαλ επαξθέο γηα λα δηαηεξήζεη
ηεο νκαιήο θπζηνινγηθήο αλάπηπμήο ησλ θπηαξίσλ θάησ απφ ππαίζξηεο ζπλζήθεο δεζηνχ
θαινθαηξηνχ ζηελ Βιιάδα. Παξφκνηα απνηειέζκαηα αλαθέξζεθαλ θαη γηα ην είδνο Myrtus cummunis
L. (Iakovoglou θαη Kokkinou 2018).
Βπηπξφζζεηα, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα, γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ θπηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ
κειεηήζεθαλ δελ ππήξραλ δηαθνξέο κεηαμχ ρεηξηζκψλ (ρήκα 2). Ώπηφ ζεκαίλεη φηη θαηά ηελ
πεξίνδν ηνπ πεηξακαηηθνχ κήλα ηα θπηά αληέδξαζαλ παξφκνηα γηα φινπο ηνπ ρεηξηζκνχο άξδεπζεο,
ππνδεηθλχνληαο φηη απηά ηα θπηάξηα είραλ ηελ ίδηα δπλαηφηεηα ζηνπο πδαηηθνχο ρεηξηζκνχο ηνπ
πεηξάκαηνο. Παξφια απηά, νξηζκέλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά εκθάληζαλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ
ρεηξηζκψλ ππνδειψλνληαο φηη απηέο νη κεηαβιεηέο ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο εθηηκεηέο
γηα λα πξνζδηνξίζνπκε έγθαηξα πηζαλή αξλεηηθή ζπλέπεηα ζηελ αλάπηπμε ησλ θπηαξίσλ ζηνπο
αλάινγνπο πδαηηθνχο ρεηξηζκνχο.
πγθεθξηκέλα, ε ζπρλφηεηα 3Ε /1w είρε ηνλ ειάρηζην αξηζκφ παξάπιεπξσλ ξηδψλ (ρήκα 2), ελψ
ηα μεξά βάξε ηνπο είραλ ηε κηθξφηεξε κέζε ηηκή (ρήκα 3). Πεξαηηέξσ, κε βάζε ην μεξφ βάξνο ηεο
θεληξηθήο ξίδαο, ην ζπλνιηθφ μεξφ βάξνο ηνπ επίγεηνπ θαη ππφγεηνπ κέξνπο ησλ θπηαξίσλ ήηαλ
κεγαιχηεξν γηα ηε ζπρλφηεηα άξδεπζεο ησλ 2Ε /1w θαη 1Ε /4w. Δ κεησκέλε βηνκάδα ησλ θπηαξίσλ
παξαηεξήζεθε επίζεο γηα ην είδνο Pistacia lentiscus L. θάησ απφ κεησκέλε ζπρλφηεηα άξδεπζεο
(O'Reilly θ.α. 2002, Cortina θ.α. 2008θ.α.). Οκνίσο, γηα ην μεξφ βάξνο ηνπ θπιιψκαηνο, ν ρεηξηζκφο
2Ε /1w είρε ηελ πςειφηεξε κέζε ηηκή ελψ ν ρεηξηζκφο 1Ε/2w είρε ηε κηθξφηεξε. Παξά ην γεγνλφο φηη
νη ρεηξηζκνί άξδεπζεο ήηαλ κφλν γηα κηα πεξίνδν ελφο κελφο, νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο κεησκέλεο
δηαζεζηκφηεηαο λεξνχ ήηαλ εκθαλείο γηα απηέο ηηο κεηαβιεηέο, ηδηαίηεξα γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
θπιιψκαηνο (ρήκα 1 θαη ρήκα 3). πγθεθξηκέλα, ηα θπηά έραζαλ κέξνο ησλ θχιισλ ηνπο γηα λα
κεηψζνπλ ην πδαηηθνχ ζηξεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο απμεκέλεο ζε λεξφ απαηηήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ θαινθαηξηνχ. Ώπηφ ππνδεηθλχεη έλαλ κεραληζκφ απνθπγήο ηεο Quercus pubescens πνπ ζρεηίδεηαη
κε ηελ απνθνπή ησλ θχιισλ γηα λα κεησζεί ε εμάηκηζνδηαπλνή ψζηε λα αληέμεη ηηο ζπλζήθεο
έιιεηςεο λεξνχ (McDowell θ.α. 2008).
πλνιηθά, κε βάζε ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα, ην είδνο Quercus pubescens, ζε ζπλζήθεο
ππαίζξνπ, έδεημε απμεκέλε ηθαλφηεηα ζην λα αληεπεμέξρεηαη ζε ζπλζήθεο ιεηςπδξίαο πνπ
αληαπνθξίλεηαη ζε ζπρλφηεηα πνηίζκαηνο κφλν κία θνξά ηελ εβδνκάδα. Ώπηφ δείρλεη ηελ απμεκέλε
ηθαλφηεηα ηνπ είδνπο φρη κφλν λα αληέρεη ζε ζπλζήθεο ιεηςπδξίαο αιιά θαη λα εμνηθνλνκήζνπκε λεξφ
εθφζνλ ζα εθαξκφδνληαη κεησκέλεο ζπρλφηεηεο πνηίζκαηνο. Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ,
κειινληηθή έξεπλα ζε επηπξφζζεηα δαζνπνληθά είδε ζα κπνξνχζε λα δηαθσηίζεη πεξαηηέξσ ηα
εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ησλ δηαθφξσλ ζπρλνηήησλ άξδεπζεο ζε ζπζρέηηζε
κε ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα δηαηεξνχλ ηελ νκαιή θπζηνινγηθή ηνπο θαηάζηαζε. πλεπψο, ζα είκαζηε
ζε ζέζε λα απμήζνπκε ην πνζνζηφ κεηαθπηεπηηθήο επηηπρίαο ελψ ηαπηφρξνλα ζα εμνηθνλνκνχκε λεξφ
θάηη ην νπνίν είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο ηδίσο γηα νηθνζπζηήκαηα φπσο ηα κεζνγεηαθά πνπ
αληηκεησπίδνπλ πεξηφδνπο έληνλεο ιεηςπδξίαο.
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Abstract
Mediterranean ecosystems face restoration problems mainly due to their prevailing semi-arid climate.
The aim of this study was to report on seedling performance of Quercus pubescens under field
conditions for five irrigation frequencies in order to potentially conserve water while maintaining
seedling vigor. After the period of a month, the seedlings were harvested and evaluated. The results
indicated that, for the species of Quercus pubescens irrigation frequency of one watering per week
was adequate to retain its vigor, with water potential and the leaf measurements being good indicators
on their growth status. Overall, the study provided substantial insights on the ideal irrigation
frequencies in order to benefit nursery practices by conserving water while maintaining seedling vigor.
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Πεξίιεςε
Σα πνιχηηκα Μεζνγεηαθά νηθνζπζηήκαηα πνπ δηαηεξνχλ απμεκέλα επίπεδα βηνπνηθηιφηεηαο,
αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ απνθαηάζηαζε θπξίσο ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ έιιεηςεο λεξνχ, πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηα δεζηά μεξά θαινθαίξηα. Σν ππμάξη (Buxus sempervirens) θαη ε ρλνψδεο δξπο
(Quercus pubescens) είλαη δχν πνιχηηκα δαζηθά είδε ηα νπνία επδνθηκνχλ ζε απηά ηα εκίμεξα
νηθνζπζηήκαηα. Ο ζθνπφο απηήο ηεο κειέηεο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο θπζηνινγηθήο ηνπο αληίδξαζεο
ππφ δηαθνξεηηθή ζπρλφηεηα πδαηηθήο παξνρήο. Σν Απλακηθφ Ώλάπηπμεο Ρηδψλ (RGP) ήηαλ κία απφ
ηηο κεηαβιεηέο πνπ κειεηήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα παξαηεξεζεί ε απφθξηζε ηνπ είδνπο ππφ ηηο
ζπρλφηεηεο άξδεπζεο δχν θαη ελφο πνηίζκαηνο θάζε εβδνκάδα θαη έλα πφηηζκα θάζε δχν εβδνκάδεο.
Βπίζεο κειεηήζεθαλ θαη άιιεο θπζηνινγηθέο θαη κνξθνινγηθέο κεηαβιεηέο. Σα απνηειέζκαηα
έδεημαλ φηη γηα ηελ πεηξακαηηθή πεξίνδν ελφο κήλα, ην απμεκέλν πφηηζκα επλφεζε ηελ αλάπηπμε θαη
ησλ δπν εηδψλ. Χζηφζν, ε Q. pubescens θάησ απφ κεησκέλεο ζπλζήθεο άξδεπζεο έδεημε απμεκέλε
ηθαλφηεηα παξαγσγήο λέσλ ξηδψλ, κηα θπζηνινγηθή απφθξηζε πνπ επηηξέπεη ζην είδνο λα είλαη
αλζεθηηθφ ζε ζπλζήθεο ιεηςπδξίαο.
Λέμεηο θιεηδηά: αλάπηπμε θπηαξίσλ, απνθαηάζηαζε, νηθνινγία, πεξηερόκελε ρισξνθύιιε, ιεηςπδξία.
Βηζαγσγή
Οη επηζηήκνλεο δείρλνπλ κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηα κνλαδηθά Μεζνγεηαθά νηθνζπζηήκαηα πνπ
δηαηεξνχλ απμεκέλα επίπεδα βηνπνηθηιφηεηαο. Οη επηθξαηνχζεο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο πνπ
ραξαθηεξίδνληαη απφ ήπηνπο πγξνχο ρεηκψλεο θαη δεζηά - μεξά θαινθαίξηα επηηξέπνπλ ηελ χπαξμε
πνιιψλ εηδψλ. Χζηφζν, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θαινθαηξηψλ, νη μεξαζίεο δεκηνπξγνχλ δπζθνιία ζηελ
πξνζπάζεηα απνθαηάζηαζεο (Lionello θ.α. 2006, Rudel 2007).
Παξ 'φια απηά, ππάξρεη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο θπηηθψλ εηδψλ πνπ θαηαθέξλνπλ λα επηβηψζνπλ
θάησ απφ απηέο ηηο δπζκελείο ζπλζήθεο αλάπηπμεο. Σα Buxus sempervirens (δψλε δαζψλ νμηάοειάηεο θαη νξεηλψλ παξακεζφγεησλ θσλνθφξσλ Fagetalia) θαη Quercus pubescens (δψλε
θηιινβφισλ δξπνδαζψλ Quercetalia pubescentis) είλαη θαη ηα δχν ραξαθηεξηζηηθφ παξαδείγκαηα
δαζηθψλ εηδψλ πνπ θπξηαξρνχλ ζε απηά ηα εκίμεξα νηθνζπζηήκαηα. Σν Buxus sempervirens
εκθαλίδεηαη ζηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην θαη ζηελ Βιιάδα είλαη άθζνλν ζηα επεηξσηηθά δάζε.
Βπηπιένλ, είλαη έλα απφ ηα πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελα είδε ζε αζηηθέο πεξηνρέο. Σν Quercus
pubescens επδνθηκεί ζηηο κεζνγεηαθέο εκίμεξεο πεξηνρέο θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αληνρή ηνπ ζε
πεξηφδνπο μεξαζίαο (Damesin θαη Rambal 1995, Dillaway θ.α. 2007).
Μηα απφ ηηο θπζηνινγηθέο αληηδξάζεηο ελφο είδνπο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα
επηβηψλεη θάησ απφ ζπλζήθεο έιιεηςεο λεξνχ είλαη ε ηθαλφηεηα παξαγσγήο λέσλ ξηδψλ (Mattsson
1986), έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ βνεζά ηα θπηά λα αληηκεησπίζνπλ θαη λα μεπεξάζνπλ ην
κεηαθπηεπηηθφ ζηξεο, πνπ ζπλήζσο ζρεηίδεηαη κε ζπλζήθεο έιιεηςεο λεξνχ (Iakovoglou θαη
Halivopoulos 2016). Δ εθηίκεζε ηνπ Απλακηθνχ Ώλάπηπμεο Ρηδψλ (RGP) είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν
πνπ καο δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηθαλφηεηα ελφο είδνπο λα παξάγεη λέεο ξίδεο. Βξεπλεηέο έρνπλ
δείμεη φηη ην δπλακηθφ αλάπηπμεο ξηδψλ (RGP) κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο πξνζνκνίσζε ψζηε λα
εθηηκεζνχλ νη πηζαλέο θπζηνινγηθέο αληαπνθξίζεηο ησλ εηδψλ ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα επηβηψζνπλ ζε
ζπλζήθεο πεδίνπ (Ritchie θαη Tanaka 1990, Garriou θ.α. 2000, O'Reilly θ.α. 2002, Pardos θ.α. 2003,
Wilson θ.α. 2006). Βιάρηζηε έξεπλα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Βιιάδα ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο
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άξδεπζεο ζηελ ηθαλφηεηα παξαγσγήο λέσλ ξηδψλ. πγθεθξηκέλα, έρνπλ κειεηεζεί ηα είδε Pinus
halepensis Mill. (Syropli θ.α. 2014) θαη Myrtus communis (Iakovoglou θαη Kokkinou 2017).
θνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ θπηαξίσλ Buxus sempervirens
θαη Quercus pubescens λα επελδχζνπλ ζηελ αλάπηπμε λέσλ ξηδψλ, θάησ απφ ηξεηο δηαθνξεηηθέο
ζπλζήθεο άξδεπζεο κε ηελ εθηίκεζε ηνπ Απλακηθνχ Ώλάπηπμεο Ρηδψλ (RGP). Τπνζέζακε φηη ηα
θπηάξηα θαη ησλ δπν εηδψλ, ηφζν γηα ην Buxus sempervirens φζν θαη γηα ην Quercus pubescens ζα
έρνπλ απμεκέλε ηθαλφηεηα αλάπηπμεο λέσλ ξηδψλ ζε ρακειφηεξεο ζπρλφηεηεο λεξνχ.
Τιηθά θαη Μέζνδνη
Σξηψλ εηψλ θπηάξηα ηνπ είδνπο Buxus sempervirens θαη Quercus pubescens αλαπηχρζεθαλ ζε
πιήξσο εθηεζεηκέλεο ζπλζήθεο ππαίζξνπ ζην δαζηθφ θπηψξην ηεο Υαιθεδφλαο Θεζζαινλίθεο (41 °
52'17 "E, 45 ° 167'05" N, χςνο 130-150m). Σα θπηά αλαπηχρζεθαλ ζε δνρεία (55x60x160 cm,
QuickPot QP 24T / 16) κε ηππνπνηεκέλν κίγκα ρψκαηνο θπησξίνπ. ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηήζεθαλ ζε
ζάιακν αλάπηπμεο ζρεδηαζκέλν γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ δπλακηθνχ αλάπηπμεο ηεο ξίδαο (RGP) θαη
αλαπηχρζεθαλ γηα 30 αθφκα εκέξεο (Mattsson 1986). πγθεθξηκέλα, ηα θπηάξηα κεηαθπηεχζεθαλ ζε
δνρεία αλνμείδσηνπ ράιπβα ηα νπνία βπζίζηεθαλ ζε πδαηφινπηξν 20 ± 2 νC. Σν εδαθηθφ ππφζηξσκα
ήηαλ νγθνκεηξηθφ κίγκα ηχξθεο κε άκκν 1:1 πνπ επέηξεπε ηελ αλάπηπμε λένπ ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο.
ηνλ ζάιακνο δηαηεξνχληαλ ειεγρφκελεο ζπλζήθεο αλάπηπμεο κε 18 ψξεο δηάξθεηαο θσηφο, πνπ
παξέρνληαη απφ ιακπηήξεο λαηξίνπ πςειήο πίεζεο (SON T 400 W, General Electric) θαη
ζεξκνθξαζία ειεγρφκελνπ αέξα 20 ± 2 νC. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ δνθηκέο ηξηψλ ζπρλνηήησλ άξδεπζεο,
φπνπ ηα θπηά πνηίζηεθαλ δχν θνξέο (2H2O / WK) θαη κία θνξά θάζε εβδνκάδα (H2O / WK) θαζψο
θαη κία θνξά θάζε δχν εβδνκάδεο (H2O / 2WK). Μεηά απφ θάζε πφηηζκα, ην επηπιένλ λεξφ
αληινχληαλ κε ζσιήλα γηα λα απνθεπρζνχλ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο αλνμηθήο αλάπηπμεο.
Κάζε δέθα εκέξεο γηλφηαλ κέηξεζε ηεο πεξηερφκελεο ρισξνθχιιεο θαη ν θζνξηζκνχ κέρξη ην
ηέινο ηνπ πεηξάκαηνο. Δ πεξηεθηηθφηεηα ζε ρισξνθχιιε ππνινγίζηεθε κε ηε ρξήζε θνξεηνχ κεηξεηή
πεξηεθηηθφηεηαο ρισξνθχιιεο (CCM-200, Opti-Sciences, Inc., Hudson, ΝΔ, USA). Οη κεηξήζεηο
βαζίζηεθαλ ζε ηπραία δεηγκαηνιεςία ηξηψλ θχιισλ ζε θάζε θπηάξην, κε ηξεηο κεηξήζεηο λα
ιακβάλνληαη ζε θάζε θχιιν γηα ζπλνιηθά πέληε θπηάξηα θαη θάζε ζπρλφηεηα άξδεπζεο. Ο θζνξηζκφο
εθηηκήζεθε κε ηε ρξήζε ελφο θνξεηνχ αλαιπηή απνδφζεσο θσηνζχλζεζεο κε δηακφξθσζε πιάηνπο
παικνχ (Mini ΡΏΜ, Heinz Walz GmbH, Effeltrich, Germany) βάζε ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ δχν
κεηξήζεσλ ζην ζθνηάδη (FLD) ζε θάζε θπηάξην ζπλνιηθά πέληε θπηάξηα γηα θάζε ζπρλφηεηα
άξδεπζεο. πλεπψο, ππνινγίζηεθε ν ιφγνο κεηαβιεηνχ πξνο κέγηζην θζνξηζκφ (Fv / Fm) γηα θάζε
θπηάξην. Σξείο αθφκε κεηξήζεηο έγηλαλ γηα θάζε θπηάξην ππφ ζπλζήθεο θσηφο (FLL) γηα λα εθηηκεζεί
ε θβαληηθή απφδνζε ηνπ θσηνζπζηήκαηνο II (ΑF / F'm) γηα έλα ζχλνιν πέληε θπηαξίσλ ζε θάζε
κέζνδν πνηίζκαηνο (Lloret θ.α. 1999, Maxwell θ.α. 2000,).
Μεηά απφ 30 εκέξεο αλάπηπμεο ζηνλ ζάιακν RGP, ηα θπηά αθαηξέζεθαλ θαη αμηνινγήζεθαλ.
πγθεθξηκέλα, νη λέεο ξίδεο πνπ αλαπηχρζεθαλ, πιχζεθαλ θαη αθαηξέζεθαλ πξνζεθηηθά γηα λα
εθηηκεζεί ε ηθαλφηεηα θάζε είδνπο λα αλαπηχμεη λέεο ξίδεο. Σν κέγηζην κήθνο ησλ λέσλ ξηδψλ
(MAXNRL) γηα θάζε θπηάξην κεηξήζεθε κε ηε βνήζεηα ςεθηαθνχ παρχκεηξνπ. Βπηπιένλ, κεηξήζεθε
ε αγσγηκφηεηα ησλ ξηδψλ (REL) κε βάζε ηηο πξφηππεο κεζφδνπο φπσο πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ McKay
(1998) κέζσ ηεο ρξήζεο ελφο κεηξεηή ειεθηξηθήο αγσγηκφηεηαο (EC 215 meter, Hanna).
Γηα θάζε θπηάξην, έγηλαλ κεηξήζεηο επίζεο γηα ην χςνο (HEIGHT) θαη ηε δηάκεηξν ηνπ ξηδηθνχ
θφκβνπ (WIDTH) κε ηε ρξήζε ςεθηαθνχ παρχκεηξνπ θαζψο θαη ε θπιιηθή επηθάλεηα (LA) ε νπνία
κεηξήζεθε κε ην θνξεηφ κεηξεηή θπιιηθήο επηθάλεηαο (LI-3000C). Σα μεξά βάξε κεηξήζεθαλ κε
ςεθηαθφ αλαιπηηθφ δπγφ, κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ δεηγκάησλ ζε θνχξλν, γηα ηξεηο εκέξεο, ζηνπο 80
± 2 νC. πγθεθξηκέλα, γηα θάζε θπηάξην πξνζδηνξίζζεθε ην μεξφ βάξνο ησλ θχιισλ (LDW), ηνπ
βιαζηνχ (SDW), ηεο ξίδαο (RDW), ην ζπλνιηθφ μεξφ βάξνο ηνπ ππέξγεηνπ κέξνπο ηνπ θπηνχ
(TDWup), ην ζπλνιηθφ μεξφ βάξνο ηνπ θπηνχ (TSDW), ην μεξφ βάξνο ησλ λέσλ ξηδψλ (NRDW) θαη
ην ζπλνιηθφ μεξφ βάξνο ξηδψλ (TRDW = RDW + NRDW). Δ εηδηθή θπιιηθή επηθάλεηα (SLA), ε
νπνία νξίδεηαη σο ε αλαινγία ηεο θπιιηθήο επηθάλεηαο πξνο ην μεξφ βάξνο ησλ θχιισλ, εθηηκήζεθε
επίζεο (Wilson θ.α. 1999, Garnier θ.α. 2001). Τπνινγίζηεθε αθφκε ν ιφγνο ηνπ νιηθνχ μεξνχ βάξνπο
ξηδψλ πξνο ην ζπλνιηθφ μεξφ βάξνο ησλ ππέξγεηνπ ηκήκαηνο (TRDW / TDWup) ησλ θπησξίσλ
(Lloret θ.α. 1999).
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Σα δεδνκέλα ηνπ πεηξάκαηνο αλαιχζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο ηα εξγαιεία Excel θαη SPSS γηα λα
πξνζδηνξηζηνχλ νη επηδξάζεηο ησλ εηδψλ θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ πδαηηθψλ ρεηξηζκψλ ζηα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηξηεηψλ θπηαξίσλ. Οη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ηηκψλ ησλ κεηαβιεηψλ
πξνζδηνξίζηεθαλ κε βάζε Duncan.
Ώπνηειέζκαηα
Με βάζε ην μεξφ βάξνο ησλ θπηαξίσλ δελ ππήξραλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ρεηξηζκψλ γηα ηελ
πιεηνςεθία ησλ κεηαβιεηψλ πνπ κειεηήζεθαλ. Μφλν ην μεξφ βάξνο ξηδψλ (RDW) (ρήκα 1) θαη ην
ζπλνιηθφ μεξφ βάξνο ξηδψλ (TRDW) (ρήκα 2) γηα ην Quercus pubescens έδεημαλ κεγαιχηεξνπο
κέζνπο φξνπο γηα ηα θπηάξηα πνπ πνηίζηεθαλ πεξηζζφηεξν (2H2O / WK).

ρήκα 1. Γηαθνξέο κεηαμύ ησλ κεζόδσλ γηα ηα Buxus sempervirens θαη Quercus pubescens κε βάζε ην μεξό βάξνο ησλ
θύιισλ (LDW),ην μεξό βάξνο ηνπ βιαζηνύ (SDW), ην μεξό βάξνο ηεο ξίδαο (RDW)
Figure 1. Differences among treatments for Buxus sempervirens and Quercus pubescens based on the leaf dry weight (LDW),
shoot dry weight (SDW), root dry weight (RDW)
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ρήκα 2. Γηαθνξέο κεηαμύ ησλ κεζόδσλ γηα ηα Buxus sempervirens and Quercus pubescens κε βάζε ην κέγηζην κήθνο ξηδψλ
(MAXNRL), ην μεξό βάξνο ησλ λέσλ ξηδώλ (NRDW), ην ζπλνιηθό μεξό βάξνο ησλ ξηδώλ (TRDW)
Figure 2. Differences among treatments for Buxus sempervirens and Quercus pubescens based on the maximum root length
(MAXNRL), new root dry weight (NRDW), total root dry (TRDW)

Καη γηα ηα δχν είδε δελ ππήξραλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ηξηψλ ρεηξηζκψλ πνηίζκαηνο γηα
ηηο κεηαβιεηέο ηεο θπιιηθήο επηθάλεηαο (LA), ηεο εηδηθήο θπιιηθήο επηθάλεηαο (SLA) θαη ηεο
αγσγηκφηεηαο (REL) (ρήκα 3). Ώληίζεηα, γηα ηηο κεηαβιεηέο ηνπ Quercus pubescens (ρήκα 4), ην
ζπλνιηθφ μεξφ βάξνο ησλ θπηψλ (TSDW) θαη ν ιφγνο ζπλνιηθνχ μεξνχ βάξνπο ξηδψλ / ζπλνιηθνχ
μεξνχ βάξνπο ππέξγεηνπ κέξνπο (TRDW / TDWup) έδεημαλ φηη ηα θπηά επεξεάζηεθαλ απφ ηελ
ζπρλφηεηα ηνπ πνηίζκαηνο.

ρήκα 3.Αηαθνξέο κεηαμπ ησλ ρεηξηζκψλ γηα ηα είδε Buxus sempervirens θαη Quercus pubescens κε βάζε ηελ θπιιηθή
επηθάλεηα (LA), ηελ εηδηθή θπιιηθή επηθάλεηα(SLA) θαη ηελλ ειεθηξηθή αγσγηκόηεηα ησλ ξηδώλ (REL)
Figure 3. Differences among treatments for Buxus sempervirens and Quercus pubescens based on the Leaf area (LA), specific
leaf area (SLA), and root electrolyte leakage (REL)
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ρήκα 4. Γηαθνξέο κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ πνπ κειεηήζεθαλ από ην ζπλνιηθό μεξό βάξνο ηνπ ππέξγεηνπ
κέξνπο(TDWup), ζπλνιηθό μεξό βάξνο ηνπ θπηαξίνπ (TSDW) θαη ε αλαινγία ζπλνιηθνύ μεξνύ βάξνπο ησλ ξηδώλ
/ tζπλνιηθό μεξό βάξνο επάλσ κέξνπο (TRDW/TDWup)
Figure 4. Differences among treatments of the studied variables of total dry weight up (TDWup), total seedling
dry weight (TSDW) and the ratio total root dry weight/ total dry weight up (TRDW/TDWup)

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, απνδείρζεθε φηη ε πεξηερφκελε ρισξνθχιιε επεξεάδεηαη απφ ην
ρξφλν θαη ζηα δχν είδε, ελψ νη κεηξήζεηο θζνξηζκνχ ρισξνθχιιεο επεξεάζηεθαλ κφλν ζην Buxus
sempervirens (ρήκα 4). Δ κέηξηζε πεξηερφκελεο ρισξνθχιιεο έδεημε απμεκέλν πξφηππν γηα ην
Buxus sempervirens θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο, ελψ ηα θπηάξηα Quercus pubescens
αθνινχζεζαλ έλα κνηίβν κείσζεο. Οη κεηξήζεηο θζνξηζκνχ ρισξνθχιιε ζην ζθνηάδη επεξεάδνληαη
επίζεο απφ ην ρξφλν. ηελ ηειεπηαία κέηξεζε (30DAYS) ν θζνξηζκφο ζην ζθνηάδη ππέδεημε κείσζε.

ρήκα 5. Γηαθνξέο κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ πνπ κειεηήζεθαλ πεξηερόκελε ρισξνθύιιε (CHL), θζνξηζκόο ρισξνθύιιεο ζην
ζθνηάδη (FLD), θζνξηζκόο ρισξνθύιιεο ζην θσο (FLL)
Figure 5. Differences among time of the studied variables chlorophyll content (CHL), chlorophyll fluorescence dark (FLD),
chlorophyll fluorescence light (FLL)
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Βπίζεο, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη γηα ην Buxus sempervirens ππήξμε κηα επίδξαζε ρεηξηζκνχ
(TRT) γηα ηελ πεξηερφκελε ρισξνθχιιε (CHL) θαη ηνλ θζνξηζκφ ρισξνθχιιεο ζην ζθνηάδη (FLD),
ελψ γηα ην Quercus pubescens ππήξμε κηα επίδξαζε γηα θζνξηζκφ ρισξνθχιιεο ζην ζθνηάδη FLD
θαη θζνξηζκφ ρισξνθχιιεο ζην θσο (FLL) (Πίλαθαο 1). Βπηπιένλ, γηα ην Buxus sempervirens ν
ρξφλνο επεξεάδεη ηα CHL θαη FLL, ελψ γηα ην Quercus pubescens επεξεάδεη κφλν CHL.
Πίλαθαο 1. Ζ επίδξαζε ηνπ ρεηξηζκνύ (TRT), ηνπ ρξόλνπ (TIME) θαη ε αιιειεπίδξαζε TRT*TIME κε ηηο κεηαβιεηέο πνπ
κειεηήζεθαλ πεξηερόκελε ρισξνθύιιε (CHL), θζνξηζκόο ρισξνθύιιεο ζην ζθνηάδη (FLD) θαη θζνξηζκόο ρισξνθύιιεο ζην
θσο (FLL)
Table 1. Effect of treatment (TRT), time (TIME) and their interaction TRT*TIME on the studied variables of Chlorophyll
content (CHL), Chlorophyll fluorescence Dark (FLD) and Chlorophyll fluorescence Light (FLL)

πδήηεζε - πκπεξάζκαηα
Με βάζε ηελ αξρηθή ππφζεζε, ηα θπηάξηα ηα νπνία ζα είραλ κεησκέλα επίπεδα ζπρλφηεηαο λεξνχ
ζα παξνπζίαδαλ απμεκέλε ηθαλφηεηα αλάπηπμεο λέσλ ξηδψλ. Καηά ζπλέπεηα, ηα θπηά πνπ πνηίζηεθαλ
ιηγφηεξν (κηα θνξά θάζε εβδνκάδα ή θάζε δχν εβδνκάδεο) ζα πξνθαινχζαλ θπζηνινγηθέο
αληηδξάζεηο πξνο κηα κεηαζηξνθή ηεο αλάπηπμεο ηνπο ψζηε λα παξάγνπλ λέεο ξίδεο, πνπ ζα
επέηξεπαλ ηελ πεξαηηέξσ εθκεηάιιεπζε ηνπ εδάθνπο, πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζνπλ θάησ απφ
δπζκελείο ζπλζήθεο αλάπηπμεο, παξφκνηεο κε εθείλεο ησλ ζπλζεθψλ έιιεηςεο λεξνχ. χκθσλα κε ηα
απνηειέζκαηα, νη πεξηζζφηεξεο κνξθνινγηθέο κεηαβιεηέο φπσο ην χςνο θαη ε θπιιηθή επηθάλεηα δελ
έδεημαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ρεηξηζκσλ πνηίζκαηνο γηα ηελ πεηξακαηηθή πεξίνδν ηνπ ελφο
κήλα. Παξφκνηα απνηειέζκαηα παξαηεξήζεθαλ θαη γηα ην Myrtus communis, κε ζεκαληηθή
δηαθνξνπνίεζε ζηε αλάπηπμε ησλ θπηαξίσλ πνπ έιαβαλ ρψξα ζηελ πεηξακαηηθή πεξίνδν ελφο κήλα
(Iakovoglou θαη Kokkinou 2017). Χζηφζν, γηα ην είδνο ηνπ Quercus pubescens ηα θπηάξηα πνπ
έιαβαλ ηε κεγαιχηεξε πνζφηεηα λεξνχ (2 H2O / wk) είραλ ην κεγαιχηεξν μεξνχ βάξνπο ξηδψλ
(RDW). Σν ίδην κνηίβν παξαηεξήζεθε γηα ην TRDW πνπ κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ηε θπζηνινγία ηνπ
Quercus spp. πνπ αλαπηχζζεη δπλαηφ ξηδηθφ ζχζηεκα, έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ην δηαρσξίδεη
απφ ηα άιια δαζηθά είδε (Dillaway θ.α. 2007, Mendoza θ.α. 2009, Iakovoglou θ.α. 2017). Παξ 'φια
απηά, αλ θαη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ, ν ρεηξηζκφο κε ηελ πην ζπρλή άξδεπζε είρε ην ειάρηζην
δπλακηθφ αλάπηπμεο ξηδψλ (RGP). πλεπψο, ε κεησκέλε ζπρλφηεηα λεξνχ πξνθαιέζεη απμεκέλα
επίπεδα ζρεκαηηζκνχ λένπ ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο (Iakovoglou θαη Halivopoulos 2016) ησλ Buxus
sempervirens θαη Quercus pubescens.
Καη γηα ηα δχν είδε, νη θπζηνινγηθέο κεηξήζεηο, φπσο ε αγσγηκφηεηα (REL), δελ έδεημαλ
νπζηαζηηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ρεηξηζκψλ άξδεπζεο. Ώπηφ δείρλεη φηη ηα θπηά ήηαλ ζε θαιή
θπζηνινγηθή θαηάζηαζε γηα ηελ πεξίνδν ελφο κήλα (ηελ δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο) αθφκε θαη θάησ
απφ ζπλζήθεο ελφο πνηίζκαηνο θάζε δχν εβδνκάδεο. Ώπηφ δείρλεη φηη θαη ηα δχν είδε ήηαλ ζε ζέζε λα
αληαπεμέιζνπλ ζε κηθξή ζπρλφηεηα άξδεπζεο παξά ην γεγνλφο φηη ην Buxus sempervirens ζεσξείηαη
ιηγφηεξν αλεθηηθφ ζε ζχγθξηζε κε ην Quercus pubescens.
πκπεξαζκαηηθά θαη ηα δχν είδε πνπ κειεηήζεθαλ ζα κπνξνχζαλ λα επηβηψζνπλ ππφ ζπλζήθεο
μεξαζίαο παξφκνηεο κε εθείλεο πνπ παξαηεξνχληαη ζε εκίμεξα θιίκαηα φπσο απηφ ηεο Βιιάδαο. Σα
απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ηα θπηά ζα κπνξνχζαλ λα απνθχγνπλ ή λα πξνζαξκνζηνχλ ζε ζπλζήθεο
μεξαζίαο, αλαπηχζζνληαο ζηξαηεγηθέο γηα λα επηβηψζνπλ, φπσο κεηαηφπηζε αλάπηπμεο πξνο ηελ
παξαγσγή λέσλ ξηδψλ, πξνθεηκέλνπ λα βξνπλ λεξφ ζε κεγαιχηεξα βάζε (Chaves θ.α. 2002). Σν RGP
είλαη έλα πνιχ ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αληίδξαζεο ησλ εηδψλ ππφ ειεγρφκελεο
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ζπλζήθεο αλάπηπμεο πνπ κηκνχληαη ηηο ζπλζήθεο ππαίζξνπ ψζηε λα εθηηκεζεί αληίδξαζε ησλ εηδψλ
πξηλ ηελ κεηαθχηεπζε ηνπο ζην πεδίν.
Βπηπιένλ είλαη ζεκαληηθφ λα κειεηήζνπκε ζπγθεθξηκέλεο αληηδξάζεηο ησλ εηδψλ γηα λα
θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηηο ζηξαηεγηθέο επηβίσζεο ηνπο. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα, ηα δχν είδε
απνθξίζεθαλ δηαθνξεηηθά ζχκθσλα κε ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα αλαπηχζζνπλ λέεο ξίδεο, κε ηνλ
Quercus spp. λα έρεη κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα αλάπηπμεο ξίδεο, αλ θαη φρη ζηαηηζηηθά βάζηκν. Ώπηφ ζα
κπνξνχζε λα νθείιεηαη ζηελ «ζχληνκε» πεηξακαηηθή πεξίνδν ηνπ ελφο κήλα πνπ ζα κπνξνχζε λα
παξέρεη επαξθή ρξφλν γηα λα πξνθαιέζεη πξνψζεζε αλάπηπμεο ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο, φρη φκσο αξθεηή
γηα λα παξέρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ρεηξηζκψλ πνηίζκαηνο. Βπίζεο, ε ρξνληθή
ζηηγκή ηνπ πεηξάκαηνο ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη θαη ηα απνηειέζκαηα, δεδνκέλνπ φηη δηεμήρζε
θαηά ηα ηέιε ηεο άλνημεο κε αξρέο ηνπ θαινθαηξηνχ. Ώπηή είλαη ε πεξίνδνο αλάπηπμεο κεηά ηελ
"αδξαλή" ρεηκεξηλή πεξίνδν, φπνπ ηα θπηά είλαη γελεηηθά πξνθαζνξηζκέλα λα ζπζζσξεχνπλ
πεξηζζφηεξνπο πδαηάλζξαθεο ζηα θχιια παξά ζηηο ξίδεο. Έηζη, ππάξρεη κηα επνρηθή δηαθχκαλζε πνπ
πηζαλφηαηα επεξέαζε ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα (Mattsson 1991, Damesin θ.α. 1995). Καηά
ζπλέπεηα, κειινληηθή έξεπλα ζρεηηθά κε ηηο επνρηαθέο δηαθπκάλζεηο ησλ πξνηχπσλ αλάπηπμεο ζα
παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο θπζηνινγηθέο αληηδξάζεηο ησλ εηδψλ φζνλ αθνξά ηελ ηθαλφηεηά ηνπο
ζηελ αλάπηπμε λένπ ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο.
Βπραξηζηίεο
Θεξκέο επραξηζηίεο ζην Ελζηηηνχην Ααζηθψλ Βξεπλψλ ηνπ Βιιεληθνχ Οξγαληζκνχ Αήκεηξα,
Θεζζαινλίθεο, ην νπνίν δηέζεζε ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ψζηε λα πινπνηεζεί ην πείξακα.
Abstract
The highly valued Mediterranean ecosystems that retain increased biodiversity levels, face restoration
difficulties mainly due to water scarcity conditions associated by the dry hot summers. Buxus
sempervirens and Quercus pubescence are both valuable forest species that thrive under those semiarid ecosystems. The aim of this study was to investigate their physiological response under irrigation
frequencies. Root Growth Potential (RGP) was one of the variables that was studied in order to
address the response of the species under irrigation frequency; two and one watering every week and
one watering every two weeks. Additional physiological and morphological variables were also
studied. The results indicated that for the experimental period of a month, increased watering favored
the growth for both species. However, for Q. pubescents the reduced irrigation treatments had greater
ability to produce new roots showing a physiological response that enables the species to tolerate
water scarcity conditions.
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Πεξίιεςε
Οη πγξφηνπνη είλαη νηθνζπζηήκαηα κεγίζηεο νηθνινγηθήο αμίαο. Δ βηνκάδα πνπ παξάγεηαη ζε απηέο
ηηο πεξηνρέο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο κηα ελαιιαθηηθή αλαλεψζηκε πεγή ελέξγεηαο. Δ ιίκλε ηνπ
Άγξα είλαη έλαο ηερλεηφο πγξφηνπνο ζηελ θεληξηθή Μαθεδνλία. θνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα
θαηαγξαθνχλ θαη λα αλαιπζνχλ πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ηα θπηηθά είδε πνπ θαηαιήγνπλ εθηφο
πγξνηφπνπ κε ηε ξνή ηνπ λεξνχ. πιιέρζεθαλ δηάθνξα πδξφβηα είδε. Σα είδε κε ηε κεγαιχηεξε
παξνπζία ζηα δείγκαηα ήηαλ ηα Myriophyllum spp., ελψ ηε κηθξφηεξε είραλ ηα Phragmites australis
θαη Potamogeton spp.. Δ κεγαιχηεξε πεξηεθηηθφηεηα ζε πγξαζία κεηξήζεθε ζηα Myriophyllum spp.
θαη ε κηθξφηεξε ζην Phragmites australis. Σν κέζν βάξνο μεξνχ πιηθνχ αλά θπβηθφ κέηξν
ππνινγίζηεθε ζε 10,548 ριγ.
Λέμεηο θιεηδηά: Τγξόηνπνη, παξόρζηα βιάζηεζε, πδξόβηα βιάζηεζε, πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο, ζηεξεά
θαύζηκα.
Βηζαγσγή
Σα πγξνηνπηθά ζπζηήκαηα είλαη πεξηνρέο ηδηαίηεξεο νηθνινγηθήο ζεκαζίαο. Φηινμελνχλ κεγάιν
αξηζκφ ζεκαληηθψλ εηδψλ παλίδαο θαη ρισξίδαο (Ramsar Convention on Wetlands 2018). Βθηφο ησλ
εηδψλ παλίδαο θαη ρισξίδαο θηινμελνχλ απφ ηελ αξραηφηεηα κεγάινπο αλζξψπηλνπο πνιηηηζκνχο
(Bloom θ.α. 1983, Βπζπκίνπ 2015). Οη πγξφηνπνη παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ πδξνινγηθφ θχθιν
θαζψο θηιηξάξνπλ θαη γεκίδνπλ κε λεξφ ηνπο ππφγεηνπο πδξνθνξείο ελψ ξπζκίδνπλ θαη ηα
πιεκκπξηθά θαηλφκελα (Bullock θαη Acreman 2003). Βπηπξφζζεηα ζπκβάινπλ θαη ζηελ πξνζηαζία
απφ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή ιφγσ ηεο ξχζκηζεο θαη εμηζνξξφπεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο αιιά θαη κέζσ
ηεο απνζήθεπζεο ηνπ 12% ηνπ άλζξαθα παγθνζκίσο ζε βηνκάδα (Sahagian θαη Melack 2008, Erwin
2009).
Ώπνδεηψληαο ιχζεηο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ αλαδεηνχκε
ζπλερψο λέεο κνξθέο ελέξγεηαο. Δ ελέξγεηα απηή πξέπεη λα είλαη αεηθφξνο θαη λα κελ ξππαίλεη ην
πεξηβάιινλ. Πνιιέο πξαθηηθέο εθκεηάιιεπζεο αλαλεψζηκσλ θπζηθψλ πφξσλ φπσο νη πινηνκίεο
δαζψλ γηα θαπζνμήιεπζε, ε αηνιηθή θαη ειηαθή ελέξγεηα, ε ελέξγεηα ησλ θπκάησλ ή ε εθκεηάιιεπζε
ηεο βηνκάδαο ρξεζηκνπνηνχληαη πιένλ. Δ βηνκάδα είλαη ην βηνινγηθφ πιηθφ πνπ παξάγεηαη απφ
δσληαλνχο νξγαληζκνχο. Πξνέξρεηαη απφ ππνιείκκαηα αγξνηηθψλ θαιιηεξγεηψλ, απφ ελεξγεηαθέο
θαιιηέξγεηεο, ζθνππίδηα ή απφβιεηα θηελνηξνθηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Σα ππνιείκκαηα απηά κπνξνχλ
λα απνηειέζνπλ βηνθαχζηκν είηε θαηγφκελα αλεπεμέξγαζηα είηε παξάγνληαο αέξηα ή πγξά
κεηαπξνηφληα. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κπνξνχλ απφ ππνιείκκαηα πινηνκηψλ ή θαιιηεξγεηψλ λα
παξαρζνχλ θαη άιια ρξήζηκα πξντφληα φπσο κνξηνζαλίδεο, πέιιεη, κπξηγθέηεο. πγρξφλσο γίλνληαη
θαη πξνζπάζεηεο εθκεηάιιεπζεο πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη απφ ζπλδπαζκφ ηέηνησλ πιηθψλ (Νηάινο
θ.α. 2017).
Βθηφο απφ ηηο γεσξγηθέο θαη θηελνηξνθηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ε βηνκάδα παξάγεηαη ζπλερψο ζηε γε
κέζα απφ θπζηθέο δηεξγαζίεο. ‗Έηζη θάζε δσληαλφο νξγαληζκφο πνπ θσηνζπλζέηεη παξάγεη απηφκαηα
θαη θάπνηα πνζφηεηα βηνκάδαο. Έλα ηεξάζηην πνζφ άλζξαθα δεζκεχεηαη ζηνπο σθεαλνχο ζε θχθε
φπσο ε Πνζεηδσλία (Posidonia oceanica) (Gacia θ.α. 2002). Μηα κηθξφηεξε πνζφηεηα παξάγεηαη θαη
ζε ιίκλεο γιπθνχ λεξνχ απφ δηάθνξα πδξφβηα είδε φπσο ην Μπξηφθπιιν (Myriophyllum spp.), ην
θαιάκη (Phragmites australis) ή ην λνχθαξν (Nymphaea sp.). Δ παξαγσγή ηέηνησλ εηδψλ έρεη
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απαζρνιήζεη δηαρξνληθά ηελ επηζηήκε θαη έρνπλ κειεηεζεί νη ιεηηνπξγίεο θαη ε ζεκαζία πνιιψλ
καθξφθπησλ ζε ιηκλαία πεξηβάιινληα (Adams θαη McCracken 1978, Rooney θαη Kalff 2000, Lackoul
θαη Freedman 2006). Οη ζπλζήθεο ησλ πγξνηφπσλ φληαο πινχζηνη ζε λεξφ, κε εχθνξν έδαθνο θαη
πνιιά ζξεπηηθά ζηνηρεία επλννχλ ηελ αλάπηπμε πνιιψλ πδξνραξψλ θπηψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ
παξάδεηγκα είλαη ε ιίκλε ηνπ Άγξα φπνπ θαη έγηλε ε δεηγκαηνιεςία. Ο πγξφηνπνο ηεο ιίκλεο ηνπ
Άγξα είλαη έλαο ζεκαληηθφο ηερλεηφο πγξφηνπνο πνπ πξνζειθχεη κεγάιν επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ
θαη έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί έξγα ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE (Καξαγηαλλαθίδνπ θ.α. 2003, Grigoriadis
θ.α. 2016, Θενδνζίνπ θ.α. 2017). Δ ζεκεξηλή ηνπ κνξθή πξνήιζε κεηά ηελ θαηαζθεπή θξάγκαηνο
απφ ηελ ΑΒΔ γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελεξγείαο ζην πδξνειεθηξηθφ ζπγθξφηεκα Ώιηάθκνλα θαη
έθηνηε απνηειεί έλαλ ζεκαληηθφ πγξφηνπν εληαγκέλν θαη ζην δίθηπν Natura 2000.
Σν αληηθείκελν ηεο έξεπλαο ήηαλ λα θαηαγξαθνχλ πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ηα είδε πνπ
παξαζχξνληαη θαη ζπιιέγνληαη ζην ζχζηεκα θηιηξαξίζκαηνο ηνπ λεξνχ ηεο ΑΒΔ, κε απψηεξν ζθνπφ
λα δηεξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηεο παξαγφκελεο βηνκάδαο.
Τιηθά θαη Μέζνδνη
Ο πγξφηνπνο ηεο ιίκλεο Άγξα βξίζθεηαη ζηελ Μαθεδνλία θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηνλ λνκφ Πέιιαο
ιίγν έμσ απφ ηελ πφιε ηεο Έδεζζαο. Σν φλνκα ηνπ ην πήξε απφ ηνλ ήξσα ηνπ Μαθεδνληθνχ αγψλα
Καπεηάλ Άγξα. Αηαρεηξίδεηαη απφ ην δαζαξρείν Έδεζζαο θαη ε πεξηνρή αλήθεη δηνηθεηηθά ζηνλ Αήκν
Έδεζζαο. ηα 3 ρσξηά γχξσ απφ ηελ ιίκλε (Νεζί, Άγξαο, ΐξπηά) θαηνηθνχλ 1629 θάηνηθνη
(ΒΛΣΏΣ 2011) κε θχξηα αζρνιία ηνπο ηε γεσξγία.

ρήκα 1. Υάξηεο πξνζαλαηνιηζκνύ
Figure 1. Map of the study area (Google Map Data)

Δ ζπλνιηθή έθηαζε ηεο πεξηνρήο εηδηθήο πξνζηαζίαο είλαη 4.738 εθηάξηα απφ ηα νπνία ηα 1.166
είλαη πδάηηλεο επηθάλεηεο θαη παξφρζηεο εθηάζεηο ελψ ηα ππφινηπα 3.572 εθηάξηα είλαη νξεηλέο θαη
εκηνξεηλέο εθηάζεηο (Πιαηήο θ.α. 2005). Γχξσ απφ ηελ πεξηνρή ηνπ πγξνηφπνπ ππάξρνπλ
θαιιηέξγεηεο, δάζε θαη κηα κηθξή θπηεία ιεχθεο. Σν πςφκεηξν ζηε ζηάζκε ηεο ιίκλεο είλαη 470 κ. Δ
θαζαξή επηθάλεηα λεξνχ θαηαιακβάλεη ην 1/10 ηνπ πγξνηφπνπ ήηνη 264,75 εθηάξηα. Δ πνηφηεηα ηνπ
λεξνχ είλαη θαιή θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ππάξρνπλ κηθξέο ζπγθεληξψζεηο ληηξηθψλ (Grigoriadis
θ.α. 2009). Δ ιίκλε γεκίδεη απφ ηέζζεξηο πεγέο, απφ ηα θαηαθξεκλίζκαηα θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο
απφ ηελ ιίκλε ΐεγνξίηηδα (Γεξάθεο 2006). Ο ηχπνο θιίκαηνο είλαη κεηαβαηηθφο κεζνγεηαθφο πξνο
επεηξσηηθφο-κεζεπξσπατθφο θαη ε μεξνζεξκηθή πεξίνδνο είλαη απφ Ενχλην κέρξη ηέιε Ώπγνχζηνπ.
Δ πεξηνρή θηινμελεί πνιιά είδε ρισξίδαο θαη παλίδαο. Έρνπλ θαηαγξαθεί 325 δηαθνξεηηθά taxa
ζε 8 δηαθνξεηηθνχο ηχπσλ νηθνηφπσλ. Ο πην ζεκαληηθφο θαη κάιηζηα πξνηεξαηφηεηαο είλαη ηα
αζβεζηνχρα έιε κε Carex davalliana θαη Cladium mariscus (Πιαηήο θ.α. 2005, Grigoriadis θ.α.
2009). Ώπφ άπνςε παλίδαο ε πεξηνρή είλαη ζεκαληηθή γηα ηα πηελά ηεο. Τπάξρνπλ πεξί ηα 164 είδε
πηελψλ κε ζεκαληηθφηεξν ηελ βαιηφπαπηα (Aythya nyroca), 9 είδε ακθηβίσλ, 16 εξπεηψλ, 14
ζειαζηηθψλ θαη 7 ηρζχσλ (Πιαηήο θ.α. 2005).
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Βηθφλα 1. Σν ζεκείν δεηγκαηνιεςίαο
Image 1. Sampling point

Δ έξεπλα δηεμήρζε απφ ηνλ Ενχλην ηνπ 2016 έσο ην Αεθέκβξην ηνπ 2017, ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά
ην νπνίν γηλφηαλ ε ζπιινγή ησλ δεηγκάησλ αλά ηαθηά δηαζηήκαηα (Πίλαθαο 1). Σν ζεκείν
δεηγκαηνιεςίαο ήηαλ ζηα λφηηα ηνπ πγξνηφπνπ πξηλ ηελ είζνδν ηνπ λεξνχ ζην εξγνζηάζην παξαγσγήο
ελέξγεηαο ηεο ΑΒΔ. Βθεί γίλεηαη ην θηιηξάξηζκα ηνπ λεξνχ απφ φια ηα επηπιένληα πιηθά ηεο ιίκλεο.
Σα δείγκαηα ζπιιέγνληαλ ζε πιαζηηθφ θηβψηην ζπγθεθξηκέλσλ δηαζηάζεσλ 52*32*25 εθαηνζηψλ.
Ώθνινπζνχζε κέηξεζε ηνπ πιηθνχ δεηγκαηνιεςίαο ζην Ε.Α.Β ζηελ Θεζζαινλίθε φπνπ γηλφηαλ ν
δηαρσξηζκφο, ε δχγηζε θαη ε μήξαλζε. Κάζε γέλνο θπηψλ ηνπνζεηνχληαλ ζε μερσξηζηφ ράξηηλν
ζαθνπιάθη θαη δπγηδφηαλ ζε πγξή θαη ζε μεξή θαηάζηαζε κε αλαινγηθή δπγαξηά αθξηβείαο. Δ
μήξαλζε γηλφηαλ ζε θιίβαλν ζηνπο 75νC γηα 40 ψξεο. Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ
ρξεζηκνπνηήζακε ηo Ms excel.

Βηθφλα 2. Σα δείγκαηα ζηε δηαδηθαζία μήξαλζεο
Image 2. The drying proccess
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Ώπνηειέζκαηα
Δ αλαγλψξηζε ησλ δεηγκάησλ έδεημε φηη ζπιιέρζεθαλ είδε ησλ γελψλ Potamogeton,
Myriophyllum, Phragmites, Chara, Cladophora, Cratoneurum, Typha θαη θάπνηα ηκήκαηα μπισδψλ
εηδψλ φπσο Juglans regia, Populus alba, Sambucus nigra, Salix alba. ε δπν δεηγκαηνιεςίεο δελ
ππήξρε θαζφινπ ην γέλνο Potamogeton.
Πίλαθαο 1. Σα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ ηεο βηνκάδαο
Table 1. Biomass‟ measurements results

Σα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ αλά εκεξνκελία, είδνο θαη θαηάζηαζε
2016
ΚΏΣΏΣΏΔ
ΤΓΡΟ/ΞΔΡΟ
ΑΒΕΓΜΏ (52x32x25cm)
ΚΏΛΏΜΕΏ,
ΚΛΏΑΕΏ,
ΦΤΛΛΏ ΚΛΠ
ΜΤΡΕΟΦΤΛΛΟ
ΠΟΣΏΜΟΓΒΕΣΟΝΏ

30/6/2016

22/8/2016

11/10/2016

22/11/2016

12/12/2016

Τ

Ξ

Τ

Ξ

Τ

Ξ

Τ

Ξ

Τ

Ξ

372

124

121,4

52

40,32

25,85

398

116,1

180,4

115,7

238

93

2292,3

330

314,5

236,7

1904

249,8

290,1

163,5

0

0

765,5

152

173,8

101

106

34,37

57,78

33,41

184

97,3

ΏΛΓΔ, ΐΡΤΏ
2017
ΚΏΣΏΣΏΔ
ΤΓΡΟ/ΞΔΡΟ
ΑΒΕΓΜΏ (52x32x25cm)
ΚΏΛΏΜΕΏ,
ΚΛΏΑΕΏ,
ΦΤΛΛΏ ΚΛΠ
ΜΤΡΕΟΦΤΛΛΟ
ΠΟΣΏΜΟΓΒΕΣΟΝΏ

14/2/2017

14/3/2017

30/8/2017

29/11/2017

Τ

Ξ

Τ

Ξ

Τ

Ξ

Τ

Ξ

369

207,35

2109,4

770,5

35,13

33,94

29,2

19,02

587
487

204,95
176,75

505,91
0

100,2
0

92,39
103,7

87,54
97,39

2372
206,8

285
41,65

ΏΛΓΔ, ΐΡΤΏ

Σν γέλνο πνπ είρε ηε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ζε βάξνο ζην δείγκα καο ήηαλ ην Myriophyllum.
πάληα ζπιιέρζεθαλ άιγε θαη βξχα. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο γηλφηαλ θαζαξηζκφο ηνπ θαλαιηνχ
ζπιινγήο χδαηνο απφ ηελ ΑΒΔ κε απνηέιεζκα ε βηνκάδα λα απνηειείηαη γηα ζχληνκν ρξνληθφ
δηάζηεκα κφλν απφ άιγε θαη επνκέλσο ηφηε δελ γηλφηαλ δεηγκαηνιεςία. Σα θιαδηά, θαιάκηα θαη
θχιια απνηεινχλ κηα θαηεγνξία δηφηη έρνπλ πεξίπνπ ηα ίδηα πνζνζηά πεξηεθηηθφηεηαο ζε πγξαζία. Σα
θαιάκηα ήηαλ πάληνηε πεξηζζφηεξα απφ ηα θχιια θαη θιαδηά άιισλ εηδψλ. Σν κέζν μεξφ βάξνο αλά
θπβηθφ κέηξν ππνινγίζηεθε πεξίπνπ ζηα 10,548 ρηιηφγξακκα.
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ρήκα 2. Σν πνζνζηό θάζε είδνπο ζην δείγκα αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ
Figure 2. The percentage of each type of biomass on the sample

Δ κεγαιχηεξε πνζφηεηα ζπιινγήο ελφο γέλνπο θαηά κέζν φξν αλά επνρή ήηαλ ηνπ Myriophyllum
ην θζηλφπσξν. Δ κηθξφηεξε εθηφο ησλ άιγεσλ θαη βξχσλ ήηαλ ε θζηλνπσξηλή ζπιινγή ησλ θαιακηψλ
θχιισλ θιπ.
Πίλαθαο 2. Πνζνζηό πγξαζίαο αλά ηύπν βιάζηεζεο
Table 2. Moisture rates per sample
Πνζνζηηαία κεηαβνιή βάξνπο (πνζνζηφ βάξνπο άλεπ πεξηερφκελεο πγξαζίαο)

Σχπνο βηνκάδαο

ΚΏΛΏΜΕΏ, ΚΛΏΑΕΏ,
ΦΤΛΛΏ ΚΛΠ

ΜΤΡΕΟΦΤΛΛΟ

ΠΟΣΏΜΟΓΒΕΣΟΝΏ

Μέζν %

43,87

22,22

27,18

Μέζε πεξηερφκελε πγξαζία αλά είδνο
δείγκαηνο %

56,13

77,78

72,82

Σν γέλνο κε ηελ κεγαιχηεξε πεξηεθηηθφηεηα ζε πγξαζία ήηαλ ην Myriophyllum ην νπνίν έραλε
πάλσ απφ ηα ¾ ηνπ βάξνπο ηνπ κεηά ηελ μήξαλζε (Πίλαθαο 2). Σα θαιάκηα θαη θιαδηά έρνπλ πην
ζπκππθλσκέλε βηνκάδα θαη έραλαλ πεξίπνπ ην κηζφ βάξνο ηνπο θαηά ηελ μήξαλζε.
πδήηεζε - πκπεξάζκαηα
ε φια ηα είδε πνπ ζπιιέρζεθαλ ε πεξηερφκελε πγξαζία μεπεξλνχζε ην 55%. Σν γέλνο
Myriophyllum πνπ ζπκκεηέρεη θαη κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζην δείγκα καο είρε ηελ κεγαιχηεξε
πγξαζία. Δ πγξαζία δξα σο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο ζε πεξηπηψζεηο παξαγσγήο πξντφλησλ
βηνκάδαο (Vladut θ.α. 2010). Σν πνζνζηφ άλσ ηνπ 55% ζε πγξαζία ππνιείπεηαη έλαληη ηεο θαζαξήο
βηνκάδαο απφ δαζηθά πξντφληα ε νπνία θπκαίλεηαη απφ 15 έσο 40%. Σν πνζνζηφ ζην δείγκα καο
πεξηέρεη πεξίπνπ ίζε πνζφηεηα πγξαζίαο απφ ηελ βηνκάδα παξαγφκελε απφ ππνιείκκαηα θεπεπηηθψλ
εηδψλ φπσο ηα θχιια παληδαξηνχ. Οπφηε ε ρξήζε ηέηνησλ πιηθψλ σο πξντφληα βηνκάδαο πξνυπνζέηεη
κεγάιν ρξφλν μήξαλζεο ζην χπαηζξν ή εξγαζηεξηαθή μήξαλζε.
Δ κέζνδνο ηεο κέηξεζεο ηεο βηνκάδαο κέζα απφ ζχζηεκα θαζαξηζκνχ ηνπ λεξνχ απφ εξγνζηάζηα
πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο δελ βξέζεθε ζηελ βηβιηνγξαθία νπφηε ε έξεπλα καο ίζσο απνηειεί κηα
πξσηνηππία. Τπάξρνπλ θπζηθά κεηνλεθηήκαηα έλαληη άιισλ πην αθξηβψλ κεηξήζεσλ φπσο ηελ
δεηγκαηνιεςία κέζα απφ ηελ ιίκλε (Adams θαη McCracken 1974, Zotina 2008), ηελ θαηακέηξεζε κε
δνξπθνξηθά δεδνκέλα (Ren-Dong θαη Ji-yuan 2002), ηελ νπηηθή κέηξεζε αλάινγα κε ηελ θάιπςε
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(Owen θ.α. 1967). Με ηελ κέζνδν καο δελ ππάξρεη αθξίβεηα ζηελ κέηξεζε ηεο ζπλνιηθήο βηνκάδαο
θαζψο κεγάιν πνζνζηφ παξακέλεη ζηηο θνίηεο θαη ζηνλ ππζκέλα, θάπνην πνζνζηφ θαηαλαιψλεηαη απφ
πδξφβηνπο νξγαληζκνχο θαη έλα κηθξφ πνζνζηφ πεξλάεη κέζα απφ ηνπο αγσγνχο ηεο ΑΒΔ. Βίλαη φκσο
αξθεηά αμηφπηζην γηα ηελ πνηνηηθή αλαγλψξηζε ησλ πδξφβησλ θπηψλ.
Δ βηνκάδα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ ιίκλε ε νπνία ηψξα θαηαιήγεη ζε ΥΤΣΏ ζα κπνξνχζε λα γίλεη
κηα πξψηε χιε γηα ηελ παξαγσγή ζηεξεψλ θαπζίκσλ φπσο κπξηγθέηεο ή pellets (Nilsson θ.α. 2011).
Βπίζεο ζα κπνξνχζε λα είλαη θαχζηκν γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε θάπνην εξγνζηάζην
ειεθηξνπαξαγσγήο απφ βηνκάδα (Zhu θ.α. 2016). Δ ηειεπηαία πξφηαζε είλαη λα απνηίζεηαη ζε
θαιιηέξγεηεο ή δαζηθά νηθνζπζηήκαηα θαη λα ιεηηνπξγεί σο ιίπαζκα (Brod θ.α. 2012). Δ παξαγφκελε
βηνκάδα ρξήδεη πεξαηηέξσ έξεπλαο σο πξνο ηελ ζεξκνγφλν δχλακε θάζε ηχπνπ αιιά θαη δηεξεχλεζε
ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ εθκεηάιιεπζεο.
Βπραξηζηίεο
Δ έξεπλα έγηλε ζην πιαίζην εθπφλεζεο πηπρηαθήο δηαηξηβήο. Θεξκέο επραξηζηίεο ζην Ε.Α.Β θαη
ηδηαίηεξα ζην εξγαζηήξην δαζνθνκίαο θαη ηνλ Αξ. Γξεγνξηάδε Νηθφιαν γηα ηελ επηζηεκνληθή θαη
πιηθνηερληθή βνήζεηά ηνπ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο.
Abstract
Wetlands are ecosystems of great ecological values. The produced biomass of these areas can act as an
alternative renewable energy source. Lake Agras is an artificial wetland in central Macedonia. The
purpose of the survey was to record and analyze qualitatively and quantitatively species that end up
outside the wetland with the flow of water. Various aquatic species were harvested. The species with
the highest presence in the samples was Myriophyllum spp., while fewer had Phragmites australis and
Myriophyllum spp. Highest moisture content was measured in Myriophyllum spp. and the smallest in
Phragmites australis. The average dry weight per cubic meter was calculated to be 10,548 kg.
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Θεκαηηθή Βλόηεηα: Ααζηθή Οηθνινγία
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Πεξίιεςε
θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε αμηνιφγεζε ησλ δέλδξσλ ελφο Πάξθνπ, κε ηελ θαηαγξαθή θαη
επεμεξγαζία φισλ ησλ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ ηνπο, ζε εηδηθά έληππα, ζηελ πφιε ηεο
Καηεξίλεο (ζην πάξθν ησλ «Βπαγγειηθψλ» φπσο νλνκάδεηαη), ζε ζρέζε κε ηε γεληθή θαηάζηαζε ηεο
πγείαο ηνπο, ηελ εθηίκεζε ηεο ζηαζεξφηεηάο ηνπο θαη ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζή
ηνπο. Ώπφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ δηαπηζηψζεθε ε θπξηαξρία
πξφζθνπσλ - θσηφθηισλ εηδψλ θσλνθφξσλ δέλδξσλ έλαληη ησλ πιαηχθπιισλ, ζε αθαηάιιεινπο θαη
ππθλνχο θπηεπηηθνχο ζπλδέζκνπο, κε θεθιηκέλνπο, ζηξεβινχο θαη νθηνεηδείο θνξκνχο, κε
πξνβιήκαηα απφ αθαηάιιειεο θιαδεχζεηο, κε πξνβιήκαηα θνξκνχ, αζχκκεηξεο κνξθήο θφκεο, κε
πξνζβνιέο απφ έληνκα, κχθεηεο, εθξνή πγξψλ θαη θαθή ζηαζεξφηεηα. Σα κέηξα πνπ πξνηείλνληαη
είλαη αλαγθαία γηα ηελ πεξαηηέξσ απξφζθνπηε θαη αζθαιή αλάπηπμε ησλ δέλδξσλ.
Λέμεηο θιεηδηά: Γαζνθνκία πόιεσλ, ηαζεξόηεηα δέλδξσλ, Αζηηθό Πξάζηλν, Μεηαβιεηέο δέλδξσλ,
Δπηινγή δέλδξσλ.
Βηζαγσγή
Δ θχηεπζε ησλ δέλδξσλ ήηαλ γλσζηή ζηελ Ώίγππην απφ ην 1500 π.Υ., ελψ νη Θεφθξαζηνο θαη
Πιίληνο πξνζέθεξαλ ζεκαληηθέο γλψζεηο ζρεηηθά κε ηε ζπληήξεζε θαη πεξηπνίεζε ησλ δέλδξσλ
(Chadwick 1970, Grey θαη Deneke 1992, Γάγθαο 2003).
Δ πξψηε κνξθή πάξθνπ ηδξχζεθε απφ ηνλ Πνκπήην ην 55 π.Υ.. Ώπφ ηνλ 15ν αηψλα κε ηελ
αλαγέλλεζε αξρίδεη ε δεκηνπξγία πάξθσλ, ε νπνία απμάλεηαη ηνλ 17ν αηψλα θαη ζε άιιεο ρψξεο, φπσο
Γαιιία θαη Ώγγιία (Νηάθεο 2001).
ηα ηέιε ηνπ 18νπ αηψλα δεκηνπξγήζεθαλ ζηε ΐξεηαλία πάξθα, σο ηδησηηθά θαηνηθεκέλα
ηεηξάγσλα δίλνληαο ζην Λνλδίλν ηελ εηθφλα κηαο πξάζηλεο πφιεο. Σέηνηα πάξθα ήηαλ ην Bloomsburg
garden squares ηνπ Λνλδίλνπ (1775-1850) θαη νη εκηθπθιηθνί δξφκνη ηνπ Bath πνπ δεκηνπξγήζεθαλ
απφ ηνπο Brothers Wood (1730-1767) (Giedion θαη Sigfried 1952, Zube θαη Ervin 1973). Σνλ 19ν
αηψλα έρνπκε ηε δεκηνπξγία δεκφζησλ πάξθσλ ζε αλαπηπζζφκελεο πφιεηο ηεο Βπξψπεο θαη ησλ
ΔΠΏ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα πάξθα απηά ζα βειηηψζνπλ ηελ πγεία θαη αηζζεηηθή ησλ πφιεσλ
(Laurie θαη Michael 1979). Σα ζεκαληηθφηεξα ήηαλ ηα βαζηιηθά πάξθα ηνπ Λνλδίλνπ, ην Central Park
ηνπ Olmsted ζηε Ν. Τφξθε, ην Boston Common θαη ην Mount Royal ζην Μφληξεαι.
Δ δηαρείξηζε ησλ αζηηθψλ νηθνζπζηεκάησλ μεθίλεζε απφ ην Παλεπηζηήκην ηνπ Σνξφλην ην 1965
(Jorgensen 1970) θαη εμειίρζεθε ζε έλαλ μερσξηζηφ θιάδν ηεο Ααζνινγηθήο επηζηήκεο, ηε
Ααζνθνκία Πφιεσλ. χκθσλα κε ηνλ Jorgensen (1986), ε "Ώζηηθή Ααζνθνκία" είλαη έλαο
εμεηδηθεπκέλνο θιάδνο ηεο Ααζνθνκίαο, ν νπνίνο επηθεληξψζεθε ζε ζέκαηα θαιιηέξγεηαο θαη
δηαρείξηζεο δέλδξσλ, ζπκβάιινληαο ζηελ θνηλσληνινγηθή θαη νηθνλνκηθή επεκεξία ησλ αζηηθψλ
θνηλσληψλ.
ε αληίζεζε κε ηνλ 19ν αηψλα φπνπ ηα πάξθα ήηαλ κφλν ρψξνη πηθ-ληθ γηα ηνπο εξγάηεο, ζήκεξα
ππεξεηνχλ πνιιαπιέο ρξήζεηο θαη ιεηηνπξγίεο, φπσο α) ηε βειηίσζε ησλ θιηκαηηθψλ (ζεξκνθξαζία,
ζρεηηθή πγξαζία, θίλεζε αέξα) θαη ησλ εδαθηθψλ ζπλζεθψλ ηεο πφιεο β) ηε ρξήζε ηνπο γηα
δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο, αζιεηηθέο, πεξηβαιινληηθέο, θαη θνηλσληθέο γ) ηελ αηζζεηηθή
αλαβάζκηζε ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη δ) ηελ εμαζθάιηζε θαηαθπγίνπ θαη ηξνθήο γηα ηα πνπιηά
(Γηάλλαο 2001, Βπαγγειηλφο θαη Γαραξφπνπινο 2001, Ώξαβαληηλφο 2001, Νηάθεο 2001). ια ηα
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παξαπάλσ θαζηζηνχλ ηα πάξθα αιιά θαη φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ αζηηθνχ θαη πεξηαζηηθνχ πξαζίλνπ,
απαξαίηεηνπο γηα ηνλ εμσξατζκφ ησλ πφιεσλ θαη ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο κέζα ζε
απηνχο (Γάγθαο 1998, Nowak 2002). Έλα πάξθν κπνξεί λα βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ αζηηθνχ
ηζηνχ ή λα εθάπηεηαη ζηα φξηά ηνπ, λα έρεη κεγάιε ηζηνξία ή λα είλαη πξφζθαην (Σζηηζψλε θ.α. 2005,
Ώλαληάδνπ θ.α. 2009, Κνληνγηάλλε θ.α. 2011).
ηφρνη ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη: ε ζπλνιηθή θαηαγξαθή φισλ ησλ δέλδξσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
πάξθνπ γηα πξψηε θνξά, ε αμηνιφγεζε ηεο πνζνηηθήο επάξθεηαο ηνπ πθηζηάκελνπ πξαζίλνπ, ε
αμηνιφγεζε ηεο πνηνηηθήο επάξθεηαο ηνπ πθηζηάκελνπ πξαζίλνπ, απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη
επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ησλ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ. Βπίζεο, ε αλάδεημε ησλ
πξνβιεκάησλ ηνπ πξαζίλνπ ζε ζρέζε κε ην ππφινηπν αζηηθφ πεξηβάιινλ, ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο θαη
ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ε εθαξκνγή ησλ πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ γηα ηε δεκηνπξγία
επλντθψλ θιηκαηηθψλ θαη νηθνινγηθψλ ζπλζεθψλ, ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ – ρξήζεσλ ζηνπο
ρψξνπο πξαζίλνπ, νη νπνίεο ζα είλαη ζπκβαηέο κε απηνχο, ηε κείσζε ηνπ ζνξχβνπ θαη ηεο
αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο (Σζηηζψλε θ.α. 2009, Escobedo θαη Nowak 2009, ακαξά θαη Σζηηζψλε
2012), ηελ αηζζεηηθή αλαβάζκηζε ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ελ ηέιεη ηε βειηίσζε ησλ
ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ζηελ πφιε.
Τιηθά θαη κέζνδνη
Πεξηνρή κειέηεο
Δ έξεπλα γηα ηνλ πξψην ζηφρν έγηλε ζην πιαίζην ηεο ζπλνιηθήο θαηαγξαθήο ηνπ Ώζηηθνχ
Πξαζίλνπ ηεο πφιεο ηεο Καηεξίλεο ζε φινπο ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, κε ζπλνιηθφ πιεζπζκφ
55.574 θαηνίθνπο (απνγξαθή Βζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ην έηνο 2011) Αεκνηηθφ δηακέξηζκα
Καηεξίλεο θαη Οηθηζκφο Ώλδξνκάρεο, ηνπ Αήκνπ Καηεξίλεο, ηνπ Ννκνχ Πηεξίαο ζηε ΐφξεηα Βιιάδα,
απφ ην έηνο 2012 θαη νινθιεξψζεθε ηνλ Ενχιην ηνπ 2014 (Παπαδφπνπινο 2015). Γηα ηελ επίηεπμε
ησλ ζηφρσλ δχν, ηξία θαη ηέζζεξα, ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο αμηνιφγεζεο ηεο
πνηνηηθήο επάξθεηαο ηνπ πθηζηάκελνπ πξαζίλνπ θαη ηεο αλάδεημεο ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ ζε ζρέζε κε
ην ππφινηπν αζηηθφ πεξηβάιινλ, ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο θαη ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο,
ειήθζεζαλ ζηελ πφιε ηεο Καηεξίλεο, γηα πξψηε θνξά, αληηπξνζσπεπηηθέο δεηγκαηνιεπηηθέο
επηθάλεηεο απφ πάξθα θαη πεδνδξφκηα, θαηά ηα έηε 2008 θαη 2009. Οη παξαπάλσ έξεπλεο έγηλαλ ζην
πιαίζην εθπφλεζεο Αηδαθηνξηθήο Αηαηξηβήο κε ηίηιν
«Οηθνινγηθή έξεπλα γηα ηελ πνζνηηθή θαη
πνηνηηθή βειηίσζε ηνπ Ώζηηθνχ Πξαζίλνπ ζηελ πφιε ηεο Καηεξίλεο» (Παπαδφπνπινο 2015). Έηζη
ζηελ πφιε ηεο Καηεξίλεο θαηαγξάθεθαλ ζπλνιηθά 2461 δέλδξα ζε Πάξθα, Άιζε, Πιαηείεο απφ 48
είδε, απφ ηα νπνία ζεκαληηθφηεξα είλαη ε Σξαρεία Πεχθε (Pinus brutia), ε Φσηίληα (Photinia X
Fraseri Red Robin), ε Κνπθνπλαξηά (P. pinea), ν Πιάηαλνο o Ώλαηνιηθφο (Platanus orientalis), ε
Μαχξε Πεχθε (P. nigra), ην θελδάκη ην Πεδηλφ (Acer campestre), Ληγνχζηξν ην Εαπσληθφ
(Ligustrum japonicum), ν Πξνχλνο/Καιισπηζηηθή Αακαζθεληά (Prunus cerasifera Pissardii),ε
Αάθλε ε επγελήο (Laurus nobilis). Πεξηιακβάλνληαη επίζεο 761 ζάκλνη απφ 46 είδε. Ο κεγαιχηεξνο
ζε έθηαζε θνηλφρξεζηνο ρψξνο πξαζίλνπ αιιά θαη ζε πνζφηεηα δέλδξσλ είλαη ην Αεκνηηθφ πάξθν
Καηεξίλεο κε εκβαδφ 51.819,71 η.κ. θαη 1.252 δέλδξα απφ 39 είδε (πνζνζηφ 43,26%). Ώθνινπζνχλ ην
πάξθν ησλ Βπαγγειηθψλ κε εκβαδφ 6.760,29 η.κ. θαη 187 δέλδξα απφ 8 είδε (πνζνζηφ 6,5%) θαη
ηέινο ην πάξθν ησλ Καηαθπγησηψλ κε εκβαδφ 2.118,83 η.κ. θαη 67 δέλδξα απφ 2 είδε (πνζνζηφ 0,43%).
Μέζνδνο Έξεπλαο
Ο αθξηβέζηεξνο ηξφπνο ηεο πεξηγξαθήο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ αζηηθνχ νηθνζπζηήκαηνο είλαη ε
ζπλνιηθή επίγεηα κέηξεζε θαη απνγξαθή θάζε πιεξνθνξίαο γηα θάζε δέλδξν μερσξηζηά, εηδηθά ζηηο
πεξηπηψζεηο φπνπ ε αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ αζηηθνχ πξαζίλνπ γίλεηαη γηα πξψηε θνξά
(Nowak θαη 2008, Keller θαη Konijnendijk 2012, Tsitsoni θαη 2014, Tsitsoni θαη 2015, Tsitsoni θαη
2017, Κνληνγηάλλε 2017). Έηζη ε έξεπλα ζην πάξθν έγηλε ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 3/11/2008 κέρξη
1/12/2008 θαη επαλαιήθζεθε ην έηνο 2009, κε θαηαγξαθή φισλ ησλ δέλδξσλ ηνπ ζπλνιηθνχ
πιεζπζκνχ. Ώξηζκήζεθαλ φια ηα δέλδξα κε αχμνληεο αξηζκνχο απφ 1 έσο 187. ε θάζε δέλδξν
κεηξήζεθαλ κε ην πςφκεηξν Haga, ην χςνο (Δ) ηνπ δέλδξνπ, ην χςνο έλαξμεο ηεο θφκεο (Hk) θαη κε
εηδηθή κεηξνηαηλία ε ζηεζηαία δηάκεηξνο (DBH). Ώπφ ηε δηαθνξά ηνπ χςνπο θαη ηνπ χςνπο έλαξμεο
ηεο θφκεο ππνινγίζζεθε ην κήθνο θφκεο (Lk=H-Hk). Δ αμηνιφγεζε απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ
πξνβιεκάησλ ζηηο ξίδεο, ζηνλ θνξκφ, απφ θιαδεχζεηο, ησλ πξνζβνιψλ απφ έληνκα, κχθεηεο, εθξνή
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πγξψλ έγηλε ζε δχν θαηεγνξίεο (ΝΏΕ / ΟΥΕ), ελψ ε ζέζε θνξκνχ ζε ηξείο (Ναη θαηαθφξπθε ζέζε
θνξκνχ, Βιαθξψο Κεθιηκέλε ζέζε θνξκνχ θαη ρη θαηαθφξπθε ζέζε θνξκνχ), φπσο επίζεο θαη γηα
ηελ θαηάζηαζε πγείαο θαη ζηαζεξφηεηαο (Καιή, Καθή θαη Μέηξηα).
Οη ηάμεηο θφκεο θαη δσηηθφηεηαο θαη ε ηάζε εμέιημεο ππνινγίζζεθαλ ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα
θαηάηαμεο ηνπ Αηεζλνχο πλδέζκνπ ηαζκψλ Ααζηθψλ Βξεπλψλ (IUFRO) ζε θιάζεηο σο εμήο
(Νηάθεο 1990):
Σάμεηο θφκεο:
Tάμεηο δσηηθφηεηαο:
Σάζε εμέιημεο:
-καθξφθνκα: Lk > 1/2 H
-10=δαςηιψο αλαπηπρζέληα
-1=αλεξρφκελα
-κεζφθνκα: Lk = 1/2 H – 1/3H -20=θαλνληθψο αλαπηπρζέληα
-2=παξακέλνληα
-βξαρχθνκα: Lk=< 1/3H
-30=θαρεθηηθψο αλαπηπρζέληα -3=ππνιεηπφκελα
Ώπφ ηηο ηηκέο ηνπ χςνπο (H) θαη ηεο δηακέηξνπ (D) ππνινγίζζεθε ν ζπληειεζηήο ιπγεξφηεηαο
(H/D), o νπνίνο φζν κηθξφηεξνο είλαη ηφζν πην ζηαζεξφ είλαη ην δέλδξν. Aλαιπηηθφηεξα φηαλ (H/D) >
100 ραξαθηεξίδεηαη σο πνιχ αζηαζέο, φηαλ (H/D) = 80-100 είλαη αζηαζέο, φηαλ (H/D) < 80 είλαη
ζηαζεξφ θαη φηαλ (H/D) < 45 ηφηε ραξαθηεξίδεηαη σο πνιχ ζηαζεξφ (Burschel und Huss 1987). Με ηε
ρξήζε εηδηθψλ θπιηλδξηθψλ δεηγκαηνιεπηψλ, έγηλε ιήςε ηξηψλ αληηπξνζσπεπηηθψλ αδηαηάξαθησλ
δεηγκάησλ εδάθνπο, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα δπγίζζεθαλ, αθνχ πξψηα πέξαζαλ απφ δηαδηθαζία
μήξαλζεο ζε θνχξλν. Σν βάξνο ηνπο (gr) δηαηξέζεθε κε ηνλ φγθν ηνπο (cm3) θαη ππνινγίζζεθε ε
Φαηλνκεληθή Ππθλφηεηα γηα θάζε δείγκα. Ο κέζνο φξνο ησλ ηξηψλ ηηκψλ, καο έδσζε ηε Φαηλνκεληθή
Ππθλφηεηα ηνπ εδάθνπο ηνπ πάξθνπ ζπλνιηθά (Craul 1985, Παπακίρνο 1985, Craul θαη Patterson
1989). Βάλ νη ηηκέο Φαηλνκεληθήο Ππθλφηεηαο είλαη κεηαμχ 1,2 θαη 1,6 gr/cm3 ηφηε έρνπκε θαλνληθέο
ζπλζήθεο εδάθνπο ζε φηη αθνξά ηε ζπκπίεζή ηνπ. ζν κεγαιψλνπλ νη ηηκέο πάλσ απφ ην 1,6 gr/cm3
ηφζν πην ζπκπηεζκέλν είλαη ην έδαθνο, ελψ αληίζεηα φζν κεηψλνληαη θάησ απφ ην 1,2 gr/cm3 ηφζν
ιηγφηεξν έσο θαζφινπ ζπκπηεζκέλν εκθαλίδεηαη ην έδαθνο (Randrup θαη Dralle 1997, Brady θαη Weil
1999, Μαληδίξεο 2006, 2011).
Αλάιπζε δεδνκέλσλ
Δ ζηαηηζηηθή αλάιπζε έγηλε κε ην παθέην S.P.S.S. 16.0 (Statistical Package for social Sciences).
Γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ επηιέρζεθαλ πίλαθεο ηαηηζηηθψλ
Μέηξσλ Θέζεο θαη Αηαζπνξάο, ελψ γηα ηηο πνηνηηθέο κεηαβιεηέο πίλαθεο Καηαλνκήο πρλνηήησλ.
Γηα ηελ αξηηφηεξε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ νη πίλαθεο ζπλνδεχνληαη απφ ηηο θαηάιιειεο
γξαθηθέο παξαζηάζεηο.
Ώπνηειέζκαηα
Ώπφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ δηαπηζηψζεθαλ ηα εμήο: ηα ηξία
πξψηα είδε ζε αξηζκφ είλαη ε Σξαρεία Πεχθε (P. brutia) κε 84 δέλδξα, ε Κνπθνπλαξηά (P. pinea) κε
38 δέλδξα θαη ν Πξνχλνο / Καιισπηζηηθή Αακαζθεληά (Prunus cerasifera Pissardii),κε 23 δέλδξα
(ρήκα 1).

ρήκα 1. πρλόηεηεο & Πνζνζηά (%) Δηδώλ, πλνιηθνύ Πιεζπζκνύ Γέλδξσλ Πάξθνπ Πόιεο Καηεξίλεο
Figure 1. Frequency and percentage (%) of species of the total population of Katerini City Park trees
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Ο κεγάινο αξηζκφο ησλ δέλδξσλ Σξαρείαο Πεχθεο (P. brutia) δηθαηνινγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη
ηα δέλδξα είλαη απφ ηα πξψηα πνπ εγθαηαζηάζεθαλ καδί κε νξηζκέλα δέλδξα Κνπθνπλαξηάο (P.
pinea), σο πξφζθνπα – θσηφθηια είδε ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν δεκηνπξγψληαο ην πάξθν.
Σα κεζφθνκα δέλδξα θπξηαξρνχλ κε πνζνζηφ 59,4 % ζε ζχγθξηζε κε ηηο άιιεο δχν θιάζεηο φπνπ
έρνπλ ηα ίδηα πεξίπνπ πνζνζηά. Δ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ δέλδξσλ είλαη θαλνληθψο αλαπηπζζφκελα
(89,30 %) θαη κφλν ην 10,70 % είλαη θαρεθηηθψο αλαπηπζζφκελα. Λείπεη εληειψο ε θαηεγνξία ησλ
δαςηιψο αλαπηπρζέλησλ δέλδξσλ. ε φηη αθνξά ηελ ηάζε εμέιημεο ην 61 % αλήθεη ζηα ππνιεηπφκελα
θαη ην 39 % ζηα παξακέλνληα. ηα παξακέλνληα αλήθνπλ ηα δέλδξα κεγάιεο ειηθίαο θαη χςνπο
Σξαρείαο Πεχθεο (P. brutia) θαη Κνπθνπλαξηάο (P. pinea) θαη ζηα ππνιεηπφκελα θπξίσο ηα λεαξά
δέλδξα, ηα νπνία θπηεχζεθαλ θαηά ηα έηε 2005-2006 κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο αεηθνξίαο ησλ
δέλδξσλ ζην πάξθν. Ώζχκκεηξε θφκε αλέπηπμαλ ην 67,90 % θαη κφιηο ην 32,10 % ζπκκεηξηθή.
Ώπφθιηζε απφ ηελ θαηαθφξπθε ζέζε παξνπζηάδεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ δέλδξσλ κε 47,60 %,
θαζφινπ ην 46 % θαη ειαθξψο θεθιηκέλα ην 6,42 %. Ώπφ ηελ ηαπηφρξνλε αμηνιφγεζε φισλ ησλ
πνηνηηθψλ κεηαβιεηψλ, πνπ αθνξνχλ ηηο πξνζβνιέο θαη ηα πξνβιήκαηα, φπσο απηέο αλαιχζεθαλ
πξνεγνπκέλσο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εηθφλα πνπ παξνπζίαδε καθξνζθνπηθά ην θάζε δέλδξν,
εθηηκήζεθε ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ ζε δχν θαηεγνξίεο, θαιή θαη κέηξηα, ελψ απνπζίαδαλ
εληειψο, ηα δέλδξα κε θαθή θαηάζηαζε πγείαο. Έηζη ην 62 % ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ έρεη θαιή
πγεία θαη ην ππφινηπν 38 % κέηξηα. Ώπφ ην ζχλνιν ησλ 187 δέλδξσλ ηα 19 (10,2%) έρνπλ θαθή
ζηαζεξφηεηα, ηα 116 δέλδξα (62%) θαιή θαη ηα ππφινηπα 52 (27,8) κέηξηα (ρήκα 2).

ρήκα 2. πρλόηεηεο & Πνζνζηά (%) Καηεγνξηώλ ηαζεξόηεηαο πλνιηθνύ Πιεζπζκνύ Γέλδξσλ Πάξθνπ Πόιεο Καηεξίλεο
Figure 2. Frequency and percentage (%) of stability classes of the total population of Katerini City Park trees

Δ πιεηνςεθία ησλ δέλδξσλ ζην πάξθν δελ παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα ξηδψλ (92%), νχηε
πξνζβνιέο κπθήησλ (81,3%), ελψ αληίζεηα εκθαλίδνπλ πξνβιήκαηα ζηνπο θνξκνχο (55,6%),
πξνβιήκαηα ζηελ θφκε (86,6%), πξνβιήκαηα απφ θιαδεχζεηο (82,4%), πξνζβνιέο απφ έληνκα
(91,4%) θαη εθξνή πγξψλ (75,9%).
Ώλαιπηηθφηεξα απφ ηελ έξεπλα, ηα πξνβιήκαηα θαη νη πξνζβνιέο πνπ θαηαγξάθεθαλ αλαθέξνληαη
ζηα εμήο:
-Βγθισβηζκφο ηεο πεξηνρήο ηνπ ξηδηθνχ θφκβνπ απφ ηζηκεληέλην ηνηρίν θαη κεξηθή θάιπςε ησλ ξηδψλ
απφ ηζηκεληέληνπο δηαδξφκνπο θαη πιαθφζηξσηα.
-Πιεγψζεηο ζηνλ θινηφ απφ παγεηνξαγάδεο θαη απφ αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο φπσο δέζηκν
ζπξκάησλ, ραξάμεηο θαη απφ ριννθνπηηθά κεραλήκαηα.
-Καθφηερλεο ηνκέο θιαδηψλ θαη ζπαζκέλα θιαδηά απφ παιηέο θιαδεχζεηο. ε πνιιά δέλδξα Σξαρείαο
Πεχθεο (P. brutia) θαη Κνπθνπλαξηάο (P. pinea) ζηνλ θεληξηθφ θνξκφ παξαηεξήζεθαλ ππνιείκκαηα
θιαδηψλ κήθνπο 10-40 εθ., ηα νπνία αθήλνληαλ χζηεξα απφ θάζε θιάδεπζε, γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
γηα ην ζθαξθάισκα ησλ εξγαηψλ ζηηο επφκελεο θιαδεχζεηο, αθνχ ηα παιαηφηεξα ρξφληα απνπζίαδαλ
εληειψο ηα θαηάιιεια αλπςσηηθά κεραλήκαηα.
-Οη αλνηρηέο πιεγέο θαη ηνκέο δελ ζεξαπεχηεθαλ φια απηά ηα ρξφληα, κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία
«θαξθηλσκάησλ», παξακνξθψζεσλ θαη ζήςεσλ ζηνλ θεληξηθφ θνξκφ θαη ζηα θιαδηά. Βπηπιένλ
παξαηεξήζεθε θαη εθξνή πγξψλ φπσο ξεηίλεο ζηα πεχθα.
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-Όπαξμε δηθξάλσζεο ζε νξηζκέλν χςνο απφ ην έδαθνο ζηνλ θεληξηθφ θνξκφ.
-Έληνλε θπζηθή απνθιάδσζε ζην εζσηεξηθφ ηεο θφκεο ιφγσ ππθλήο θφκεο θαη απνπζίαο
απνθφξηηζεο απηήο, κέζα απφ πξνγξακκαηηζκέλεο θιαδεχζεηο.
-ην ζχλνιν ζρεδφλ ηνπ πιεζπζκνχ ησλ πεχθσλ έρνπκε πξνζβνιέο απφ ηελ Πεπθνθάκπηα
(Thaumetopoea pityocampa Schiff.) θαη απφ ην έληνκν ΐακβαθηά ηεο Πεχθεο ή Βξγάηεο (Marchallina
hellenica). ηνλ θεληξηθφ θνξκφ ησλ πεχθσλ παξαηεξήζεθαλ επίζεο πξνζβνιέο απφ μπινθάγα
έληνκα. ε κηθξφηεξν βαζκφ παξαηεξείηαη πξνζβνιή απφ θνθθνεηδή έληνκα (Parthenolecanium
corni, Diaspidiouts perniciosus) θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο Καηάιπεο (Catalpa
bignonioides) θαη ζηηο Φσηίληεο (P. fraseri Red Robin) κε εθξνή πγξψλ ζηηο ηειεπηαίεο. ηνπο
Πξνχλνπο/Καιισπηζηηθέο Αακαζθεληέο (P. cerasifera Pissardii) έρνπκε πξνζβνιέο απφ θπιινθάγα
έληνκα.
Σν εχξνο ηνπ χςνπο (H) είλαη 22,5 m κεηαμχ ειάρηζηεο θαη κέγηζηεο ηηκήο 2,5 m θαη 25 m
αληίζηνηρα. Δ ζηεζηαία δηάκεηξνο (DBH) έρεη εχξνο 77,5 cm κε ειάρηζηε θαη κέγηζηε ηηκή 2,5 cm θαη
80 cm αληίζηνηρα.
Ώπνηέιεζκα ηνπ εχξνπο ηνπ χςνπο (H) θαη ηεο δηακέηξνπ (D) είλαη φηη θαη ν ζπληειεζηήο
ιπγεξφηεηαο (H/D) εκθαλίδεη κεγάιν εχξνο, 137 κε ειάρηζηε θαη κέγηζηε ηηκή 20 θαη 157 αληίζηνηρα.
ε φ,ηη αθνξά ηελ ειηθία, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηηο πξνεγνχκελεο παξακέηξνπο παξνπζηάδεηαη θαη
εδψ κεγάιν εχξνο, 75 έηε κε ειάρηζηε θαη κέγηζηε ηηκή 5 θαη 80 έηε αληίζηνηρα (Πίλαθαο 1).
Πίλαθαο 1. ηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ πνζνηηθώλ κεηαβιεηώλ δέλδξσλ πάξθνπ πόιεο Καηεξίλεο
Table 1. Statistical data of the quantitative variables of Katerini city park trees
Μέγεζνο δείγκαηνο
Ώξηζκεηηθφο κέζνο
Αηάκεζνο
Βπηθξαηνχζα ηηκή
Σππηθή απφθιηζε
Αηαθχκαλζε
Βχξνο
Βιάρηζην
Μέγηζην
Άζξνηζκα

DBH_cm

H_m

H/D_

Hk_m

Lk_m

Dk_m

ΔΛΕΚΕΏ

187
26,1155
17,5000
3,50
21,11773
445,959
77,50
2,50
80,00
4883,60

187
10,9902
8,0500
19,00a
7,57740
57,417
22,50
2,50
25,00
2055,17

187
54,4866
48,0000
44,00
24,08238
579,961
137,00
20,00
157,00
10189,00

187
6,6422
3,4000
12,00
4,92632
24,269
14,90
1,10
16,00
1242,10

187
4,3480
3,5000
8,00
2,99957
8,997
11,65
0,35
12,00
813,07

187
5,2824
5,3000
1,60
3,53811
12,518
13,20
0,30
13,50
987,80

187
29,93
25,00
50
20,942
438,575
75
5
80
5596

Σν κεγάιν εχξνο πνπ παξνπζηάδνπλ νη κεηαβιεηέο ηνπ χςνπο, ηεο δηακέηξνπ, ηνπ ζπληειεζηή
ιπγεξφηεηαο θαη ηεο ειηθίαο εμεγείηαη απφ ηε κεγάιε δηαθνξά πνπ εκθαλίδνπλ νη κεηαβιεηέο απηέο
ζε εθείλα ηα δέλδξα πνπ θπηεχηεθαλ πξηλ απφ νξηζκέλεο δεθαεηίεο θαη ζε εθείλα πνπ θπηεχηεθαλ
κφιηο ην 2005-2006.
Δ ηηκή ηεο Φαηλνκεληθήο Ππθλφηεηαο γηα ηε ζπλνιηθή έθηαζε ηνπ πάξθνπ πξνέθπςε απφ ηνλ κέζν
φξν ησλ ηξηψλ επηκέξνπο δεηγκάησλ, δειαδή απφ ηηο ηηκέο 1,07 gr/cm3, 1,39 gr/cm3 θαη 1,28 gr/cm3
ζε 1,25 gr/cm3 γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη νη εδαθνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ αθνξνχλ ηε δνκή, ην
πνξψδεο, ηε δηήζεζε, απνζηξάγγηζε θαη αεξηζκφ θαη ηελ πεξηεθηηθφηεηά ηνπ ζε νξγαληθή νπζία
εθηηκηνχληαη σο ηθαλνπνηεηηθέο – θαιέο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δέλδξσλ, ρσξίο λα απαηηνχληαη
πξαθηηθά θάπνηεο επεκβάζεηο (Craul 1985, Παπακίρνο 1985, Craul θαη Patterson 1989, Randrup θαη
Dralle 1997, Brady θαη Weil 1999, Μαηδίξεο 2006, 2011).
Ώπφ ηα 19 δέλδξα κε θαθή ζηαζεξφηεηα ηα 18 αλήθνπλ ζηελ Σξαρεία Πεχθε (P. brutia) θαη ην έλα
ζηε Φσηίληα (P. fraseri Red Robin). Σν 100% ησλ δέλδξσλ Υαιεπίνπ Πεχθεο (P.halepensis έρνπλ
κέηξηα ζηαζεξφηεηα. Δ θαηάηαμε ησλ 18 δέλδξσλ Σξαρείαο Πεχθεο (P. Brutia) ζηελ θαηεγνξία ησλ
επηθίλδπλσλ, κε θαθή ζηαζεξφηεηα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ζε απηά θαηαγξάθεθαλ ζνβαξά
ζηνηρεία επηθηλδπλφηεηαο, ηα νπνία θαη ζπλεθηηκήζεθαλ. πγθεθξηκέλα, παξνπζίαδαλ έληνλα
ζηξεβινχο θνξκνχο κε ηζρπξή απφθιηζε απφ ηελ θαηαθφξπθν, θαηλφκελα ζήςεσλ θαη πξνζβνιψλ
απφ Πεπθνθάκπηα (Thaumetopoea pityocampa Schiff.) θαη ΐακβαθηά ηεο Πεχθεο ή Βξγάηεο
(Marchallina hellenica).Δ θφκε ηνπο είρε κηθξή δηάκεηξν θαη ήηαλ αζχκκεηξε. ηηο ηξείο ηάμεηο
θφκεο ε πιεηνςεθία ησλ δέλδξσλ εκθαλίδνπλ θαιή ζηαζεξφηεηα. Tν 21,6 % ησλ βξαρχθνκσλ θαη ην
9,9% ησλ κεζφθνκσλ εκθαλίδνπλ θαθή ζηαζεξφηεηα. Σα ππφινηπα δέλδξα έρνπλ κέηξηα
ζηαζεξφηεηα. Ώπφ ηα θαλνληθά αλαπηπζζφκελα ην 64,7% έρεη θαιή ζηαζεξφηεηα, ην 28,7% κέηξηα
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θαη ην 6,6% θαθή, ελψ απφ ηα θαρεθηηθά αλαπηπζζφκελα ην 40% έρεη θαιή ζηαζεξφηεηα, ην 20%
κέηξηα θαη ην 40% θαθή.
Δ πιεηνςεθία ζηα ππνιεηπφκελα έρεη θαιή ζηαζεξφηεηα, ελψ ζηα παξακέλνληα κέηξηα. ηα
παξακέλνληα θαη ππνιεηπφκελα έλα πνζνζηφ (11% θαη 9,6% αληίζηνηρα) εκθαλίδεη θαθή
ζηαζεξφηεηα. Σα ππφινηπα έρνπλ κέηξηα ζηαζεξφηεηα. ηα δέλδξα κε θαηαθφξπθε ζέζε θνξκνχ θαη
ζε εθείλα πνπ δελ έρνπλ θαηαθφξπθε ζέζε έλα πνζνζηφ (2,2% θαη 19,8% αληίζηνηρα) εκθαλίδεη θαθή
ζηαζεξφηεηα. Σα ππφινηπα έρνπλ κέηξηα ζηαζεξφηεηα. Δ πιεηνςεθία θαη ζηηο δχν θαηεγνξίεο κνξθήο
θφκεο έρεη θαιή ζηαζεξφηεηα. ηα δέλδξα κε αζχκκεηξε θφκε έλα πνζνζηφ 15% εκθαλίδεη θαθή
ζηαζεξφηεηα. Σα ππφινηπα έρνπλ κέηξηα ζηαζεξφηεηα.
Σα δέλδξα κε πξνβιήκαηα ξηδψλ εκθαλίδνπλ (33,3%) θαθή ζηαζεξφηεηα, (13,3%) θαιή
ζηαζεξφηεηα θαη ηέινο (53,3%) κέηξηα ζηαζεξφηεηα. ηα δέλδξα πνπ δελ παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα
ξηδψλ, εκθαλίδνπλ (8,1%) θαθή ζηαζεξφηεηα, (66,3%) θαιή ζηαζεξφηεηα θαη ηέινο (25,6%) κέηξηα
ζηαζεξφηεηα. ηα πξνβιήκαηα θνξκνχ, ε πιεηνςεθία θαη ζηηο δχν θαηεγνξίεο έρεη θαιή
ζηαζεξφηεηα, κε πνζνζηά θαθήο ζηαζεξφηεηαο (9,6%) γηα ηα δέλδξα κε πξνβιήκαηα ζηνλ θνξκφ θαη
(10,8%) γηα εθείλα πνπ δελ παξνπζηάδνπλ. Σα ππφινηπα έρνπλ κέηξηα ζηαζεξφηεηα. Δ πιεηνςεθία θαη
ζηηο δχν θαηεγνξίεο πξνβιεκάησλ ζηελ θφκε εκθαλίδεη πξνβιήκαηα απφ θαθφηερλεο θιαδεχζεηο.
Βπίζεο ε πιεηνςεθία θαη ζηηο δχν θαηεγνξίεο πξνβιεκάησλ ζηελ θφκε έρεη θαιή ζηαζεξφηεηα. ηα
δέλδξα κε πξνβιήκαηα θφκεο θαη ζε εθείλα ρσξίο πξνβιήκαηα έλα πνζνζηφ (11,1% θαη 4%
αληίζηνηρα) εκθαλίδεη θαθή ζηαζεξφηεηα. Σα ππφινηπα έρνπλ κέηξηα ζηαζεξφηεηα. ηα δέλδξα κε
πξνβιήκαηα απφ θιαδεχζεηο έλα πνζνζηφ 12,3% εκθαλίδεη θαθή ζηαζεξφηεηα. Σα ππφινηπα έρνπλ
κέηξηα ζηαζεξφηεηα. Δ πιεηνςεθία (55,2% & 93,9%) θαη ζηηο δχν θαηεγνξίεο (ΝΏΕ/ΟΥΕ αληίζηνηρα)
έρεη θαιή ζηαζεξφηεηα.
ηα δέλδξα κε πξνζβνιέο απφ έληνκα θαη ζε εθείλα ρσξίο πξνζβνιέο έλα πνζνζηφ (9,9% θαη
12,5% αληίζηνηρα) εκθαλίδεη θαθή ζηαζεξφηεηα. Σα ππφινηπα έρνπλ κέηξηα ζηαζεξφηεηα. ηα δέλδξα
κε πξνζβνιέο απφ κχθεηεο θαη ζε εθείλα ρσξίο πξνζβνιέο έλα πνζνζηφ (2,9% θαη 1,8% αληίζηνηρα)
εκθαλίδεη θαθή ζηαζεξφηεηα. Σα ππφινηπα έρνπλ κέηξηα ζηαζεξφηεηα. Σν 71,6% ησλ δέλδξσλ κε
θαιή θαηάζηαζε πγείαο έρνπλ θαιή ζηαζεξφηεηα, ην 22,4% κέηξηα θαη ην 6% θαθή ζηαζεξφηεηα.
πδήηεζε – πκπεξάζκαηα
Καηά ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ πάξθνπ, κε ηε θχηεπζε ησλ πξφζθνπσλ – θσηφθηισλ εηδψλ
Σξαρείαο Πεχθεο (P. brutia) θαη Κνπθνπλαξηάο (P. pinea), κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία νκήιηθεο
ζπζηάδαο ακηγψο θσλνθφξσλ, ζε ζηελφ θπηεπηηθφ ζχλδεζκν θαη πεξηνξηζκέλν απμεηηθφ ρψξν
δεκηνπξγήζεθαλ αλεπαξθείο ζπλζήθεο θσηηζκνχ θαη ζχκππθλε ζπγθφκσζε, κε ζπλέπεηα πνιιά απφ
απηά ιφγσ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ θσηνηξνπηζκνχ θαη ηεο θπζηθήο απνθιάδσζεο λα παξνπζηάδνπλ
ηζρπξή θσηνηξνπηθή ζηξέβισζε ηνπ θνξκνχ κε ζηγκνεηδή εκθάληζε, απφθιηζε απφ ηελ θαηαθφξπθε
ζέζε, λεθξά θιαδηά θαη αζχκκεηξε αλάπηπμε ηεο θφκεο (Κατιίδεο 1985, Νηάθεο 1986, Νηάθεο
2001).
Βπεηδή νη κεηθηέο ζπζηάδεο ζπκβάινπλ ζηελ αχμεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο,
ζηελ αλζεθηηθφηεηά ηνπο απφ ηηο δηάθνξεο πξνζβνιέο θαη ζηελ αηζζεηηθή αλαβάζκηζή ηνπο θξίλεηαη
αλαγθαία ε ζηαδηαθή κεηαηξνπή ηεο αξρηθήο νκήιηθεο ακηγνχο ζπζηάδαο απφ θσλνθφξα ζε κεηθηή
αλνκήιηθε, κε ηε θχηεπζε θπξίσο πιαηχθπιισλ ζηνλ ππφξνθν ηνπ πάξθνπ. Έηζη ην 2005-2006
έγηλαλ θπηεχζεηο λεαξψλ δέλδξσλ ζε θαλνληθνχο θπηεπηηθνχο ζπλδέζκνπο θάησ απφ ηα παξακέλνληα
πςειά πεχθα, ρσξίο φκσο λα πξνεγεζνχλ νη αλαγθαίεο επεκβάζεηο ζηα δέλδξα απηά γηα ηε βειηίσζε
ησλ πθηζηάκελσλ νηθνινγηθψλ ζπλζεθψλ.
Κάησ απφ ηα δέλδξα, ππάξρεη αξαηή ζακλψδεο βιάζηεζε απφ επηά ζάκλνπο πνπ αλήθνπλ ζην
είδνο Σνύγηα Αλαηνιηθή «Κηηξηλνπξάζηλε Ππξακίδα» (Thuja orientalis «Pyramidalis Aurea») γεγνλφο
ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζε φηη αθνξά ηελ πξνζηαζία θαη αζθάιεηα κηθξψλ, κεγάισλ θαη ειηθησκέλσλ
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ρψξν αθνχ απηφο είλαη νπηηθά πξνζβάζηκνο απφ παληνχ (Walker 1991).
Οη θιαδεχζεηο φιεο ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο, ήηαλ έληνλεο θαη ζπρλέο ρσξίο ηελ εθαξκνγή
επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ θαη επεηδή φζν πεξηζζφηεξεο πιεγψζεηο δεκηνπξγνχληαη θαη φζν πην κεγάιε
θαη βαζηά είλαη ε πιήγσζε ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε είζνδνο κπθήησλ θαη εληφκσλ θαη ε εθξνή
πγξψλ, είρακε ηελ εκθάληζε ησλ πξνβιεκάησλ θφκεο, θνξκνχ θαη θινηνχ ρσξίο λα έρνπλ
απνθαηαζηαζεί κέρξη ζήκεξα. (Κατιίδεο 1985, Νηάθεο 2001).
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Πξνηεηλόκελα κέηξα
1) Οη θιαδεχζεηο ζηα δέλδξα ησλ πάξθσλ γίλνληαη κφλν, φηαλ πξνθχςνπλ πξνβιήκαηα αζθάιεηαο
ησλ πνιηηψλ (π.ρ. δέλδξα κε μεξά θιαδηά, κε επηθίλδπλε θιίζε θηι.), πγείαο ησλ δέλδξσλ θαη
αηζζεηηθήο ηνπο, θαζψο θαη κείσζε ηεο ζπγθφκσζήο ηνπο, αχμεζε ηνπ θσηφο θαη ηνπ αέξα κέζα
ζηελ θφκε θαη θάησ απφ απηήλ (ακαξά θαη Σζηηζψλε 2003).Σα ηειεπηαία ρξφληα νη θιαδεχζεηο
γίλνληαη κε βάζε ηηο δαζνθνκηθνβηνινγηθέο ηδηφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε είδνπο απφ
εμεηδηθεπκέλνπο θεπνπξνχο θαη ππφ ηελ επίβιεςε Ααζνιφγνπ ή Γεσπφλνπ (Γάγθαο Θ. θαη
Γάγθαο Α. 2010). Έηζη ηελ πξνεγνχκελε δηεηία εθαξκφζζεθαλ γηα πξψηε θνξά ραιαξσηηθέο
θιαδεχζεηο αλαλέσζεο-απνθφξηηζεο ηεο θφκεο, κε απνκάθξπλζε φισλ ησλ λεθξψλ θαη ζάπησλ
θιαδηψλ ή ηκεκάησλ απηψλ θαη ησλ αδεθάγσλ βιαζηψλ, κε θιάδεπζή ηνπο ζηνλ θφκβν ηνπ θάζε
θιαδηνχ εθφζνλ πξφθεηηαη γηα νιφθιεξα θιαδηά, θαζψο θαη κε κείσζε ηνπ βάξνπο ηεο θφκεο ζηα
δέλδξα, κε ζηξεβινχο θεθιηκέλνπο θνξκνχο, έηζη ψζηε λα βειηησζνχλ νη νηθνινγηθέο ζπλζήθεο
αλάπηπμεο ησλ δέλδξσλ κε κέηξηα θαη θαθή ζηαζεξφηεηα θαη λα απνθεπρζεί ελδερφκελε πηψζε
ηνπο, εηδηθά ζε αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο (Νηάθεο 1986, Νηάθεο 2001). Ώπνηέιεζκα ζα είλαη ε
ζπλερήο βειηίσζε ησλ νηθνινγηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζην κηθξνπεξηβάιινλ ηνπ πάξθνπ
θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο θαιχηεξεο αλάπηπμεο ησλ λεαξψλ δέλδξσλ.
2) Βπνχισζε ησλ πιεγψζεσλ ηνπ θινηνχ θαη ησλ αλνηθηψλ ηνκψλ απφ παιηέο θιαδεχζεηο.
3) ΐηνινγηθή θαηαπνιέκεζε ή κεραληθή θαηαπνιέκεζε κε ηελ ηνπνζέηεζε ραξηνηαηληψλ κε
νηθνινγηθέο θφιεο ζε θαηάιιειν χςνο ηνπ θνξκνχ αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. ηνλ Αήκν
Καηεξίλεο ηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα εθαξκφδνληαη ζηα πεχθα, ζε φια ηα πάξθα, δχν θνξέο ηνλ
ρξφλν, απιέο ηαηλίεο δηπιήο φςεσο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο Πεπθνθάκπηαο (Thaumetopoea
pityocampa Schiff.). Σα πξψηα απνηειέζκαηα είλαη ελζαξξπληηθά γηαηί παξαηεξνχκε κείσζε ζε
επίπεδα ηνπ 10-15% εηεζίσο, ζε φηη αθνξά ηελ εκθάληζε ηεο Πεπθνθάκπηαο θαη δεδνκέλνπ φηη ην
θφζηνο είλαη κηθξφ, ρσξίο θακία επηβάξπλζε γηα ην πεξηβάιινλ ην απνηέιεζκα απνθηά αθφκε
κεγαιχηεξε ζεκαζία.
4) ε θάζε πεξίπησζε γηα ηα επηθίλδπλα δέλδξα κε θαθή ζηαζεξφηεηα, πξψηα ζα ιεθζνχλ φια ηα
δπλαηά κέηξα έηζη ψζηε λα παξακείλνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ζηε ζέζε ηνπο αζθαιψο
θαη αλ απηφ δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί ηφηε ζα πξέπεη λα απνκαθξπλζνχλ άκεζα χζηεξα απφ ηελ
έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ αδεηψλ πινηνκίαο.
5) H ηήξεζε ηνπ κεηξψνπ φισλ ησλ δέλδξσλ ηνπ πάξθνπ ζα ζπκβάιεη απνηειεζκαηηθά ζηελ
θαηάξηηζε ζρεδίσλ δηαρείξηζεο, ζηελ παξνπζίαζε ησλ θαηάιιεισλ δαζνθνκηθψλ επεκβάζεσλ
θαζψο θαη κέηξσλ ζπληήξεζεο γηα ηελ αλάδεημε, ελίζρπζε θαη βειηίσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ
ησλ δέλδξσλ (Μαλψιεο θ.α. 2009, Σζηηζψλε θ.α. 2005, Nowak θαη 2011, Tsitsoni θαη 2013,
Tsitsoni θαη 2017, Κνληνγηάλλε 2017). Κξίλεηαη απαξαίηεηε εθφζνλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα, ε
ρξήζε θάπνηαο πιαηθφξκαο (φπσο ε GreenTree) ε νπνία ζα απινπνηήζεη ηελ θαηαγξαθή θαη ηελ
παξαθνινχζεζε ησλ δέλδξσλ δεδνκέλνπ φηη νη εθαξκνγέο απηέο, ελζσκαηψλνπλ ιεηηνπξγίεο
γεσγξαθηθνχ εληνπηζκνχ, θαηαγξαθήο θαη θσηνγξαθηθήο απνηχπσζεο (Σζηηζψλε θαη Γνχλαξεο
2015, Σζηηζψλε θ.α. 2015).
6) Δ ζπλερήο ελεκέξσζε θαηαιφγνπ δέλδξσλ θαηάιιεισλ γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο θαη αηζζεηηθέο
αλάγθεο ηνπ πάξθνπ. Έηζη κε βάζε ηνλ πίλαθα ηεο πθηζηάκελεο βιάζηεζεο ζηνλ νπνίν
παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηε κέρξη ηψξα ρξήζε ησλ δέλδξσλ πνπ θπηεχηεθαλ θαηά
θαηξνχο ζηελ πφιε ηεο Καηεξίλεο (Παπαδφπνπινο 2015), ηα πην θαηάιιεια είδε γηα ηα πάξθα ηεο
πφιεο είλαη ε Κνπθνπλαξηά, νη Κέδξνη, ε Αάθλε, δηάθνξα είδε θελδάκνπ, νη Φιακνπξηέο, ε
Μειηθνθηά, ε Κνπηζνππηά, ε νθφξα, ε Ώξηά, ε Καιισπηζηηθή Αακαζθεληά, ε Φσηίληα, ην
Πιαηάλη, ε Καηάιπε, ε Κεξιεηέξηα, ε Ληθηδάκβαξε, ε Σξαρεία Πεχθε θαη ε Υαιέπηνο Πεχθε.
πλνςίδνληαο, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, απηά δείρλνπλ φηη κε ηελ εθαξκνγή ησλ
πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ κέζα απφ ηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηνπ πάξθνπ ηα επφκελα ρξφληα ζα
βειηησζνχλ ζεκαληηθά νη επηθξαηνχζεο νηθνινγηθέο ζπλζήθεο φπσο θαη ε πγεία θαη ε ζηαζεξφηεηα
ησλ δέλδξσλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα εμαζθαιηζηεί ε βησζηκφηεηά ηνπο (Κάιθαο 2019) θαη
αθνινχζσο ζα αλαβαζκηζζνχλ θαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ πάξθνπ πξνο ηνπο θαηνίθνπο ηεο γεηηνληάο αιιά
θαη νιφθιεξεο ηεο πφιεο.
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Abstract

The purpose of this research is to record and evaluate all the qualitative and quantitative
variables of the trees of a Park, in special forms, in the city of Katerini (EvangelicaPark as it
is called), in relation to their general health status, the assessment of their stability andthe
support of measures for their sustainable management. Statistical analysis and processing of
the results revealed the dominance of pioneer, light demanding species of coniferous trees
over broadleaves, in inappropriate and dense planting space, with inclined, twisted and
oblique trunks, with problems due to improper pruning, trunk problems, with insect and fungi
infestations, fluid outflow and poor stability. The measures proposed are necessary for the
normal and safe development of trees.
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Πεξίιεςε
Δ θιηκαηηθή αιιαγή καο επηβάιιεη λα δηεξεπλήζνπκε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ απφθξηζε ησλ
δαζηθψλ εηδψλ ζηηο έληνλα μεξνζεξκηθέο ζπλζήθεο πνπ αλακέλεηαη λα επηθξαηήζνπλ ζηελ Βιιάδα
θαη ηε Μεζφγεην επξχηεξα θαη λα αλαδεηήζνπκε πξαθηηθέο πνπ ζα απμήζνπλ ηελ αλζεθηηθφηεηά ηνπο.
Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, ε κειέηε θπζηνινγηθψλ παξακέηξσλ ζρεηηθψλ κε ηελ πδαηηθή
θαηάζηαζε θαη ηε δηαπλνή ησλ δέληξσλ θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ θιηκαηηθψλ παξαγφλησλ πνπ ηηο
επεξεάδνπλ θαζίζηαηαη νινέλα θαη πην επηηαθηηθή. Δ παξνχζα εξγαζία εζηηάδεη ζηελ αλάιπζε ηεο
κεζφδνπ ζεξκηθήο κεηαθνξάο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ξνήο ησλ θπηηθψλ ρπκψλ, ε εθαξκνγή ηεο
νπνίαο απνηειεί έλα πνιχ ζεκαληηθφ κέζν γηα ηελ εθηίκεζε ηεο δηαπλνήο ηεο θφκεο ησλ δέλδξσλ θαη
ηνπ δάζνπο ελ γέλεη. Παξνπζηάδνληαη επίζεο ελδεηθηηθά απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο
κεζφδνπ ζε ζπζηάδα δάζνπο ραιεπίνπ Πεχθεο ζηελ Καζζάλδξα Υαιθηδηθήο θαη άιιεο πιεξνθνξίεο
πνπ δχλαηαη λα καο παξέρεη ε γλψζε ηεο ξνήο ησλ θπηηθψλ ρπκψλ.
Λέμεηο θιεηδηά: ξνή θπηηθώλ ρπκώλ, κέζνδνο ζεξκηθήο κεηαθνξάο, δηαπλνή, πδαηηθή θαηάζηαζε
δέληξσλ, θιηκαηηθή κεηαβνιή.
Βηζαγσγή
ηηο κεζνγεηαθέο ρψξεο, ε κεηαβνιή ηνπ θιίκαηνο αλακέλεηαη φηη ζα επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο
ζηελ πδαηηθή δηαζεζηκφηεηα, ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο ζπρλφηεηαο, έληαζεο θαη δηάξθεηαο ησλ πεξηφδσλ
μεξαζίαο (IPCC 2014). Δ έιιεηςε πγξαζίαο θαη ε πςειή εμαηκηζνδηαπλνή, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζεξηλήο πεξηφδνπ, πξνθαινχλ έληνλε πδαηηθή θαηαπφλεζε ζηα πεξηζζφηεξα είδε θπηψλ θαη νδεγνχλ
ζε αξθεηέο νηθνινγηθέο κεηαβνιέο, φπσο: αιιαγή θσηνζπλζεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, αιιαγή νξίσλ
εμάπισζεο, εληνλφηεξνο αληαγσληζκφο κεηαμχ εηδψλ θαη εληφο ηνπ ίδηνπ είδνπο, θ.ά. Οη ηδηαίηεξα
μεξνζεξκηθέο ζπλζήθεο θαη πςειέο ζεξκνθξαζίεο πνπ αλακέλεηαη λα επηθξαηήζνπλ ζηε λφηηα
Βπξψπε ζα νδεγήζνπλ ζε αχμεζε ηεο δηαπλνήο ησλ δέληξσλ θαη ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ ελ
γέλεη, θαη ζε κείσζε ηνπ δηαζέζηκνπ λεξνχ ζην έδαθνο, κεηαβνιή ε νπνία ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο
κπνξεί λα θηάζεη ην 30% ζε ζρέζε κε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζήκεξα (Bisselink θ.α. 2018).
πλεπψο, ε κειέηε θπζηνινγηθψλ παξακέηξσλ ζρεηηθψλ κε ηελ πδαηηθή θαηάζηαζε θαη ηε
δηαπλνή ησλ δέληξσλ θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ θιηκαηηθψλ παξαγφλησλ πνπ ηηο επεξεάδνπλ,
θαζίζηαηαη νινέλα θαη πην επηηαθηηθή πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε θαηαλφεζε ησλ κεραληζκψλ πνπ
έρνπλ αλαπηχμεη ηα δηάθνξα δαζηθά είδε γηα λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο κεηαβαιιφκελεο θιηκαηηθέο
ζπλζήθεο, ψζηε λα κπνξεί λα πξνβιεθζεί ε απφθξηζε ησλ εηδψλ ζε απηέο θαη λα ιεθζνχλ ηα
θαηάιιεια κέηξα γηα ηε δηαρείξηζή ηνπο.
Μέρξη πξηλ απφ 30 πεξίπνπ ρξφληα, ν πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαπλνήο ηεο θφκεο ησλ δέλδξσλ ήηαλ
πνιχ δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί ζην πεδίν, ζε θπζηθέο ζπλζήθεο, ιφγσ ηνπ κεγάινπ κεγέζνπο ησλ
δέλδξσλ θαη ηεο αλνκνηνγέλεηαο ησλ ζπζηάδσλ. Οη ζπλήζεηο κέζνδνη πξνζδηνξηζκνχ ηεο
πεξηνξηδφηαλ ζε επηηφπηεο κεηξήζεηο ζε επίπεδν θχιινπ, ελψ ζήκεξα, κεηά απφ εληαηηθή έξεπλα,
ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαη αλαξίζκεηεο δεκνζηεχζεηο, νη ζπλερείο κεηξήζεηο ηεο δηαπλνήο ζε επίπεδν
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δέλδξνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηε ρξήζε εμεηδηθεπκέλσλ ηερληθψλ θαη κεζφδσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ
ηεο ξνήο θπηηθψλ ρπκψλ ησλ δέλδξσλ. Μία ηέηνηα κέζνδνο είλαη απηή ηεο ζεξκηθήο κεηαθνξάο, ε
νπνία έρεη ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε άιιεο ηερληθέο (Κνξαθάθε θαη Ραδφγινπ 2009)
θαη εθαξκφζηεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ Βιιάδα, ζε δάζνο ραιεπίνπ Πεχθεο ζηελ Καζζάλδξα
Υαιθηδηθήο.
ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο κεζφδνπ ηεο ζεξκηθήο
κεηαθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγή ηεο ζε ζπζηάδα πεπθφδαζνπο θαη γίλεηαη αλαθνξά ζηηο
πιεξνθνξίεο πνπ καο παξέρεη ε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν παξαθνινχζεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ
δέλδξσλ ππφ έλα επξχ θάζκα θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ.
Τιηθά θαη Μέζνδνη
Μεζνδνινγία
Γηαθίλεζε ηνπ λεξνύ ζηα δέληξα
Δ θίλεζε ηνπ λεξνχ απφ ην έδαθνο πξνο ηελ θφκε ησλ δέλδξσλ γίλεηαη κέζσ ησλ αγσγψλ ηνπ
ζνκθνχ (αγγεία ή ηξαρεΎδεο) (Zimmermann θαη Jeje 1981) θαη ζηεξίδεηαη ζε αξρέο αλάινγεο κε απηέο
ηνπ λφκνπ ηνπ Χhm γηα ηε ξνή ειεθηξηζκνχ (ειεθηξηθφ αλάινγν). χκθσλα κε ηελ αξρή απηή, ε ξνή
ηνπ λεξνχ απφ κηα πεξηνρή Ώ ζε κηα άιιε ΐ, π.ρ. απφ ην έδαθνο ζηελ αηκφζθαηξα, FAB, είλαη αλάινγε
ηνπ γηλνκέλνπ ηεο πδξαπιηθήο αγσγηκφηεηαο (KAB, kg s-1 MPa-1) ηεο πεξηνρήο απηήο θαη ηεο δηαθνξάο
πδαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο δνκήο (ΦA-ΦB) (Tyree θαη Ewers 1991).
(Βμίζσζε 1)
Δ ξνή ηνπ λεξνχ ζηα δέληξα πξνθαιείηαη απφ ηηο δηαθνξέο ζην δπλακηθφ ηνπ λεξνχ κεηαμχ ηνπ
εδάθνπο θαη ηεο αηκφζθαηξαο, ειέγρεηαη αξρηθά απφ ηε θάζε ηεο εμάηκηζεο κεηαμχ ηεο δηαπλένπζαο
επηθάλεηαο θαη ηνπ αέξα θαη νη θχξηνη ξπζκηζηέο ηεο θίλεζεο απηήο είλαη ηα ζηφκαηα ησλ θχιισλ ή
βεινλψλ. Έηζη, νπνηαδήπνηε αχμεζε ζηελ αληίζηαζε ηεο ξνή ηνπ λεξνχ ζα νδεγνχζε ζηελ κείσζε
ηεο δηαπλνήο πξνθαιψληαο ην θιείζηκν ησλ ζηνκάησλ (Kramer 1983).
Χζηφζν, επεηδή ε ζρέζε απηή (εμίζσζε 1) βαζίδεηαη ζε ζπλζήθεο ζηαζεξήο θαηάζηαζεο ζην θπηφ,
ε νπνία είλαη δχζθνιν λα επηηεπρζεί, ιφγσ ησλ κεηαβνιψλ ζηε δηαπλνή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο,
είλαη απαξαίηεην λα εθηηκεζεί ε πδξαπιηθή αγσγηκφηεηα νιφθιεξνχ ηνπ θπηνχ. Δ εθηίκεζή ηεο
γίλεηαη κε ηε κέηξεζε ηεο ππθλφηεηαο ηεο ξνήο ησλ θπηηθψλ (αληφλησλ) ρπκψλ (sap flow) ηνπ θπηνχ
ζε δηαθνξεηηθέο ψξεο ηεο εκέξαο.
Ζ κέζνδνο ηεο ζεξκηθήο κεηαθνξάο
Δ πξψηε κέζνδνο πνπ βαζίζηεθε ζηε κεηαθνξά ζεξκηθήο ελέξγεηαο γηα ηνλ πνζνηηθφ
πξνζδηνξηζκφ ηεο ξνήο θπηηθψλ ρπκψλ, αλαπηχρζεθε απφ ηνπο Vieweg θαη Ziegler (1960) (κέζνδνο
ζεξκηθήο εμηζνξξφπεζεο κε εμσηεξηθή ζέξκαλζε ηνπ θνξκνχ). ε βάζνο ρξφλνπ ε κέζνδνο απηή
βειηησλφηαλ δηαξθψο, ελψ παξάιιεια αλαπηχρζεθαλ πνιιέο αθφκα (Čermák θ.α. 1973, Kučera θ.α.
1977, Granier 1985, Nadezhdina θ.α. 1998, Burgess θ.α. 2001, Do θ.α. 2011, Vandegehuchte θαη
Steppe 2012) κε πνηθίιεο δπλαηφηεηεο θαη πεξηνξηζκνχο.
Ώπφ ηηο πξναλαθεξφκελεο κεζφδνπο, δχν έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί πην ζπζηεκαηηθά κέρξη ζήκεξα, ε
κέζνδνο ζεξκηθήο εμηζνξξφπεζεο ηνπ θνξκνχ (stem-tissue heat balance) ησλ Čermák θ.α. (1973) θαη
ε κέζνδνο ζεξκηθήο κεηαθνξάο (heat dissipation) ηνπ Granier (1985). Οη Κνξαθάθε θαη Ραδφγινπ
(2009) παξαζέηνπλ ηε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ δχν κεζφδσλ. Χζηφζν, ε παξνχζα εξγαζία εζηηάδεη κφλν
ζηε κέζνδν ζεξκηθήο κεηαθνξάο, θαζψο απηή θξίζεθε σο ε πην θαηάιιειε γηα λα εθαξκνζηεί ζην
δάζνο ραιεπίνπ Πεχθεο ζηελ Καζζάλδξα Υαιθηδηθήο θαη ππήξρε ε ηερλνγλσζία γηα λα
θαηαζθεπαζηνχλ νη απαηηνχκελνη αηζζεηήξεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ (Korakaki 2008).
Δ κέζνδνο ζεξκηθήο κεηαθνξάο βαζίδεηαη ζηελ αλίρλεπζε ηεο ζεξκφηεηαο πνπ κεηαθέξεηαη κε ηε
ξνή ησλ θπηηθψλ (αληφλησλ) ρπκψλ ησλ δέληξσλ (sap flow). Γηα λα κπνξεί λα γίλεη θάηη ηέηνην
ηνπνζεηείηαη ζην δέληξν έλα ζχζηεκα, ην νπνίν απνηειείηαη απφ δεχγνο φκνησλ θπιηλδξηθψλ
αηζζεηήξσλ (κήθνπο 20mm θαη δηακέηξνπ 1,2-2,0mm) θαη πεξηιακβάλεη ζεξκνζηνηρεία απφ ραιθφ
θαη θσλζηάληε (θξάκα ραιθνχ – ληθειίνπ). Γχξσ απφ ηνλ έλα αηζζεηήξα ηπιίγεηαη ζπεηξνεηδψο, ζε
φιν ηνπ ην κήθνο, ζεξκαηλφκελν θαιψδην απφ θσλζηάληε, ζε αληίζεζε κε ηνλ άιιν πνπ δελ
ζεξκαίλεηαη, θαη ιεηηνπξγεί σο αηζζεηήξαο αλαθνξάο (Βηθφλα 1).
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Βηθφλα 1. Αηζζεηήξεο κέηξεζεο ξνήο θπηηθώλ ρπκώλ, ηύπνπ Granier, από ζεξκνζηνηρεία από ραιθό θαη θσλζηάληε. Ο
πάλσ αηζζεηήξαο πεξηβάιιεηαη από θσλζηάληε θαη ζεξκαίλεηαη κεηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζην δέλδξν, ελώ ν θάησ αηζζεηήξαο
ρξεζηκνπνηείηαη σο αηζζεηήξαο αλαθνξάο
Image 1. Granier –type sap flow sensors, made from copper and constantan wires. The upper sensor is covered by
constant wire and is heated after its installation to the tree, while the lower sensor is used as reference

Οη αηζζεηήξεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ηνπνζεηνχληαη ζην θνξκφ ηνπ δέληξνπ, πεξίπνπ ζην ζηεζηαίν
χςνο, νξηδφληηα, ν έλαο πάλσ απφ ηνλ άιιν ζε απφζηαζε πεξίπνπ 10 - 15cm κεηαμχ ηνπο, θαη θάζεηα
ζην αγψγηκν ζνκθφ, ζε βάζνο 2cm, αθνχ έρεη πξνεγεζεί αθαίξεζε ηνπ θινηνχ θαη ηνπ θακβίνπ
(Βηθφλα 2).

Βηθφλα 2. Πξνεηνηκαζία ηνπ θνξκνύ δέληξνπ, κε αθαίξεζε θινηνύ θαη θακβίνπ, γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο
αηζζεηήξσλ
Image 2. Preparation of tree trunk for the insertion of Granier type probes. Bark and cambium layers have been removed

Δ ξνή ησλ θπηηθψλ ρπκψλ κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ ηελ εκεξήζηα θαη επνρηθή κεηαβνιή ηεο
ζεξκνθξαζίαο. Πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ε θπζηθή ζεξκνθξαζηαθή κεηαβνιή (natural temperature
gradient) ηεο ξνήο ησλ ρπκψλ, ην ζχζηεκα ησλ αηζζεηήξσλ δελ ηξνθνδνηείηαη κε ξεχκα γηα θάπνην
ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ζηε ζπλέρεηα αμηνινγείηαη αλ ε κεηαβνιή είλαη ηέηνηα πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζεί
ππφςε θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ξνήο ησλ ρπκψλ (Do θαη Rocheteau 2002). Βπίζεο, πξνθεηκέλνπ
λα ειαρηζηνπνηεζεί ε επίδξαζε ησλ ζεξκνθξαζηαθψλ κεηαβνιψλ ηνπ πεξηβάιινληνο ζηνπο
αηζζεηήξεο, ζα πξέπεη λα κνλψλνληαη, φπσο θαη ν θνξκφο ησλ δέληξσλ (Βηθφλα 3).
Σν δεχγνο αηζζεηήξσλ παξέρεη ηηο ηηκέο ηεο κεηαμχ ηνπο ζεξκνθξαζηαθήο δηαθνξάο (ΓΣi), πνπ
παξάγεηαη ιφγσ ηεο ξνήο ησλ θπηηθψλ ρπκψλ ζην ζνκθφ μχιν θαηά ηε δηάξθεηα φιεο ηεο εκέξαο. Δ
κέγηζηε ηηκή ηεο δηαθνξάο απηήο (ΓΣ0) παξαηεξείηαη φηαλ ε ξνή ησλ ρπκψλ είλαη κεδεληθή θαη
ζπκβαίλεη κεηά ηα κεζάλπρηα φηαλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο, ε δηαπλνή ειαρηζηνπνηείηαη. Οη
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ζεξκνθξαζηαθέο δηαθνξέο έρνπλ ζπζρεηηζζεί εκπεηξηθά κε ηε ξνή ηνπ λεξνχ, κεηά απφ βαζκνλφκεζε
ησλ αηζζεηήξσλ ζε πνιινχο θνξκνχο.

Βηθφλα 3. (α) Μνλσκέλνη αηζζεηήξεο κέηξεζεο ξνήο θπηηθώλ ρπκώλ θαη (β) εθαξκνγή αλαθιαζηηθήο κόλσζεο ζηνλ θνξκό
ησλ ππό κειέηε δέληξσλ
Image 3. (a) Insulated sap flow sensors and (b) reflective insulation on the stem of the studied trees

Γηα λα είλαη ζπλερείο νη κεηξήζεηο ηεο ζεξκνθξαζηαθήο δηαθνξάο κεηαμχ ησλ αηζζεηήξσλ, ζα
πξέπεη ηα δεδνκέλα λα απνζεθεχνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. πλήζσο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ
ρξεζηκνπνηνχληαη απηφκαηα θαηαγξαθηθά ζπζηήκαηα (dataloggers), ηα νπνία ππνινγίδνπλ θαη
απνζεθεχνπλ κέζεο ηηκέο αλά π.ρ. 15 ιεπηά. Δ ζπρλφηεηα απνζήθεπζεο ησλ κεηξήζεσλ εμαξηάηαη
απφ ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα.
Δ ηηκή ηεο ζεξκνθξαζηαθήο δηαθνξάο ρξεζηκνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ε ππθλφηεηα ηεο
ξνήο ησλ ρπκψλ, κε ηηο παξαθάησ καζεκαηηθέο ζρέζεηο (Granier 1985, 1987):
Δ ππθλφηεηα ηεο ξνήο ησλ ρπκψλ u (sap flux density, g m-2s-1) ππνινγίδεηαη σο εμήο:
(Βμίζσζε 2)

(Βμίζσζε 3)

πνπ ΓΣi ε ζεξκνθξαζηαθή δηαθνξά ηνπ δεχγνπο αηζζεηήξσλ θαη ΓΣ0 ε κέγηζηε ηηκή ηεο
ζεξκνθξαζηαθή δηαθνξάο.
Δ ξνή ησλ ρπκψλ F (sap flow, g s-1) ππνινγίδεηαη κε βάζε ηε ζρέζε:
(Βμίζσζε 4)
πνπ As (sapwood area) είλαη ε επηθάλεηα ηνπ ζνκθνχ μχινπ ηνπ δέλδξνπ ζε m2.
Βπηπξνζζέησο, επεηδή ζε θάπνηεο κειέηεο έρεη παξαηεξεζεί πσο ν ξπζκφο ξνήο ησλ ρπκψλ
εμαξηάηαη απφ ην βάζνο ηνπ ζνκθνχ (Delzon θ.α. 2004, Ford θ.α. 2004), ζα πξέπεη δεχγε αηζζεηήξσλ
λα εγθαζίζηαληαη ζε φιε ηελ πεξηθέξεηα ηνπ δέληξνπ θαη ζε δηαθνξεηηθά βάζε ηνπ ζνκθνχ, ψζηε λα
απνθνκίδνπκε πιεξέζηεξε εηθφλα ηεο ξνήο ηνλ θπηηθψλ ρπκψλ ελφο δέλδξνπ. Γηα ην ιφγν απηφ, ζε
δάζνο ραιεπίνπ Πεχθεο ζηελ Καζζάλδξα Υαιθηδηθήο, έρνπλ εγθαηαζηαζεί δεχγε αηζζεηήξσλ ζε ηξία
δηαθνξεηηθά βάζε (21, 51 θαη 81 mm) θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ αλακέλεηαη λα
αλαθνηλσζνχλ ζχληνκα.
469

19o Παλειιήλην Ααζνινγηθό πλέδξην / Ληηόρσξν Πηεξίαο, 29 επηεκβξίνπ-2 Οθησβξίνπ 2019

Σέινο, ζηελ πεξηνρή πνπ πινπνηνχληαη κεηξήζεηο κε ηε ρξήζε ησλ αηζζεηήξσλ ξνήο θπηηθψλ
ρπκψλ, ζπλίζηαηαη λα εγθαζίζηαηαη κεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο, ζηνλ νπνίν λα θαηαγξάθνληαη
ηνπιάρηζηνλ νη εμήο παξάκεηξνη: ζεξκνθξαζία αέξνο, ζρεηηθή πγξαζία αέξνο, χςνο βξνρφπησζεο,
ειηαθή αθηηλνβνιία, θσηνζπλζεηηθά ελεξγή αθηηλνβνιία, ηαρχηεηα θαη δηεχζπλζε αλέκνπ,
ζεξκνθξαζία εδάθνπο, ψζηε λα γίλεηαη δπλαηφο ν πξνζδηνξηζκφο ησλ πεξηβαιινληηθψλ κεηαβιεηψλ
πνπ επεξεάδνπλ ηε ξνή ησλ θπηηθψλ ρπκψλ ζηα δέληξα.
πδήηεζε – πκπεξάζκαηα
Δ ξνή ησλ θπηηθψλ ρπκψλ ηνπ δέλδξνπ εκθαλίδεη εκεξήζηεο (ρήκα 1) θαη επνρηθέο δηαθπκάλζεηο
(ρήκα 2) (ηα δεδνκέλα πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο ζεξκηθήο κεηαθνξάο ζε
δάζνο ραιεπίνπ Πεχθεο ζηελ Καζζάλδξα Υαιθηδηθήο. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο δίλνληαη ζηελ
εξγαζία ησλ Fotelli θ.α. 2019). Οη εκεξήζηεο θαη επνρηθέο δηαθπκάλζεηο νθείινληαη ζε πιεζψξα
παξαγφλησλ, φπσο ην δαζηθφ είδνο, ην ζηάδην αλάπηπμήο ηνπ, ηε ζξεπηηθή ηνπ θαηάζηαζε, ηα
νξγαληθά ζηνηρεία ηνπ εδάθνπο, ηηο θιηκαηηθέο παξακέηξνπο θ.ά. Βπνκέλσο ε εθηίκεζε ηεο ξνήο ησλ
θπηηθψλ ρπκψλ, ηδηαηηέξσο φηαλ ζπλδπαζηεί κε θιηκαηηθά δεδνκέλα, δεδνκέλα ζξέςεο θαη
αληαιιαγήο αεξίσλ ησλ δέληξσλ, δχλαηαη λα καο δψζεη πνιχ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ιεηηνπξγία
ησλ δέληξσλ θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο νηθνθπζηνινγηθέο ηνπο απνθξίζεηο.

ρήκα 1. Σππηθή εκεξήζηα δηαθύκαλζε κέζσλ σξηαίσλ ηηκώλ (8 – 15/08/2008) ηεο ξνήο ησλ θπηηθώλ ρπκώλ (F)
Figure 1. Typical diurnal sap flow (F) over Julian days 221 – 228 (8 – 15/08/2008)

Δ εθαξκνγή κεζφδσλ, φπσο ε κέζνδνο ζεξκηθήο κεηαθνξάο, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ξνήο ησλ
θπηηθψλ ρπκψλ απνηεινχλ έλα πνιχ ζεκαληηθφ κέζν γηα ηελ εθηίκεζε ηεο δηαπλνήο ηεο θφκεο ησλ
δέλδξσλ, αιιά θαη ηεο δηαπλνήο ζε επίπεδν ζπζηάδαο. Βπηπιένλ, κπνξεί λα εθηηκεζεί ε ξνή ησλ
ρπκψλ αλά κνλάδα θπιιηθήο επηθάλεηαο (Ql), ε νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε κεηεσξνινγηθέο παξακέηξνπο
θαη ζηαζεξέο, ηηο νπνίεο πεξηγξάθνπλ νη Martínez-Vilalta θ.α. (2003), καο επηηξέπεη λα εθηηκήζνπκε
ηε ζηνκαηηθή αγσγηκφηεηα ηεο θφκεο ησλ δέληξσλ (canopy stomatal conductance, Gs). Οη MartínezVilalta θ.α. (2003) παξνπζηάδνπλ επίζεο ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηεο πδξαπιηθήο αγσγηκφηεηαο ηνπ
δέληξνπ, απφ κεηξήζεηο ηεο ξνήο ησλ ρπκψλ αλά κνλάδα θπιιηθήο επηθάλεηαο θαη ηνπ πδαηηθνχ
δπλακηθνχ εδάθνπο θαη βιαζηνχ. ηαλ δε ζπλδπαζηεί θαη κε άιιεο κεηξήζεηο, κπνξεί λα εθηηκεζεί
θαη ε πδξαπιηθή αγσγηκφηεηα ηνπ ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο (Martínez-Vilalta θ.α. 2007).
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ρήκα 2. Δπνρηαθή δηαθύκαλζε κέζσλ κεληαίσλ ηηκώλ δύν εηώλ (2008 θαη 2009) ηεο ξνήο ησλ θπηηθώλ (F)
Figure 2. Seasonal patterns of mean monthly values of sap flow (F) measured over two consecutive years (2008 and 2009)

ηε κειέηε ησλ Fotelli θ.α. (2019) αλαθέξνληαη, κεηαμχ άιισλ, ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ
εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ζεξκηθήο κεηαθνξάο ζε δάζνο ραιεπίνπ Πεχθεο ζηελ Καζζάλδξα
Υαιθηδηθήο. Οη κεηξήζεηο ζηελ πεξηνρή αθνξνχζαλ δχν έηε (2008 θαη 2009) θαη παξάιιεια κε ηηο
κεηξήζεηο ξνήο ρπκψλ, έγηλαλ κεηξήζεηο άιισλ νηθνθπζηνινγηθψλ θαη κηθξνκεηεσξνινγηθψλ
παξακέηξσλ γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ κεηαβιεηψλ πνπ επεξεάδνπλ ηε ξνή
ησλ θπηηθψλ ρπκψλ ζηα δέληξα θαη θαη‘ επέθηαζε ηελ εμαηκηζνδηαπλνή ζε επίπεδν δέληξνπ. Σα
απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο απηήο έδεημαλ φηη ε ξνή ησλ θπηηθψλ ρπκψλ αλά κνλάδα θπιιηθήο
επηθάλεηαο (Ql) ηεο ραιεπίνπ Πεχθεο παξνπζηάδεη ζεκαληηθή εηήζηα δηαθχκαλζε ψζηε ην είδνο λα
κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ζε πεξηφδνπο παξαηεηακέλεο μεξαζίαο, ζε ζπκθσλία κε επξήκαηα θαη άιισλ
Μεζνγεηαθνχ ηχπνπ νηθνζπζηεκάησλ (Martínez-Vilalta θ.α. 2003, Sánchez-Costa θ.α. 2015). Δ
δηαθχκαλζε απηή, θαηά ηελ πγξή πεξίνδν, εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε ζπλδπαζκέλε επίδξαζε
ηνπ θνξνπιεξψκαηνο (VPD) θαη ηεο θαζαξήο αθηηλνβνιίαο. Οη κέγηζηεο ηηκέο ζηε Ql ζηελ αξρή ηεο
άλνημεο θαη ε ζηαδηαθή κείσζή ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο μεξήο πεξηφδνπ ηνπ θαινθαηξηνχ, κε ηελ
παξάιιειε κείσζε ηεο ζηνκαηηθήο αγσγηκφηεηαο ηεο θφκεο ησλ δέληξσλ (Gs) θαηά ηνπο κήλεο
Ενχιην θαη Ώχγνπζην έθαζηνπ έηνπο δείρλνπλ φηη ε ραιέπηνο Πεχθεο έρεη αλαπηχμεη έλα κεραληζκφ
εμνηθνλφκεζεο λεξνχ, εκθαλίδνληαο ηνπο κήλεο απηνχο ηδηαηηέξσο ρακειή ζηνκαηηθή αγσγηκφηεηα
πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ηηο πεξαηηέξσ δηαπλεπζηηθέο απψιεηεο.
Σέηνηεο κειέηεο είλαη αλαγθαίεο γηα λα κπνξέζνπκε λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηελ απφθξηζε ησλ
εηδψλ ζηε ζπλερηδφκελε κεηαβνιή ηνπ θιίκαηνο θαη λα αλαδεηήζνπκε πξαθηηθέο πνπ ζα απμήζνπλ
ηελ αλζεθηηθφηεηά ηνπο. Σα δάζε είλαη πνιχ δπλακηθά νηθνζπζηήκαηα, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε κηα
ζπλερή δηαδηθαζία αιιαγήο θαη πξνζαξκνγήο ζην ρψξν θαη ην ρξφλν. Δ αλζεθηηθφηεηά ηνπο έγθεηηαη
ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα αληαπεμέξρνληαη ζηηο αιιαγέο απηέο θαη λα πξνζαξκφδνληαη ζε λέεο
ζπλζήθεο.
Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ξνήο ησλ θπηηθψλ ρπκψλ θαη ε πιεζψξα πιεξνθνξηψλ πνπ καο παξέρεη,
αμηνπνηείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα επξέσο ζηνπο ηνκείο ηεο νηθνινγίαο, δαζνπνλίαο θαη γεσξγίαο.
Μέζνδνη πξνζδηνξηζκνχ ηεο ξνήο ησλ ρπκψλ έρνπλ αθφκε ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε
ηεο ρξήζεο ηνπ λεξνχ απφ θαιιηέξγεηεο (Tokuda θ.α. 2018), νπσξνθφξα δέληξα (Consoli θ.α. 2017),
αλαδαζψζεηο (Sinacore θ.α. 2019) θαη θπζηθή αλαγέλλεζε (Fernandes θ.α. 2016). Βπίζεο, έρεη
αμηνπνηεζεί ζε κειέηεο πνπ αθνξνχλ ηελ επίδξαζε ηνπ αηκνζθαηξηθνχ ζηξνβηιηζκνχ (Hollinger θ.α.
1994) θαη ηνπ φδνληνο (Giovannelli θ.α. 2019) ζηε δηαπλνή ησλ δέληξσλ θαη ηνπ απνηθηζκνχ ηνπ
ζνκθνχ ησλ δέληξσλ απφ κχθεηεο (Urban θαη Dvořák 2014). Γίλεηαη επνκέλσο αληηιεπηφ φηη ε ρξήζε
κεζφδσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ξνήο ησλ ρπκψλ θαη ηεο ρξήζεο λεξνχ απφ ηα θπηά θαζίζηαηαη
φιν θαη πην δηαδεδνκέλε θαη κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο πξνζπάζεηεο
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άκβιπλζεο ησλ επηπηψζεσλ πνπ επηθέξεη ε θιηκαηηθή αιιαγή ζηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα αιιά θαη
ηηο γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο.
Abstract
Climate change has dictated us to study forest species‘ responses to the projected drought in Greece
and the Mediterranean area, and to seek for practices to increase their resilience. Towards this
direction the study of physiological parameters related to the water status and tree transpiration and the
identification of the climatic factors affecting them becomes more imperative. The present study
focuses on the analysis of the heat dissipation method for the determination of sap slow and its
importance in assessing the transpiration at the tree and stand level. Indicative results are also
presented from the application of this method in an Aleppo pine stand in Kassandra, Chalkidiki, as
well as the range of information that sap flow measurements can provide us.
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Πεξίιεςε
ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη θαη απνηηκάηαη ην έξγν ηεο Οκάδαο Ααζηθήο-Πεξηβαιινληηθήο
Βθπαίδεπζεο θαη Βλεκέξσζεο (Ο.Α.Π.Β.Β.) ηνπ Ααζαξρείνπ Θεζζαινλίθεο, ε νπνία απνηειείηαη απφ
ηέζζεξηο
δαζηθνχο
ππαιιήινπο
(δαζνιφγνπο-πεξηβαιινληνιφγνπο,
δαζνθχιαθεο)
θαη
δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζε ζρνιεία πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο πεξηνρήο
επζχλεο ηνπ, ελψ ελεκεξψλεη θαη δηάθνξνπο άιινπο θνξείο. θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε
ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο Ο.Α.Π.Β.Β. θαη ησλ πιηθψλ-κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ε παξάζεζε
ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, ε αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ, ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζε θαη αληηκεησπίδεη
ε Ο.Α.Π.Β.Β. θαζψο θαη νη δηαπηζηψζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία έσο ηψξα έρεη θαηαιήμεη.
Λέμεηο θιεηδηά: Γαζηθή-Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε θαη Δλεκέξσζε, Γαζηθή Τπεξεζία, Γαζαξρείν
Θεζζαινλίθεο.
Βηζαγσγή
χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ δφζεθε απφ ηελ UNESCO ην 1977 ζηελ Σηθιίδα, γηα ηελ
Πεξηβαιινληηθή Βθπαίδεπζε (Π.Β.) αλαθέξεηαη φηη: «Δ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε πξνσζεί ηελ
αλάπηπμε ζαθνχο αληίιεςεο θαη ελδηαθέξνληνο γηα ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή, πνιηηηθή θαη
νηθνινγηθή αιιειεμάξηεζε ζε αζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο. Παξέρεη ζε θάζε άηνκν δπλαηφηεηα
απφθηεζεο γλψζεσλ, θαιιηέξγεηαο αμηψλ, ζηάζεσλ, αθνζίσζεο θαη δεμηνηήησλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα
λα πξνζηαηεχζεη θαη λα βειηηψζεη ην πεξηβάιινλ. πκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία λέσλ πξνηχπσλ
ζπκπεξηθνξάο, αηφκσλ, νκάδσλ, θνηλσληψλ πξνο ην πεξηβάιινλ». Δ δηεμαγσγή ηεο Πεξηβαιινληηθήο
Βθπαίδεπζεο πεξηιακβάλεη παηδαγσγηθέο κεζφδνπο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ εληζρχνπλ ηελ θξηηηθή
ζθέςε, ηελ νκαδηθή εξγαζία, ηελ δηεπηζηεκνληθφηεηα, θαζψο επίζεο πξνσζεί ην άλνηγκα ηνπ
ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία.
ήκεξα, νη θχξηνη εθθξαζηέο ηεο Π.Β. ζηελ Βιιάδα είλαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ, ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Βλέξγεηαο, ηα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο
Βθπαίδεπζεο (ΚΠΒ), νη ππεχζπλνη ρνιηθψλ Αξαζηεξηνηήησλ, παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα φπνπ ε ΠΒ
δηδάζθεηαη ζε πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ επίπεδν, νξηζκέλεο Μ.Κ.Ο., νξηζκέλνη Ο.Σ.Ώ. θαζψο
θαη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο.
Δ Ααζηθή Τπεξεζία πξνβιέπεηαη λα πξνβαίλεη ζε δξάζεηο δαζηθήο - πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο
θη ελεκέξσζεο, ζχκθσλα κε ηελ πεπαιαησκέλε δηάηαμε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν.998/1979
φπνπ αλαθέξεηαη φηη πξνβιέπνληαη «..δηαιέμεηο θαη νκηιίαη κεηά επηδείμεσλ ή πξαθηηθώλ αζθήζεσλ
πξνο ηνπο καζεηάο ησλ ζρνιείσλ ηεο πεξηθέξεηαο ησλ, αθνξώζαη εηο ηελ πξνζηαζία ησλ δαζώλ θαη ηνπ
θηινδαζηθνύ πλεύκαηνο» θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ 26 παξ. 2β ζηνηρ. δδ ηνπ ΠΑ 1213/1981.
Ηζηνξηθό
ην Ααζαξρείν Θεζζαινλίθεο ππήξρε πάληα έλαο νξηζκέλνο δαζνιφγνο πνπ πξνέβαηλε ζε
αλάινγεο ελεκεξψζεηο. Ώπφ ην 2013 φκσο θαη κεηά έρεη ζπζηαζεί νκάδα απνηεινχκελε απφ (4)
ηέζζεξηο δαζηθνχο ππαιιήινπο (2 δαζνιφγνπο-πεξηβαιινληνιφγνπο θαη 2 δαζνθχιαθεο), νη νπνίνη
έρνπλ επσκηζζεί, παξάιιεια κε ηα άιια θαζήθνληά ηνπο, θαη ηα θαζήθνληα ηνπ Σνκέα Βθαξκνγψλ
θαη Πεξηβαιινληηθήο Βθπαίδεπζεο, φπσο αλαθέξεηαη ζηηο αλαζέζεηο θαζεθφλησλ θαη θαηαλνκήο
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αξκνδηνηήησλ ηνπ Ώλαπιεξσηή Ααζάξρε Θεζζαινλίθεο [Ώπνθάζεηο αξηζκ. 38683/03-06-2016
(ΏΑΏ:6Γ3ΓΟΡ1Τ-ΔΤ8), 41288/09-07-2018 (ΏΑΏ:6ΚΐΣΟΡ1Τ-ΜΥΑ)].
Δ Οκάδα Ααζηθήο –Πεξηβαιινληηθήο Βθπαίδεπζεο θαη Βλεκέξσζεο (Ο.Α.Π.Β.Β.) ηνπ Ααζαξρείνπ
Θεζζαινλίθεο εθαξκφδνληαο ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα, επηζθέπηεηαη θαη ελεκεξψλεη ζρνιεία
πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπ θαη δηάθνξνπο άιινπο
θνξείο, θαζψο επίζεο ηνπο μελαγεί ζε κηα πνιχ ελδηαθέξνπζα θη νξγαλσκέλε πεξηήγεζε κέζα ζην
Πεξηαζηηθφ Αάζνο Θεζζαινλίθεο (Π.Α.Θ.) –έηρ νχ. Ώθφκε, αλαιακβάλεη θάζε ρξφλν ην ζηήζηκν,
ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Ααζηθνχ Πεξηπηέξνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Αηεζλνχο Βθζέζεσο
Θεζζαινλίθεο (Α.Β.Θ.), θαζψο θαη άιισλ ζρεηηθψλ δξάζεσλ, γηα ηα νπνία φκσο δελ ζα γίλεη
αλαιπηηθή αλαθνξά ζηελ παξνχζα εξγαζία.
θνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο
θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Ο.Α.Π.Β.Β. είλαη ε ΑΧΡΒΏΝ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ
καζεηψλ-πνιηηψλ ζε φηη έρεη ζρέζε κε ην θπζηθφ θαη εηδηθφηεξα κε ην δαζηθφ πεξηβάιινλ.
Βηδηθφηεξα, ζηνρεχεη ζηελ ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο άξξεθηεο ζρέζεο ηνπ αλζξψπνπ κε ην θπζηθφ θαη
ηδηαίηεξα κε ην δαζηθφ πεξηβάιινλ φπσο θαη ζηελ δξαζηεξηνπνίεζε ηνπο ψζηε λα ζπκβάιινπλ ζηε
γεληθφηεξε πξνζπάζεηα πξνζηαζίαο ηνπ.
Βπηδίσμε ηεο Ο.Α.Π.Β.Β. είλαη λα παξνπζηάζεη:
 ηηο βαζηθέο Ώξρέο ηεο Ααζηθήο Οηθνινγίαο
 ηελ έλλνηα ηνπ Αάζνπο θαη ηνπ Ααζηθνχ Οηθνζπζηήκαηνο,
 ηνπο θηλδχλνπο πνπ απεηινχλ ηα δάζε,
 ηηο σθέιεηεο πνπ απνθνκίδνληαη απφ ην δάζνο,
 ηηο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ απφ ηηο θαηαζηξνθέο ησλ δαζψλ (ππξθαγηέο, πιεκκχξεο,
δηάβξσζε θ.ι.π.),
 ηελ ρισξίδα θαη ηελ παλίδα ησλ Βιιεληθψλ Ααζψλ,
 ην αληηθείκελν ηεο Ααζηθήο Τπεξεζίαο
 Σν Πεξηαζηηθφ Αάζνο Θεζζαινλίθεο (Π.Α.Θ.) –έηρ νχ.
Βπίζεο, κέζσ ησλ ΑΧΡΒΏΝ πεξηεγήζεσλ – μελαγήζεσλ ησλ παηδηψλ-επηζθεπηψλ ζην Πεξηαζηηθφ
Αάζνο Θεζζαινλίθεο, επηδηψθεηαη κεηαμχ άιισλ θαη
 ε βησκαηηθή πξνζέγγηζε κε ην δάζνο,
 ην άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζην θπζηθφ, δαζηθφ, πεξηαζηηθφ πεξηβάιινλ,
 ε άκεζε επαθή ησλ παηδηψλ-επηζθεπηψλ κε ηα θπζηθά πιηθά (ρψκα, δέλδξα, θχιια θ.ι.π.),
 ε παξαηήξεζε θπζηθψλ θαηλνκέλσλ θαη αλζξσπνγελψλ επεκβάζεσλ, άιινηε κε αξλεηηθή θη
άιινηε κε ζεηηθή επίπησζε ζηελ θχζε,
 ε αλάπηπμε ζπδεηήζεσλ, πνπ αθήλνπλ πεξηζψξηα γηα ζθέςε ζην ζπίηη, ησλ φζσλ δηαπηζηψλνληαη.
Τιηθά θαη Μέζνδνη
Δ Ο.Α.Π.Β.Β. έρεη δεκηνπξγήζεη θαη πινπνηεί ζπζηεκαηηθά δχν ΑΧΡΒΏΝ δξάζεηο, φπσο απηέο
πεξηγξάθνληαη αθνινχζσο:
1. Δ πξψηε δξάζε πεξηιακβάλεη παξνπζηάζεηο ζε θιεηζηφ ρψξν (ζρνιείν), κε ηελ ρξήζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο Ρower Point θαη νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ αιιά θαη κε επίδεημε θπζηθψλ πιηθψλ
(φπσο θνπθνπλάξηα, θαξπνχο, θχιια, ηκήκαηα θνξκνχ), νξγάλσλ θαη εξγαιείσλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ Ααζηθή Τπεξεζία θαηά ηελ εθηέιεζε νξηζκέλσλ δαζηθψλ εξγαζηψλ,
φπσο παρχκεηξν, κεηξνθνξδέια, GPS, δαζνπνληθή ζθχξα θ.ι.π.. Οη παξνπζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ
ελφηεηεο κε ζέκαηα: «Σν Ώληηθείκελν ηεο Ααζηθήο Τπεξεζίαο», «Σν Αάζνο», «Σα Αέλδξα», «Σα
Γψα ησλ Βιιεληθψλ Ααζψλ», «Ώλαδαζψζεηο», «Σν Πεξηαζηηθφ Αάζνο Θεζζαινλίθεο – Δ
Εζηνξία θαη ε εμέιημή ηνπ» θαη πξνβνιέο βίληεν κε ζέκαηα φπσο: «Οη θσλέο ησλ δψσλ»,
«ηηγκηφηππα απφ ηελ δσή ησλ δψσλ», «Ππξθαγηά ζε Αάζνο», «Μέηξα πξφιεςεο ησλ
ππξθαγηψλ», «Ώλνημηάηηθν μχπλεκα ηνπ Αάζνπο» θαη «Ααζηθφ νηθνζχζηεκα».
Σν νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ ζην ζχλνιφ ηνπ είλαη επέιηθην θαη παξνπζηάδεηαη αλάινγα κε ηελ
πεξίζηαζε, ηελ δνκή, ηελ ειηθία θαη ηελ εμνηθείσζε κε δαζηθά ζέκαηα ηνπ εθάζηνηε ζρνιηθνχ
αθξναηεξίνπ. Αειαδή άιιεο ελφηεηεο απεπζχλνληαη ζε παηδηά ηνπ Αεκνηηθνχ θαη άιιεο ζε παηδηά
Γπκλαζίσλ θαη Λπθείσλ.

475

19o Παλειιήλην Ααζνινγηθό πλέδξην / Ληηόρσξν Πηεξίαο, 29 επηεκβξίνπ-2 Οθησβξίνπ 2019

ην ηέινο θάζε παξνπζίαζεο, παξνπζηάδνληαη ζρεηηθά κελχκαηα ζε δηαθάλεηεο κε ζθνπφ λα
παξαθηλεζνχλ ηα παηδηά λα αλαιάβνπλ ζην κέιινλ ελεξγή δξάζε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ δαζηθνχ
πεξηβάιινληνο.
Σν πιηθφ (δηαθάλεηεο θαη παξνπζηάζεηο) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ηα κέιε ηεο
Οκάδαο κε πξνζσπηθή εξγαζία εθηφο ηνπ ππεξεζηαθνχ σξαξίνπ. Σν ππφινηπν κέξνο (βίληεν) είλαη
παξαρσξεκέλν απφ πξνζσπηθφ αξρείν ζπλαδέιθσλ ή έρεη αληιεζεί απφ ην δηαδίθηπν. Βπίζεο, ζηα
ζρνιεία παξαρσξνχληαη ελεκεξσηηθά έληππα (ηδηαίηεξα παιαηά) θαη αθίζεο ηνπ ΤΠΒΝ.
2. Δ δεχηεξε δξάζε πεξηιακβάλεη πεξηήγεζε θαη μελάγεζε θπξίσο καζεηψλ αιιά θαη νκάδσλ θνξέσλ ζην Πεξηαζηηθφ Αάζνο Θεζζαινλίθεο. Πξφθεηηαη γηα κία δηαδξνκή, κήθνπο πεξίπνπ 1,5
ρικ., πνπ είλαη ζεκαηνδνηεκέλε, θαηεθνξηθή –ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο- θη εχθνιε γηα φιεο ηηο
ειηθίεο θαη δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο πεξηπαηεηέο λα δνπλ θαη λα παξαηεξήζνπλ ηελ ρισξίδα
θαη ηελ παλίδα ηνπ Πεξηαζηηθνχ Αάζνπο Θεζζαινλίθεο.
ηελ αξρή ηεο δξάζεο θαη πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πεξηπάηνπ, γίλεηαη ελεκέξσζε ζηνπο πεξηπαηεηέο
γηα ηελ ηζηνξία θαη ηελ εμέιημε ηνπ Πεξηαζηηθνχ Αάζνπο Θεζζαινλίθεο, ελψ δίλνληαη θαη νδεγίεο γηα
ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο μελάγεζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ έρεη δεκηνπξγεζεί κπιφθ
κεγάισλ δηαζηάζεσλ (0,35x0,50)κ. κε θσηνγξαθίεο θαη δηαθάλεηεο ηνπ Πεξηαζηηθνχ Αάζνπο
Θεζζαινλίθεο θαη ησλ ππνδνκψλ ηνπ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πεξηπάηνπ παξεκβάιινληαη ηαθηηθά
δηαιείκκαηα ηφζν γηα μεθνχξαζε φζν θαη γηα πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε θαη ζπδήηεζε. Καηά κήθνο
ηεο δηαδξνκήο, έρνπλ νξηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο αλάπαπζεο, ζέαο, παξαηήξεζεο
θαη ζπδεηήζεσλ.
Γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ δξάζεσλ, πξψηα ηα ζρνιεία επηθνηλσλνχλ ηειεθσληθά κε ηελ
ππεχζπλε πξνγξακκαηηζκνχ δξάζεσλ γηα ηνλ νξηζκφ εκεξνκελίαο θαη θαηφπηλ απνζηέιιεηαη ζην
Ααζαξρείν Θεζζαινλίθεο έγγξαθν αίηεκα. Σα ζρνιεία αλάινγα κε ην πξφγξακκά ηνπο κπνξεί λα
παξαθνινπζήζνπλ κφλνλ ηελ κία ή θαη ηηο δχν δξάζεηο. Δ Ο.Α.Π.Β.Β. ζπζηήλεη λα γίλεηαη πξψηα
ελεκέξσζε ζην ζρνιείν θαη θαηφπηλ ν πεξίπαηνο ζην δάζνο. Βθφζνλ ην ζρνιείν ελδηαθέξεηαη λα
παξαθνινπζήζεη ηελ πεξηήγεζε ζην δάζνο, ηνπο απνζηέιιεηαη έληππν κε νδεγίεο γηα αζθαιή
πεξηήγεζε. Αεδνκέλσλ ησλ παξάιιεισλ θαζεθφλησλ ησλ ππαιιήισλ ηεο Οκάδαο, κέρξη δχν εκέξεο
ηελ εβδνκάδα δηαηίζεληαη γηα απηέο ηηο δξάζεηο.
Ώλάινγα κε ην ζρνιηθφ θνηλφ απαηηείηαη θάζε θνξά λα πξαγκαηνπνηείηαη αλάινγε πξνεηνηκαζία
θαη πξνγξακκαηηζκφο ηφζν φζνλ αθνξά ηηο παξνπζηάζεηο φζν θαη ηελ πξνκήζεηα ησλ
πξναλαθεξφκελσλ νξγάλσλ.
Δ Ο.Α.Π.Β.Β. ζπκβνπιεχεηαη επηζηεκνληθά ηνλ θ. Ώιέμαλδξν Γεσξγφπνπιν, Καζεγεηή
Πεξηβαιινληηθήο Βθπαίδεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Πξνζρνιηθήο Ώγσγήο θαη Βθπαίδεπζεο ηεο
Παηδαγσγηθήο ρνιήο ηνπ Ώ.Π.Θ.. Βλψ, κέινο ηεο έρεη παξαθνινπζήζεη θαη ην κάζεκα «Βξκελεία
Πεξηβάιινληνο θαη Πεξηβαιινληηθή Αηδαθηηθή» ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ
Σκήκαηνο Ααζνινγίαο θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ηνπ Ώ.Π.Θ., κε θαζεγήηξηα ηελ θα. Πνιπμέλε
Ράγθνπ.
Σξόπνη δηάδνζεο ησλ δξάζεσλ ηεο Ο.Γ.Π.Δ.Δ.
Οη δξάζεηο ηεο Ο.Α.Π.Β.Β. γίλνληαη γλσζηέο θαηαξρήλ πξνθνξηθψο –θνηλψο απφ ζηφκα ζε ζηφκακεηαμχ ησλ δαζηθψλ ππαιιήισλ, κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ γλσξίδνπλ ηηο δξάζεηο ηεο, κεηαμχ
γνλέσλ ησλ καζεηψλ θαζψο θαη θίισλ.
Βπξέσο γλσζηέο γίλνληαη νη δξάζεηο απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Ααζηθνχ Πεξηπηέξνπ θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο Αηεζλνχο Βθζέζεσο Θεζζαινλίθεο (Α.Β.Θ.), θαζψο θάζε ρξφλν ζηήλεηαη παηδηθή γσληά
φπνπ πξνζέξρνληαη πιήζνο παηδηψλ καδί κε ηνπο γνλείο ηνπο θη αλαξηάηαη ελεκεξσηηθή αθίζα
(banner), ελψ ην δαζηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Ααζηθνχ Πεξηπηέξνπ ελεκεξψλεη αλαιπηηθά.
Βπίζεο, ηδηαίηεξε πξνβνιή παξέρεηαη κέζσ ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο (θπξίσο Facebook)
φπνπ γίλεηαη δεκνζηνπνίεζε ησλ δξάζεσλ απφ ηηο αηνκηθέο αλαξηήζεηο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο ηφζν
ζηα πξνζσπηθά ηνπο πξνθίι φζν θαη ζε δηάθνξεο νκάδεο (π.ρ. Ααζηθή Τπεξεζία, Ααζηθά Υξνληθά).
Σν γεγνλφο φηη νη ππεξεζίεο ηεο Ο.Α.Π.Β.Β. είλαη ΑΧΡΒΏΝ, απνηειεί επίζεο έλαλ νπζηαζηηθφ
ιφγν δηάδνζεο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο γνλείο, δεδνκέλνπ φηη πθίζηαληαη αληίζηνηρεο
πξσηνβνπιίεο ηδησηηθψλ θνξέσλ πνπ παξέρνπλ παξφκνηεο ππεξεζίεο Πεξηβαιινληηθήο Βθπαίδεπζεο
απφ άηνκα δηαθφξσλ επαγγεικαηηθψλ ηδηνηήησλ; έλαληη θαηαβνιήο αληηηίκνπ αλά καζεηή.
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Ώπνηειέζκαηα
ηαηηζηηθά ησλ δξάζεσλ ηεο Ο.Γ.Π.Δ.Δ.
Δ Ο.Α.Π.Β.Β. δηαηεξεί βηβιίν-αξρείν φπνπ θαηαγξάθνληαη φιεο νη δξάζεηο, ελψ ζην ηέινο θάζε
έηνπο ζπληάζζεηαη θαη ππνβάιιεηαη ζηελ Τπεξεζία απνινγηζκφο δξάζεσλ, δηαπηζηψζεσλ θαη
πξνβιεκάησλ.
πσο πξνθχπηεη θαη απφ ηνλ ζπγθεληξσηηθφ απνινγηζηηθφ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, απφ ην 2013
κέρξη θαη ζήκεξα, έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζπλνιηθά 82 δξάζεηο. Ώπφ απηέο, νη 80 δξάζεηο αθνξνχλ
επηζθέςεηο – ελεκεξψζεηο ζηα ζρνιεία θαζψο θαη μελαγήζεηο – πεξηεγήζεηο καζεηψλ ηεο
Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο θαη πνιηηψλ ζην Πεξηαζηηθφ Αάζνο Θεζζαινλίθεο.
πγθεθξηκέλα, έιαβαλ ρψξα 35 ελεκεξψζεηο ζε ζρνιεία θαη 45 μελαγήζεηο ζην Πεξηαζηηθφ Αάζνο
Θεζζαινλίθεο. Βδψ, πξέπεη λα αλαθεξζνχλ νη πεξηεγήζεηο νξγαλσκέλσλ νκάδσλ πνπ έιαβαλ ρψξα
ζην Πεξηαζηηθφ Αάζνο Θεζζαινλίθεο, φπσο ησλ ζπλέδξσλ ηνπ 16νπ Ααζνινγηθνχ πλεδξίνπ, κειψλ
ηεο ΚΒΘΒΏ «Εζάθε», ηεο νκάδαο Βπξσπαίσλ Καζεγεηψλ θαη Βξεπλεηψλ (Εζπαλία, Μεγάιε
ΐξεηαλία, Εηαιία, Πνξηνγαιία) ηνπ Πξνγξάκκαηνο CUIDAR, πνιηηψλ ηεο Θεζζαινλίθεο ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ Βιιεληθή Ααζνινγηθή Βηαηξεία ζηα πιαίζηα ενξηαζκνχ ηεο Δκέξαο Ααζνπνλίαο,
Πξνζθφπσλ αιιά θαη ηνπ Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Βθπαίδεπζεο Βιεπζέξηνπ-Κνξδειηνχ θαη
ΐεξηίζθνπ. Σέινο, μερσξηζηή θαη ηδηαίηεξε ζηηγκή γηα ηελ Ο.Α.Π.Β.Β. απνηέιεζε ε ελεκέξσζε ησλ
θξαηνπκέλσλ ζην ρνιείν Αεχηεξεο Βπθαηξίαο ηνπ Γεληθνχ Καηαζηήκαηνο Κξάηεζεο Θεζζαινλίθεο
(Φπιαθέο Αηαβαηψλ). Οη ππφινηπεο 2 δξάζεηο αθνξνχλ ηελ ζπκκεηνρή ηεο Οκάδαο ζηα ΜαζεηηθάΠεξηβαιινληηθά πλέδξηα ηνπ 2018 (6Ο) θαη ηνπ 2019 (7Ο) πνπ δηνξγαλψλεη ην Κέληξν
Πεξηβαιινληηθήο Βθπαίδεπζεο Βιεπζέξηνπ-Κνξδειηνχ θαη ΐεξηίζθνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Αήκν
Θεζζαινλίθεο θαη γίλνληαη ζην Αεκαξρηαθφ Μέγαξν Θεζζαινλίθεο.
ηηο δξάζεηο ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 4713 άηνκα, απφ ηα νπνία ην 90% είλαη καζεηέο, δειαδή
4241. Ώπφ ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ, ην 85% - δειαδή 3605, ήηαλ καζεηέο Πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο θαη ην 15% - δειαδή 636, ήηαλ καζεηέο ηεο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο.
Πίλαθαο 1. Γξάζεηο θαη Αξηζκόο πκκεηερόλησλ αλά ρνιηθό Έηνο
Table 1. Activities and Number of Participants per School Year
πγθεληξσηηθόο Πίλαθαο Αξάζεσλ θαη Ώξηζκόο πκκεηερόλησλ αλά ρνιηθό Έηνο
Ώ/Ώ
1
2
3
4
5
6

ρνιηθό Έηνο

Ώξηζκόο
Αξάζεσλ

Ώξηζκόο πκκεηερόλησλ

2013-2014

10

455

2014-2015

15

909

2015-2016

17

943

2016-2017

8

323

2017-2018

12

691

2018-2019
ύλνια:

20

1392

82

4713

Πίλαθαο 2. Αξηζκόο πκκεηερόλησλ αλά Καηεγνξία
Table 2. Number of Participants per Category
Ώξηζκόο πκκεηερόλησλ αλά Καηεγνξία
πκκεηέρνληεο
Ώξηζκόο πκκεηερόλησλ

Μαζεηέο
4241

Πνιίηεο
472

Πίλαθαο 3. Αξηζκόο πκκεηερόλησλ Μαζεηώλ αλά Καηεγνξία Δθπαίδεπζεο
Table 3. Number of Participants Students per Category of Education
Ώξηζκόο πκκεηερόλησλ Μαζεηώλ αλά Καηεγνξία Βθπαίδεπζεο
Καηεγνξία Βθπαίδεπζεο
Πξσηνβάζκηα Βθπαίδεπζε
Αεπηεξνβάζκηα Βθπαίδεπζε
3605
636
Ώξηζκόο πκκεηερόλησλ Μαζεηώλ
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Πίλαθαο 4. Αξηζκόο θαη Δίδνο Γξάζεσλ
Table 4. Number and Type of Activities
Βίδνο Αξάζεσλ
Ώξηζκόο Αξάζεσλ

Ώξηζκόο θαη Βίδνο Αξάζεσλ
Βλεκέξσζε ζε
Ξελάγεζε ζην
ρνιεία
Π.Α.Θ.
35
45

Μαζεηηθά Πεξηβαιινληηθά
πλέδξηα
2

ρήκα 1. Αξηζκόο πκκεηερόλησλ θαη Γξάζεσλ αλά ρνιηθό Έηνο
Figure 1. Number of Participants and Activities per School Year

ρήκα 2. Αξηζκόο πκκεηερόλησλ αλά Καηεγνξία
Figure 2. Number of Participants per Category

ρήκα 3. Αξηζκόο πκκεηερόλησλ Μαζεηώλ αλά Καηεγνξία Δθπαίδεπζεο
Figure 3. Number of Participants Students per Category of Education
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ρήκα 4. Αξηζκόο θαη Δίδνο Γξάζεσλ
Figure 4. Number and Type of Activities

Απνηίκεζε - Αμηνιόγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Ο.Γ.Π.Δ.Δ.
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Ο.Α.Π.Β.Β. έρεη μεθηλήζεη απφ ηνλ Ώπξίιην ηνπ έηνπο
2019 δηαλνκή δνκεκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ ζηα ζρνιεία φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη δξάζεηο, ηα
νπνία απεπζχλνληαη ηφζν ζηνπο καζεηέο φζν θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο. Δ επεμεξγαζία ησλ
εξσηεκαηνινγίσλ βξίζθεηαη ζε αξρηθφ ζηάδην θαη δελ είλαη δπλαηή αθφκε ε εμαγσγή αζθαιψλ
απνηειεζκάησλ.
Οπφηε, παξαθάησ παξαηίζεηαη απνηίκεζε – απηφ-αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε νπνία
ζηεξίδεηαη ζηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εκπεηξία πνπ απέθηεζαλ ηα κέιε θαηά ηελ
εθαξκνγή ησλ δχν δξάζεσλ.
 ΐαζκφο αληαπφθξηζεο ησλ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ: Αηαπηζηψζεθε φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ
καζεηψλ θαη ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αληαπνθξίλνληαη ζεηηθά απέλαληη ζην
Πξφγξακκα. Βίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη φπνπ επηδεηθλχεηαη ελδηαθέξνλ, θαηά ηελ δηάξθεηα
δηαιείκκαηνο ή ζην πέξαο ηεο ελεκέξσζεο, έξρνληαη καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί λα απεπζχλνπλ
ζηελ Οκάδα απνξίεο θαη εξσηήζεηο.
 ΐαζκφο αληαπφθξηζεο ηνπ ζέκαηνο ζηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ: Αηαπηζηψζεθε φηη ε
ζεκαηνινγία ηνπ πξνγξάκκαηνο αληαπνθξίλεηαη ζεηηθά ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ καζεηψλ. Οη
καζεηέο ηεο Πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο θαίλεηαη λα είλαη πην δεθηηθνί ζε πεξηβαιινληηθά –
δαζηθά ζέκαηα, πξνθαλψο ιφγσ ειηθίαο.
 ΐαζκφο επίηεπμεο θαη αθνκνίσζεο ησλ γλσζηηθψλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο: Αηαπηζηψζεθε φηη
νη καζεηέο θαη νη εθπαηδεπηηθνί ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο αθνχλ, βιέπνπλ θαη καζαίλνπλ έλλνηεο
θαη θαηαζηάζεηο πνπ αγλννχλ.
 Μεηαδνηηθφηεηα ηεο νκάδαο: Αηαπηζηψζεθε φηη ε νκάδα κεηαδίδεη ηα κελχκαηα θαη ηνπο ζηφρνπο
πνπ ζέιεη λα επηηχρεη αλάινγα κε ηελ δεθηηθφηεηα θαη ηελ αληαπφθξηζε ησλ καζεηψλ.
 Ώλαγλψξηζε δαζηθψλ-πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ: Αηαπηζηψζεθε φηη
ε πιεηνλφηεηα ησλ καζεηψλ αλαγλσξίδνπλ ηα δαζηθά – πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζή ηνπο αιιά πξνθχπηεη φηη δελ αληηιακβάλνληαη ηελ ζνβαξφηεηά ηνπο.
Πξνβιήκαηα ζηελ εθαξκνγή ησλ δξάζεσλ ηεο Ο.Γ.Π.Δ.Δ.
Καηά ηελ νξγάλσζε, πξνγξακκαηηζκφ θαη πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηεο Ο.Α.Π.Β.Β.
δηαπηζηψζεθαλ θαη δηαπηζηψλνληαη δηαξθψο κηθξφηεξα ή κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα. πγθεθξηκέλα:
 Έιιεηςε άκεζσλ θνλδπιίσλ, κε απνηέιεζκα λα είλαη απαξαίηεηε θαη αλαπφθεπθηε ε
απηνρξεκαηνδφηεζε απφ ηα κέιε ηεο Οκάδαο γηα ηελ αγνξά θαη εμνπιηζκφ κε δηάθνξα πιηθά (π.ρ.
θνξεηφ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, θηάιηα, πξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο, εθηχπσζε θσηνγξαθηψλ, ρξήζε
ηδησηηθψλ απηνθηλήησλ θ.α.).
 Παξάιιεια θαζήθνληα. Πνιιέο θνξέο έθηαθηα γεγνλφηα (π.ρ. θαηαγγειία ζηελ πεξηνρή επζχλεο
ησλ δαζνθπιάθσλ –κειψλ ηεο Οκάδαο,
έθηαθηεο ζπζθέςεηο θ.α.) αλαηξέπνπλ ηνλ
πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ πιήξε παξνπζία ησλ κειψλ ηεο Οκάδαο.
 Απζθνιία ζηελ ρξήζε ππεξεζηαθψλ νρεκάησλ, θαζψο ε Ο.Α.Π.Β.Β. θαη ην έξγν ηεο
αληηκεησπίδεηαη σο δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο ππεξεζηαθή δξαζηεξηφηεηα. Ώπηφ ζπλεπάγεηαη,
θάπνηεο θνξέο, ηελ αλαγθαζηηθή ρξήζε ησλ ηδησηηθψλ νρεκάησλ ησλ κειψλ γηα ηηο κεηαθηλήζεηο
απφ θαη πξνο ηνπο ρψξνπο δξάζεσλ.
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Δ αδπλακία πξνγξακκαηηζκνχ δξάζεσλ ηα αββαηνθχξηαθα ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο
ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ ζρεηηθή απνδεκίσζε ησλ ππαιιήισλ θαη ηεο παξάιιειεο ππεξεζηαθήο
ππνρξέσζεο γηα απαζρφιεζε ηα αββαηνθχξηαθα κε ην πξφγξακκα ηεο Ααζνπξνζηαζίαο θαη ηηο
πεξηπνιίεο.
Ώπαηηείηαη εηήζηνο θαζαξηζκφο θαη ζπληήξεζε ησλ κνλνπαηηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ
πεξηήγεζε ζην Π.Α.Θ.

πδήηεζε - πκπεξάζκαηα
Καηά ηελ δηάξθεηα εθαξκνγήο θαη πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηηο αληίζηνηρεο δξάζεηο, ε
Ο.Α.Π.Β.Β. θαηέιεμε ζε δηάθνξα ζπκπεξάζκαηα-δηαπηζηψζεηο.
πγθεθξηκέλα, ζε φηη αθνξά ηνπο καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, δηαπηζηψζεθε:
 Δ ειιηπήο ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ, αιιά θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ θάπνηεο θνξέο, πάλσ ζε δαζηθά
ζέκαηα. Βλψ νη καζεηέο, φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ βαζκίδσλ, ζπκκεηέρνπλ ζε Πεξηβαιινληηθά
Πξνγξάκκαηα ηνπ ζρνιείνπ ηνπο θαη καζαίλνπλ θαη ελεκεξψλνληαη γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην
Πεξηβάιινλ, ηελ Κιηκαηηθή Ώιιαγή, ηελ ΐηνπνηθηιφηεηα, ηελ Ώλαθχθισζε θ.ι.π., δηαπηζηψζεθε
φηη αγλννχλ βαζηθέο αξρέο θαη φξνπο πνπ δηέπνπλ ην θπζηθφ – δαζηθφ πεξηβάιινλ. Ώλαιχνπλ
δειαδή πξνρσξεκέλεο έλλνηεο, θαηαζηάζεηο θαη θαηλφκελα ρσξίο λα γλσξίδνπλ ηη είλαη Αέληξα,
Αάζνο, Ααζηθφ Οηθνζχζηεκα, πνηα δέληξα θχνληαη ζηελ Βιιάδα, πνηα δψα δνπλ ζηα Βιιεληθά
Αάζε θαη γηαηί, ηελ αιιειεπίδξαζε φισλ ησλ παξαπάλσ θ.α.. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο
φηη ηα πεξηζζφηεξα παηδηά δπζθνιεχνληαη λα απνδερζνχλ φηη ζηα ειιεληθά δάζε δελ δηαβηνχλ
ιηνληάξηα, ηίγξεηο, θφκπξεο θαη άιια δψα ηεο ζαβάλαο θαη ηεο δνχγθιαο, επεξεαδφκελα εκθαλψο
απφ ζρεηηθά ληνθηκαληέξ πεξηβαιινληηθνχ πεξηερνκέλνπ.
 Δ ιαλζαζκέλε ελεκέξσζε, ηφζν ησλ καζεηψλ φζν θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πάλσ ζε δαζηθά
ζέκαηα θαη νη αλαθξίβεηεο ησλ καζεηηθψλ βηβιίσλ. Βλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε ρξήζε ηνπ
ιαλζαζκέλνπ φξνπ «ρεηκέξηα λάξθε» αληί ηνπ νξζνχ «ρεηκέξηνο χπλνο» αλαθνξηθά κε ηελ
αξθνχδα θαη αληίζηνηρα «αεηζαιή» θαη φρη «αείθπιια» αλαθνξηθά κε ηα δέλδξα.
 Οη καζεηέο αθνκνηψλνπλ θη αληηιακβάλνληαη θαιχηεξα έλλνηεο θαη δηάθνξα θαηλφκελα ζρεηηθά
κε ηα δάζε φηαλ παξαθνινπζνχλ πξψηα ηελ ελεκέξσζε ζην ζρνιείν θαη κεηά επηζθέπηνληαη θαη
παξαθνινπζνχλ θαη ην πξφγξακκα ζην δάζνο.
ε φηη αθνξά ηελ ιεηηνπξγία ηεο Ο.Α.Π.Β.Β. δηαπηζηψζεθε φηη:
 Βίλαη απαξαίηεηε θαη αλαγθαία ε ζηήξημε θη εκπηζηνζχλε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Τπεξεζίαο ζηα
κέιε ηεο Οκάδαο.
 Δ ζπκκεηνρή ηεζζάξσλ (4) ππαιιήισλ ζηελ Οκάδα ηελ θαζηζηά επέιηθηε ζε πηζαλέο απνπζίεο
κειψλ ιφγσ παξάιιεισλ θαζεθφλησλ. Βλψ, είλαη εθηθηφο θαη απαξαίηεηνο ν θαηακεξηζκφο
θαζεθφλησλ (π.ρ. ππεχζπλνο πξνγξακκαηηζκνχ θαη δεκνζίσλ ζρέζεσλ, ππεχζπλνο ζπγθέληξσζεο
θαη δηακφξθσζεο νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ, ππεχζπλνο ηήξεζεο αξρείνπ θ.α.).
 Ώπαηηείηαη ε δηάζεζε πξνζσπηθνχ ρξφλνπ.
 Βίλαη αλαπφθεπθηε ε απηνρξεκαηνδφηεζε απφ ηα κέιε.
 Βίλαη ζεηηθφ ην γεγνλφο ησλ δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ ησλ κειψλ.
 Δ πιεηνλφηεηα ησλ καζεηψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη απιψλ πνιηηψλ αγλννχλ ηελ χπαξμε ηεο
Ααζηθήο Τπεξεζίαο θαη ζπλεπψο ην αληηθείκελν θαη ην έξγν ηεο.
 Σν Ααζηθφ Πεξίπηεξν θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο Αηεζλνχο Βθζέζεσο Θεζζαινλίθεο απνηειεί
εμαηξεηηθφ κέζν πξνβνιήο ηφζν ηνπ έξγνπ ηεο Ο.Α.Π.Β.Β. φζν θαη ηεο Ααζηθήο Τπεξεζίαο
επξχηεξα.
Πξνηάζεηο
Μεηά απφ έμη (6) ρξφληα δξαζηεξηνπνίεζεο θη απφθηεζε αλάινγεο εκπεηξίαο ε Ο.Α.Π.Β.Β.
πξνηείλεη ηα αθφινπζα:
 Να επηθαηξνπνηεζεί- εθζπγρξνληζηεί ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ηελ εθαξκνγή
πξνγξακκάησλ δαζηθήο-πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θη ελεκέξσζεο απφ ηελ Ααζηθή Τπεξεζία.
 Να πξνρσξήζεη ε Γεληθή Αηεχζπλζε Ααζψλ θαη Ααζηθνχ Πεξηβάιινληνο ηνπ Τπνπξγείνπ
Πεξηβάιινληνο θη Βλέξγεηαο:
o ζηελ αλάδεημε ηεο Ααζηθήο –Πεξηβαιινληηθήο Βθπαίδεπζεο θαη Βλεκέξσζεο κε ζθνπφ λα
εθαξκνζηνχλ αλάινγα πξνγξάκκαηα θαη ζε άιια Ααζαξρεία ή Αηεπζχλζεηο Ααζψλ. ηελ
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o
o
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o

πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζεσξείηαη απαξαίηεηε θαη αλαγθαία ε ελεκέξσζε θαη ε ζπλεξγαζία κε
ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.
ζε δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ πνπ λα αθνξνχλ ηελ θαηάξηηζε ησλ δαζηθψλ ππαιιήισλ (φισλ
ησλ εηδηθνηήησλ) ζηελ δαζηθή-πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε.
ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ψζηε λα γίλνπλ δηνξζψζεηο
ιαλζαζκέλσλ αλαθνξψλ ζε δαζηθά ζέκαηα ζηα ζρνιηθά βηβιία.
ζε πξνβνιή ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηνπ έξγνπ ηεο Ααζηθήο Τπεξεζίαο.
ζηελ έθδνζε λέσλ ελεκεξσηηθψλ θπιιαδίσλ θη αθηζψλ.

Ώλαθεθαιαηψλνληαο, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε ζπγθεθξηκέλε Οκάδα ζπγθξνηήζεθε απφ
δαζηθνχο ππαιιήινπο πνπ αγαπνχλ ηα παηδηά, πνπ μέξνπλ λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα δηαθσλνχλ
κεηαμχ ηνπο επνηθνδνκεηηθά, πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα αθηεξψζνπλ πξνζσπηθφ ρξφλν θαη πάλσ απ‘
φια πνπ πηζηεχνπλ ζηελ Ααζηθή Τπεξεζία, ην έξγν θαη ηελ ζπλεηζθνξά ηεο.
Βπραξηζηίεο
Δ Ο.Α.Π.Β.Β. νθείιεη λα εθθξάζεη ηηο εηιηθξηλείο επραξηζηίεο ηεο ζηελ Ώλαπιεξψηξηα
Πξντζηακέλε ηνπ Ααζαξρείνπ Θεζζαινλίθεο θα Ώγγειίδνπ Βιέλε, ε νπνία απφ ηελ πξψηε ζηηγκή
ζηήξημε κε ηδηαίηεξν ελζνπζηαζκφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο Οκάδαο θαη βνήζεζε ζηελ πινπνίεζε ησλ
δξάζεσλ ζηνλ βαζκφ πνπ απηφ ην επηηξέπνπλ νη ππεξεζηαθέο αλάγθεο θαη νη ρξεκαηνδνηηθέο
ζπλζήθεο.
Abstract
In the present study it is presented and evaluated the project of the Team of Forestry - Environmental
Education and Information (T.F.E.E.I.) of the Forestry Department of Thessaloniki, which is consisted
of four forestry employees (2 foresters-environmentalists, 2 forest rangers) and is taking action mainly
at primary and secondary schools of its responsibility area, while it informs and several other bodies.
The purpose of this study is to present the way that the T.F.E.E.I. works, the materials and the means
that are used, the citation of statistics, the evaluation of the project, the problems that the T.F.E.E.I.
has came up and still is facing as well as the ascertainments and the conclusions which has already
come up.
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Πεξίιεςε
ηελ παξνχζα κειέηε έγηλε απφπεηξα αλάδεημεο ηεο αλάγθεο αιιαγήο ηνπ ηξφπνπ πνπ
αληηιακβαλφκαζηε ηελ πεξηβαιινληηθή πξαγκαηηθφηεηα. Ώπηφ επηρεηξήζεθε κέζα απφ ηελ
ελζσκάησζε λέσλ εξκελεπηηθψλ θσδίθσλ, αλαθνξηθά κε έλλνηεο, ιεηηνπξγίεο, αμίεο, ζπκπεξηθνξέο
θαη πξνηεξαηφηεηεο ηεο θνηλσλίαο ζε κία εληαία ζεψξεζε ηνπ θφζκνπ. Δ
παξαπάλσ
ζέζε
ζηνηρεηνζεηήζεθε κέζα απφ δηαδηθαζίεο ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο θαη εξκελεπηηθήο δηεξεχλεζεο,
θαηά ηηο νπνίεο έγηλε θξηηηθή επεμεξγαζία βαζηθψλ ελλνηψλ θαη ηεο κεηαμχ ηνπο εγγχηεηαο, έηζη
ψζηε εληέιεη λα δνκεζεί κηα λέα ζεψξεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο σο κηα λέα πεξηβαιινληηθή
πξαγκαηηθφηεηα, ζπλνδεία κηαο λέαο πξφηαζεο επηθνηλσλίαο. Δ εζηίαζε ηεο κειέηεο αθνξά ζην
δάζνο θαη ηελ ελλνηνιφγεζή ηνπ σο κνπζείν.
Λέμεηο θιεηδηά: Γάζνο, κνπζείν, ζύγρξνλε κνπζεηνπαηδαγσγηθή, δαζηθή εθπαίδεπζε γηα ηελ αμηνβίσηε
αλάπηπμε
Βηζαγσγή
ηελ παξνχζα κειέηε επηρεηξείηαη ε αλάδεημε ηεο αλάγθεο αιιαγήο ηνπ ηξφπνπ πνπ
αληηιακβαλφκαζηε ηελ πεξηβαιινληηθή πξαγκαηηθφηεηα (Ράγθνπ 2015). Ώπηφ επηηπγράλεηαη
ελζσκαηψλνληαο λένπο εξκελεπηηθνχο θψδηθεο, αλαθνξηθά κε έλλνηεο, ιεηηνπξγίεο, αμίεο,
ζπκπεξηθνξέο θαη πξνηεξαηφηεηεο ηεο θνηλσλίαο ζε κία εληαία ζεψξεζε ηνπ θφζκνπ (Littledyke
2008). Δ παξαπάλσ ζέζε επηρεηξείηαη λα ζηνηρεηνζεηεζεί κέζα απφ δηαδηθαζίεο ζεσξεηηθήο
πξνζέγγηζεο θαη εξκελεπηηθήο δηεξεχλεζεο, θαηά ηηο νπνίεο πξαγκαηψλεηαη θξηηηθή επεμεξγαζία
βαζηθψλ ελλνηψλ θαη ηεο κεηαμχ ηνπο εγγχηεηαο, έηζη ψζηε εληέιεη λα δνκείηαη κηα λέα ζεψξεζε
πξνο κηα λέα πεξηβαιινληηθή πξαγκαηηθφηεηα, ζπλνδεία κηαο λέαο πξφηαζεο επηθνηλσλίαο. Δ
εζηίαζε ηεο κειέηεο αθνξά ζην δάζνο θαη ηελ ελλνηνιφγεζή ηνπ κέζα απφ κηα δηαθνξνπνηεκέλε
αθνινπζία εξκελείαο ηεο έσο ζήκεξα πξαγκαηηθφηεηαο αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα «δάζνο» θαη
«κνπζείν».
Οη αλσηέξσ έλλνηεο απνηεινχλ ππφβαζξν θαη ηεθκήξηα αλαθνξάο ζηελ παξνχζα ζεσξεηηθή
πξνζέγγηζε κέζσ ησλ αθφινπζσλ νξηζκψλ, νη νπνίνη αθνξνχλ ζηηο έλλνηεο,
«κνπζείν» σο
«… έλαο δσληαλόο νξγαληζκόο, αλνηρηόο ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο επηζθεπηώλ. Έλαο νξγαληζκόο ν
νπνίνο επηδξά άκεζα ζην παξόλ, θνηηά κε ζάξξνο ην κέιινλ θαη αληηκεησπίδεη κε ζεβαζκό ην παξειζόλ,
ρσξίο ζηείξα πξνζθόιιεζε ζε απηό»11.
Οξγαληζκφο κφληκνο, πνπ δελ ιεηηνπξγεί κε θχξην ζθνπφ ην θέξδνο, κε θνηλσληθφ ξφιν θαη
δεκφζην ραξαθηήξα, ππνηαγκέλνο ζηελ ππεξεζία ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο αλάπηπμήο ηεο θαη αλνηρηφο
ζην θνηλφ (ICOM 1974).
Οξγαληζκφο πνπ δηαθπιάζζεη θη εξκελεχεη πιηθέο καξηπξίεο θαη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην
δεκφζην φθεινο12 (1984). Με ηελ έλλνηα «νξγαληζκφο» ππνλννχληαη νη καθξνρξφληνη ζθνπνί ηνπ, ελψ
κε ηε ιέμε «πιηθέο» ππνδειψλεηαη θάηη απηφ θαη ζπγρξφλσο απζεληηθφ ιφγσ ηεο έλλνηαο
11
12

Οηθνλφκνπ, Μ.2003, Μνπζείν: Ώπνζήθε ή δσληαλφο νξγαληζκφο; Βθδφζεηο Κξηηηθή ΏΒ, Ώζήλα
Έλσζε Μνπζείσλ ΐξεηαλίαο, πλέδξην 1984
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«καξηπξίεο». Δ κεηεμέιημε απηνχ ηνπ νξηζκνχ (1998) επηθεληξψλεηαη ζηνπο αλζξψπνπο θαη ζηε
δηαδξαζηηθή ζρέζε ηνπο κε ηνλ νξγαληζκφ, θαζψο αλαθέξεηαη ζε κέξε ηνπ πνπ ζπληζηνχλ πξνζηηά
αληηθείκελα θαη δείγκαηα ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ, ηα νπνία δηαθπιάζζεη γηα ηελ θνηλσλία, ελψ ηνλίδεηαη
ε πξνζβαζηκφηεηα θαη αλνηρηφηεηά ηνπ ζην επξχ θνηλφ (Οηθνλφκνπ 2003).
ηελ ίδηα ζεψξεζε θαη θαηεγνξηνπνίεζε εληάζζνληαη θαη νξγαληζκνί πνπ εθζέηνπλ δσληαλά
δείγκαηα απφ θπηά θαη δψα, φπσο βνηαληθνί θαη δσνινγηθνί θήπνη, πξνζηαηεπκέλνη βηφηνπνη (ICOM
2001).
-«δάζνο» σο:
ζεκαίλνπζαο ζεκαζίαο,
αληίζηνηρνο κε ηα αλσηέξσ νξηζκφο ηνπ σο έλαο ζπλερψο
κεηαβαιιφκελνο θαη αλαλενχκελνο νξγαληζκφο, ν νπνίνο δεη σο ζχλνιν θαη ηαπηφρξνλα έρεη
δηαθξηηά θαη δηαθξηλφκελα ηα κέξε ηνπ (Νηάθεο 1980). Ο θνηλσληθφο ραξαθηήξαο θαη ξφινο ηνπ
δάζνπο δηαθαίλεηαη κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ε νπνία νξίδεηαη «σο δηαξθήο θνηλσθειήο ιεηηνπξγία
… πάληνηε πιεξέζηεξα θαη θαηά ηνλ νξζνινγηθόηεξν ηξόπν ζηηο αλάγθεο ηεο αλζξώπηλεο θνηλσλίαο
(Νηάθεο 1986, Zagas θ.α. 1999). Τπφ ην πξίζκα απηφ ην δαζηθφ ηνπίν απνηειεί «άµεζα αγώγηµν,
θνηλσληθά απνιαµβαλόµελν δαζηθό πεξηβαιινληηθό αγαζό (Παπαδφπνπινο θαη Γάγθαο 2017)».
ζηνλ ζπληαγκαηηθφ νξηζκφ ηνπ, φπνπ λνείηαη σο δάζνο «…ην νξγαληθό ζύλνιν … καδί κε ηελ εθεί
ζπλππάξρνπζα ρισξίδα θαη παλίδα, ηα νπνία απνηεινύλ, κέζσ ηεο ακνηβαίαο αιιειεμάξηεζεο θαη
αιιεινεπίδξαζήο ηνπο, ηδηαίηεξε βηνθνηλόηεηα …».
χκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα θαη ζε δηαδηθαζία αληηπαξαβνιήο, αλαδεηθλχεηαη ε εγγχηεηα θαη
«ζπγγέλεηα» ησλ δχν φξσλ, δειαδή ηνπ κνπζείνπ θαη ηνπ δάζνπο. Δ ηειεπηαία δηαπίζησζε
δηεπθνιχλεη ηε κειέηε, επαηζζεηνπνίεζε θαη αλάδεημε ηεο αλάγθεο πξνζηαζία ηνπ δάζνπο. Σν
επηηπγράλεη, δάλεηα, κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε ηδενινγηψλ, θηινζνθηψλ, ζεσξηψλ κάζεζεο,
δηδαθηηθψλ αξρψλ θαη κεζνδνινγηψλ πνπ έρνπλ εγθαζηδξπζεί ζηελ παηδαγσγηθή ηνπ χγρξνλνπ
Μνπζείνπ, δειαδή ζηε ζχγρξνλε Μνπζεηνπαηδαγσγηθή.
Τιηθά θαη Μέζνδνη
Αλάπηπμε
ηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα θαη πξνβιεκαηηθή ην πεξηβάιινλ δηαδξακαηίδεη έλαλ θνκβηθφ
ξφιν ζηελ θαηεχζπλζε ηεο δηαρείξηζήο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο κε φξνπο αμηνβίσηεο αλάπηπμεο.
Δ ζεκαίλνπζα ζέζε θαη ε ζεκαζία ηνπ, παξφηη έρεη απφ πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο εληνπηζηεί θη
ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη, εληνχηνηο έσο θαη ζήκεξα εμαθνινπζεί ζεκαζηνινγηθά λα ραξαθηεξίδεηαη
απφ αθαζφξηζηα φξηα εμαηηίαο ηεο αλνηρηφηεηάο ηνπ ζε εμειηζζφκελα θνηλσληθά θαηλφκελα (Harff θαη
Durand 1977, ΦινγαΎηε 1998). Δ εξκελεία ηνπ φξνπ δηαθνξνπνηείηαη θαηά πεξίπησζε εκθαληδφκελε
άιινηε σο «ρώξνο δσήο, ρώξνο δηαβίσζεο, ζύζηεκα ζρέζεσλ, πεδίν δξάζεο, πεδίν δεκηνπξγίαο,
παξαγσγήο, θαηαλάισζεο» θαη άιινηε σο «πεδίν πεηξακαηηζκνύ, κεηαηξνπήο, κάζεζεο, ρώξνο
θνηλσληθνπνίεζεο, έθθξαζε ηεο θνπιηνύξαο, εξέζηζκα γηα αληηδξάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, αγαζό πξνο
εθκεηάιιεπζε…» (ΦινγαΎηε 1998).
ηελ παξνχζα εξγαζία νη γξάθνληεο επηρεηξνχλ λα πξνζεγγίζνπλ ην πεξηβάιινλ, ζπγθεθξηκέλα ην
δάζνο, απνδίδνληάο ηνπ λέα ππφζηαζε θαη ηδενινγηθφ ραξαθηήξα ζε ζχλδεζε κε ηελ
πξαγκαηηθφηεηα. Δ ζπγθεθξηκέλε ζεψξεζε είλαη ηδσκέλε σο ζχλζεζε πξνβιεκαηηθψλ θαη
πξνβιεκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ ρψξν ηεο νηθνινγίαο, ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ.
Σαπηφρξνλα ε πξνζπάζεηα εληάζζεηαη ζε έλα λέν ελλνηνινγηθφ, ζεσξεηηθφ θαη κεζνδνινγηθφ
ππφβαζξν. Αηακεζνιαβεηήο ζηε κεηάβαζε είλαη ε κνπζεηαθή εθπαίδεπζε. Δ επίθιεζή ηεο
ηεθκεξηψλεηαη κέζα απφ δηαδξνκέο θαη νκνηφηεηεο πνπ θέξνπλ ηνπο δχν φξνπο, κνπζείν θαη δάζνο,
-λα ηαπηίδνληαη, θαζψο κε βάζε ηε ζχγρξνλε κνπζεηνινγία ην κνπζείν κεηαιιάζζεηαη θαη
αιιειεπηδξά κε ην θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Πιένλ παχεη λα νξίδεηαη απφ ηα ζηελά φξηα ελφο
θηηξίνπ θαη κπνξεί λα βξίζθεηαη νπνπδήπνηε, σο κε παξαδνζηαθφ (νηθνκνπζείν, ππαίζξην κνπζείν)
(Riviere 1969 ζην Οηθνλφκνπ 2003).
-λα ραξαθηεξίδνληαη σο δσληαλνί νξγαληζκνί α) πνπ είλαη αλνηρηνί πξνο δηαθνξεηηθέο νκάδεο
επηζθεπηψλ (φπσο αλσηέξσ Νηάθεο 1986, Οηθνλφκνπ 2003), β) πνπ ιεηηνπξγνχλ πξνο ην δεκφζην
φθεινο δηαθπιάζζνληαο θη εξκελεχνληαο πιηθέο καξηπξίεο θαη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο κε ηξφπν απηφ
θη απζεληηθφ (φπσο αλσηέξσ ICOM 1974, Νηάθεο 1986, Zagas θ.α. 1999, Παπαδφπνπινο θαη Γάγθαο
2017), γ) πνπ νη άλζξσπνη αλαπηχζζνπλ δηαδξαζηηθή ζρέζε καδί ηνπο, αθνχ ηα κέξε ηνπο
ζπληζηνχλ πξνζηηά αληηθείκελα θαη δσληαλά δείγκαηα ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ, ηα νπνία δηαθπιάζζνληαη
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εθεί γηα ηελ θνηλσλία (φπσο αλσηέξσ ICOM 2001, ζπληαγκαηηθφο νξηζκφο ηνπ δάζνπο), ελψ δ)
ηνλίδεηαη ε πξνζβαζηκφηεηα θαη αλνηρηφηεηά ηνπο ζην επξχ θνηλφ (φπσο αλσηέξσ ICOM 200,
Οηθνλφκνπ 2003).
Δ λέα πεξηβαιινληηθή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ δάζνπο σο κνπζείν θαη ε εξκελεία ηεο δίλεη ην
δηθαίσκα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ηεο ελεκέξσζεο θη επαηζζεηνπνίεζεο ζρεηηθά κε απηφ,
αθνινπζψληαο λέα επηζηεκνληθά ξεχκαηα ζηελ ςπρνινγία, θνηλσληνινγία θη εθπαηδεπηηθή ζεσξία, ηα
νπνία έρνπλ επεξεάζεη ρψξνπο ηεο εθπαίδεπζεο, φπσο είλαη ε κνπζεηαθή εθπαίδεπζε, ε εθπαίδεπζε
γηα ηελ αεηθνξία –θαη φρη κφλν-, κεηαηνπίδνληαο ην ελδηαθέξνλ απφ ηε δηδαθηηθή ζπκπεξηθνξά ζηε
δηδαθηηθή ζθέςε (Ααζθνιηά 2005). ε απηνχο ηνπο ρψξνπο πιένλ επηθξαηεί κία επξχηεξε αληίιεςε
γηα ηε κάζεζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία πέξα απφ ηε λέα γλψζε ιακβάλνπλ ρψξα θαηαζηάζεηο θαη
ιεηηνπξγίεο πνπ απνβιέπνπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο, ζηε δηέγεξζε ηεο πεξηέξγεηαο
κέζα απφ ηε βίσζε θαη ηελ εκπεηξία. Έηζη κπνξεί θάπνηνο λα αληηιακβάλεηαη θαη λα εξκελεχεη ηελ
πξαγκαηηθφηεηα
κε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο ηξφπνπο (πνιπζεκία), δίρσο απηφ λα ζπληζηά
κεηνλέθηεκα. Ώληίζεηα φηαλ απηφ ζπκβαίλεη, απνδεηθλχεη ηελ ειεπζεξία θαη ηε δεκνθξαηηθφηεηα ηεο
ζθέςεο, θαζψο ελζσκαηψλεη ηνλ ζχγρξνλν ηδενινγηθφ πινπξαιηζκφ ζε κηα λέα πξαγκαηηθφηεηα,
κέζα απφ ηνλ ππάξρνληα ελλνηνινγηθφ θαη κεζνδνινγηθφ πινχην (Ααζθνιηά 2005, ΦινγαΎηε θαη
Ααζθνιηά 2005).
Σν δάζνο σο κνπζείν θαζηεξψλεηαη ηαπηφρξνλα σο πεξηβαιινληηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηζηηθφ
αγαζφ θαη πξντφλ, ην νπνίν θαιεί ην ζρνιείν λα επεθηαζεί ζε εμσζρνιηθνχο ρψξνπο κάζεζεο
(Νηθνλάλνπ 2005). Τπφ ην λέν πξίζκα πξνζδνθάηαη ε άκεζε επαθή ηνπ επηζθέπηε κε απηφ, αιιά θαη
νη έκκεζεο κνξθέο κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλίαο. Έηζη επηηπγράλεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ δάζνπο θαη σο
αλζξσπνθεληξηθφο/επηζθεπηνθεληξηθφο νξγαληζκφο. Με απηφλ ηνλ ραξαθηήξα ην δάζνο έρεη σο ζηφρν
ηελ επηθνηλσλία. Δ ζχλδεζε ηνπ δάζνπο κε ηελ επηθνηλσλία ηεθκεξηψλεηαη κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο,
θαζψο ε επηθνηλσλία απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν θάζε εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (Μπαθηξηδήο 2002).
Πξαγκαηνπνηείηαη κε επηθνηλσληαθέο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο έρνπλ εθπαηδεπηηθέο πξνζέζεηο πνπ
απνβιέπνπλ απνζηνιηθά ζε παηδαγσγηθά νθέιε γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν (ICOM 1996, Γθαδή 2004).
Ο επηρεηξνχκελνο ζπγθεξαζκφο ηεο έλλνηαο ηνπ δάζνπο κε απηήλ ηνπ κνπζείνπ εηζάγεη ηε
δπλαηφηεηα πξνζέγγηζήο ηνπ κέζσ θνηλσληθψλ ζεσξηψλ νη νπνίεο αμηνπνηνχληαη ζπζηεκαηηθά ζηε
κνπζεηνπαηδαγσγηθή -κε θπξίαξρν απηφ ηνπ κεηακνληεξληζκνχ-. Έηζη ε
ζηνρεπκέλε
επηθνηλσλία/δαζηθή εθπαίδεπζε γηα ηελ αμηνβίσηε αλάπηπμε πνπ ιακβάλεη ρψξα θαηά ηελ επίζθεςε
ζην δάζνο, κέζα απφ ην πξίζκα ηνπ κεηακνληεξληζκνχ13 σο θνηλσληθφ ξεχκα, αιιάδεη ηειείσο φιν
ην ηνπίν ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Πέξα απφ ην έξγν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην ζρνιείν,
δηακνξθψλεη θαη επεξεάδεη ηελ ίδηα ηελ νξγάλσζε ηεο γλψζεο, ηνπο ηξφπνπο κάζεζεο, δειαδή
επεξεάδεη ηειηθά ηελ θνζκν-εηθφλα πνπ νηθνδνκνχλ νη εθπαηδεπφκελνη, θαζψο ζηνρεχεη «ζηελ
εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία» (Μαθξή-Μπφηζαξε 2005). Καηά ηνλ Harvey
ζηε κεηακνληέξλα θαηάζηαζε, ππάξρεη «ρψξνο» γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηνπ
"άιινπ", ηελ παξαγσγή εηθφλσλ θαη ιφγσλ θαη ηελ αλαγλψξηζε ησλ ρσξηθψλ θαη ρξνληθψλ
δηαζηάζεσλ ησλ εμειίμεσλ απηψλ.
Ώπηφ εληέιεη πνπ έρεη ζεκαζία γηα ην κεηακνληεξληζκφ είλαη ην "ηνπηθφ", κε ηελ εηδηθή ζεκαζία
ηνπ ηδηαίηεξνπ θαη ηνπ δηαθνξεηηθνχ, ελψ εζηηάδεη ζηελ αζηάζεηα, ηελ ελδερνκεληθφηεηα θαη ην
εθήκεξν (Περιηβαλίδεο 2002). Δ ζεψξεζε ηνπ κεηακνληεξληζκνχ ακθηζβεηεί ηε ζηαζεξφηεηα, ηελ
πξνβιεςηκφηεηα θαη ηε κνλαδηθφηεηα ηεο «αιήζεηαο», ηε ζέζε ηεο νπνίαο θαηαιακβάλεη ε ηάζε ηνπ:
―anything goes, everything is acceptable‖ (Feyerabend 1988). Εδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηάζεο
ηνπ κεηακνληεξληζκνχ είλαη ε ππνθεηκελνθεληξηθή ζεψξεζε ησλ πξαγκάησλ, ε νπνία δηαθαίλεηαη
θαηά ηελ αλαδήηεζε ιχζεο ησλ αδηεμφδσλ φηαλ ζηξέθεηαη ζην ίδην ην άηνκν θαη φρη ζε ιχζεηο πνπ
ζα πξνέιζνπλ κέζσ ηεο αιιαγήο ησλ δνκψλ πνπ ηα πξνθαινχλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν «θαηαιήγεη ζην
13

Δ πξνβιεκαηηθή ηνπ κεηακνληεξληζκνχ έρεη σο ζεκεία εθθίλεζεο ηε θηινζνθία ηνπ Νίηζε θαη ηνπ ΐηηγθελζηάηλ, θαη
θπξίσο ζρεηίδεηαη κε ηνλ Πξννπηηθηζκφ ηνπ πξψηνπ θαη ηα Γισζζηθά Παηρλίδηα ηνπ δεχηεξνπ (Νάζηνο, Οηθνλφκνπ,
νπξγνπηζίδνπ, Παπνπηζίδεο, 2001). Ο Μπακπηληψηεο απνδίδεη ζην Λεμηθφ ηεο Νέαο Βιιεληθήο Γιψζζαο ηνλ φξν
«κεηακνληέξλνο» σο «απηφο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ζχγρξνλν ξεχκα ηεο ηέρλεο (αξρηθψο ηεο αξρηηεθηνληθήο) πνπ αληηδξά
ζηηο θφξκεο ηνπ κνληεξληζκνχ θαη ρξεζηκνπνηεί πνηθηιία παξαδνζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε πξσηφηππεο ζπλζέζεηο». Βπίζεο
«κεηακνληέξλνο» είλαη «…ν αθξαίνο ζρεηηθηζκόο ζηηο αμίεο θαη ζηελ επηζηεκνληθή κέζνδν θαη ε απόξξηςε ηεο
αληηθεηκεληθόηεηαο».
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κεζνδνινγηθφ αηνκηζκφ» (Ώιεμίνπ Θ. 2002: 210 - 228). Βπνκέλσο ζηε κεηακνληέξλα πξνζέγγηζε
ηνπ δάζνπο δίλεηαη ην δηθαίσκα ζηε δηαθνξά θαη ηελ ειεπζεξία ηεο ζθέςεο θαη ηεο βνχιεζεο θαη
απνδέρεηαη ηελ ηζνηηκία φισλ ησλ αθεγήζεσλ, θαηαξγψληαο ην πξνβάδηζκα ηνπ επηζηεκνληθνχ
ιφγνπ ζηελ αλαδήηεζε ηεο αιήζεηαο, αθνχ νχησο ή άιισο είλαη αλζξψπηλεο λνεηηθέο θαηαζθεπέο
ιεηηνπξγηθνχ ραξαθηήξα. Δ γλψζε απνθηά ρξεζηηθή αμία ππαθνχνληαο ζηελ αξρή ηεο
απνδνηηθφηεηαο (Lyotard 1998).
Δ ζηνρεπκέλε επηθνηλσλία/δαζηθή εθπαίδεπζε γηα ηελ αμηνβίσηε αλάπηπμε πνπ πξαγκαηψλεηαη
θαηά ηελ επίζθεςε ζην δάζνο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο «ζπλήγνξνο ηνπ επηζθέπηε/θνηλνχ»
(Hooper-Greenhill 1994), αθνχ αλαιακβάλεη κέζα απφ κεηακνληέξλεο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο
κεζνιαβεηηθφ ξφιν αλάκεζα ζην δάζνο θαη ηνλ επηζθέπηε, κε ηνλ ηειεπηαίν λα ζπκκεηέρεη
ελεξγεηηθά (εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κειέηεο θαη ςπραγσγίαο, δξαζηεξηφηεηεο
πεξηθξνχξεζεο, θαζαξηζκνχ, θαηαγξαθήο ρισξίδαο παλίδαο θιπ). Δ ζχγρξνλε δαζηθή εθπαίδεπζε,
ζε αληηζηνηρία κε ηε κνπζεηνπαηδαγσγηθή (Rese 1995), πξνζεγγίδεηαη σο κεζνιαβεηηθή δηαδηθαζία
αλάκεζα: α) ζηηο επηζηήκεο ηνπ δάζνπο, β) ζηηο επηζηήκεο ηνπ δάζνπο θαη ηνπο επηζθέπηεο, γ) ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα ησλ επηζθεπηψλ θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ δάζνπο. ΐέβαηα δεηνχκελν ζήκεξα
θαηά ηνλ Friedman (2009) είλαη φρη πεξηζζφηεξε εθπαίδεπζε, αιιά πεξηζζφηεξε ζσζηή εθπαίδεπζε,
ε νπνία δελ ζα ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ζηελ αλάγλσζε θαη αξηζκεηηθή, αιιά ζηελ
θαηλνηνκία θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα. ην ίδην πλεχκα θηλείηαη ν Luke ν νπνίνο ππεξζεκαηίδεη ππέξ
ηεο δεκηνπξγίαο πην αεηθφξαο θνηλσλίαο κέζα απφ ηηο απνθαιχςεηο ηεο Πεξηβαιινληηθήο
Βθπαίδεπζεο πνιχπινθσλ θχθισλ ηεο παξαγσγήο θαη ηεο θαηαλάισζεο, νη νπνίνη … ηείλνπλ πξνο
ην απφιπην «ράνο» (Luke 2001).
Βληέιεη δηαθαίλεηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο δαζηθήο εθπαίδεπζεο πξνο
ηελ αεηθνξία θαη ηελ αμηνβίσηε αλάπηπμε, κέζα απφ επηθνηλσληαθέο/εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ
ζα έρνπλ σο αθεηεξία ηελ Πεξηβαιινληηθή Βθπαίδεπζε θαη ζα ηελ αθνινπζνχλ, θαζψο ζα
κεηεμειίζζεηαη θαη ζα κεηαηνπίδεη ην θέληξν βάξνπο ηεο απφ «ηε θύζε ζηελ θνηλσλία, από
ηερλνθξαηηθέο ινγηθέο ζε ελαιιαθηηθέο, από ζπκπεξηθνξηζηηθέο ζε θξηηηθέο, από πξνζσπηθέο
δηεθδηθήζεηο ζε ζπιινγηθέο, από αληαγσληζηηθέο ζρέζεηο, ζε ζπλεξγαηηθέο, από λαηνπξαιηζηηθέο
αλαδεηήζεηο ζε πνιηηηθέο, από ηερλνεπηζηεκνληθέο ιύζεηο, ζε θνηλσληθν-πνιηηηθν-νηθνλνκηθέο, από
απνιίηηθεο πξνζεγγίζεηο ζε πνιηηηθέο, από πνζνηηθέο αληηιήςεηο ζε πνηνηηθέο» (ΦινγαΎηε 2006).
Τπνγξακκίδεηαη απφ ηελ ΦινγαΎηε, φηη πιένλ απηνχ, ζπλνςίδεηαη θάησ απφ ηνλ φξν αεηθνξία ην
ζχλνιν ησλ πξνζδνθηψλ θαη νξακάησλ, φπσο θαη ε δχζβαηε πνξεία γηα ηηο θνηλσληθέο αιιαγέο κε
απψηεξν ζηφρν ηελ νηθνινγηθή βησζηκφηεηα θαη ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε (2006). ε κία
πξνζπάζεηα ρσξνζέηεζεο ηεο αεηθνξίαο ζηνλ ελλνηνινγηθφ ράξηε ηδεψλ, ε έλλνηά ηεο θαζνξίδεηαη
απφ ηνπο πφινπο ελφο ηξηγψλνπ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηνλ άλζξσπν, ηελ θνηλσλία θαη ην
πεξηβάιινλ. Κάζε πιεπξά απηνχ ηνπ ηξηγψλνπ αληηζηνηρεί ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο, νη νπνίεο
αλάινγα κε ηε βαξχηεηα θαη ηε δχλακε ησλ δεζκψλ πνπ αλαπηχζζνληαη, πξνζεγγίδνπλ ηε ζεκαζία
ηεο, θαηεπζχλνληαο θάζε εξκελεπηηθή πξνζπάζεηα ζε δηαθνξεηηθφ ζπκπέξαζκα (Θενδσξίδνπ 2012).
πκπεξαίλνληαο, είλαη απαίηεζε ησλ θαηξψλ ε εθαξκνγή ηεο δαζηθήο εθπαίδεπζεο εληαγκέλεο θαη
ζην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθνξία14.
Δ εθπαηδεπηηθή απνζηνιή ηνπ δάζνπο κέζσ ηεο δαζηθήο εθπαίδεπζεο αθνξά ζε νδνχο πνπ
θαζνξίδνληαη απφ δηαθνξεηηθέο εηδηθφηεηεο θη επηζηεκνληθέο θαηεπζχλζεηο. Αηεθδηθεί λα
ζπκπεξηιεθζεί ηζφηηκα ζηηο βαζηθέο δαζηθέο ιεηηνπξγίεο. Βπεηδή ην δάζνο πξνζθέξεηαη γηα
πξνζέγγηζε θπξίσο ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ θνηλνχ, πξνηείλεηαη λα εληαρζεί ζηελ παηδαγσγηθή ηνπ
ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη λα εκπινπηηζηεί κε ηηο παηδαγσγηθέο αξρέο ηεο. ε απηέο ηηο αξρέο,
πιαηζησκέλεο θαη κε φιεο ηηο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο ζεσξίεο, πεξηιακβάλνληαη ε ελεξγεηηθή θαη
ηζφηηκε εκπινθή ησλ εθπαηδεπφκελσλ, ε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο απηελέξγεηαο, ε επηθξάηεζε
ξηδνζπαζηηθήο εθπαηδεπηηθήο θηινζνθίαο ζηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ εθπαίδεπζεο, ε απνπζία
θαηαλαγθαζκνχ ζε αληηδηαζηνιή κε ηε δπλαηφηεηα αλάιεςεο πξνζσπηθήο πξσηνβνπιίαο, ε
14

Χο Βθπαίδεπζε γηα ηελ Ώεηθνξία (ΒΏ) ραξαθηεξίδεηαη θάζε κνξθή εθπαίδεπζεο πνπ ελζσκαηψλεη ηελ έλλνηα ηεο
αεηθνξίαο, επηθνξηηδφκελε αλαγθαζηηθά θαη κε φιε ηελ πξνβιεκαηηθή πνπ ηε ζπλνδεχεη, δειαδή ηελ πνιπδηάζηαηε θαη
εμειίμηκε θχζε ηεο, ηηο αζάθεηεο, ηηο αληηθάζεηο, ηνπ ζπγθξνπζηαθνχ ραξαθηήξα δηαθσλίεο, ηνπο θφβνπο θαη ηηο
πξνζδνθίεο πνπ απηή πξνθαιεί (ΦινγαΎηε, 2006).

485

19o Παλειιήλην Ααζνινγηθό πλέδξην / Ληηόρσξν Πηεξίαο, 29 επηεκβξίνπ-2 Οθησβξίνπ 2019

δπλαηφηεηα επηινγήο πνπ νδεγεί ζε δηαθνξνπνηεκέλε κάζεζε, ε άζθεζε ζηε ιήςε απφθαζεο
(Opaschowski 1977, 1990, Heiligenmann 1990, Schmeer-Sturm 1990, Weschenfelder θαη Zacharias 1992).
Δ εκπεηξία ηεο επίζθεςεο ζην δάζνο, θαη΄ αλαινγία ηνπ πεηπρεκέλνπ εξκελεπηηθνχ κνληέινπ ηεο
δηαδξαζηηθήο εκπεηξίαο ζην κνπζείν ησλ Falk θαη Dierking, είλαη πνιπδηάζηαηε θαη πνιπζήκαληε.
πλίζηαηαη απφ ηα ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνπλ α)ηελ πξνζσπηθή δηάζηαζε ηεο επίζθεςεο, ζηα νπνία
πεξηιακβάλνληαη εθείλεο νη εκπεηξίεο, ηα ελδηαθέξνληα θαη νη γλψζεηο πνπ θέξεη ν θάζε επηζθέπηεο,
β)ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο επίζθεςεο, ηελ νπνία θαζνξίδνπλ νη «άιινη», φπσο ελδεηθηηθά κπνξεί
λα αλαθεξζνχλ ε νηθνγέλεηα, νη άιινη επηζθέπηεο, νη δαζνθχιαθεο, θαη γ)ηε θπζηθή δηάζηαζε πνπ
αλαθέξεηαη ζηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δάζνπο θαη ηνπ θάζε επηζθέπηε.
πδήηεζε – πκπεξάζκαηα
Σν δάζνο απνηειεί απηαμία θαη σο ηέηνηα κπνξεί λα ππάξρεη ρσξίο ηελ παξνπζία επηζθεπηψλ.
Βληνχηνηο ζχκθσλα κε ηε λέα ζεψξεζή ηνπ, απαηηείηαη λα επαλαπξνζδηνξηζηνχλ νη ζηφρνη ηνπ κε
βάζε ηνλ ξφιν πνπ θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη σο πεξηβαιινληηθφο ρψξνο θαη ζπγρξφλσο σο ρψξνο
κάζεζεο/επηθνηλσλίαο. Ο ραξαθηεξηζκφο ηνπ δάζνπο σο κε παξαδνζηαθφ κνπζείν ζχκθσλα κε ηε
ζχγρξνλε εξκελεία ηνπ ηνχ δίλεη ην δηθαίσκα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ηεο ελεκέξσζεο θη
επαηζζεηνπνίεζεο ζρεηηθά κε απηφ, αθνινπζψληαο λέα επηζηεκνληθά ξεχκαηα ζηελ ςπρνινγία,
θνηλσληνινγία θη εθπαηδεπηηθή ζεσξία, ηα νπνία έρνπλ επεξεάζεη ρψξνπο ηεο εθπαίδεπζεο, φπσο
είλαη ν ρψξνο ηεο κνπζεηαθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθνξία. Οη ζπγθεθξηκέλνη
ηχπνη εθπαίδεπζεο θαη νη αξρέο ηνπο ζπληζηνχλ ην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην αλάπηπμεο θαη ιεηηνπξγίαο
ηεο ζχγρξνλεο δαζηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αμηνβίσηε αλάπηπμε.
Ώπηφ πξνζδηνξίδεηαη, κεηαμχ άιισλ, απφ ηε κεηαλεσηεξηθή πξνζέγγηζε ηεο κάζεζεο κε βάζε ηηο
αξρέο θαη ηελ παηδαγσγηθή ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ, ηελ αμηνπνίεζε πξνεγνχκελσλ εκπεηξηψλ θάζε
επηζθέπηε ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ επνηθνδνκεηηζκνχ σο θπξίαξρεο ζεσξίαο κάζεζεο ζηε
ζχγρξνλε δαζηθή εθπαίδεπζε, απφ ην κνληέιν επηθνηλσλίαο ηεο Hooper-Greenhill θαη ην
εξκελεπηηθφ κνληέιν ηεο δηαδξαζηηθήο εκπεηξίαο ησλ Falk θαη Dierking, ηα νπνία ππεξεηνχλ ηελ
έλλνηα ηεο επηθνηλσλίαο ζην δάζνο σο θνηλσληθή ιεηηνπξγία πνπ επηηξέπεη ζηνπο επηζθέπηεο λα
λνεκαηνδνηνχλ αλαθνξηθά κε απηφ κε ηξφπν ελεξγεηηθφ, απζεληηθφ θαη πξνζσπηθφ. Κάησ απφ ηελ
νκπξέια ηεο ελδεηθλπφκελεο ζεσξίαο επηθνηλσλίαο (νιηζηηθφ κνληέιν επηθνηλσλίαο) ζε έλαλ
απνζηνιηθφ ξφιν ηεο δαζηθήο εθπαίδεπζεο γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν, δελ ζα επηδηψθεηαη ν
παξαγθσληζκφο ησλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ πνπ παξαδνζηαθά κέρξη ζήκεξα αλαιακβάλνπλ απηφλ
ηνλ ξφιν. Ώληίζεηα νη ζπγγξαθείο αθνπγθξάδνληαη ηελ αλάγθε ησλ θαηξψλ (AGENDA 2030) γηα
ζπλεξγαζία θαη ζπλέξγεηεο δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ θη επηζηεκνληθψλ πεδίσλ.
Abstract
In the present study there was an attempt spotlight the need to change the way we perceive
environmental reality. This was attempted through the incorporation of new interpretative codes,
concerning the concepts, functions, values, attitudes and priorities of society in a unified view of the
World. The above position was established through procedures of theoretical approach and
interpretative investigation, during which critical processing of basic concepts and proximity to each
other, so as to finally build a new visa as a new Environmental reality. The focus of the study
concerns the forest and its conceptual as a museum.
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1

Πεξίιεςε
Οη Οξρηδέεο είλαη πνιπεηή θπηά, ηα νπνία απνηεινχλ αμηφινγν ηκήκα ηνπ βνηαληθνχ πινχηνπ ηεο
Βιιάδαο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ άλζξσπν γηα δηάθνξνπο ζθνπνχο. Φπζηνινγηθά ηνπο
γλσξίζκαηα φπσο π.ρ. νη κπθφξξηδεο θαη ε επηθνλίαζε απηψλ γνεηεχνπλ βηνιφγνπο, βνηαληθνχο,
νηθνιφγνπο θαη θπζηνιάηξεο. Σα γλσξίζκαηα απηά ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηελ επηβίσζε απηψλ
θαη ησλ πεξηζζνηέξσλ θπηψλ ησλ ρεξζαίσλ θπξίσο νηθνζπζηεκάησλ θαη δελ έρνπλ γίλεη γλσζηά ζην
επξχ θνηλφ. ηελ παξνχζα εξγαζία, κε αθνξκή ηελ χπαξμε ηεο Οξρηδέαο Ophrys mammosa ζην
πεξηαζηηθφ δάζνο ηεο Θεζζαινλίθεο, παξνπζηάδνληαη νη ζπνπδαηφηεξεο πιεξνθνξίεο (θπζηνινγία,
ρξήζεηο, θίλδπλνη εμαθάληζεο ησλ Οξρηδέσλ), νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ
πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε κε ηε ράξαμε ηνπ αληίζηνηρνπ πεξηβαιινληηθνχ κνλνπαηηνχ.
Λέμεηο θιεηδηά: Βηνπνηθηιόηεηα, Οξρηδέα, επηθνλίαζε, κπθόξξηδεο, πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε.
Βηζαγσγή
Οη Οξρηδέεο είλαη κνλνθφηπια (κνλνθνηπιήδνλα) πνψδε πνιπεηή θπηά, ηα νπνία ζπλζέηνπλ ηελ
νηθνγέλεηα, ε νπνία αλάινγα κε ηνλ ζπγγξαθέα, αλαθέξεηαη σο νηθνγέλεηα ησλ Οξρενεηδψλ ή
Οξρηδηδψλ ή Οξρηδνεηδψλ (Orchidaceae). Δ νηθνγέλεηα απηή είλαη ε κεγαιχηεξε ησλ αλζνθφξσλ
θπηψλ (Ώγγεηφζπεξκσλ). Σν φλνκα ησλ θπηψλ πξνέξρεηαη απφ ηελ αξραηνειιεληθή ιέμε φξρηοφξρεσο θαη απηφ δηφηη θάπνηα γέλε φπσο ην Ophrys ή ην Orchis, θέξνπλ δπν βνιβνχο θάησ απφ ηελ
επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο (Μπάνπκαλ 1999). Κάπνηεο Οξρηδέεο είλαη επίθπηα θαη επδνθηκνχλ ζρεδφλ ζε
θάζε νηθνζχζηεκα, εθηφο απφ εξήκνπο θαη παγνθαιχκκαηα. Δ πιεηνλφηεηα ησλ εηδψλ θχνληαη ζηηο
ηξνπηθέο ρψξεο, θπξίσο ηεο Ώζίαο θαη ηεο Κεληξηθήο θαη Νφηηαο Ώκεξηθήο, φπνπ επλννχληαη απφ ηε
ζεξκή θαη πγξή αηκφζθαηξα (Αηαδίθηπν 1).
Οη απηνθπείο Οξρηδέεο ηεο Βιιάδαο απνηεινχλ αμηφινγν θνκκάηη ηνπ βνηαληθνχ ηεο πινχηνπ. Αελ
έρνπλ εκθαλή νκνηφηεηα κε ηηο ηξνπηθέο ή ηηο θαιιηεξγνχκελεο. Οη Βιιεληθέο Οξρηδέεο φπσο θαη νη
ππφινηπεο Βπξσπατθέο, είλαη επηγελείο θαη φρη επίθπηεο. Σα άλζε ηνπο επίζεο είλαη πνιχ κηθξφηεξα
θαη ζπλήζσο πεξλνχλ απαξαηήξεηα απφ ηνπο επηζθέπηεο ηεο θχζεο. Χζηφζν, δελ πζηεξνχλ ζε
πνηθηινκνξθία, εμειηθηηθή πξνζαξκνζηηθφηεηα, πνιππινθφηεηα ησλ ζρέζεψλ ηνπο κε άιια είδε θαη
θπζηθά ζε νκνξθηά (Ώβαγηαλφο 2009).
ηελ Βιιάδα ίζσο λα ζπγθεληξψλεηαη ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο απηνθπψλ Οξρηδέσλ απφ φιεο ηηο
Βπξσπατθέο ρψξεο, αθνχ ππάξρνπλ αλαθνξέο γηα ηνπιάρηζηνλ 200 είδε, ελψ ηα ελδεκηθά αλέξρνληαη
πεξίπνπ ζηα 57. Καηά ηνλ Sundermann (1980), φπσο αλαθέξεηαη απφ Άιθηκνο (1988), ππάξρνπλ
ζηελ Βιιάδα ζρεδφλ φια ηα γέλε ηεο νηθνγελείαο Orchidaceae.
Δ παξνχζα εξγαζία, κε αθνξκή ηελ χπαξμε ηεο Ophrys mammosa ζην πεξηαζηηθφ δάζνο ηεο
Θεζζαινλίθεο, ζα επηθεληξσζεί ζηηο ζπνπδαηφηεξεο πιεξνθνξίεο (θπζηνινγία, ρξήζεηο, θίλδπλνη
εμαθάληζεο ησλ Οξρηδέσλ), νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ πνιχπινθσλ
ιεηηνπξγηψλ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο θαη νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ
πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε κε ηελ ράξαμε ηνπ αληίζηνηρνπ πεξηβαιινληηθνχ κνλνπαηηνχ.
Σν γέλνο Όθξπο (Ophrys)
Σν πην ελδηαθέξνλ γέλνο απφ ηηο Βιιεληθέο θαη γεληθφηεξα ηηο Βπξσπατθέο Οξρηδέεο είλαη ην γέλνο
Ophrys. ρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε ηνπ νλφκαηφο ηνπ ππάξρεη πνιπγλσκία. Ίζσο ην φλνκα φθξπο, πνπ
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ζεκαίλεη θξχδη ζηα αξραία Βιιεληθά, απνδφζεθε ιφγσ ηεο έληνλεο ηξηρνθπΎαο ηνπ ρείινπο ησλ
αλζέσλ ηνπο. Καηά άιινπο απνδίδεηαη ζην φηη απφ ηνπο θνλδχινπο θάπνηνπ είδνπο Ophrys λα
παξαζθεπαδφηαλ ζηελ αξραηφηεηα, θαιισπηζηηθέο ρξσζηηθέο βαθήο γηα ηα θξχδηα. Πην πηζαλή φκσο
είλαη ε πξνέιεπζε ηνπ νλφκαηνο απφ ην Βιιεληθφ «φθηο» πνπ απνδφζεθε απφ ηνλ Βιβεηφ βνηαλνιφγν
Gaspard Bauhin (1560-1624) ζην γέλνο Listera, ιφγσ ηνπ δηραισηνχ ρείινπο πνπ κνηάδεη κε γιψζζα
θηδηνχ. Ο Bauhin ηεο έδσζε ην φλνκα ―Ophirys‖, ην νπνίν απφ παξαθζνξά ηνπ φξνπ κεηαηξάπεθε ζε
―Ophrys‖ (Ώλησλφπνπινο 2009).
Σν γέλνο θξπο είλαη θαζαξά Μεζνγεηαθφ. ε θάπνηεο πεξηνρέο ηεο Βιιάδαο Οξρηδέεο ηνπ γέλνπο
απηνχ είλαη γλσζηέο κε ην φλνκα ζεξληθνβφηαλα ή ζθπιάθηα (Μάλε) (Καβάδαο 1956). Ώπφ ηα 250
Βπξσπατθά είδε, ζηελ Βιιάδα απαληψληαη πεξηζζφηεξα απφ ην 1/3, δειαδή πεξίπνπ 100 είδε. Ο
πινχηνο απηφο δηθαηνινγείηαη απφ ηηο ηδηαίηεξεο θιηκαηηθέο θαη γεσγξαθηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο
Βιιάδαο. Λφγσ ηεο ζέζεο, δηαζέηεη είδε απφ ρψξεο ηεο θεληξηθήο Μεζνγείνπ (φπσο ηελ Ophrys
bertolonii) θαη απφ ρψξεο ηεο αλαηνιηθήο (δηάθνξα κηθξαζηαηηθά είδε ζηα λεζηά ηνπ αλαηνιηθνχ
αηγαίνπ). Βπίζεο, ιφγσ ηεο χπαξμεο απνκνλσκέλσλ γεσγξαθηθά νηθνζπζηεκάησλ (λεζηά, έληνλν
γεσινγηθφ αλάγιπθν) δηαζέηεη πνιιά ελδεκηθά είδε κε πνιχ ζηελή εμάπισζε (φπσο ηελ Ophrys
astypalaeica πνπ επί ηνπ παξφληνο ζεσξείηαη ζηελά ελδεκηθφ είδνο ηεο Ώζηππάιαηαο).
Σν γέλνο Ophrys είλαη ίζσο ην εληππσζηαθφηεξν ζηελ νηθνγέλεηα ησλ Orchidaceae, κε
ραξαθηεξηζηηθά πνπ γνεηεχνπλ βηνιφγνπο, βνηαληθνχο, θαη θπζηνιάηξεο. Βθπξνζσπείηαη ζηελ
Βιιάδα απφ πεξίπνπ 100 είδε, ππνείδε θαη πνηθηιίεο ηα νπνία παξνπζηάδνπλ νκνηφηεηεο κεηαμχ ηνπο,
ηέηνηεο, πνπ θαζηζηνχλ δχζθνιε ηελ αλαγλψξηζή ηνπο κεξηθέο θνξέο (Ώλησλφπνπινο 2009). Σα θπηά
ηνπ γέλνπο Ophrys είλαη πνιπεηή κε χςνο 10-65cm. Σα θχιια απηψλ έρνπλ ζρήκα ιφγρεο ή θαη
ειιεηπηηθά. Σα άλζε είλαη κηθξά, αξαηά θαη ιίγα θαηά θπηφ. Σν ρείινο ηνπ άλζνπο, πνπ είλαη θαη ην
πην εληππσζηαθφ θαη παξάμελν, έρεη δηάθνξα ζεκάδηα θαη ζρήκαηα θαη κε ηα ρξψκαηά ηνπ κηκείηαη ην
ζειπθφ δηαθφξσλ εληφκσλ, γεγνλφο ην νπνίν πξνζειθχεη ηα αξζεληθά έληνκα θαη έηζη επηηπγράλεηαη
ε επηθνλίαζε (Άιθηκνο 1988).
Δ πην αθξαία κνξθή εμεηδίθεπζεο θπηψλ-εληφκσλ απαληάηαη ζηνπο επηθνληαζηέο ησλ Οξρενεηδψλ.
Οξηζκέλα Οξρενεηδή, ρξεζηκνπνηνχλ έλα «έμππλν» ηέρλαζκα ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ ηελ επηθνλίαζή
ηνπο κε ηε βνήζεηα ησλ εληφκσλ. Ώπηφ είλαη ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ κειψλ ηνπ γέλνπο Ophrys,
ηα άλζε ησλ νπνίσλ φρη κφλν πξνζειθχνπλ ηα έληνκα, αιιά θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηα
παξαπιαλνχλ (ΐψθνπ 2009).
Σα άλζε ησλ Ophrys εμειίρζεθαλ κε ζαπκαζηφ ηξφπν έηζη ψζηε λα κνηάδνπλ κε ζειπθά κέιε
νξηζκέλσλ εηδψλ πκελφπηεξσλ. Μάιηζηα πνιχπινθνη εμειηθηηθνί κεραληζκνί νδήγεζαλ ζηελ
αλαπαξαγσγηθή απνκφλσζε ησλ πεξηζζφηεξσλ εηδψλ Ophrys, δειαδή ζηελ εδξαίσζε κνλαδηθψλ
ακθίδξνκσλ ζρέζεσλ κεηαμχ εληφκσλ-θπηψλ, φπνπ θάζε είδνο Ophrys έιθεη εμεηδηθεπκέλα έλα
μερσξηζηφ είδνο εληφκνπ. Αηαθαίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα φηη ε ζεμνπαιηθή εμαπάηεζε ζηεξίδεηαη
θπξίσο ζηελ έθθξηζε ρεκηθψλ νπζηψλ (θεξνκφλεο), κε ηδηφηεηεο ζεμνπαιηθήο πξνζέιθπζεο πξνο ηα
έληνκα απφ ηα άλζε ησλ Ophrys θαη φρη κφλν ζηελ νπηηθή νκνηφηεηα, γεγνλφο πνπ δηθαηνινγεί ηηο
αλχπαξθηεο, γηα ην αλζξψπηλν κάηη, δηαθνξέο κεηαμχ ζπγγεληθψλ εηδψλ. Φαίλεηαη φηη ηπραίεο αιιαγέο
ζηα κφξηα απηψλ ησλ θεξνκνλψλ είλαη ε θχξηα εμειηθηηθή «ψζεζε» πνπ δεκηνχξγεζε απηή ηελ
ελεξγά εμειηζζφκελε νκάδα θπηψλ (Ώλησλφπνπινο 2009, ΐψθνπ 2009).
Σα άλζε ηνπ γέλνπο Ophrys γηα παξάδεηγκα, πξνζπαζνχλ λα κνηάζνπλ φζν πεξηζζφηεξν γίλεηαη κε
ηα ζειπθά ηνπ είδνπο ησλ εληφκσλ πνπ ηα επηζθέπηνληαη. Κάζε άλζνο ηνπο (θαη εηδηθά ην ρείινο),
κνηάδεη κε έληνκν. Δ απνκίκεζε είλαη ηφζν αθξηβήο θαη πεηζηηθή, ψζηε ηα αξζεληθά έληνκα, φρη κφλν
επηζθέπηνληαη ηα άλζε, αιιά πξνζπαζνχλ θαη λα δεπγαξψζνπλ (ςεπδνζπλνπζία-pseudocopulation) κε
ην ππνηηζέκελν ζειπθφ δειαδή κε ην άλζνο ηεο νξρηδέαο (Pridgeon 1992, Σζηθηζήο θ.α. 2012).
Εδηαίηεξα ηα λεαξά αξζεληθά (πνπ αο ζεκεησζεί, εθθνιάπηνληαη 10 κε 15 εκέξεο λσξίηεξα απφ ηα
ζειπθά) ιφγσ απεηξίαο θαη ζεμνπαιηθήο παξφξκεζεο, πξνζειθχνληαη, μεγειαζκέλα απφ ην κείγκα
ζεμνπαιηθψλ αξσκάησλ πνπ αλαδχεη ην άλζνο, κηκνχκελν ηηο «θεξνκφλεο» ηνπ ζειπθνχ εληφκνπ. Σα
λεαξά αξζεληθά έληνκα επαλαιακβάλνπλ ηελ επίζθεςε θαη ζε άιια άλζε πξηλ θαηαιάβνπλ ηελ
απάηε, κε απνηέιεζκα λα κεηαθέξνπλ γχξε απφ ην έλα θπηφ ζην άιιν. Δ πνιππινθφηεηα απηή ηνπ
ηξφπνπ γνληκνπνίεζεο ησλ Ophrys ηελ θαζηζηά φρη ηδηαίηεξα απνδνηηθή κε απνηέιεζκα λα
γνληκνπνηνχληαη κφλν ην 10% ησλ αλζέσλ θάζε θνξά. Χζηφζν ν πνιιαπιαζηαζκφο εμαζθαιίδεηαη
ιφγσ ηεο κεγάιεο παξαγσγήο ζπεξκάησλ, αθνχ θάζε γνληκνπνηεκέλν άλζνο Ophrys κπνξεί λα
παξάγεη σο θαη 12.000 κηθξνζθνπηθά ζπέξκαηα (Σζηθηζήο θ.α. 2012). Οη ζπφξνη ησλ Οξρενεηδψλ
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είλαη ηφζν κηθξνζθνπηθνί, πνπ κφλν θάησ απφ ηζρπξφ κηθξνζθφπην κπνξεί λα παξαηεξεζεί ε δνκή
ηνπο. Ο κηθξνζθνπηθφο ζπφξνο πνπ πέθηεη ζην έδαθνο, ζα πξέπεη λα έρεη ηελ ηχρε λα βξεη κηα
«ηξνθφ». Σν ξφιν απηφ παίδνπλ εηδηθνί κχθεηεο αλαθεξφκελνη σο κπθφξξηδεο πνπ βξίζθνληαη ζην
έδαθνο, δηεηζδχνπλ κέζα ζην δηθηπσηφ πεξίβιεκα ηνπ ζπφξνπ θαη πξνκεζεχνπλ ζην έκβξπν θαη ζην
κηθξφ θπηφ ζηε ζπλέρεηα, φπσο θαη ζηα πεξηζζφηεξα θπηά ησλ ρεξζαίσλ νηθνζπζηεκάησλ, ηηο
απαξαίηεηεο γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ ζξεπηηθέο νπζίεο (Fitter 2005, Veresoglou θ.α. 2017).
Υξήζεηο Οξρηδέαο θαη θίλδπλνη εμαθάληζεο
Κάπνηα είδε Οξρηδέαο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ άλζξσπν γηα δηάθνξνπο ζθνπνχο φπσο
παξαζθεπή ξνθεκάησλ, αξσκάησλ, θαξκάθσλ, αλζέσλ δηαθφζκεζεο θ.ιπ. Ώπφ ηηο ξίδεο-θνλδχινπο
νξηζκέλσλ Οξρεηδέσλ π.ρ. Orchis morio, Orchis militaris, Orchis mascula, παξάγεηαη ην γλσζηφ
δεζηφ ξφθεκα ζαιέπη (Γθαληάηζαο 1967). ηε γεηηνληθή Σνπξθία, θνληνξηνπνηεκέλνη,
επεμεξγαζκέλνη θφλδπινη Οξρεηδέσλ (ζαιέπη), ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζαλ βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζηελ
παξαγσγή ηνπ παγσηνχ θατκάθη, γηαηί ηνπ δίλνπλ ην ραξαθηεξηζηηθφ άξσκα θαη ηε καζηηρψδε πθή.
Ώλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη 2.000 πεξίπνπ βνιβνί, δίλνπλ έλα θηιφ ζαιέπη, θαηαιαβαίλνπκε ην
κέγεζνο ηεο θαηαζηξνθήο, φηαλ ζηελ Σνπξθία ε εηήζηα παξαγσγή ζαιεπηνχ αλέξρεηαη ζε 20 έσο 40
ηφλνπο (Καξαηδάο θαη Καξαηδά 2009). Δ παξαγσγή ζαιεπηνχ έθεξε πνιιέο ελδεκηθέο νξρηδέεο ηεο
Σνπξθίαο ζην ρείινο ηεο εμαθάληζεο. Βθηφο απφ ηελ εκπνξηθή ηνπο ρξήζε, θάπνηα είδε Οξρηδέαο (π.ρ.
Epipactis pontica, Neotia cordata, Orchis italic, Orchis militaris) απνηεινχλ ηδαληθνχο δείθηεο γηα ηελ
παξαθνινχζεζε ηεο ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε, ιφγσ ηεο γξήγνξεο αληίδξαζήο ηνπο ζε
νπνηαδήπνηε θιηκαηηθή αιιαγή (Σζηθηζήο θ.α. 2012).
Βίλαη απηνλφεην φηη ε θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο κπνξεί ή/θαη έρεη ήδε επεξεάζεη ηηο
Οξρηδέεο. Μεξηθά είδε Ophrys είλαη ππεξβνιηθά επάισηα, αθνχ εμαξηψληαη απφ ηδηαίηεξα
ελδηαηηήκαηα. Παξάδεηγκα απνηειεί ε Ophrys rhodia ζηελ αλαηνιηθή αθηή ηεο Ρφδνπ, πνπ πξνηηκά
παξαζαιάζζηα νηθνζπζηήκαηα θαη απεηιείηαη απφ ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε. Δ εθρέξζσζε ησλ δαζψλ
απεηιεί άιια είδε, φπσο ε Ophrys hebes, ε νπνία θχεηαη απνθιεηζηηθά ζηα δάζε ηεο θεληξηθήο θαη
λφηηαο επεηξσηηθήο Βιιάδαο (Ώλησλφπνπινο 2009).
Σα εληνκνθηφλα απεηινχλ ηηο Οξρηδέεο, φπσο θαη άιια είδε θπηψλ, ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ
πιεζπζκψλ ησλ εληφκσλ επηθνληαζηψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε εμαθάληζε ηεο
Ophrys speculum απφ ηελ Κξήηε. Δ πξνζηαζία ησλ Ophrys είλαη δχζθνιε, αθνχ ηα θπηά απηά δελ
κπνξνχλ εχθνια λα κεηαθπηεπηνχλ θαζψο εκθαλίδνπλ απνθιεηζηηθή εμάξηεζε απφ ηελ ζχζηαζε ηνπ
εδάθνπο θαη ηελ ζπλχπαξμε ζπκβησηηθψλ κπθήησλ ζηηο ξίδεο ηνπο. Ώπηφ, ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ζηελφ
ελδεκηζκφ πνπ παξνπζηάδνπλ, ηηο θαζηζηά επάισηεο αθφκα θαη ζε ειάρηζηεο αλζξψπηλεο
παξεκβάζεηο, φπσο δηαλνίμεηο δξφκσλ ή νηθνδνκηθέο εξγαζίεο (Ώλησλφπνπινο 2009).
Οη παξαπάλσ ιφγνη εληζρχνπλ ηελ αλάγθε ηεο άκεζεο ζέζπηζεο εηδηθψλ θαλφλσλ πξνζηαζίαο ησλ
Οξρενεηδψλ, πέξαλ ηεο πξνζηαζίαο θάπνησλ εηδψλ, πνπ πεξηέρνληαη ζηελ Οδεγία 92/43 ηεο
Βπξσπατθήο Έλσζεο. Οη θαλφλεο απηνί ζα πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ, ηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε
ησλ ελδηαηηεκάησλ ηνπο θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ.
Σν είδνο Ophrys mammosa
Σν είδνο Ophrys mammosa (Οθξχο ε καζηνθφξνο) Desfontaines (Καξαηδάο θαη Καξαηδά 2009),
αλαθέξεηαη θαη σο ππνείδνο ηεο Ophrys sphegodes. Σν άλζνο απηνχ θέξεη ζην επάλσ κέξνο δχν
ζπκκεηξηθέο πξνεμνρέο πνπ κνηάδνπλ κε καζηνχο, απφ φπνπ πξνθχπηεη θαη ην φλνκά ηνπ (Άιθηκνο
1988). Βίλαη πνηθηιφκνξθν είδνο κε επξεία θαηαλνκή ζηηο ρψξεο ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. Βίλαη ην
θεληξηθφ είδνο κηαο νκάδαο κε πνιιά κέιε ζηελ Βιιάδα πνπ αλακηγλχνληαη θαη δεκηνπξγνχλ
πξνβιήκαηα ζηελ ηαπηνπνίεζή ηνπο. Σν αδηαίξεην ρείινο, ν ζθνχξνο ρξσκαηηζκφο ησλ ςεπδννθζαικψλ θαη ηεο ζηηγκαηηθήο θνηιφηεηαο θαη ην κήθνο ηνπ ρείινπο (12-17mm) απνηεινχλ ζηνηρεία
πνπ βνεζνχλ ζηελ δηαθνξηθή ηνπ δηάγλσζε απφ άιια είδε ηεο νκάδαο. Δ ηππηθή Ophrys mammosa
έρεη καχξνπο, γπαιηζηεξνχο ςεπδν-νθζαικνχο, γεληθψο ζθνπξφρξσκε ζηηγκαηηθή θνηιφηεηα πνπ
εκθαλίδεη ειαθξά ζχζθημε ζηελ βάζε (Ώλησλφπνπινο 2009). Σν ρείινο είλαη σνεηδέο, νβάι, ρσξίο
ινβία, έληνλα θπξηφ, κε αξθεηά πιαηχ ην επάλσ κέξνο, κε άθξα πνπ ζηξέθνληαη έληνλα πξνο ηα κέζα.
Φέξεη έληνλα εμνγθψκαηα θαη ζην επάλσ κέξνο ηνπ ρείινπο, έρεη ρξψκα αλνηρηφ θαθέ έσο
θαθεθφθθηλν (Καξαηδάο θαη Καξαηδά 2009). Σν είδνο Ophrys mammosa αλζίδεη ζρεηηθά λσξίο
(Ώπξίιην-Μάην).
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Σν είδνο Ophrys mammosa είλαη ιεπηφ, πςειφθνξκν θπηφ, πνπ ην χςνο ηνπ, θηάλεη απφ 20 έσο 70
cm (Σζηθηζήο θ.α. 2012). Σα θχιια ηεο βάζεο είλαη πξάζηλα, θαξδηά ινγρνεηδή θαη ζρεκαηίδνπλ
ραιαξφ ξφδαθα. Δ ηαμηαλζία είλαη επηκήθεο, ζρεηηθά αξαηή, κε 4-8 κεζαία έσο κεγάια άλζε. Σα
ζέπαια είλαη σνεηδή-ινγρνεηδή, απισηά, βαζηθνχ ρξψκαηνο πξάζηλνπ (ζπαληφηεξα άζπξεο
απφρξσζεο). Σν θάησ κέξνο απηψλ είλαη θαθέ-θφθθηλν θαη ηα πιάγηα ζέπαια, ζπλήζσο ειαθξά
ζηξακκέλα πξνο ηα πίζσ. Σα πέηαια, είλαη σνεηδή-ινγρνεηδή, θηηξηλνπξάζηλα έσο πνξθπξά θαη
ζπλήζσο θπκαηηζηά ζηα άθξα. Ο ζπξεφο απνηειείηαη απφ δπν παξάιιειεο γξακκέο πνπ ζπρλά έρνπλ
ζρήκα ηνπ θεθαιαίνπ γξάκκαηνο Δ θαη ρξψκα κπιε έσο πνξθπξφ. Δ απφθπζε είλαη πνιχ κηθξή,
θίηξηλε ή θαθέ, κε ειαθξά θιίζε πξνο ηα εκπξφο (Καξαηδάο θαη Καξαηδά 2009).
Σν είδνο Ophrys mammosa ππάξρεη ζρεδφλ ζε φιε ηελ Βιιάδα (Άιθηκνο 1988). Βίλαη πνιχ ζπρλφ
αθφκα θαη ζε πεξηαζηηθέο πεξηνρέο, θπξίσο ζε αιθαιηθά εδάθε, μεξά σο πγξά. Φχεηαη ζε αλνηρηά
πεπθνδάζε, ή θξπγαλφηνπνπο, ζε ρνξηαξηαζκέλνπο αθαιιηέξγεηνπο ειαηψλεο, ζε μεξνιίβαδα, ζε
θσηεηλά δάζε θαη αλάκεζα ζε ζάκλνπο ζε μεξά έσο κέζεο πγξαζίαο αζβεζηνιηζηθά εδάθε.
Οη Οξρηδέεο θαη εηδηθόηεξα ε Ophrys mammosa ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε
Σν είδνο νξρηδέαο Ophrys mammosa έρεη παξαηεξεζεί ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο
θαη ζην πεξηαζηηθφ δάζνο απηήο (Κξίγθαο 2004). Λίγα θπηά ηνπ είδνπο απηνχ ππάξρνπλ θνληά ζηνλ
πεξηθεξηθφ δξφκν θαη ηα πεξηζζφηεξα βξίζθνληαη εληφο ηνπ δάζνπο.
Οηθπξηφηεξεο απαληήζεηο ζην εξψηεκα «γηαηί λα ελδηαθεξζεί θαλείο εηδηθά γηα ηηο Οξρηδέεο;» ζην
πιαίζην ελφο πξνγξάκκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Βθπαίδεπζεο, είλαη:
Ώ) Δ αίγιε ηεο πςειήο αηζζεηηθήο πνπ δηαζέηνπλ ηα θπηά απηά,
ΐ) Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θπζηνινγίαο ησλ θπηψλ απηψλ,
Γ) Οη αιιειεμαξηήζεηο θπηψλ, δψσλ θαη κηθξννξγαληζκψλ γηα ηελ χπαξμε θαη επδνθίκεζε ησλ
Οξρηδέσλ,
Α) Δ αλάγθε δηαηήξεζεο ηεο ηνπηθήο βηνπνηθηιφηεηαο κε πξνζηαζία ηνπ είδνπο Ophrys mammosa,
κέζα απφ ηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηνπ πεξηαζηηθνχ δάζνπο ηεο Θεζζαινλίθεο.
ια απηά ηα ζηνηρεία, αηηηνινγνχλ πιήξσο ην ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηηο Οξρηδέεο, κε ηα
κηθξνζθνπηθά, ιεπηεπίιεπηα θαη θνκςά άλζε ηνπο θαη ηελ εχζξαπζηε νκνξθηά, πνπ πξέπεη λα ζθχςεη
θαλείο γηα λα ηα παξαηεξήζεη. Βίλαη αλάγθε λα κάζεη ην θνηλφ, φηη ζηελ Βιιεληθή θχζε ππάξρνπλ
Οξρηδέεο κε φκνξθα θαη εληππσζηαθά άλζε. Αελ είλαη βέβαηα ζε κέγεζνο ηφζν κεγάιεο ζαλ ηηο
ηξνπηθέο, νχηε ηα άλζε ηνπο ηφζν κεγάια, αιιά καγεχνπλ εμ ίζνπ κε ηα ρξψκαηα, ηα ζρήκαηα θαη ηε
κπξσδηά ηνπο. Ώξθεί λα ηα ςάμεη θαλείο θαη λα ηα παξαηεξήζεη απφ θνληά (αλ είλαη δπλαηφ κε
κεγεζπληηθφ θαθφ) γηα λα αλαθαιχςεη φηη ηα άλζε ηνπο κνηάδνπλ κε δηάθνξα έληνκα (κέιηζζεο,
κχγεο, θνπλνχπηα, αξάρλεο θ.ιπ.), πξφζσπα, ζψκαηα απφ δψα θ.ιπ. (Άιθηκνο 1988).
Οη πνιίηεο θαη νη λένη εηδηθφηεξα είλαη απαξαίηεην λα γλσξίζνπλ ηηο ζρεδφλ άγλσζηεο Οξρηδέεο
θαη λα θξνληίζνπλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ απηνχο πνπ πξνβαίλνπλ ζηε ιεζηξηθή ζπιινγή ηνπο
θαη απφ εθείλνπο πνπ ξππαίλνπλ ην πεξηβάιινλ. Ο άλζξσπνο, φρη κφλνλ δελ είλαη άκνηξνο επζπλψλ
γηα ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά αληίζεηα κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί σο ν βαζηθφο
ππεχζπλνο, αθνχ εμαηηίαο ησλ αιφγηζησλ επηζέζεσλ θαηά ηεο θχζεο, έρνπλ ππνβαζκηζζεί ζνβαξά ηα
νηθνζπζηήκαηα θαη έρνπλ δηαηαξαρζεί νη κεραληζκνί απηνπξνζηαζίαο ηνπο.
Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε ζηα δάζε
Βθαηνληάδεο εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, έρνπλ εθπνλεζεί ζηα δάζε ηεο Βιιάδαο. Σα δάζε είλαη
ηδαληθφο ηφπνο εθαξκνγήο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Βθπαίδεπζεο (ΠΒ) ή εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθνξία.
Δ εθπαίδεπζε απηή ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο θαη νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο ησλ
πνιηηψλ (Hatzistathis θ.α. 1999, Σζηηζψλε θ.α. 2010, Υαηδερξηζηάθε θαη Γάγθαο 2011).
Δ ΠΒ κε αληηθείκελν ην δάζνο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζε ηξία επίπεδα (θνπθά 2003):
α) ε γλσζηηθφ επίπεδν νδεγψληαο ζηελ απφθηεζε νηθνινγηθψλ γλψζεσλ πνπ αθνξνχλ ζην δάζνο σο
νηθνζχζηεκα, ζηηο επεξγεηηθέο αιιά θαη άγλσζηεο ζηνλ πνιχ θφζκν ιεηηνπξγίεο θαη αμίεο απηνχ θαη
ζηνλ εληνπηζκφ ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηηο αλζξψπηλεο παξεκβάζεηο θαη ζηελ ππνβάζκηζή ηνπ,
θαζψο θαη ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ απεηινχλ ηα δάζε,
β) ε επίπεδν δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ θαη
γ) ε επίπεδν ζηάζεσλ νδεγψληαο ζηελ αλάπηπμε κηαο ζεηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζην δάζνο, κέζα απφ
ηελ νπνία ζα θαιιηεξγεζνχλ ηθαλφηεηεο ππεχζπλεο πεξηβαιινληηθήο δξάζεο.
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Δ ΠΒ ζην δάζνο δίλεη ηελ επθαηξία ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη εθπαηδεπνκέλνπο/εο λα αζρνιεζνχλ κε
πνιιά ζέκαηα θαη λα θαηαλνήζνπλ κηα πνιχ κεγάιε πνηθηιία νηθνινγηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ
ελλνηψλ φπσο είλαη:
 Ανκή ηνπ δαζηθνχ νηθνζπζηήκαηνο (βηνθνηλφηεηα, θπηνθνηλφηεηα, δσνθνηλφηεηα,
απνηθνδνκεηέο, ελδηαίηεκα, θιηκαηηθά θαη εδαθηθά ζηνηρεία).
 Λεηηνπξγία ηνπ δαζηθνχ νηθνζπζηήκαηνο (ξνή ελέξγεηαο, ηξνθηθέο ζρέζεηο, αλαθχθισζε
ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ).
 ΐηνπνηθηιφηεηα, εμέιημε θαη κεραληζκνί ειέγρνπ ηνπ δαζηθνχ νηθνζπζηήκαηνο.
 ρέζεηο αλάκεζα ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπ δαζηθνχ νηθνζπζηήκαηνο, αιιειεπηδξάζεηο θαη
αιιειεμαξηήζεηο (νκνζηηηζκφο, ζπλεξγαζία, ακνηβαηφηεηα, αληαγσληζκφο, αιιεινπάζεηα,
ζπκβίσζε, αξπαθηηθφηεηα, παξαζηηηζκφο, εζνινγία δψσλ).
 Αηαηαξαρέο ζην δαζηθφ νηθνζχζηεκα.
Δ θηινζνθία ηεο ΠΒ κε αληηθείκελν ην δάζνο κπνξεί λα ζπλνςηζζεί ζην φηη ε εθαξκνγή ηεο
ζηνρεχεη ζε ζεκειηψδεηο αιιαγέο ζηηο πεξηβαιινληηθέο ζηάζεηο, ζπκπεξηθνξέο θαη αμίεο ησλ πνιηηψλ.
Αηακνξθψλεη άηνκα θαη θνηλσληθέο νκάδεο, έηζη ψζηε λα απνθηνχλ αίζζεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο
ηνπο επζχλεο, λα αλαπηχζζνπλ νηθνινγηθή ζπλείδεζε ζην πιαίζην κηαο λέαο ζρέζεο κεηαμχ
αλζξψπνπ θαη δάζνπο θαη λα έρνπλ δεμηφηεηεο θξηηηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ δαζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη
ηθαλφηεηεο γηα ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηε ιήςε πεξηβαιινληηθψλ απνθάζεσλ (Σζακπνχθνπ-θαλαβή
2004, Γνχια θαη Υαζάλαγαο 2017).
Μία πξόηαζε πξνγξάκκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο κε ζέκα ηελ νξρηδέα Ophrys mammosa ζην
πεξηαζηηθό δάζνο ηεο Θεζζαινλίθε.
Με αθνξκή ηελ παξνπζία ηνπ είδνπο Ophrys mammosa ζην πεξηαζηηθφ δάζνο ηεο Θεζζαινλίθεο,
ζα κπνξνχζε λα ζρεδηαζζεί πξφγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Βθπαίδεπζεο, κε ζηφρνπο γλσζηηθνχο,
ςπρνθηλεηηθνχο θαη ζπλαηζζεκαηηθνχο.
Γλσζηηθνί ζηφρνη:
 Να πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ επηζθέπηε – καζεηή/ηξηαο, γηα ηε ζεκαζία θαη ηα εληππσζηαθά
γλσξίζκαηα ησλ Οξρηδέσλ θαη ηδηαίηεξα ηνπ είδνπο Ophrys mammosa.
Φπρνθηλεηηθνί ζηφρνη:
 Να βγνπλ ηα παηδηά ζην πεδίν (πεξηαζηηθφ δάζνο Θεζζαινλίθεο), λα παίμνπλ θαη λα κειεηήζνπλ
απφ θνληά ηελ νξρηδέα Ophrys mammosa.
πλαηζζεκαηηθνί ζηφρνη:
 Να επαηζζεηνπνηήζεη ηνπο καζεηέο/ηξηεο ζρεηηθά κε ηηο απεηιέο ηνπ είδνπο απηνχ θαη γεληθφηεξα
γηα ηνπο θηλδχλνπο κείσζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο.
 Να γίλνπλ θαηαλνεηέο νη αιιειεπηδξάζεηο θαη αιιειεμαξηήζεηο ζε έλα θπζηθφ νηθνζχζηεκα
κέζα απφ ην δίθηπν ζρέζεσλ θπηψλ, δψσλ θαη κηθξννξγαληζκψλ γηα ηελ χπαξμε θαη επδνθίκεζε
ησλ Οξρηδέσλ.
Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνηείλεηαη σο κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ην
πεξηβαιινληηθφ κνλνπάηη. Σα πεξηβαιινληηθά κνλνπάηηα (Environmental Trails), σο εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία αληηθαζηζηνχλ ηε κνλφηνλε θαζεκεξηλφηεηα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο θαη νδεγνχλ ζηελ
βησκαηηθή κάζεζε. Χο παηδαγσγηθή ιεηηνπξγία πξνζβιέπνπλ ζηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο
ηνπ αηφκνπ θαη ζηε δηάπιαζε ελφο λένπ πεξηβαιινληηθνχ ήζνπο (Γθαλάο θαη Παλαγησηίδνπ 2005).
ηα πεξηβαιινληηθά κνλνπάηηα νη καζεηέο παξαηεξνχλ, θαηαγξάθνπλ, εληνπίδνπλ ζέκαηα, δξνπλ,
ραίξνληαη, θαληάδνληαη, λνηψζνπλ πξσηφγλσξα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο πξνζθέξεη ε επαθή ηνπο κε
ηε θχζε θαη ηελ νκάδα ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο. Έλα νξγαλσκέλν πεξηβαιινληηθφ κνλνπάηη, εθηφο απφ
ηελ πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε πνπ πξνζθέξεη, είλαη ρξήζηκν θαη γηα ηε δηδαζθαιία
νηθνινγηθψλ ελλνηψλ φπσο ηα βηνηηθά θαη αβηνηηθά ζηνηρεία ελφο νηθνζπζηήκαηνο θαη νη ζρέζεηο πνπ
αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ηνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα νη ηξνθηθέο αιπζίδεο, ηα ηξνθηθά πιέγκαηα,
επηθνλίαζε θπηψλ, ζπκβηψζεηο νξγαληζκψλ θ.α.
Δ εθπαηδεπηηθή δηαδξνκή επεηδή εκπιέθεη φιεο ηηο αηζζήζεηο είλαη απνηειεζκαηηθφηεξε, θαη
πξνζθέξεη κία πην βαζηά γλψζε ζηα παηδηά γηα ην ηνπηθφ πεξηβάιινλ ηνπο. Έλα πεξηβαιινληηθφ
κνλνπάηη άπαμ θαη νξγαλσζεί κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί μαλά κε ζθνπφ είηε λα ηνληζηνχλ
δηαθνξεηηθά πξάγκαηα απφ απηά ηεο πξψηεο θνξάο, είηε λα θαηαλνεζνχλ νη αιιαγέο πνπ
επηηεινχληαη ζε δηάθνξεο επνρέο θαη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαη ησλ αλζξψπσλ.
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Μέζα απφ έλα πεξηβαιινληηθφ κνλνπάηη νη καζεηέο/ηξηεο κπνξνχλ λα κειεηήζνπλ θαιχηεξα
ζπγθεθξηκέλεο πιεπξέο ηνπ ζέκαηνο θαη λα αληηιεθζνχλ ηελ αιιειεμάξηεζε θπζηθνχ θαη
αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο: Γεσγξαθία (π.ρ. ράξαμε πεξηβαιινληηθνχ κνλνπαηηνχ ζε ράξηε θαη
εληνπηζκφο ζεκείσλ εκθάληζεο ηεο νξρηδέαο), ΐηνινγία-νηθνινγία (π.ρ. κειέηε ησλ ζρέζεσλ θπηψλδψσλ. Βπηθνλίαζε νξρηδέσλ απφ έληνκα), Γιψζζα (π.ρ. κε θαηαγξαθή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ
νξρηδέα), Μαζεκαηηθά (π.ρ. θαηακέηξεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θπηψλ νξρηδέαο θαη ππνινγηζκφο ηεο
ππθλφηεηαο), Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Ώγσγή (π.ρ. δξάζε θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ θνξέσλ ζρεηηθά
κε ηελ πξνζηαζία ηνπ δάζνπο), Ώηζζεηηθή Ώγσγή (π.ρ. κε θνιάδ, θσηνγξαθία, δσγξαθηθή,
επηηξαπέδην παηρλίδη).
ην ζρεδηαζκφ ελφο πξνγξάκκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Βθπαίδεπζεο κε ζέκα ηελ Ophrys mammosa
ζα κπνξνχζακε λα δηαθξίλνπκε 3 θάζεηο.
1ε Φάζε : ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο, πξηλ ηελ έμνδν ζην πεξηαζηηθφ δάζνο, γηα ηελ νξρηδέα
Ophrys mammosa κε ζθνπφ ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ θαη ηε γλσξηκία κε ηα
ραξαθηεξηζηηθά απηνχ ηνπ ελδηαθέξνληνο θπηνχ. Γηα ην ζθνπφ απηφ βνεζνχλ ζρεηηθά θείκελα
κπζνινγίαο, θσηνγξαθίεο, απνθφκκαηα εθεκεξίδσλ θ.α., ε παξαηήξεζε, ε πεξηγξαθή, ν ζρνιηαζκφο
θσηνγξαθηψλ. Δ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα θαη αλαδήηεζε απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζρεηηθνχ
πιηθνχ, κπνξεί λα απνηειέζεη κία πξψηε έθζεζε ή έλα πξψην εξέζηζκα. Ο ρσξηζκφο ησλ παηδηψλ ζε
νκάδεο θαη ε αλάζεζε επηκέξνπο εξεπλεηηθψλ ζεκάησλ ζε θάζε νκάδα ζα βνεζήζεη ζε κηα
πιεξέζηεξε ζπιινγή ηνπ πιηθνχ γηα ην πεξηαζηηθφ δάζνο θαη ηελ Οξρηδέα Ophrys mammosa.
2ε Φάζε : Σν πεξηβαιινληηθφ κνλνπάηη. Πξηλ ηελ έμνδν ησλ καζεηψλ, ν εθπαηδεπηηθφο, κε
επηηφπηεο επηζθέςεηο, εληνπίδεη ηα ελδηαηηήκαηα ηεο Οξρηδέαο ζην πεξηαζηηθφ δάζνο θαη ραξάζζεη ην
πεξηβαιινληηθφ κνλνπάηη. Με ηελ επθαηξία ηεο εμφδνπ ησλ καζεηψλ ζην πεξηαζηηθφ δάζνο, ζα
κπνξνχζαλ νη καζεηέο λα κειεηήζνπλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Γηα ηελ
πιεξέζηεξε θαηαλφεζε φισλ ησλ παξακέηξσλ πνπ έρνπλ επεξεάζεη θαηά θαηξνχο ην ζπγθεθξηκέλν
δάζνο, είλαη ηδηαίηεξεο αμίαο ε κειέηε ηεο ηζηνξίαο ηεο πεξηνρήο. Ώλ δελ ππάξρνπλ δεκνζηεπκέλα
ηζηνξηθά ζηνηρεία, είλαη απαξαίηεηε ε νξγάλσζε ζπλεληεχμεσλ, ηηο νπνίεο ζα πάξνπλ νη καζεηέο κε
εηδηθά ζρεδηαζκέλα εξσηεκαηνιφγηα, απφ ειηθησκέλνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο. Τπάξρνπλ εηδηθνί
πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη κφλν κέζσ ηεο κειέηεο ηεο ηζηνξίαο θαη πξσηίζησο ηεο ηνπηθήο, ν/ε
καζεηήο/ηξηα κπνξεί λα ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη πεξηβαιινληηθή αγσγή δελ ζεκαίλεη κφλν πξνζηαζία
ηεο θχζεο, αιιά θαη γλψζε ησλ παξαδνζηαθψλ θαη άιισλ πξαθηηθψλ (ζεηηθψλ ή αξλεηηθψλ), κε ηηο
νπνίεο ν άλζξσπνο παξεκβαίλεη ζην πεξηβάιινλ ηνπ. Ώπηή ε παξέκβαζε νδεγεί ζηε κειέηε ηνπ
ηξφπνπ πνπ ν άλζξσπνο δηακφξθσζε ην θπζηθφ θφζκν γχξσ ηνπ, αιινηψλνληάο ην ηειηθά θαη πσο ε
αζηηθή δσή σο απνηέιεζκα ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο κεηέβαιε ξηδηθά ηα αξρηθά ρεξζαία ή πδάηηλα
νηθνζπζηήκαηα θαη δεκηνχξγεζε έλα λέν ζρήκα θνηλσληθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηνλ άλζξσπν θαη ην
θπζηθφ πεξηβάιινλ (Γαιπθηαλάθε 2007).
ην πεξηβαιινληηθφ κνλνπάηη νη καζεηέο/ηξηεο ζα αλαδεηήζνπλ ηα ελδηαηηήκαηα ηεο νξρηδέαο. Θα
κειεηήζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ζα αλαδεηήζνπλ ηελ νξρηδέα Ophrys mammosa πνπ είλαη ην
πξνο κειέηε αληηθείκελν. Θα εληνπίζνπλ ελ δπλάκεη αλζξσπνγελείο απεηιέο ηεο νξρηδέαο θαη ζα
κειεηήζνπλ ηηο ζρέζεηο ηεο νξρηδέαο κε ηα έληνκα, ηα θπηά θαη άιινπο νξγαληζκνχο, πνπ είλαη
ζεκαληηθνί θαη απαξαίηεηνη γηα ηελ χπαξμε θαη επδνθίκεζε ησλ Οξρηδέσλ. Δ παξνπζία εηδηθνχ
επηζηήκνλα ζην πεδίν ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ (Λπθνπξνπνχινπ 2017). Μπνξνχλ
λα αθνινπζήζνπλ θαη δηάθνξα παηρλίδηα ζην δάζνο (Γεσξγφπνπινο θαη Σζαιίθε 2005) κε ζθνπφ ηελ
θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηελ αλάδεημε ησλ πνιππνίθηισλ ζρέζεσλ ζε έλα
θπζηθφ νηθνζχζηεκα.
3ε Φάζε : Μεηά ην βησκαηηθφ κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε ηειηθή θάζε αλαηξνθνδφηεζεο γίλεηαη
ζηε ζρνιηθή αίζνπζα φπνπ ηα αξρηθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζπιιερζεί απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα
θαη ηηο επηζθέςεηο ζην δάζνο, ζε ζπλδπαζκφ κε λέα ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ
ζπκπιήξσζε θχιισλ εξγαζηψλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, εξσηεκαηνινγίσλ απφ ζπλεληεχμεηο θ.ιπ.,
κπνξνχλ λα επεμεξγαζηνχλ, αλαιπζνχλ, λα ηεθκεξηψζνπλ ηα δηάθνξα επξήκαηα θαη ηέινο κέζα απφ
ηε ζχλζεζή ηνπο λα πξνθχπηεη ην ηειηθφ πξντφλ ηεο εξγαζίαο. ηελ ηειηθή θάζε ηεο παξνπζίαζεο
κπνξνχλ λα γίλνπλ θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ζεαηξηθά παηρλίδηα θαη παξαζηάζεηο, θνιάδ,
έθζεζε δσγξαθηθήο, θαηαζθεπέο, πξνβνιή θσηνγξαθηψλ κε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ
πξνγξάκκαηνο ΠΒ ζην δάζνο θαη δεκηνπξγία αληίζηνηρεο πεξηβαιινληηθήο γσλίαο ζην ζρνιείν
(θνπθά 2003).

493

19o Παλειιήλην Ααζνινγηθό πλέδξην / Ληηόρσξν Πηεξίαο, 29 επηεκβξίνπ-2 Οθησβξίνπ 2019

Abstract
Orchids are perennials, which are an important part of the botanical wealth of Greece and are used by
humans for various purposes. Physiological features such as mycorrhizae and pollination are
enchanting biologists, botanists, ecologists and nature lovers. These traits contribute to their survival
and the survival of most plants of terrestrial mainly ecosystems and have not been known by the
general public. In the present paper, on the occasion of the existence of the orchid Ophrys mammosa
in the peri-urban forest of Thessaloniki, the most important information (physiology, uses, risks of
extinction of the orchids) will be presented, which could be used in environmental education by
identifying the corresponding environmental trail.
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Πεξίιεςε
Σα πξνβιήκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ θαθή δηαρείξηζε ησλ
θπζηθψλ πφξσλ, έρνπλ θέξεη ζην πξνζθήλην ηελ άκεζε αλάγθε πεξηβαιινληηθήο παηδείαο. Κεληξηθφο
άμνλαο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο ησλ θνηηεηψλ ηνπ Ώ.Π.Θ.
ρξεζηκνπνηήζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα θαη ζπιιέρζεθαλ νη απφςεηο θαη πξνηάζεηο ησλ θνηηεηψλ
πιεζψξαο Σκεκάησλ ηνπ ΏΠΘ. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ έρνπλ ελδηαθέξνλ ζρεηηθά κε ην
θαηά πφζν ε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζεο είλαη ζε ζέζε λα θαιιηεξγήζεη ηελ πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε
ζηνπο θνηηεηέο θαη δείρλνπλ ην βαζκφ επίγλσζεο θαη αληίιεςεο ησλ θνηηεηψλ ζρεηηθά κε ηα
πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. Ώλαδεηθλχνπλ ηε βαζηά ζπλχθαλζε ηεο αηνκηθήο, θνηλσληθήο,
πλεπκαηηθήο πγείαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο επεκεξίαο µε ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ
πεξηβάιινληνο, σο βαζηθήο πξνυπφζεζεο γηα έλα βηψζηκν κέιινλ.
Λέμεηο θιεηδηά: θαιιηέξγεηα πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο, ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.
Βηζαγσγή
Δ έξεπλά καο επηθεληξψζεθε ζηε δηεξεχλεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο ησλ θνηηεηψλ ηνπ
ΏΠΘ κε έκθαζε ζην Σκήκα Ααζνινγίαο & Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο (Α.Φ.Π.), πνπ ζεσξείηαη
ζεκαληηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πεξηβαιινληηθήο θαη αμηαθήο θξίζεο πνπ βηψλεη
ζήκεξα ε θνηλσλία θαη ε επηζηήκε. Με ηνλ φξν πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ελλννχκε έλαλ ηξφπν
χπαξμεο πνπ απνκαθξχλεηαη απφ ηελ αλζξψπηλε θπξηαξρία θαη ζηξέθεηαη πξνο ηελ αξκνληθή
αιιειεπίδξαζε καο κε ην πεξηβάιινλ (Littledyke 1996). Ώεηθφξνο αλάπηπμε δελ ζεκαίλεη κφλνλ
κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά εκπεξηέρεη ηηο αλαγθαίεο βαζηέο αιιαγέο ζην αμηαθφ
ζχζηεκα θαη ηελ εζηθή βάζε ηεο θνηλσλίαο, ηηο επηινγέο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο. χκθσλα κε ηνλ
Κuhn (1983) θαη φρη κφλν, ην πεξηβάιινλ δελ πξνζηαηεχεηαη κε ηε ζπζζψξεπζε γλψζεσλ, αιιά κε
ηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ πνπ αληηιακβαλφκαζηε ηελ πεξηβαιινληηθή πξαγκαηηθφηεηα. Αελ κπνξνχκε
λα ζπδεηήζνπκε γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Βθπαίδεπζε (Π.Β.) θαη γηα ηνπο ηξφπνπο πνπ νη θνηλσλίεο
δηαρεηξίδνληαη ηνπο θπζηθνχο πφξνπο, ρσξίο λα ακθηζβεηήζνπκε ηηο δνκέο, ηηο ζηάζεηο θαη ηνπο
ρεηξηζκνχο πνπ καο νδήγεζαλ ζηα πεξηβαιινληηθά αδηέμνδα (Kuhn 1983).
Δ θαιιηέξγεηα ηεο αεηθνξηθήο ζπλείδεζεο είλαη κνλφδξνκνο γηα λα αληηκεησπίζνπκε ηελ
πνιχπιεπξε θξίζε πνπ εθδειψλεηαη – φπσο θαίλεηαη θαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο – ηφζν
κε ηελ θνηλσληθή απνμέλσζε, φζν θαη κε ηνλ άθξσο αληαγσληζηηθφ θαη εμεηδηθεπκέλν ραξαθηήξα ηεο
ζεκεξηλήο εθπαίδεπζεο. Ώπηφ επηδεηλψλεη ηελ ηάζε θαηαθεξκαηηζκνχ ηεο επηζηήκεο θαη ηνλ
δηαρσξηζκφ ηεο απφ ηηο πλεπκαηηθέο θαη εζηθέο πηπρέο ηεο γλψζεο. Δ απνζπαζκαηηθή γλψζε,
αδχλακε λα πθάλεη ηνπο δεζκνχο κεηαμχ ηνπ φινπ θαη ησλ κεξψλ ηνπ, αλίθαλε λα δεη ην πξφβιεκα
ζην επξχηεξν πιαίζηφ ηνπ, θαζίζηαηαη κε ιεηηνπξγηθή ζε έλα θφζκν απμαλφκελεο πνιππινθφηεηαο
θαη αλαζθάιεηαο (Morin 1990). Σα κεγαιχηεξα εκπφδηα γηα ηε βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο
πνηφηεηαο είλαη νη ππάξρνπζεο θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο, νη αμίεο θαη νη πξνηεξαηφηεηεο πνπ
ππάξρνπλ ζηηο νξγαλσκέλεο νκάδεο αιιά θαη ζηα άηνκα – φια αληαλάθιαζε ησλ νηθνλνκηθψλ
ζπκθεξφλησλ θαη ελδηαθεξφλησλ ηνπ αλζξψπνπ – θαη ιηγφηεξν ε έιιεηςε επηζηεκνληθήο γλψζεο
(Ράγθνπ 2015).
Ο ηξφπνο λα μεπεξαζηνχλ απηά ηα πξνβιήκαηα είλαη ε νιηζηηθή πεξηβαιινληηθή παηδεία. Δ
ζπνπδαηφηεηα ηεο Πεξηβαιινληηθήο Βθπαίδεπζεο αλαγλσξίδεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ δηεζλή
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θνηλφηεηα (Jinliang θ.α. 2004, Steg 2014) θαη έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη, ιφγσ ησλ νηθνινγηθψλ αξρψλ
θαη ηεο εζηθήο ηεο θξνληίδαο πνπ πξεζβεχεη, είλαη ν πην θαηάιιεινο ρψξνο γηα λα εγθαηληάζνπκε κηα
πην ζθαηξηθή, νιηζηηθή πξνζέγγηζε ζηελ παηδεία. ε απηφ ην πιαίζην, δηαπηζηψλνπκε φηη παξά ηελ
πιεζψξα γλψζεσλ, δελ κπνξνχκε σο θνηλσλία λα ιχζνπκε ηα θνηλσληθννηθνλνκηθά θαη
πεξηβαιινληηθά καο πξνβιήκαηα, δηφηη ε θαηαλφεζή ηνπο είλαη αλεπαξθήο (Potter 2009) θαη δελ
εληάζζεηαη ζε κηα εληαία ζεψξεζε ηνπ θφζκνπ, ηεο ζέζεο καο ζηε βηφζθαηξα θαη ηεο ζρέζεο καο κε
ην πεξηβάιινλ (Goleman 1996, Littledyke 2008).
Τιηθά θαη κέζνδνη
ηα πιαίζηα ησλ καζεκάησλ ζρεηηθά κε ηηο Πεξηβαιινληηθέο Βπηπηψζεηο ηεο Τινρξεζηηθήο
(ΠΒΤ), ζην εαξηλφ εμάκελν ηνπ 3νπ έηνπο ζπνπδψλ ηα έηε 2018 & 2019, κνηξάζηεθε έλα
εξσηεκαηνιφγην ζε 3 νκάδεο θνηηεηψλ. Ώλαιπηηθφηεξα, ε έξεπλα επηθεληξψζεθε ζε νιφθιεξν ηνλ
πιεζπζκφ ηνπ 3νπ έηνπο Α.Φ.Π. θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζε 100 (2018) θαη 104 (2019) θνηηεηέο ηνπ 3 νπ
έηνπο Α.Φ.Π. θαη ζε 88 θνηηεηέο (2018) άιισλ ζρνιψλ (Φ.Ώ..) ηνπ Ώ.Π.Θ. Καζίζηαηαη έηζη κηα
κειέηε πεξίπησζεο (case study). Πεξηιάκβαλε δηάθνξεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο, ζηελ παξνχζα εξγαζία
φκσο, παξνπζηάδεηαη έλα κφλν κέξνο ηνπο. Βπηπξφζζεηα, κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηεξίσλ δεηήζεθε
απφ ηνπο θνηηεηέο ηνπ 3νπ έηνπο ηνπ 2018 λα αμηνινγήζνπλ 5 ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ εμ αξρήο ζηα
καζήκαηα, έλαο εθ ησλ νπνίσλ ήηαλ ε αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο θαιιηέξγεηαο πεξηβαιινληηθήο
ζπλείδεζεο.
Γηα λα είλαη ζπγθξίζηκα ηα απνηειέζκαηα κεηαμχ ησλ 3 νκάδσλ θνηηεηψλ, ην εξσηεκαηνιφγην
κνηξάζηεθε πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηεξίσλ ΠΒΤ. Ώξρηθά νη θνηηεηέο Ααζνινγίαο εξσηήζεθαλ εάλ
ην Σκήκα Α.Φ.Π. ήηαλ ε 1ε ηνπο επηινγή θαη εάλ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο πξνζθεξφκελεο
ζπνπδέο ηνπο (Βξσηήζεηο 1, 2 ελφηεηαο Ώ). Βπηπξφζζεηα δεηήζεθε λα ζρνιηάζνπλ ην ηξέρνλ
πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο, αιιά θαη λα πξνηείλνπλ ιχζεηο, ηφζν γηα ηελ βειηίσζε ηνπ, φζν
θαη λα παξαζέζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, σο εξγαιείν γηα ηε
δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε θαη δηαρείξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ. Μηα θαη απφ ην Σκήκα
Α.Φ.Π. ε εζηθή ζεσξείηαη ππιψλαο ηεο αεηθνξίαο ηελ νπνία δηαθνλεί, δεηήζεθε ε γλψκε ησλ
θνηηεηψλ γηα ηελ παξερφκελε ζρεηηθή εθπαίδεπζε. Σα απνηειέζκαηα αθνξνχζαλ ηελ θαηαγξαθή ηνπ
επηπέδνπ γλψζεσλ, επίγλσζεο, ζηάζεο θαη αληίιεςεο ησλ θνηηεηψλ αλαθνξηθά κε θξίζηκα
πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα φπσο απηφ ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο.
Οη εξσηήζεηο (ελφηεηα ΐ) πνπ επηιέρζεθαλ γηα ηελ παξνχζα εξγαζία είλαη νη εμήο:
1. ε ηη βαζκφ πηζηεχεηε φηη θαιιηεξγείηαη ε πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε θαη επαηζζεηνπνίεζε κε ην
ππάξρνλ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζην Σκήκα Α.Φ.Π.;
2. α. ε ηη βαζκφ νη παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο ζαο παξέρνπλ εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα εζηθήο;
β. ε ηη βαζκφ ζεσξείηε φηη ε εζηθή ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ ππέξβαζε
ηεο θξίζεο;
3. Πνην ζεσξείηε ην κεγαιχηεξν εκπφδην ζηε ζπλεξγαζία θαη ηελ νκαδηθή πεξηβαιινληηθή δξάζε;
4. Πνηνο πηζηεχεηε φηη είλαη ν βαζηθφο ζθνπφο ηεο εθπαίδεπζεο κε ζέκα ην Φπζηθφ Πεξηβάιινλ;
5. Με πνηνπο παξάγνληεο ζπλδέεηαη θπξίσο ε θαιιηέξγεηα ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο (εξψηεζε
πνιιαπιψλ επηινγψλ).
6. Πηζηεχεηε φηη έλα κάζεκα πνπ θαιιηεξγεί ηελ πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε πξέπεη λα είλαη
ππνρξεσηηθφ κάζεκα ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ή επηινγήο;
7. ε πνην βαζκφ ε δηθή ζαο θαιιηέξγεηα πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο ζεσξείηε φηη ζα ζαο βνεζήζεη
ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ζαο σο επαγγεικαηία;
8. Πνην ζεσξείηε ην ζνβαξφηεξν πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα γηα ηνλ πιαλήηε ζήκεξα;
9. Σα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα αξρίζνπλ λα επηιχνληαη: (εξψηεζε πνιιαπιψλ
επηινγψλ)
10. Θεσξείηε φηη κπνξεί λα βγεη κηα θνηλσλία απφ ηελ θξίζε αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηάζηαζε ηνπ
Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο;
11. Πσο αληηιακβάλεζηε ην Φπζηθφ Πεξηβάιινλ θαη απφ πνχ πεγάδεη ην ελδηαθέξνλ ζαο γηα ην
Φπζηθφ Πεξηβάιινλ; (εξψηεζε πνιιαπιψλ επηινγψλ)
12. Δ Φχζε είλαη θπξίσο: (εξψηεζε πνιιαπιψλ επηινγψλ)
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Ώπνηειέζκαηα
ρεηηθά κε ην βαζκφ επίηεπμεο ελφο απφ ηνπο ζηφρνπο ησλ εξγαζηεξίσλ ΠΒΤ θαη ζπγθεθξηκέλα
ηεο αληίιεςεο ηεο ζεκαζίαο θαιιηέξγεηαο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο, ην 84% ησλ θνηηεηψλ
επέιεμε «πνιχ έσο αξθεηά». Σν Σκήκα ΑΦΠ δελ ήηαλ ε 1ε επηινγή ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ θνηηεηψλ
(84% γηα ην 2018 θαη 88% γηα ην 2019 αληίζηνηρα). Παξφια απηά ην 56% δειψλεη ηθαλνπνηεκέλν απφ
ηηο πξνζθεξφκελεο ζπνπδέο ηνπ.
Με ζθνπφ ηελ άληιεζε πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ, δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηνπο θνηηεηέο λα
θάλνπλ θάπνηα ζρφιηα ζρεηηθά µε ηηο εληππψζεηο ηνπο θαηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ.
πλνπηηθά παξαηίζεληαη κεξηθά απφ απηά:
 «Πνιύ ελδηαθέξνλ θαη εύζηνρν εξσηεκαηνιόγην πνπ καο έβαιε ζηε δηαδηθαζία λα ζθεθηνύµε.
Ζ πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ππάξρεη θαη κπνξεί, µε ηελ θαιιηέξγεηά ηεο, λα αιιάμεη ηε ζεµεξηλή
θαηάζηαζε πξνο ην θαιύηεξν. Ζ ζπλείδεζε είλαη πην πάλσ από ηε γλώζε, είλαη ε θηλεηήξηνο δύλακε
γηα λα γίλνπλ αιιαγέο. Ζ γλώζε από κόλε ηεο δελ έρεη θάπνην απνηέιεζκα, επεηδή όηαλ θάπνηνο
γλσξίδεη δελ ζεκαίλεη όηη ζα θάλεη θάηη γηα λα αιιάμεη ε θαηάζηαζε. Όηαλ ππάξρεη ζπλείδεζε όκσο
όια είλαη εθηθηά.
 Πεξηζζόηεξα δηαδξαζηηθά µαζήµαηα µε νµαδηθέο εξγαζίεο γηα ηελ θαιιηέξγεηα αµνηβαίνπ
ζεβαζµνύ, ώζηε λα θαιιηεξγεζεί θαη ν ζεβαζµόο πξνο ηε θύζε.
 Πεξηζζόηεξα µαζήµαηα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε.
Πξνεηνηµαζία γηα ηηο πξαγµαηηθέο θαη δύζθνιεο ζπλζήθεο πνπ αληηµεησπίδνπµε έμσ από ην
παλεπηζηήµην ζε θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά ζέµαηα.
 Αλαγθαηόηεηα πξνβνιήο πξνηύπσλ (αλζξώπσλ θαη δξάζεσλ) πνπ θηλεηνπνηνύληαη από ηελ
πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε µε ζθνπό ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ πεξηβαιινληηθνύ
εζεινληηζµνύ».
Ώθνινχζσο παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα αλά εξψηεζε:
1. ηελ εξψηεζε «ε ηη βαζκφ πηζηεχεηε φηη θαιιηεξγείηαη ε πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε θαη
επαηζζεηνπνίεζε κε ην ππάξρνλ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζην Σκήκα Α.Φ.Π.;», κφλν ην 13% ησλ
θνηηεηψλ Ααζνινγίαο πηζηεχεη φηη θαιιηεξγείηαη πνιχ ε πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε θαη
επαηζζεηνπνίεζε κε ην ππάξρνλ πξφγξακκα ζπνπδψλ, ελψ ην 21% ζεσξεί φηη απηφ δελ
επηηπγράλεηαη θαζφινπ.
2. Σα απνηειέζκαηα ηεο εξψηεζεο 2α «ε ηη βαζκφ νη παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο ζαο παξέρνπλ
εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα εζηθήο;» παξαηίζεληαη ζην ρήκα 1.

ρήκα 1. ε ηη βαζκό νη παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο ζαο παξέρνπλ εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα εζηθήο;
Figure 1. To what degree do undergraduate studies provide you with an education on matters of ethics?

Σν 26% ησλ θνηηεηψλ Ααζνινγίαο ζεσξεί φηη νη ζπνπδέο δελ ηνπ παξέρνπλ θαζφινπ παηδεία ζε
ζέκαηα εζηθήο, ην 24% δήισζε «ιίγν», «αξθεηά» απάληεζε κφλν ην 12%, «κέηξηα» ην 36% θαη
«πνιχ» θαλέλαο. Παξφκνηα πνζνζηά ζηελ θαηεγνξία «Καζφινπ-Λίγν-Μέηξηα» (84% -Φ.Ώ.., 89% Φ.Α. 2018, 86% -Φ.Α. 2019) έδσζαλ νη απαληήζεηο θαη ησλ ηξηψλ νκάδσλ θνηηεηψλ. Βπηπξφζζεηα,
απφ ηηο απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε 2β (ρήκα 2), δηαθαίλεηαη ε επηζπκία ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ
θνηηεηψλ ηνπ Ώ.Π.Θ. (84% γηα ην 2019 θαη 80% γηα ην 2018 ησλ θνηηεηψλ Ααζνινγίαο θαη 73% ησλ
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θνηηεηψλ άιισλ ρνιψλ), γηα ελίζρπζε & ελζσκάησζε ηεο εζηθήο παηδείαο ζην πξφγξακκα ησλ
παλεπηζηεκηαθψλ ηνπο ζπνπδψλ, θαζψο ζεσξεί ηελ εζηθή ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά αλαγθαία γηα ηελ
ππέξβαζε ηεο θξίζεο.
Σε ποιο βαθμό θεωρείηε όηι η ηθική ζηάζη και ζσμπεριθορά μπορεί να ζσμβάλει
ζηην σπέρβαζη ηης κρίζης ; %
Φ.Α.Σ. 1%
Φ.Δ. 2018 0%
Φ.Δ. 2019 1%

Καθόλου

Φ.Α.Σ. 1%
Φ.Δ. 2018 5%
Φ.Δ. 2019 3%

Λίγο
Mέτρια

Φ.Δ. 2018 16%
Φ.Δ. 2019 13%

Φ.Α.Σ. 25%
Φ.Α.Σ. 40%

Αρκετά

Φ.Δ. 2018 41%
Φ.Δ. 2019 54%

Φ.Α.Σ. 33%
Φ.Δ. 2018 39%
Φ.Δ. 2019 28%
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ρήκα 2. ε ηη βαζκό ζεσξείηε όηη ε εζηθή ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ ππέξβαζε ηεο θξίζεο;
Figure 2. To what degree you consider ethical attitude and behavior can contribute in overcoming crisis?
3.

Σα απνηειέζκαηα ηεο εξψηεζεο «Πνην ζεσξείηε ην κεγαιχηεξν εκπφδην ζηε ζπλεξγαζία θαη ηελ
νκαδηθή πεξηβαιινληηθή δξάζε;» απνηππψλνληαη ζην ρήκα 3.

ρήκα 3. Πνην ζεσξείηε ην κεγαιύηεξν εκπόδην ζηε ζπλεξγαζία θαη ηελ νκαδηθή δξάζε;
Figure 3. Which do you consider the greatest barrier to collaboration and group work?

Βλψ ην 98% ην θνηηεηψλ δήισζε φηη ζα ζπκκεηείρε ζε εζεινληηθέο πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο, φηαλ
δεηήζεθε λα πξνζδηνξίζνπλ Πηζαλά εκπφδηα ζηε ζπλεξγαζία, ηαπηνπνηήζεθαλ δχν θχξηα εκπφδηα.
πσο θαίλεηαη ζην ρήκα 3, απηά είλαη ε αδηαθνξία γηα ην αληηθείκελν δξάζεο ή γηα νκαδηθή δξάζε
(ησλ ηδίσλ ή ησλ άιισλ) θαη ε έιιεηςε ακνηβαηφηεηαο θαη ζεβαζκνχ. ηνπο θνηηεηέο δαζνινγίαο 3 νπ
έηνπο ηνπ 2018, ε έιιεηςε αιιεινζεβαζκνχ δειψλεηαη αηζζεηά κεησκέλε ζπγθξηηηθά κε ηηο άιιεο
δχν θαηεγνξίεο θνηηεηψλ. Ίζσο ιφγσ απηνχ ηνπ γεγνλφηνο, απηή ε νκάδα θνηηεηψλ θαη παξά ηηο
ζπλήζεηο δπζθνιίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, θαηάθεξε λα δεκηνπξγήζεη ελεξγή
θαη πνιππιεζή εζεινληηθή νκάδα πεξηβαιινληηθψλ δξάζεσλ.
4. Γηα ηνπο θνηηεηέο ΑΦΠ ην 2019, ν βαζηθφο ζθνπφο ηεο εθπαίδεπζεο κε ζέκα ην Φπζηθφ
Πεξηβάιινλ είλαη ε «Ώπφθηεζε γλψζεσλ γηα ην πεξηβάιινλ» (52%), ελψ ην 48% επέιεμε ηελ
«Καιιηέξγεηα Πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο». ην εξσηεκαηνιφγην ηνπ 2018 νη θνηηεηέο
κπνξνχζαλ λα έρνπλ πεξηζζφηεξεο επηινγέο, νπφηε ην πνζνζηφ πνπ αθνξνχζε ηελ απφθηεζε
γλψζεσλ γηα ην πεξηβάιινλ κεηψζεθε ειαθξψο ζην 47%, ελψ απμήζεθε πνιχ (70%) ε επηινγή
«Καιιηέξγεηα Πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο».
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5. ηελ εξψηεζε: «Με πνηνπο παξάγνληεο ζπλδέεηαη θπξίσο ε θαιιηέξγεηα ηεο πεξηβαιινληηθήο
ζπλείδεζεο», θαη νη 3 νκάδεο επέιεμαλ ηελ «θαιιηέξγεηα πνηνηήησλ ζην ραξαθηήξα πνπ έρνπλ
αληίθηππν ζηνλ ηξφπν ζθέςεο, ζπκπεξηθνξάο θαη δσήο γεληθφηεξα» (ηαπηφζεκα πνζνζηά 41%
γηα ηνπ ΦΑ ηνπ 2018, 42% γηα ηνπο ΦΏ θαη 43% γηα ηνπο ΦΑ ηνπ 2019), κε ηελ παξαπιήζηα
επηινγή «ζεβαζκφο πξνο ην πεξηβάιινλ» λα θπκαίλεηαη κεηαμχ 26% γηα ηνπο ΦΑ ηνπ 2019, 34%
γηα ηνπο ΦΏ θαη 39% γηα ηνπ ΦΑ 2018.
Η καλλιέργεια ηης περιβαλλονηικής ζσνείδηζης ζσνδέεηαι κσρίως με (%)
Φ.Δ. 2019 42%

Καιιηέξγεηα πνηνηήησλ ζην ραξαθηήξα πνπ έρνπλ αληίθηππν ζηνλ
ηξόπν ζθέςεο, ζπκπεξηθνξάο θαη δσήο γεληθόηεξα
Αθιόλεηε εθαξκνγή ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο θαη απζηεξέο
πνηλέο γηα ηνπο παξαβάηεο

Φ.Δ. 2018 0

Φ.Δ. 2019 9%
Φ.Α.Σ. 2018 8%
Φ.Δ. 2019 26%

εβαζκόο πξνο ην πεξηβάιινλ
Αλάιεςε δξάζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο

Φ.Δ. 2018 6

Φ.Δ. 2019 16%
Φ.Α.Σ. 2018 8%

Φ.Α.Σ. 2018 34%
Φ.Δ. 2018 39%

Φ.Δ. 2019 3%
Φ.Δ. 2018 7%
Φ.Δ. 2019 5%
Φ.Α.Σ. 2018 6%
Φ.Δ. 2018 8%

Θεηηθή ζηάζε πξνο ην πεξηβάιινλ

Φ.Α.Σ. 2018 1%

Πεξηζζόηεξεο γλώζεηο γηα ην πεξηβάιινλ
0
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ρήκα 4. Ζ θαιιηέξγεηα ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο ζπλδέεηαη θπξίσο
Figure 4. What is the cultivation of an environmental conscience mainly linked to?

6. ηελ εξψηεζε: «Πηζηεχεηε φηη έλα κάζεκα πνπ θαιιηεξγεί ηελ πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε πξέπεη
λα είλαη ππνρξεσηηθφ κάζεκα ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ή επηινγήο», νη θνηηεηέο θαη 3νπ έηνπο ηνπ
2018 θαη 2019 απάληεζαλ ππνρξεσηηθφ ζε πνζνζηφ 81%.
7. ηελ εξψηεζε «ε πνην βαζκφ ε δηθή ζαο θαιιηέξγεηα πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο ζεσξείηε φηη
ζα ζαο βνεζήζεη ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ζαο σο επαγγεικαηία;», ηα απνηειέζκαηα θαη γηα
ηηο 3 νκάδεο θνηηεηψλ θαίλνληαη ζην ρήκα 5. Βλδεηθηηθά, πνιχ-αξθεηά απάληεζε ην 85% ησλ
ΦΑ ην 2019 θαη αληίζηνηρα ην 72% ην 2018.
ε πνην βαζκό ε δηθή ζαο θαιιηέξγεηα πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο ζεσξείηε
όηη ζα ζαο βνεζήζεη ζηελ άζκηζη ηων καθηκόνηων ζαο σο επαγγεικαηία;
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ρήκα 5. ε πνην βαζκό ε δηθή ζαο θαιιηέξγεηα πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο ζεσξείηε όηη ζα ζαο βνεζήζεη ζηελ άζθεζε
ησλ θαζεθόλησλ ζαο σο επαγγεικαηία;
Figure 5. To what degree do you believe the cultivation of your environmental conscience will aid you in your duties as a
professional?

8. ηελ εξψηεζε: «Πνην ζεσξείηε ην ζνβαξφηεξν πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα γηα ηνλ πιαλήηε
ζήκεξα;», νη κηζνί θνηηεηέο ΑΦΠ αληηκεηψπηζαλ φια ηα πξνβιήκαηα σο εμίζνπ ζεκαληηθά.
Αεχηεξε επηινγή (20%) κε δηαθνξά απφ ηηο ππφινηπεο είλαη ε «έιιεηςε πεξηβαιινληηθήο
ζπλείδεζεο», κε ηελ «θιηκαηηθή αιιαγή» λα έρεη πνιχ ρακειά πνζνζηά αθφκα θαη ζηνπο
θνηηεηέο άιισλ ζρνιψλ.
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Ποιο θεωρείηε ηο μεγαλύηερο περιβαλλονηικό πρόβλημα για ηον πλανήηη ζήμερα; %
Άιιν

Φ.Α.Σ. 2018 0%
Φ.Δ. 2018 5%

Φ.Δ. 2019 4%

Φ.Δ. 2019 3%

Φ.Α.Σ. 2018 5%
Φ.Δ. 2018 11%

Ειιηπήο πεξηβαιινληηθή γλώζε

Φ.Δ. 2019 20%
Φ.Α.Σ. 2018 22%
Φ.Δ. 2018 23%

Έιιεηςε πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο
Φ.Δ. 2019 3%
Φ.Δ. 2018 6%

Απώιεηα βηνπνηθηιόηεηαο

Φ.Α.Σ. 2018 1%
Φ.Δ. 2019 49%

Όια ηα παξαπάλσ εμίζνπ

Φ.Α.Σ. 2018 43%
Φ.Δ. 2018 33%
Φ.Δ. 2019 5%
Φ.Δ. 2018 1%

Πνηνηηθά θαη πνζνηηθά πξνβιήκαηα λεξνύ

Φ.Α.Σ. 2018 2%

Φ.Δ. 2019 5%
Φ.Α.Σ. 2018 15%
Φ.Δ. 2018 8%

Κιηκαηηθή αιιαγή

Φ.Δ. 2019 12%
Φ.Α.Σ. 2018 13%
Φ.Δ. 2018 14%

Ρύπαλζε-Μόιπλζε
0

10

Φ.Δ. 2019

20

Φ.Α.Σ. 2018

30

40

50

60

Φ.Δ. 2018

ρήκα 6. Πνην ζεσξείηε ην ζνβαξόηεξν πεξηβαιινληηθό πξόβιεκα γηα ηνλ πιαλήηε ζήκεξα;
Figure 6. Which do you believe to be the greatest environmental problem for our planet today?

9. Σα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα αξρίζνπλ λα επηιχνληαη, εάλ θαιιηεξγεζεί
πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε γηα ην 50% (2019) θαη ην 65% (2018) ησλ θνηηεηψλ ΑΦΠ, θαζψο θαη
γηα ην 70% ησλ θνηηεηψλ άιισλ ζρνιψλ (2018). Σν 32% θαη ην 28% ησλ θνηηεηψλ ΑΦΠ (2019
θαη 2018 αληίζηνηρα) θαη ην 21% ησλ ΦΏ επέιεμε ηε ζέζπηζε θαη επηβνιή απζηεξφηεξεο
λνκνζεζίαο. Μφλν ην 8% ησλ ΦΏ θαη ην 7% ησλ θνηηεηψλ ΑΦΠ επέιεμε «εθφζνλ ιπζνχλ ηα
βηνπνξηζηηθά καο πξνβιήκαηα».
10. ηελ εξψηεζε: «Θεσξείηε φηη κπνξεί λα βγεη κηα θνηλσλία απφ ηελ θξίζε αλεμάξηεηα απφ ηελ
θαηάζηαζε ηνπ Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο» ην 84% φισλ ησλ θνηηεηψλ ΑΦΠ επέιεμε «φρη» θαη
είραλ ζην ζχλνιφ ηνπο γλψκε γηα ην ζέκα. Σν αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηνπο ΦΏ ήηαλ 48% κε ην
14% εμ απηψλ λα κελ έρεη γλψκε γηα ην ζέκα.
11. Σν ελδηαθέξνλ ησλ θνηηεηψλ γηα ην Φπζηθφ Πεξηβάιινλ θαίλεηαη φηη πεγάδεη απφ ηελ αληίιεςε
φηη απηφ απνηειεί κέξνο ηνπ εαπηνχ ηνπο ή ην αληίζηξνθν (φηη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο
ηνπ Φ.Π.). Σν επέιεμε ην 85% ησλ θνηηεηψλ Α.Φ.Π. ηνπ 2018, ην 75% ησλ θνηηεηψλ Α.Φ.Π. ηνπ
2019 θαη ην 80% ησλ Φ.Ώ.. ε ππνεξψηεζε πνπ ηέζεθε κφλν ζε δαζνιφγνπο ζρεηηθή κε ηα
θίλεηξα ελδηαθέξνληνο γηα ην Φπζηθφ Πεξηβάιινλ, ην 24% ησλ θνηηεηψλ Α.Φ.Π. ηνπ 2019 θαη ην
33% ησλ θνηηεηψλ Α.Φ.Π. ηνπ 2018, δήισζε φηη απηφ ην ελδηαθέξνλ πεγάδεη απφ ην θφβν γηα ηηο
ζπλέπεηεο ηεο κε αεηθφξνπ αλάπηπμεο.
12. ε κεγάιν πνζνζηφ (50 θαη 57% αληίζηνηρα ηηο ρξνληέο 2019 θαη 2018) νη θνηηεηέο δήισζαλ φηη
αληηιακβάλνληαη ηε θχζε σο ηελ «επθπή δχλακε πνπ κπνξεί λα ζεξαπεχζεη ηνλ εαπηφ ηεο θαη
ηνπο αλζξψπνπο θαη λα θξνληίζεη ηηο αλάγθεο ηνπο φηαλ ηε ζέβνληαη». Δ επηινγή απηή έξρεηαη
δεχηεξε (31%) ζηνπο θνηηεηέο άιισλ ρνιψλ ηνπ ΏΠΘ (2018) κε κηθξή δηαθνξά (33%) απφ ηελ
πξψηε επηινγή: «ρψξνο ζπλχπαξμεο θαη ζπκβίσζεο».
Η Φύζη είναι κσρίως %
Φ.Δ. 2019 10%
Φ.Α.. 2018 16%
Φ.Δ. 2018 11%

Υώξνο δηαβίσζεο όπνπ αλαπηύζζεηαη ην άηνκν, νξγαλώλεη ηε δσή ηνπ θαη
αλαπηύζζεη ηελ αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ.

Φ.Δ. 2019 23%
Φ.Α.. 2018 33%
Φ.Δ. 2018 16%
Φ.Δ. 2019 10%
Φ.Α.. 2018 15%
Φ.Δ. 2018 6%

Υώξνο ζπλύπαξμεο θαη ζπκβίσζεο
Κάηη πνπ απεηιείηαη θαη ρξήδεη πξνζηαζίαο
Η επθπήο δύλακε πνπ κπνξεί λα ζεξαπεύζεη ηνλ εαπηό ηεο θαη ηνπο
αλζξώπνπο θαη λα θξνληίζεη ηηο αλάγθεο ηνπο όηαλ ηε ζέβνληαη

Φ.Δ. 2019 8%
Φ.Δ. 2018 9%

Πεγή θπζηθώλ πόξσλ γηα θάιπςε βηνπνξηζηηθώλ αλαγθώλ
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ρήκα 7. Ζ Φύζε είλαη θπξίσο
Figure 7. What do you consider Nature to be mainly?
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πδήηεζε – πκπεξάζκαηα
Ώπφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνθχπηεη φηη ε πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ζην Ώ.Π.Θ. δελ
θαιιηεξγείηαη ηθαλνπνηεηηθά, παξφηη νη θνηηεηέο δειψλνπλ φηη απνηειεί πξσηαξρηθφ ζηφρν ηεο
πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. Βπίζεο ζπλέδεζαλ ηελ πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε κε ηελ θαιιηέξγεηα
πνηνηήησλ ζην ραξαθηήξα πνπ έρνπλ αληίθηππν ζηνλ ηξφπν ζθέςεο, ζπκπεξηθνξάο θαη δσήο
γεληθφηεξα. Σαπηφρξνλα νη θνηηεηέο δειψλνπλ φηη νη ζπνπδέο ηνπο παξέρνπλ ειιηπή παηδεία ζε
ζέκαηα εζηθήο, ηελ νπνία ζεσξνχλ πξνυπφζεζε γηα ηελ ππέξβαζε ηεο θξίζεο, έμνδνο απφ ηελ νπνία
δελ κπνξεί λα ππάξμεη, εάλ αγλνείηαη ην Φπζηθφ Πεξηβάιινλ.
ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ην κεγαιχηεξν πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα, νη θνηηεηέο, κεηά ηελ 1ε
επηινγή ηνπ «φια εμίζνπ», δειψλνπλ σο ην κεγαιχηεξν πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα ηελ έιιεηςε
πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο. Βίλαη ειπηδνθφξν φηη νη θνηηεηέο έρνπλ ηέηνηεο αληηιήςεηο θαη κάιηζηα
φηη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο αληηιακβάλνληαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ σο κέξνο ηνπ εαπηνχ ηνπο.
Θεσξνχλ φηη ε πεξηβαιινληηθή εζηθή είλαη αιιειέλδεηε κε φια ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θαη ε
θαιιηέξγεηά ηεο ζα ζπλέβαιε ηα κέγηζηα ζηελ επίιπζή ηνπο. Βπίζεο ζεσξνχλ φηη ε πεξηβαιινληηθή
ζπλείδεζε ζα ηνπο βνεζήζεη πνιχ ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο σο επαγγεικαηηψλ φισλ ησλ
θιάδσλ. Ώπφ ηα ζρφιηα ησλ θνηηεηψλ αλαδεηθλχεηαη ε αλάγθε ηνπο γηα θαηαλφεζε ησλ γλψζεσλ πνπ
ηνπο παξέρνληαη θαη ηελ έληαμε απηψλ ησλ γλψζεσλ ζε έλα ζχζηεκα ζθέςεο γηα ην πεξηβάιινλ,
βαζηζκέλν ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο αεηθνξηθήο ζπλείδεζεο. H πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απαηηεί
βαζηά θαηαλφεζε ηεο ζρέζε καο κε ηε θχζε (Piotr θαη Powel Zuk 2018) κε θηλεηήξηα δχλακε ην
ζεβαζκφ. Σα ζπλαηζζεκαηηθά απηά θίλεηξα κπνξνχλ λα θαιιηεξγεζνχλ κε βησκαηηθή εμεξεχλεζε
ηνπ ελνπνηεκέλνπ πεδίνπ15 ζην νπνίν δνχκε (Littledyke 2008). Δ ελζσκάησζή απηήο ηεο νιηζηηθήο
πεξηβαιινληηθήο παηδείαο ζηελ επηζηεκνληθή εθπαίδεπζε, θξίλεηαη αλαγθαία απφ ηνπο ζρεδφλ 300
θνηηεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλά καο, δηφηη σζεί ζε κηα πεξηβαιινληηθή εζηθή κε επίγλσζε ηεο
πξνζσπηθήο επζχλεο απέλαληη ζην πεξηβάιινλ (Goleman 1996).
Δ εζηίαζε θπξίσο ζηε κεηάδνζε γλψζεσλ θαη επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ απνδεηθλχεηαη φηη δελ
αξθεί γηα λα αθππληζζεί ε νηθνινγηθή ζπλείδεζε (Nazir θαη Pedretti 2016). Δ εθπαίδεπζε πνπ
ιακβάλνπλ ζήκεξα, παξέρεη ππέξνγθε πνζφηεηα πιεξνθνξηψλ ζθνπεχνληαο ηαπηφρξνλα ζηελ πςειή
επαγγεικαηηθή εμεηδίθεπζε (Ααλέδεο θαη Θενδνζίνπ 2012). Έηζη θαίξηα δεηήκαηα, φπσο ε
πεξηβαιινληηθή ππεξεθκεηάιιεπζε θαη θαηαζηξνθή πνπ αθνξά φινπο καο, ηείλνπλ λα εκπίπηνπλ
ζηνλ ρεηξηζκφ κηαο κηθξήο κφλν νκάδαο εηδηθψλ. Δ πξνζέγγηζε απηή αγλνεί ηελ εζηθή πιεπξά ηνπ
αλζξψπνπ. Σν απνηέιεζκα είλαη νη δχν απηέο απνθιίλνπζεο ξνπέο (ππεξπιεξνθφξεζε θαη
ππεξεμηδείθεπζε) λα εκπνδίδνπλ ηελ ζθαηξηθή θαηαλφεζε θαη επηθνηλσλία. Ο θαηαθεξκαηηζκφο απηφο
αληηθαηνπηξίδεηαη θαη ζηελ απξνζπκία ησλ ζπνπδαζηψλ λα ζπλεξγαζηνχλ ζην πιαίζην νκάδσλ. Βλψ
ην 98% ην θνηηεηψλ δήισζε φηη ζα ζπκκεηείρε ζε εζεινληηθέο πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο, φηαλ
δεηήζεθε λα πξνζδηνξίζνπλ πηζαλά εκπφδηα ζηε ζπλεξγαζία, ηαπηνπνηήζεθαλ δχν θχξηα ηζφβαζκα
εκπφδηα, ε αδηαθνξία γηα θάπνηεο δξάζεηο θαη ε έιιεηςε ακνηβαηφηεηαο θαη ζεβαζκνχ. Κάπνηνη
επηιέγνπλ ρεηξσλαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ελψ άιινη πξνηηκνχλ λνεηηθέο θαη άιινη ην ζπλδπαζκφ
ηνπο. Σν πεξηβάιινλ ελψλεη ηνπο αλζξψπνπο θαη ηνπο αλαγθάδεη λα ζπλεξγαζηνχλ. Σελ αδηαθνξία
(ησλ ίδησλ ή ησλ άιισλ) σο εκπφδην γηα ηε ζπλεξγαζία, επέιεμε αζξνηζηηθά ην 44% ησλ θνηηεηψλ,
πξαθηηθά ζρεδφλ έλαο ζηνπο δχν. Οπζηαζηηθά ηα δχν απηά θχξηα εκπφδηα, είλαη ζπγθνηλσλνχληα
δνρεία κηα θαη πίζσ απφ ηελ αδηαθνξία θξχβνληαη δηάθνξεο αηηίεο. Δ αδηαθνξία γηα δξάζε είλαη έλαο
ηξφπνο θάιπςεο κηαο αδπλακίαο αληαπφθξηζεο ζε κηα δξάζε, φπσο ν θφβνο γηα ηελ θξηηηθή θαη ηελ
αιιειεπίδξαζε κε ηνπο άιινπο. Ώλαδεηθλχεηαη ινηπφλ ε αλάγθε αλαλεσκέλεο πξνζέγγηζεο ηεο
επηζηήκεο θαη ησλ θνηηεηψλ, κέζσ ελφο εθπαηδεπηηθνχ κνληέινπ πνπ ζα γεθπξψλεη ην ράζκα κεηαμχ
γλψζεο θαη ηξφπνπ δσήο. Μειέηεο δείρλνπλ φηη φηαλ ππάξρεη πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε, απηή
αθνινπζείηαη απφ νηθνινγηθή ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά (Hornik 1995, Pelletier 1998), δελ εμεγνχλ
φκσο γηαηί κεγάιν πιήζνο αηφκσλ παξακέλνπλ αδηάθνξνη ζηελ πεξηβαιινληηθή δξάζε (Wi θαη Chang
2018). ηαλ φκσο ε γλψζε ζηαδηαθά κεηαζρεκαηηζηεί ζε εκπεηξηθή θαηαλφεζε ησλ ζρέζεσλ
αιιειεπίδξαζεο θαη αιιειεμάξηεζεο πνπ δηέπνπλ ηε θχζε, ηφηε απηφ γίλεηαη ηξφπνο δσήο. Μφλν
ηφηε κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ απνηειεζκαηηθά νη ξίδεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ,
γεγνλφο πνπ απνηππψζεθε ζηελ αληίιεςε ησλ θνηηεηψλ πεξί ηεο ζθαηξηθήο αληηκεηψπηζήο ηνπο.
15

Ώδηαίξεηνπ θαη αδηαρψξηζηνπ θφζκνπ – ρσξνρξνληθνχ ζπλερνχο - πνπ δηαπνηίδεηαη απφ δηάθνξεο κνξθέο ηελ
ίδηαο ελέξγεηαο-κάδαο πνπ ζχκθσλα κε ηνλ Ώτλζηάηλ (1917) αιιειεπηδξά θαη εμειίζζεηαη.
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Κάζε άιιε πξνζπάζεηα πνπ δε ζέηεη σο θχξην ζηφρν ηελ θαιιηέξγεηα πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο –
ψζηε απηή λα έρεη κφληκν αληίθηππν ζηνλ ηξφπν δσήο – ζα κνηάδεη κε ηελ πξνζπάζεηα ηνπ Δξαθιή λα
ζθνηψζεη ηε Λεξλαία Όδξα πξηλ αληηιεθζεί ηε ξηδηθή αηηία πνπ έζξεθε ηελ αληίπαιφ ηνπ
(Γθαλάηζηνο 2017).
H πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, κέζσ ηεο ελζπλαίζζεζεο, ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο θαη ηεο εζηθήο
ηεο θξνληίδαο, επηθέξεη βαζηέο αιιαγέο, θηλεηνπνηψληαο ηνπο αλζξψπνπο ζε κηα ζεηηθή δξάζε πξνο
ην πεξηβάιινλ θαη ηνπο εαπηνχο ηνπο (Mezirow 2000, Ο' Sullivan 2003). Κνηλφο παξάγνληαο ζηα
ζρφιηα ησλ θνηηεηψλ, είλαη ε ελζσκάησζε βησκαηηθψλ κεζφδσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
((Nazir θαη Pedretti 2016). Δ βησκαηηθή κάζεζε είλαη θπξίαξρν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο νιηζηηθήο
παηδείαο. Δ ελζπλαίζζεζε, ε ηθαλφηεηα δειαδή λα αλαγλσξίδνπκε ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ,
απνηειεί ην θιεηδί γηα κηα δηεπηζηεκνληθή επηθνηλσλία, ε νπνία ζα πεξηθιείεη επηζηήκνλεο θαη
ζπνπδαζηέο πνπ αλήθνπλ ζε φινπο ηνπο θιάδνπο. Δ ελζπλαίζζεζε είλαη αθφκε ν ζχλδεζκνο πνπ
επηηξέπεη ηελ επηθνηλσλία κε ην ππφινηπν θνηλσληθφ ζχλνιν πνπ δελ έρεη επηζηεκνληθή εμεηδίθεπζε,
νδεγψληαο ζηε δεκηνπξγία πλεχκαηνο ελφηεηαο ησλ αλζξψπηλσλ θνηλσληψλ (Littledyke 2008). Δ
επίιπζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ, ε αλάπηπμε κηα θνηλήο εζηθήο απέλαληη ζε απηά,
απαηηνχλ ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο, ψζηε λα έρνπκε βαζχηεξε θαη νπζηαζηηθφηεξε
θαηαλφεζε κεηαμχ καο, σο πξνυπφζεζε επηθνηλσλίαο θαη σο αληίδνην ζηελ απνμέλσζε πνπ ππάξρεη
ηφζν κέζα ζηηο επηζηήκεο φζν θαη ζην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν (O‘ Sullivan 2003).
Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο νξίδεη ηελ πγεία σο «θαηάζηαζε πιήξνπο ζσκαηηθήο, λνεηηθήο,
ζπλαηζζεκαηηθήο, εζηθήο θαη πλεπκαηηθήο επξσζηίαο, αηνκηθήο θαη θνηλσληθήο, θαη φρη απιά έιιεηςε
αζζέλεηαο ή αλαπεξίαο». Σα ζέκαηα ηεο αλάπηπμεο, ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο πγείαο
είλαη αιιειέλδεηα. Τγηήο πιεζπζκφο θαη πγηέο θαη αζθαιέο πεξηβάιινλ είλαη ζεκαληηθέο
πξνυπνζέζεηο γηα έλα αεηθνξηθφ κέιινλ. Αελ κπνξνχκε λα είκαζηε πγηείο φηαλ αληηκεησπίδνπκε ηνλ
θφζκν σο θελφ λνήκαηνο θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ σο αλαιψζηκν ρξεζηηθφ αληηθείκελν ην νπνίν
κπνξνχκε λα δηακνξθψζνπκε κε βάζε ηηο επηζπκίεο καο (Littledyke 1996).
Δ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ζηελ παηδεία, κε ηελ πνιπδηάζηαηε ελεξγνπνίεζε ηνπ λνπ, ησλ
ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ αηζζήζεσλ (Sivananda 1946), ζα καο επηηξέςεη λα γίλνπκε πην δηνξαηηθνί
απέλαληη ζηνπο θηλδχλνπο πνπ ειινρεχνπλ ιφγσ ηεο αιφγηζηεο ρξήζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ, θαη ηεο
ηάζεο λα βιέπνπκε ην δέληξν θαη φρη ην δάζνο, δειαδή ηελ ηάζε λα ππεξεζηηάδνπκε ζηελ
ιεπηνκέξεηα ράλνληαο ηελ επξχηεξε εηθφλα. Ώπφ ηελ έξεπλα θαίλεηαη φηη νη θνηηεηέο απφ πιεζψξα
ζρνιψλ ηνπ Ώ.Π.Θ. είλαη ηθαλνί λα θξίλνπλ φηη ε πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε μεθηλάεη ζε πξνζσπηθφ
επίπεδν απφ ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αμίεο ηνπ αλζξψπνπ θαη φηη είλαη κηα δηαξθήο δηαδηθαζία κάζεζεο θαη
ηξφπνο δσήο. Δ αλαγλψξηζε ηεο αμίαο ελφο αγαζνχ είλαη ην πξψην βήκα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θαη
απηφ απνηειεί κηα πξψηε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο. Δ Πεξηβαιινληηθή
Βθπαίδεπζε πξνζθέξεη ην πην θαηάιιειν έδαθνο γηα λα γίλεη απηφ: πξαγκαηεχεηαη έλα ζέκα πνπ καο
αθνξά φινπο θαη ην νπνίν αξγά ε γξήγνξα ζα θηλήζεη ζπλνιηθά ην ελδηαθέξνλ καο, γηα ράξηλ ηεο
εηξήλεο, ηεο επεκεξίαο θαη ηεο αθζνλίαο πνπ πξέπεη λα πεξηθιείεη θάζε κνξθήο δσήο ζηε Γε.
Βπραξηζηίεο
Βπραξηζηνχκε θαη ηνπο 300 πεξίπνπ θνηηεηέο πνπ ζπκκεηείραλ κε πξνζπκία ζηελ έξεπλά καο,
ρσξίο ηνπο νπνίνπο δε ζα ήηαλ εθηθηή ε νινθιήξσζή ηεο. Θεξκέο επραξηζηίεο εηδηθφηεξα ζηελ
εζεινληηθή νκάδα 4εηψλ θνηηεηψλ Α.Φ.Π. «Σα Αξαζηήξηα Μειηζζάθηα» πνπ πξνζπαζεί λα θάλεη ην
φξακα πξάμε.
Abstract
The problems which result immediately from the destruction of the environment and the
mismanagement of natural resources have brought forth the dire need for environmental education.
The central pivot of our research was the redefinition of the goals of environmental education with a
focus on the cultivation of an environmental conscience. We used questionnaires and collected
comments and suggestions from students of multiple Departments of A.U.T.H. The conclusions which
emerged are interesting both in regards to the current educational system as well as the degree of
awareness and perception of environmental problems by young people. These results demonstrate how
individual, social and mental health and economic robustness are deeply interwoven into the need to
protect the natural environment, the latter being a necessary condition for a sustainable future.
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Πεξίιεςε
θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε αλάδεημε ηνπ ηξφπνπ βειηίσζεο ηεο επηζθεςηκφηεηαο θαη ηεο
ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ Μνπζείνπ ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Αάζνπο Σαμηάξρε. Μέζα απφ ηελ αλάπηπμε
ελφο επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ, πξαγκαηνπνηείηαη κηα βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θαη αλαιχεηαη ε
αλάγθε γηα αλάπηπμε ησλ κνπζείσλ, ελψ παξάιιεια παξνπζηάδεηαη ε πξνζέγγηζε πνπ βαζίδεηαη ζηνλ
επηζθέπηε σο ηξφπν πξνζέιθπζεο ησλ κνπζείσλ. Πξαγκαηνπνηείηαη κηα έξεπλα κέζσ ηεο δηεμαγσγήο
εξσηεκαηνινγίνπ ζε 252 άηνκα. Βίλαη κία πξσηφηππε έξεπλα, θαζψο είλαη ε πξψηε θνξά ζηελ
Βιιάδα πνπ γίλεηαη πξνζπάζεηα βειηίσζεο ελφο δαζηθνχ κνπζείνπ κε βάζε ηηο απφςεηο ησλ
επηζθεπηψλ θαη κε βάζε ηελ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ελφο business plan πνπ ζα ιεηηνπξγεί σο νδεγφο
θαη εξγαιείν ειέγρνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ.
Λέμεηο θιεηδηά: Έξεπλα θνηλνύ, Μνπζεία, Δπηζθεςηκόηεηα, Γαζηθό Μνπζείν, Γαζηθό Μνπζείν
Σαμηάξρε.
Βηζαγσγή
ηνλ εηθνζηφ πξψην αηψλα πνιιά κνπζεία ζε δηάθνξα κέξε ηνπ θφζκνπ αληηκεησπίδνπλ κεγάιεο
δπζθνιίεο ζηε δηαηήξεζε κηαο πγηνχο ξνήο επηζθεπηψλ θαη ζηελ πξνζέιθπζε λέσλ επηζθεπηψλ
(Hooper-Greenhill 1994, Lang θ.α. 2006, Marstine, 2006, Black 2012, Falk θαη Dierking 2012).
Σν πεδίν ηεο κειέηεο πεξηνξίδεηαη ζε κηα πηπρή ηεο βησζηκφηεηαο, δειαδή ζηελ θνηλσληθή
βησζηκφηεηα. Δ πξνζέγγηζε πνπ βαζίδεηαη ζηνλ επηζθέπηε, ελζσκαηψλεη ηα βαζηθά εξγαιεία πνπ
πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ζε έλα κνπζείν γηα ηελ νινθιεξσκέλε αλάπηπμε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί,
εξγαιεία ηα νπνία αλακέλεηαη λα επεξεάδνπλ ζεηηθά ηε ζρέζε κε ηνπο επηζθέπηεο, λα εληζρχνπλ ηελ
εηθφλα ελφο κνπζείνπ θαη λα απμάλνπλ ηελ θνηλσληθή ηνπ απνδνρή σο πξνο ην επίπεδν βησζηκφηεηαο.
Σν κάξθεηηλγθ θαη ε εθπαηδεπηηθή ζηξαηεγηθή είλαη δχν απφ ηα βαζηθά εξγαιεία πνπ ζπλίζηαηαη λα
εηζαρζνχλ ζε κνπζεία γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο. Πξαγκαηνπνηείηαη κηα έξεπλα κέζσ ηεο δηεμαγσγήο
εξσηεκαηνινγίνπ ζε 252 άηνκα θαη ν ζθνπφο ηεο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ ζρεηηθά κε ηελ
βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο επηζθεςηκφηεηαο ηνπ Ααζηθνχ Μνπζείνπ Σαμηάξρε.
Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ηα εμήο:
 Πνην είλαη ην φξακα θαη ε απνζηνιή ηνπ Ααζηθνχ Μνπζείνπ Σαμηάξρε;
 Πσο ζα πξέπεη λα δηακνξθσζεί ε ζηειέρσζε θαη ε δηνίθεζε ηνπ Ααζηθνχ Μνπζείνπ Σαμηάξρε;
 Πνηεο ζα πξέπεη λα είλαη νη θχξηεο ππνδνκέο ηνπ Ααζηθνχ Μνπζείνπ Σαμηάξρε;
 Πνηα ζα πξέπεη λα είλαη ηα κέηξα ρξεκαηνδφηεζεο θαη νη πεγέο εζφδσλ γηα ην Ααζηθφ Μνπζείν
Σαμηάξρε;
 Πνηα ζα πξέπεη λα είλαη ε ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ θαη αληαγσληζκνχ γηα ην Ααζηθφ Μνπζείν
Σαμηάξρε;
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Τιηθά θαη Μέζνδνη
Δ κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο, αθνινπζήζεθε κε ηε δηαλνκή θαη ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ. Δ
έξεπλα πεξηιακβάλεη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνβιεκάησλ, ηε δηαηχπσζε ηεο ππφζεζεο ή ησλ
πξνηεηλφκελσλ ιχζεσλ, ηε ζπιινγή, ηελ νξγάλσζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ, ηελ εμαγσγή
ζπκπεξαζκάησλ θαη ηειηθψο ηε δηαηχπσζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ (Kothari, 2004). Δ ζπγθεθξηκέλε
έξεπλα είλαη εκπεηξηθή θαη πξνζπαζεί λα δψζεη απάληεζε-ιχζε ζε έλα εξψηεκα-πξφβιεκα
βαζηδφκελε ζε λέα, πξσηνγελή δεδνκέλα ηα νπνία ζπιιέγνληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ εξεπλεηή γηα ηηο
αλάγθεο ηεο έξεπλαο. πλεπψο, ε έξεπλα είλαη πνζνηηθή αθνχ θάλεη ρξήζε ζηαζκηζκέλσλ εξσηήζεσλ
θιεηζηνχ ηχπνπ κε δηαβαζκηζκέλεο θιίκαθεο κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί
δπλαηή ε ζπιινγή, πνζνηηθνπνίεζε θαη ζηαηηζηηθή αλάιπζε κεγάινπ αξηζκνχ δεδνκέλσλ κε ζηφρν
ηελ αλαγσγή ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο ζηνλ πιεζπζκφ.
Δ έξεπλα δηεμήρζε ινηπφλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ 1ε Ενπιίνπ ηνπ 2018 έσο ηηο 30
επηεκβξίνπ ηνπ 2018 θαη ζπγθεληξψζεθαλ 252 εξσηεκαηνιφγηα. πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ,
ε έξεπλα δηεμήρζε κε ηελ ρξήζε εηδηθά δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ ψζηε λα αλαδεηρζνχλ νη
αληηιήςεηο γηα ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ επηζθεςηκφηεηα ηνπ Ααζηθνχ Μνπζείνπ Σαμηάξρε. Γηα
ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθε παξνπζίαζε ησλ πεξηγξαθηθψλ
ζηνηρείσλ ησλ εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχζαλ ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ εξσηψκελσλ, ελψ γηα ηελ
αλάιπζε ησλ ππνινίπσλ ελνηήησλ πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε κε βάζε ην κέζν φξν θαη ηελ ηππηθή
απφθιηζε. Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, εθηφο ησλ παξαπάλσ απνηειεζκάησλ, πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο
ζπζρεηίζεσλ X2, ψζηε λα αλαδεηρζεί εάλ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ θάπνησλ εξσηήζεσλ θαη ησλ
δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαζψο θαη ηη αηηηψδεο ζρέζε ππάξρεη κεηαμχ ηνπο. Σέινο
πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε ζπζρέηηζεο (correlation), κε ζθνπφ ηελ εχξεζε ηνπ βαζκνχ ζπζρέηηζεο
κεηαμχ δχν κεηαβιεηψλ.
Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη πνιχ ζεκαληηθά, θαζψο είλαη ε πξψηε θνξά πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη ε αληίζηνηρε έξεπλα ζηελ Βιιάδα θαη παξνπζηάδνληαη επξήκαηα γηα έλα ηέηνην
ζέκα.
Ώπνηειέζκαηα
Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη πνιχ ζεκαληηθά γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε θαη
ιεηηνπξγία ηνπ δαζηθνχ κνπζείνπ, πξνζαξκνζκέλε ζηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ επηζθεπηψλ,
αιιά θαη ηαπηφρξνλα γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπ γηα ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηεο
πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο. Βπίζεο είλαη κία πξσηφηππε έξεπλα, θαζψο είλαη ε πξψηε θνξά ζηελ
Βιιάδα πνπ γίλεηαη πξνζπάζεηα βειηίσζεο ελφο δαζηθνχ κνπζείνπ κε βάζε ηηο απφςεηο ησλ
επηζθεπηψλ θαη κε βάζε ηελ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ελφο business plan πνπ ζα ιεηηνπξγεί σο νδεγφο
θαη εξγαιείν ειέγρνπ.
Δ πξψηε θαηεγνξία εξσηήζεσλ (Πίλαθαο 1) πεξηειάβαλε πξνηεηλφκελεο ιεηηνπξγίεο θαη ζηφρνπο
ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη ή κπνξεί έλα Ααζηθφ Μνπζείν λα εθηειεί θαη λα επηδηψθεη αληίζηνηρα. Οη
ζηφρνη απηνί κπνξεί λα αθνξνχλ ηελ ίδηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ κνπζείνπ θαη ην εζσηεξηθφ ηνπ
πεξηβάιινλ, θαζψο επίζεο θαη ην εμσηεξηθφ ηνπ πεξηβάιινλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ
πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ.
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Πίλαθαο 11. θνπόο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γαζηθνύ Μνπζείνπ Σαμηάξρε
Table 1. Aim of the Forest Museum of Taxiarchis
θνπόο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ααζηθνύ Μνπζείνπ Σαμηάξρε
Mean
Γλσξηκία κε ηελ ηνπηθή παλίδα θαη ρισξίδα ηνπ Υνινκψληα
4,45
ηφρεπζε ζηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε θαη επαηζζεηνπνίεζε
4,34
καζεηψλ/θνηηεηψλ/πνιηηψλ
Γλσξηκία κε ηελ ρισξίδα θαη παλίδα ησλ ειιεληθψλ δαζηθψλ
4,12
νηθνζπζηεκάησλ
Να θαηαζηεί έλα πξφηππν κνπζείν γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηα δάζε
4,12
ζηελ Βιιάδα
Πξνψζεζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ηνπξηζκνχ θαη νηθνηνπξηζκνχ
3,83
Βθπιήξσζε επηζηεκνληθψλ ζθνπψλ θαη έξεπλαο
3,81
Να απνηειέζεη κηα ελαιιαθηηθή δπλακηθή πξφηαζε ηνπξηζηηθνχ
3,79
πξννξηζκνχ γηα ηελ πεξηνρή ηεο Υαιθηδηθήο θαη ηεο Bφξεηαο Βιιάδαο
Πξναγσγή θαη ελίζρπζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο Υαιθηδηθήο
3,52
Να απνηειέζεη κηα ελαιιαθηηθή πξφηαζε γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο
3,44
ηεο δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο θαη επξχηεξα
Βλίζρπζε ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ
3,21
Πξνβνιή νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηα ειιεληθά δάζε
3,15
Βλίζρπζε ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ Σακείνπ Αηνηθήζεσο Παλεπηζηεκηαθψλ
3,15
Ααζψλ

Std. Deviation
0,819
0,799
0,882
0,988
1,024
1,012
1,026
1,158
1,117
1,151
1,097
1,173

πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 1, νη θπξηφηεξνη ιφγνη ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ησλ
εξσηψκελσλ είλαη ε πεξηβαιινληηθή ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε πνπ απνηεινχλ θαη ηνλ ππξήλα
ηεο απφθαζεο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ κνπζείνπ, απνηειψληαο ηαπηφρξνλα κία ελαιιαθηηθή πξφηαζε
ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη ελίζρπζεο ηνπ εηζνδήκαηνο.
εκαληηθφ ζηνηρείν απνηειεί ε ζηειέρσζε ηνπ κνπζείνπ κε αλζξψπηλν δπλακηθφ. Έηζη, ζηνλ
επφκελν Πίλαθα 2 παξνπζηάδεηαη ε αμηνιφγεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, αλαθνξηθά κε ηηο
εηδηθφηεηεο κε ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα είλαη ζηειερσκέλν ην κνπζείν, ψζηε λα επηηειέζεη κε ηνλ
θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηνπο ζθνπνχο ιεηηνπξγείαο ηνπ θαη ηελ απνζηνιή ηνπ.
Πίλαθαο 12. ηειέρσζε ηνπ Γαζηθνύ Μνπζείνπ Σαμηάξρε από εηδηθόηεηεο
Table 2. Personnel of the forest museum of Taxiarchis and specialties
ηειέρσζε ηνπ Ααζηθνύ Μνπζείνπ Σαμηάξρε από εηδηθόηεηεο
Mean
Std. Deviation
Ααζνιφγνπο

4,50

0,791

Ααζνπφλνπο

3,95

1,074

Πεξηβαιινληνιφγνπο - βηνιφγνπο

3,70

1,043

Βηδηθεπκέλνπο μελαγνχο

3,39

1,247

Σερληθφ/βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ

3,05

1,241

Βθπαηδεπηηθνχο/θαζεγεηέο

2,97

1,276

Βμεηδηθεπκέλα ζηειέρε ζην management νξγαληζκψλ

2,68

1,209

Οηθνλνκνιφγν - ινγηζηή

2,46

1,257

πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 2, νη εξσηψκελνη ππνζηήξημαλ φηη ε ζηειέρσζε ηνπ δαζηθνχ
κνπζείνπ Σαμηάξρε ζα πξέπεη λα γίλεηαη απφ εηδηθφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε έλα κνπζείν
πεξηβαιινληηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη εηδηθφηεξα δαζνιφγνπο, απφ δαζνπφλνπο, απφ
πεξηβαιινληνιφγνπο-βηνιφγνπο.
Δ επφκελε εξψηεζε αθνξά ην δηνηθεηηθφ ζρήκα ηνπ κνπζείνπ. Οη εξσηψκελνη ππνζηήξημαλ φηη
ζηελ δηνίθεζε ηνπ Μνπζείνπ ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζην Σακείν Αηνηθήζεσλ Παλεπηζηεκηαθψλ
Ααζψλ κε κέζν φξν απαληήζεσλ 4,02, ε δαζηθή ππεξεζία κε κέζν φξν απαληήζεσλ 3,86, ην
Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ κε κέζν φξν απαληήζεσλ 3,19, ην Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο
κε κέζν φξν απαληήζεσλ 3,85, ε πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο κε κέζν φξν απαληήζεσλ 2,86
θαη ν δήκνο ηεο πεξηνρήο κε κέζν φξν απαληήζεσλ 3,36, Δ δεκηνπξγία Ν.Π.Ε.Α. επνπηεπφκελν απφ
έλαλ δεκφζην θνξέα ππνζηεξίρζεθε κε κέζν φξν απαληήζεσλ 2,82 θαη ε παξαρψξεζε ρξήζεο ζε
ηδηψηεο κε ζρεηηθή ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ κεηά απφ δεκφζην δηαγσληζκφ κε κέζν φξν
απαληήζεσλ 2,38.
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ηε ζπλέρεηα ησλ απνηειεζκάησλ, γίλεηε αμηνιφγεζε ησλ ππνδνκψλ πνπ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ή
ζα κπνξνχζαλ λα βειηησζνχλ γηα ηελ πην εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Ααζηθνχ Μνπζείνπ Σαμηάξρε. Δ
αμηνιφγεζε απηή, πέξα απφ ηηο ππνδνκέο, πεξηιακβάλεη θαη δηάθνξεο άιιεο κνξθέο επελδχζεσλ,
πιηθέο θαη άπιεο θαζψο επίζεο θαη πηνζέηεζε θαη ελζσκάησζε λέσλ ππεξεζηψλ πνπ ζα κπνξνχζε ην
κνπζείν λα πξνζθέξεη.
Πίλαθαο 13. Κύξηεο ππνδνκέο, επελδύζεηο θαη ππεξεζίεο ηνπ κνπζείνπ γηα ηελ βειηίσζε ηεο επηζθεςηκόηεηαο
Table 3. Main infrastructures, investments and services of the museum for the improvement of visiting volume
εκαληηθέο ππνδνκέο, επελδύζεηο θαη ππεξεζίεο γηα ηελ βειηίσζε ηεο
Std.
Mean
ιεηηνπξγίαο θαη επηζθεςηκόηεηαο ηνπ κνπζείνπ
Deviation
Βκπινπηηζκφο εθζεκάησλ παλίδαο
4,33
0,878
Βκπινπηηζκφο εθζεκάησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηα δάζε
4,20
0,890
Βκπινπηηζκφο εθζεκάησλ ρισξίδαο
4,19
0,903
Βπέλδπζε ζηε δεκηνπξγία ελφο νξγαλσκέλνπ ζρεδίνπ πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο ηνπ
κνπζείνπ ζε ζρνιεία, ηνπξηζηηθνχο νδεγνχο, παλεπηζηήκηα, ηαμηδησηηθέο
4,15
0,934
ηζηνζειίδεο θ.ιπ.
Αεκηνπξγία ηζηνζειίδαο κε ηαπηφρξνλε δπλαηφηεηα έθδνζεο ειεθηξνληθνχ
4,04
1,076
εηζηηεξίνπ θαη ειεθηξνληθήο ζάξσζεο εηζηηεξίσλ
Αηακφξθσζε πεξηβάιινληνο ρψξνπ θπξίσο κε μχιηλεο θαηαζθεπέο (θηφζθηα,
4,03
0,981
παγθάθηα, πεξίθξαμε θα)
Βκπινπηηζκφο κε θαηλνηνκίεο ζε πξντφληα θαη ππεξεζίεο κε βάζε ηα δαζηθά
3,98
0,892
νηθνζπζηήκαηα
Βπέλδπζε ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη θπξίσο εμεηδηθεπκέλν μελαγφ
3,93
1,039
πκκεηνρή ζε εζληθά θαη δηεζλή δίθηπα κνπζείσλ κε αληίζηνηρν πεξηερφκελν θαη
3,92
0,981
ελδηαθέξνλ
Σαπηφρξνλε παξνρή νξγαλσκέλσλ μελαγήζεσλ ζηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα ηεο
3,88
0,898
πεξηνρήο
Αεκηνπξγία αίζνπζαο εθπαίδεπζεο θαη ελεκέξσζεο κε νπηηθναθνπζηηθά κέζα θαη
3,87
1,100
εηδηθέο μχιηλεο θαηαζθεπέο (δηαθφζκεζε, θαζίζκαηα θ.ιπ.)
Ώλάπηπμε λέσλ θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ζε
3,81
1,018
ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο
Αηακφξθσζε εζσηεξηθνχ ηνπ κνπζείνπ κε μχιηλεο θαηαζθεπέο (πξνζήθεο, ρψξνη
3,80
1,023
αλάπαπζεο-ζπγθέληξσζεο, θ.ιπ.)
ΐειηίσζε θαη εθζπγρξνληζκφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ δηακνλήο ηνπ δαζηθνχ ρσξηνχ
κε ηαπηφρξνλε αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο (λέεο μχιηλεο θαηνηθίεο, ρξήζε
3,79
1,026
θαηαιπκάησλ θνηηεηψλ θ.ιπ.)
Αεκηνπξγία ειεθηξνληθήο δπλαηφηεηαο θαηάζεζεο πξνζθνξψλ - ρνξεγηψλ γηα ην
3,67
1,032
κνπζείν (e-banking)
Έθδνζε έληππνπ θαη ειεθηξνληθνχ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ ζε πεξηνδηθή βάζε
3,67
1,099
(newsletter θ.α.)
Βπέλδπζε ζε ειεθηξνληθφ απηφκαην ζχζηεκα μελάγεζεο κε ηαπηφρξνλε
3,54
1,235
κεηάθξαζε (αγγιηθά θα)

πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 3, νη εξσηψκελνη ππνζηήξημαλ φηη θάπνηεο απφ ηηο πην ζεκαληηθέο
ππνδνκέο, επελδχζεηο θαη ππεξεζίεο γηα ηελ βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο επηζθεςηκφηεηαο ηνπ
κνπζείνπ Σαμηάξρε είλαη ν εκπινπηηζκφο εθζεκάησλ παλίδαο, ν εκπινπηηζκνχο εθζεκάησλ
δξαζηεξηνηήησλ ζηα δάζε, ν εκπινπηηζκφο εθζεκάησλ ρισξίδαο θαη ε επέλδπζε ζηελ δεκηνπξγία
ελφο νξγαλσκέλνπ ζρεδίνπ πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο ηνπ κνπζείνπ ζε ζρνιεία, ηνπξηζηηθνχο
νδεγνχο, παλεπηζηήκηα, ηαμηδησηηθέο ηζηνζειίδεο θηι. Δ έξεπλα έδεημε φηη ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξα
εθζέκαηα παλίδαο θαη ρισξίδαο γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ κνπζείνπ, εθζέκαηα κε δαζηθέο
δξαζηεξηφηεηεο, επέλδπζε ζε πξνβνιέο θαη βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ κε μπινθαηαζθεπέο.
Οη ππνδνκέο απηέο ζα εθζπγρξνλίζνπλ θαη ζα βειηηψζνπλ ην δαζηθφ κνπζείν, ψζηε νη επηζθέπηεο λα
έρνπλ κία επράξηζηε παξακνλή ζην ρψξν θαη κία πιήξε θαη άξηζηε εηθφλα θαη γλψζε γηα ηα δαζηθφ
νηθνζχζηεκα.
ηνλ επφκελν πίλαθα αθνινπζεί ή αμηνιφγεζε απφ ηνπο εξσηψκελνπο γηα ηηο πηζαλέο πεγέο
ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο αιιά θαη ηεο πινπνίεζεο επελδχζεσλ ηνπ κνπζείνπ.
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Πίλαθαο 14. Πεγέο θαη ηξόπνπο εμαζθάιηζεο εζόδσλ ζεσξείηε σο θαιύηεξεο γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη
επηζθεςηκόηεηαο ηνπ κνπζείνπ
Table 4. Sources and methods for revenue securement for the improvement of the operation and visiting volume of the
museum
Πεγέο θαη ηξόπνη εμαζθάιηζεο εζόδσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη
Std.
Mean
επηζθεςηκόηεηαο ηνπ κνπζείνπ
Deviation
Υξεκαηνδφηεζε απφ ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο (Πξάζηλν Σακείν)
3,94
1,117
Έζνδα απφ ηελ πψιεζε αλακλεζηηθψλ ηνπ κνπζείνπ
3,85
1,125
Έζνδα απφ ηε δηεμαγσγή εθδειψζεσλ - events ηνπ κνπζείνπ
3,83
1,074
Υξεκαηνδφηεζε απφ ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα (ΒΠΏ, ΠΏΏ θιπ.)
3,76
1,161
Έζνδα απφ δηεμαγσγή μελαγήζεσλ ζηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα ηεο πεξηνρήο
3,58
1,026
Βηζηηήξην εηζφδνπ
3,48
1,384
Υξήζε εζφδσλ ηνπ Σακείνπ Ααζψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ άιιεο πεγέο (π.ρ. εκπνξία
3,30
1,148
δαζηθψλ πξντφλησλ)
Υξεκαηνδφηεζε απφ ην πιήζνο (crowdfunding)
3,03
1,148
Σέινο δηαλπθηέξεπζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Παλ/θνπ Αάζνπο Σαμηάξρε
3,02
1,315
Υξεκαηνδφηεζε απφ ηδηψηεο επελδπηέο κε ηαπηφρξνλε παξαρψξεζε ρξήζεο
2,91
1,237
Βλνηθίαζε ρψξσλ - εγθαηαζηάζεσλ ηνπ κνπζείνπ ζε ηδηψηεο
2,78
1,292
Ααλεηνδφηεζε (εκπνξηθέο ηξάπεδεο, κηθξνρξεκαηνδφηεζε θιπ.)
2,38
1,238
Τπνρξεσηηθή πξνπιεξσκή κέζσ ειεθηξνληθψλ κεζφδσλ
2,35
1,166

πσο θαίλεηαη, νη θχξηεο πεγέο θαη νη ηξφπνη εμαζθάιηζεο εζφδσλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο
ιεηηνπξγίαο θαη ηεο επηζθεςηκφηεηαο ηνπ κνπζείνπ είλαη ε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Τπνπξγείν
Πεξηβάιινληνο, ηα έζνδα απφ ηελ πψιεζε αλακλεζηηθψλ ηνπ κνπζείνπ, ηα έζνδα απφ ηελ δηεμαγσγή
εθδειψζεσλ ηνπ κνπζείνπ, ε ρξεκαηνδφηεζε απφ ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα θαη ηα έζνδα
απφ δηεμαγσγή μελαγήζεσλ ζηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα ηεο πεξηνρήο. Οη εξσηεζέληεο ινηπφλ
πηζηεχνπλ φηη ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ κνπζείνπ πξέπεη λα γίλεηαη απφ ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη
απφ δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο απφ ην ίδην ην κνπζείν πνπ ζα θέξνπλ θέξδε (πψιεζε αλακλεζηηθψλ,
δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ, εηζηηήξην εηζφδνπ). Οη πεγέο απηέο εζφδσλ ζα βνεζήζνπλ ηε βειηίσζε ηεο
ιεηηνπξγίαο θαη επηζθεςηκφηεηαο ηνπ κνπζείνπ. Βλ ζπλερεία, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 1, ην 25,79%
ησλ εξσηψκελσλ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ 2 επξψ γηα ηελ επίζθεςε ζην κνπζείν Σαμηάξρε,
ην 21,82% είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ 3 επξψ, ην 15,47% είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ 1
επξψ, ην 14,28% είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ 5 επξψ, ην 8,52% είλαη δηαηεζεηκέλνη λα
πιεξψζνπλ έλα ζπκβνιηθφ ηίκεκα κε ειεχζεξε επηινγή, ην 6,34% είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ
4 επξψ, ην 3,96% δελ επηζπκεί λα πιεξψζεη θάπνην ρξεκαηηθφ αληίηηκν θαη ην 2,77% είλαη
δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ παξαπάλσ απφ 5 επξψ γηα λα επηζθεθζνχλ ην κνπζείν Σαμηάξρε.

ρήκα 1. Ση ρξεκαηηθό πνζό είζαζηε δηαηεζεηκέλνη λα πιεξώζεηε γηα κία επίζθεςε ζην δαζηθό κνπζείν Σαμηάξρε;
Figure 1. Willingness to pay for visiting the forest museum of Taxiarchis
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Βπηπιένλ, αλαθνξηθά κε ην θφζηνο δηαλπθηέξεπζήο πνπ ζα ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα αλαιάβνπλ νη
εξσηψκελνη, ην 44,04% ησλ εξσηψκελσλ ππνζηεξίδεη φηη είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ γηα κηα
δηαλπθηέξεπζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Αάζνπο Σαμηάξρε απφ 11 έσο 20 επξψ, ην
22,22% είλαη δηαηεζεηκέλν λα πιεξψζεη έσο 10 επξψ, ην 19,84% είλαη δηαηεζεηκέλν λα πιεξψζεη απφ
21 έσο 30 επξψ, ην 7,53% είλαη δηαηεζεηκέλν λα πιεξψζεη απφ 31 έσο 40 επξψ θαη ην 1,19% είλαη
δηαηεζεηκέλν λα πιεξψζεη απφ 41 έσο 50 επξψ. Ώθφκε, ην 20,63% ησλ εξσηψκελσλ ππνζηήξημε φηη
γηα κία μελάγεζε ζην Παλεπηζηεκηαθφ δάζνο Σαμηάξρε είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ 3 επξψ, ην
19,44% είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ 5 επξψ, ην 17,85% είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ 2
επξψ, ην 9,92% είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ 1 επξψ, ην 9,12% είλαη δηαηεζεηκέλνη λα
πιεξψζνπλ έλα ζπκβνιηθφ ηίκεκα κε ειεχζεξε επηινγή, ην 8,33% δελ είλαη δηαηεζεηκέλν λα
πιεξψζεη θαλέλα αληίηηκν, ην 7,93% είλαη δηαηεζεηκέλν λα πιεξψζεη 4 επξψ θαη ην 6,74% είλαη
δηαηεζεηκέλν λα πιεξψζεη παξαπάλσ απφ 5 επξψ.
Σέινο, φζνλ αθνξά ηε ζηξαηεγηθή θαη ηηο ελέξγεηεο κάξθεηηλγθ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αλαιεθζνχλ
πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε επηζθεςηκφηεηα θαη ε πξνβνιή ηνπ κνπζείνπ, ε αμηνιφγεζε απηψλ
θαίλεηαη ζηνλ επφκελν Πίλαθα 5.
Πίλαθαο 15. Αμηνιόγεζε επηινγώλ γηα ην κάξθεηηλγθ θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ αληαγσληζκνύ ηνπ δαζηθνύ κνπζείνπ
Table 5. Evaluation of strategies for the marketing and competitiveness of the forest museum
εκαληηθόηεηα παξαθάησ επηινγώλ γηα ην κάξθεηηλγθ θαη ηελ αληηκεηώπηζε
Std.
Mean
ηνπ αληαγσληζκνύ ηνπ δαζηθνύ κνπζείνπ
Deviation
Αεκηνπξγία ηζηνζειίδαο γηα ηελ πξνβνιή ηνπ κνπζείνπ
4,41
0,863
Τινπνίεζε δξάζεσλ ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ θαηνίθσλ, καζεηψλ,
ηεο δαζηθήο ππεξεζίαο, ησλ επηρεηξήζεσλ θαη πνιηηψλ (εκεξίδεο, ζεκηλάξηα,
4,21
0,929
ελεκεξσηηθφ πιηθφ θα)
Αηαξθήο επηθνηλσλία κε ηνπο επηζθέπηεο θαη άιιεο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο ζε φιε
3,78
1,078
ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ
ηξαηεγηθή ζηφρεπζε ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ δαζηθνχ κνπζείνπ έλαληη
ελαιιαθηηθψλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζηελ επξχηεξε
3,65
0,940
πεξηνρή
Αεκηνπξγία κεραληζκνχ πιεξνθφξεζεο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο πειάηεο πξνο ην
3,63
1,050
κνπζείν θαζψο θαη ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο.
Ώλάπηπμε δηαδηθηπαθψλ κέζσλ δηάζεζεο/πψιεζεο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη
3,54
1,042
δπλαηφηεηα ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ
Καιχηεξεο πνιηηηθέο ηηκψλ θαη ηηκνιφγεζεο ζε ηαθηηθνχο θαη πηζηνχο πειάηεο
3,39
1,360
Αηάζεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ κε βάζε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε
θαηεγνξίαο επηζθεπηψλ (νηθνλνκηθή επηθάλεηα, επαγγεικαηηθή δξάζε θαη εκπεηξία,
3,27
1,104
ειηθία θιπ.)
Καιχηεξεο πνιηηηθέο ηηκψλ θαη ηηκνιφγεζεο ζε λένπο επηζθέπηεο
3,20
1,244

πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 5, ε δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο γηα ην κνπζείν, ε πινπνίεζε δξάζεσλ
ελεκέξσζεο θαη ε ζπλερήο ελεκέξσζε θαη επηθνηλσλία κε ηνπο επηζθέπηεο, ζα βνεζήζνπλ ψζηε ην
δαζηθφ κνπζείν λα έρεη κεγάιν πιενλέθηεκα αληαγσληζκνχ.
πδήηεζε – πκπεξάζκαηα
Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη πνιχ ζεκαληηθά γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε θαη
ιεηηνπξγία ηνπ δαζηθνχ κνπζείνπ, πξνζαξκνζκέλε ζηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ επηζθεπηψλ,
αιιά θαη ηαπηφρξνλα γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπ γηα ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηεο
πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο.
Οη εξσηψκελνη ππνζηεξίδνπλ φηη νη θχξηνη ζθνπνί ηνπ δαζηθνχ κνπζείνπ Σαμηάξρε είλαη, ε
γλσξηκία κε ηελ ηνπηθή ρισξίδα θαη παλίδα ηνπ Υνινκψληα, ε ζηφρεπζε ζηελ πεξηβαιινληηθή
εθπαίδεπζε θαη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ.
Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, νη εξσηψκελνη ππνζηεξίδνπλ φηη ε ζηειέρσζε ηνπ δαζηθνχ κνπζείνπ
Σαμηάξρε, ζα πξέπεη λα γίλεη απφ δαζνιφγνπο, δαζνπφλνπο, πεξηβαιινληνιφγνπο θαη βηνιφγνπο
θαζψο θαη απφ εμεηδηθεπκέλνπο μελαγνχο.
Οη θχξηεο ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο γηα ηελ βειηίσζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
δαζηθνχ κνπζείνπ Σαμηάξρε, πξνηείλνληαη λα είλαη ν εκπινπηηζκφο ησλ εθζεκάησλ παλίδαο, ν
εκπινπηηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζην δάζνο, ε επέλδπζε ζε εθζέκαηα ρισξίδαο, ε δεκηνπξγία ελφο
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νξγαλσκέλνπ ζρεδίνπ πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο ηνπ κνπζείνπ, ε δεκηνπξγία κηαο δειεαζηηθήο
ηζηνζειίδαο θαη ε δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο εμσηεξηθνχ ρψξνπ ηνπ κνπζείνπ.
Οη πεγέο εζφδσλ ηνπ δαζηθνχ κνπζείνπ Σαμηάξρε γηα ηελ βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο
επηζθεςηκφηεηαο ηνπ, πξέπεη λα είλαη ε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην πξάζηλν ηακείν ηνπ Τπνπξγείνπ
Πεξηβάιινληνο, ηα έζνδα απφ ηελ πψιεζε αλακλεζηηθψλ, ηα έζνδα απφ ηελ δηεμαγσγή εθδειψζεσλ,
ε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΒΠΏ θαζψο θαη απφ ηα έζνδα νξγαλσκέλσλ μελαγήζεσλ.
Σέινο, σο πξνο ηηο ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ αληαγσληζκνχ ηνπ δαζηθνχ
κνπζείνπ είλαη, ε δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο, ε πινπνίεζε δξάζεσλ γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ
θαηνίθσλ, ε δηαξθήο επηθνηλσλία κε ηνπο επηζθέπηεο θαη ε ζηφρεπζε ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ
κνπζείνπ.
Με βάζε ινηπφλ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ην Σακείν Αηνίθεζεο θαη Αηαρείξηζεο
Παλεπηζηεκηαθψλ Ααζψλ ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξίμεη πεξαηηέξσ ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ εθζεκάησλ
ζην Μνπζείν Σαμηάξρε, θαζψο επίζεο ζα κπνξνχζε λα ζπλεηζθέξεη νπζηαζηηθά ζηελ ηνπξηζηηθή
πξνβνιή ηνπ Μνπζείνπ, κέζσ ηεο ζπλερνχο πξνβνιήο ηνπ θαη ηεο δηνξγάλσζεο δηάθνξσλ
εθδειψζεσλ ζε απηφ, ψζηε λα επηηεπρζεί ε καθξνπξφζεζκε βησζηκφηεηα θαη αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ.
Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη γηα λα ππάξμεη βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο
επηζθεςηκφηεηαο ηνπ κνπζείνπ θαη λα θαηαζηεί βηψζηκν, πξέπεη λα ππάξρνπλ νη θαηάιιειεο πεγέο
ρξεκαηνδφηεζεο, ε θαηάιιειε κνξθή δηνίθεζεο, νη θαηάιιειεο ππνδνκέο, θαζψο θαη ην θαηάιιειν
κάξθεηηλγθ, φπσο αθξηβφο θάλεθε θαη απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε.
Δ παξνχζα εξγαζία θαη έξεπλα είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή, αθνχ ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ
αλάπηπμε ελφο ζσζηνχ θαη νινθιεξσκέλνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ. Βπηπιένλ, κέζσ ηεο εξγαζίαο
παξνπζηάζηεθαλ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ηνπ Μνπζείνπ Σαμηάξρε θαζψο θαη νη
πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα έρεη, ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ θαζψο θαη νη
επθαηξίεο θαη νη απεηιέο πνπ αληηκεησπίδεη.
ε επφκελεο έξεπλεο ζα κπνξνχζε ην δείγκα λα είλαη ζαθψο κεγαιχηεξν θαη λα πεξηιακβάλεη φιεο
ηηο νκάδεο πιεζπζκνχ πνπ επηζθέθζεθαλ ην κνπζείν. Βθηφο φκσο απφ ηα παξαπάλσ ζα ήηαλ
ελδηαθέξνλ λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα ζπλδπαζηηθή κειέηε θαη έξεπλα ηφζν ζην Μνπζείν Σαμηάξρε,
φζν θαη ζε άιια κνπζεία ηνπ είδνπο, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα ζχζηεκα κνπζείσλ πνπ ζα έρεη σο
αξσγφ ηελ πξνζηαζία θαη ηελ κειέηε ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ, κε ηελ ηαπηφρξνλε επίηεπμε ηεο
βησζηκφηεηαο θαη αλάπηπμεο ηνπο.
Σέινο, ε εθαξκνγή ηερληθψλ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ κπνξεί λα ζπκβάιεη ψζηε κειινληηθά λα
αλαπηπρζεί φπσο αλαθέξζεθε έλα νινθιεξσκέλν επηρεηξεκαηηθφ ζηξαηεγηθφ ζρέδην ιεηηνπξγίαο ηνπ
κνπζείνπ. Δ πξνζέγγηζε πνπ έγηλε ζηελ παξνχζα εξγαζία, κέζσ πξνζπάζεηαο δεκηνπξγίαο ελφο
επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πνιχ ρξήζηκα πξαθηηθά ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία
κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ζπγθεθξηκέλα κέηξα θαη δέζκεο ελεξγεηψλ απφ ηνπο ιήπηεο απνθάζεσλ γηα
ηε βειηίσζε ηνπ κνπζείνπ.
Abstract
The purpose of this papaer is to highlight ways to improve the traffic volume and functionality of the
Taxiarchis University Museum. Through the development of a Business Plan, a bibliographic review
is carried out and the need for museum development is analyzed, while the visitor-based approach is
presented as a way of attracting museums. A survey is conducted by means of completing a
questionnaire to 252 people. It is an original and groundbreaking research, since it is the first time that
such an attempt is researched in Greece, concerning the attempt to improve a forest museum, based on
the efforts to formulate a business plan that acts as a guide and also as a controlling mechanism of its
operation.
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Γνύια, Μαξία1
Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Βθπαίδεπζεο Μαθξηλίηζαο, 37011 Μαγλεζία, airamgl@yahoo.gr

1

Πεξίιεςε
θνπφο ηεο έξεπλαο απηήο είλαη λα εμεηάζεη ην πδαηηθφ ηζνδχγην ηνπ ρεηκάξξνπ Μνπηζηαξίηε, ηνπ λ.
Σξηθάισλ, ζηελ Κεληξηθή Βιιάδα, ιακβάλνληαο ππφςε ηα πδξνινγηθά δεδνκέλα ηεο ιεθάλεο
απνξξνήο ηνπ ζε έλα δηδαθηηθφ πιαίζην. Δ θαηλνηνκία έγθεηηαη ζηε κειέηε ηνπ πδαηηθνχ ηζνδπγίνπ
ζην ζπγθεθξηκέλν ρεηκαξξηθφ ζχζηεκα, πνπ είλαη έλα ειάρηζηα δηεξεπλεκέλν πεδίν, κε
επηζηεκνληθψο ιεπηνκεξεηαθφ, έγθπξν θαη ηαπηφρξνλα δηδαθηηθά δφθηκν ηξφπν. Υξεζηκνπνηήζεθε ην
ινγηζκηθφ Autocad, γηα ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ Μνπηζηαξίηε θαη
δεκηνπξγήζεθε λένο ςεθηαθφο ράξηεο. Ώπεηθνλίζηεθαλ ην πδξνγξαθηθφ δίθηπν, ε ιεθάλε απνξξνήο
θαη ν ράξηεο ηεο ρξήζεο γεο. ηε ζπλέρεηα, βάζεη κεηεσξνινγηθψλ δεδνκέλσλ κειεηήζεθε γηα ηε
ρξνληθή πεξίνδν 2010-2017 ε απνξξνή, ζηεξηδφκελε ζηνπο ππνινγηζκνχο ηεο εμαηκηζνδηαπλνήο θαηά
Thornthwaite θαη ηεο εδαθηθήο πγξαζίαο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο ην έηνο κε ην ρακειφηεξν
φγθν απνξξνήο είλαη ην 2011 (44.096.707 m3), ελψ ν κεγαιχηεξνο φγθνο απνξξνήο παξνπζηάζηεθε ην
έηνο 2012 κε ζρεδφλ δηπιάζηα ηηκή.
Λέμεηο θιεηδηά: πδαηηθό ηζνδύγην, εμαηκηζνδηαπλνή, απνξξνή, πγξαζία εδάθνπο, πεξηβαιινληηθή
δηδαθηηθή.
Βηζαγσγή
θνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ε κειέηε ηνπ πδαηηθνχ ηζνδπγίνπ, βάζεη πδξνινγηθψλ δεδνκέλσλ
αλαδεηθλχνληαο ην ξφιν ησλ νξεηλψλ ιεθαλψλ απνξξνήο πνπ απνηεινχλ ηνλ ηφπν φπνπ πεγάδνπλ νη
πνηακνί, νη νπνίνη ηξνθνδνηνχλ κε λεξφ ηηο πεδηλέο πεξηνρέο, κε ηελ πξννπηηθή ηεο δηδαθηηθήο
αμηνπνίεζεο ζηελ εθπαίδεπζε.
Δ κειέηε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ άπηεηαη άκεζα ηεο παξαηήξεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο θαηά ην
δπλαηφλ ιεπηνκεξεηαθήο γλψζεο ησλ δηαθφξσλ ζηαδίσλ ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ πνπ ζεσξείηαη
αέλανο θαη ζπλερήο ρσξίο αξρή θαη ηέινο. Ο πην ιεηηνπξγηθά δηαρεηξίζηκνο φγθνο ηνπ λεξνχ
ζρεκαηίδεηαη απφ ηα αηκνζθαηξηθά θαηαθξεκλίζκαηα (βξνρή, ρηφλη, ραιάδη, πάρλε, δξνζηά) πνπ
ζπγθεληξψλνληαη ζηε βαζηθή θνίηε ηεο ιεθάλεο απνξξνήο θαη εκθαλίδεηαη σο επηθαλεηαθή απνξξνή,
αθνχ πξψηα αθαηξεζνχλ κε ηε ζεηξά ηνπο α) ε εμαηκηζνδηαπλνή, β) ε εδαθηθή πγξαζία πνπ
θαηαθξαηείηαη ζηελ εδαθηθή θαηαηνκή, γ) ε θαηείζδπζή ηνπ πξνο ηα ππφγεηα πδξνθφξα ζηξψκαηα
(ππφγεηα απνξξνή) (Φηινβίθνο 2016). Σν Τδαηηθφ (πδξνινγηθφ) ηζνδχγην είλαη ε καζεκαηηθή
έθθξαζε ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ κηαο ιεθάλεο απνξξνήο θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε δηαθνξά
(ζεηηθή, αξλεηηθή, κεδεληθή) αλάκεζα ζηηο αλάγθεο γηα λεξφ θαη ηεο δηαζέζηκεο πνζφηεηαο λεξνχ,
φπνπ θαη θαζνξίδεη θαη ηηο πεξηφδνπο μεξαζίαο ή βξνρψλ.
Δ δηδαθηηθή πεξηβάιινληνο ζεσξείηαη ε κεζνδνινγία κε ηελ νπνία απνθηνχκε γλψζεηο,
αλαπηχζζνπκε δεμηφηεηεο θαη θαιιηεξγνχκε αμίεο θαη ζηάζεηο γηα ην πεξηβάιινλ ζε φιεο ηηο
κνξθέο ηνπ, φπσο είλαη ην Φπζηθφ, Ώλζξσπνγελέο, Κνηλσληθo-Οηθνλνµηθφ θαη Εζηνξηθφ πεξηβάιινλ.
ΐαζηθά ζπζηαηηθά ηεο δηδαθηηθήο πεξηβάιινληνο ζπληζηνχλ νη βαζηθέο αξρέο, ζηφρνη θαη ζεκαηηθνί
άμνλεο ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο, ελδεηθηηθφ πιαίζην αλάπηπμεο
πξνγξάκκαηνο θαη θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πξνγξακκάησλ. ΐάζεη ηνπ λφκνπ 1892/1990, άξζξν 111,
παξ.13: «Δ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε απνηειεί ηκήκα ησλ πξνγξακκάησλ ησλ ζρνιείσλ
Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο». Με ηνλ Νφκν 1946/1991, άξζξν 62, παξ.2 «απνθαζίζηεθε ε αλάγθε
επέθηαζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζηα ζρνιεία ηεο Πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο». «Ωο
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία/δξαζηεξηφηεηα νδεγεί ζηε δηαζαθήληζε ελλνηψλ, ηελ αλαγλψξηζε αμηψλ,
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ηελ αλάπηπμε/θαιιηέξγεηα ςπρνθηλεηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο ζηε
δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη ζηε δηαµφξθσζε θψδηθα ζπµπεξηθνξάο γχξσ απφ ηα πξνβιήµαηα
πνπ αθνξνχλ ζηελ πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο ζε αηνµηθφ θαη ζηε ζπλέρεηα ζε νµαδηθφ/ θνηλσληθφ
επίπεδν.» (Παηδαγσγηθφ Ελζηηηνχην Α.Β.Π.Π.., ΦΒΚ 304ΐ/13-03-2003). ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα
απνζαθεληζηεί φηη ελψ ε δηδαθηηθή απνηειεί επηζηήκε δει. εθαξκνγή, δνθηκή θαη ζπλερή αλάπηπμε
γλψζεο θπξίσο παηδαγσγηθήο θαη θνηλσληθν- ςπρνινγηθήο θχζεο πνπ παξάγεηαη εκπεηξηθά απφ ηελ
δηεξεχλεζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ θαη ζπζηεκαηνπνηείηαη ζεσξεηηθά, κε ζηφρν λα πεηχρεη
ηε βαζχηεξε δπλαηή θαηαλφεζε θαη εκπέδσζε γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ απφ ηνλ
κεγαιχηεξν δπλαηφ αξηζκφ δηδαζθνκέλσλ ζηνλ ειάρηζην δπλαηφ ρξφλν. πκπεξαζκαηηθά ε
πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε ιεηηνπξγεί σο έλα καζεζηαθφ ζπκπιήξσκα ή επηζηέγαζκα φισλ ησλ
αληηθεηκέλσλ πνπ βαζίδνληαη γεληθφηεξεο δηδαθηηθήο. Τπάξρεη δειαδή κία ζπλερήο δηαξθήο θαη
ακθίδξνκε επαλαηξνθνδφηεζε κεηαμχ ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο δηδαθηηθήο
πεξηβάιινληνο.
Σα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα ζπληζηνχλ δηαξθψο πεδία αλνηρηψλ εξσηεκάησλ, απφ άπνςε
πξαγκαηνινγηθήο θαη αληηιεπηηθήο γηα ην πψο ιεηηνπξγνχλ ηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα, (RodríguezBarreiro θ.α. 2013).Ο ζρεκαηηζκφο ελλνηνινγίαο θαη ε ιεηηνπξγία ηεο αθαηξεηηθήο ζθέςεο απνηέιεζε
ζεκαληηθφ εξεπλεηηθφ δήηεκα ζηε δηδαθηηθή ησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ (Petruţa 2015a), φπσο θαη ε
ρξήζε ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ δηεπηζηεκνληθήο ζπζρέηηζεο (Petruţa 2015b). Χζηφζν, δελ δφζεθε
επαξθήο βαξχηεηα ζηε ζπιινγή πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ ζρεηηθψλ κε ην πδάηηλν πεξηβάιινλ θαη ην
πδαηηθφ ηζνδχγην, θαζψο ηα πδξνινγηθά ζηνηρεία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πνιχπιεπξα γηα
ηέηνηεο πξνζεγγίζεηο Σν ζχζηεκα ηεο πδαηνπαλίδαο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί σο παξάδεηγκα δηδαθηηθήο
(Kwan θ.α. 2017) θαη επνκέλσο ην πδαηηθφ ηζνδχγην ζα κπνξνχζε λα απνηειεί πξνέθηαζε ηεο
ελέξγεηαο απηήο. Τπάξρνπλ γλσζηνινγηθά πεξηζψξηα γηα αλαιπηηθνχο δείθηεο θαη αλάπηπμε
ζεσξεηηθψλ πιαηζίσλ δηδαθηηθήο πξάγκα πνπ ζα κπνξνχζε λα δνθηκαζηεί ζην πνιχπινθν ζχζηεκα
ηνπ πδαηηθνχ ηζνδπγίνπ. Εδίσο ηα πζηήκαηα Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ ζπληζηνχλ θαηάιιειν
εκπεηξηθφ πεδίν δηδαθηηθήο (Muller θαη Flohr 2016) θαη απνηεινχλ έηζη έλα ελζαξξπληηθφ παξάδεηγκα
γηα ηελ ρξήζε πεξηπηψζεσλ πδαηηθνχ ηζνδπγίνπ γηα δηδαθηηθνχο ζθνπνχο.
Σν πδαηηθφ νηθνζχζηεκα απνηειεί θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε έλα πεδίν θαηάιιειεο
πνιππινθφηεηαο γηα δηδαθηηθέο εθαξκνγέο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ γλσζηνζεσξεηηθή ζπζηεκηθή
εκβάζπλζε, απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο εθπαίδεπζεο. Βπηπιένλ, αμίδεη λα επηζεκαλζεί πσο ε Αηδαθηηθή
Πεξηβάιινληνο δελ είλαη κία δηαδηθαζία πνπ αθνξά κφλν ηνπο καζεηέο πξσηνβάζκηαο θαη
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αιιά ζπλερίδεηαη θαη ζηνπο θνηηεηέο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο,
φπσο κπνξεί επίζεο λα ζπλερηζηεί ζην ζηάδην ηεο ιεγφκελεο πλερηδφκελεο Βθπαίδεπζεο θαη ηεο
Βθπαίδεπζεο Βλειίθσλ.
Τιηθά θαη Μέζνδνη
Πεξηνρή έξεπλαο: Χο πεξηνρή κειέηεο επηιέρζεθε ην ρεηκαξξηθφ ζχζηεκα ηνπ Μνπηζηαξίηε, πνπ
βξίζθεηαη δπηηθά ηεο Πεξηθεξεηαθήο Βλφηεηαο (ΠΒ) Σξηθάισλ θαη ζρεκαηίδεηαη απφ κηθξφηεξα
ξέκαηα πνπ πεγάδνπλ απφ ηα Ώζακαληθά φξε (ζην Βζληθφ Πάξθν Σδνπκέξθσλ. Πεξηζηεξίνπ θαη
ραξάδξαο Ώξάρζνπ), δειαδή πθίζηαληαη κηθξέο ζε έθηαζε ππνιεθάλεο απνξξνήο πνπ ζπγθξνηνχλ
κεγαιχηεξε νκψλπκε ιεθάλε απνξξνήο ηνπ ρεηκάξξνπ. Κηλείηαη απφ δπηηθά κε θαηεχζπλζε ΐΏ θαη
κε ηειηθφ απνδέθηε ηνλ Ώρειψν (Ώζπξνπφηακν) πνηακφ, πνπ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ πνηάκην
ζχζηεκα ηεο Βιιάδαο (GR 04).
Δ πεξηνρή. έρεη ραξαθηεξηζηεί σο ην «Βζληθφ Πάξθν Σδνπκέξθσλ» κε ην Πξνεδξηθφ Αηάηαγκα
(ΦΒΚ 49/Α/12.02.2009) θαη πεξηιακβάλεη ηξεηο πεξηνρέο πνπ αλήθνπλ ζην Παλεπξσπατθφ Αίθηπν
Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ «ΦΤΔ 2000» (NATURA 2000): «ξνο Λάθκνο (Πεξηζηέξη) -GR
2130007», «ξε Ώζακάλσλ (Νεξάηδα)- GR 2110002» θαη «Βπξχηεξε πεξηνρή Ώζακαληθψλ Οξέσλ
(Νεξάηδα)- GR 2130013». (Αηαρεηξηζηηθή έθζεζε Αεκνζίνπ Αάζνπο Ώζακαλίαο 2016-2025, Μειέηε
δηαρείξηζεο Αεκνηηθνχ Αάζνπο Γαξδηθίνπ, 2016-2025).
H λνεηή γξακκή πνπ θαζνξίδεη ηνλ πδξνθξίηε ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ Μνπηζηαξίηε μεθηλά απφ
ηε ζπκβνιή κε ηνλ Ώρειψν θαη αθνινπζεί δπηηθή θαηεχζπλζε πξνο ηελ θνξπθή Κνπξνχλα (1895m)
θαη ηελ θνξπθή Κξπνλέξη, ζπλερίδεη λφηηα πξνο ηελ θνξπθή Καθαξδίηζα (2429m) πξνρσξψληαο ΝΑ
ζηελ θνξπθή Υίιηα Βμήληα (2251m). Ώπφ ην ζεκείν απηφ θαηεπζχλεηαη λφηηα ζηελ πεξηνρή ηαπξφο
(1800 m) θαη ηελ πεξηνρή Κξπάθνπξαο. Με θαηεχζπλζε αλαηνιηθά ζπλερίδεη ζηελ πεξηνρή Φνχξθα
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θαη ΐΏ ζηε θνξπθή νχθια (1840m) θαη Ανθίκη (2020m). Καηεβαίλνληαο θαηεπζχλεηαη βφξεηα ζηε
ζέζε Πεξηνχζα (1940m) θαη Μαθξπά Ράρε (1708 m) θαη ζην ηέινο κε θαηεχζπλζε ΐΏ θαηαιήγεη ζην
ζεκείν πνπ ν Μνπηζηαξίηεο ζπλαληά ηνλ Ώρειψν (~775m)
Δ ιεθάλε απνξξνήο εθηείλεηαη εληφο πεξηνρψλ ηνπ δεκνζίνπ δάζνπο Ώζακαλίαο Σξηθάισλ,
δεκνηηθνχ δάζνπο Γαξδηθίνπ Σξηθάισλ θαη δεκνζίνπ δάζνπο Μειηζζνπξγψλ Άξηαο.
Έρεη εκβαδφλ 46508512,2 m2 θαη πεξηθιείεηαη απφ ηηο παξαθάησ γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ζην
Βιιεληθφ Γεσδαηηηθφ χζηεκα Ώλαθνξάο 1987 (ΒΓΏ 87‘):
Υ: απφ 257.500 κέρξη 265.468 θαη Τ: απφ 4.372.500 κέρξη 4.381.643
Ο σο άλσ πεξηγξαθφκελνο πδξνθξίηεο νξίδεηαη αθξηβέζηεξα ζην αληίζηνηρν απφζπαζκα
δνξπθνξηθήο εηθφλαο κε ζπληεηαγκέλεο ΒΓΏ 87 απφ ζεκείν 0:Υ=265129.26,Τ=4378802.34 έσο
ζεκείν 173: Υ=265114.60, Τ=4378692.15 (Βηθφλα 1).

Βηθφλα 1. Απόζπαζκα δνξπθνξηθήο εηθόλαο ηνπ πδξνθξίηε ηνπ Μνπηζηαξίηε (Σξηθάισλ)
6/8/2017 ΔΚΥΑ ΑΔ. (ζπληεηαγκέλεο ΔΓΑ 87, ζεκεία 0-173)
Image 1. Extract satellite image of the watershed Moutsiaritis (Trikala) 6/8/2017 (HGRS)
(coordinates Hellenic Geodetic Reference System 1987, points 0-173)

Γηα ηελ νξηνζέηεζε θαη ηελ γεσκνξθνινγηθή αλάιπζε ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ Μνπηζηαξίηε
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηνπνγξαθηθνί ράξηεο ηεο Γ.Τ.. θιίκαθαο 1:50.000 (Φχιια: Καζηαλέα,
Μπξφθπιινλ, Πξάκαληα θαη Άγλαληα). Δ ζχληαμε, ε γεσαλαθνξά ηνπο θαζψο θαη ν
επαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ ράξηε, έγηλε κε ην ινγηζκηθφ autoCAD 2004 ζηνπο ρψξνπο ηνπ Ααζαξρείνπ
Σξηθάισλ (ρήκα 1).
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ρήκα 1. Ο ηειηθόο ράξηεο ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ ρεηκάξξνπ Μνπηζηαξίηε κεηά ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκό
Figure 1.The finalized map of the catchment area of Moutsiaritis

Έγηλε επαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ ράξηε ηεο ρξήζεο γεο κε ην ινγηζκηθφ autνCAD 2004 (ρήκα 2).
Υξεζηκνπνηήζεθαλ νη δαζνπνληθνί ράξηεο ηεο ρξήζεο γεο ηνπ δεκνζίνπ δάζνπο Ώζακαλίαο, ηνπ
δεκνηηθνχ Αάζνπο Γαξδηθίνπ θαη ηνπ δεκνζίνπ δάζνπο Μειηζζνπξγψλ.

ρήκα 2. Ο ράξηεο ηεο ρξήζεο γεο ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ Μνπηζηαξίηε
Figure 2. The land use map of the catchment area of Moutsiaritis
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Μέζνδνο έξεπλαο: πγθεληξψζεθαλ θαη επεμεξγάζηεθαλ, γηα ηα έηε 2010-2017, ηα
κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα απφ ην κεηεσξνινγηθφ ζηαζκφ, ηνπ Ααζαξρείνπ ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ
Αάζνπο Πεξηνπιίνπ (ΏΠΘ). πνπ είλαη ν πιεζηέζηεξνο κεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο (Τςφκεηξν 1180m,
γεσγξαθηθφ πιάηνο 390 35΄θαη γεσγξαθηθφ κήθνο 210 35΄,απφζηαζε 28,142 km.
(http://gis.ktimanet.gr ΒΚΥΏ ΏΒ). ΐήκα : 8.00-14.00-20.00
Σα δεδνκέλα πνπ κειεηήζεθαλ είλαη α) Μεληαίν χςνο θαηαθξεκληζκάησλ (P) mm β) Μέζε
κεληαία ζεξκνθξαζία (T) 0C
Τπνινγίζηεθε αξρηθά ην κέζν αλεγκέλν εηήζην χςνο ησλ θαηαθξεκληζκάησλ θαη ηεο
ζεξκνθξαζίαο (ζπλζεηηθφ) ζην κέζν πςφκεηξν ηεο (Κ.ΐ) ιεθάλεο θαη χζηεξα έγηλε αλαγσγή απφ ηηο
εηήζηεο ζηηο κεληαίεο ηηκέο ησλ θαηαθξεκληζκάησλ θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην Κ.ΐ. ηεο ιεθάλεο, κε
ηηο παξαθάησ εμηζψζεηο:
(1)
( )
()

(2)

( )

πνπ: Pk: ην κέζν αλεγκέλν εηήζην χςνο ησλ θαηαθξεκληζκάησλ (mm) ζην κέζν πςφκεηξν ηεο
Κ.ΐ ιεθάλεο, ( ): ην κέζν εηήζην χςνο ησλ θαηαθξεκληζκάησλ ηνπ Μ., α: ε βξνρνβαζκίδα, DH:
δηαθνξά πςνκέηξνπ ηνπ Μ. θαη ηνπ Κ.ΐ ηεο ιεθάλεο ζε m, :ην κέζν χςνο βξνρήο, αλεγκέλν ζην
Κ.ΐ. ηεο ιεθάλεο ζε mm/κήλα i ηνπ έηνπο k,.
:ην κέζν χςνο βξνρήο ζην Μ.. ζε mm/κήλα i ηνπ
()

έηνπο k.
(3)

( )
()

(4)

( )

πνπ: : ε κέζε εηήζηα ηηκή ηεο ζεξκνθξαζίαο0C, αλεγκέλε ζην Κ.ΐ. ηεο ιεθάλεο
απνξξνήο, ( ) :ε κέζε εηήζηα ηηκή ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην Μ.., b: ε ζεξκνβαζκίδα, : ε κέζε ηηκή
ζεξκνθξαζίαο (0C) αλεγκέλε ζην Κ.ΐ. ηεο ιεθάλεο ζε 0C /κήλα i ηνπ έηνπο k,
: ε κέζε ηηκή ηεο
()

ζεξκνθξαζίαο (0C) ζην Μ.. ζε 0C /κήλα i ηνπ έηνπο k.
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο βξνρνβαζκίδαο θαη ηεο ζεξκνβαζκίδαο, δηεξεπλήζεθαλ νη παξάγνληεο πνπ
επεξεάδνπλ ην θιίκα ηεο πεξηνρήο θαη επηιέρηεθαλ νη ηηκέο α=30,9mm/100m θαη b= -0,70C /100m
(ηάζεο, 1998):
Τπνινγηζκφο ηεο δπλεηηθήο εμαηκηζνδηαπλνήο: Τπνινγίζηεθε κε ηε κέζνδν Thornthwaite
(απινπζηεπκέλνο ηχπνο- Φηινβίθνο 2016).
ETpik = 16*Ld*(
∑

)

( )

(5)
(6)

α =0,000000675*I -0,000077*I +0,01792*I+0,49239
πνπ: ETpik: ε δπλεηηθή εμαηκηζνδηαπλνή ζε mm/κήλα i ηνπ έηνπο k, Ld: δηνξζσηηθφο
ζπληειεζηήο γηα ην γεσγξαθηθφ πιάηνο 390 Ik: δείθηεο ζεξκνθξαζίαο, γηα ην έηνο k.
Τπνινγηζκφο πδαηηθνχ ηζνδπγίνπ: Υξεζηκνπνηήζεθε ην κνληέιν κε παξάκεηξν ηελ κέγηζηε
εδαθηθή πγξαζία ιακβάλνληαο σο δεδνκέλα ηα θαηαθξεκλίζκαηα θαη ηε δπλεηηθή εμαηκηζνδηαπλνή
θαη δίλνληαο σο απνηέιεζκα ηελ απνξξνή θαη ηελ πξαγκαηηθή εμαηκηζνδηαπλνή κε ην καζεκαηηθφ
αθφινπζν ηχπν: (Φηινβίθνο 2016).
Α = - ETpik
(7)
(
)
(8)
Wmax=93, 7 mm ε ηηκή ηεο κέγηζηεο πγξαζίαο ηεο εμεηαδφκελεο ιεθάλεο απνξξνήο.
πνπ: Α : ηειηθή απνξξνή, κε ην πιεφλαζκα ηνπ λεξνχ ζε mm/κήλα i ηνπ έηνπο k, CΝ: ν
απνξξντθφο ζπληειεζηήο πνπ εμαξηάηαη απφ ηνλ πδξνινγηθφ ηχπν ηνπ εδάθνπο (ηθαλφηεηα δηήζεζεο),
ηελ θάιπςε, ηε ρξήζε γεο θαη ηελ πξνεγνχκελε θαηάζηαζε απνξξνήο. Οξίζηεθε:73 (Βηδηθή
Γξακκαηεία Τδάησλ).
3

2
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1ε: >ETpik
2ε :α)
>ETpik
β)

>ETpik

3ε: P <ETpik
<0
4ε: P < ETpik

Πίλαθαο 1. Πεξηπηώζεηο εδαθηθήο πγξαζίαο
Table 1: Cases of soil moisture
Ώ/Ώ
Σχπνη ππνινγηζκνχ εδαθηθήο πγξαζίαο
θαη
≥ Wmax
Α = -ETpik
= Wmax θαη
ETpik =
θαη 0<
<Wmax
(
)
− ETp > Wmax
θαη Α =P
ETpik − (Wmax
θαη
=0
Α =0 θαη
(
)
Α
θαη
θαη W< 0

=0 θαη
= +
<ETpik
=0 θαη Α =0

(
θαη

)

)
<ETpik

πνπ:
: εδαθηθή πγξαζία ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα i-1 γηα ην έηνο k ζε mm,
: εδαθηθή
πγξαζία ηξέρνληνο κήλα i γηα ην έηνο k,
: ε πξαγκαηηθή εμαηκηζνδηαπλνή ζε mm/κήλα i ηνπ
έηνπο k.
Τπνινγηζκφο ηεο απνξξνήο
Α = R i+ Di
(9)
Ri=(1-θ)*ΑQi
(10)
Di=θ* ΑQi
(11)
πνπ: Ri: επηθαλεηαθή κεληαία απνξξνή, Di: ππφγεηα κεληαία απνξξνή, θ=0,16
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηoπ κεληαίνπ φγθνπ απνξξνήο ηνπ πνηακνχ εθαξκφζηεθε ν παξαθάησ ηχπνο:
(12)
φπνπ F: ην εκβαδφλ ζε m

2

Ώπνηειέζκαηα
ηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαθέξεηαη ε έθηαζε ησλ δηαθφξσλ ρξήζεσλ ηεο γεο ηεο ιεθάλεο
απνξξνήο ηνπ ρεηκάξξνπ Μνπηζηαξίηε.
Πίλαθαο 2. Καηαλνκή ρξήζεσλ ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ Μνπηζηαξίηε
Table 2. Distribution uses of the catchment area of Moutsiaritis
ΥΡΔΒΕ ΓΔ
ΒΚΣΏΔ (km2)
ΠΟΟΣΟ (%)
Άγνλα

5,401

11,6

Ώγξνί

0,724

1,6

Μεξηθψο δαζνζθεπήο αείθπιια -πιαηχθπιια- κε άηνκα ειάηεο
Αάζνο ειάηεο
Αάζνο νμηάο
Παξαπνηάκηα ΐιάζηεζε
Αάζνο-Πιαηχθπιισλ
Μεξηθψο Ααζνζθεπήο ειάηεο
Οηθηζκνί
Θακλφηνπνη-ΐνζθφηνπνη
Γπκλά
ΤΝΟΛΟ

3,329
6,609
1,298
0,758
0,608
3,379
0,368
22,946
1,089
46,509

7,2
14,2
2,8
1,6
1,3
7,3
0,8
49,3
2,3
100,0

Έγηλε ν ππνινγηζκφο ηεο κεληαίαο δπλεηηθήο εμαηκηζνδηαπλνήο (ETpik), θαη ηεο κεληαίαο ηειηθήο
απνξξνήο (ΑQik) κε βάζε ηελ πξναλαθεξζείζα κεζνδνινγία. ην παξαθάησ δηάγξακκα
απεηθνλίδεηαη ην πδαηηθφ ηζνδχγην ηεο ιεθάλεο απνξξνήο. (ρήκα 3).
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ρήκα 3. Σν πδαηηθό ηζνδύγην ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ ρεηκάξξνπ Μνπηζηαξίηε
Figure 3. The water balance of the catchment area of stream Moutsiaritis

πδήηεζε-πκπεξάζκαηα
Ο ρείκαξξνο Μνπηζηαξίηεο ζηνλ πνηακφ Ώρειψν θαη ην πδαηηθφ δπλακηθφ ηνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ
έληνλεο απνξξνέο θαη πιεκκπξηθέο παξνρέο, πνπ ζπλήζσο είλαη απφηνκεο, βίαηεο θαη νγθψδεηο
εμαηηίαο ηεο έληνλεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ησλ βξνρνπηψζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
έηνπο. Ώπηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα κεηαθέξνληαη πξνο ηα θαηάληε κάδεο πιηθψλ, απφ απφςεσο
φγθνπ, κεγαιχηεξεο απ΄ φηη πεξηζζφηεξεο κέζεο θαη ήπηαο κνξθήο πιεκκχξεο. ηνλ πίλαθα 2
παξαηεξνχκε φηη ηε κεγαιχηεξε έθηαζε ηεο ιεθάλεο απνξξνήο θαιχπηνπλ νη ζακλφηνπνη-βνζθφηνπνη
(49,3%) ελψ ηε κηθξφηεξε νη νηθηζκνί (0,8%). Σν πδξνγξαθηθφ δίθηπν (ρήκα 2) ηεο ιεθάλεο
απνξξνήο είλαη δελδξηηηθήο κνξθήο εμαηηίαο ηεο εδαθηθήο νκνγέλεηαο θαη κε έληνλεο γεσινγηθήο
δνκήο (Φηινβίθνο 2016). Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ γηα ηελ εμεηαδφκελε πεξηνρή επηιέρζεθε
ν πδξνινγηθφο ηχπνο ηχπνο C κε ζπγθφκσζε 50%-80% θαη ηηκή CN=73
Ο κήλαο κε ην κεγαιχηεξν χςνο θαηαθξεκληζκάησλ, θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν 2010-2017, είλαη ν
Φεβξνπάξηνο ηνπ 2012 γηα ην κέζν ζηαζκηζκέλν χςνο ηεο ιεθάλεο κε ηηκή 433,1mm.Σν ρακειφηεξν
χςνο θαηαθξεκληζκάησλ παξαηεξείηαη ην κήλα Ενχιην ηνπ 2011 πνπ ηζνχηαη κε ην κεδέλ. Σν έηνο κε
ην κεγαιχηεξν χςνο θαηαθξεκληζκάησλ είλαη ην 2012 (Pk=2254,8mm) θαη κε ην κηθξφηεξν χςνο
θαηαθξεκληζκάησλ είλαη ην 2011 (Pk=1187,8mm). Γηα ηα έηε 2010-2017 ε κέζε ηηκή ησλ
θαηαθξεκληζκάησλ ηζνχηαη κε 141,2 mm (ρήκα 3).
Βπίζεο ε κέζε ηηκή ηεο ζεξκνθξαζίαο γηα ηα έηε 2010-2017 θπκαίλεηαη απφ -2,2 0C έσο 15,9 0C
γηα ην κέζν ζηαζκηζκέλν χςνο ηεο ιεθάλεο. Δ κέγηζηε ζεξκνθξαζία παξαηεξείηαη ην κήλα Ενχιην ηνπ
2012, ελψ ε ειάρηζηε ην κήλα Εαλνπάξην ηνπ 2017. Σν πην ςπρξφ έηνο είλαη ην 2011(Tk=6,4 0C) θαη
ην πην ζεξκφ είλαη ην 2013 κε αληίζηνηρε ηηκή Tk=7,3 0C (ρήκα 3).
Δ εμαηκηζνδηαπλνή (ρήκα 3) μεθηλά κε ηε ρακειφηεξε ηηκή ην κήλα Εαλνπάξην γηα θάζε έηνο ζηε
ζπλέρεηα παξνπζηάδεη αχμεζε απφ ην κήλα Μάξηην κέρξη ην κήλα Ενχιην ελψ απφ ην κήλα Ώχγνπζην
εκθαλίδεη πησηηθή πνξεία. πγθεθξηκέλα γηα ηνπο κήλεο Εαλνπάξην θαη Φεβξνπάξην ηνπ 2012, ην
Φεβξνπάξην ηνπ 2015, ην Αεθέκβξην ηνπ 2016 θαη ηνλ Εαλνπάξην ηνπ 2017 εμαηηίαο ησλ πνιχ
ρακειψλ ηηκψλ ηεο ζεξκνθξαζίαο δε παξαηεξήζεθε θάπνηα ηηκή γηα ην θαηλφκελν ηεο
εμαηκηζνδηαπλνήο.
πσο ήηαλ αλακελφκελν (Πίλαθαο 1) θαηά ηνπο κήλεο Ννέκβξην έσο Μάξηην, παξνπζηάδεηαη ε
κέγηζηε εδαθηθή πγξαζία (93,7 mm), ελψ ζηε ζπλέρεηα παξαηεξείηαη πησηηθή ηάζε εμαηηίαο ησλ
πθηζηάκελσλ κεηεσξνινγηθψλ ζπλζεθψλ (ρήκα 3). Δ κέγηζηε απνξξνή (ρήκα 3) παξαηεξήζεθε ην
κήλα Φεβξνπάξην ηνπ 2012 (433,05 mm) θαη ε ειάρηζηε 0 mm ηνπο κήλεο απφ Ενχλην-Ώχγνπζην ηνπ
2010, απφ Ενχλην έσο επηέκβξην ηνπ 2011, απφ Ενχλην - επηέκβξην ηνπ 2012, απφ Μάην επηέκβξην ηνπ 2013 θαη 2014,ηνπο κήλεο Μάην, Ενχιην θαη Ώχγνπζην ηνπ 2015,ηνλ Ώπξίιην, Ενχλην
θαη Ώχγνπζην ηνπ 2016, απφ ηνλ Ενχλην - Οθηψβξην ηνπ 2017. Σν έηνο κε ην ρακειφηεξν φγθν
απνξξνήο είλαη ην 2011 κε ηηκή 44096706,95 m3 ελψ ην 2012 είλαη ην έηνο κε ην κεγαιχηεξν φγθν
απνξξνήο κε ηηκή 90.185.625,74 m3.
Δ δηαδηθαζία ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ ρεηκάξξνπ θαζψο θαη ηα ζηάδηα ηεο
δηεξεχλεζεο ηνπ πδαηηθνχ ηζνδπγίνπ πνπ πεξηγξάθεθαλ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν
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έξεπλαο θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Κάπνηεο πξαθηηθέο πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζα
πεξηγξαθνχλ παξαθάησ.
Τδξνινγηθφο θχθινο ή φπσο ζπλεζίδεηαη ν θχθινο ηνπ λεξνχ κειεηάηαη απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο
εθπαίδεπζεο. Καζψο απμάλεηαη ε ειηθία ησλ καζεηψλ απμάλνληαη θαη νη πιεξνθνξίεο κε ζηφρν ηελ
απψηεξε γλψζε. Σν ηαμίδη ηεο ζηαγφλαο θαη νη κνξθέο ηηο νπνίεο αιιάδεη, νλνκάδνληαη θαηαζηάζεηο
ηνπ λεξνχ θαη εκθαλίδνληαη πηα νη νξηζκνί ησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα. Ο θχθινο
ηνπ λεξνχ πιένλ απνηειεί κία καζεκαηηθή πξάμε, δειαδή ην πδαηηθφ ηζνδχγην. Αξαζηεξηφηεηεο:
Βθπαηδεπηηθέο αθίζεο, θσηνγξαθίεο, video, ληνθηκαληέξ, εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά αλνηθηνχ ή
θιεηζηνχ ηχπνπ πνπ αθνξνχλ ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ, ην κάζεκα ηεο κειέηεο πεξηβάιινληνο, ην κάζεκα
ηεο γεσγξαθίαο θαη ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, ελλνηνινγηθνί ράξηεο.
Λεθάλε απνξξνήο (αληίιεςε ηεο ρσξεηηθφηεηαο-ηξεηο δηαζηάζεηο)-Αξαζηεξηφηεηεο: Δ ράξαμε ηνπ
πδξνθξίηε πάλσ ζε ράξηε κε ην ρέξη παξαηεξψληαο ηηο ηζνυςείο θακπχιεο θαηαζθεπή ηξηζδηάζηαηεο
αλαπαξάζηαζεο ηνπ αλάγιπθνπ κε εχρξεζηα πιηθά π.ρ πιαζηειίλε, ε αλαπαξάζηαζε ηνπ
πδξνγξαθηθνχ δηθηχνπ κε ηηο δηαθιαδψζεηο θαη ηηο θιίζεηο ηνπ, αλαπαξάζηαζε ηεο βιάζηεζεο, ηπρφλ
νηθηζκψλ θαη άιισλ ρξήζεσλ γεο (αλάινγα ηεο ειηθίαο ησλ δηδαζθφκελσλ). Βπίζεο ζχκθσλα
εμειίμεηο ηεο Σερλνινγίαο ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ Βπηθνηλσληψλ (ICT) κπνξνχλ νη καζεηέο λα
έξζνπλ ζε απεπζείαο ζχλδεζε πεγέο δεδνκέλσλ γηα ηελ ραξηνγξάθεζε.
Βπεμεξγαζία κεηεσξνινγηθψλ δεδνκέλσλ-Αξαζηεξηφηεηεο: Οη δηδαζθφκελνη καζαίλνπλ γηα ηε
ιεηηνπξγία ησλ κεηεσξνινγηθψλ ζηαζκψλ θαη εκβαζχλνπλ ζηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο
εθάζηνηε ππφ εμέηαζε ηεο πεξηνρήο. Βπεμεξγάδνληαη ηα δηάθνξα ζηάδηα ησλ κεηεσξνινγηθψλ
δεδνκέλσλ, κε νκαδηθφ ηξφπν θαη δηαδνρηθά ζε ππνινγηζηηθφ θχιιν κε απινχο ηχπνπο, αζξνίζκαηνο,
κέζνπ φξνπ, ζε κεληαία ή εηήζηα βάζε έσο ηηο ζχλζεηεο ρξνλνζεηξέο.
Βξγαζία ζην πεδίν: Βπίζθεςε ζηελ πεξηνρή κειέηεο, ζε κεηεσξνινγηθφ ζηαζκφ, θαη ρξήζε
θαηάιιεισλ νξγάλσλ γηα κεηξήζεηο θπζηθψλ παξακέηξσλ. Έρεη θαηά θαηξνχο ηνληζηεί ε ζεκαζία ηεο
επηηφπηαο (insitu) επαθήο κε ην πδάηηλν πεξηβάιινλ (Rangel θ.α. 2015) γηα ηελ πηνζέηεζε
πεξηβαιινληηθψλ αμηψλ. πλεπψο, ε επίδξαζε κηαο αλάινγεο επηηφπηαο επαθήο κε ην πδάηηλν
πεξηβάιινλ, κε ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζην καζεκαηηθά κνληεινπνηεκέλν θαηλφκελν ηνπ πδαηηθνχ
ηζνδπγίνπ, εχινγα κπνξεί λα αλακέλεηαη λα νμχλεη ηε γλσζηαθή αληίιεςε.
Υξήζε καζεκαηηθψλ ηχπσλ-Αξαζηεξηφηεηεο: Οη καζεηέο γλσξίδνπλ ηηο δηεξγαζίεο πνπ γίλνληαη
ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ άκεζε πνζνηηθή πεξηγξαθή κέζα ηνπο κέζα απφ απηνχο. Εδηαίηεξν
ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ζχλδεζε ηεο εδαθηθήο πγξαζίαο κε ηελ ηειηθή απνξξνή, φπνπ νη
δηδαζθφκελνη ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο εκπινθήο εκπεηξηθψλ γηα ηελ θαηά ην δπλαηφλ
νξζή θαη φρη ζηξεβισκέλε εθαξκνγή ηνπ καζεκαηηθνχ θνξκαιηζκνχ. Υάξε ζηε ζπγθεθξηκέλε
κεζνδνινγία ε νπνία πεξηιακβάλεη καζεκαηηθή αθνινπζία είλαη ζε ζέζε νη καζεηέο λα εξγαζηνχλ
ιακβάλνληαο ην θιίκα ησλ ηεζζάξσλ επνρψλ ηεο εμεηαδφκελεο πεξηνρήο θαη ζηε ζπλέρεηα λα
θαηαλνήζνπλ ην νηθνζχζηεκα θαη ζπγθεθξηκέλα ην ππνζχζηεκα ηνπ πδαηηθνχ ηζνδπγίνπ σο αέλαν
ρξνληθφ ζπλερέο δξψληαο νκαδνζπλεξγαηηθά θαη κε εξεπλεηηθή δηάζεζε.
Δ κέζνδνο ηεο αλάιπζεο ηνπ πδαηηθνχ ηζνδπγίνπ είλαη πνιππαξαγνληηθή θαζψο εκπιέθεη ηα
αηκνζθαηξηθά θαηαθξεκλίζκαηα, ηελ ζεξκνθξαζία, ηε βξνρνβαζκίδα ηε ζεξκνβαζκίδα ηελ
εμαηκηζνδηαπλνή, ηελ δηεζεηηθφηεηα κε βάζε ην γεσινγηθφ θαη εδαθηθφ ππφβαζξν θαη ηηο ρξήζεηο
γεο, ηελ εδαθηθή πγξαζία θαη ηελ ηειηθή απνξξνή. πλεπψο δελ κπνξεί παξά λα εηζάγεη ηνπο καζεηέο
ζηελ νιηζηηθή θαη (νηθν)ζπζηεκηθή ζεψξεζε ηνπ λεξνχ σο πεπεξαζκέλνπ θπζηθνχ πφξνπ θαη θαη‘
επέθηαζε ζηελ αλάγθε ιεινγηζκέλεο δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο σο δσηηθήο θχζεσο νηθνλνκηθνχ
αγαζνχ. Βπνκέλσο κε ηε ρξήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζνδνινγίαο επηηπγράλεηαη πξσηνγελψο ε
επίηεπμε ησλ πξναλαθεξζέλησλ γλσζηαθψλ ζηφρσλ θαη δεπηεξνγελψο, κέζα απφ απηνχο, ε
θαιιηέξγεηα ζηάζεσλ θαη αμηψλ ππέξ ηεο πξνζηαζίαο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο.
Βπραξηζηίεο
Θεξκέο επραξηζηίεο γηα ηελ βνήζεηά ηνπο νθείινληαη ζηνπο: θ. Άξε Φηινβίθν Καζεγεηή ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, θα Μαηζηψξε ηεξηαλή, Ώλ. Καζεγήηξηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο,
θ. ηάζε Αεκήηξε Καζεγεηή ηνπ Ώξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, θα Λίλα
Καξακνχηζνπ Υεκηθφ Μεραληθφ, θ. Υξήζην Κνπινπθνχξα δαζάξρε Σξηθάισλ, θ. Διία
Κνπινπθνχξα δαζνιφγν, θ. Παλαγηψηε ΐίγθια, Φπζηθφ - Μεηεσξνιφγν θαη ζηνλ θ. Νηθφιαν
Υαζάλαγα δαζάξρε Πεξηνπιίνπ.
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Abstract
The aim of this research is to examine the water balance of Moutsariti‘s stream, Trikala, Central
Greece, considering the hydrological data of its catchment area in a didactic framework. The
innovation lies in applying these equations in a scientifically valid and also didactically appropriate
way. It is emphasized that these water balance equations are still quite unexplored in the particular
case study and much more unexplored from the didactical point of view. Autocad software was used
in order to re-demarcate correctly the water catchment area of the particular stream and a new digital
map was created. The hydrographic network, the watershed and the land use map were depicted.
Afterwards, meteorological data, the Thornthwaite model of evapotranspiration and soil humidity
models were also used in order to examine the runoff from 2010 to 2017. Main results: The minimal
value of runoff occurred in 2011 (44.096.707 m3) while the maximal value (almost twice higher)
appeared in 2012.
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Abstract
Forest protection has recently become a critical issue. A review of protected areas in Europe is focused
on different aspects of current situation in Lithuania and Romania. Protected areas today cover a
relatively large part of Europe (about 21% of the territory of Europe countries which are members of
European Environment Agency and cooperating countries consisting of protected areas (32 countries
in total). Nowadays are account that sites in the Natura 2000 network cover 18% of the EU's land
territory, providing invaluable protection for vulnerable wildlife and habitats. However, despite these
numbers less than 20 per cent of the species and habitats listed by the Habitats Directive have
favourable conservation status.
We chose Lithuania for this study because this country has its very own system of protected areas, and
long-standing traditions of the protection of natural and cultural heritage. Protected areas are
established not only for the protection of natural and cultural values, but also for their adaptation to
allow public use and access, be it for educational, recreational or other purposes. Also it is very
important to overview the current situation in Retezat National Park, which is the oldest national park
in Romania and one of Europe‘s last remaining wilderness areas.
In this review study were briefly summarized relevant literature sources and information about
protected area changes, short history of Lithuanian and Romania protected area, Natura2000 sites and
law in Europe.
Keywords: Protected areas, Lithuania forests, Retezat Mountains, Natura2000, Habitats Directive.
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Θεκαηηθή Βλόηεηα: Πξνζηαηεπόκελεο Φπζηθέο Πεξηνρέο-Ααζηθή Πνιηηηθή

FORESTS IN LITHUANIA:
CURRENT SITUATION AND FUTURE PERSPECTIVES
Araminienė, Valda1; Varnagirytė-Kabašinskienė, Iveta1
1

Institute of Forestry, Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry, Lithuania,
valda.araminiene@mi.lt
Abstract
A review of Lithuanian forests is focused on different aspects: forest area changes, short history of
Lithuanian forestry, changes of main tree species health due to environmental factors. All studies
mentioned in the paper were carried out in Lithuania. Relevant literature sources and information
about forest health and tree condition parameters (mean defoliation, tree distribution in defoliation
classes and number of damaged trees) of the main forest tree species (Scots pine, Norway spruce,
hairy-twigged silver birch, silver birch, European aspen, black alder, gray alder, European ash and
common oak) were briefly summarized.
Keywords: Lithuanian forests, historical data, coverage, forest health.
Introduction
According to the geographical location, Lithuania is attributed to the Northern countries. However,
according to the vegetation zones range projections, the country‘s territory belongs to the temperate
mixed forest zone. There is a prediction that country‘s territory will remain in this zone over the next
century because the composition of dominated tree species will not significantly change in the nearest
future (Gonzalez et al. 2010).
Official history of forestry in Lithuania is documented from 1529. Then, the Law books of
Lithuania with the first Forestry law were published. There were simple legislations about forest
ownership, cuttings, hunting and financial fines for such activities in other person‘s property. In these
books, foresters were also mentioned, and high rank forester was called ―urėdas‖ (―head of forest
enterprise‖) in Lithuanian. This fact is historically important for foresters because this rank is still
active in Lithuanian forestry system.
In Lithuania, the total forest land area was almost 2.2 million ha, covering 33.5% of the country‘s
territory in 2016. About 50% of forest land by ownership belongs to the state and 40% are private.
About 10% of forests are reserved for the restitution (State Forest Service2016). Thirty percent of
forests in Lithuania are under protection status, where management activities are limited or even
prohibited.
Forestry sector in Lithuania is very important: it provides about 59,000 job places (2010–2015)
mainly in the manufacture of furniture and manufacture of wood products; forestry alone contributes
to about 10,000 job places.
Historical forest area changes in Lithuania
Over the last 10 thousand years Lithuanian forest composition often changed. These changes
depended on the ongoing post-glacial climatic fluctuations. After pollen data of lakes and mire
deposits analysis was restored the composition of vegetation in six different regions of Lithuania. Also
M. Kabailienė (2006) were analysed development of climate and soils during the Late Glacial and
Holocene. The author stated that historically birch together with pine forests became dominant in the
Alleröd (10900–11900 BP) stage when the considerable warming took place in Lithuania. Later,
during the Younger Dryas (10900–11900 BP) the dwarf birches (Betula nana and B. humilis) were
dominated. Analysing the changes of composition of vegetation at different stages during the
Holocene, it was found that in Preboreal and Early Boreal (8100–10000 BP) birches comprised 5080% of all forests in Lithuania. Next increase of birch species was noticed in the Early
Subatlanticstage (1000–2500 BP) when Betula and Alnus was spread in all Lithuania, also Pinus was
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growing. Similarly, the pollen of Betula and Pinus prevailed among trees during the last 1000 years
(the Late Subatlantic).
During 1944–1991 year period (Soviet regime time) the annual harvest in Lithuania was
significantly lower (on average only 3.2 million m3) than nowadays. For comparison the average
annual harvest of roundwood for the period 2010–2015 was 7.3 million m3. This was mainly because
roundwood was imported from the other Soviet Union countries (Morkevičius 2001). The significant
expanded of forest resources in Lithuania started after the Second World War. During the period
1951–1991 only 37% of the annual increment was felled (Brukas and Kairiūkštis 2003). After the
collapse of the Soviet Union in 1991, use of forest resources has intensified. The growing stock
volume in mature stands in forests available for wood supply has increased significantly.
Nowadays, the coniferous stands in Lithuania occupy about 1.2 million ha and cover 55.8% of the
forest area. They are followed by softwood deciduous forests (835,900 ha, 40.6%). Hardwood
deciduous forests occupy 74,000 ha (3.6%). The total area of softwood deciduous forest land increased
by 137,400 ha over the last thirteen years. The area of hardwood deciduous has decreased by 18,600
ha (mainly due to dieback of ash stands) and coniferous forest by 11,500 ha (AM/VMT, 2016). There
are eight most dominated tree species in Lithuanian forests: Scots pine (Pinus sylvestris L.), Norway
spruce (Picea abies (L.) H. Karst.), Common oak (Quercus robur L.), European ash (Fraxinus
excelsior L.), birch species (Betula pubescens Ehrh. and Betula pendula Roth), Black alder (Alnus
glutinosa (L.) Gaertn.), European aspen (Populus tremula L.) and Grey alder (Alnus incana (L.)
Moench). The stands of the mentioned tree species occupy almost 99% of all Lithuanian forests
(Lithuanian Forest statistics 2012).
The data of forest area in Lithuania is available from XI century (Fig. 1). In the period from the XI
century to 1948 year, forest coverage significantly decreased from 56% to 19.7%. However, from
1956 year the forest coverage area of Lithuanian forests is continuously increasing. There was only
three-year period, from 2012 to 2014 year, when forest area was stable.

Figure 1. Historical changes of forest coverage in Lithuania (Source: State Forest Service 2016)

The newest study of Jasinevičius et al. (2017) analysed the impacts of alternative domestic wood
utilisation scenarios for a Lithuanian bioeconomy and climate change mitigation. One of the main
reasons to start this research was a large volume of wood in mature and over-mature forest stands (Fig.
2). This is because of relatively low harvest in Lithuanian forests. According to Kupstaitis (2016),
there are few reasons which not let the increase of harvest: (1) over 10% of forests are still reserved
for restitution and forest management in these areas is prohibited; (2) strict environmental protection
policies; and (3) negative public opinion about forest harvest.
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Figure 2. Growing stock volume in the mature forest stands during 1930–2015-year period. (State Forest Service 2016)

The data of various tree compositions in Lithuanian is available from 1922 and are given as
irregularly observed time series (Table 1). According to data of last 90-years period it was registered
big changes of proportion in forest tree species composition. There was significant decreasing of both
dominant coniferous species (Pinus sylvestris and Picea abies) during this period. Comparing
nowadays stands plots with data from 1922, Norway spruce area decreased about 1.7-1.8 respective
from 35.4% to 20.9%. Scots pine stands area decreased not so significant compared with data from
1922 year.
Table 1. Forest stands area (%) by dominant tree species

Scots pine
Norway
spruce
Silver birch
Black alder
Grey alder
European ash
Common oak
European
aspen

1922* 1931
37.0
36.3

Accounting year
1941 1953 1961 1972 1983 1988 2002
41.5 42.9 45.9 45.2 43.3 43.0 36.7

35.4
12.2
5.2
1.4
6.7
1.3

36.5
12.1
5.5
1.5
5.9
1.4

30.3
11.2
5.9
1.4
7.8
0.9

0.8

0.8
0.9
0.9
1.1
1.3
*-data without Vilnius county

27.3
13.5
5.5
1.8
7.0
1.1

20.2
16.6
5.9
2.3
6.6
1.4

17.9
19.6
5.5
3.1
6.0
1.2

20.7
21.3
5.1
2.4
3.9
1.2

23.0
20.1
5.0
1.9
3.1
1.3

23.1
19.9
6.0
6.2
2.8
1.8

1.9

2.5

2.7

2012 2013 2014
35.1 35.1 35.0
20.9 20.9
20.8
22.3 22.4 22.4
6.9
7.0
7.1
6.3
6.2
6.2
3.8
4.0
4.0
2.0
2.0
2.1
1.4
1.3
1.7

2015 2016
35.0 34.8
20.9 20.9
22.3
7.3
6.1
4.1
2.1
1.2

The areas of the deciduous trees in Lithuania over the 90-year period increased, except for
European ash.The area of the latter tree species in 2012 was only 3.8%, while in the period from 1922
to 1977 it was 6-7% (Table 1). Our forecasts for the next twenty years are not very poor for this tree
species, i.e. according to the former and current trend of the change, the area of European ash should
not decrease significantly and stabilize by about 3.7-3.8%.
Environmental impacts on Lithuanian forests
The changes of European forest condition have been attracting the attention of society, scientists
and politicians from the end of last century when massive decreasing of trees health started. The main
reason causing these changes was high air pollution (Shutt and Cowling 1985). In Lithuania, massive
deterioration of tree health was fixed in the territory near the nitrogen fertilizer plant JV „Achema‖ in
1979.
Generally, one of the most important tree health condition parameter is crown defoliation. Annual
assessment of tree crown defoliation in Lithuania was started from 1987. It was one of the aims of the
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Regional forest health monitoring program. This program is important for Lithuania and it is a part of
European Forest Monitoring program (ICP Forest).
Throughout the forest monitoring process, the data sequence of many years of tree species, both in
Europe and in Lithuania, provided opportunities for comprehensive data analysis and research.The
trends of the condition change of all forests and major tree species in Europe (Fischer and
Lorenz2011) and Lithuania (Ozolinčius and Stakėnas 1999, Ozolinčius et al. 2005) have been
determined, and the influence of various environmental factors on the condition of trees was recorded
(Percy and Ferretti 2004, Seidling and Mues 2005 et al.). The influence of hydrothermal conditions
and air pollution on the condition of trees was analyzed in Lithuania (Ozolinčius and Stakėnas
2001,Ozolinčius et al. 2005, Augustaitis 2005, Augustaitis et al. 2007). However, these surveys
covered the monitoring of forests until 2002 (Ozolinčius et al. 2005) or were intended for one tree
species (Augustaitis 2005, Stakėnas et al. 2012). A comprehensive analysis of forest monitoring data,
using the data of 23 years of regional forest monitoring, provides opportunities for more detailed
analysis of the most important forest tree species in Lithuania and changes in the forest condition.
The analysis of tree crown defoliation in Lithuania in 1989-2012 showed that the mean defoliation
changed from 18.8% to 24.2% in different years (Fig. 3). Also it was found that the trees of weak
defoliation (defoliation up to 25%) were dominated (41.4–74.5%) in Lithuanian forests (Stakėnas et
al. 2013).
Although the condition of the most dominated tree species in Lithuania changed much during this
period, according to the mean defoliation the following trends were determined: the condition of pine
and aspen has insignificantly improved, insignificant worsening was found for birch and spruce trees,
while the condition of ash significantly deteriorated. Even after the reduction of air pollution in
Europe in 2001–2010, the trends of tree condition in the hemiborealandborealforest zones(where
Norway spruceandScots pine dominate in the forests) remain similar to those which were obtained in
1989–1997. This means that the mean crown defoliation decreased in a direction of the emission
gradient which was set from the Czech Republic to Finland.
In terms of long-range air transport, Lithuania's geographical situation is particularly unfavourable
as the prevailing southwest winds come from the most polluted regions of Western and Central Europe
(Juknys ir kt., 2002). Other equally important reasons for determining the forest ecosystem condition
are anthropogenic impacts (atmospheric pollution, direct human activities - technical damage during
felling, etc.), abiotic (wind, snow, etc.) and biotic damage (insects, beasts, plant diseases, etc.) and, in
recent years, climate change, such as higher vegetation period air temperatures, more frequent summer
droughts become more important (Bredemeier et al. 1998, Ozolinčius and Stakėnas 2001, Hu et al.
2008, Hüttl 2009, Ozolinčius et al. 2009, Johnson and Jacob 2010, Fabiánek et al. 2012, Stakėnas et al.
2012).
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Figure 3.Mean defoliation (%) and number of damaged (%) of main tree species (A) Scot pine; (B) Norway spruce; (C) Silver
birch) in Lithuania during 1989-2012 year period (Source: Stakėnas et al., 2013)

Čapkauskas (2016) analysed frequency of trees damaging agents that affected main tree species
during 1991-2013-year period in Lithuania. The author found that 28% of damaged trees were
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determined during the monitoring period. The higher vulnerability has been observed for coniferous
(14.4%) than deciduous (32.5%) tree species (Table 2). The higher frequency of all damages was
observed in the deciduous stands (average 32.5%), comparing to coniferous (average 14.4%).Also, the
higher frequency of damages caused by forest animals was observed in young pine stands.
Table 2. Average number of damaged trees (% from all assessed trees) by different cause during 1991-2013 year period
(Source: Čapkauskas, 2016)

Scots pine
Norway spruce
Birch
Coniferous
Deciduous
All species

Animal
damage, %

Insects, %

0.26±0.10
3.41±0.38
0.42±0.15
1.83±0.31
1.79±0.23
1.80±0.19

1.30±0.38
2.40±0.63
6.21±1.62
1.85±0.37
15.75±1.89
12.24±1.49

Fungi,
diseases,
%
1.64±0.26
1.78±0.31
1.50±0.19
1.71±0.20
7.69±0.77
6.20±0.61

Abiotic
factors, %
3.96±0.65
6.33±1.34
3.47±0.49
5.14±0.76
3.45±0.32
3.87±0.31

Human
impacts,
%
1.87±0.32
3.43±0.55
1.65±0.24
2.65±0.33
1.98±0.21
2.15±0.18

Other, %
3.31±0.40
5.09±0.67
4.81±0.49
4.20±0.40
7.91±0.62
6.99±0.49

All
damages,
%
10.07±1.11
18.77±1.77
14.70±1.63
14.42±1.22
32.45±1.92
27.94±1.58

It was found that insects usually damage about 12% of trees in Lithuanian territory, mostly of
deciduous tree species (16%).The frequency of insect damages significantly increased in the stands of
Betula spp. during the period from 1991 till 2013.Fungi and disease damages annually were fixed in
6% of all accounting trees. The higher frequency of fungi and disease was observed forthe deciduous
(8%) species.
Lithuanian forest future perspectives
In Lithuania, moving from the north to the south, the proportion of conifer species in the forest
stands decreases because of deciduous tree species increase. The most important question is to realise
how changing climate wouldaffect Lithuanian forests in the future. Obvious changes should be fixed
on forest stands species composition. According to the Lithuanian climate change models, created by
specialists from Lithuanian Hydrometeorology service (Galvonaitė and Valiukas 2005), two types of
prognosisexist. The first prognosisis based on Climate change scenario B1. According to this scenario,
the mean annual air temperature will be by 1°C higher during 2031-2060-year period andby 2°C
during 2061-2090 year period compared with 1981-2010 year period. The temperature changes would
not affect the amount of mean annual precipitations. The second scenario A2 was predict that mean
annual temperature in Lithuania will increase by 2-2.5°C during 2031-2060 year period and by 4°C
during 2061-2090 year period compared with 1981-2010-year period. The amount of mean annual
precipitations will increase by 15%.
If climate would change according the B1 scenario in the future, Lithuanian climate would become
similar to the current climate in Denmark, western part of Germany, Netherlands and northern part of
France. If climate would become as predicted inthe A2 scenario, Lithuanian climate would be similar
to Belgium, northern and southern part of France. Therefore, Lithuanian climate would become more
favourable to deciduous species, including silver and downy birches by 2090 (Ozolinčius et al., 2014).
However, thepart of Norway spruce in Lithuanian forests composition should decrease until 2036.
According to the National forest inventory data, the number of Tilia cordata, Ulmus glabra, Acer
platanoides, Ulmus minor and Carpinus betulus in Lithuanian forest growth during 1998-2002-year
period. There is a prediction that non-native tree species such as Quercus pubescens, Abies alba,
Fagus sylvatica, Pinus cembra, Pinus mugo, Tilia platyphyllos, Acer pseudoplatanus, Acer campestre,
alsoLarix decidua, Taxus baccata, Quercus petraea will grow naturally in Lithuanian forestsuntil the
end of XXI century.
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Πεξίιεςε
Δ νηθνλνκηθή εθηίκεζε ηνπ δαζηθνχ ηνπίνπ παξνπζηάδεη εμ αληηθεηκέλνπ ηνπιάρηζηνλ ππνινγίζηκεο
δπζρέξεηεο. Δ απφδνζε νηθνλνκηθήο σθέιεηαο επί κίαο ηφζν ζχλζεηεο θαη εμαηξεηηθά πνιπδηάζηαηεο
έλλνηαο, κφλν επαγσγηθψο θαη πξνζεγγηζηηθά δχλαηαη λα επηηεπρζεί. Σν δαζηθφ ηνπίν εληάζζεηαη
εληφο ηνπ επξχηεξνπ πιαηζίνπ ηεο δαζηθήο αλαςπρήο, φληαο θαηά βάζε ν ζεκαληηθφηεξνο
παξάγνληαο απηήο. Δ ελ γέλεη νηθνλνκηθή απνηίκεζε ηνπ δαζηθνχ ηνπίνπ δπλάκεη ησλ θεηκέλσλ
δηαηάμεσλ ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο, κπνξεί εκκέζσο κφλν λα ππνινγηζζεί, εληφο ηνπ γεληθφηεξνπ
δεηήκαηνο εθηίκεζεο ηεο δαζηθήο αλαςπρήο σο επηκέξνπο αμία δαζηθήο γεο. Αηελεξγείηαη δε, βάζεη
ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 998/1979 σο ζήκεξα ηζρχεη. Βθ ησλ ζρεηηθψλ
απνηειεζκάησλ εθαξκνγήο ηνπ κεζνδνινγηθνχ ππνδείγκαηνο ζε ηππηθά δαζηθά νηθνζπζηήκαηα ηεο
ρψξαο καο, δηαπηζηψζεθε φηη ε αμία δαζηθήο αλαςπρήο, απνηειεί ηελ πςειφηεξε θαηά ηεθκήξην αμία
ζπγθξηηηθά κε ηηο ινηπέο απνηηκψκελεο ππεξεζίεο θαη πξντφληα.
Λέμεηο θιεηδηά: Γαζηθό ηνπίν, άπια νθέιε, νηθνλνκηθή εθηίκεζε, δαζηθή λνκνζεζία, αμία δαζηθήο γεο.
Βηζαγσγή
Σν δαζηθό ηνπίν σο νπηηθόο πόξνο θαη αληηθείκελν δηαρείξηζεο
Σν ηνπίν απνηειεί δηαρεηξίζηκν νπηηθφ πφξν πνπ φρη κφλν πεξηζηαζηαθά θαη δπλεηηθά, αιιά
νιηζηηθά θαη απαξαηηήησο πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε σο θνηλσληθά αγψγηκν αγαζφ επί ηνπ
γεληθφηεξνπ πεξηβαιινληηθνχ ζρεδηαζκνχ. Καη ηνχην δηφηη έρεη παληνηνηξφπσο πιένλ αλαγλσξηζζεί
φηη θάζε γεληθή ή εηδηθή πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή θαη θάζε είδνπο παξέκβαζε ζην αλζξσπνγελέο ή
ζην θπζηθφ ηνπίν, πξέπεη λα ελζσκαηψλεη ηα αξκφδνληα θξηηήξηα πξνζηαζίαο ηνπ, απφ ηα νπνία θαη
πξσηαξρηθά νθείιεη λα δηέπεηαη. Με ηνλ ηξφπν απηφ, δηαζθαιίδνληαη νη αξρέο πξφιεςεο ηεο βιάβεο
ησλ νπηηθψλ πφξσλ θαζψο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαρείξηζεο, πνπ αθνινχζσο εγγπψληαη ηελ
νινθιεξσκέλε θαη ηειεζθνξνχζα παξερφκελε ζην ηνπίν πξνζηαζία. Δ ζπγθεθξηκέλε δηαπίζησζε
θαζίζηαηαη πιένλ ζαθήο θαη δηαρξνληθψο ηεθκεξησκέλε επί ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο (Zagas θ.α.
1999, 2001, Galliano θαη Loeffler 2000, Parsons θαη Daniel 2002, Σζηηζψλε θ.α. 2006, Σζαιηθίδεο
2008, Παπαδφπνπινο θαη Γάγθαο 2017).
Οινθιεξσκέλε θαη βηψζηκε δηαρείξηζε νηθνζπζηεκάησλ ρσξίο ην ηνπίν ππφςε, απνηειεί
ζεκαζηνινγηθφ αδηέμνδν. Ο άλζξσπνο αιιεινεπηδξά κε απηφ, ην επεξεάδεη θαη επεξεάδεηαη απφ
απηφ. Δ θχζε ηoπ ελ πξνθεηκέλσ δηαδξαζηηθνχ αθεγήκαηνο, σζεί ηνλ άλζξσπν λα έξρεηαη πην θνληά
ζην ηνπίν φζν ην εξκελεχεη, θαη ην ηνπίν λα έξρεηαη θαηά θάπνηνλ ηξφπν πην θνληά ζε απηφλ, φζν
απηφ κεζεξκελεχεηαη. Δ νπζία ηεο φιεο δηαδηθαζίαο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ην ηνπίν, δαζηθφ ή κε,
ζπληζηά πνηνηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ, σο εθ ηνχηνπ, δελ κπνξεί λα κελ απνηειεί έξεηζκα θνηλσληθήο
επεκεξίαο, αλεμαξηήησο ηνπ φηη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή απνηίκεζή ηνπ παξνπζηάδεη ζαθείο δπζρέξεηεο.
Σν ιηγφηεξν ινηπφλ, πξέπεη λα ιακβάλεηαη εμίζνπ ππφςε ζπλαξηήζεη ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηά
πεξίπησζε εμεηαδνκέλσλ πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ, φπσο επαλεηιεκκέλσο έρεη ηεζεί (Madden
1990, Ribe 2002, Schmithüsen 2007, Παπαδφπνπινο 2018). Δ ζπκβνιηθή ινηπφλ δηάζηαζε ηνπ
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ηνπίνπ, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξνβάιιεηαη ζηνπο παξαηεξεηέο, θαζψο θαη ε εθάζηνηε
πξνζιακβαλφκελε θαη ζε ηειηθή αλάιπζε βησκαηηθή θαη ζπκβνιηθή ηνπ αμία είλαη απφ ηνπο
ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο, αλ φρη ην πξσηεχνλ δήηεκα ζεψξεζήο ηνπ (Kaplan θαη Kaplan 1989,
Ward 1995, Van den Berg θ.α. 2003, Καζηνχκεο 2010).
Δ εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ νπηηθνχ πεξηβάιινληνο, ιακβάλεηαη ππφςε θαη αμηνινγείηαη σο
παξάγνληαο, απηνηειψο θαη ζπλδπαζηηθά, αλαθνξηθά κε ηηο ζπλνιηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο
ελδερφκελεο νπηηθήο αιινίσζεο ή ελ γέλεη κεηαβνιήο ησλ βηνηηθψλ θαη αβηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ
ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο εληφο ηεο νπνίαο εληάζζεηαη. Έηζη ινηπφλ, ε εθηίκεζε, αμηνιφγεζε θαη ε
θαηά ην δπλαηφλ, έζησ θαη πξνζεγγηζηηθά, απνηίκεζε ηεο αμίαο ηνπ ηνπίνπ, θαζίζηαληαη επηηαθηηθνί
ζηφρνη φρη κφλν ζηε δηαρεηξηζηηθή πξάμε, αιιά θαη επί ηεο δηαδηθαζίαο εθηίκεζεο ελδερφκελσλ
πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ (Smardon 1998, Christensen 2005).
ην εηδηθφηεξν επίπεδν ηνπ δαζηθνχ ηνπίνπ, ηζρχεη λαη κελ σο γεληθφηεξε ζεψξεζε ην φηη ε
αηζζεηηθή είλαη ζίγνπξα θάηη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ φηη ε νπηηθή νκνξθηά, επηπξνζζέησο φκσο, ε
έλλνηα δηαθνξνπνηείηαη θαη ζε ζρέζε κε ηελ αηζζεηηθή αμηνιφγεζε ηνπ επξχηεξνπ ηνπίνπ. Δ
ζπγθεθξηκέλε θξίζε ινηπφλ, απαηηεί δηαθνξεηηθνχ είδνπο πξνζέγγηζε φρη κφλν αλαθνξηθά κε ηελ
εηθαζηηθή ζεψξεζε θαη ηελ εθηίκεζε αληηθεηκέλσλ αηζζεηηθήο αμίαο, αιιά θαη κε ην γεληθφηεξν
επίπεδν ηνπ ηνπίνπ σο αληηθεηκέλνπ αληίιεςεο θαη αλάιπζεο (Chenoweth θαη Gobster 1990, Gobster
1999, Paraskevopoulos θαη Papadopoulos 2009). Αεδνκέλνπ δε, φηη θάζε ηνπίν εληάζζεηαη εληφο ηνπ
επξχηεξνπ πεξηβάιινληνο, ε κεηαβνιή ηνπ ραξαθηήξα ηνπ, δελ παξακέλεη κφλν ζην επίπεδν ηεο
αιινίσζεο ηεο νπηηθήο πνηφηεηαο, αιιά επεθηείλεηαη ζην ηειηθφ επίπεδν ησλ εμαγνκέλσλ αγαζψλ θαη
ππεξεζηψλ ηνπ γεληθφηεξνπ νηθνζπζηήκαηνο. Δ ππνβάζκηζε ηνπ ηνπίνπ δελ είλαη ζηαηηθή δηαδηθαζία.
Έπνληαη επηπηψζεηο ζην γεληθφηεξν πεξηβάιινλ, αθνινχζσο δε, επέξρεηαη απνκείσζε ηεο αμίαο ζε
επίπεδν εθξνψλ, ζπλνιηθά επί ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο εληφο ηνπ νπνίνπ ην
θαηά πεξίπησζε εμεηαδφκελν ηνπίν εληνπίδεηαη.
Βπηπηώζεηο ζε
Βπίπεδν Βθξνώλ
Βπηπηώζεηο
ζην Γεληθόηεξν
Πεξηβάιινλ
Βπηπηώζεηο
ζην Σνπίν
Οπηηθή
Τπνβάζκηζε

ρήκα 1. Γηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο νηθνζπζηεκάησλ, από ην εηδηθόηεξν (νπηηθό), ζην γεληθόηεξν (εθξνέο)
επίπεδν (Πεγή: Turner 1998, p. 34)
Figure 1. Environmental ecosystem degradation process, from specific (visual) to overall (output) level
(Source: Turner 1998, p. 34)

Καζίζηαηαη επνκέλσο μεθάζαξν φηη ε ζεψξεζε ηνπ θνηλσληθνχ ξφινπ ηεο δηαδηθαζίαο εθηίκεζεο ηνπ
ηνπίνπ πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε λα απνηειεί ζπληζηψζα νιηζηηθήο νξζνθξηζίαο. Οθείιεηαη λα
ιεθζεί ππφςε ην ζχλνιν φρη κφλν ησλ ελ γέλεη νηθνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ αιιά θαη ησλ
αξραηνινγηθψλ, ηζηνξηθψλ, ζξεζθεπηηθψλ, θαη πνιηηηζηηθψλ παξαγφλησλ πνπ εληάζζνληαη ζην ηνπίν
πξνζδίδνληαο ζε απηφ λνεκαηνδνηηθή θαη ζεκεηνινγηθή αμία, πεξηερφκελν θαη ππφζηαζε (Stankey
θαη Clark 1992, Gobster 1999, Parsons θαη Daniel 2002, Καπεηάληνο 2018).
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Τιηθά θαη Μέζνδνη
Μεζνδνινγία νηθνλνκηθήο εθηίκεζεο ηνπ δαζηθνύ ηνπίνπ βάζεη δαζηθήο λνκνζεζίαο
ηε ρψξα καο, ε εθηίκεζε αμίαο δαζηθήο γεο πξαγκαηνπνηείηαη σο ππνρξεσηηθή εθαξκνγή απφ ηηο
Ααζηθέο Τπεξεζίεο, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 998/1979 (Φ.Β.Κ.
289/29–12–1979/Ώ΄) «Πεξί πξνζηαζίαο ησλ δαζώλ θαη ησλ δαζηθώλ ελ γέλεη εθηάζεσλ ηεο ρώξαο»,
φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν. 4280/2014 (Φ.Β.Κ. 159/08–08–2014/Ώ΄)
«Πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε θαη ηδησηηθή πνιενδόκεζε – Βηώζηκε αλάπηπμε νηθηζκώλ – Ρπζκίζεηο
δαζηθήο λνκνζεζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». Δ ελ ιφγσ δηάηαμε αλαθέξεηαη ζηελ εθηίκεζε αμίαο
δαζηθήο γεο απηνηειψο (δάζε, δαζηθέο, ρνξηνιηβαδηθέο θαη δεκφζηεο ρνξηνιηβαδηθέο θαη βξαρψδεηο
εθηάζεηο) θαη φρη ζε ζπλάξηεζε κε κε δαζηθέο ρξήζεηο. Ο πξνζδηνξηζκφο δειαδή ηεο αμίαο
πξαγκαηνπνηείηαη γηα νπνηαδήπνηε αηηία, κε βάζε ηε ζέζε ησλ εμεηαδνκέλσλ εθηάζεσλ, ηηο
νηθνινγηθέο, παξαγσγηθέο, πξνζηαηεπηηθέο, πδξνλνκηθέο, αηζζεηηθέο θαη ινηπέο ιεηηνπξγίεο ηνπο,
ιακβαλνκέλεο ππφςε, πξνθεηκέλνπ πεξί δάζνπο ή δαζηθήο έθηαζεο, ηεο θαηά λφκν, αδπλακίαο
ρξεζηκνπνηήζεψο ηνπο γηα νηθηζηηθνχο ζθνπνχο ή άιιε εθκεηάιιεπζε μέλε πξνο ηνλ πξννξηζκφ ηνπο.
Γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξνζδηνξηζκφ, δελ δχλαηαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζπγθξηηηθά ζηνηρεία
αλαθεξφκελα ζε γεηηνληθέο νηθνπεδηθέο εθηάζεηο ή έηεξα ζηνηρεία εκθαλίδνληα ην δάζνο, ηε δαζηθή
έθηαζε ή ηηο εθηάζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ α΄ θαη β΄ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 998/79 σο
ζήκεξα ηζρχεη, σο έρνληα νηθνπεδηθή αμία.
Ώθνινχζσο, βάζεη ηεο κε αξηζκφ 115963/6070/22–10–2014 Τπ. Ώπφθαζεο (Φ.Β.Κ. 2980/4–11–
2014/ΐ΄) κε ΏΑΏ: ΧΝΞΜ0–ΦΝΚ νξίζζεθε ε ζρεηηθή δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ θεηκέλσλ
δηαηάμεσλ θαη ηέζεθε ππφςε ν ζρεηηθφο «Οδεγόο Δθαξκνγήο ηνπ Τπνδείγκαηνο Δθηίκεζεο ηεο Αμίαο
ηεο Γαζηθήο Γεο ζηελ Διιάδα». Βλ ζπλερεία δε, βάζεη ηεο κε αξηζκφ 117122/5126/12–11–2014 κε
ΏΑΏ ΧΝΞΜ0–ΦΝΚ Βγθπθιίνπ Αηαηαγήο ηνπ Τ.Π.Β.Κ.Ώ., απεζηάιε ζηηο δαζηθέο ππεξεζίεο ην
ζρεηηθφ ινγηζκηθφ εθαξκνγήο.
ΐάζεη ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, ππνινγίζζεθε ε αμία δαζηθήο γεο δπλάκεη ηνπ ζρεηηθνχ νδεγνχ
εθαξκνγήο (Ώικπάλεο θ.α. 2015) ζε ηέζζεξεηο ραξαθηεξηζηηθνχο ηχπνπο ειιεληθψλ δαζηθψλ
νηθνζπζηεκάησλ: Υαιεπίνπ πεχθεο, ζπεξκνθπνχο νμηάο, ππφ αλαγσγή δξπφο θαη αεηθχιισλ
πιαηπθχιισλ. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνπο ζρεηηθνχο πίλαθεο 1 θαη 2 πνπ αληηζηνίρσο
αθνξνχλ ηα αλαθνξηθά κε ην αληηθείκελν ηνπ ζέκαηνο απνηειέζκαηα θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο
παξαδνρέο εηζφδνπ κεγεζψλ. Οη ππνινγηζκνί δηελεξγήζεθαλ γηα ηππηθέο θαη ραξαθηεξηζηηθέο
ζπλζήθεο δαζψλ, δειαδή ηα κεγέζε αλαθνξάο αθνξνχζαλ έθηαζε ελφο ζηξέκκαηνο, κε κεηέπεηηα
αλαγσγή ζην εθηάξην, βαζκφ εδαθνθάιπςεο 80–90%, κέζε εδαθηθή θιίζε 25–40% θαη πεηξψκαηα
κεηξίσο αλζεθηηθά ζηε δηάβξσζε.
Πίλαθαο 1. Τπνινγηζκόο ηηκήο αμίαο δαζηθήο γεο ζε ηππηθά δαζηθά νηθνζπζηήκαηα ηεο ρώξαο καο.
Table 1. Forest land values estimation for typical forest ecosystems in Greece.

534

19o Παλειιήλην Ααζνινγηθό πλέδξην / Ληηόρσξν Πηεξίαο, 29 επηεκβξίνπ-2 Οθησβξίνπ 2019

Ώπνηειέζκαηα
Ο ππνινγηζκφο ηεο αμίαο δαζηθήο αλαςπρήο κε βάζε ην ζρεηηθφ ππφδεηγκα γεληθψο ιακβάλεη
ρψξα βάζεη ζχγθιηζεο ησλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο ζε φ,ηη άπηεηαη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνχ
πεδίνπ (φπσο θφζηνο ηαμηδίνπ, πξνζπκία πιεξσκήο, σθειηκηζηηθήο απνηίκεζεο, εηθνληθψλ ηηκψλ,
ελδερφκελεο αμίαο, κεζφδνπ νκνίσλ ή ππνθαηάζηαησλ αγαζψλ), πξνζαξκνζκέλεο φκσο ζηηο
ζπλζήθεο ησλ ειιεληθψλ δαζψλ κε βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία. Βθ ησλ αλσηέξσ απνηειεζκάησλ,
δηαπηζηψλεηαη φηη ε αμία δαζηθήο αλαςπρήο, εληφο ηεο νπνίαο ε αηζζεηηθή ηνπ ηνπίνπ απνηειεί
αλαπφζπαζην ηκήκα, ζπληζηά αλ φρη ηνλ ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα, ηελ θαηά ηεθκήξην πςειφηεξε
ζπγθξηηηθά αμία αλαθνξηθά κε ηηο ππφινηπεο νηθνλνκηθά απνηηκψκελεο ππεξεζίεο ηνπ δάζνπο.
Πίλαθαο 2. Παξαδνρέο θαη βαζηθέο ηηκέο ππνινγηζκνύ αμίαο δαζηθήο γεο
Table 2. Assumptions and baseline forest land values estimation

πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ, ζε φ,ηη αθνξά ηα δάζε ραιεπίνπ πεχθεο θαη ππφ αλαγσγή δξπφο, ε αμία
δαζηθήο αλαςπρήο (28,20% θαη 36,10% αληίζηνηρα), απνηειεί ηελ πςειφηεξε έλαληη ησλ ινηπψλ
ιεηηνπξγηψλ ηνπ δάζνπο, φληαο απφ ζρεδφλ δηπιάζηα έσο ππεξηξηπιάζηα ηεο παξαγσγήο μχινπ.
ρεηηθά κε ηε ζπεξκνθπή νμηά, ε αμία δαζηθήο αλαςπρήο (25,60%) δηαπηζηψλεηαη νπζηαζηηθά ηεο
ηδίαο ηάμεο κεγέζνπο (26%) κε ηελ αμία βηνπνηθηιφηεηαο, θαη πάλησο επίζεο πςειφηεξε απφ φηη ε
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μπιψδεο παξαγσγή. Μφλν ζηα πξεκλνθπή δάζε αεηθχιισλ πιαηπθχιισλ, ε αηζζεηηθή αμία
(31,30%) ππνιείπεηαη ηεο αμίαο βφζθεζεο (34,20%) θαη πάιη φκσο, ρσξίο ζεκαληηθή δηαθνξά.
Αλαθνξηθά ινηπόλ κε ην εγρείξεκα ηεο θαηά ην δπλαηόλ αληηθεηκελνπνίεζεο ηεο αμίαο ησλ πνιιαπιώλ
ιεηηνπξγηώλ ηνπ δάζνπο, δπλάκεη ηνπ πθηζηακέλνπ λνκηθνύ θαη ζεζκηθνύ πιαηζίνπ, ε αμία δαζηθήο
αλαςπρήο απνδεηθλύεηαη σο επί ην πιείζηνλ, ε πςειόηεξε έλαληη ησλ ππνινίπσλ.
πδήηεζε-πκπεξάζκαηα
Σν ηνπίν είηε είλαη δαζηθφ, είηε γεληθφηεξα πεξηβαιινληηθά απνιακβαλφκελν αγαζφ, σο
νηθνζπζηεκηθά εμαγφκελν πξντφλ, απνηειεί ζε ηειηθή αλάιπζε, άυιν πξντφλ. Σα άυια νθέιε
παξνπζηάδνπλ εμαηξεηηθέο δπζθνιίεο ρξεκαηηθήο απνηίκεζεο, θπξίσο δηφηη:
 Αελ πθίζηαληαη ζρεηηθψο δηαζέζηκα ζηνηρεία,
 Ώθφκε θαη φζα εληνπίδνληαη, ελίνηε κφλν είλαη αξθνχλησο θεξέγγπα,
 Αελ θαζίζηαηαη ζαθήο ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο αμίαο ηνπο, αθφκε θαη µε ηα πθηζηάκελα
ζηνηρεία (Σietenberg 1997).
Σα ελ γέλεη δεηήκαηα νηθνλνκηθήο εθηίκεζεο ηεο αμίαο ηνπ ηνπίνπ, εληνπίδνληαη ζηελ ηειεπηαία
πεξίπησζε. Γεληθψο πάλησο, αθελφο κελ ε αηζζεηηθή εκπεηξία είλαη δνκηθά θαη ηερληθά δχζθνιν λα
νξηζζεί, αθεηέξνπ δε, αθφκε θη αλ θαζνξηζζεί, είλαη ζίγνπξα δπζρεξέο λα ηεζεί αγνξαία ηηκή επ‘
απηήο, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη απφ ηνπο Arthur θ.α. (1977). Παξφκνηεο απφςεηο
δηαηππψλνληαη θαη απφ ηνπο Garrod θαη Willis (1999, p. 259) φπνπ θαη ζπκπεξαζκαηηθά αλαθέξεηαη
φηη: «Σν ηνπίν απνηειεί ίζσο ην πην πνιύπινθν πεξηβαιινληηθό αγαζό ζε ό,ηη αθνξά ηελ εθηίκεζή ηνπ.
Δίλαη δπλαηόλ λα απνηειείηαη από αλαξίζκεην πιήζνο κεηαβιεηώλ ζε ό,ηη έρεη λα θάλεη κε
ραξαθηεξηζηηθά θιίκαθαο, κνξθήο, θιίζεσλ, βιάζηεζεο, ρξσκάησλ θαη αλζξσπνγελώλ παξεκβάζεσλ,
ην ζύλνιν ησλ νπνίσλ αιιεινεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο κε δηαθξηηνύο θαη άπεηξνπο ζπλδπαζκνύο».
Ώλ ηεζεί πιαίζην ππνινγηζκνχ πνηφηεηαο ή εθηίκεζεο ηεο αμίαο ηνπ ηνπίνπ ζε νηθνλνκηθνχο
φξνπο, ην κφλν ζίγνπξν είλαη φηη ήδε γελλάηαη απζχπαξθην δεηνχκελν δηαθνξεηηθνχ παξαλνκαζηή
ζχγθξηζεο κεγεζψλ. Δ πνηφηεηα δελ είλαη ην ίδην κε ηελ αμία, ν δε ππνινγηζκφο δελ είλαη ην ίδην κε
ηελ εθηίκεζε. Βπνκέλσο, αλαθνξηθά κε ην ηνπίν θαη αθφκε πεξηζζφηεξν κε ην δαζηθφ ηνπίν,
εληνπίδνληαη εηδηθήο θχζεο δεηήκαηα θαη ηδηαηηεξφηεηεο φπσο είλαη π.ρ. ε πνιππινθφηεηα
πξνζδηνξηζκνχ ησλ αμηψλ πνπ αληηπξνζσπεχεη ην ηνπίν ζε δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο κε δηαθνξεηηθά
ελδηαθέξνληα θαη θνξείο ππεχζπλνπο γηα ιήςε απνθάζεσλ. Βπηπιένλ δε, ζε πνιιαπιψλ ζθνπψλ
αεηθνξηθψο δηαρεηξηδφκελα νηθνζπζηήκαηα, ρξεκαηηθά απνηηκψκελε κεγέζπλζε δελ ζεκαίλεη θαη‘
αλάγθε θαη νηθνλνκηθή αξηζηνπνίεζε (Diaz θαη Romero 2008, Polat 2013). Χζηφζν, αλεμαξηήησο
ησλ εγγελψλ θαηά θάπνην ηξφπν εληνπηδφκελσλ δπζθνιηψλ ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο, πξέπεη κε θάπνηνλ
ηξφπν λα ιεθζνχλ απνθάζεηο. Σα παληαρφζελ αλαθπφκελα εξεπλεηηθά εκπφδηα δελ κπνξνχλ λα
απνηεινχλ κφληκν άιινζη γηα ηελ, πξνζεγγηζηηθά θαη ππφ ππνινγίζηκνπο πεξηνξηζκνχο θαη
πξνυπνζέζεηο έζησ, νηθνλνκηθή εθηίκεζε ηνπ ηνπίνπ.
Σν δαζηθφ ηνπίν εληάζζεηαη ζην επξχηεξν πιαίζην ησλ ππεξεζηψλ δαζηθήο αλαςπρήο
(Rosenberger θαη Smith 1998). ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε απφ ηνλ Βιεπζεξηάδε (2006, ζ. 39)
αλαθέξεηαη φηη: «Ζ πνηόηεηα ηεο ππαίζξηαο αλαςπρήο επεξεάδεηαη ζνβαξά από ηελ αηζζεηηθή αμία ηνπ
θπζηθνύ ηνπίνπ. Καη αλ ηελ ππαίζξηα αλαςπρή ηε δηαθξίλνπκε ζε ελεξγεηηθή – θνιύκπη, θπλήγη, πηθ–ληθ
θ.ά. – θαη παζεηηθή – παξαηήξεζε πνπιηώλ, απόιαπζε ηεο θύζεο θ.ά. – ηόηε ε αηζζεηηθή ηνπ ηνπίνπ
είλαη ην ζπνπδαηόηεξν ζηνηρείν ζηε δεύηεξε. Έηζη ηε κειέηε ηεο κπνξνύκε λα ηελ εληάμνπκε ζηελ
νηθνλνκηθή ηεο ππαίζξηαο αλαςπρήο ή ηελ νηθνλνκηθή ηνπ ηνπίνπ». Παξφκνηεο ζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ
πςειφηεξε, ή ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο άκεζα πξσηεχνπζαο ζεκαζίαο παξακέηξνπο ηεο αηζζεηηθήο
δηάζηαζεο ηνπ δαζηθνχ ηνπίνπ ζην γεληθφηεξν πιαίζην ζεψξεζεο ηεο δαζηθήο αλαςπρήο, είλαη
δηαηππσκέλεο θαη ζαθψο νξηδφκελεο ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία (Ληάθνο, 1985, Βιεπζεξηάδεο, 1989).
πσο επίζεο ζαθψο θαηαγεγξακκέλε είλαη θαη ε δηαξθψο απμαλφκελε δήηεζε ηνπ θνηλνχ γηα δαζηθή
αλαςπρή (Παπαζηαχξνπ θαη Μαθξήο 1985, ηάκνπ 1985, Taylor θ.α. 1986, Jones 1993, Galliano θαη
Loeffler 2000, Καηξακάηνο 2005, Panagopoulos 2009, Καζηνχκεο 2010, Van der Heide θαη
Heijman 2013).
ε επαγσγηθή ινηπφλ αλάιπζε απφ ην εηδηθφηεξν επίπεδν ηνπ δαζηθνχ ηνπίνπ, ζηε γεληθφηεξε
ζεψξεζε ηεο δαζηθήο αλαςπρήο, εληφο ηεο νπνίαο ην ηνπίν εληάζζεηαη σο εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο αλ
φρη ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο, αλαθέξεηαη φηη ε δαζηθή αλαςπρή δελ είλαη έκκεζα εμαγφκελε εθ
ηνπ δαζηθνχ νηθνζπζηήκαηνο ππεξεζία. Σν αληίζεην ζπκβαίλεη, απνηειεί άκεζε ππεξεζία. ην
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ζπγθεθξηκέλν πξνζεγγηζηηθφ ζρήκα, ήδε απφ παιηά, ζπκπεξαζκαηηθά αλαθέξεηαη απφ ηνλ Καζζηφ
(1979, ζ. 23) φηη: «Ζ (δαζηθή αλαςπρή) έρεη ηε κεγαιύηεξε δπλαηόηεηα ρξήζεσο από νπνηνδήπνηε άιιν
δαζηθό πξντόλ, δηόηη παξάγεηαη θαη θαηαλαιώλεηαη ζην ίδην κέξνο – ρώξν δαζηθήο αλαςπρήο – θαη
παξάιιεια είλαη επώλπκν θαη γλσζηό ην πνηνο ην θαηαλαιίζθεη ζαλ ηειηθό πξντόλ, αθνύ ν
θαηαλαισηήο βξίζθεηαη ζην ρώξν ηνπ δάζνπο – ρώξν παξαγσγήο ηνπ αγαζνύ».
Σα αηζζεηηθά δάζε δελ είλαη απνθιεηζηηθά ηα κφλα πνπ παξνπζηάδνπλ πςειφ αηζζεηηθφ
ελδηαθέξνλ. πσο επίζεο δελ είλαη κφλν ηα πεξηαζηηθά δάζε, ή ηα θαηά βάζε πξννξηδφκελα γηα
δξαζηεξηφηεηεο γεληθφηεξεο δαζηθήο αλαςπρήο δάζε, απηά πνπ πξέπεη λα δηέπνληαη απφ απφιπηε
πξνηεξαηφηεηα ζεψξεζεο έλαληη φισλ ησλ άιισλ αλαθνξηθά κε ηελ αηζζεηηθή ηνπο αμηνιφγεζε,
δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία. ια ηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα δηαζέηνπλ «αηζζεηηθό δπλακηθό» ην νπνίν
κπνξεί ππφ πξνυπνζέζεηο λα κεηαβιεζεί είηε αξλεηηθά, είηε αληηζέησο ζεηηθά θαη επηζπκεηά, κέζσ
ηνπ εθάζηνηε θαηάιιεινπ δαζνθνκηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ηεο αξκφδνπζαο δαζηθήο
πνιηηηθήο. ε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα παξαβιέπεηαη ην γεγνλφο φηη ην ηνπίν, αθφκε θαη φηαλ
είλαη ζπλεζηζκέλν θαη θαζεκεξηλφ, κε εμφρσο ηδηαίηεξν, επεξεάδεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηε δηάζεζε,
ηα ζπλαηζζήκαηα, ηε ζηάζε θαη ηε γεληθφηεξε ζπκπεξηθνξά καο. πσο πνιχ ραξαθηεξηζηηθά
αλαθέξεηαη απφ ηνλ Gussow (1979, p. 7): «Σν ηνπίν, ην πεξηβάιινλ πνπ βιέπνπκε, δελ είλαη απιώο
έλαο πόξνο πνπ κπνξνύκε λα δηαρεηξηζηνύκε. Δίλαη θάηη πνπ είηε ην ζέινπκε είηε όρη, δηακνξθώλεη ην
ραξαθηήξα καο, επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά καο, νδεγεί ηηο επηινγέο καο, πεξηνξίδεη ή επεθηείλεη ηε
θαληαζία θαη ηελ ειεπζεξία καο, είλαη ν θαζξέθηεο ησλ αμηώλ θαη ησλ πηζηεύσ καο».
Σν αηζζεηηθφ ελ πνιινίο θξηηήξην, ε ηειηθψο θαηαγξαθφκελε δειαδή ειθπζηηθφηεηα ηνπ δαζηθνχ
ηνπίνπ δελ αθνξά απαξαίηεηα θάπνηνπ είδνπο πςεινχ εηδηθνχ βάξνπο έλλνηα, ή ξεηψο εμεηδηθεπκέλνπ
ζθνπνχ δάζνο, αιιά ην θαηά βάζε ηππηθά δηαρεηξηδφκελν, ην κε εμαηξεηηθφ θαη ππφ ηελ επξχηεξε
έλλνηα ζπλεζηζκέλν, ηειηθά δάζνο. Ώπηή φκσο είλαη θαη ε πιεηνλφηεηα ησλ δαζψλ καο, επί ησλ
νπνίσλ φκσο πθίζηαηαη σο ζαθήο δπλαηφηεηα ε θαηά πεξίπησζε επθαηξία αξηζηνπνίεζεο ηνπ
αηζζεηηθνχ απνηειέζκαηνο. ε ηειηθή πάλησο αλάιπζε, ε αηζζεηηθή αμηνιφγεζε δελ είλαη κία κε
βηνινγηθή αλάγθε. Φχζε θαη ηέρλε, ζπλαίζζεκα θαη γλψζε, ηέρλε θαη επηζηήκε, άυιν θαη πιηθφ, αμία
θαη πνηφηεηα, πξαγκαηηθφ θαη ζπκβνιηθφ, θπζηθφ θαη ηερλεηφ, άλζξσπνο θαη ηνπίν βξίζθνληαη ζε
δηαξθή αιιειεπίδξαζε.
Σα νηθνλνκηθψο απνηηκψκελα ραξαθηεξηζηηθά, εηδηθά ζε ό,ηη αθνξά ηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα, δελ
είλαη κφλν πνζνηηθά, είλαη θαη πνηνηηθά. Δ ελ ιφγσ δηαπίζησζε απνηειεί ζπκπέξαζκα νπζίαο επί ηεο
γεληθφηεξεο νηθνλνκηθνηερληθήο ζεψξεζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ δάζνπο. ηε ζπγθεθξηκέλε
θαηεχζπλζε, παξαθξάδνληαο ηνλ αείκλεζην Καζεγεηή πχξν Νηάθε ν νπνίνο αλαθέξεη (1986, ζ. 4,
2009, ζ. 12) φηη: «Σν μύιν κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί ή λα εηζαρζεί. Οη θνηλσθειείο όκσο επηδξάζεηο
νύηε αληηθαζίζηαληαη αιιά θαη δελ είλαη δπλαηόλ λα εηζαρζνύλ», κπνξεί ίζσο λα αλαθεξζεί φηη: «μπιεία
κπνξνύκε λα εηζάγνπκε, ηνπίν όκσο είλαη αδύλαηνλ λα εηζάγνπκε».
Abstract
Forest landscape economic assessment holds at least, a considerable series of difficulties. Economic
value reference of such a complex and extremely multidimensional concept can be only achieved in an
inductively and indirective approach. Forest landscape is by any means an integrated component of
forest recreation broader framework, being fundamentally the key factor in it. On the forestry current
legislation basis, forest landscape economic estimation paradigm, falls within the vast topic of forest
recreational functions as a sub-prime forest land value. Methodologically, this process is carried out
according to article 6, paragraph 1 of Law 998/1979 provisions. As specified by the
explicit methodological template, relevant results for typical Greek forest ecosystems, denote that
forest recreation benefits are presumably the highest comparative values with respect to other
economically valued forest ecosystem services and commodities.
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Πεξίιεςε
θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ «Αξάζεηο βησκαηηθήο θαηάξηηζεο γηα
εθπαηδεπηηθνχο ζην δάζνο» ζηα πιαίζηα ηνπ κέηξνπ Καηλνηφκεο δξάζεηο ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ
πξνγξάκκαηνο «Φπζηθφ πεξηβάιινλ & θαηλνηφκεο πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο 2018». ηφρνο ηνπ ελ
ιφγσ έξγνπ είλαη ε αμηνπνίεζε ηεο έξεπλαο πεδίνπ ζην δάζνο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο γλψζεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ Ώ‘ βάζκηαο θαη ΐ‘ βάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε εηδηθά ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα
δαζηθά νηθνζπζηήκαηα θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζα θαηαξηηζηνχλ κέζα απφ
ην έξγν, ζα δξάζνπλ σο πνιιαπιαζηαζηέο ηεο γλψζεο θαη ηνπ κελχκαηνο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ
πεξηβάιινληνο πξνο ηνπο καζεηέο, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο ζα απνηειέζνπλ ηε λέα γεληά ησλ
επαηζζεηνπνηεκέλσλ, ελεκεξσκέλσλ θαη ελεξγψλ πνιηηψλ. Μαθξνρξφληνο ζηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε
αλάδεημε, ε δηαηήξεζε θαη ε πξνζηαζία ησλ δαζψλ, ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ησλ νηθνζπζηεκηθψλ
ππεξεζηψλ πνπ απηά παξέρνπλ.
Λέμεηο θιεηδηά: Γαζηθά νηθνζπζηήκαηα, βησκαηηθή εθπαίδεπζε, έξεπλα πεδίνπ, θιηκαηηθή αιιαγή.
Βηζαγσγή
Δ εκπινθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ θαηλνηφκν, γηα ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, δξάζε, κε
ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζε έξεπλα πεδίνπ θαη ηελ επηκέιεηα-θαζνδήγεζε εηδηθψλ επηζηεκφλσλ,
ζηνρεχεη ζηε βαζχηεξε θαηαλφεζε εηδηθψλ ζρεηηθψλ ζεκάησλ π.ρ. ιεηηνπξγίεο δαζηθψλ
νηθνζπζηεκάησλ, θιηκαηηθή θαη πεξηβαιινληηθή αιιαγή. Δ απνθηεζείζα εκπεηξία αλακέλεηαη λα
απνηειέζεη ρξήζηκν πιηθφ βάζεο πνπ ζα αμηνπνηεζεί ζηε ζπλέρεηα απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κέζα
ζηελ ηάμε.
Με απηφ ηνλ ηξφπν, ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο παίξλεη ραξαθηήξα δηεξεπλεηηθφ αιιά θαη
νκαδνζπλεξγαηηθφ, αθνχ πξνζεγγίδεη νιηζηηθά ηε γλψζε, πξνσζψληαο θαη ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ.
Δ πξνηεηλφκελε απφ ην έξγν θαηάξηηζε ζπκπιεξψλεη ηελ ήδε ππάξρνπζα γλψζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο πνπ ιακβάλνπλ απφ ηα επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ησλ Κ.Π.Β θαη άιισλ
θνξέσλ. Δ δηάδνζε ηεο επηζηεκνληθήο πιεξνθνξίαο πξνο έλα επξχηεξν θνηλφ έρεη γίλεη ζηηο κέξεο
καο πην απαηηεηηθή απφ πνηέ. Οη ζπλερφκελεο αλεζπρεηηθέο απψιεηεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, έρνπλ
ελζαξξχλεη ηνπο επηζηήκνλεο ζε φιν ηνλ θφζκν λα πξνσζνχλ ζην επξχηεξν θνηλφ ηηο ππεξεζίεο πνπ
παξέρνπλ ηα νηθνζπζηήκαηα. Σα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα είλαη απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο παξφρνπο
νηθνζπζηεκηθψλ ππεξεζηψλ (Raum 2017). Πην εηδηθά, κειέηεο πνπ πξνζεγγίδνπλ θαη εθηηκνχλ ηελ
αληίιεςε ησλ λέσλ γηα ηηο νηθνζπζηεκηθέο ππεξεζίεο ησλ δαζψλ δελ είλαη πνιχ δηαδεδνκέλεο
(Lindemann-Matthies θ.α. 2014, Torkar 2014, Torkar 2016). Ο Torkar (2014, 2016) επηρείξεζε λα
εθηηκήζεη ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο φζνλ αθνξά ηηο νηθνζπζηεκηθέο
ππεξεζίεο ησλ δαζψλ. Σα απνηειέζκαηά ηνπο παξείραλ ηζρπξή απφδεημε φηη νη αλεζπρίεο ησλ
καζεηψλ γηα ηελ πεξηβαιινληηθή θαηαζηξνθή ζπζρεηίδνληαη κε ηε ζεηηθή ζηάζε θαη άπνςε πνπ
κπνξεί λα έρνπλ γηα ηηο ελ ιφγσ ππεξεζίεο (Torkar 2016). Ώλαθέξεηαη φηη ε βειηίσζε ησλ
πεξηβαιινληηθψλ γλψζεσλ θαη απφςεσλ ησλ καζεηψλ (Jucker 2002), πξέπεη λα ζεσξείηαη
απαξαίηεηε, δηφηη νη καζεηέο ζα είλαη νη ππεχζπλνη ηεο δηαηήξεζεο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηεο θχζεο ζην
κέιινλ (Van Petegem θαη Blieck 2006). εκαληηθφ θνκκάηη ηνπ ζπιινγηζκνχ θαίλεηαη λα είλαη θαη νη
άκεζεο εκπεηξίεο ζε πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ. Ο Kellert (2002) ζπλέδεζε ηελ έιιεηςε άκεζσλ
εκπεηξηψλ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ κε ηελ παγθφζκηα ηάζε απψιεηαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. Έηζη,
540

19o Παλειιήλην Ααζνινγηθό πλέδξην / Ληηόρσξν Πηεξίαο, 29 επηεκβξίνπ-2 Οθησβξίνπ 2019

ηνλίδεηαη φηη έλα ζεκαληηθφ βήκα ζε έλα βηψζηκν κέιινλ πξέπεη λα είλαη ε ελίζρπζε ησλ άκεζσλ
εκπεηξηψλ (direct experiences) (Soga θαη Gaston 2016). Οη καζεηέο ρξεηάδνληαη ζπρλή επαθή κε ην
θπζηθφ πεξηβάιινλ ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιείνπ θαη πην εηδηθά απηνί πνπ δελ έρνπλ πξφζβαζε ζηε θχζε
ζηελ θαζεκεξηλφηεηα (O‘Brien 2009). Σα παξαπάλσ ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο εκπεξηζηαησκέλεο
γλψζεο γηα ην πεξηβάιινλ πνπ πξέπεη λα παξέρεηαη ζηελ εθπαίδεπζε, απφ έλα ζσζηά θαηαξηηζκέλν
εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ.
Με βάζε ηα παξαπάλσ, ην παξφλ εξεπλεηηθφ έξγν αμηνπνηεί ηε δαζηθή έξεπλα πεδίνπ γηα ηελ
ελίζρπζε ηεο γλψζεο εθπαηδεπηηθψλ Ώ‘ ΐάζκηαο θαη ΐ‘ ΐάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε εηδηθά ζέκαηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Σα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο
εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα Πεξηβαιινληηθήο Βθπαίδεπζεο, θαζψο θαη νη εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο
καζεηηθψλ νκάδσλ, ε ελεκέξσζε θαη ε επαηζζεηνπνίεζε θνηλσληθψλ νκάδσλ ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο
πεξηβάιινληνο, ε παξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ θαη παηδαγσγηθνχ πιηθνχ είλαη κεξηθέο απφ ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ησλ θέληξσλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ηα νπνία είλαη θαη αξκφδηα γηα ηελ
αλαβάζκηζε ησλ γλψζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
Δ ελ ιφγσ πξφηαζε πηνζεηεί ηε βησκαηηθή
εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο έξεπλαο πεδίνπ. Απζηπρψο δελ είλαη δπλαηφ
λα πξνζδηνξηζηεί βηβιηνγξαθηθά ζε εζληθφ επίπεδν ην ζεκεξηλφ επίπεδν γλψζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ζε εηδηθά ζέκαηα δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ. Γη‘ απηφ ηνλ ιφγν κε ηε βνήζεηα ησλ εξσηεκαηνιφγηψλ
πνπ ζα δηαλεκεζνχλ πξηλ θαη κεηά ηηο δξάζεηο ηνπ έξγνπ ζα εμεηαζηεί ε ζπκβνιή ηεο θαηάξηηζεο ζηα
ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα.
ηφρνο ησλ επηκέξνπο δξάζεσλ είλαη λα θέξνπλ ηνλ εθπαηδεπφκελνθαζεγεηή ζε άκεζε επαθή κε ην αληηθείκελν κάζεζεο, κέζα απφ ηελ έξεπλα, ηελ εξγαζία πεδίνπ, ηελ
παξαηήξεζε θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηηο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο εθηφο αίζνπζαο-γξαθείνπ.
Βπηπιένλ, νη εθπαηδεπφκελνη δνπιεχνπλ ζε νκάδεο, επηθνηλσλνχλ ηα βηψκαηά ηνπο, επεμεξγάδνληαη
απφ θνηλνχ ηηο αληηδξάζεηο ηνπο, ζέηνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο ζηφρνπο γηα ηελ ηάμε, εθθξάδνληαη θαη
δεκηνπξγνχλ. Σν έξγν εκπεξηέρεη εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία θαη εζηηάδεη ζηε βησκαηηθή εθπαίδεπζε
θάησ απφ ηε δηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο κηα λέαο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο-θαηάξηηζεο. Σν έξγν ζα
πινπνηεζεί απφ ην Ελζηηηνχην Μεζνγεηαθψλ Ααζηθψλ Οηθνζπζηεκάησλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ
Φηινδαζηθή Έλσζε Ώζελψλ. ηφρνο ηνπ είλαη λα ιάβνπλ κέξνο ζηηο θαηαξηίζεηο 30-50 εθπαηδεπηηθνί
ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ κέρξη ηνλ επηέκβξην ηνπ 2020.
Τιηθά θαη Μέζνδνη
Πεξηνρή κειέηεο–Μεζνδνινγία θαη θάζεηο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ
Γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ επηιέρζεθε σο πεξηνρή κειέηεο-εθαξκνγήο ην αηζζεηηθφ
δάζνο ηεο Καηζαξηαλήο (ΠΑ 91/74) ζηνλ Τκεηηφ (Βηθφλεο 1,2). Οη θάζεηο ηνπ έξγνπ δηαθξίλνληαη ζε:
α) Πξνπαξαζθεπαζηηθή θάζε, β) Πξνεηνηκαζία θαη βησκαηηθή θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη γ)
Αηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ.
Δ πξψηε θάζε αθνξά ζηε δηεξεχλεζε ηνπ αξηζκνχ θαη ησλ εηδηθνηήησλ ησλ άκεζα
ελδηαθεξφκελσλ (stakeholder mapping) εθπαηδεπηηθψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Α/λζεηο Βθπαίδεπζεο
ηεο Ώηηηθήο, κε ζηφρν ηε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ζηηο δξάζεηο. Οη ππεχζπλνη εξεπλεηέο ηνπ
Ελζηηηνχηνπ Μεζνγεηαθψλ Ααζηθψλ Οηθνζπζηεκάησλ, πξνγξακκαηίδνπλ πξνθαηαξθηηθέο επηζθέςεηο
ζην Ώηζζεηηθφ Αάζνο Καηζαξηαλήο γηα ηε βέιηηζηε δηεξεχλεζε ηνπ ρψξνπ εθπαίδεπζεο-έξεπλαο θαη
ηελ νξηνζέηεζε ησλ πεξηνρψλ δεηγκαηνιεςίαο θαη επίδεημεο. Σαπηφρξνλα, πξνβιέπεηαη ε ζχληαμε
εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνζηηζέκελεο γλψζεο, πνπ ζα δηαλεκεζεί ζηνπο
θαηαξηηδφκελνπο πξηλ θαη κεηά ηε δηεμαγσγή ησλ βησκαηηθψλ ζεκηλαξίσλ.
Δ δεχηεξε θάζε έρεη ζθνπφ ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ πιηθνχ θαηάξηηζεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Σν
πιηθφ ζα απνηειείηαη απφ ην ζεσξεηηθφ θαη απφ ην πξαθηηθφ πιαίζην θαηάξηηζεο, ην νπνίν ηαπηίδεηαη
κε ηηο βησκαηηθέο δξάζεηο εθπαίδεπζεο, φπσο αθξηβψο ζα παξνπζηαζηεί θαη ζηνπο θαηαξηηδφκελνπο,
ρσξίο δπζλφεηνπο επηζηεκνληθνχο φξνπο, κε επηζήκαλζε ησλ απαξαίηεησλ ελλνηψλ θαη πξαθηηθψλ.
Οη βησκαηηθέο δξάζεηο αθνξνχλ: i) ζηε δηαρείξηζε θαη ηελ αχμεζε ησλ δαζψλ, ii) ζηελ
αλαγέλλεζε ηνπ δάζνπο κεηά απφ θσηηά, iii) ζηηο ιεηηνπξγίεο ησλ δαζψλ, iv) ζηε βηνπνηθηιφηεηα θαη
ηηο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, v) ζηε βησκαηηθή πξνζέγγηζε θαη ηελ αλαγλψξηζε-κειέηε ησλ
δαζηθψλ εληφκσλ, vi) ζηελ εηζαγσγή θαη αλάδεημε ηεο αμίαο ηεο δαζηθήο γελεηηθήο πνηθηιφηεηαο
θαζψο θαη vii) ζηε ζεκαζία ησλ πεξηαζηηθψλ δαζψλ. Οη δξάζεηο θαηάξηηζεο ζα πεξηιακβάλνπλ εηδηθή
ζεκαηνινγία ζρεηηθή κε ηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα, ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαζψο θαη ηηο
νηθνζπζηεκηθέο ππεξεζίεο. ιεο νη δξάζεηο ζα απνηεινχληαη απφ έλα ζεσξεηηθφ πιαίζην θαηάξηηζεο
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αιιά θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίδεημε θαη βαζχηεξε θαηαλφεζε ζην εξεπλεηηθφ πεδίν. Μεηά ην
ηέινο ησλ ζεκηλαξίσλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξίηεο θάζεο ηνπ έξγνπ ζα παξαρζεί έλαο
ιεπηνκεξήο, αιιά ζρεηηθά ζχληνκνο νδεγφο δηάρπζεο γηα ηνπο καζεηέο ησλ ζρνιείσλ ησλ
ζεκαληηθψλ ελλνηψλ θαη πξαθηηθψλ αλά δξάζε. Ο νδεγφο απηφο ζθνπεχεη ζηελ απνδνηηθφηεξε
κεηάδνζε ηεο πξνζηηζέκελεο γλψζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηνπο καζεηέο ηνπο. Σα απνηειέζκαηα ηνπ
έξγνπ ζα γλσζηνπνηεζνχλ ζην επξχ θνηλφ κε ειεθηξνληθφ ηξφπν θαη ζα είλαη ειεχζεξεο πξφζβαζεο
ζην δηαδίθηπν.

Βηθφλα 4. Σν πεξηαζηηθό δάζνο ηνπ Τκεηηνύ (Πεγή: https://www.philodassiki.org/)
Image 1. The suburban forest of Hymettus Mt. (Source: https://www.philodassiki.org)

Βηθφλα 5. Υάξηεο αηζζεηηθνύ δάζνπο Τκεηηνύ (Πεγή: https://www.philodassiki.org/)
Image 2. Mt. Hymetus Aesthetic Forest Map (Source: https://www.philodassiki.org)
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Ώπνηειέζκαηα (πξνζδνθώκελα)
Σν έξγν εζηηάδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε νκάδα πνιηηψλ, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη θαηά ζπλέπεηα
ζηνπο καζεηέο. Οη καζεηέο αλακέλεηαη λα απνηειέζνπλ ηελ θξίζηκε κάδα, πνπ ζα αλαιάβνπλ ην ξφιν
ελεξγψλ θαη επαηζζεηνπνηεκέλσλ πνιηηψλ ζην κέιινλ θαη ζα επεξεάζνπλ ηελ θνηλσλία,
καθξνπξφζεζκα, ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Σα
πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ ζρεηίδνληαη κε ηα παξαθάησ:
• Οη εθπαηδεπηηθνί θαη ε ζρνιηθή θνηλφηεηα εκπιέθνληαη δπλακηθά ζηε ινγηθή ηεο κειέηεο θαη
πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ελψ ηαπηφρξνλα εκπινπηίδνπλ ηε γλψζε ηνπο θαη
ζπλεηζθέξνπλ ζην κεραληζκφ ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ κε αληηθείκελν ηα δάζε.
Ώπνηέιεζκα ηνπ έξγνπ αλακέλεηαη λα είλαη ε κεηαθνξά ηεο λέαο, πξνζηηζέκελεο γλψζεο ζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο θαη ηειηθά ζηνπο καζεηέο.
• Σν πιηθφ θαηάξηηζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ζα δηαρπζεί ζε φιεο ηηο Πξσηνβάζκηεο θαη
Αεπηεξνβάζκηεο Αηεπζχλζεηο Βθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο, ζηα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Βθπαίδεπζεο
θαη ηνπο Βθπαηδεπηηθνχο ησλ Αεκνζίσλ ΕΒΚ Βηδηθψλ Ααζηθήο Πξνζηαζίαο.
• Δ αλάδεημε ηεο αμίαο ηνπ πξνζηαηεπφκελνπ Ώηζζεηηθνχ δάζνπο Καηζαξηαλήο (ΠΑ 91/74),
πεξηνρή ηνπ Αηθηχνπ NATURA 2000 ζηνλ Τκεηηφ θαζψο θαη ε δηαηχπσζε θαηεπζχλζεσλ γηα ηε
δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ηνπ απνηειεί ζεκαληηθή πξνηεξαηφηεηα.
Βθηφο ηεο βησκαηηθήο πξνζέγγηζεο, ηηο επηκέξνπο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο θαη ηελ έξεπλα πεδίνπ, ζα
πξνθχςνπλ νθέιε απφ ηε δηάρπζε ησλ επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ, ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ
πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ηνπ δάζνπο ππφ ην πξίζκα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ
δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, ηεο δηαηήξεζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ηεο γελεηηθήο πνηθηιφηεηαο, ηεο
δηεξεχλεζεο ηεο κεηαππξηθήο θπζηθήο αλαγέλλεζεο, ηεο κειέηεο ησλ δαζηθψλ εληφκσλ θαη ηεο αμίαο
ησλ πεξηαζηηθψλ δαζψλ.
πδήηεζε – πκπεξάζκαηα
Σα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα απνηεινχλ ζεκέιην κηαο βηψζηκεο θνηλσλίαο θαη νηθνλνκίαο. Βίλαη
ζεκαληηθφ σο πνιίηεο θαη σο θαηαλαισηέο λα αληηιεθζνχκε ηε ζπκβνιή ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ησλ
δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ ζηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή καο ηαπηφηεηα. ε θνηλσληθφ
επίπεδν ρξεηάδεηαη λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη ε πξνζηαζία ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ θαζψο θαη ησλ
ππεξεζηψλ πνπ απηά πξνζθέξνπλ επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηηο θαζεκεξηλέο καο επηινγέο πνπ
ζπκβάιινπλ πξνο απηή ηε θαηεχζπλζε ή ην αληίζεην. Δ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ζηελ πξάμε
απαηηεί επαηζζεηνπνηεκέλνπο θαη ελεκεξσκέλνπο πνιίηεο. Μαθξνρξφληνο ζηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε
αλάδεημε, ε δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ησλ δαζψλ, ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ησλ νηθνζπζηεκηθψλ
ππεξεζηψλ πνπ απηά παξέρνπλ. Οη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί, αλακέλεηαη λα δξάζνπλ σο
πνιιαπιαζηαζηέο ηεο γλψζεο θαη ηνπ κελχκαηνο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο πξνο ηνπο
καζεηέο κέζα απφ ην πξνηεηλφκελν έξγν, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο ζα απνηειέζνπλ ηε λέα γεληά ησλ
επαηζζεηνπνηεκέλσλ θαη ελεξγψλ πνιηηψλ. Σν έξγν ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηνπο ζηφρνπο ηνπ
ρξεκαηνδνηηθνχ κέηξνπ «θαηλνηφκεο δξάζεηο κε ηνπο πνιίηεο», αμηνπνηψληαο ηηο εμεηδηθεπκέλεο
γλψζεηο ησλ εηδηθψλ-εξεπλεηψλ ηνπ Ελζηηηνχηνπ Μεζνγεηαθψλ θαη Ααζηθψλ Οηθνζπζηεκάησλ, ηελ
πνιπεηή εκπεηξία ηεο Φηινδαζηθήο Έλσζεο Ώζελψλ ζε δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο, θαζψο θαη ηηο
ππνδνκέο ηνπ αηζζεηηθνχ δάζνπο Καηζαξηαλήο θαη ηνπ βνηαληθνχ θήπνπ.
Βπραξηζηίεο
Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Βλέξγεηαο-Πξάζηλν Σακείν (Ώξ.
Ώπόθαζεο 148.3/2018), Μέηξν: Καηλνηφκεο δξάζεηο ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ πξνγξάκκαηνο «Φπζηθφ
πεξηβάιινλ & θαηλνηφκεο πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο 2018» (2019-2020).
Abstract
The purpose of this paper is to present the project «Experimental actions with the educators in the
forest» within the framework of the measure innovative actions of the financing program «Natural
Environment & Innovative Environmental Actions 2018». The main aim of the project is the
capitalization of forestry research field with a view to enhance the knowledge of primary and
secondary education teachers on specific issues related to forest ecosystems and climate change.
Improving students' environmental knowledge and attitudes must be considered essential because the

543

19o Παλειιήλην Ααζνινγηθό πλέδξην / Ληηόρσξν Πηεξίαο, 29 επηεκβξίνπ-2 Οθησβξίνπ 2019

same students will be responsible for nature conservation in the future. The educators which will be
trained through the project will act as multipliers of knowledge and environmental protection message
to pupils, who in turn will be the new generation of sensitized, informed and active citizens. The longterm goal of the project is to promote, conserve and protect the forest ecosystems, promoting
simultaneously the biodiversity and the ecosystem services which they provide.
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1

Πεξίιεςε
Ο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα αμηνινγήζεη ηηο επηδφζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Βπξσπατθήο
Έλσζεο φζνλ αθνξά ζηνλ ηνκέα ηεο Ααζνπνλίαο ππφ ην πξίζκα ηεο αεηθνξίαο, επηθεληξψλνληαο ζηηο
πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο θαη ζηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. Δ αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ
γίλεηαη κε ηε ρξήζε ηεο Πνιπθξηηήξηαο Ώλάιπζεο Λήςεο Ώπνθάζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηε
κέζνδν PROMETHEE. Σα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο πξνήιζαλ
απφ ηελ Βπξσπατθή ηαηηζηηθή Ώξρή θαη εμεηάζηεθαλ 26 θξάηε-κέιε. Σελ θαιχηεξε επίδνζε
εκθαλίδεη ε Εηαιία, ελψ ηε ρεηξφηεξε ε Βιιάδα. Δ πξφζθαηε ζεζκνζέηεζε ηεο Βζληθήο ηξαηεγηθήο
γηα ηα Αάζε απνηειεί επθαηξία γηα ηε ζηαδηαθή αχμεζε ησλ δαπαλψλ ηεο ρψξαο ζηνλ δαζηθφ ηνκέα
θαη θπξίσο φζσλ ζρεηίδνληαη κε ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο θαη ηελ πξνζηαζία ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο.
Λέμεηο θιεηδηά: Γαζηθή Πνιηηηθή, Λήςε Απνθάζεσλ, Αεηθνξηθή Αλάπηπμε, Πξνζηαηεπόκελεο Πεξηνρέο,
Πξνζηαζία Βηνπνηθηιόηεηαο.
Βηζαγσγή
Δ πξνζηαζία ησλ δαζψλ θαη ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ έρεη ηδηαίηεξα κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ
Βπξσπατθή Έλσζε (ΒΒ), εηδηθά ζηε ζεκεξηλή επνρή ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο θιηκαηηθήο
αιιαγήο. Δ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή ζηελ Βπξσπατθή Έλσζε βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηεο πξνζηαζίαο
ηνπ πεξηβάιινληνο, κε ην Βπξσπατθφ Κνηλνβνχιην λα δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε
δηακφξθσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο ζηελ ΒΒ (Βπξσπατθφ Κνηλνβνχιην 2019). Σα πην
ζεκαληηθά λνκνζεηήκαηα ζε επίπεδν Βπξσπατθήο Έλσζεο αθνξνχλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη ζηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο κε έηνο ζηαζκφ ην 1979, φηαλ πηνζεηήζεθε ε
Οδεγία γηα ηα Πηελά. Ώθνινχζεζε ε Οδεγία γηα ηα Βλδηαηηήκαηα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο (1982)· ε Οδεγία πξνζηαηεχεη πάλσ απφ 1.000 είδε δψσλ θαη θπηψλ θαη πάλσ απφ
200 ηχπνπο ελδηαηηεκάησλ (Βπξσπατθή Βπηηξνπή 2019). Δ ίδηα νδεγία θαζηέξσζε ην δίθηπν «Φχζε
2000» (Natura 2000) γηα ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ηεο ΒΒ, ελψ ην 1999 εληζρχζεθε ε πξνζηαζία
ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζηνλ απφερν ηεο ηξαηεγηθήο ηεο ΒΒ γηα ηε ΐηνπνηθηιφηεηα (EU Biodiversity
Strategy) γηα ην 2020. Δ αεηθφξνο αλάπηπμε ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο
θαη ην 2001 ε Βπξσπατθή Έλσζε θαζηέξσζε ηε ηξαηεγηθή γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε, ε νπνία ήηαλ
ζπκπιεξσκαηηθή ηεο ηξαηεγηθήο ηεο Ληζαβφλαο πνπ αθνξνχζε ζηελ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο κε
πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε. Σν 2006 πξνέθπςε ε αλαζεσξεκέλε ζηξαηεγηθή γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε
ζηελ ΒΒ, ε νπνία πξνζβιέπεη ζηε ζπλερή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο κέζσ ηεο πξνψζεζεο ηεο
επεκεξίαο, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή (Βπξσπατθφ Κνηλνβνχιην
2019). Δ ζηξαηεγηθή Βπξψπε 2020 γηα ηελ αλάπηπμε απνζθνπεί ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε ρσξίο
απνθιεηζκνχο, ελψ ε Ώηδέληα 2030 γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε νξίδεη ηνπο ζηφρνπο ηεο αεηθφξνπ
αλάπηπμεο γηα ηελ επφκελε δεθαεηία (UN 2019).
ε αληίζεζε κε ηνλ Ώγξνηηθφ ηνκέα, ν Ααζηθφο ηνκέαο ζηεξείηαη ελφο θνηλνχ πιαηζίνπ γηα ηε
Ααζηθή Πνιηηηθή θαηά ην πξφηππν ηεο Κνηλήο Ώγξνηηθήο Πνιηηηθήο. χκθσλα κε ηελ Βπξσπατθή
Βπηηξνπή δελ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ζπλζήθεο ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο κηαο θνηλήο πνιηηηθήο γηα ηα
δάζε (EC 2016) θαη έηζη ην θάζε θξάηνο κέινο εθαξκφδεη ηε δηθή ηνπ εζληθή δαζηθή πνιηηηθή
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ιακβάλνληαο ππφςε ην χληαγκα, ηε Ααζηθή Ννκνζεζία, ηελ Βπξσπατθή ηξαηεγηθή γηα ηα δάζε,
θαζψο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δαζψλ ηεο ρψξαο ηνπ. Δ "αλάπηπμε ζελαξίνπ" (scenario
development) θαη ν ζρεδηαζκφο βάζεη ζελαξίνπ παξακέλνπλ ζεκαληηθά εξγαιεία γηα ηνλ ζρεδηαζκφ
ηεο Ααζηθήο Πνιηηηθήο (Hoogstra-Klein θαη Schüll 2017). Βθηφο απφ ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο
ζρεδηαζκνχ ε Ααζηθή Πνιηηηθή ρξεζηκνπνηεί κεζφδνπο θαη εξγαιεία πνπ ζπλδπάδνπλ ηε δηαζέζηκε
ηερλνινγία φπσο είλαη ηα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ, ηα πζηήκαηα Λήςεο Ώπνθάζεσλ
θαη ε Πνιπθξηηήξηα Ώλάιπζε Λήςεο Ώπνθάζεσλ (Ferretti θ.α. 2011).
H Πνιπθξηηήξηα Ώλάιπζε Λήςεο Ώπνθάζεσλ ζρεηίδεηαη κε ηελ Πνιηηηθή θαη ηε δηαδηθαζία
απνθάζεσλ, ελψ παξάιιεια κπνξεί λα κεηψζεη ηελ αβεβαηφηεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ παξέρνληαο
αμηφπηζηεο ιχζεηο (Kurth θ.α. 2017). Βπηπξφζζεηα, ε Πνιπθξηηήξηα Ώλάιπζε Λήςεο Ώπνθάζεσλ
ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο γηα δεηήκαηα ηνπ επξχηεξνπ αγξνδαζηθνχ θαη πεξηβαιινληηθνχ ηνκέα
(Andreopoulou θ.α. 2017). Οη θαηαιιειφηεξεο κέζνδνη Πνιπθξηηήξηαο Ώλάιπζεο Λήςεο Ώπνθάζεσλ
είλαη νη PROMETHEE, ELECTRE, TOPSIS, SMART (Velasquez θαη Hester 2013). Δ κέζνδνο
PROMETHEE έρεη πνηθίιεο εθαξκνγέο ζηνλ δαζηθφ ηνκέα, γηα παξάδεηγκα έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα
ηελ εθηίκεζε ελαιιαθηηθψλ γηα ηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ δαζψλ (Jactel θ.α. 2012). Βπηπξφζζεηα,
ρξεζηκνπνηήζεθε ζε δαζηθέο βηνκεραλίεο επεμεξγαζίαο μχινπ ππφ ην πξίζκα ηεο αεηθνξίαο
(Wolfslehner θ.α. 2012), ελψ ζε πξφζθαηε κειέηε εθαξκφζηεθε σο εξγαιείν ιήςεο απνθάζεσλ
Ααζηθήο Πνιηηηθήο κε ηελ επηινγή ησλ πιέσλ θαηάιιεισλ αγξνδαζηθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηε δάζσζε
ιηγφηεξν επλνεκέλσλ πεξηνρψλ ηεο Βιιάδαο (Tsiaras θαη Papathanasiou 2018). Σν ζεσξεηηθφ
ππφβαζξν ηεο PROMETHEE σο κεζφδνπ ππεξνρήο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο
επίδνζεο ηξηψλ ρσξψλ ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο (Γαιιία, Εζπαλία θαη Οιιαλδία) ζηνλ ηνκέα ηεο
Ώγξνδαζνπνλίαο (Palma θ.α. 2007).
Δ θαηάηαμε ησλ ρσξψλ ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο κε ηε ρξήζε κεζφδσλ Πνιπθξηηήξηαο Ώλάιπζεο
Λήςεο Ώπνθάζεσλ παξαηεξείηαη επξέσο ζηε βηβιηνγξαθία (ι.ρ. Siskos θ.α. 2013, Nuuter θ.α. 2014,
Poledníková 2014, Tsiaras θαη Andreopoulou 2018) θαη ηα επξήκαηα είλαη ρξήζηκα γηα ηνλ ζρεδηαζκφ
ηεο πνιηηηθήο ζηελ ΒΒ. Μία πξφζθαηε έξεπλα αλέδεημε ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζε παιηά θαη
λέα κέιε ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο φζνλ αθνξά ζηηο επηδφζεηο ηνπο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα (Reiff θ.α.
2016). Οη Antanasijević θ.α. (2017) ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ Πνιπθξηηήξηα Ώλάιπζε Λήςεο Ώπνθάζεσλ
πξνθεηκέλνπ λα εθηηκήζνπλ ηελ επίδνζε ησλ θξαηψλ ηεο Βπξψπεο ζηνλ ηνκέα ηεο αεηθνξηθήο
αλάπηπμεο θαη θαηέιεμαλ φηη ε αλάπηπμε είλαη άληζε αλάκεζα ζηελ Ώλαηνιηθή θαη ζηε Απηηθή
Βπξψπε.
Ο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα αμηνινγήζεη ηηο επηδφζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Βπξσπατθήο
Έλσζεο φζνλ αθνξά ζηνλ ηνκέα ηεο Ααζνπνλίαο ππφ ην πξίζκα ηεο αεηθνξίαο, επηθεληξψλνληαο ζηηο
πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο θαη ζηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. Δ αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ
γίλεηαη κε ηε ρξήζε ηεο Πνιπθξηηήξηαο Ώλάιπζεο Λήςεο Ώπνθάζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ
κέζνδν PROMETHEE.
Τιηθά θαη Μέζνδνη
Οη κέζνδνη πνιπθξηηήξηαο αλάιπζεο αλαπηχρζεθαλ γηα ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ
ζχγρξνλσλ επηζηεκνληθψλ πξνβιεκάησλ ηα νπνία ήηαλ αδχλαην λα αληηκεησπηζηνχλ κε ηηο θιαζηθέο
κεζφδνπο βειηηζηνπνίεζεο (Μνπξκνχξεο 2007). ηελ πνιπθξηηήξηα αλάιπζε ν ιήπηεο ηεο απφθαζεο
έρεη λα επηιέμεη κεηαμχ ελαιιαθηηθψλ πξνηάζεσλ, νη νπνίεο αμηνινγνχληαη κε νξηζκέλα θξηηήξηα θαη
ζην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο νη ελαιιαθηηθέο επηινγέο εκθαλίδνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάηαμε, βάζεη
ηεο νπνίαο ν απνθαζίδσλ κπνξεί λα επηιέμεη ηε βέιηηζηε επηινγή, αλάινγα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ
(Μαηζαηζίλεο 2010).
Οη Μέζνδνη Πνιπθξηηήξηαο Ώλάιπζεο Λήςεο Ώπνθάζεσλ έρνπλ δηαξθψο απμαλφκελε ρξήζε ζηνλ
επξχηεξν πεξηβαιινληηθφ ηνκέα (Kiker θ.α. 2005). χκθσλα κε ην άξζξν αλαζθφπεζεο (Review
article) ησλ Huang θ.α. (2011), θαηά ηε δεθαεηία 2000-2009 δεκνζηεχζεθαλ πάλσ απφ 300 άξζξα
ζρεηηθά κε ηε ρξήζε Πνιπθξηηήξηαο Ώλάιπζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο. ηνλ επξχηεξν
πεξηβαιινληηθφ ηνκέα ε πνιπθξηηήξηα αλάιπζε έρεη επίζεο ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αεηθνξηθή
δηαρείξηζε δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ (Mendoza θαη Martins 2006).
Δ κέζνδνο PROMETHEE παξέρεη ζηνλ ιήπηε ηεο απφθαζεο κία θαηάηαμε ησλ ελαιιαθηηθψλ
επηινγψλ ε νπνία βαζίδεηαη ζε βαζκνχο πξνηίκεζεο (preference degrees), θαη πεξηιακβάλεη ηξία
βαζηθά ζηάδηα (Ishizaka θαη Nemeri 2013):
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1. Σνλ ππνινγηζκφ ησλ βαζκψλ πξνηίκεζεο (preference degrees) γηα θάζε δεπγάξη ελεξγεηψλ ζε
θάζε θξηηήξην.
2. Σνλ ππνινγηζκφ ησλ ξνψλ γηα θάζε έλα θξηηήξην μερσξηζηά (unicriterion flows).
3. Σνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπλνιηθψλ ξνψλ (global flows).
Ο βαζκφο πξνηίκεζεο είλαη έλαο αξηζκφο πνπ παίξλεη ηηκέο απφ κεδέλ έσο έλα (0 έσο 1) θαη
εθθξάδεη ην θαηά πφζν κία ελαιιαθηηθή πξνηηκάηαη απφ κία άιιε απφ ηελ νπηηθή ηνπ ιήπηε
απφθαζεο. ΐαζκφο πξνηίκεζεο κε ηηκή ηε κνλάδα, δείρλεη θαζνιηθή ή ηζρπξή πξνηίκεζε γηα κία απφ
ηηο ελαιιαθηηθέο γηα ην ππφ εμέηαζε θξηηήξην.
Σα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο πξνήιζαλ απφ ηελ Βπξσπατθή
ηαηηζηηθή Ώξρή (Eurostat) θαη πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ έθηαζε πνπ θαηαιακβάλνπλ
νη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ππφ θαζεζηψο Natura ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή έθηαζε ησλ δαζψλ θαη
δαζηθψλ εθηάζεσλ θάζε ρψξαο (έθηαζε ζε ρηιηάδεο εθηάξηα), ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα πνζά πνπ
δαπαλψληαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζε ζρέζε κε ην ΏΒΠ θάζε ρψξαο (ζε
εθαηνκκχξηα επξψ) θαη ηέινο ζηνηρεία ζε ζρέζε κε ηε ζπκβνιή ηνπ δαζηθνχ ηνκέα ζην ΏΒΠ ηεο θάζε
ρψξαο (ζε εθαηνκκχξηα επξψ). Σα δεδνκέλα ηεο εξγαζίαο φπσο πξνέθπςαλ χζηεξα απφ επεμεξγαζία
ησλ δεδνκέλσλ ηεο Eurostat θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ην ινγηζκηθφ PROMETHEE παξνπζηάδνληαη
ζηνλ Πίλαθα 1.
Πίλαθαο 1. Σα δεδνκέλα ηεο εξγαζίαο (Πεγή: Eurostat, 2019)
Table 1. The data for the study (Source: Eurostat, 2019)
Πεξηβάιινλ
Οηθνλνκία
Preferences
Min/Max
Weight
Preference Fn.
Thresholds
Q: Indifference
P: Preference
Statistics
Minimum
Maximum
Average
Std. Deviation
Evaluations
Austria
Belgium
Bulgaria
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
UK

Κνηλσλία

Max
0,33
Linear
absolute
0,16
0,33

Max
0,33
Linear
absolute
0,0113
0,0233

Max
0,33
Linear
absolute
0,00052
0,00117

0,01
0,81
0,22
0,16

0,0002
0,0414
0,0101
0,0114

0,00002
0,00199
0,00069
0,00058

0,21
0,07
0,15
0,13
0,07
0,28
0,19
0,23
0,19
0,35
0,81
0,03
0,40
0,01
0,42
0,16
0,17
0,24
0,17
0,22
0,08
0,44
0,22
0,20
0,07
0,09

0,0063
0,0010
0,0150
0,0066
0,0002
0,0141
0,0020
0,0326
0,0225
0,0030
0,0027
0,0005
0,0044
0,0016
0,0015
0,0414
0,0376
0,0004
0,0119
0,0065
0,0101
0,0154
0,0136
0,0012
0,0100
0,0008

0,00023
0,00059
0,00002
0,00154
0,00006
0,00199
0,00199
0,00106
0,00032
0,00077
0,00052
0,00006
0,00054
0,00100
0,00171
0,00025
0,00021
0,00119
0,00024
0,00086
0,00003
0,00046
0,00060
0,00088
0,00044
0,00029
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Δ αλάιπζε πξαγκαηνπνηήζεθε γηα 26 απφ ηηο 28 ρψξεο ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο, θαζψο ε Μάιηα
θαη ην Λνπμεκβνχξγν δελ εκθαλίδνπλ επαξθή ζηνηρεία γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ.
Ώπφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνέθπςε έλα πειίθν ην νπνίν εκθαλίδεηαη γηα θάζε ρψξα ζηηο
ζηήιεο Πεξηβάιινλ, Κνηλσλία, Οηθνλνκία, πνπ είλαη ηα θξηηήξηα ηεο εξγαζίαο θαη νη ηξεηο ππιψλεο
ηεο αεηθνξίαο. Βπεηδή ζχκθσλα κε ην πλεχκα ηεο Έθζεζεο Μπξνχληιαλη (WCED 1987) ε αεηθνξία
ζηεξίδεηαη ζε ηξεηο ηζνβαξείο θαη ηζφηηκνπο ππιψλεο, ηα βάξε γηα ηα θξηηήξηα ηεο εξγαζίαο ήηαλ
ηζφηηκα θαη ίζα κε 0,33 (Πίλαθαο 1). Δ ηζνηηκία ησλ θξηηεξίσλ ζε δεηήκαηα αεηθνξηθήο αλάπηπμεο
έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζηε βηβιηνγξαθία (ι.ρ. Antanasijević θ.α. 2017). Βίλαη ζαθέο φηη ηα ηξία θξηηήξηα
ζα πξέπεη λα κεγηζηνπνηεζνχλ (επηινγή Max ζηνλ Πίλαθα 1). Δ ζπλάξηεζε πξνηίκεζεο νξίζηεθε σο
γξακκηθή (linear), επεηδή είλαη ε πην θαηάιιειε επηινγή γηα πνζνηηθά δεδνκέλα, ελψ ηα θαηψθιηα
(thresholds) πξνηίκεζεο (P: Preference) θαη αδηαθνξίαο (Q: Indifference) θαζνξίζηεθαλ σο απφιπηα
(absolute). Δ επηινγή ζηε ζπλάξηεζε πξνηίκεζεο σο γξακκηθή θαη ζηα θαηψθιηα πξνηίκεζεο θαη
αδηαθνξίαο σο απφιπηε πξνηείλνληαη σο ε θαιχηεξε επηινγή φηαλ πξφθεηηαη γηα πνζνηηθά δεδνκέλα
(Mareschal 2013) θαη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε εξγαζίεο κε πνζνηηθά δεδνκέλα (ι.ρ. Zhaoxu θαη Min
2010, Murat θ.α. 2015).
Ώπνηειέζκαηα
Δ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ Visual PROMETHEE Academic θαη
ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2.

Καηάηαμε
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Πίλαθαο 2. Ζ θαηάηαμε ησλ ρσξώλ ηεο ΔΔ
Table 2. EU countries ranking
Υψξα
Phi
Phi+
Εηαιία
0,3315
0,4033
Βζζνλία
0,3133
0,3532
Σζερία
0,2779
0,3259
Γεξκαλία
0,2274
0,3333
Ααλία
0,1912
0,2766
Λεηνλία
0,1858
0,3018
Ληζνπαλία
0,1778
0,2956
ινβαθία
0,1147
0,2179
Κξναηία
0,1122
0,2059
Οιιαλδία
0,0377
0,1320
Φηλιαλδία
0,0358
0,1478
Οπγγαξία
0,0278
0,1412
Γαιιία
-0,0025
0,1024
Πνξηνγαιία
-0,0621
0,0409
Εζπαλία
-0,0791
0,0419
ινβελία
-0,0847
0,0221
Εξιαλδία
-0,1188
0,0646
Ώπζηξία
-0,1450
0,0047
Πνισλία
-0,1504
0,0008
ΐνπιγαξία
-0,1539
0,0287
νπεδία
-0,1675
0,0000
ΐέιγην
-0,1759
0,0023
Δλσκέλν ΐαζίιεην
-0,1969
0,0000
Ρνπκαλία
-0,2103
0,0000
Κχπξνο
-0,2343
0,0000
Βιιάδα
-0,2519
0,0000

Phi0,0718
0,0399
0,0480
0,1060
0,0855
0,1159
0,1177
0,1032
0,0937
0,0943
0,1120
0,1134
0,1049
0,1030
0,1210
0,1068
0,1834
0,1497
0,1511
0,1825
0,1675
0,1781
0,1969
0,2103
0,2343
0,2519

Δ θαηάηαμε ησλ ρσξψλ ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο έγηλε κέζσ ηνπ ππνινγηζκνχ ησλ θαζαξψλ
ξνψλ: Phi = (Phi+) - (Phi-). Βίλαη πξνθαλέο φηη φζν κεγαιχηεξν Phi έρεη κία ρψξα ηφζν θαιχηεξε
επηινγή είλαη. Έηζη, ηελ θαιχηεξε θαηάηαμε πεηπραίλεη ε Εηαιία, ελψ ηε ρεηξφηεξε απφ ηηο 26 ππφ
εμέηαζε ρψξεο ηεο ΒΒ ε Βιιάδα. Δ Βζζνλία θαη ε Σζερία είλαη επίζεο πνιχ ςειά ζηελ θαηάηαμε
(δεχηεξε θαη ηξίηε ζέζε αληίζηνηρα), ελψ αληίζεηα πνιχ ρακειά ζηελ θαηάηαμε βξίζθνληαη ε Κχπξνο
θαη ε Ρνπκαλία (25ε θαη 24ε ζέζε αληίζηνηρα). πλνιηθά δψδεθα (12) ρψξεο ηεο ΒΒ εκθαλίδνπλ
ζεηηθφ πξφζεκν ζηηο θαζαξέο ξνέο (Phi), ελψ δεθαηέζζεξηο εκθαλίδνπλ θαζαξέο ξνέο κε αξλεηηθφ
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πξφζεκν θαη είλαη ζαθέο φηη γηα λα βειηηψζνπλ ηελ θαηάηαμε ηνπο ζηα επφκελα ρξφληα ζα πξέπεη λα
βειηηψζνπλ ηηο αληίζηνηρεο επηδφζεηο ηνπο.

ρήκα 1. Ζ επίδνζε ηεο Ηηαιίαο
Figure 1. Italy Performance (GAIA Web)

ρήκα 2. Ζ επίδνζε ηεο Διιάδαο
Figure 2. Greece Performance (GAIA Web)
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ηα ζρήκαηα 1 θαη 2 παξνπζηάδνληαη νη επηδφζεηο κε κνξθή γξαθήκαηνο ηεο Εηαιίαο θαη ηεο
Βιιάδαο, ησλ ρσξψλ ηεο ΒΒ κε ηελ θαιχηεξε θαη ηε ρεηξφηεξε επίδνζε. Δ δεκηνπξγία ησλ ζρεκάησλ
έγηλε κε ηελ εθαξκνγή ηεο PROMETHEE GAIA Web ε νπνία απεηθνλίδεη ζηνλ ρψξν πφζν θαιά
ηθαλνπνηνχλ ηα θξηηήξηα νη ελαιιαθηηθέο. Παξαηεξνχκε πφζν πην κεγάιε είλαη ε επηθάλεηα πνπ
θαιχπηεη ην γξάθεκα ηεο Εηαιίαο θαη πφζν πην θνληά ζηνπο ηξεηο ππιψλεο ηεο αεηθνξίαο βξίζθεηαη ην
ηεηξάπιεπξν πνπ ζρεκαηίδεηαη ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν ηεο Βιιάδαο. Ώπφ ηα ζρήκαηα, αιιά θαη
απφ ηελ πξνεγνχκελε θαηάηαμε ησλ ρσξψλ ηεο ΒΒ, πξνθχπηεη φηη ε Βιιάδα έρεη κεγάιε απφζηαζε
λα δηαλχζεη πξνθεηκέλνπ λα μεθχγεη απφ ηελ ηειεπηαία ζέζε ηεο θαηάηαμεο.
πδήηεζε – πκπεξάζκαηα
Σα επξήκαηα ηεο εξγαζίαο παξέρνπλ κία ζχλνςε ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο ζρεηηθά κε ηελ
αμηνπνίεζε ηνπ δαζηθνχ ηνκέα ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ησλ δαζψλ θαη ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ
ζε επίπεδν Βπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ απφ ην ειιεληθφ θξάηνο
πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε δπζκελήο ζέζε ηεο Βιιάδαο κε ηελ εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ
πνιηηηθψλ. Δ νηθνλνκηθή θξίζε ε νπνία ηαιαλίδεη ηελ Βιιάδα εδψ θαη δέθα ρξφληα, έρεη ζεκαληηθέο
επηπηψζεηο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Ο δαζηθφο ηνκέαο είρε ππνζηεί ζνβαξφ
πιήγκα ήδε απφ ηηο αξρέο ηεο θξίζεο κε ηε δξακαηηθή κείσζε ησλ πηζηψζεσλ ζηε Ααζνπνλία
(Σζηάξαο 2013). Δ πξφζθαηε ζεζκνζέηεζε ηεο Βζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηα Αάζε γηα ηελ πεξίνδν
2018-2038 κε ηελ ππ' αξ. 170195/758 Τπνπξγηθή Ώπφθαζε (Φ.Β.Κ. 5351/η. ΐ΄/28.11.2018) απνηειεί
κία θαιή επθαηξία γηα ηε ζηαδηαθή αχμεζε ησλ δαπαλψλ ηεο ρψξαο ζηνλ δαζηθφ ηνκέα θαη θπξίσο
φζσλ ζρεηίδνληαη κε ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο θαη ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο.
Γηα ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ζηελ Βιιάδα ππεχζπλνη είλαη νη Φνξείο Αηαρείξηζεο, νη νπνίνη
ππάγνληαη ζην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Βλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Ώιιαγήο (ΤΠΒΚΏ) θαη κάιηζηα
νη πεξηνρέο απφιπηεο πξνζηαζίαο ηεο θχζεο πνπ ππάγνληαη ζην Αίθηπν Natura 2000 δηέπνληαη απφ
ηδηαίηεξα απζηεξφ λνκηθφ πιαίζην φζνλ αθνξά ζηηο πεξηβαιινληηθέο αδεηνδνηήζεηο (Τπνπξγείν
Πεξηβάιινληνο 2019). ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, σζηφζν, παξαηεξνχληαη αιιεινεπηθαιχςεηο κεηαμχ
ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν (ΒΚΐΤ 2019) νη
νπνίεο θαζηζηνχλ δχζθνιε ηελ επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο θαη νθείινληαη
ζηελ απνπζία ελφο θνηλνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ζε επίπεδν Βπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηνλ δαζηθφ
ηνκέα (Janse 2007).
Έλαο πεξηνξηζκφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη φηη δελ εμεηάζηεθαλ φιεο νη ρψξεο ηεο
Βπξσπατθήο Έλσζεο ιφγσ έιιεηςεο ζηνηρείσλ γηα φιεο ηηο εμεηαδφκελεο θαηεγνξίεο. ε κειινληηθή
έξεπλα ε θαηάηαμε ησλ ρσξψλ ζα κπνξνχζε λα επεθηαζεί θαη ζηηο ππφ έληαμε ρψξεο ηεο ΒΒ
(Ώιβαλία, ΐφξεηα Μαθεδνλία, Μαπξνβνχλην, εξβία, Σνπξθία) αιιά θαη ζηα ππφινηπα θξάηε ηεο
Βπξψπεο ηα νπνία φκσο δελ είλαη κέιε ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε Ννξβεγία
θαη ε Βιβεηία, νη νπνίεο δηαζέηνπλ κεγάιε παξάδνζε ζηνλ δαζηθφ ηνκέα.
Βίλαη ζαθέο φηη ε Βιιάδα είλαη νπξαγφο ζηελ Βπξσπατθή Έλσζε φζνλ αθνξά ζηηο επηδφζεηο ηεο
γηα ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο θαη ηελ πξνζηαζία γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα θαη φηη ε νηθνλνκηθή
θξίζε πνπ αθφκε ηελ ηαιαλίδεη ηελ έρεη αθήζεη αξθεηά πίζσ αθφκε θαη απφ ρψξεο νη νπνίεο επίζεο
βίσζαλ ην ζθιεξφ πξφζσπν ηεο θξίζεο κέζσ ησλ κλεκνλίσλ (Εξιαλδία, Πνξηνγαιία). Δ αχμεζε ησλ
ζρεηηθψλ θνλδπιίσλ γηα ηε Ααζνπνλία θαη ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζή ηνπο ζα κπνξνχζε λα
ζπκβάιιεη ζηελ αλάθακςε ηνπ δαζηθνχ ηνκέα ζηελ Βιιάδα.
Abstract
The aim of the paper is to evaluate the performance of the European Union countries in the forest
sector under the scope of sustainability, focusing on the protected areas and the protection of
biodiversity. Multiple Criteria Decision Analysis and more precisely the PROMETHEE method was
used to evaluate the performance. The data used were retrieved by Eurostat, and 26 members of the
EU were examined. Italy has the best performance, while Greece is in the last place. The recently
legislated National Forest Strategy of Greece offers an opportunity to gradually increase funding in the
forest sector, and primarily those related to protected areas and the protection of biodiversity.
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Θεκαηηθή Βλόηεηα: Πεξηβάιινλ-Άγξηα Γσή
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ΚΟΕΛΏΑΏ ΝΒΣΟΤ ΜΒ ΒΜΦΏΔ ΣΟ Rhinolophus blasii
Παλαγησηνπνύινπ, Μαξία; Ώιηβηδάηνο, Υαξάιακπνο; Σζαθηζίξα, Μαξία;
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Βξγαζηήξην Ααζηθήο Γελεηηθήο θαη ΐειηηψζεσο Ααζνπνληθψλ Βηδψλ, Σκήκα Ααζνινγίαο θαη
Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο, ρνιή Γεσπνλίαο, Ααζνινγίαο θαη Φ.Π., Θεζζαινλίθε, Σ.Θ. 238, 54124,
buru97@gmail.com
Πεξίιεςε
Ώπφ ηνλ Ώπξίιην 2018 έσο θαη ηνλ Μάην 2019 πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπιιήςεηο ρεηξνπηέξσλ γηα ηε
ζπιινγή γελεηηθψλ δεηγκάησλ ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ ―BatsConserve‖, ηνπ Πξνγξάκκαηνο
πλεξγαζίαο INTERREG V-A «Βιιάδα – ΐνπιγαξία 2014-2020», ζηελ ιεθάλε απνξξνήο ηνπ
Νέζηνπ θαη ζην δπηηθφ ηκήκα ηεο Οξνζεηξάο Ρνδφπεο. πλνιηθά δηεξεπλήζεθαλ 28 ηνπνζεζίεο πνπ
πεξηειάκβαλαλ ζπειηέο θαη άιια ππφγεηα θαηαθχγηα, θηίξηα, δάζε θαη ξέκαηα. πγθεληξψζεθαλ
ζπλνιηθά 264 δείγκαηα απφ 22 είδε. Σα θνηλφηεξα είδε ήηαλ ηα Miniopterus schreibersii, Rhinolophus
blasii, R. euryale, R. ferrumequinum θαη Myotis capaccinii. Οη ζπειηέο απέδσζαλ ην κεγαιχηεξν
κέξνο ησλ δεηγκάησλ (74%), ελψ ηα δάζε έδσζαλ ην κεγαιχηεξν αξηζκφ εηδψλ (39%). Αχν είδε ήηαλ
λέα γηα ην ΒΠΟΡ (Pipistrellus kuhlii θαη Plecotus austriacus) θη έλα είδνο λέν γηα ην ΒΠΏΜΏΘ
(Myotis nattereri). εκαληηθέο λέεο πιεξνθνξίεο ζπγθεληξψζεθαλ γηα ην είδνο Rhinolophus blasii.
Λέμεηο θιεηδηά: Νπρηεξίδεο, Ρνδόπε, Νέζηνο, Rhinolophus blasii
Βηζαγσγή
Δ Απηηθή Ρνδφπε είλαη κία πεξηνρή ηδηαίηεξα πινχζηα ζε είδε λπρηεξίδσλ θαζψο απφ ηα 35 είδε
πνπ ππάξρνπλ ζηελ επεηξσηηθή Βπξψπε, ηα 30 είδε εκθαλίδνληαη ζηελ Οξνζεηξά ηεο Ρνδφπεο, απφ
ηα νπνία ηα 27 βξίζθνληαη ζην ειιεληθφ ηκήκα ηεο (Petrov θαη Helversen 2011, Γηνπιάηνο 2015,
Μεξηδάλεο θ.α. 2015). Δ παλίδα ρεηξνπηέξσλ ηεο πεξηνρήο πεξηιακβάλεη 7 είδε ηνπ Παξ/ηνο ΕΕ ηεο
Οδεγίαο γηα ηνπο Οηθνηφπνπο θαη 11 είδε πνπ αλαθέξνληαη ζην Βιιεληθφ Κφθθηλν βηβιίν σο
Ώπεηινχκελα (1 Κηλδπλεχνλ, 2 Σξσηά θαη 8 ρεδφλ Ώπεηινχκελα). Ώλ θη έρεη γίλεη ζεκαληηθή
πξφνδνο γηα ηε κειέηε ηεο παλίδαο ρεηξνπηέξσλ ηεο Ρνδφπεο, έρνπλ εληνπηζηεί δηάθνξα θελά πνπ
πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ ψζηε λα ππάξρεη θαιχηεξε εηθφλα γηα ηε ζχλζεζε ησλ εηδψλ, ηελ θαηαλνκή
ηνπο θαη ηηο εηδηθφηεξεο απαηηήζεηο ελδηαηηήκαηνο, φπσο θαη ηε γελεηηθή πνηθηιφηεηά ηνπο.
Ώλ θαη νη θπξηφηεξεο απνηθίεο ζπειαηφβησλ λπρηεξίδσλ έρνπλ εξεπλεζεί ζην άλσ κέξνο ηεο
ιεθάλεο ηνπ Νέζηνπ (Petrov θαη Helversen 2011, Μεξηδάλεο θ.α. 2015), ππάξρεη αλάγθε γηα
πεξηζζφηεξε έξεπλα δπλεηηθά θαηάιιεισλ ππφγεησλ θαηαθπγίσλ, θηηξίσλ θαη γεθπξψλ ζην κεζαίν
θαη θαηψηεξν ηκήκα ηεο ιεθάλεο.
ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδνληαη ηα πξνθαηαξθηηθά ζηνηρεία απφ ηελ έξεπλα θαη ηε
ζπιινγή γελεηηθψλ δεηγκάησλ απφ ρεηξφπηεξα, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ
―BatsConcerve‖, ηνπ Πξνγξάκκαηνο πλεξγαζίαο INTERREG V-A «Βιιάδα – ΐνπιγαξία 20142020».
Τιηθά θαη Μέζνδνη
Ώπφ ηνλ Ώπξίιην 2018 έσο θαη ηνλ Μάην 2019 πξαγκαηνπνηήζεθαλ δεηγκαηνιεςίεο ζε πνηθίια
ελδηαηηήκαηα ζην ΒΠΟΡ, ζην ΒΠΏΜΏΘ θαη ζηε λφηηα ΐνπιγαξία, γηα ζχιιεςε λπρηεξίδσλ
πξνθεηκέλνπ λα ζπιιερζνχλ δείγκαηα γελεηηθνχ πιηθνχ. Δ πεξηνρή έξεπλαο πεξηιακβάλεη ηε ιεθάλε
απνξξνήο ηνπ πνηακνχ Νέζηνπ απφ ηα ζχλνξα Βιιάδα – ΐνπιγαξίαο έσο θαη ηελ εθβνιή ηνπ ζην
Ώηγαίν. Σν βφξεην κέξνο ηεο πεξηνρήο έξεπλαο βξίζθεηαη ζην Βζληθφ Πάξθν Οξνζεηξάο Ρνδφπεο
(ΒΠΟΡ) θαη ην λφηην κέξνο αληίζηνηρα ζην Βζληθφ Πάξθν Ώλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο
(ΒΠΏΜΏΘ).
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Δ ζχιιεςε ησλ λπρηεξίδσλ έγηλε κε εηδηθά πνιχ ιεπηά δίρηπα, κε ζχζηεκα αλχςσζήο ηνπο ζηα 8
κ. (high-flyer) θαη κε παγίδα ηχπνπ άξπα. Σν χςνο ησλ δηρηπψλ είλαη απφ 2,5 σο 4 κ. θαη ην κήθνο
απφ 3 έσο 21 κ. Δ δηάξθεηα ηεο θάζε δεηγκαηνιεςίαο θαη ην κήθνο θαη είδνο ησλ δηρηπψλ εμαξηάηαη
απφ ηνλ ηχπν ηνπ ελδηαηηήκαηνο. Έηζη ζε εηζφδνπο απφ ζπειηέο ηνπνζεηήζεθαλ δίρηπα κηθξνχ κήθνπο
(3 – 6 κ.) ελψ ζε αλνηθηά ελδηαηηήκαηα (ξέκαηα, δάζε θιπ) ηνπνζεηνχληαλ δίρηπα κεγάινπ κήθνπο
πνπ ζπλνιηθά μεπεξλνχζαλ ηα 60 κ. Οη επηιεγκέλεο ηνπνζεζίεο ήηαλ απφ ην πςφκεηξν 0 (Κεξακσηή)
έσο θαη 1.650 κ. (Φξαθηφ) θαη βξίζθνληαλ εληφο ησλ εμήο πεξηνρψλ ηνπ δηθηχνπ Natura 2000:
GR1140008, GR1140002, GR1140003, GR1140001, GR1120003, GR1120004, GR1120005,
GR1150010, GR1150001 θαη GR1130008.
Οη ζπιιήςεηο έγηλαλ απφ ηε δχζε ηνπ ειίνπ έσο θαη 4-5 ψξεο αξγφηεξα, αλάινγα κε ηε
δξαζηεξηφηεηα ζε θάζε ζέζε, ελψ ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ζπιιήςεηο γίλνληαλ θαη δχν ψξεο πξηλ απφ
ηελ απγή. ε δχν ζέζεηο νη ζπιιήςεηο έγηλαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο (Φξάγκα Θεζαπξνχ θαη
θηίξην Θεξκηψλ). Οη δεηγκαηνιεςίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηφπηλ εηδηθήο άδεηαο απφ ην Τπνπξγείν
Πεξηβάιινληνο θαη πάληα κε ηε κεγαιχηεξε πξνζνρή γηα ηελ αζθάιεηα ησλ λπρηεξίδσλ ζχκθσλα κε
δηεζλείο πξνδηαγξαθέο (Battersby θ.α. 2010).
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχιιεςεο έγηλαλ κεηξήζεηο γηα θάζε άηνκν (κήθνο πήρπ, βάξνο) θαη εθηφο
απφ ην είδνο, έγηλε θαηαγξαθή ειηθίαο, θχιινπ θαη αλαπαξαγσγηθήο θαηάζηαζεο. Πάξζεθαλ
δείγκαηα ηζηνχ γηα γελεηηθή αλάιπζε απφ ηε κεκβξάλε θάζε θηεξνχ κε ηε ρξήζε biopsy punch,
δηακέηξνπ 3mm κε ηε κέζνδν πνπ πεξηγξάθνπλ νη Worthington Wilmer θαη Barratt (1996). Οη νπέο 3
mm ζε θάζε θηεξφ επνπιψλνληαη πιήξσο ζε δηάζηεκα 4 εβδνκάδσλ. Μεηά απφ ηηο κεηξήζεηο φια ηα
άηνκα απειεπζεξψζεθαλ.
Ώπνηειέζκαηα
Καηά ηελ πεξίνδν απφ Ώπξίιην 2018 έσο θαη Μάην 2019, έγηλαλ 7 απνζηνιέο ζπιινγήο γελεηηθψλ
δεηγκάησλ κε ζπλνιηθά 38 εκέξεο πεδίνπ. Αηεξεπλήζεθαλ 29 ηνπνζεζίεο ζηελ πεξηνρή έξεπλαο, ζε
κία εθηηκψκελε έθηαζε 192.000 Ha (Υάξηεο 1). πλνιηθά πηάζηεθαλ 265 λπρηεξίδεο απφ 22 είδε θη
έγηλε ζπιινγή 264 δεηγκάησλ (έλα άηνκν δηέθπγε πξηλ απφ ηε ιήςε δείγκαηνο) ζε 17 ηνπνζεζίεο
(Πίλαθαο 1).
Σα είδε κε ηα πεξηζζφηεξα δείγκαηα είλαη ηα αθφινπζα 5 (Πίλαθαο 2):
Miniopterus schreibersii (n=73; IUCN NT; RDB NT) – 4 ζέζεηο
Rhinolophus blasii (n=51; IUCN LC; RDB NT) – 4 ζέζεηο
Rhinolophus euryale (n=35; IUCN NT; RDB NT) – 6 ζέζεηο
Myotis capaccinii (n=23; IUCN VU; RDB NT) – 4 ζέζεηο
Rhinolophus ferrumequinum (n=16; IUCN LC; RDB LC) – 4 ζέζεηο
Άιια 10 είδε βξέζεθαλ ζε κία ζέζε ην θαζέλα: Hypsugo savii, Myotis bechsteinii, Myotis
daubentonii, Myotis oxygnathus, Myotis nattereri, Nyctalus lasiopterus, Pipistrellus kuhlii,
Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pygmaeus θαη Plecotus austriacus. Τπάξρνπλ δχν λέα είδε γηα ην
ΒΠΟΡ: Plecotus austriacus θαη Pipistrellus kuhlii θαζψο θη έλα λέν είδνο γηα ην ΒΠΏΜΏΘ: Myotis
nattereri. Δ ζέζε κε ηα πεξηζζφηεξα δείγκαηα ήηαλ ην ζπήιαην Κξνθφδεηινο, n=64, ελψ ε ζέζε κε ηα
πεξηζζφηεξα είδε ήηαλ ην ξέκα Μειηζζφξεκα, n=9 (Υάξηεο 1).
Βπηπιένλ έγηλε δεηγκαηνιεςία ζε δχν κηθξέο ζπειηέο, άγλσζηεο πξνεγνπκέλσο γηα ηα ρεηξφπηεξα
ηεο πεξηνρήο. Σα ζπήιαηα βξίζθνληαη θνληά ζηνλ νηθηζκφ Υαιέπη θη εθεί βξέζεθαλ ζπλνιηθά 4 είδε
θαη 25 δείγκαηα. Σα ζπήιαηα έδσζαλ ηα πεξηζζφηεξα δείγκαηα (73,9%) ελψ ηα ξέκαηα έδσζαλ ηελ
κεγαιχηεξε αλαινγία εηδψλ (39%) (ρήκα 1 θαη 2). Βπηπιένλ δηεξεπλήζεθαλ δχν ζέζεηο ζηε
ΐνπιγαξία (Chatzidimovo and Manuil's Cave, Ribnovo) απφ ηηο νπνίεο κφλν ε δεχηεξε έδσζε
απνηειέζκαηα (24 δείγκαηα απφ 6 είδε). ηελ πεξηνρή απηή πηάζηεθε έλα άηνκν ηνπ είδνπο Myotis
bechsteinii, πνπ απνηειεί θαη ηε κνλαδηθή ζχιιεςε ηνπ είδνπο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο.
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ρήκα 7. Αλαινγία δεηγκάησλ αλά ηύπν ελδηαηηήκαηνο
Figure 1. Sample frequency per habitat type

ρήκα 8. Αλαινγία εηδώλ αλά ηύπν ελδηαηηήκαηνο
Figure 2. Species frequency per habitat type

Υάξηεο 1. Πεξηνρέο δεηγκαηνιεςηώλ λπρηεξίδσλ BatsConserve
Map 1. Bat sampling areas for BatsConserve
Πεξηνρέο / Areas: 1. Μαξώληα / Maronia, 2. Κεξακσηή / Keramoti, 3. Κύξλνο / Kyrnos, 4. Πέξλε / Perni, 5. Θαιαζζηά /
Thalassia, 6. Σνμόηεο / Toxotes, 7. Γξπάδεο / Dryades, 8. Κόζπλζνο / Kosynthos, 9. Κξνθόδεηινο / Krokodeilos, 10.
ηέξλα / Sterna, 11. Υαιέπη / Chalepi, 12. Μειηζζόξεκα / Melissorema, 13. Νέζηνο α / Nestos a, 14. Μεζνρώξη /
Messochori, 15. Νέζηνο β / Nestos b, 16. Θεξκηά νηθηζκόο / Thermia village, 17. Αριαδνρώξη / Achladochori,, 18. Θεξκηά
πεξίρσξα / Thermia rural, 19. Φξάγκα Θεζαπξνύ / Thisavros dam, 20. ηξαβόξεκα / Stravorema, 21. Φσιηά ηνπ Γξάθνπ
/ Dragon's nest, 22. Αγ. Ραθαήι / St. Raphael, 23. Πνηακνί / Potamoi, 24. Μπαξηίζνβα / Bartisova, 25. Αγ. Νηθόιανο / St.
Nickolas, 26. Μεηαιιεία Βώιαθα / Volakas mines, 27. Καζηίιιην / Castillio, 28. Koprivlen, 29. Manuil's Cave, Ribnovo.
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Πίλαθαο 16. Αξηζκόο εηδώλ θαη δεηγκάησλ ρεηξνπηέξσλ αλά ηνπνζεζία δεηγκαηνιεςίαο
Table 1. Number of species and samples per area
Ώ/α

Σνπνζεζία

Βλδηαίηεκα

αξ. δεηγκάησλ

αξ. εηδώλ

1

Μαξψληα

ζπήιαην

56

5

3

Κχξλνο

Αάζνο πδξνραξέο

11

5

5

Σνμφηεο

Αάζνο πδξνραξέο

1

1

6

Αξπάδεο

ζπήιαην

4

3

7

πήιαην Κξνθφδεηινπ

ζπήιαην

64

3

8

Κφζπλζνο

Αάζνο πδξνραξέο

1

1

9

ηέξλα

Αάζνο πδξνραξέο

5

4

10

Υαιέπη

ζπήιαην

25

4

11

Μειηζζφξεκα

Αάζνο πδξνραξέο

20

9

13

Μεζνρψξη

θηίζκα

1

1

15

Ώριαδνρψξη

Αάζνο πδξνραξέο

2

1

16

Θεξκηά νηθηζκφο

θηίζκα

5

3

18

Φξάγκα Θεζαπξνχ

θηίζκα

14

3

20

Φσιηά ηνπ Αξάθνπ

ζπήιαην

23

3

22

Πνηακνί (γέθπξα)

θηίζκα

7

2

25

Μεηαιιεία Bψιαθα

ππφγεην θαηαθχγην

2

1

29

πήιαην Manuil

ζπήιαην

23

5

264

22

ύλνιν
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4

Υαιέπη
Total
Result

Σνμόηεο
Φξάγκα
Θεζαπξνύ
Φσιηά ηνπ
Αξάθνπ

ηέξλα

Μεζνρώξη
Μεηαιιεία
Bώιαθα
Πνηακνί
(γέθπξα)
πήιαην
πήιαην
Manuil
Κξνθόδεηι
νπ

Μαξώληα
Μειηζζόξε
κα

Κύξλνο

Αξπάδεο
Θεξκηά
νηθηζκόο

Κόζπλζνο

Βίδνο
Eptesicus serotinus
Hypsugo savii
Miniopterus schreibersii
Myotis aurascens
Myotis bechsteinii
Myotis capaccinii
Myotis daubentonii
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Myotis nattereri
Myotis oxygnathus
Nyctalus lasiopterus
Nyctalus leisleri
Pipistrellus kuhlii
Pipistrellus nathusii
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus pygmaeus
Plecotus austriacus
Rhinolophus blasii
Rhinolophus euryale
Rhinolophus
ferrumequinum
Rhinolophus
hipposideros
Total Result

Ώριαδνρώξ
η

Πίλαθαο 17. Αξηζκόο δεηγκάησλ αλά είδνο θαη ζέζε
Table 2. Number of samples per species and location

1

13
4

5
2
73
5
1
23
1
5
11
1
1
1
8
1
1
9
1
1
51
35

7

16

2
24
3

1
1

13

35
1

1
6
1

1

1
1
1

14

2
2

6

2

3

1
1
1
6

1

1

1
1
2

7
1
13
7

1

7
4

1

2

2
4

15

3
3
5

1

11

56

20

1

2

4
7

2
23

1
18
4

5

64

5

1

14

23

1 12
25 264

πδήηεζε – πκπεξάζκαηα
Δ παξνχζα έξεπλα, αλ θαη πξνθαηαξθηηθή, έδσζε ήδε ζεκαληηθά απνηειέζκαηα γηα έλα απφ ηα
ιηγφηεξν γλσζηά είδε ρεηξνπηέξσλ ηεο Βιιάδαο θαη ηεο ΐνπιγαξίαο, ην Rhinolophus blasii. Δ
θαηαλνκή ηνπ Rh. blasii ζηελ Βπξψπε πεξηνξίδεηαη ζην λνηηναλαηνιηθφ ηεο ηκήκα θηάλνληαο σο ηελ
Κξήηε θαη ηελ Κχπξν. Πξφθεηηαη γηα ην κφλν κεζαίνπ κεγέζνπο είδνο ρεηξφπηεξνπ κε ηφζν επξεία
θαηαλνκή ζην Ώηγαίν, αθφκε θαη ζε κηθξά λεζηά (Benda θ.α. 2008). Χζηφζν ζηηο βνξεηφηεξεο
πεξηνρέο ηεο ρεξζαίαο Βιιάδαο ε θαηαλνκή ηνπ είλαη ιηγφηεξν γλσζηή θαζψο, φπσο αλαθέξνπλ νη
Petrov θαη Helversen (2011), πξφθεηηαη γηα είδνο πνπ ζπάληα ζπλάληεζαλ ζηε Απηηθή Ρνδφπε, αλ θαη
ζεκεηψλνπλ φηη ε πξαγκαηηθή θαηαλνκή θαη αθζνλία ηνπ ζηελ πεξηνρή είλαη πηζαλφηεηα
ππνεθηηκεκέλε θαζψο βξίζθεηαη ζε θνηλέο απνηθίεο κε ηα Rh. euryale θαη Rh. ferrumequinum.
Βπηπξφζζεηα ν Γηνπιάηνο (2015), αλαθέξεη φηη ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα γηα ην είδνο ζηνλ θάησ ξνπ
ηνπ Νέζηνπ (ΒΠΏΜΏΘ) είλαη ιηγνζηά θαη πηζαλφηαηα δελ αληηζηνηρνχλ ζηα πξαγκαηηθά κεγέζε.
ηελ παξνχζα έξεπλα ην Rh. blasii ήηαλ ην δεχηεξν πνιππιεζέζηεξν είδνο θαη πηάζηεθε ζε 4
ζέζεηο (Υαιέπη, Μαξψληα, Φσιηά ηνπ Αξάθνπ θαη Φξάγκα Θεζαπξνχ). Πξνεγνπκέλσο ην είδνο ήηαλ
γλσζηφ απφ κία κφλν ζέζε ζην Φξάγκα ηνπ Θεζαπξνχ (Μεξηδάλεο θ.α. 2015), ελψ ηα δεδνκέλα ηνπ
παξφληνο έξγνπ θαλεξψλνπλ κία λέα αλαπαξαγσγηθή ζέζε γηα ην είδνο ζην ζπήιαην ζην Υαιέπη.
χκθσλα κε ηνπο Popov θαη Ivanova (2002), ην Rhinolophus blasii ζπλδέεηαη θπξίσο κε ηηο
ζεξκφηεξεο πεξηνρέο ηεο ΐνπιγαξίαο φπνπ ππάξρεη κία κεζνγεηαθή θιηκαηηθή επίδξαζε, θαη φπνπ
θαίλεηαη λα είλαη ζρεηηθά θνηλφ. Ώλ θαη ην Rhinolophus euryale είλαη ην πην δηαδεδνκέλν είδνο ζηε
ΐνπιγαξία, θαη ίζσο θαη ε πην άθζνλε κεζαίνπ κεγέζνπο λπρηεξίδα, σζηφζν θαίλεηαη φηη ην Rh.
euryale γίλεηαη ζπαληφηεξν πξνο ηα λφηηα ζε αληίζεζε κε ην Rh. blasii. Ώληίζεηα νη Hanák θ.α. (2001)
ζεκεηψλνπλ φηη ην R. blasii είλαη έλα κε θνηλφ θαη απζηεξά ζπειαηφβην είδνο.
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Ώλαθνξηθά κε ηα δελδξφβηα είδε νη δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο είλαη πνιχ πην πεξηνξηζκέλεο κε
ζπλέπεηα λα ππάξρεη ππνεθηίκεζε ηεο θαηαλνκήο θαη ηεο αθζνλίαο απηψλ ησλ εηδψλ, ηφζν ζην
ειιεληθφ φζν θαη ζην βνπιγαξηθφ ηκήκα ηεο Ρνδφπεο (Petrov θαη Helversen 2011). Παξάιιεια ε
ζχιιεςε δελδξφβησλ εηδψλ είλαη πνιχ δπζθνιφηεξε ζε ζρέζε κε ηα ζπειαηφβηα θαη ρξεηάδεηαη
πεξηζζφηεξε ζηνρεπκέλε έξεπλα ζηα δάζε φισλ ησλ ηχπσλ θαη πςνκέηξσλ, θαζψο θαη ζηε δψλε
πάλσ απφ ηα δαζνφξηα. Σα λέα δεδνκέλα ζα νδεγήζνπλ ζηε ιήςε απνηειεζκαηηθψλ κέηξσλ
πξνζηαζίαο ηφζν γηα ηα ζπειαηφβηα φζν θαη γηα ηα δελδξφβηα είδε, ηδηαίηεξα γηα ηα πην απεηινχκελα.
Βπραξηζηίεο
Δ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ―BatsConserve‖. ηνπ
Πξνγξάκκαηνο πλεξγαζίαο INTERREG V-A «Βιιάδα- ΐνπιγαξία 2014-2020», κε ηε
ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ Βπξσπατθνχ Σακείνπ Πεξηθεξεηαθήο Ώλάπηπμεο (ΒΣΠΏ) θαη εζληθψλ πφξσλ
ησλ ρσξψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Πξφγξακκα. Εδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζα ζέιακε λα εθθξάζνπκε ζηα
ζηειέρε ηνπ Φνξέα Αηαρείξηζεο Βζληθνχ Πάξθνπ Οξνζεηξάο Ρνδφπεο, ζηνλ Σάζν Πνιπρξνληάδε απφ
ηελ πειαηνινγηθή Οκάδα Καβάιαο θαη ζηνπο ζπλαδέιθνπο Rumyana Panayotova Mecheva, Ivan
Stefanov Pandourski θαη Yordan Radkov Yankov απφ ηελ Ώθαδεκία Βπηζηεκψλ ηεο ΐνπιγαξίαο.
Abstract
Genetic sampling of bats took place in the Rhodopi Mountain Range, in the Nestos catchment area, as
well as the western part of the Rodopi Mountains, from April to December of 2018, as part of the
project ―BatConserve‖ of the INTERREG V-A ―Greece-Bulgaria 2014-2020‖ Cooperation
Programme. Bats were caught with mist nets and a harp trap. 28 sites were explored including caves,
other subterranean refuges, buildings, forests and streams. A total of 264 samples were collected from
22 bat species. The most common species sampled were Miniopterus schreibersii, Rhinolophus blasii,
R. euryale, R. ferrumequinum & Myotis capaccinii. Caves yielded most samples (69%) but forests had
the greatest species diversity (37%). Two species, Pipistrellus kuhlii and Plecotus austriacus were
new for the Rodopi Mountain National Park (RMNP) and one species was new for the National Park
of East Macedonia-Thrace (EPAMATH) (Myotis nattereri). Significant new information gathered for
Rhinolophus blasii.
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Φάζε Γ‘: Οινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο – πγθξφηεζε πξφηαζεο
πξνγξάκκαηνο κειινληηθήο ζπζηεκαηηθήο παξαθνινχζεζεο. Έξγν: «Βπνπηεία θαη αμηνιφγεζε ηεο
θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο εηδψλ ζειαζηηθψλ θνηλνηηθνχ ελδηαθέξνληνο ηνπ Βζληθνχ Πάξθνπ
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Θεκαηηθή Βλόηεηα: Πεξηβάιινλ-Άγξηα Γσή

ΏΞΕΟΛΟΓΔΔ ΣΔ ΏΛΕΒΤΣΕΚΔ ΚΏΣΏΣΏΔ ΣΔ ΛΕΜΝΔ
ΟΡΒΣΕΏΑΏ (ΚΏΣΟΡΕΏ) ΏΠΟΐΛΒΠΟΝΣΏ ΣΔΝ ΏΒΕΦΟΡΕΚΔ
ΣΔ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ
Ώιεμίνπ, Υ. Βηξήλε1; Κνθθηλάθεο, Κ. Ώληώλεο1; Ώλδξενπνύινπ, Γαραξνύια1
Ώ.Π.Θ., Σκήκα Ααζνινγίαο
akokkin@for.auth.gr
1

&

Φπζηθνχ

Πεξηβάιινληνο,

T.K.

241,

54124

Θεζ/λίθε,

Πεξίιεςε
ηελ εξγαζία απηή γίλεηαη αλαιπηηθή αλαζθφπεζε ηεο αιηεπηηθήο ζχλζεζεο ηεο ιίκλεο Οξεζηηάδαο
(Καζηνξηάο) ηα ηειεπηαία 57 ρξφληα (1960-2017), θαζψο θαη ησλ κεηαβνιψλ ησλ επηκέξνπο
αιηεπηηθψλ παξαγσγψλ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ εηδψλ ςαξηψλ ηεο, φπσο είλαη ηα ηζηξψληα ή πιαηίθεο
(Rutilus rutilus), νη πεηαινχδεο ή ηηαιηθά (Carassius gibelio), ηα γιήληα (Tinca tinca), ηα γξηβάδηα ή
θππξίλνη (Cyprinus caprio), ηα πεξθηά (Perca fluviatilis) θαη νη ηνχξλεο (Esox lucius). Δ εμέηαζε ησλ
δεδνκέλσλ έγηλε κε ηελ παξνπζίαζε ηεο ζπλνιηθήο αιηεπηηθήο παξαγσγήο εηεζίσο θαη ηεο
πνζνζηηαίαο αιηεπηηθήο ζχλζεζεο ζην ζχλνιν ηνπ ρξφλνπ αλαθνξάο θαη αλά δεθαεηίεο, θαζψο θαη νη
κεηαβνιέο ησλ αιηεπηηθψλ παξαγσγψλ ησλ έμη αιηεπηηθά ζεκαληηθφηεξσλ εηδψλ, ζε εηήζηα βάζε θαη
αλά δεθαεηία. Σα απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζηε ιήςε νξζνινγηθψλ απνθάζεσλ γηα ηελ
αεηθνξηθή αιηεπηηθή δηαρείξηζε ηεο ιίκλεο, ζην πιαίζην ελφο ζρεδηαζκνχ, θηιηθνχ ζην θπζηθφ ηεο
πεξηβάιινλ.
Λέμεηο θιεηδηά: Λίκλε Οξεζηηάδαο (Καζηνξηάο), Αιηεπηηθή παξαγσγή, Αιηεπηηθή ζύλζεζε, Αεηθνξηθή
δηαρείξηζε πγξνηόπσλ.
Βηζαγσγή
Δ ιίκλε Οξεζηηάδα ή ιίκλε Καζηνξηάο, φπσο είλαη επξχηεξα ζήκεξα γλσζηή, βξίζθεηαη ζηε
Απηηθή Μαθεδνλία ζην Ννκφ Καζηνξηάο. Δ ιίκλε ηεο Καζηνξηάο είλαη ηεθηνληθήο πξνέιεπζεο θαη
εχηξνθε (Μνπξθίδεο θαη Σζηνχξεο 1984, Koussouris θ.α. 1991) θαη απνηειεί ππνιεηκκαηηθή κνξθή
ησλ κεγάισλ ιηκλψλ ηνπ Νενγελνχο - Σεηαξηνγελνχο, πνπ δέζπνδαλ ζην ρψξν ηεο Μαθεδνλίαο, νη
νπνίεο πξνήιζαλ απφ ηηο ηεθηνληθέο θνηιάδεο πνπ ζρεκαηίζηεθαλ ζην ρψξν ηεο Απηηθήο Μαθεδνλίαο
θαηά ην λενηεθηνληθφ ζηάδην ησλ αιπηθψλ πηπρψζεσλ (Νηάθεο θ.α. 1997).
Δ ιίκλε Καζηνξηάο είλαη κία απφ ηηο πιένλ ραξαθηεξηζηηθέο ιίκλεο ηεο Απηηθήο Μαθεδνλίαο, ε
νπνία εθηφο απφ ηελ αλαγλσξηζκέλε ζεκαληηθή νηθνινγηθή ηεο αμία, ζεσξείηαη σο κία απφ ηηο πιένλ
αληηπξνζσπεπηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο ζηηο νπνίεο αζθείηαη αθφκε αμηφινγε παξαδνζηαθή
επαγγεικαηηθή αιηεία. H ιίκλε απνηειεί ρψξν αιηείαο απφ ηνπο πξντζηνξηθνχο αθφκε ρξφλνπο
(Κνπζνπξήο θ.α. 1985).
Δ ιίκλε ηεο Καζηνξηάο είλαη ραξαθηεξηζκέλε σο Βηδηθή Γψλε Αηαηήξεζεο κε θσδηθφ ―GR
1320001‖ θαη σο Γψλε Βηδηθήο Πξνζηαζίαο κε θσδηθφ ―GR 1320003‖. Δ ιίκλε ηεο Καζηνξηάο
ραξαθηεξίδεηαη σο ηφπνο εμαίξεηνπ θπζηθνχ θάιινπο κεηά δψλεο πξνζηαζίαο 50 κέηξσλ απφ ηελ
φρζε ηεο θαη πξνο θάζε πιεπξά.
ηελ εξγαζία απηή επηρεηξείηαη κία αλαζθφπεζε ζηε ζχλζεζε ησλ αιηεπκάησλ ηεο ι. Καζηνξηάο
ηα ηειεπηαία 57 ρξφληα (1960-2017), θαζψο θαη ησλ πνζνηηθψλ κεηαβνιψλ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ
αιηεπκάησλ ηεο, φπσο ηα ηζηξψληα ή πιαηίθεο (Rutilus rutilus), νη πεηαινχδεο ή ηηαιηθά (Carassius
gibelio), ηα γιήληα (Tinca tinca), νη θππξίλνη ή γξηβάδηα (Cyprinus caprio), ηα πεξθηά (Perca
fluviatilis) θαη νη ηνχξλεο (Esox lucius), ζε εηήζηα βάζε θαη αλά δεθαεηίεο. Βπηπξφζζεηα, γίλεηαη
αλαιπηηθή εμέηαζε ησλ κεηαβνιψλ ηεο αιηεπηηθήο ζχλζεζεο ηεο ιίκλεο γηα ηηο έμη δεθαεηίεο. Σα
απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ νξζνινγηθή
αιηεπηηθή δηαρείξηζε ηεο ιίκλεο θαη ηελ επηινγή ηερληθψλ έξγσλ θαη παξεκβάζεσλ πνπ έρνπλ ζθνπφ
ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ ηεο πεξηβάιινληνο.
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Τιηθά θαη Μέζνδνη
Σα αιηεπηηθά δεδνκέλα γηα ηε ιίκλε Καζηνξηάο, πξνήιζαλ απφ ην Σκήκα Ώιηείαο Καζηνξηάο
(ΑΏΟΚ Καζηνξηάο) θαη απφ βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο (Paschos θ.α. 2002; Kokkinakis θαη
Andreopoulou 2009, Κνθθηλάθεο θ.α. 2016, Κνθθηλάθεο θαη Ώιεμίνπ 2016). Δ νξγάλσζε θαη ε
πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη ε παξνπζίαζε ηνπο έγηλε κε ην ινγηζκηθφ Ms-Excel 2019.
Σα δηαζέζηκα εηήζηα αιηεπηηθά δεδνκέλα ηεο ιίκλεο Καζηνξηάο πνπ εμεηάζηεθαλ, πεξηιακβάλνπλ ηε
ζπλνιηθή ηεο αιηεπηηθή παξαγσγή θαη ηηο παξαγσγέο ησλ έμη θχξησλ αιηεπκάησλ ηεο, απφ ην έηνο
1960 κέρξη θαη ην 2017, φπσο είλαη ησλ ηζηξσληψλ, ησλ πεηαινχδσλ ή ηηαιηθψλ, ησλ γιεληψλ, ησλ
θππξίλσλ ή γξηβαδηψλ, ησλ πεξθηψλ θαη ησλ ηνπξλψλ, ηα νπνία έρνπλ θαη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ
αιηεπηηθή ηζνξξνπία θαη αμηνπνίεζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. Δ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε
παξνπζίαζε ηεο ζπλνιηθήο αιηεπηηθήο παξαγσγήο ζε εηήζηα βάζε. Παξνπζηάδεηαη επίζεο ε
πνζνζηηαία αιηεπηηθή ζχλζεζε ηεο ιίκλεο αλά δεθαεηία, γηα ηηο έμη δεθαεηίεο πνπ εμεηάζζεθαλ. Με
ηνλ ηξφπν απηφ γίλνληαη επδηάθξηηεο νη κεηαβνιέο πνπ έρνπλ επέιζεη ζηελ αιηεπηηθή παξαγσγή ηεο
ιίκλεο κε ην ρξφλν, ζπλνιηθά θαη αλά είδνο, αιιά θαη ζηε ζχλζεζε ησλ αιηεπκάησλ ηεο, νη νπνίεο
αληηθαηνπηξίδνπλ ην αιηεπηηθφ ηεο δπλακηθφ, ηφζν πνζνηηθά φζν θαη πνηνηηθά.
Ώπνηειέζκαηα
Δ ζπλνιηθή αιηεπηηθή παξαγσγή ηεο ιίκλεο Καζηνξηάο θαηά ηα έηε 1960-2017 παξνπζηάδεη
έληνλεο δηαθπκάλζεηο θαη κεηαβνιέο (ρήκα 1), φπνπ εκθαλίδνληαη κέγηζηεο ηηκέο ζε ηέζζεξηο απφ ηηο
έμη δεθαεηίεο πνπ εμεηάζηεθαλ. Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1960 ε εηήζηα αιηεπηηθή παξαγσγή ηεο ιίκλεο
είρε ηελ κεγαιχηεξε ηηκή ηεο (508.067 kg), ελψ ζηηο επφκελεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη θαζνδηθή
πνξεία, εκθαλίδνληαο ησλ εηήζησλ παξαγσγψλ θαη πάιη αχμεζε ηε δεθαεηία ηνπ 1980 (419.776 kg),
ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 (349.814 kg) θαη ζηηο αξρέο ηνπ 2010 (171.152kg). Καηά ηελ
δεθαεηία ηνπ 2000 παξαηεξήζεθε ε κεγαιχηεξε πηψζε ηεο παξαγσγήο, κφιηο ζηα 1.000 kg ην 2003.

ρήκα 1. πλνιηθή αιηεπηηθή παξαγσγή ιίκλεο Καζηνξηάο γηα
ηα έηε 1960-2017
Figure 1. Total fishery yield of Kastoria Lake for the years
1960-2017

ρήκα 2. Πνζνζηηαία ζύλζεζε ηεο ζπλνιηθήο αιηεπηηθήο
παξαγσγήο (kg) ηεο ιίκλεο Καζηνξηάο γηα ηα έηε 1960-2017
Figure 1. Composition of the total fishery production (%) of
Kastoria Lake for the years 1960-2017

ην ζχλνιν ηεο ρξνλνζεηξάο πνπ εμεηάδεηαη εδψ, ην ηζηξψλη εκθαλίδεη ηελ κεγαιχηεξε αζξνηζηηθή
αιηεπηηθή παξαγσγή ζε πνζνζηφ 28,6%, αθνινπζνχκελν κε κηθξή δηαθνξά απφ ηε πεηαιφχδα, κε έλα
πνζνζηφ ηεο 26,8%. ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ ηα γιήληα κε 16,3% θαη ηα γξηβάδηα, κε πνζνζηφ
11,1% ζπκκεηνρήο ζηελ εμεηαδφκελε ρξνληθή πεξίνδν 1960-2017 (ρήκα 2).
Ώπφ ην ρήκα 3 φπνπ εμεηάδεηαη ε πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ησλ εηδψλ ζην ζπλνιηθφ αιίεπκα αλά
δεθαεηία, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1960 (ρήκα 3α), ε αιηεπηηθή παξαγσγή ηνπ
ηζηξσληνχ ην θαζηζηά ην επηθξαηέζηεξν αιηεπηηθά είδνο κε πνζνζηφ 34,31%, ην νπνίν αθνινπζείηαη
απφ ηα γιήληα κε πνζνζηφ 20,84%, ηα πεξθηά κε πνζνζηφ 17,57%, ηα γξηβάδηα κε 16,07% θαη απφ ηηο
ηνχξλεο κε πνζνζηφ 10,02%.
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ρήκα 3. Πνζνζηηαία ζύλζεζε ηεο ζπλνιηθήο αιηεπηηθήο παξαγσγήο (%) ηεο ιίκλεο Καζηνξηάο αλά δεθαεηία: α) 1960-2011, β)
1960-1969, γ) 1970-1979, δ) 1980-1989, ε) 1990-1999, ζη) 2000-2009 θαη δ) 2010-2017
Figure 3. Composition of the total fishery production (%) of Kastoria Lake per decade: a) 1960-2011, b) 1960-1969, c) 19701979, d) 1980-1989, e) 1990-1999, f) 2000-2009 and g) 2010-2017

Καηά ηελ επφκελε δεθαεηία 1970 (ρήκα 3β), ε αιηεπηηθή παξαγσγή ηεο ιίκλεο παξνπζηάδεη θαη
πάιη ην ηζηξψλη σο επηθξαηέζηεξν αιηεπηηθά είδνο, κε πνζνζηφ 40,29% ζηελ αιηεπηηθή ηεο
παξαγσγήο, ελψ αθνινπζείηαη θαη πάιη απφ ην γιήλη κε πνζνζηφ 28,52%, ηελ ηνχξλα κε πνζνζηφ
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12,21%, ην γξηβάδη κε πνζνζηφ 7,88%, φκσο ε ζπκκεηνρή ηνπ πεξθηνχ ππνβαζκίδεηαη ζηε ηειεπηαία
ζέζε, ζε πνζνζηφ 7,81%.
Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980 (ρήκα 3γ), ε πνζνζηηαία ζχλζεζε ηεο αιηεπηηθήο παξαγσγήο
ζπλερίδεη λα εκθαλίδεη πξψην ην ηζηξψλη κε πνζνζηφ 42,34%, ελψ παξακέλεη δεχηεξν γηα ηξίηε
δεθαεηία ην γιήλη κε ζπκκεηνρή 19,94%. Δ πεηαινχδα αξρίδεη λα εκθαλίδεηαη σο ζεκαληηθφ είδνο
ζηε αιηεπηηθή παξαγσγή ηεο ιίκλεο, θαηαιακβάλνληαο ηελ ηξίηε ζέζε ζηε ζεηξά ηεο αιηεπηηθήο
ζπκκεηνρήο, κε πνζνζηφ 15,20% θαη αθνινπζεί ην γξηβάδη κε πνζνζηφ 13,69%.
Καηά ηηο ππφινηπεο δεθαεηίεο, 1990, 2000 θαη 2010 (ρήκαηα 3δ, 3ε, 3ζη), ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ
ηεο αιηεπηηθήο παξαγσγήο θαηαιακβάλεηαη απφ ηηο πεηαινχδεο κε ηδηαίηεξα πςειά πνζνζηά, πνπ
θπκαίλνληαη απφ 70% έσο 90%. Ώληίζεηα, ζηα ππφινηπα είδε ηεο αιηεπηηθήο παξαγσγήο έρνπκε
κηθξέο δηαθπκάλζεηο ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην ζπλνιηθφ αιίεπκα, πνπ είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 2% κε 4%,
κε ηα πεξηζζφηεξα είδε λα κελ μεπεξλνχλ ην 1% ηεο αιηεπηηθήο παξαγσγήο.
Παξαηεξψληαο αλαιπηηθά ηηο επηκέξνπο απνδφζεηο ηεο αιηεπηηθήο παξαγσγήο ησλ
επηθξαηέζηεξσλ εηδψλ ηεο ιίκλεο Καζηνξηάο (ρήκα 4), βιέπνπκε φηη ην γξηβάδη παξνπζηάδεη ηελ
κεγαιχηεξε αιηεπηηθή ηνπ παξαγσγή θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1960 κε 100.429 kg ην 1963 (ρήκα 4α).
ηε ζπλέρεηα, νη ηηκέο ηεο παξαγσγήο ηνπ αθνινπζνχλ πησηηθή πνξεία κε κηα παξνδηθή άλνδν ηα έηε
1981 (78.161 kg) θαη 1992 (41.772 kg), πνπ θαηαιήγνπλ φκσο ζε πιήξε χθεζε κέρξη ην ηέινο ηεο
πεξηφδνπ πνπ εμεηάζζεθε θαη ζρεδφλ ηελ πιήξε εμαθάληζε ηνπ απφ ηα ζεκαληηθά ζε πνζφηεηεο
αιηεχκαηα ηεο ιίκλεο.
Οη πεηαινχδεο δελ εκθαλίδνληαη ζηελ αιηεπηηθή παξαγσγή ηεο ιίκλεο θαηά ηηο δχν πξψηεο
δεθαεηίεο πνπ εμεηάζζεθαλ, εθφζνλ ε εηζαγσγή (‗εκπινπηηζκφο‘) κε ην είδνο απηφ ζηε ιίκλε έγηλε ην
1985 (ρήκα 4β). Οη πξψηεο αιηεπφκελεο πνζφηεηεο αξρίδνπλ λα εληνπίδνληαη κεηά ην 1986, κε
θνξχθσζε κηα δεθαεηία κεηά θαη πνην ζπγθεθξηκέλα ην έηνο 1996, κε πνζφηεηα πνπ αγγίδεη ηα
350.000 kg. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί θαη γηα απηφ ην είδνο κηα δηαξθήο θαζνδηθή πνξεία ηεο
αιηεπηηθήο ηνπ παξαγσγήο, κε κηα κφλν κηθξή άλνδν ην 2010 (4.180 kg).
Καηά ηηο δεθαεηίεο 1960, 1970, ην ηζηξψλη εκθαλίδεη αμηφινγεο δηαθπκάλζεηο ζηελ αιηεπηηθή ηνπ
παξαγσγή, θηάλνληαο ζην κέγηζηφ ηεο ην έηνο 1980 (233.489 kg), απφ φπνπ θαη κεηά επέξρεηαη
θαηαθφξπθε πηψζε (ρήκα 4γ) κέρξη ηνλ πιήξε πεξηνξηζκφ ηεο παξαγσγήο ηνπ απφ ηα ηέιε ηεο
δεθαεηίαο ηνπ 1980 (~ 1.460 kg).
ζνλ αθνξά ην πεξθί παξαηεξείηαη αληίζηνηρα πςειή αιηεπηηθή παξαγσγή θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ
1960, απφ 130.000 – 180.000 kg, αιιά απηή ζηε ζπλέρεηα αθνινπζείηαη απφ κηα δηαξθή πησηηθή
πνξεία, κέρξη ζρεδφλ ηελ πιήξε εμαθάληζε ηεο (ρήκα 4δ).
Σν γιήλη παξνπζηάδεη αμηφινγεο δηαθπκάλζεηο θαηά ηηο δεθαεηίεο 1960, 1970 (ρήκα 4ε), πνπ
θπκαίλνληαη κεηαμχ ησλ ηηκψλ 20.000-100.000 kg. Σν κέγηζην ηεο αιηεπηηθήο ηνπ παξαγσγήο
ζεκεηψλεηαη ην έηνο 1979 κε 134.235 kg, ε νπνία φκσο αθνινπζείηαη απφ κηα δηαξθή πησηηθή πνξεία,
πνπ απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80 πεξηνξίδεηαη ζε ηδηαίηεξα ρακειέο ηηκέο πνπ θηάλνπλ αθφκε
θαη ηα 1.731 kg κέρξη πνπ εμαθαλίδεηαη ηειείσο ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990.
Σέινο, ε αιηεπηηθή παξαγσγή ηεο ηνχξλαο παξνπζηάδεη αμηφινγεο ηηκέο θαηά ηηο δεθαεηίεο 1960,
1970, 1980 πνπ έρνπλ ηε κέγηζηε ηηκή ηνπο ην 1966 κε πεξίπνπ 94.652 kg θαη 134.235 kg ην 1979 θαη
πεξηζζφηεξα απφ 80.000 kg ην 1982 θα ην 1986 (ρήκα 4ζη). Ώπφ εδψ θαη κεηά ε παξαγσγή
κεηψλεηαη δηαξθψο, πεξηιακβάλνληαο ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο θαη ειαηηψλεηαη πιήξσο ζην ηέινο
ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη κεηά ην έηνο 1988 (ρήκα 4ζη).
πδήηεζε – πκπεξάζκαηα
χκθσλα κε επίζεκα θαηαγεγξακκέλα ζηνηρεία απφ ηνπο ηνπηθνχο ζεζκηθνχο θνξείο, ε
παξαγσγηθή ηθαλφηεηα ηνπ ιηκλαίνπ νηθνζπζηήκαηνο ηεο ιίκλεο Καζηνξηάο παξνπζηάδεη κηα δηαξθή
κείσζε πνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990. Κχξηεο αηηίεο απνηεινχλ ε
ππεξαιίεπζε θαη ε εηζαγσγή μεληθψλ εηδψλ, ηα νπνία έρνπλ επηθξαηήζεη ησλ ππφινηπσλ εκπνξηθά
αμηφινγσλ εηδψλ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο, δηαηαξάζζνληαο επηπξφζζεηα θαη ηελ νηθνινγηθή ηνπ
ηζνξξνπία. ήκεξα, νη πιεζπζκνί ησλ πεξηζζφηεξσλ εηδψλ ςαξηψλ θζίλνπλ θαη πνιινί απφ απηνχο
ηείλνπλ λα εθιείςνπλ. Δ αιηεία, ηδηαίηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαπαξαγσγήο θαη σνηνθίαο
πξέπεη λα απαγνξεχεηαη νινθιεξσηηθά, επεηδή βάδεη ζε ζεκαληηθφ θίλδπλν ηνπο ηρζπνπιεζπζκνχο,
κεηψλνληαο ηηο πηζαλφηεηεο επηηπρνχο αλαπαξαγσγήο (Koussouris θ.α. 1991, Fotis θ.α. 1993, Paschos
θ.α. 2002).
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Δ άιινηε πινχζηα ζε αιηεχκαηα ιίκλε Καζηνξηάο, πνπ απνηεινχζε καδί κε ηηο ιίκλεο.
Πακβψηηδαο θαη Κνξψλεηαο απφ ηα ζπνπδαηφηεξα αιηεπηηθά θέληξα ηεο ελδνρψξαο, βξίζθεηαη ζε κηα
δηαξθή θζίλνπζα θαηάζηαζε απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90, ηφζν απφ ηελ άπνςε ηεο πνηφηεηαο
ησλ λεξψλ ηεο, φζν θαη απφ ηελ άπνςε ηεο αιινίσζεο πνζφηεηαο θαη ηεο ζχλζεζεο ησλ
ηρζπνπιεζπζκψλ ηεο, ηνπιάρηζηνλ απηψλ πνπ έρνπλ εκπνξηθή ζεκαζία (Zacharias θ.α. 2002,
Καηζηάπε θαη Μνπζηάθα-Γνχλε 2007, Κνπζνπξήο 2015, Κνθθηλάθεο θ.α. 2016, Κνθθηλάθεο θαη
Ώιεμίνπ 2016).
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ρήκα 4. Μεηαβνιέο ηεο αιηεπηηθήο παξαγσγήο (kg) ηεο ιίκλεο Καζηνξηάο, γηα ηα έηε 1960-2017 ησλ εηδώλ: α) Cyprinus caprio
β) Carassius gibelio γ) Rutilus rutilus δ) Perca fluviatilis ε) Tinca tinca δ) Esox lucius
Figure 4. Changes in fishery production (kg) of Kastoria lake for the years 1960-2017 of the fish species: a) Cyprinus caprio,
b) Carassius gibelio, c) Rutilus rutilus, d) Perca fluviatilis, e) Tinca tinca, f) Esox lucius

Σν ζπλνιηθφ αιίεπκα ηεο ιίκλεο πνπ έθηαλε πεξίπνπ ηνπο 500 tn/έηνο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1960,
πεξηνξίζζεθε ζην ειάρηζην ησλ 170 tn/έηνο ηελ ηειεπηαία νθηαεηία 2010-17, δειψλνληαο ηελ
ππνβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ ηεο πεξηβάιινληνο, αιιά θαη ηα θαηλφκελα έληνλεο ππεξαιίεπζεο θαη
εμάληιεζεο ησλ ηρζπαπνζεκάησλ. Βπηπξφζζεηα, ε επηθξάηεζε λέσλ εηζαρζέλησλ εηδψλ, φπσο ε
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πεηαινχδα, αιιά θαη ε επηιεθηηθή εμαληιεηηθή αιηεία θάπνησλ εηδψλ φπσο ηα γιήληα, ηα γξηβάδηα θαη
νη ηνχξλεο, επέθεξαλ ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο αιηεπηηθήο ζχλζεζεο, ππνδειψλνληαο ηαπηφρξνλα ηα
δηαρεηξηζηηθά ιάζε ηνπ παξειζφληνο. Δ ζπλερηδφκελε παληειήο έιιεηςε αιηεπηηθνχ δηαρεηξηζηηθνχ
ζρεδηαζκνχ, θηιηθνχ ζην πεξηβάιινλ ηεο ιίκλεο, νδήγεζε ζηελ πιήξε εμάληιεζε ησλ αιηεπκάησλ ηεο
θαη ησλ βηνινγηθψλ ηεο πφξσλ, αιιά θαη ζηελ απνδηνξγάλσζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο.
Δ έιιεηςε πξνζηαζίαο ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη εηδηθφηεξα ησλ ηρζπαπνζεκάησλ ηεο ιίκλεο
Καζηνξηάο απφ ζπγθξνπφκελεο ρξήζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο, αιιά θαη απφ ιαλζαζκέλεο
δηαρεηξηζηηθέο παξεκβάζεηο ηνπ παξειζφληνο, δπζηπρψο ππνβάζκηζαλ ηε βηνινγηθή πνηθηιφηεηα ηνπ
πγξνηφπνπ, αιιά θαη ηελ νηθνινγηθή επζηάζεηά ηνπ (Κνθθηλάθεο θ.α. 2016). Δ γλψζε ηνπ
κεραληζκνχ ιεηηνπξγίαο ησλ πδξνινγηθψλ θαη πδξνγεσινγηθψλ παξακέηξσλ ηεο ιίκλεο πξέπεη λα
θαηαλνεζνχλ κε αθξίβεηα, κηαο θαη είλαη αλαγθαίεο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ζηε ζχληαμε ησλ ηερληθψλ
παξεκβάζεσλ πνπ ζα απνβιέπνπλ ζηε πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο ιίκλεο
(Αακηαλφο θ.α. 2015).
Χο άκεζεο δηαρεηξηζηηθέο παξεκβάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αιηεπηηθή δηαρείξηζε ηεο ιίκλεο
κπνξεί λα αλαθεξζεί φηη πξέπεη λα γίλεη κηα ζπλνιηθή θαηαγξαθή ησλ πξαγκαηηθψλ επαγγεικαηηψλ
αιηέσλ κε ηαπηφρξνλν απζηεξφ έιεγρν θαη εθαξκνγή ησλ απαγνξεπηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ηελ
αιηεία γεληθφηεξα ζηα εζσηεξηθά λεξά θαη εηδηθφηεξα ζηελ πεξηνρή. Ο έιεγρνο ηεο παξάλνκεο αιηείαο
θαη ε απνθιεηζηηθή ρξήζε ησλ επηηξεπφκελσλ ηχπσλ δηρηπψλ, απνηεινχλ ηα βαζηθά ζεκεία ηεο
αιηεπηηθήο δηαρείξηζεο, πνπ πξέπεη λα εθαξκνζζνχλ κε ζπλέπεηα.
Σαπηφρξνλα, πξέπεη λα γίλεηαη ζπζηεκαηηθή έξεπλα γηα ηνπο ηρζπνπιεζπζκνχο θαη ηελ
ηρζπνπαλίδα ηεο ιίκλεο, κε επηζηεκνληθά πξνγξάκκαηα παξαθνινχζεζεο, κεζψ αξκφδησλ
δηαρεηξηζηηθψλ θνξέσλ (π.ρ. Φνξέαο Αηαρείξηζε ιίκλεο). Δ απνθπγή εηζαγσγψλ μεληθψλ θαη
αιιφρζνλσλ εηδψλ ςαξηψλ σο πξνο ηελ ηρζπνπαλίδα ηεο ιίκλεο, ζεσξείηαη απηνλφεηε, ελψ ε
ιεηηνπξγία ελφο κηθξνχ ζηαζκνχ αλαπαξαγσγήο θαη εθηξνθήο πξψησλ ζηαδίσλ θππξηλνεηδψλ,
πηζαλψλ λα κπνξέζεη λα απνηειέζεη ιχζε γηα ηελ επαλάθακςε ησλ πιεζπζκψλ ηνπ γξηβαδηνχ.
Σέινο, ε νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηεο πδξφβηαο βιάζηεζεο ησλ θαιακηψλσλ ζηηο παξάθηηεο
πεξηνρέο, θαη ε δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηεο ζηάζκεο ηεο ιίκλεο θαηά ηελ πεξίνδν
αλαπαξαγσγήο ησλ ςαξηψλ, φπσο θαη ε απφιπηε πξνζηαζία ησλ παξαιίκλησλ δσλψλ θαηά ηελ
πεξίνδν απηή θαη ε πιήξεο απαγφξεπζε ηεο αιηείαο, απνηεινχλ θξίζηκα ζεκεία γηα ηελ αλάθακςε
ησλ γεγελψλ ηρζπνπιεζπζκψλ.
Πξνθεηκέλνπ λα επέιζεη κηα ζρεηηθή νηθνινγηθή ηζνξξνπία ζηε ιίκλε θαη κηα ζηαδηαθή δηαδνρηθή
επαλαθνξά ηνπ πγξνηφπνπ ηεο ι. Καζηνξηάο, ζα πξέπεη ε αζθνχκελε αιηεπηηθή δηαρείξηζεο λα
απνβιέπεη ζπλνιηθά ζηε πξνζηαζία ηεο ιίκλεο θαη λα ζηνρεχεη ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο,
ρσξίο λα επεξεάδεηαη αξλεηηθά ην θπζηθφ ζχζηεκα ηνπ πγξνηφπνπ. πγρξφλσο, ζα πξέπεη λα
ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε ε αμηνπνίεζε φισλ ησλ λεφηεξσλ δεδνκέλσλ, φζνλ αθνξά ηηο ηάζεηο ηεο
νηθνλνκηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Δ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε
ηεο βηνινγηθήο πνηθηιφηεηαο θαη ησλ ππφινηπσλ θπζηθψλ αμηψλ θαη ε πξνψζεζε πγηψλ
δηαρεηξηζηηθψλ πξαθηηθψλ κε ζθνπφ ηελ αεηθνξηθή αμηνπνίεζε ηεο ιίκλεο, κπνξνχλ θαη πξέπεη λα
απνηειέζνπλ ηνλ θχξην γλψκνλα ηεο αιηεπηηθήο ηεο δηαρείξηζεο. Δ εθαξκνγή ελφο θαηάιιεια
πξνζαξκνζκέλνπ πξφηππνπ αιηεπηηθήο δηαρείξηζεο, θηιηθφ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ πγξνηφπνπ, ζα
κπνξνχζε λα ζπκβάιεη ζηελ ηνπηθή, πεξηθεξεηαθή θαη εζληθή αλάπηπμε.
Βπραξηζηίεο
Βθθξάδνληαη ζεξκέο επραξηζηίεο ζην Σκήκα Ώιηείαο, ηεο ΑΏΟΚ Καζηνξηάο (Πεξηθέξεηαο Απηηθήο
Μαθεδνλίαο - θ. Φίινο Παχινο), γηα ηελ πνιχηηκε ζπκβνιή ηνπ ζηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο.
Abstract
This effort attempts a historical overview of the fishery composition of Orestias Lake (Kastoria L.)
during the last 57 years (1960-2017), as well as the variations of the specific fishery production of the
most important for the fishery species, such as the Roaches (Rutilus rutilus), the Prussian Carps
(Carassius gibelio), the Tenches (Tinca tinca), the Carps (Cyprinus caprio), the European Perches
(Perca fluviatilis) and the Northern Pikes (Esox lucius) per year and decade. Data were analyzed by
presenting the total fishery production on annual basis, the fishery composition of the lake over the
reference time period (1960-2017), and for each decade for the six decades, as well as the variations of
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the specific fishery production of the six most important for the fishery species, for each decade. The
results can be used to make rational decisions aiming to the sustainable fishery management of the
lake, in the framework of a wider strategy, friendly to its natural environment, based on the latest
scientific interpretations and opinions.
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Πεξίιεςε
Σν νηθνζχζηεκα ηεο ιίκλεο ΐηζησλίδαο, πεξηιακβάλεη δχν ζεκαληηθά πδάηηλα νηθνζπζηήκαηα, ηε
ιίκλε ΐηζησλίδα θαη ηε ιηκλνζάιαζζα Λαγφο, πνπ ζπγθεληξψλνπλ ην ζχλνιν ζρεδφλ ηνπ αιηεπηηθνχ
ελδηαθέξνληνο ηεο πεξηνρήο. Οη κεηαβνιέο ηεο ζχλζεζεο ηεο αιηεπηηθήο παξαγσγήο ηεο ι. ΐηζησλίδαο
πνπ αλαιχνληαη εδψ γηα ηα ηειεπηαία 36 έηε (1982-2017), απεηθνλίδνπλ ηελ αιηεπηηθή ηεο ηθαλφηεηα,
ηελ αιηεπηηθή ηεο δηαρείξηζε θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο δηαηαξαρέο ηηο νπνίεο έρεη ππνζηεί. Σα δεδνκέλα
πνπ αλαιχζεθαλ πεξηιακβάλνπλ αιηεπηηθά ζηνηρεία γηα ηε ζπλνιηθή θαη ηηο επηκέξνπο παξαγσγέο ησλ
ζεκαληηθφηεξσλ αιηεπκάησλ ηεο ζε εηήζηα βάζε, φπσο είλαη νη θέθαινη, νη αζεξίλεο, ηα γξηβάδηα θαη
ηα ρέιηα,. Δ αλάιπζε ηεο αιηεπηηθήο ζχλζεζεο ζε πνηνηηθφ θαη πνζνηηθφ επίπεδν απνηειεί ζεκαληηθφ
δείθηε γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αιηεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ λεξψλ θαη κπνξεί λα
πξνζδηνξίζεη ην ζρεδηαζκφ ελφο νξζνινγηθνχ πξφηππνπ αιηεπηηθήο δηαρείξηζεο θηιηθήο ζην
πεξηβάιινλ.
Λέμεηο θιεηδηά: Αιηεπηηθή ζύλζεζε, Αιηεπηηθή δηαρείξηζε, Λίκλε Βηζησλίδα, Θξάθε, Διιάδα.
Βηζαγσγή
Μεηαμχ ησλ 35 ζεκαληηθφηεξσλ ιηκλψλ θαη ιηκλνζαιαζζψλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηεο
Θξάθεο ζηε ΐφξεηα Βιιάδα, μερσξίδεη ε ιίκλε ΐηζησλίδα, πνπ βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 25 πεξίπνπ
ρηιηνκέηξσλ απφ ηελ πφιε ηεο Ξάλζεο θαη θαηαιακβάλεη κηα έθηαζε πεξίπνπ 4000-5000 εθηαξίσλ.
ην λφηην ηκήκα ηεο ιίκλεο ππάξρεη κηα κηθξφηεξε παξάθηηα ιίκλε, ε ιηκλνζάιαζζα ηνπ Λαγνχ, κε
έθηαζε πεξίπνπ 300 εθηάξηα (Κνπηξάθεο 2000, Kokkinakis θαη Andreopoulou 2009).
Δ ιίκλε ΐηζησλίδα ηξνθνδνηείηαη κε γιπθά λεξά ζην βφξεην ηκήκα ηεο, αιιά ζπλδέεηαη επίζεο κε
ηε ζάιαζζα θαη ηε ιηκλνζάιαζζα Λαγνχ ζην λφην, γεγνλφο πνπ θάλεη ηα λεξά ζην λφηην ηκήκα ηεο λα
είλαη πθάικπξα. Ώπφ ηε ιηκλνζάιαζζα ηνπ Λαγνχ δηαρσξίδεηαη κε κηα ακκψδε ισξίδα θαη
επηθνηλσλεί κε ηε ζάιαζζα θαη ην Λαγφ κε 3 ‗εζνδεπηηθά‘ θαλάιηα. Σα 2 θαλάιηα θιείλνπλ κε
ηρζπνθξαγκνχο θαη ην ηξίην κε ηρζπνζπιιεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο. ε απφζηαζε πεξίπνπ 500 m απφ ηηο
ηρζπνζπιιεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο βξίζθεηαη ε ζάιαζζα.
Οη πξψηεο ζχγρξνλεο ηρζπνζπιιεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαηαζθεπάζηεθαλ ην 1965,
αληηθαζηζηψληαο θαη ηαπηφρξνλα αληηγξάθνληαο ηηο παξαδνζηαθέο ηρζπνζπιιεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο
πνπ ππήξραλ. Γιπθά λεξά εηζέξρνληαη ζηε ιίκλε απφ δηάθνξεο επηθαλεηαθέο θαη ππφγεηεο εηζξνέο,
πνπ είλαη θπξίσο ρείκαξξνη θαη ξέκαηα πνπ εηζβάινπλ απεπζείαο ζην ζχζηεκα ηεο ΐηζησλίδαο. Δ
αιαηφηεηα ηεο ιίκλεο θπκαίλεηαη απφ 5 έσο 32 ‰ θαη νη ηηκέο ηεο εμαξηψληαη απφ ηηο πνζφηεηεο ησλ
εηζξεφλησλ γιπθψλ λεξψλ (Κνπηξάθεο 2000, Κνθθηλάθεο θ.α. 2005).
Δ ιίκλε ΐηζησλίδα θαη ε επξχηεξε πεξηνρή απνηειεί έλα ζεκαληηθφ πγξφηνπν πνπ είλαη ηκήκα ηνπ
«Βζληθνχ Πάξθνπ Ώλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο», πξνζηαηεχεηαη δε απφ εζληθή λνκνζεζία,
επξσπατθέο νδεγίεο θαη ηηο Αηεζλείο πκβάζεηο (ρήκα 1). ινη νη πγξφηνπνη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο
απνηεινχλ πεξηνρέο παξαδνζηαθήο ‗εκη-εθηαηηθήο‘ αιηείαο κε ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηελ ηνπηθή
νηθνλνκία. Δ ιίκλε ΐηζησλίδα κέρξη ην 1991 ήηαλ δέθηεο αζηηθψλ θαη βηνκεραληθψλ ιπκάησλ πνπ
πξνέξρνληαλ θπξίσο απφ ηελ πφιε ηεο Ξάλζεο θαη ηε βηνκεραληθή ηεο πεξηνρή, ηα νπνία εηζέξξεαλ
ζηε ιίκλε δηα κέζνπ ηνπ Κφζπλζνπ πνηακνχ. πγρξφλσο, ε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ζχγρξνλεο
γεσξγίαο θαη θηελνηξνθίαο ζηελ πεξηνρή, ζπλέβαιιαλ ζηελ εκθάληζε επηξνθηζκνχ (Κηιηθίδεο θ.α.
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1985, Κσηζνβίλνο θαη Γηαλλαθνπνχινπ 1985) πνπ είρε πνιιέο αλεπηζχκεηεο ζπλέπεηεο ζηελ
αιηεπηηθή ηεο παξαγσγή θαη ζηε ζχλζεζε ησλ αιηεπκάησλ ηεο (Κνθθηλάθεο θαη Φαιηνπνχινπ 1997).

ρήκα 1. Σν Δζληθό Πάξθν ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο θαη ην νηθνζύζηεκα ηεο Λίκλεο Βηζησλίδαο
Figure 1. The National Park of Eastern Macedonia and Thrace and the ecosystem of Vistonis L

ηελ εξγαζία απηή πεξηγξάθνληαη νη αιιαγέο ζηε ζχλζεζε ηεο αιηεπηηθήο παξαγσγήο ησλ εηδψλ
ησλ ςαξηψλ πνπ αιηεχνληαη ζηε ιίκλε ΐηζησλίδα, γηα ηε πεξίνδν 1982 έσο ην 2017 θαη αμηνπνηνχληαη
νη βαζηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ αλάπηπμε ελφο θαηάιιεινπ κνληέινπ αιηεπηηθήο
δηαρείξηζεο ηεο ιίκλεο, κε ζηφρν ηε βηψζηκε θαη ηελ νηθνινγηθή δηαρείξηζε ηνπ επξχηεξνπ πγξνηφπνπ
ηεο ΐηζησλίδαο.
Τιηθά θαη Μέζνδνη
Σα αιηεπηηθά ζηνηρεία πνπ αμηνπνηήζεθαλ αθνξνχλ ηα ηειεπηαία 36 έηε (1982-2017) θαη
πάξζεθαλ απφ ην Σκήκα Ώιηείαο ηεο ΠΒ Ξάλζεο θαη απφ ηνλ Ώιηεπηηθφ πλεηαηξηζκφ ΐηζησλίδαο.
Σα δεδνκέλα αθνξνχλ ην ζχλνιν ηεο αιηεπηηθήο παξαγσγήο ηεο ιίκλεο ΐηζησλίδαο, αιιά
πεξηιακβάλνπλ θαη αλαιπηηθά ηηο αιηεπηηθέο παξαγσγέο ησλ θπξηφηεξσλ αιηεπκάησλ ηνπ
νηθνζπζηήκαηνο, φπσο είλαη νη θέθαινη (grey mullets, νηθ. Mugilidae (5 είδε): Mugil cephalus
Linnaeus, 1758 – Κέθαινο, Chelon auratus (Risso, 1810) - Μπμηλάξη, Chelon saliens (Risso, 1810) Γάζηξνο, Chelon ramada (Risso, 1827) - Μαπξάθη, Chelon labrosus (Risso, 1827) - ΐειάληζζα,
Πιαηαξίδα), νη αζεξίλεο (Atherina boyeri, Risso, 1810 / atherina), ηα γξηβάδηα (Cyprinus carpio,
Linnaeus, 1758 / carps) θαη ηα ρέιηα (Anguilla anguilla, Linnaeus, 1758 / eels), ηα νπνία απνηεινχλ
είδε κε ζεκαληηθή εκπνξηθή θαη νηθνινγηθή ζεκαζία γηα ηε ιίκλε. Δ ζχλζεζε ησλ εηήζησλ
αιηεπηηθψλ παξαγσγψλ νξγαλψζεθε θαη επεμεξγάζηεθε κε ηε βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο MS-Excel
ζε ηζηνγξάκκαηα, αλαιπηηθά γηα θάζε έλα απφ ηα θχξηα αιηεχκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ αλά
πεληαεηίεο θαη δεθαεηίεο. Σαπηφρξνλα, παξνπζηάδνληαη θαη νη εηήζηεο δηαθπκάλζεηο ηεο ζπλνιηθήο
αιηεπηηθήο παξαγσγήο κε ηνλ θηλνχκελν κέζν (Moving Average) κε πεληαεηή πεξίνδν θαη ε αιηεπηηθή
ζχλζεζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο γηα ην ζχλνιν ηεο ρξνλνζεηξάο πνπ εμεηάζζεθε.

568

19o Παλειιήλην Ααζνινγηθό πλέδξην / Ληηόρσξν Πηεξίαο, 29 επηεκβξίνπ-2 Οθησβξίνπ 2019

Ώπνηειέζκαηα
Δ ζπλνιηθή αιηεπηηθή παξαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ην 1982 κέρξη ην 2017 παξνπζηάδεη έληνλεο
δηαθπκάλζεηο πνπ απνηππψλνληαη ζην ρήκα 2α. Ώπφ εδψ παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη κία έληνλε
κείσζε ηεο ζπλνιηθήο ηρζπνπαξαγσγήο απφ ην 1984 (398.000 kg) κέρξη θαη ην 1994 (152.000 kg).
Μεηά ηελ έληνλε απηή κείσζε αθνινπζεί κία αχμεζε κέρξη ην 1996 φπνπ θαηαγξάθεηαη ε πςειφηεξε
ζπλνιηθή παξαγσγή ηεο ιίκλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κειέηεο (575.00 kg) θαη απφ εθεί θαη
κεηά έληνλεο δηαθπκάλζεηο κε ζπλερή πησηηθή ηάζε. Οη ρακειφηεξεο θαηαγξαθέο ηεο παξαγσγήο
εκθαλίδνληαη ηα έηε 1982, 1985-89, 1994, 2002, 2009 θαη 2017 θαη ζπλδένληαη κε αθξαία θαηξηθά
θαηλφκελα, φπσο θαθνθαηξίεο, πιεκκχξεο, ειιείςεηο νμπγφλνπ ηε ζεξηλή πεξίνδν, έληνλν ρεηκεξηλφ
ςχρνο θ.α., πνπ έπιεμαλ ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο ΐηζησλίδαο θαη κείσζαλ δξακαηηθά ηελ αιηεπηηθή
ηεο παξαγσγή (Κνθθηλάθεο θαη Φαιηνπνχινπ 1997, Κνθθηλάθεο θ.α. 2005, Koutrakis θ.α. 2005).
Ώληίζηξνθα, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 1983, 1996, 1999, 2000 θαη 2006 ε παξαγσγή θζάλεη ζηα
πςειφηεξα επίπεδα.

α

β

ρήκα 2. α) Δηήζηεο Μεηαβνιέο ηεο Οιηθήο Αιηεπηηθήο Παξαγσγήο θαη β) Οιηθή Αιηεπηηθή ύλζεζε ηεο ι. Βηζησλίδαο, γηα
ηα έηε 1982-2017
Figure 2. a) Annual changes of the Total Fishery Production and b) Total fishery Composition of Vistonis L. for the years
1982-2017

πλνιηθά, γηα φιε ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν 1982-2017, ην πνζνζηφ ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ
ζεκαληηθφηεξσλ εηδψλ ζηελ ζπλνιηθή παξαγσγή, είλαη νη αζεξίλεο (Atherina - Atherina boyeri) κε
44%, πνπ απνηεινχλ θαη ην ζεκαληηθφηεξν πνζνηηθά αιίεπκα, νη θέθαινη (grey mullets - Mugilidae)
κε 42%, ηα γξηβάδηα (carps - Cyprinus carpio) κε 6% θαη ηα ρέιηα (eels - Anguila anguila) κε 6%
ζπκκεηνρή (ρήκα 1β). Δ ζπλνιηθή παξαγσγή ηεο αζεξίλαο έθηαζε ηα 3.891.639 kg θαη ήηαλ ε
θπξίαξρν αιίεπκα ηεο ιίκλεο, νη θέθαινη είραλ ηε δεχηεξε ζεκαληηθφηεξε ζπλνιηθή παξαγσγή πνπ
έθηαζε ηα 3.756.642 kg, ηα γξηβάδηα ηα 530.659 kg, ηα ρέιηα ηα 522.169 kg ελψ αιηεχνληαη αθφκε θαη
δηάθνξα ‗άιια είδε ςαξηψλ‘ (others), ηα νπνία είραλ κηα ζπκκεηνρή 2% κε 174.053 kg ζην ζπλνιηθφ
αιίεπκα.
Ώπφ ηελ παξαηήξεζε ησλ δηαθπκάλζεσλ ησλ αιηεπηηθψλ παξαγσγψλ αλά πεληαεηίεο (ρήκα 3),
κπνξνχκε λα επηζεκάλνπκε φηη θαηά ηηο πξψηεο πεληαεηίεο ηεο ρξνλνζεηξάο πνπ εμεηάδεηαη,
ππάξρνπλ ρακειφηεξεο ζπλνιηθέο αιηεπηηθέο παξαγσγέο ζε ζρέζε κε απηέο πνπ αθνινπζνχλ χζηεξα
απφ ην 1995, πνπ μεπεξλνχλ ηα 1.000.000 kg. Δ θαιχηεξε πεληαεηία απφ άπνςε ζπλνιηθήο
παξαγσγήο πνπ θαηαγξάθεθε είλαη ε πεληαεηία 1995-99, κε ζπλνιηθή παξαγσγή 1.779.837 kg, θαη
αθνινπζνχλ νη πεληαεηίεο 2005-09 κε 1.451.411 kg θαη ε ακέζσο πξνεγνχκελε 2000-04, κε
1.348.924 kg (ρήκα 2β). Δ πεληαεηία 2010-14 κε 1.204.175 kg θαη ε πεληαεηία 1990-94 κε
1.098.785 kg, είλαη ππνδεέζηεξεο (ρήκα 2β).
Δ αζεξίλα πνπ απνηειεί θαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα αιηεχκαηα, εκθαλίδεηαη ζηελ αιηεπηηθή
παξαγσγή ηεο ιίκλεο κεηά ην 1990 κε πεξηζζφηεξα απφ 800.000 kg αλά πεληαεηία, παξνπζηάδεη
έληνλεο δηαθπκάλζεηο θαη πησηηθέο ηάζεηο ηα ηειεπηαία ρξφληα, πεξίπνπ ζηα 400.000 kg (ρήκαηα 3α,
3β, 3γ). Ώληίζηνηρα, νη θέθαινη (νηθ. Mugiladae), πνπ απνηεινχλ εμίζνπ ζεκαληηθφ αιίεπκα, φρη κφλν
γηα ηε ιίκλε ΐηζησλίδα, αιιά θαη γηα ην ζχλνιν ησλ παξάθηησλ ιηκλψλ, παξνπζηάδνπλ ζπλερψο
ξαγδαίεο δηαθπκάλζεηο κε αμηνζεκείσηεο απμνκεηψζεηο ζηελ παξαγσγή ηνπο, απφ 400.000 κέρξη
800.000 kg αλά πεληαεηία (ρήκαηα 3α, 3β, 3γ).
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Οη θέθαινη (νηθ. Mugilidae) ελψ παξνπζηάδνπλ ηε πιένλ ηζρπξή ζπκκεηνρή ηνπο ζην αιίεπκα πνπ
θηάλεη ην 49% θαηά ηηο 2 πξψηεο πεληαεηίεο πνπ εμεηάζζεθαλ (1980-84 θαη 1985-89), θαηά ηελ
πεληαεηία 1995-99 θαηαιακβάλνπλ κφλν ην 30% ηνπ ζπλφινπ ηεο αιηεπηηθήο παξαγσγήο ηεο ιίκλεο,
ελψ ε παξαγσγή ηνπο απμάλεηαη ζηα 537.681 kg (ρ. 3α, β, γ). Δ θαιχηεξε πεληαεηία γηα ην αιίεπκα
ησλ θεθάισλ είλαη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2010-14, κε 822.870 kg, πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 68%
ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο ηεο ΐηζησλίδαο. Δ αλάθακςε ηεο παξαγσγήο ησλ θεθάισλ απφ ηα κέζα
ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ νινθιήξσζε ηεο ηρζπνθαιιηεξγεηηθήο ππνδνκήο
ηνπ νηθνζπζηήκαηνο, πνπ πεξηέιαβε λέεο ηρζπνζπιιεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο, λέεο ηάθξνπο
δηαρείκαζεο, δίρηπα πξνζηαζίαο ησλ ηρζπνπιεζπζκψλ θαη ζέξκαλζε ησλ λεξψλ ηνπ ηε ρεηκεξηλή
πεξίνδν κε γεσζεξκία ζηηο ηάθξνπο. Βπίζεο, θαζνξηζηηθφ ξφιν έπαημε ε έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ ηεο Ξάλζεο θαη ε παχζε ιεηηνπξγίαο βηνκεραληθψλ
κνλάδσλ, νη νπνίεο ξχπαηλαλ ηε ιίκλε κε απνηέιεζκα ηε γεληθφηεξε βειηίσζε ησλ πνηνηηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο θαη ησλ λεξψλ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο

α

β

γ

ρήκα 3. α) Μεηαβνιέο ηεο Αιηεπηηθήο ύλζεζεο αλά πεληαεηία ζην ύλνιν ηεο Αιηεπηηθήο Παξαγσγήο, β) αλά Πεληαεηία
θαη είδνο θαη γ) αλά είδνο θαη πεληαεηία ζηε ι. Βηζησλίδα γηα ηα έηε 1982-2014
Figure 3. Changes of the Fishery Composition of the Total Fishery Production per lustrum, b) per lustrum and fish species
and c) per fish species and lustrum at Vistonida L. for the years 1982-2014
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Δ αζεξίλα απνπζηάδεη ηηο 2 πξψηεο 5εηίεο θαη εκθαλίδεηαη ζην αιίεπκα ηεο ιίκλεο απφ ην 1990 θαη
κεηά, κε ζπλερψο απμαλφκελεο παξαγσγέο κέρξη ηελ ηειεπηαία 5εηία πνπ κεηψζεθε ε ζπλεηζθνξά ηεο
ζηελ ζπλνιηθή παξαγσγή ηεο ιίκλεο. Σα έηε 1990-94, 2000-04 θαη 2005-09 νη παξαγσγέο
θπκάλζεθαλ απφ 797.503 kg (73%), 580.878 kg (43%) θαη ζε 855.025 kg (59%) αληίζηνηρα. Δ
κεγαιχηεξε πνζφηεηα αιηεχηεθε ηελ 5εηία 1995-99 κε 1.113.430 kg θαη θαηαιακβάλεη ην 63% ηεο
ζπλνιηθήο παξαγσγήο.
πγθξηηηθά κε ηα ππφινηπα είδε, ηα γξηβάδηα απνηέιεζαλ πνιχ ζεκαληηθφ αιίεπκα θαηά ηηο
πεληαεηίεο 1980-84 θαη 1985-89, κε 222.552kg (30%) θαη 199.257kg (31%) αληίζηνηρα, ζην ζχλνιν
ηεο αιηεπηηθήο παξαγσγήο (ρήκαηα 3α, 3β, 3γ). Σα γξηβάδηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 1982-1990
είραλ κέζε παξαγσγή 48.590 kg/έηνο, αιιά κεηά ην έηνο 1991 ππήξρε κηα λεθξή πεξίνδνο θαηά ηελ
νπνία ηα αιηεχκαηα ήηαλ κεδεληθά (ρήκαηα 3α, 3β, 3γ). Μεηά ην 1997, ηα γξηβάδηα
επαλεκθαλίδνληαη μαλά, κφλν κεηά ηελ επαλαιεηηνπξγία ηνπ ηρζπνγελλεηηθνχ ζηαζκνχ ηεο Αηαιακπήο
θαη κέρξη ην 2000 (1995-99) θαη ζηε ζπλέρεηα ην είδνο εμαθαλίδεηαη απφ ηελ αιηεπηηθή παξαγσγή.
Σα ρέιηα παξνπζηάδνπλ επίζεο ηζρπξέο δηαθπκάλζεηο ζηελ αιηεπηηθή ηνπο παξαγσγή θαηά ηα έηε
1982-1996 (ρ. 3α, β, γ), αιιά θαη ζε απηφ ην είδνο κεηά ην 1997 κεηψλεηαη δξακαηηθά ε παξαγσγή
ηνπ θαη κεηά απφ ην 2010 ζρεδφλ εμαθαλίδνληαη. Σα ρέιηα είραλ ηηο θαιχηεξεο αιηεπηηθέο ηνπο
παξαγσγέο θαηά ηηο πξψηεο πεληαεηίεο πνπ εμεηάζζεθαλ θαη κέρξη ην 1994 (1980-84, 1985-89 θαη
1990-94), κε ηηκέο πνπ έθηαζαλ ηα 160.600 kg, 121.780 kg θαη 90.717 kg αληίζηνηρα (ρήκαηα 3α,
3β, 3γ).
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ρήκα 4. α) Μεηαβνιέο ηεο Αιηεπηηθήο ύλζεζεο αλά δεθαεηίεο θαη είδνο θαη β) αλά είδνο θαη δεθαεηία ζηε ι. Βηζησλίδα γηα
ηα έηε 1982-2009
Figure 4. a) Changes of the Fishery Composition per decades and species and b) per species and decade at Vistonis L. for the
years 1982-2009

Πεξηγξάθνληαο ζπλνπηηθά ηε ρξνλνζεηξά ησλ αιηεπηηθψλ παξαγσγψλ ηεο ιίκλεο ΐηζησλίδαο πνπ
εμεηάζζεθε ζε δεθαεηίεο (ρ. 4α, β), παξαηεξνχκε φηη ηε δεθαεηία 1980-89 ε ζπλνιηθή παξαγσγή
πνπ θαηαγξάθεθε ήηαλ 1.380.534 kg, ηελ δεθαεηία 1990-99 έθηαζε ηα 2.878.622 kg, δειαδή
ππεξδηπιαζηάζζεθε, ελψ θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ηεο κειέηεο (2000-09), ε ζπλνιηθή παξαγσγή
πνπ θαηαγξάθεθε ήηαλ 2.800.335 kg, παξακέλνληαο δειαδή ζηαζεξή. Σν ζεκαληηθφηεξν είδνο
αιηεχκαηνο ηε δεθαεηία 1980-89 ήηαλ νη θέθαινη (νηθ. Mugilidae), κε παξαγσγή 676.345 kg (49%)
θαη αθνινπζνχζαλ ηα γξηβάδηα (Cyprinus carpio) κε παξαγσγή 421.809 kg (31%) θαη ηα ρέιηα
(Anguila anguila), κε παξαγσγή 282.380 kg (20%), ελψ δελ ππήξρε παξαγσγή αζεξίλαο. Σε δεθαεηία
(1990-99) ην ζεκαληηθφηεξν είδνο αιηεχκαηνο ήηαλ ε αζεξίλα (Atherina boyeri) κε παξαγσγή
1.910.933 kg (66%), ζηε δεχηεξε πιένλ ζέζε αθνινπζνχλ νη θέθαινη κε παξαγσγή 731.758 kg
(25%), ηα ρέιηα (Anguila anguila) αθνινπζνχλ κε παξαγσγή 159.992 kg (6%) θαη ηέινο ηα γξηβάδηα
κεηψλνληαη ζε παξαγσγή πνπ θηάλεη ηα 75.939 kg (3%). Σέινο, θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία (200009), ην ζεκαληηθφηεξν είδνο αιηεχκαηνο παξακέλεη ε αζεξίλα, κε παξαγσγή 1.435.903 kg (51%), ελψ
αθνινπζνχλ κε κηθξή δηαθνξά νη θέθαινη, κε παξαγσγή 1.276.178 kg (46%). Σα ρέιηα έρνπλ κεησζεί
ζην 2% ηνπ ζπλφινπ ηνπ αιηεχκαηνο θαη ε παξαγσγή ηνπο ζηα 64.745 kg, ελψ ηα γξηβάδηα απνηεινχλ
πιένλ κφιηο ην 1% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο κε 23.509 kg.
Δ κέζε παξαγσγή (mean landings ζε kg) γηα ηελ ιίκλε ΐηζησλίδα θαηά ην δηάζηεκα ηεο κειέηεο
ήηαλ 246.532 kg θαη ε κέζε παξαγσγηθφηεηα (mean productivity) ήηαλ 54,8 kg/ha/year. Οη ηηκέο ηεο
κέζεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο ιίκλεο ΐηζησλίδαο είλαη ζρεδφλ νη κηζέο εάλ ζπγθξηζνχλ κε άιιεο
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ιηκλνζάιαζζεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, φπσο είλαη νη ηέζζεξεηο ιηκλνζάιαζζεο (ι. ΐάζνβα, ι.
Βξαηεηλφ, ι. Ώγίαζκα, ι. Κεξακσηή), πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηηο εθβνιέο ηνπ πνηακνχ Νέζηνπ, νη
νπνίεο έρνπλ 100,8 kg/ha/y (Kokkinakis θαη Sofronidis 2018). Ώληίζεηα, ζπγθξίλνληαο ηελ
παξαγσγηθφηεηα ηεο ι. ΐηζησλίδαο κε ηηο πέληε ιηκλνζάιαζζέο ηεο Ρνδφπεο (ι. Ξεξνιίκλε, ι.
Μαπξνιίκλε, ι. Ώιπθή, ι. Πηειέα, ι. Έινο), πνπ είλαη 24,1 kg/ha/y, βιέπνπκε φηη ε παξαγσγηθφηεηα
ηεο ι. ΐηζησλίδαο είλαη ππεξδηπιάζηα (Sofronidis θαη Kokkinakis 2018).
πδήηεζε – πκπεξάζκαηα
Δ πεξηβαιινληηθή βησζηκφηεηα έρεη θαηαζηεί παγθνζκίσο βαζηθφ ζεκείν ζηηο θπβεξλεηηθέο
ζρεδηαζκνχο θαη πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηαζηνχλ θαη λα εθαξκνζηνχλ θαηάιιειεο πεξηβαιινληηθέο
ζηξαηεγηθέο, απαηηείηαη ζπλνιηθή ππνζηήξημε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε
θαη ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο (Arabatzis θαη Kokkinakis 2005, Kokkinakis θ.α. 2007, Kokkinakis 2014).
Με ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηνπ ζρεδηαζκνχ πνιηηηθήο φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ησλ ηρζπνπιεζπζκψλ, ε
αμηνπνίεζε ησλ ρξνλνζεηξψλ ηεο αιηεπηηθήο παξαγσγήο θαη ε αλάιπζε ηεο ζχλζεζεο ησλ ςαξηψλ
κέζσ ηνπ ρξφλνπ απνηειεί ην βαζηθφ ζεκείν γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο θαη ηεο
αλάπηπμεο βηψζηκσλ απνθάζεσλ δηαρείξηζεο (Andreopoulou θ.α. 2009, Andreopoulou θαη
Kokkinakis 2014).
Ο πεξηνξηζκφο ηεο ξχπαλζεο απφ αζηηθά θαη γεσξγηθά απφβιεηα ζηε ιίκλε ΐηζησλίδα επέθεξε
ήδε ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο αιηεπηηθήο ηεο παξαγσγήο θαη γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη λα πεξηνξηζζεί
αθφκε πεξηζζφηεξν ε είζνδνο θάζε κνξθήο ξππαληηθψλ θνξηίσλ, ηα νπνία δπζηπρψο ζπλερίδνπλ
αθφκε λα εηζέξρνληαη ζην νηθνζχζηεκα. Ώπηά πξνέξρνληαη θπξίσο ζήκεξα απφ ηηο εληαηηθέο
γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο πεξηνρήο. Ώληίζηνηρα, ν πεξηνξηζκφο ηεο εηζφδνπ πνιιψλ θεξηψλ
πιηθψλ απφ ηνπο εηζβάινληεο ρεηκάξξνπο, ζα αλαθφςεη ηελ πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε ηεο ιίκλεο.
Σέινο, ε δηαηήξεζε ηεο βειηίσζεο ησλ αιηεπηηθψλ ππνδνκψλ (ηρζπνζπιιεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο,
ηάθξνη δηαρείκαζήο ςαξηψλ θιπ), αιιά θαη ησλ θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο ηεο ιίκλεο κε ηε ζάιαζζα,
κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ αιηεπηηθή παξαγσγή ηεο ΐηζησλίδαο θαη λα νδεγήζνπλ ζηελ αεηθνξηθή
ηεο δηαρείξηζε.
Με βάζε ηελ αλάιπζε ησλ αιηεπηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ έγηλε ζηελ παξνχζα εξγαζία, θαίλεηαη ε
δπλακηθή ηεο αιηεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ παξάθηηνπ πγξνηφπνπ ηεο ΐηζησλίδαο, αιιά θαη ε
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αιηεπηηθήο δηαρείξηζεο πνπ εθαξκφδεηαη. Σαπηφρξνλα, δηαθξίλεηαη ε άκεζε
επίδξαζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ αιιαγψλ ζηελ αιηεπηηθή παξαγσγή. Βπηπξφζζεηα, κε ηελ αμηνπνίεζε
θαηάιιεισλ εξγαιείσλ πξφβιεςεο (Kokkinakis θ.α. 2006, Kokkinakis θαη Andreopoulou 2006),
κπνξεί λα γίλεηαη επηπξφζζεηα κηα αζθαιήο εθηίκεζε ηεο αιηεπηηθήο παξαγσγήο θαη ηεο παξαγσγηθήο
δπλακηθφηεηαο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο, ππνδεηθλχνληαο ζπγρξφλσο ηελ θαηαιιειφιεηα ηεο αιηεπηηθήο
δηαρείξηζεο πνπ εθαξκφδεηαη, ζηνρεχνληαο ηφζν ζηελ αλαβάζκηζε ηεο αιηεπηηθήο παξαγσγήο φζν θαη
ζηε βηψζηκε δηαρείξηζε ηνπ.
Abstract
The ecosystem of Vistonis Lake in Thrace includes two important aquatic ecosystems, the Vistonis
Lake and the Lagos Lagoon, which accrue almost all the fishery interest of the region. Fluctuations in
the composition of the fishery production of Vistonis L. analyzed here for the last 36 years (19822017), describe in detail the fishery capacity of the lake, the course of its fishing management and the
ecological disturbances that the ecosystem has suffered. The data analyzed includes aggregate fishery
data for the total and specific productions of its most important catches (fish species) on an annual
basis, such as the grey mullets, the ‗atherina‘ (Big-scale sand smelt), the carps and the eels, over the
entire time series mentioned above. The analysis of the fishery composition at qualitative and
quantitative level is an important indicator for assessing the capacity of inland waters and it can
determine the strategy of a rational fisheries management model.
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Πεξίιεςε
θνπφο ηεο εξγαζίαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ, πνπ αλαπηχζζνληαη ζε κία αγέιε
λεξνβνχβαισλ θαη ηεο θνηλσληθήο ηνπο ζπκπεξηθνξάο θαηά ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο βφζθεζεο θαη ηεο
κεηαθίλεζεο ζηελ πεξηνρή ηεο Λίκλεο Κεξθίλεο ηεο ΠΒ εξξψλ. Δ αγέιε ζεσξήζεθε σο δίθηπν θαη
νη λεξνβνχβαινη σο θφκβνη. ΐξέζεθε φηη θαη ζηηο δχν δξαζηεξηφηεηεο, δηαηεξήζεθε ε ζπλνρή θαη ε
ζπλεθηηθφηεηα ηεο αγέιεο θαη εληζρχζεθε ε θνηλσληθφηεηα ησλ δψσλ, ελψ κφλν θαηά ηε βφζθεζε νη
λεξνβνχβαινη εκθάληζαλ ηάζεηο νκαδνπνίεζεο κε ην ζρεκαηηζκφ κηθξψλ «γεηηνληψλ». Σάζεηο
εκθάληζεο νμείαο ηεξαξρίαο δελ αληρλεχζεθαλ ζε θακία δξαζηεξηφηεηα. Σα ειηθησκέλα άηνκα
εκθάληζαλ ηάζεηο απνκνλσηηζκνχ, ελψ ε ειηθία δελ απνηέιεζε παξάγνληα ηεξαξρηθήο αλάδεημεο. Σα
αξζεληθά αλέπηπμαλ πεξηζζφηεξεο ζρέζεηο, ελζσκαηψλνληαο ζε νκάδεο ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα κέιε
ηεο αγέιεο θαη δεκηνπξγψληαο αιπζηδσηέο ηεξαξρίεο.
Λέμεηο θιεηδηά: Βννεηδή, Γεηηλίαζε, Γνκηθά κνηίβα, Κνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, Κνηλσληθή νξγάλσζε.
Βηζαγσγή
Σα βννεηδή ζεσξνχληαη θνηλσληθά δψα θαη πξνηηκνχλ λα δνπλ ζε αγέιεο. Οη ζεηηθέο ή αξλεηηθέο
αιιειεπηδξάζεηο (Boissou 1980, Foris θ.α. 2019), πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ κειψλ κηαο αγέιεο
δηακνξθψλνπλ ηε δνκή θαη ηελ νξγάλσζή ηεο θαη επεξεάδνπλ ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ησλ
κειψλ ηεο (Hinde 1976). Μία απφ ηηο ζεηηθέο αιιειεπηδξάζεηο είλαη ε απφζηαζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ
ησλ δψσλ ζε κία αγέιε. Βηδηθφηεξα, φηαλ δχν δψα βξίζθνληαη ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ηνπ ελφο
κέηξνπ κεηαμχ ηνπο, ζεσξείηαη σο ζεηηθή αιιειεπίδξαζε (Yiakoulaki θ.α. 2018). εκαληηθή πξφνδνο
ζηελ θαηαλφεζε ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ ζε δσηθνχο πιεζπζκνχο πξνέθπςε απφ ηελ εθαξκνγή ηεο
ζεσξίαο ησλ δηθηχσλ ζε δηαθνξεηηθά είδε δψσλ, φπσο βννεηδή θξενπαξαγσγήο (Šárová θ.α. 2016),
πξφβαηα (Yiakoulaki θ.α. 2018) θαη βίζσλεο (Ramos θ.α. 2019). χκθσλα κε ηε ζεσξία απηή, νη
θνηλσληθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ελφο δσηθνχ πιεζπζκνχ απεηθνλίδνληαη σο δίθηπν, φπνπ
θφκβνη είλαη ηα δψα θαη αθκέο θάζε ηχπνο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο, πνπ εθδειψλνπλ νη θφκβνη
(Krause θ.α. 2007). Με ηε βνήζεηα ησλ εξγαιείσλ ηεο ζεσξίαο ησλ δηθηχσλ (Wasserman θαη Faust
1997) απεηθνλίδνληαη νη θνηλσληθέο δνκέο, πνπ δηακνξθψλνληαη κέζα ζε έλα δσηθφ πιεζπζκφ θαη ν
ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα δψα ελζσκαηψλνληαη κέζα ζε απηφλ, θαζψο θαη ε ζέζε πνπ θαηαιακβάλνπλ
ζηελ θνηλσληθή ηεξαξρία (Sueur θ.α. 2011). Δ ζεσξία ησλ δηθηχσλ έρεη πξφζθαηα εθαξκνζηεί ζε
βφζθνληα δψα (πξφβαηα), γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ηνπο
θαηά ηε βφζθεζε δηαθνξεηηθψλ ιεηηνπξγηθψλ νκάδσλ θπηψλ (Yiakoulaki θ.α. 2018).
Οη λεξνβνχβαινη (Bubalus bubalis) ζεσξνχληαη θνηλσληθά δψα (Tsiobani θ.α. 2016). Χζηφζν, ε
έξεπλα ζρεηηθά κε απηνχο έρεη επηθεληξσζεί θπξίσο ζηελ επίδξαζε ηεο βφζθεζεο ζηνπο πγξνηφπνπο
(Καδφγινπ 2007), ζηα παξαγσγηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά (Bampidis θ.α. 2012) θαη ζηηο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ επηηεινχλ θαηά ηελ παξακνλή ηνπο ζε βνζθφκελεο εθηάζεηο (Antkowiak θ.α.
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2012, Tsiobani θ.α. 2016). Βιάρηζηεο φκσο πιεξνθνξίεο ππάξρνπλ ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή ηνπο
ζπκπεξηθνξά θαη ηελ νξγάλσζή ηνπο κέζα ζηελ αγέιε. ρεηηθά κε απηφ νη Napolitano θ.α. (2013)
αλαθέξνπλ φηη νη λεξνβνχβαινη θαηά ηε βφζθεζε κεηαθηλνχληαη ζε νκάδεο, δηαηεξψληαο θνληηλή
απφζηαζε ν έλαο κε ηνλ άιινλ, ελψ νη Madella-Oliveira θ.α. (2012) κειέηεζαλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ
νπνίν ζρεκαηίδνληαη νη ηεξαξρίεο θπξηαξρίαο ζηα δψα απηά. Ώπφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ επηηεινχλ νη
λεξνβνχβαινη θαηά ηελ παξακνλή ηνπο ζηηο βνζθφκελεο εθηάζεηο, ε βφζθεζε θαη ε κεηαθίλεζε
απνηεινχλ ηηο δχν θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο, ζηηο νπνίεο αθηεξψλνπλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (87%) ηνπ
ρξφλνπ ηνπο ζηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο (Tsiobani θ.α. 2016). Χζηφζν, ε ζεκαζία ησλ δξαζηεξηνηήησλ
απηψλ σο κέξνο ηεο θνηλσληθήο ηνπο ζπκπεξηθνξάο έρεη κέρξη ζήκεξα αγλνεζεί. Βπίζεο ν ηξφπνο κε
ηνλ νπνίν νη λεξνβνχβαινη νξγαλψλνληαη ζηελ αγέιε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βφζθεζεο θαη ηεο
κεηαθίλεζεο είλαη άγλσζηνο. Ώθφκε, απφ φζν γλσξίδνπκε, θακία άιιε κειέηε δελ έρεη δηεμαρζεί
ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη λεξνβνχβαινη νξγαλψλνληαη θνηλσληθά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηεο βφζθεζεο θαη ηεο κεηαθίλεζεο κε ηε ρξήζε ηεο ζεσξίαο δηθηχσλ.
θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ, πνπ αλαπηχζζνληαη ζε
κία αγέιε λεξνβνχβαισλ θαη ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ κειψλ ηεο θαηά ηηο δξαζηεξηφηεηεο
ηεο βφζθεζεο θαη ηεο κεηαθίλεζεο, κέζσ ηεο ζεσξίαο δηθηχσλ.
Τιηθά θαη Μέζνδνη
Δ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε βνζθήζηκεο εθηάζεηο ηεο πεξηνρήο ηεο Λίκλεο Κεξθίλεο ζηελ
Σνπηθή Κνηλφηεηα Υξπζνρψξαθσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Βλφηεηαο εξξψλ, απφ ην Μάην 2015 έσο θαη
ηνλ Ώπξίιην 2016. Σν θιίκα ηεο πεξηνρήο ραξαθηεξίδεηαη απφ μεξά, δεζηά θαινθαίξηα θαη θξχνπο,
πγξνχο ρεηκψλεο. Οη βνζθήζηκεο εθηάζεηο απνηεινχληαλ απφ πγξά πννιίβαδα, ιεηκψλεο θαη επνρηαθά
ππνιείκκαηα κεηά ηε ζπγθνκηδή ησλ θαξπψλ.
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε κία αγέιε 91 Βιιεληθψλ λεξνβνχβαισλ (Greek
buffalo Bubalus bubalis), πνπ έβνζθε ζηηο βνζθήζηκεο εθηάζεηο ηεο πεξηνρήο έξεπλαο. χκθσλα κε
ηελ Σζηνκπάλε (2019) ε αγέιε απνηεινχληαλ θπξίσο απφ ζειπθνχο λεξνβνχβαινπο, ειηθίαο απφ 6
κελψλ έσο 23 εηψλ (κέζε ειηθία ήηαλ ηα 9 έηε) θαη ηξεηο αξζεληθνχο λεξνβνχβαινπο, ειηθίαο 2,5 – 3
εηψλ, πνπ βξίζθνληαλ ζηελ αγέιε γηα αλαπαξαγσγηθνχο ζθνπνχο. Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ
παξαηεξήζεσλ θαηαγξάθεθε ην θχιν θαη ε ειηθία ησλ δψσλ θαη ηνπνζεηήζεθαλ αξηζκεκέλα
πεξηιαίκηα ζην ιαηκφ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε αλαγλψξηζή ηνπο απφ καθξηά. Έλαο
παξαηεξεηήο αθνινπζνχζε ηελ αγέιε ησλ λεξνβνχβαισλ πέληε ψξεο θάζε εκέξα, ζε δχν δηαδνρηθέο
εκέξεο θάζε κήλα θαη γηα δψδεθα ζπλερφκελνπο κήλεο, θαη κε ηε κέζνδν ηεο εζηηαθήο
δεηγκαηνιεςίαο (Altmann 1974) θαηέγξαθε ζε εκίσξεο πεξηφδνπο παξαηήξεζεο ηηο γεηηληάζεηο
κεηαμχ ησλ λεξνβνχβαισλ θαηά ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο βφζθεζεο θαη ηεο κεηαθίλεζεο. Χο βφζθεζε
νξίζηεθε ε θαηαλάισζε πνψδνπο ή μπιψδνπο βιάζηεζεο (δέλδξα θαη ζάκλνη) απφ ην δψν, φηαλ
βξίζθεηαη ζε ζηάζε ή ζε θίλεζε, ελψ σο κεηαθίλεζε νξίζηεθε ε θίλεζε ηνπ δψνπ, ρσξίο φκσο
παξάιιεια λα επηηειεί ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο βφζθεζεο (Tsiobani θ.α. 2016). Βπίζεο, σο γεηηλίαζε
νξίζηεθε ε ζπλχπαξμε δχν λεξνβνχβαισλ ζε απφζηαζε έσο 1 κέηξν κεηαμχ ηνπο, είηε είραλ επαθή
κε ην ζψκα ηνπο ή ην θεθάιη ηνπο είηε φρη. Οη παξαηεξήζεηο μεθηλνχζαλ πάληνηε απφ ηελ αξρή ηεο
αγέιεο, έηζη ψζηε λα ιακβάλεηαη κία παξαηήξεζε αλά δψν κέζα ζε θάζε εκίσξε πεξίνδν
παξαηήξεζεο. Βάλ έλα δψν είρε θαηαγξαθεί κία θνξά φηη ήηαλ ζε γεηηλίαζε κε άιιν δψν ζε κία
δξαζηεξηφηεηα, δελ θαηαγξαθφηαλ μαλά αλ κέζα ζην εκίσξν ήηαλ ζε γεηηλίαζε κε άιιν δψν ζηε κία
ή ζηελ άιιε δξαζηεξηφηεηα. Καζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλνιηθά 240
εκίσξεο παξαηεξήζεηο (2 εκίσξεο παξαηεξήζεηο αλά ψξα × 5 ψξεο αλά εκέξα × 2 εκέξεο ην κήλα ×
12 κήλεο).
Δ αγέιε ζεσξήζεθε σο δίθηπν, νη λεξνβνχβαινη αληηπξνζψπεπαλ ηνπο θφκβνπο ηνπ δηθηχνπ, θαη
νη γεηηληάζεηο κεηαμχ ησλ λεξνβνχβαισλ αληηπξνζψπεπαλ ηνπο δεζκνχο ηνπ δηθηχνπ. Γηα θάζε
εκίσξε πεξίνδν παξαηήξεζεο, ηα δεδνκέλα ησλ γεηηληάζεσλ πνπ θαηαγξάθεθαλ γηα ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηεο βφζθεζεο θαη ηεο κεηαθίλεζεο εηζήρζεζαλ ζε μερσξηζηνχο πίλαθεο ζπλδέζεσλ,
νη νπνίνη ήηαλ δίηηκνη (δειαδή πεξηείραλ ηηκέο 0 θαη 1, ππνδειψλνληαο αληίζηνηρα ηελ απνπζία θαη
ηελ παξνπζία γεηηλίαζεο κεηαμχ δχν θφκβσλ ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα), θαζψο επίζεο θαη ζπκκεηξηθνί
(δειαδή αληίζηνηρα θειηά γεηηλίαζεο κεηαμχ δχν θφκβσλ πεξηείραλ ηελ ίδηα ηηκή). Με απηφλ ηνλ
ηξφπν, θαηαζθεπάζηεθαλ ζπλνιηθά 480 πίλαθεο γεηηληάζεσλ (240 γηα ηε βφζθεζε θαη 240 γηα ηε
κεηαθίλεζε), δηαζηάζεσλ 91×91, φπνπ 91 ήηαλ ν αξηζκφο ησλ δψσλ ηεο αγέιεο. Ώπηνί νη πίλαθεο
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γεηηληάζεσλ αληηζηνηρνχζαλ ζε 480 απιά κε θαηεπζπλφκελα δίθηπα δξαζηεξηνηήησλ, πνπ πεξηείραλ
σο θφκβνπο φια ηα δψα ηεο αγέιεο (480 πίλαθεο×91 θφκβνη = 43.680 πεξηπηψζεηο).
Γηα θάζε έλα απφ απηά ηα δίθηπα ππνινγίζηεθαλ νη δηθηπαθνί δείθηεο ππθλόηεηα, αξηζκόο
ζπληζησζώλ θαη ζπληειεζηήο ζύκπιεμεο, θαζψο επίζεο θαη νη ηνπηθνί δείθηεο βαζκόο, εγγύηεηα,
δηακεζόηεηα θαη ηδηνθεληξηθόηεηα. Οη δηθηπαθνί δείθηεο πεξηγξάθνπλ βαζηθά δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά
ελφο δηθηχνπ ζην ζχλνιφ ηνπ (Sueur θ.α. 2011), ελψ νη ηνπηθνί δείθηεο πνζνηηθνπνηνχλ ηε ζέζε, πνπ
έρεη έλαο θφκβνο κέζα ζην δίθηπν θαη εθθξάδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν θφκβνο ελζσκαηψλεηαη ζε
απηφ (Makagon θ.α. 2012). Δ ππθλόηεηα αθνξά ην πνζνζηφ ησλ δεζκψλ πνπ ππάξρνπλ ζην δίθηπν ζε
ζρέζε κε φινπο ηνπο δπλαηνχο δεζκνχο, θαη δείρλεη πφζν έληνλα ζπλδεδεκέλν είλαη ην δίθηπν
(Wasserman θαη Faust 1997). Λακβάλεη ηηκέο απφ 0 έσο 1, φπνπ ην 0 ππνδειψλεη ηελ απνπζία
ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ θφκβσλ θαη ην 1 δείρλεη φηη φινη νη θφκβνη είλαη ζπλδεδεκέλνη κεηαμχ ηνπο. Δ
ζπληζηώζα είλαη κία νκάδα ηνπ δηθηχνπ, ζηελ νπνία φινη νη θφκβνη ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο είηε
άκεζα είηε έκκεζα. Σα κεκνλσκέλα άηνκα απνηεινχλ μερσξηζηέο ζπληζηώζεο. Ο αξηζκόο ησλ
ζπληζησζώλ, επνκέλσο, αληηπξνζσπεχεη ηηο δηαθξηηέο νκάδεο πνπ ζρεκαηίδνληαη ζε έλα δίθηπν
(Hanneman θαη Riddle 2005). Ο ζπληειεζηήο ζύκπιεμεο κεηξάεη ην βαζκφ κε ηνλ νπνίν νη άκεζνη
ζχλδεζκνη ησλ θφκβσλ είλαη επίζεο ζπλδεδεκέλνη κεηαμχ ηνπο, δεκηνπξγψληαο κηα «νκαδνπνηεκέλε»
δνκή. ηα δίθηπα κε πςειφ ζπληειεζηή ζύκπιεμεο ππάξρνπλ ηζρπξά ζπλδεδεκέλεο θνηλσληθέο κνλάδεο
(Newman 2003). Ο βαζκόο είλαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ άκεζσλ δεζκψλ, πνπ έρεη έλαο θφκβνο
κέζα ζην δίθηπν. Κφκβνη κε πςειφηεξν βαζκφ είλαη πεξηζζφηεξν θνηλσληθνί θαη επηθνηλσλνχλ άκεζα
εληφο ηνπ δηθηχνπ (Borgatti 2005). Δ εγγύηεηα ππνινγίδεη ην πφζν θνληά είλαη έλαο θφκβνο πξνο ηνπο
ππφινηπνπο θφκβνπο ηνπ δηθηχνπ ιακβάλνληαο ππφςελ ηνπο άκεζνπο θαη έκκεζνπο ζπλδέζκνπο ηνπ.
Πεξηγξάθεη δειαδή πφζν γξήγνξα έλαο θφκβνο κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη κε άιινπο θφκβνπο, ρσξίο
κεζάδνληεο (Yang θαη Knoke 2001). Δ δηακεζόηεηα κεηξάεη πφζεο θνξέο έλαο θφκβνο πεξηιακβάλεηαη
ζηηο δηαδξνκέο πνπ ζπλδένπλ δεχγε άιισλ θφκβσλ. Κφκβνη κε πςειή δηακεζφηεηα θαηέρνπλ
ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ησλ ζρέζεσλ κέζα ζην δίθηπν (Hanneman θαη Riddle 2005), θαζψο
αληηπξνζσπεχνπλ θφκβνπο κε ηάζεηο ελζσκάησζεο, κε ηελ έλλνηα φηη νη θφκβνη απηνί ελεξγνχλ σο
«γέθπξεο», ελψλνληαο άιινπο θφκβνπο (Yiakoulaki θ.α. 2018). Δ ηδηνθεληξηθόηεηα πνζνηηθνπνηεί ηε
ζέζε πνπ έρεη έλαο θφκβνο ζην δίθηπν κε βάζε ηνπο ζπλδέζκνπο, πνπ έρνπλ νη άκεζνη ζχλδεζκνί ηνπ.
Ώληηπξνζσπεχεη δειαδή ηηο «αιπζηδσηέο ηεξαξρίεο» πνπ ππάξρνπλ ζην δίθηπν, κε ηελ έλλνηα φηη νη
ζεκαληηθνί θφκβνη ζπλδένληαη κε άιινπο θφκβνπο εμίζνπ ζεκαληηθνχο (Bekiari θαη Hasanagas 2009).
Ο έιεγρνο ηεο δηκεηαβιεηήο ζπζρέηηζεο θαηά Spearman εθαξκφζηεθε πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε
ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δηθηπαθψλ θαη ησλ ηνπηθψλ δεηθηψλ κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο βφζθεζεο θαη
ηεο κεηαθίλεζεο. Οη δηθηπαθνί θαη νη ηνπηθνί δείθηεο ζεσξήζεθαλ εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο, ελψ νη
δξαζηεξηφηεηεο ζεσξήζεθαλ αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο. ηα κε-δηθηπαθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δψσλ,
δειαδή ην θχιν (ζειπθά = 1, αξζεληθά = 2) θαη ηελ ειηθία ηνπο, εθαξκφζηεθε επίζεο έιεγρνο θαηά
Spearman κε ηνπο ηνπηθνχο δείθηεο ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα. Σν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο νξίζηεθε ζε
Ρ0,05 γηα φινπο ηνπο ζηαηηζηηθνχο ειέγρνπο, πνπ εθαξκφζηεθαλ.
Ώπνηειέζκαηα
Ώπφ ηνλ έιεγρν ζπζρέηηζεο θαηά Spearman κεηαμχ ησλ δηθηπαθψλ δεηθηψλ θαη ησλ
δξαζηεξηνηήησλ, πξνέθπςε φηη θαη νη δχν δξαζηεξηφηεηεο (βφζθεζε, κεηαθίλεζε) είραλ ζεηηθή
ζπζρέηηζε κε ηελ ππθλόηεηα (P<0,001), παξφιν πνπ ε κεηαθίλεζε είρε αζζελέζηεξε ζπζρέηηζε
(P<0,001). Ώληίζεηα, ν αξηζκφο ησλ ζπληζησζώλ ζπζρεηίδνληαλ αξλεηηθά κε ηηο δχν δξαζηεξηφηεηεο
(P<0,001), κε ηε κεηαθίλεζε λα εκθαλίδεη αζζελέζηεξε ζπζρέηηζε. Ώλαθνξηθά κε ην ζπληειεζηή
ζύκπιεμεο, κφλν ε δξαζηεξηφηεηα ηεο βφζθεζεο είρε ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ην δείθηε απηφ (P<0,001),
ελψ αληίζεηα ε δξαζηεξηφηεηα ηεο κεηαθίλεζεο βξέζεθε λα ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά (P=0,002) (ρήκα
1).

576

19o Παλειιήλην Ααζνινγηθό πλέδξην / Ληηόρσξν Πηεξίαο, 29 επηεκβξίνπ-2 Οθησβξίνπ 2019

ρήκα 1. Γηάγξακκα πνπ απεηθνλίδεη ηελ έληαζε θαη ην επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο ηεο ζπζρέηηζεο (δίπιεπξνο έιεγρνο θαηά
Spearman) κεηαμύ ησλ δηθηπαθώλ δεηθηώλ (ππθλόηεηα, αξηζκόο ζπληζησζώλ, θαη ζπληειεζηήο ζύκπιεμεο) θαη ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ησλ λεξνβνύβαισλ (βόζθεζε θαη κεηαθίλεζε). Σν θόθθηλν θαη ην κπιε ρξώκα αληηπξνζσπεύνπλ αξλεηηθή θαη
ζεηηθή ζπζρέηηζε, αληίζηνηρα. θνπξόηεξν ρξώκα θαη κεγαιύηεξν κέγεζνο ησλ ηεηξαγώλσλ αληηζηνηρνύλ ζε κεγαιύηεξε έληαζε
ζπζρέηηζεο. Ζ θάζεηε κπάξα ζηε δεμηά πιεπξά ηνπ δηαγξάκκαηνο δείρλεη ην εύξνο ηεο ζπζρέηηζεο. Οη αζηεξίζθνη ππνδειώλνπλ
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο **Ρ≤ 0,001
Figure 1. Correlogram representing the strength and significance level of the correlation (two-tailed Spearman) between the
global metrics (density, number of components, and clustering coefficient) and the water buffalo‟ activities (feeding and
moving). The red and the blue color represent negative and positive correlation, respectively. Darker color and bigger size of
the squares into the panels represent the higher correlation strength. The vertical bar at the right side of the correlogram
shows the correlation range. Asterisks signify statistically significant correlation at significance level **Ρ≤0.001

ζνλ αθνξά ηνπο ηνπηθνχο δείθηεο, βξέζεθε φηη νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο βφζθεζεο θαη ηεο
κεηαθίλεζεο ζπζρεηίδνληαλ ζεηηθά κε ην βαζκό, ηελ εγγύηεηα, θαη ηε δηακεζόηεηα θαη αξλεηηθά κε ηελ
ηδηνθεληξηθόηεηα (ρήκα 2). Χζηφζν, ε βφζθεζε παξνπζίαζε πνιχ πην ηζρπξή ζπζρέηηζε κε ην
βαζκό, ηελ εγγύηεηα, θαη ηε δηακεζόηεηα ησλ θφκβσλ ζε ζχγθξηζε κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο
κεηαθίλεζεο (P<0,001).

ρήκα 2. Γηάγξακκα πνπ απεηθνλίδεη ηελ έληαζε θαη ην επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο ηεο ζπζρέηηζεο (δίπιεπξνο έιεγρνο θαηά
Spearman) κεηαμύ ησλ ηνπηθώλ δεηθηώλ (βαζκόο, εγγύηεηα, δηακεζόηεηα, θαη ηδηνθεληξηθόηεηα) θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ
λεξνβνύβαισλ (βόζθεζε θαη κεηαθίλεζε). Σν θόθθηλν θαη ην κπιε ρξώκα αληηπξνζσπεύνπλ αξλεηηθή θαη ζεηηθή ζπζρέηηζε,
αληίζηνηρα. θνπξόηεξν ρξώκα θαη κεγαιύηεξν κέγεζνο ησλ ηεηξαγώλσλ αληηζηνηρνύλ ζε κεγαιύηεξε έληαζε ζπζρέηηζεο. Ζ
θάζεηε κπάξα ζηε δεμηά πιεπξά ηνπ δηαγξάκκαηνο δείρλεη ην εύξνο ζπζρέηηζεο. Οη αζηεξίζθνη ππνδειώλνπλ ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο **Ρ≤0,001
Figure 2. Correlogram representing the strength and significance level of the correlation (two-tailed Spearman) between the
local metrics (degree, closeness, betweenness, and eigenvector) and the water buffalo‟ activities (feeding and moving). The
red and the blue color represent negative and positive correlation, respectively. Darker color and bigger size of the squares
into the panels represent the higher correlation strength. The vertical bar at the right side of the correlogram shows the
correlation range. Asterisks correspond to statistically significant correlation at significance level **Ρ≤0.001
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Καηά ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο βφζθεζεο, ε ειηθία ησλ λεξνβνχβαισλ είρε αξλεηηθή ζπζρέηηζε
(P=0,001 κφλν κε ηελ εγγύηεηα (ρήκα 3), ελψ ζηε δηάξθεηα ηεο κεηαθίλεζεο, ε ειηθία είρε αξλεηηθή
ζπζρέηηζε κε ην βαζκό (Ρ<0,001) θαη ηελ εγγύηεηα (P=0,001). Δ δηακεζόηεηα θαη ε ηδηνθεληξηθόηεηα
δελ παξνπζίαζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ηελ ειηθία ζε θακία απφ ηηο δχν
δξαζηεξηφηεηεο (P>0,05). Δ βφζθεζε ήηαλ ε κφλε δξαζηεξηφηεηα ζηελ νπνία ην θχιν (ρήκα 3) ησλ
λεξνβνχβαισλ δελ παξνπζίαζε ζπζρέηηζε κε θαλέλαλ ηνπηθφ δείθηε (P>0,05). Καηά ηε κεηαθίλεζε
ην θχιν παξνπζίαζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ην βαζκό (Ρ<0,001), ηε δηακεζόηεηα
(Ρ=0,018) θαη ηελ ηδηνθεληξηθόηεηα (Ρ=0,039) ελψ ε ζπζρέηηζε κε ηελ εγγύηεηα δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή.

ρήκα 3. Γηάγξακκα πνπ απεηθνλίδεη ηελ έληαζε θαη ην επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο ηεο ζπζρέηηζεο (δίπιεπξνο έιεγρνο θαηά
Spearman) κεηαμύ ησλ κε-δηθηπαθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ λεξνβνύβαισλ [ειηθία θαη θύιν (ζειπθά = 1, αξζεληθά = 2)] θαη
ησλ ηνπηθώλ δεηθηώλ (βαζκόο, εγγύηεηα, δηακεζόηεηα, θαη ηδηνθεληξηθόηεηα) ησλ δηθηύσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο βόζθεζεο
θαη ηεο κεηαθίλεζεο. Σν θόθθηλν θαη ην κπιε ρξώκα αληηπξνζσπεύνπλ αξλεηηθή θαη ζεηηθή ζπζρέηηζε, αληίζηνηρα. θνπξόηεξν
ρξώκα θαη κεγαιύηεξν κέγεζνο ησλ ηεηξαγώλσλ αληηζηνηρνύλ ζε κεγαιύηεξε έληαζε ζπζρέηηζεο. Ζ θάζεηε κπάξα ζηε δεμηά
πιεπξά ηνπ δηαγξάκκαηνο δείρλεη ην εύξνο ζπζρέηηζεο. Οη αζηεξίζθνη ππνδεηθλύνπλ ζεκαληηθά ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε ζε επίπεδν
ζεκαληηθόηεηαο *P≤0,05 θαη **P≤0,001
Figure 3. Correlogram representing the strength and significance level of the correlation (two-tailed Spearman) between the
non-network characteristics of water buffaloes [age and gender (females = 1, males = 2)] and the local indices (degree,
closeness, betweenness, and eigenvector) of the networks formed during the activities of grazing and feeding. The red and the
blue color represent negative and positive correlation, respectively. Darker color and bigger size of the squares into the
panels represent the higher correlation strength. The vertical bar at the right side of the correlogram shows the correlation
range. Asterisks correspond to statistically significant correlation at significance level *P≤0.05 θαη **P≤0.001

πδήηεζε – πκπεξάζκαηα
Σφζν θαηά ηε βφζθεζε φζν θαη θαηά ηε κεηαθίλεζε, νη λεξνβνχβαινη δηαηήξεζαλ ηε ζπλνρή
(ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ ππθλόηεηα) θαη ηε ζπλεθηηθφηεηά ηνπο (αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηνλ αξηζκό
ησλ ζπληζησζώλ), σζηφζν κφλν θαηά ηε βφζθεζε παξαηεξήζεθε ε αλάπηπμε ηδηαίηεξα ηζρπξψλ
δεζκψλ κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο αγέιεο, πνπ εθθξάζηεθε κε ηελ ηάζε «νκαδνπνίεζεο» ησλ δψσλ
(ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ην ζπληειεζηή ζύκπιεμεο). Δ βφζθεζε απνηειεί κία εμαηξεηηθά δσηηθήο
ζεκαζίαο δξαζηεξηφηεηα γηα ηα βφζθνληα δψα, θαζψο ε πξνζαξκνζηηθφηεηα, ε αλαπαξαγσγηθή ηνπο
επηηπρία θαη θαη‘ επέθηαζε ε επηβίσζή ηνπο εμαξηάηαη απφ ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ζα εθαξκφζνπλ
επηηπρψο θαηά ηε δξαζηεξηφηεηα απηή (Firth θ.α. 2015). ρεηηθά κε απηφ, ε Boissou (1980) αλαθέξεη
φηη ηα βννεηδή ζε ζπλζήθεο ειεχζεξεο βφζθεζεο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο,
απνιακβάλνπλ κεγαιχηεξε ζπλνρή θαη ιηγφηεξν αληαγσληζκφ απφ φ,ηη ηα βννεηδή, πνπ εθηξέθνληαη
ζε εληαηηθά ζπζηήκαηα εθηξνθήο. Ώπηφ νθείιεηαη ζηνλ πεξηνξηζκέλν αληαγσληζκφ γηα ηελ ηξνθή θαη
ζηνλ επαξθή δηαζέζηκν ρψξν, έηζη ψζηε θάζε δψν λα κπνξεί λα εθθξάδεη ειεχζεξα ηε ζπκπεξηθνξά
ηνπ. Βπίζεο, ε ηάζε ζρεκαηηζκνχ κηθξψλ νκάδσλ κε ηελ έλλνηα ηεο «γεηηνληάο» (ζπληειεζηήο
ζύκπιεμεο) ζπκθσλεί κε ηνπο Sowell θ.α. (1999) θαη Ungerfeld θ.α. (2014), νη νπνίνη αλαθέξνπλ φηη
θαηά ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο βφζθεζεο ηα βννεηδή ζρεκαηίδνπλ ππννκάδεο, κέζσ ησλ νπνίσλ
καζαίλνπλ θαη αλαπηχζζνπλ δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο βφζθεζεο αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ
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ππφινηπσλ κειψλ ηεο αγέιεο. Βπηπξφζζεηα, ε αλάγθε δηαηήξεζεο θνηλσληθήο ζπλνρήο ζηα βννεηδή
θαηά ηε κεηαθίλεζή ηνπο επηζεκάλζεθε θαη απφ ηνλ Sato (1982), ελψ νη Moran θαη Doyle (2015)
αλαθέξνπλ φηη φηαλ ηα βννεηδή κεηαθηλνχληαη, ζρεκαηίδνπλ έλα εληαίν ζχλνιν, ζην νπνίν ε θίλεζε
ελφο δψνπ σζεί θαη ηα ππφινηπα δψα ζε θίλεζε.
Ο θνηλσληθφο ραξαθηήξαο ησλ δχν δξαζηεξηνηήησλ εθθξάζηεθε απφ ηελ αχμεζε ηφζν ησλ
άκεζσλ (ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ην βαζκό) φζν θαη ησλ έκκεζσλ επαθψλ (ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ
εγγύηεηα) πνπ θαηαγξάθεθαλ κεηαμχ ησλ λεξνβνχβαισλ. Οη λεξνβνχβαινη ζεσξνχληαη θνηλσληθά
δψα θαη θαηά ηελ παξακνλή ηνπο ζηηο βνζθήζηκεο εθηάζεηο εθθξάδνπλ ειεχζεξα εγγελείο
ζπκπεξηθνξέο, φπσο είλαη νη ζεηηθέο αιιειεπηδξάζεηο κε ηα άιια κέιε ηεο αγέιεο (Napolitano θ.α.
2013). Χζηφζν, επεηδή ε κεηαθίλεζε είλαη κηα αληαγσληζηηθή δξαζηεξηφηεηα, νη ηάζεηο
θνηλσληθνπνίεζεο πνπ εκθάληζαλ νη λεξνβνχβαινη θαηά ηε δξαζηεξηφηεηα απηή, δελ ήηαλ ηφζν
έληνλεο φζν θαηά ηε βφζθεζε (αζζελέζηεξε ζπζρέηηζε ηνπ βαζκνύ θαη ηεο εγγύηεηαο κε ηε
δξαζηεξηφηεηα ηεο κεηαθίλεζεο). Δ θνηλσληθνπνίεζε ησλ λεξνβνχβαισλ θαηά ηηο δξαζηεξηφηεηεο
απηέο θάλεθε λα πξαγκαηνπνηείηαη κε ην ζρεκαηηζκφ κεγάισλ νκάδσλ, ζηηο νπνίεο ελζσκαηψλνληαλ
ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα κέιε ηεο αγέιεο (ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηε δηακεζόηεηα θαη ζηηο δχν
δξαζηεξηφηεηεο), ειαρηζηνπνηψληαο θαηά ζπλέπεηα ηελ απνκφλσζε. ρεηηθά κε απηφ, ε Jensen (2018)
δηαπίζησζε φηη ηα βννεηδή θαηαπνλνχληαη ηδηαίηεξα φηαλ απνκνλψλνληαη ή ζηεξνχληαη ηελ επαθή κε
ηα άιια κέιε ηεο αγέιεο (Raussi θ.α. 2003, Færevik θ.α. 2006), ππνδειψλνληαο φηη αληηιακβάλνληαη
ηελ απνκφλσζε σο έλα κε επηζπκεηφ ραξαθηεξηζηηθφ. Ο θνηλσληθφο ραξαθηήξαο ησλ δχν
δξαζηεξηνηήησλ απεηθνλίδεηαη θαη ζην ζρεκαηηζκφ αδχλακσλ ηεξαξρηψλ, φπσο ππνδειψλεη ε
αξλεηηθή ζπζρέηηζε ηεο ηδηνθεληξηθόηεηαο κε ηηο δχν δξαζηεξηφηεηεο. Σν εχξεκα απηφ κπνξεί λα
απνδνζεί ζην γεγνλφο φηη ε δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ζηα δψα, φπσο εθθξάδεηαη κε ηελ
αλάπηπμε ηζρπξψλ δεζκψλ κεηαμχ ησλ κειψλ κηαο νκάδαο, δελ επηηξέπεη ηελ εκθάληζε έληνλσλ
δηαθνξψλ ζηελ θνηλσληθή θαηάηαμε. Γεληθά, ε δξαζηεξηφηεηα ηεο βφζθεζεο πξνάγεη ηελ επεκεξία
θαη επδσία ησλ δψσλ (Koidou θ.α. 2019), θαζψο δεκηνπξγνχληαη ζπλζήθεο θαιχηεξεο επηθνηλσλίαο
κεηαμχ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφδνπλ βέιηηζηεο ζηξαηεγηθέο αλαδήηεζεο ηεο ηξνθήο ηνπο.
Εδηαίηεξα, ε έιιεηςε ηεξαξρηθψλ ηάζεσλ θαηά ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο κεηαθίλεζεο επηβεβαηψλεηαη θαη
απφ ηνπο Moran θαη Doyle (2015), νη νπνίνη αλαθέξνπλ φηη ηα βννεηδή κεηαθηλνχληαη δηαηεξψληαο
ζπγθεθξηκέλε ζεηξά, ρσξίο λα ππεξβαίλεη ην έλα ηε ζέζε ηνπ άιινπ.
Δ ειηθία θαίλεηαη φηη απνηειεί ζηνηρείν δηαθνξνπνίεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ λεξνβνχβαισλ
κεηαμχ ησλ δχν δξαζηεξηνηήησλ. Καηά ηε βφζθεζε, ηα κεγαιχηεξα ζε ειηθία άηνκα ηείλνπλ λα
απνθεχγνπλ ηηο αιιειεπηδξάζεηο κε ηα άιια κέιε ηεο αγέιεο (αξλεηηθή ζπζρέηηζε ηεο ειηθίαο κε ηελ
εγγύηεηα) ελψ θαηά ηε κεηαθίλεζε εκθάληζαλ πεξηζζφηεξεο ηάζεηο απνκφλσζεο απφ ηα ππφινηπα
κέιε ηεο αγέιεο, εθφζνλ δελ είραλ άκεζεο θαη έκκεζεο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο (αξλεηηθή ζρέζε κε ην
βαζκό θαη ηελ εγγύηεηα). Ώπηφ νθείιεηαη πηζαλφλ ζηελ αδπλακία ησλ ειηθησκέλσλ δψσλ λα
ζπκβαδίδνπλ κε ην ξπζκφ ηεο αγέιεο (Manning θαη Dawkins 2012), κε απνηέιεζκα λα κέλνπλ ζην
πίζσ κέξνο απηήο, θαζηζηψληαο ηα έηζη πην επάισηα ζηελ εκθάληζε ζεξεπηψλ (Moran θαη Doyle
2015). Χζηφζν, θαη ζηηο δχν δξαζηεξηφηεηεο ε δπλαηφηεηα ησλ δψσλ λα ηζρπξνπνηήζνπλ ηε ζέζε
ηνπο ζηελ αγέιε θαίλεηαη λα κελ εμαξηάηαη απφ ηελ ειηθία ηνπο (κε ζπζρέηηζε κε ηελ
ηδηνθεληξηθόηεηα).
ηε βφζθεζε, ην θχιν ησλ λεξνβνχβαισλ δελ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ην βαζκφ ζπκκεηνρήο ησλ
δψσλ ζηε δξαζηεξηφηεηα απηή (κε χπαξμε ζπζρέηηζεο κε ην βαζκό, ηελ εγγύηεηα, ηε δηακεζόηεηα θαη
ηελ ηδηνθεληξηθόηεηα). Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα αξζεληθά άηνκα θαίλεηαη λα θεξδίδνπλ ηφζν ζηελ
θνηλσληθφηεηα φζν θαη ζηελ ηεξαξρία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθίλεζεο, δεδνκέλνπ φηη αλέπηπμαλ
πεξηζζφηεξεο ζρέζεηο (άκεζεο ή έκκεζεο), ελζσκαηψλνληαο ζε νκάδεο ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα κέιε
ηεο αγέιεο θαη δεκηνπξγψληαο αιπζηδσηέο ηεξαξρίεο.
πκπεξαζκαηηθά, ηφζν ε βφζθεζε φζν θαη ε κεηαθίλεζε απνηεινχλ δξαζηεξηφηεηεο, πνπ
εληζρχνπλ ηελ θνηλσληθφηεηα ησλ δψσλ. κσο, κφλν ζηε δξαζηεξηφηεηα ηεο βφζθεζεο, νη
λεξνβνχβαινη πξνηηκνχλ λα ζρεκαηίδνπλ κηθξέο «γεηηνληέο» βειηηψλνληαο ηηο ζηξαηεγηθέο αλεχξεζεο
ηεο ηξνθήο ηνπο. Δ ειηθία θαη ην θχιν απνηεινχλ παξάγνληεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο θνηλσληθήο ηνπο
ζπκπεξηθνξάο, κε ηα ειηθησκέλα δψα λα απνθεχγνπλ ηηο αιιειεπηδξάζεηο θαηά ηε βφζθεζε θαη λα
εκθαλίδνπλ ηάζεηο απνκφλσζεο ζηε κεηαθίλεζε, θαη ηα αξζεληθά δψα λα είλαη πεξηζζφηεξν
θνηλσληθά κε ηάζεηο αλφδνπ ζηελ ηεξαξρία θαηά ηε κεηαθίλεζε.

579

19o Παλειιήλην Ααζνινγηθό πλέδξην / Ληηόρσξν Πηεξίαο, 29 επηεκβξίνπ-2 Οθησβξίνπ 2019

Βπραξηζηίεο
Δ έξεπλα ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ Βπηηξνπή Βξεπλψλ ηνπ Ώξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Θεζζαινλίθεο (Ώξηζκφο έξγνπ 92868).
Abstract
In the present study the structural patterns that develop in a water buffalo herd and their social
behaviour during the activities of grazing and moving on grazing lands at the area of the Lake Kerkini,
Serres Prefecture were investigated. The herd was considered as a network and the animals as the
nodes. It was found that in both activities the compactness and cohesiveness of the herd was
maintained and the sociality of the animals was enhanced; however only during the activity of grazing
the water buffalo herd seemed to have a cliquish structure, through the formation of small
―neighborhoods‖. Tendencies of acute hierarchies were not detected in any activity. The aged animals
presented isolative tendencies in the activity of moving, however age did not seem to consist a factor
for hierarchical emergence. Males were more sociable, incorporating in groups other members of the
herd and forming chain hierarchies.
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Πεξίιεςε
Σα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα ηεο ρψξαο παξέρνπλ πνιιαπιέο ππεξεζίεο κέζσ ησλ ιεηηνπξγηψλ
ππνζηεξίδνληαο ηελ νηθνλνκία, ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ αλζξψπηλε επεκεξία, σζηφζν νη
ππεξεζίεο απηέο δε γίλνληαη αληηιεπηέο ζην ζχλνιφ ηνπο, κε απνηέιεζκα ηε κεξηθή ελζσκάησζή ηνπο
ζηηο πνιηηηθέο δηαρείξηζεο γεο. θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ ε αμηνιφγεζε θαη νηθνλνκηθή
απνηίκεζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ ηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα ηεο ρψξαο ζηελ Κνηλή
Γεσξγηθή Πνιηηηθή ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο. Γηα ην ιφγν απηφ ρξεζηκνπνηήζεθαλ κέζνδνη αλάιπζεο
γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ (άκεζεο εληζρχζεηο, εληζρχζεηο γεσξγνπεξηβαιινληηθψλ θαη θιηκαηηθψλ
κέηξσλ, βηνινγηθήο θηελνηξνθίαο, επηιέμηκνη θαη κε βνζθφηνπνη) κε ηε βνήζεηα ησλ Γεσγξαθηθψλ
πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ, ψζηε λα αμηνινγεζνχλ νη δηάθνξεο θαηεγνξίεο θαη ε ρσξηθή θαηαλνκή
ησλ νηθνζπζηεκηθψλ ππεξεζηψλ ζε επίπεδν Ώπνθεληξσκέλεο Αηνίθεζεο. Ώπφ ηα απνηειέζκαηα ηεο
έξεπλαο αλαδείρζεθε ε ζεκαληηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ ηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα κε
κέζε ζπλνιηθή αμία 90,6 επξψ/ζηξέκκα. Βπηπιένλ παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή ρσξηθή δηαθχκαλζε ηεο
νηθνλνκηθήο αμίαο ηφζν γηα ηηο κε πξνκεζεπηηθέο (57,5 επξψ/ζηξέκκα) φζν θαη γηα ηηο πξνκεζεπηηθέο
νηθνζπζηεκηθέο ππεξεζίεο (33,1 επξψ/ζηξέκκα) αλά Ώπνθεληξσκέλε Αηνίθεζε. Σα αλσηέξσ
ζπκπεξάζκαηα ζπκβάιινπλ ζηελ αλαγλψξηζε ηεο κεγάιεο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ ηα
δαζηθά νηθνζπζηήκαηα θαη απνηεινχλ θίλεηξν γηα ηελ πξνζηαζία θαη αεηθφξν δηαρείξηζε ηνπο.
Λέμεηο θιεηδηά: νηθνζπζηεκηθέο ππεξεζίεο, εληαία ελίζρπζε, δαζηθά νηθνζπζηήκαηα, Κνηλή Γεσξγηθή
Πνιηηηθή.
Βηζαγσγή
Δ Βπξσπατθή ζηξαηεγηθή γηα ηε κεηάβαζε ζε κηα νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ άλζξαθα
ζηεξίδεηαη ζηελ πξνζηαζία, αεηθφξν δηαρείξηζε θαη θαηλνηφκν αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ
νηθνζπζηεκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ επηθξάηεηά ηεο, ζηφρνο πνπ θαζηζηά ηνλ πνιπιεηηνπξγηθφ ξφιν
ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ. ηελ θαηεχζπλζε απηή ε Βπξσπατθή Έλσζε
(Β.Β.) αλέπηπμε πξσηνβνπιία, θαη κε βάζε ηελ Βπξσπατθή ηξαηεγηθή γηα ηε ΐηνπνηθηιφηεηα γηα ην
έηνο 2020, ζέζπηζε έλα εληαίν πιαίζην εξγαζίαο θαη ηα θξηηήξηα γηα ηε Υαξηνγξάθεζε θαη
Ώμηνιφγεζε ησλ Οηθνζπζηεκάησλ θαη ησλ Τπεξεζηψλ ηνπο, γλσζηφ σο Αηεζλήο Κνηλή Σαμηλφκεζε
ησλ Οηθνζπζηεκηθψλ Τπεξεζίσλ (CICES) (Haines-Young θαη Potschin 2011), ελψ παξάιιεια
δφζεθε εληνιή ζηα θξάηε- κέιε λα ραξηνγξαθήζνπλ θαη λα απνηηκήζνπλ ηηο νηθνζπζηεκηθέο
ππεξεζίεο ζηα φξηα ηεο επηθξάηεηάο ηνπο, ψζηε λα βειηησζεί ε γλψζε γηα ηα νηθνζπζηήκαηα θαη ηηο
ππεξεζίεο ηνπο αιιά θαη γηα πξνσζεζεί ε ελζσκάησζε ηεο αμίαο ηνπο ζε ινγηζηηθά θαη απνγξαθηθά
πξφηππα (Hayha θ.α. 2015). χκθσλα κε ην εληαίν Βπξσπατθφ πιαίζην θαζνξίζηεθαλ ηέζζεξηο θχξηεο
θαηεγνξίεο νηθνζπζηεκηθψλ ππεξεζηψλ: α) νη Πξνκεζεπηηθέο (ηξνθή γηα ηνλ άλζξσπν θαη ηα δψα,
πξψηεο χιεο, θαχζηκα, πιηθά), β) νη Ρπζκηζηηθέο (ξχζκηζε θιίκαηνο, πνηφηεηα αέξα, απνηξνπή
δηάβξσζεο εδάθνπο, δηαηήξεζε θχθινπ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ, γ) νη Πνιηηηζηηθέο (αηζζεηηθή
απφιαπζε, αλαςπρή, ηνπξηζκφο, εθπαίδεπζε θαη δ) νη Θεκειηψδεηο (δηαηήξεζε θχθινπ δσήο,
εδαθνγέλεζε, θχθινο λεξνχ, παξνρή ελδηαηηήκαηνο, παξαγσγή νμπγφλνπ). Oη κε πξνκεζεπηηθέο
ππεξεζίεο (ξπζκηζηηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη ζεκειηψδεηο) αλαθέξνληαη ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ
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δηαζέηνπλ ραξαθηεξηζηηθά δεκνζίσλ αγαζψλ, θαζψο ηα άηνκα δελ κπνξνχλ λα εμαηξεζνχλ απφ ηε
ρξήζε ησλ αγαζψλ αιιά θαη ε αηνκηθή ηνπο ρξήζε δελ κπνξεί λα κεηψζεη ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπο ζηνλ
ππφινηπν πιεζπζκφ.
Βπηπιένλ, ε Β.Β. έρεη ζέζεη ηελ απνθαηάζηαζε θαη δηαηήξεζε ησλ νηθνζπζηεκηθψλ ππεξεζηψλ σο
κηα απφ ηηο έμη βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Κνηλήο Γεσξγηθήο Πνιηηηθήο γηα ηελ Πξνγξακκαηηθή
Πεξίνδν 2014-2020. Γη απηφ ζηε λέα πεξίνδν νη άκεζεο εληζρχζεηο (Ππιψλαο Ε) θαηαβάιινληαη ζηνπο
γεσξγνχο βάζεη ηεο επηιέμηκεο έθηαζεο (εθηαηηθά δηθαηψκαηα), απνζπλδεδεκέλεο απφ ηελ παξαγσγή
πξντφλησλ, φπνπ έλα (1) δηθαίσκα αληηζηνηρεί ζε έθηαζε ελφο επηιέμηκνπ εθηαξίνπ (1 ha), ζηα νπνία
πξέπεη ππνρξεσηηθά λα αζθείηαη γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηα νπνία θαηαγξάθνληαη θαη
δηαρεηξίδνληαη ζην Οινθιεξσκέλν πζηήκα Αηαρείξηζεο θαη Βιέγρνπ (Ο..Α.Β) (E.Κ.1306/2013).
χκθσλα κε ηνλ Βιιεληθφ Φάθειν νη εθηάζεηο ηεο ρψξαο δηαηξέζεθαλ ζε ηξεηο πεξηθέξεηεο εθηφο απφ
ηα ςειά Αάζε (ΐνζθφηνπνη, Ώξφζηκεο θαη Αελδξψδεηο), κε ηα πνζνζηά θαηαλνκήο ησλ εηήζησλ
άκεζσλ εληζρχζεσλ (Ππιψλαο Ε) λα αλέξρνληαη ζε 25%, 48% θαη 27%, αληίζηνηρα (Τ.Ώ.
104/7056/22-05-2015 (ΦΒΚ 147 ΐ). Βπηπξφζζεηα, ζηνλ Ππιψλα Ε πξνβιέπεηαη φηη γηα ηελ θαηαβνιή
ηνπ 30% ησλ άκεζσλ εληζρχζεσλ (πξάζηλε ελίζρπζε) βαζηθή πξνυπφζεζε απνηειεί ε εθαξκνγή
γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ πνπ είλαη επσθειείο γηα ην θιίκα θαη ην πεξηβάιινλ θαη ζπγθεθξηκέλα: α) ε
δηαηήξεζε ησλ πθηζηάκελσλ κφληκσλ βνζθνηφπσλ β) ε δηαθνξνπνίεζε ησλ θαιιηεξγεηψλ, θαη γ) ε
χπαξμε πεξηνρήο νηθνινγηθήο εζηίαζεο ζηε γεσξγηθή έθηαζε. Βθηφο φκσο απφ ηνλ Ππιψλα Ε
πξφζζεηεο πιεξσκέο πξνυπνινγίδνληαη γηα ηελ εζεινληηθή ζπκκεηνρή ησλ γεσξγψλ ζε κέηξα ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο (Ππιψλαο ΕΕ) κε ζηφρν λα πξνζθεξζνχλ σθέιεηεο απφ αγαζά
θαη ππεξεζίεο ησλ νηθνζπζηεκάησλ πνπ δηαζέηνπλ ραξαθηεξηζηηθά δεκνζίσλ αγαζψλ
(γεσξγφπεξηβαιινληηθά θαη θιηκαηηθά κέηξα, βηνινγηθή θηελνηξνθία, γελεηηθνί πφξνη ζηελ
θηελνηξνθία). Με βάζεη ηα αλσηέξσ ε πξάζηλε ελίζρπζε απνηειεί ηελ πξψηε πνιηηηθή θαη λνκηθά
δεζκεπηηθή παξέκβαζε ηεο Β.Β. γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ελζσκάησζε ηεο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ
πξνζθέξνπλ ηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ Βπξσπαίσλ γεσξγψλ (Pleninger
θ.α. 2013), θαζψο ζχκθσλα κε ηνπο Engel θ.α. (2008) νη πιεξσκέο γηα ηηο παξερφκελεο
νηθνζπζηεκηθέο ππεξεζίεο απνηεινχλ θίλεηξν γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ
νηθνζπζηεκάησλ.
Ο ζρεδηαζκφο, ε πινπνίεζε, ε δηαρείξηζε θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ
Βπξσπατθψλ πνιηηηθψλ φκσο εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε δηαζεζηκφηεηα ηεο ρσξηθήο
πιεξνθνξίαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αμίαο ησλ πνιιαπιψλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ ζηελ θνηλσλία
θαη ηελ νηθνλνκία ηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα (Schanger θ.α. 2013). ήκεξα ζηνλ Βπξσπατθφ ρψξν,
ππάξρνπλ πεξηνξηζκέλεο κειέηεο φζνλ αθνξά ηε ραξηνγξάθεζε θαη απνηίκεζε ησλ νηθνζπζηεκηθψλ
ππεξεζηψλ (Grêt-Regamey θ.α. 2017) ελψ γηα ηελ Βιιάδα νη πιεξνθνξίεο είλαη ειάρηζηεο ηδίσο γηα ηα
δαζηθά νηθνζπζηήκαηα, ηα νπνία βάζεη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο δηαθξίλνληαη ζε δάζε, δαζηθέο θαη
ρνξηνιηβαδηθέο εθηάζεηο. χκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηεο θάιπςεο- ρξήζεο γεο ηνπ Βπξσπατθνχ
πξνγξάκκαηνο Corine γηα ην έηνο 2012 ηα ρακειά δάζε, oη δαζηθέο, νη ρνξηνιηβαδηθέο θαη νη
θξπγαληθέο εθηάζεηο θαηαιακβάλνπλ ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο επηθξάηεηαο κε έθηαζε κεγαιχηεξε
απφ 35 εθαηνκκχξηα ζηξέκκαηα. Βπηπιένλ, ην ζπλνιηθφ δστθφ θεθάιαην πνπ εθηξέθεηαη ζηε ρψξα
αλέξρεηαη ζε 13.180.125 θεθαιέο, απφ ηα νπνία 66% είλαη πξφβαηα, 30% αίγεο θαη 4% βννεηδή,
γεγνλφο πνπ δηαθνξνπνηεί ηελ Βιιάδα: α) σο πξνο ηε ζχλζεζε ησλ εθηξνθψλ (αηγνπξνβαηνηξνθία),
θαηαηάζζνληαο ηελ πξψηε ζε αίγεο θαη ηέηαξηε ζε πξφβαηα ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα θξάηε-κέιε ηεο
Β.Β. (Eurostat 2016), β) σο πξνο ην είδνο ησλ εθηξνθψλ, ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπο αθνινπζεί ην εκηεθηαηηθφ ζχζηεκα (πνηκληαθή κε κεηαθηλνχκελε εθηξνθή) θαη γ) σο πξνο ηελ θαηεχζπλζε
παξαγσγήο, κε θπξίαξρε (>90%) ηε γαιαθηνπαξαγσγή ζε ζρέζε κε ηελ θξεαηνπαξαγσγή.
Με βάζε ηα αλσηέξσ ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ ε αμηνιφγεζε θαη νηθνλνκηθή
απνηίκεζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ ηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα ηεο Βιιάδαο ζηα πιαίζηα ηεο
Κνηλήο Γεσξγηθήο Πνιηηηθήο ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο.
Τιηθά θαη Μέζνδνη
ην πιαίζην ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαηαγξάθεθαλ γηα ην ζχλνιν ηεο ρψξαο νη άκεζεο εληζρχζεηο
(Ππιψλαο Ε) θαη νη εληζρχζεηο: ηνπ Μέηξνπ 10 «Γεσξγνπεξηβαιινληηθά θαη θιηκαηηθά κέηξα» (Αξάζε
10.1.09 «Αηαηήξεζε απεηινχκελσλ απηφρζνλσλ θπιψλ αγξνηηθψλ δψσλ» θαη 10.2.1 «Γελεηηθνί πφξνη
ζηελ θηελνηξνθία»,) β) ηνπ Μέηξνπ 11 « ΐηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο» (Αξάζε 11.1.2 : Βληζρχζεηο γηα ηε
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κεηαηξνπή ζε βηνινγηθέο πξαθηηθέο θαη κεζφδνπο ζηελ θηελνηξνθία θαη Αξάζε 11.2.2 : Βληζρχζεηο
γηα ηε δηαηήξεζε ζε βηνινγηθέο πξαθηηθέο θαη κεζφδνπο παξαγσγήο ζηελ θηελνηξνθία) θαη γ) ηνπ
Μέηξνπ 13 «Βληζρχζεηο ζε πεξηνρέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ θπζηθά ή άιια εηδηθά κεηνλεθηήκαηα»
ηνπ Πξνγξάκκαηνο Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο 2014-2020 (Ππιψλαο ΕΕ), ε αξρηθή κνλαδηαία αμία
δηθαησκάησλ (Ώ.Μ.Ώ.Α.) ησλ θηελνηξφθσλ θαη νη βνζθφηνπνη (επηιέμηκνη θαη κε) ηνπ Οξγαληζκνχ
Πιεξσκψλ θαη Βιέγρνπ Κνηλνηηθψλ Βληζρχζεσλ, Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Βγγπήζεσλ.
(Ο.Π.Β.Κ.Β.Π.Β).
ηε ζπλέρεηα ππνινγίζηεθαλ ε ζπλνιηθή αμία ησλ πιεξσκψλ, ε αξρηθή κνλαδηαία αμία αλά
κνλάδα επηθάλεηαο, ε κέζε εηήζηα ηηκή ησλ πιεξσκψλ, ε θαηαλνκή ηνπο θαηά θιάζεηο πιεξσκψλ
ελψ ηέινο δηεξεπλήζεθε θαη ε γεσρσξηθή ηνπο θαηαλνκή ζε επίπεδν Ώπνθεληξσκέλεο Αηνίθεζεο. Δ
αξρηθή κνλαδηαία αμία ησλ δηθαησκάησλ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο επηιέμηκεο εθηάζεηο πνπ δειψλνπλ
νη θηελνηξφθνη ην 2015 θαη ηελ αμία ησλ δηθαησκάησλ ελίζρπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
εηδηθψλ δηθαησκάησλ, πνπ θαηείρε ν θηελνηξφθνο ην 2014, ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν: Ώ.Μ.Ώ.Α.
(επξψ/ha) = (αμία δηθαησκάησλ πνπ θαηείρε ν θηελνηξφθνο έηνπο 2014 × ζηαζεξφ πνζνζηφ %) /
αξηζκφο δηθαησκάησλ έηνπο 2015, φπνπ ζηαζεξφ πνζνζηφ = αλψηαην φξην βαζηθήο ελίζρπζεο έηνπο
2015 / ζπλνιηθή αμία φισλ ησλ δηθαησκάησλ έηνπο 2014. Βπηπιένλ, γηα ηε ρσξηθή θαηαλνκή ησλ
πιεξσκψλ νηθνζπζηεκηθψλ ππεξεζηψλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα παξαθάησ γεσρσξηθά δεδνκέλα: α)
ξηα δηνηθεηηθήο δηαίξεζεο ηεο ρψξαο ζε κνξθή ζρεκαηηθνχ πνιπγσληθψλ αξρείσλ, β) Φεθηαθφ
ζρεκαηηθφ αξρείν ρξήζεσλ γεο ηνπ Ο.Π.Β.Κ.Β.Π.Β. Ώπφ ην αξρείν απηφ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα
πνιχγσλα πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο βνζθφηνπνη, θαζψο θαη ε πιεξνθνξία γηα ηνπο ζπληειεζηέο
επηιεμηκφηεηαο (PEF%). Σέινο φια ηα αλσηέξσ επίπεδα πιεξνθνξηψλ ζπλδπάζηεθαλ κε ηε ρξήζε
ηεο εληνιήο Έλσζε ηνπ Γεσγξαθηθνχ πζηήκαηνο Πιεξνθνξηψλ, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κηα λέα
πνιπγσληθή βάζε δεδνκέλσλ.
Ώπνηειέζκαηα
Ώπφ ηα δεδνκέλα ηνπ Πίλαθα 1 απνθαιχπηεηαη ε κεγάιε νηθνλνκηθή αμία ησλ ππεξεζηψλ πνπ
παξέρνπλ ηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα ηεο ρψξαο ζηα πιαίζηα ηεο Κνηλήο Γεσξγηθήο Πνιηηηθήο ηεο
Βπξσπατθήο Έλσζεο, εθηάζεηο ηεο ρψξαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο βνζθφηνπνη, ε νπνία αλέξρεηαη
ζε 4,23 δηζεθαηνκκχξηα επξψ πεξίπνπ γηα ηελ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2014-2020, πνζφ ην νπνίν
αληηζηνηρεί ζην 2,23% ηνπ Ώθαζάξηζηνπ Βζληθνχ Πξντφληνο (Ώ.Β.Π.) γηα ην έηνο 2018, κε κέζε
εηήζηα αμία 705.892.575 επξψ.
χκθσλα κε ηνλ Βπξσπατθφ Καλνληζκφ 1307/2013, σο κφληκνο βνζθφηνπνο λνείηαη ε γε πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάπηπμε αγξσζησδψλ ή άιισλ πνσδψλ θηελνηξνθηθψλ θπηψλ κε θπζηθφ
ηξφπν (απηνθπή) ή κε θαιιηέξγεηα (ζπαξκέλα) θαη δελ έρεη πεξηιεθζεί ζηελ ακεηςηζπνξά επί πέληε
έηε ή πεξηζζφηεξν, κπνξεί λα πεξηιακβάλεη άιια είδε, φπσο ζάκλνπο θαη/ή δέλδξα πνπ πξνζθέξνληαη
γηα βνζθή, ππφ ηνλ φξν φηη επηθξαηνχλ ηα αγξσζηψδε θαη ινηπά πνψδε θηελνηξνθηθά θπηά, θαζψο
θαη, εθφζνλ ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε ησλ θξαηψλ κειψλ, γε πνπ πξνζθέξεηαη γηα βνζθή θαη
εληάζζεηαη ζε θαζηεξσκέλεο ηνπηθέο πξαθηηθέο φπνπ ηα αγξσζηψδε θαη ινηπά πνψδε θηελνηξνθηθά
θπηά παξαδνζηαθά δελ επηθξαηνχλ ζηηο εθηάζεηο βνζθήο. Βλψ ζχκθσλα κε ηηο αιιαγέο πνπ επήιζαλ
ζηνλ αλσηέξσ νξηζκφ κε ηνλ Καλνληζκφ 2393/2017 ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ε πιεηνςεθία
ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηήκαησλ ηεο ρψξαο (ρακειά δάζε, δαζηθέο, ρνξηνιηβαδηθέο θαη θξπγαληθέο
εθηάζεηο) κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο επηιέμηκνη κφληκνη βνζθφηνπνη. Πξνυπφζεζε γηα ηελ
νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ ηα αλσηέξσ νηθνζπζηήκαηα, απνηειεί ε
επηιεμηκφηεηά ηνπο ζην χζηεκα Ώλαγλψξηζεο Γεσηεκαρίσλ, κε βαζηθφηεξα θξηηήξηα: α) ηελ άζθεζε
ηεο θηελνηξνθηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη β) ηελ ππθλφηεηα ηεο μπιψδνπο βιάζηεζεο, ε νπνία θαη
θαζνξίδεη ηελ πξφζβαζε ησλ δψσλ ζηε δηαζέζηκε βνζθήζηκε χιε.
χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 2 κφλν ην 43,7% ηνπ ζπλφινπ ησλ εθηάζεσλ ησλ δαζηθψλ
νηθνζπζηεκάησλ ηεο ρψξαο (ρακειά δάζε, δαζηθέο, ρνξηνιηβαδηθέο θαη θξπγαληθέο εθηάζεηο)
ζεσξνχληαη σο επηιέμηκεο ζηελ Κ.Γ.Π.. Ώπφ απηέο νη πςειφηεξνη ζπληειεζηέο επηιεμηκφηεηαο
παξαηεξνχληαη ζηα νηθνζπζηήκαηα κε ππθλφηεηα μπιψδνπο βιάζηεζεο (<50%), πνπ
αληηπξνζσπεχνπλ ην 36,3% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο, ελψ ρακειφο ζπληειεζηήο επηιεμηκφηεηαο
απνδίδεηαη ζε απηά κε ππθλή μπιψδε βιάζηεζε (50-70%), πνπ αληηζηνηρνχλ κφιηο ζην 7,4% ηεο
ζπλνιηθήο έθηαζεο. Ώληηζέησο, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (53,6%) ησλ αλσηέξσ δαζηθψλ
νηθνζπζηεκάησλ είλαη κε επηιέμηκα, κε ηελ πιεηνςεθία απφ απηά (32,1%) λα απνιακβάλνπλ
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κεδεληθνχο ζπληειεζηέο επηιεμηκφηεηαο ιφγσ ηεο πνιχ κεγάιεο ππθλφηεηαο ηεο βιάζηεζεο (>75%
βαζκνχ ζπγθφκσζεο), ε νπνία πεξηνξίδεη ηελ θίλεζε ησλ θηελνηξνθηθψλ δψσλ θαη θαη' επέθηαζε ηελ
πξφζβαζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο βνζθήζηκεο χιεο, κε απνηέιεζκα ηε ζπζζψξεπζε κεγάιεο
πνζφηεηαο βηνκάδαο, ηε κείσζε ηεο παξερφκελεο πξνκεζεπηηθήο ππεξεζίαο θαη ηνλ απμεκέλν
θίλδπλν πξφθιεζεο κεγάιεο έληαζεο δαζηθψλ ππξθαγηψλ (Verhagen θ.α. 2018; Nunes θ.α. 2019) Σν
γεγνλφο απηφ κπνξεί λα απνδνζεί ζηε καθξνρξφληα απνπζία δηαρείξηζεο, ιφγσ έιιεηςεο πξνζθνξάο
δηαζέζηκσλ πφξσλ θαη ππνδνκψλ ζηε Ααζηθή Τπεξεζία ηεο ρψξαο, ζην γεγνλφο φηη νη εθηάζεηο απηέο
πεξηγξάθνληαη ζηηο δηαρεηξηζηηθέο κειέηεο σο δεπηεξεχνπζεο θαξπψζεηο αιιά θαη ζηελ πςειή
αζηηθνπνίεζε ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ, ε νπνία νδήγεζε ζηελ εγθαηάιεηςε ησλ νξηαθψλ
γεσξγηθψλ εθηάζεσλ ζηελ νξεηλή δψλε, επηηαρχλνληαο ηε θπζηθή δηεξγαζία ηεο νηθνινγηθήο
δηαδνρήο ηεο βιάζηεζεο, κε ζπλέπεηα ηελ αιιαγή ρξήζεο γεο (δαζσκέλνη αγξνί) ζχκθσλα θαη κε ηα
επίζεκα ζηνηρεία ηνπ ΤΠΒΚΏ ζην πιαίζην πινπνίεζεο νξηνζέηεζεο ησλ δαζψλ θαη δαζηθψλ
εθηάζεσλ ηεο ρψξαο (ΤΠΒΚΏ 2019).
Πίλαθαο 1. Δζληθά αλώηαηα πνζά (εθ. επξώ), άκεζεο εληζρύζεηο (Ππιώλαο Η) θαη εληζρύζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο (Π.Α.Α.) (Ππιώλαο ΗΗ) ηεο πεξηθέξεηαο ησλ βνζθνηόπσλ ηεο Κνηλήο Γεσξγηθήο Πνιηηηθήο (2014-2020)
Table 1. Maximum national amounts (million Euros) of direct payments (Pillar I) and payments of Rural Develνpment
Program (Pillar IΗ) and their distribution by region of rangelands in Common Agricultural Policy (2014-2020)
Έηνο

Βζληθφ αλψηαην πνζφ
(εθ. €)

Άκεζεο εληζρχζεηο
(Ππιψλαο Ε)

Π.Ώ.Ώ.
(Ππιψλαο ΕΕ)

χλνιν
(Ππιψλαο Ε & ΕΕ)

2015

2.039.122.000

509.780.500

163.425.711

673.206.211

2016

2.015.116.000

503.779.000

163.425.711

667.204.711

2017

1.991.083.000

497.770.750

163.425.711

661.196.461

2018

1.969.129.000

492.282.250

436.425.711

928.707.961

2019

1.947.177.000

486.794.250

168.025.893

654.820.143

2020

1.947.177.000

486.794.250

163.425.711

650.219.961

χλνιν

11.908.804.000

2.977.201.000

1.258.154.448

4.235.355.448

Πίλαθαο 2. Καηαλνκή ησλ δαζηθώλ νηθνζπζηεκάησλ (ζηξέκκαηα) θαηά θιάζεηο ππθλόηεηαο μπιώδνπο βιάζηεζεο θαη
επηιεμηκόηεηαο ζηελ Κνηλή Γεσξγηθή Πνιηηηθή (2014-2020)
Table 2. Distribution of forest ecosystems (stremmata) per woody vegetation density and eligibility range
in Common Agricultural Policy (2014-2020)
Πνζνζηφ ησλ
Ππθλφηεηα
πλνιηθή έθηαζε
πληειεζηήο
επηιέμηκσλ επί ηνπ
μπιψδνπο βιάζηεζεο
Έθηαζε (ζηξ.)
επηιέμηκσλ
Βπηιεμηκφηεηαο (%)
ζπλφινπ ησλ
θαη βξάρσλ (%)
βνζθνηφπσλ (ζηξ.)
εθηάζεσλ (%)
11,4
0-10
4.110.529
100
4.093.619
10-30

5.633.458

80

4.494.046

12,5

30-50

7.485.701

60

4.465.891

12,4

50-75

7.216.857

37,5

2.681.791

7,4

75-100

11.576.539

0

0

0

15.735.347

43,7

χλνιν

36.023.084
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Βηθφλα 1. Υαξηνγξάθεζε ηεο αμίαο ησλ πξνκεζεπηηθώλ ππεξεζηώλ ησλ δαζηθώλ νηθνζπζηεκάησλ
(επξώ/ζηξέκκα, Ππιώλαο Η) αλά Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε
Figure 1. Mapping of provisioning services value of forest ecosystems
(euro/stremma, Pillar I) per Decentralized Administration

Βηθφλα 2. Υαξηνγξάθεζε ηεο αμίαο ησλ ξπζκηζηηθώλ θαη ζεκειησδώλ ππεξεζηώλ ησλ δαζηθώλ νηθνζπζηεκάησλ
(επξώ/ζηξέκκα, Ππιώλαο ΗΗ) αλά Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε
Figure 2. Mapping of non provisioning (regulating and supporting) services value of forest ecosystems
(euro/stremma, Pillar IΗ) per Decentralized Administration

εκαληηθέο δηαθνξέο παξαηεξνχληαη ζηελ αμία κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ ησλ ππεξεζηψλ
πνπ παξέρνπλ ηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα αλά Ώπνθεληξσκέλε Αηνίθεζε ηεο ρψξαο (Βηθφλα. 1,2). Οη
ξπζκηζηηθέο θαη νη ζεκειηψδεηο εκθαλίδνπλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξε αμία κε κέζν φξν 55,7
επξψ/ζηξέκκα ζε αληίζεζε κε ηηο πξνκεζεπηηθέο ππεξεζίεο θαη εηδηθφηεξα ηε ρξήζε ηεο βνζθήο ησλ
αγξνηηθψλ δψσλ, κέζσ ηεο άζθεζεο ηεο θηελνηξνθηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ε νπνία αλέξρεηαη 33,1
επξψ/ζηξέκκα, αληίζηνηρα. Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα απνδνζεί ζηε κεγάιε ζεκαζία πνπ απνδίδεη ε
Βπξσπατθή Έλσζε ζηελ επίδξαζε ηεο Κνηλήο Γεσξγηθήο Πνιηηηθήο, ηφζν ζηελ ηξέρνπζα
Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν (2014-2020) φζν θαη ζηελ επφκελε (2021-2017), ζην πεξηβάιινλ θαη ζην
θιίκα, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε παξαγσγή αζθαιψλ θαη πγηεηλψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ κε ην
ειάρηζην πεξηβαιινληηθφ θαη θιηκαηηθφ απνηχπσκα. Βπηπιένλ, ε πςειή αμία πνπ απνδίδεηαη ζηε
ρξήζε βνζθήο αληηθαηνπηξίδεη ηελ αλαγθαηφηεηα κείσζεο ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θηελνηξνθηθψλ
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πξντφλησλ κέζσ ηεο εθηαηηθήο βφζθεζεο, ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ειιείκκαηνο πξσηεΎλεο ζηελ
Βπξσπατθή Έλσζε, ηελ απμαλφκελε θαηαλαισηηθή δήηεζε γηα βηνινγηθά πξντφληα θαη ηελ αχμεζε
ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ κέζσ ηεο δηαθνξνπνίεζε ηεο γεσξγηθήο
παξαγσγήο (Candel θ.α. 2014). Σέινο, ε κεγάιε ρσξηθή δηαθχκαλζε ησλ αμίαο ησλ δχν θαηεγνξηψλ
ζηηο Ώπνθεληξσκέλεο Αηνηθήζεηο ηεο ρψξαο, νθείιεηαη ζην δηαθνξεηηθφ χςνο εληζρχζεσλ ησλ
θηελνηξφθσλ ζηηο πξνεγνχκελεο πξνγξακκαηηθέο πεξηφδνπο ηεο Κνηλήο Γεσξγηθήο Πνιηηηθήο, νη
νπνίεο θαηαβάιινληαλ βάζεη ηνπ αξηζκνχ ησλ δσηθψλ κνλάδσλ (ηζηνξηθά δηθαηψκαηα) (Nori θαη
Gemini 2011), αιιά θαη ζηε δηαθνξεηηθή ρσξηθή θαηαλνκή ηφζν δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ πνπ είλαη
επηιέμηκα πξνο ελίζρπζε φζν θαη ησλ θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ αλά ηελ επηθξάηεηα.
πκπεξάζκαηα
Δ αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ ηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα ηεο ρψξαο ζηα πιαίζηα
ηεο Κνηλήο Γεσξγηθήο Πνιηηηθήο, αλέδεημε ηε κεγάιε νηθνλνκηθή αμία ηφζν ησλ ξπζκηζηηθψλ θαη
ζεκειησδψλ φζν θαη ησλ πξνκεζεπηηθψλ πνπ απηά παξέρνπλ, αιιά θαη ηνλ πςειφ βαζκφ
ελζσκάησζήο ηνπο ζηε ηξαηεγηθή ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο. Βπηπιένλ, βξέζεθε φηη ε έιιεηςε
δηαρείξηζεο θπξίσο, αιιά θαη ε αιιαγή ρξήζεο γεο απνηεινχλ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο ηεο
ρακειήο πξνζθνξάο ησλ νηθνζπζηεκηθψλ ππεξεζηψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο αμίαο ησλ δαζηθψλ
νηθνζπζηεκάησλ. Σν γεγνλφο απηφ απνηειεί ηζρπξφ θίλεηξν γηα ηελ ηαρεία νινθιήξσζε ηεο
πληαγκαηηθήο επηηαγήο ηνπ Ααζνινγίνπ, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε αεηθφξνο δηαρείξηζε, αμηνπνίεζε
θαη πξνζηαζία ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, θαζψο απνηεινχλ βαζηθφ Ππιψλα ηεο αγξνηηθήο
αλάπηπμεο, ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο γηα ην θιίκα, ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη ηεο
αμηνπνίεζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζηα πιαίζηα ηεο κεηάβαζεο ηεο παγθφζκηαο θνηλφηεηαο ζηε βηννηθνλνκία.
Abstract
Forests of Greece support economy and human well-being with multiple ecosystems services through
their functions, however they are usually not fully recognized, thus are merely incorporated in the land
use policy. The aim of the present study was the assessment and economic evaluation of services that
forest ecosystems of Greece offer in the Common Agricultural Policy of the European Union. For this
reason GIS methods was used to analyze several geospatial data (direct payments, agro-enviromental
and climatic measures, payments for organic livestock farming, eligible and not eligible rangelands)
and visualize the distribution and provision of different services per Decentralize Administration. The
results revealed the significance of forest ecosystem services with mean total value of 90,6
euro/stremma. Furthermore, a significant spatial distribution for both non provisioning (regulating and
supporting) (57,5 euro /stremma) and provisioning services (33,1 euro/stremma) per Decentralized
Administration was observed. These results contributes to the acknowledgement of forest ecosystem
services high value and constitutes an incentive for their conservation and sustainable management.
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3
Α/λζε Ααζψλ Βπβνίαο, 341 00 Υαιθίδα, depkomili@yahoo.gr
1

2

Πεξίιεςε
Σν δαζηθφ πεξηβάιινλ, σο κέξνο ησλ αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ, θαηέζηε αληηθείκελν
ζπληαγκαηηθήο πξνζηαζίαο, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ
24 θαη ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ πληάγκαηνο. ε απηφ ζπλέβαιε ζεκαληηθά ε απαγφξεπζε ηεο
κεηαβνιήο ηνπ πξννξηζκνχ ησλ δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ κε θάπνηεο εμαηξέζεηο. Βπεκβάζεηο
επηηξέπνληαη ζηελ απνιχησο αλαγθαία επηθάλεηα γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη ζε
εμαηξεηηθέο κφλν πεξηπηψζεηο ζε αλαδαζσηέεο εθηάζεηο γηα έξγα θνηλσληθήο, εζληθήο θαη νηθνλνκηθήο
ζεκαζίαο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηε γεσξγηθή θαη δελδξνθνκηθή εθκεηάιιεπζε – θαιιηέξγεηα δαζηθψλ
εθηάζεσλ. Σν άξζξν 17 ηνπ πληάγκαηνο ζέηεη επηπιένλ θάησ απφ ηελ πξνζηαζία ηνπ ηελ ηδηνθηεζία,
ε απψιεηα ηεο νπνίαο δηθαηνινγείηαη γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη θαηφπηλ απνδεκίσζεο
ησλ ηδηνθηεηψλ. Δ θπξηφηεηα επί κίαο έθηαζεο είλαη έλα απφ ηα εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα απφιπηεο
εμνπζίαο ηνπ θπξίνπ ζην πξάγκα.
Λέμεηο θιεηδηά: Γαζηθή Ννκνζεζία, Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο, Γαζηθή Τπεξεζία, Γαζηθνί Υάξηεο,
πληαγκαηηθή Πξνζηαζία.
Βηζαγσγή
Δ δαζηθή Ννκνζεζία, έρεη έληνλε θαη δηαξθή παξνπζία ζην λνκηθφ ζηεξέσκα ηεο ρψξαο, απφ
ζπζηάζεσο ηνπ Βιιεληθνχ Κξάηνπο, αλάινγα δε, κε ηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο
δηακνξθψλεηαη, κεηαβάιιεηαη θαη πξνζαξκφδεηαη ζπλερψο. Υξεζηκνπνηεί θάζε πξφζθνξν ηξφπν,
εξγαιείν, κέζν πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξάςεη θαη λα δηαρεηξηζηεί ηηο εθηάζεηο πνπ ηίζεληαη θάησ απφ ηηο
πξνζηαηεπηηθέο ηεο δηαηάμεηο. (Καξαδφληα, 2018). Δ Ααζηθή Τπεξεζία πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξάςεη
ηηο εθηάζεηο πνπ είλαη ππφ ηελ δηαρείξηζή ηεο, πξνρσξά ζηελ θαηάξηηζε, ζεψξεζε, αλάξηεζε θαη
θχξσζε ησλ δαζηθψλ ραξηψλ ζην ζχλνιν ζρεδφλ ηεο ρψξαο, αξρηθά κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.
248/197616 θαη ηειηθά ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3889/2010 σο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη
ζήκεξα.17 ηνλ (αλαξηεκέλν) δαζηθφ ράξηε απνηππψλνληαη εθηάζεηο νη νπνίεο θέξνπλ ηνλ
ραξαθηεξηζκφ:
 ΏΏ: Άιιεο κνξθήο θαηά ηελ παιαηφηεξε αεξνθσηνγξάθηζε (1945): Ώ. Άιιεο κνξθήο θαηά ηελ
πξφζθαηε αεξνθσηνγξάθηζε (2007): Ώ
 ΏΑ: Άιιεο κνξθήο θαηά ηελ παιαηφηεξε αεξνθσηνγξάθηζε (1945): Ώ. Ααζηθήο Μνξθήο θαηά
ηελ πξφζθαηε αεξνθσηνγξάθηζε (2007): Α
 ΑΏ: Ααζηθήο κνξθήο θαηά ηελ παιαηφηεξε αεξνθσηνγξάθηζε (1945): Α. Άιιεο κνξθήο θαηά ηελ
Πξφζθαηε αεξνθσηνγξάθηζε (2007): Ώ
 ΑΑ: Ααζηθήο κνξθήο θαηά ηελ παιαηφηεξε αεξνθσηνγξάθηζε (1945): Α. Ααζηθήο κνξθήο θαηά
ηελ πξφζθαηε αεξνθσηνγξάθηζε (2007): Α
Παξά ην γεγνλφο φηη ν δαζηθφο ράξηεο δελ απνηππψλεη ηδηνθηεζίεο αιιά κνξθή (ραξαθηήξα)
εθηάζεσλ, εληνχηνηο φηαλ κία έθηαζε ραξαθηεξηζζεί σο ππαγφκελε ζηηο δηαηάμεηο ηεο δαζηθήο
λνκνζεζίαο, ηειεί ππφ ακθηζβήηεζε θαη ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο απηήο εθηφο αλ έρεη επηιπζεί κε
16

Βθηειεζηηθφο ηνπ πληάγκαηνο Νφκνο. Μεηέπεηηα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 11-13 ηνπ Ν. 998/79, επίζεο εθηειεζηηθφο
ηνπ πληάγκαηνο, Νφκνο.
17
θαη ηελ πνιχ ζεκαληηθή απφθαζε ηνπ Β‘ Σκήκαηνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Βπηθξαηείαο ηΒ 2818/1997
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έλαλ απφ ηνπο πεξηγξαθφκελνπο ηξφπνπο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 3208/2003, σο ηζρχεη.
Βίλαη γεγνλφο αλακθηζβήηεην, φηη νη δαζηθνί ράξηεο αλέδεημαλ ηελ νπζηαζηηθή ζχγθξνπζε αλάκεζα
ζηηο απζηεξέο δηαηάμεηο ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ πξαγκαηηθψλ παγησκέλσλ θαηαζηάζεσλ ζε
έλα πνιχ κεγάιν αξηζκφ εθηάζεσλ, ππέξ ησλ πνιηηψλ θαη θαηά ηνπ δαζηθνχ πεξηβάιινληνο, είηε
αλαθνξηθά κε ηελ ηδηνθηεζία είηε σο πξνο ηε ρξήζε ηνπο. Δ παξνχζα εξγαζία ζα αζρνιεζεί κε ην
λνκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηηο εθηάζεηο πνπ θέξνπλ ηελ θαηαρψξεζε ΑΏ θαη ΏΑ, ηελ πξνζθάησο
εθδνζείζα λνκνινγία θαη ηηο λνκηθέο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ δχν απηψλ ραξαθηεξηζκψλ. Χο
απνξξέεη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηελ δηακνξθσζείζα πάγηα λνκνινγία νη εθηάζεηο πνπ
θέξνπλ θαηαρψξεζε ΏΑ ή ΑΏ είλαη εθηάζεηο ππαγφκελεο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Ααζηθήο Ννκνζεζίαο.
Αηαπηζηψζεθε φηη νη εθηάζεηο πνπ έθεξαλ ηελ θαηαρψξεζε ΑΏ ήηαλ κεηαμχ άιισλ θαη εθηάζεηο νη
νπνίεο επηδνηνχληαλ κέζσ ηνπ Οξγαληζκνχ Πιεξσκψλ θαη Βιέγρνπ Κνηλνηηθψλ Βληζρχζεσλ
Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Βγγπήζεσλ (Ο.Π.Β.Κ.Β.Π.Β.) γηα ηηο θεξφκελεο θαιιηέξγεηεο. Λφγσ ηεο
κνξθήο ησλ, κεηά ηελ αλάξηεζε ησλ δαζηθψλ ραξηψλ πξνέθπςε ην εξψηεκα αλ νη εθηάζεηο απηέο
δχλαληαη λα ζπλερίζνπλ λα ιακβάλνπλ επηδφηεζε. ηνλ αληίπνδα απηψλ, βξίζθνληαη νη εθηάζεηο πνπ
επηγελνκέλσο (ηεο παιαηφηεξεο αεξνθσηνγξάθηζεο) απέθηεζαλ δαζηθή κνξθή αθνχ εγθαηαιείθζεθε
ε θαιιηέξγεηα ηνπο, ιφγσ ηεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο
δεθαεηίεο ηνπ 1960 θαη ηνπ 1970 (ζχκθσλα θαη κε ηα ζηνηρεία ηεο Βιιεληθήο ηαηηζηηθήο Ώξρήο –
ΒΛ.ΣΏΣ). Με κηα ζεηξά απνθάζεσλ ηνπ, ην πκβνχιην ηεο Βπηθξαηείαο (ηΒ) έρεη απνθαλζεί φηη
θαη νη εθηάζεηο πνπ απέθηεζαλ κεηαγελέζηεξα δαζηθή κνξθή ηίζεληαη θάησ απφ ηηο πξνζηαηεπηηθέο
δηαηάμεηο ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο (ηΒ Οι . 2009/2003, ηΒ 87/2015 θ.ι.π.).
Δ δπλαηφηεηα παξαρψξεζεο δαζηθψλ εθηάζεσλ γηα γεσξγηθή – δελδξνθνκηθή ρξήζε, είλαη
δηαρξνληθή θαη δηελεξγείηαη ζην πιαίζην ελφο γεληθφηεξνπ ζρεδηαζκνχ απνθαηάζηαζεο θαη ελίζρπζεο
ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ πνιηηψλ. Ώπφ ηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ πξψηνπ δαζηθνχ θψδηθα (Ν. 4173/1929
(ΦΒΚ. 205/η.Ώ/1929) κέρξη θαη ηνπ εθηειεζηηθνχ ηνπ πληάγκαηνο Νφκνπ, 998/79 (ΦΒΚ
289/η.Ώ/1979), πξνβιέπεηαη ε παξαρψξεζε δαζηθψλ εθηάζεσλ γηα γεσξγηθή ρξήζε (κάιηζηα θαη
θαηφπηλ δεκνπξαζίαο - Ώ.Ν.857/1937 (Φ.Β.Κ. 367/ηΏ/1937) γηα απνθαηάζηαζε πξνζθχγσλ,
αθηεκφλσλ θαη άιισλ. Δ παξαρσξνχκελε δαζηθή έθηαζε δελ ράλεη πνηέ θαη νξηζηηθά ηνλ δαζηθφ ηεο
ραξαθηήξα θαη απνθιείεηαη θάζε πεξαηηέξσ αιιαγήο απηήο. Χο βαζηθφο θαη κε αλαηξεπηηθφο φξνο
παξακέλεη πάληα ε κε αιιαγή ηνπ ζθνπνχ παξαρψξεζεο.
Ώλαθχπηνλ επίζεο ζέκα, πξνέθπςε θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ αζηηθνχ θηεκαηνινγίνπ αλαθνξηθά κε
ηηο πξναλαθεξφκελεο εθηάζεηο αθνχ θαη ην Βιιεληθφ Αεκφζην αιιά θαη νη θεξφκελνη σο ηδηνθηήηεο
ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ δήισζε ηδηνθηεζίαο. Ώπηφ ζεκαίλεη φηη πξνθεηκέλνπ ν πνιίηεο λα
απνθηήζεη ηελ θπξηφηεηα επί ηεο δεισζείζαο έθηαζεο ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ζε έλα καθξφρξνλν θαη
πνιπέμνδν δηθαζηηθφ αγψλα ακθίβνιεο θαηάιεμεο, αθνχ νχηε ε έλζηαζε ή φπνηα άιιε κνξθή
δηνηθεηηθήο ζεξαπείαο ζα ηνπ απνδψζεη απηήλ.
Τιηθά θαη Μέζνδνη
Δ κέζνδνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ δεηήκαηνο πνπ πξαγκαηεχεηαη ε
παξνχζα εξγαζία, είλαη ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ (content analysis). Παξνπζηάδνληαη νη πθηζηάκελεο
δηαηάμεηο, αλαθνξηθά κε ηηο εθρεξζσκέλεο εθηάζεηο θαη ηνπο δαζσζέληεο αγξνχο, ιακβάλνληαο
ππφςε, ηηο ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο θαη ηελ πάγηα λνκνινγία ηνπ .η.Β. Σέινο θαηαγξάθνληαη ηα
πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία θαη ηελ εθαξκνγή απηήο, κέζα απφ ηελ
εμέηαζε ππνβαιιφκελσλ αηηήζεσλ γηα ππαγσγή ζηηο ελ ιφγσ δηαηάμεηο, γηα ην λνκφ Βπβνίαο κεηά ηελ
αλάξηεζε θαη θχξσζε ηνπ δαζηθνχ ράξηε ηεο ΠΒ Βπβνίαο.
Βπεηδή ην δήηεκα πνπ κειεηάηαη ζηελ παξνχζα είλαη πξφζθαην (2016 -2017) δελ ππάξρεη
πξνεγνχκελε κειέηε - αληηκεηψπηζε απηνχ. Δ ρξήζε βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ είλαη πνιχ
πεξηνξηζκέλε θαη αθνξά θπξίσο ζηελ παξάζεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαζψο θαη ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ
θαζεζηψηνο ζηελ Βιιάδα.
Πεξηνρή κειέηεο
Χο πεξηνρή κειέηεο γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ εθηάζεσλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί αηηήκαηα πεξί ππαγσγήο
ζηα άξζξα 47 θαη 47 ΐ ηνπ Ν. 998/79 σο ηζρχεη θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ ίδηνπ Νφκνπ, είλαη ν
Ννκφο Βπβνίαο. Πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνηρεία απφ ηελ
αλάξηεζε - θχξσζε ησλ δαζηθψλ ραξηψλ παλειιαδηθά θαζψο θαη απηά πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ
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Ααζηθφ Υάξηε ηεο Π.Β. Βπβνίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα κέρξη ζήκεξα ππνβιεζέληα αηηήκαηα ζηα
ηέζζεξα (4) Ααζαξρεία ηεο ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο ηνπ Ννκνχ Βπβνίαο, γηα ππαγσγή εθηάζεσλ ζηηο
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 47 θαη 47 ΐ θαζψο θαη 67 ηνπ Ν. 998/1979.
εκεηψλεηαη φηη ε ελαζρφιεζε ηεο παξνχζαο, αθνξά ζηηο εθηάζεηο πνπ άιιαμαλ κνξθή γηα ηηο νπνίεο
φκσο δελ έρνπλ εθδνζεί δηνηθεηηθέο πξάμεηο γηα άιιεο ρξήζεηο, φπσο ε εμνξπθηηθή δξαζηεξηφηεηα,
ηελ εγθαηάζηαζε ΏΠΒ, παξαρσξεηήξηα, λφκηκεο εθρεξζψζεηο θ.ι.π.
Θεζκηθό πιαίζην
1. Εδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο Βχβνηαο θαη δηάθξηζε ελλνηψλ θπξηφηεηαο θαη θαηνρήο
Ο Ννκφο Βπβνίαο δελ θαηαιήθζεθε θαηά ηελ εζλεγεξζία κε ηα φπια αιιά παξαδφζεθε απφ ηηο
ηνπξθηθέο αξρέο ηνπ λεζηνχ ζηελ Βιιεληθή Κπβέξλεζε θαη πξνζαξηήζεθε κε ηνλ φξν πνπ
πεξηιήθζεθε ζην Πξσηφθνιιν ηεο Ώλεμαξηεζίαο (πλζήθε Λνλδίλνπ 6-6-1927 θαη πλζήθε
Κσλζηαληηλνππφιεσο 9-7-1932) λα αγνξαζηνχλ ηα νζσκαληθά θηήκαηα απφ ην Βιιεληθφ Κξάηνο,
δπλαηφηεηα ηελ νπνία φκσο δελ έρεη ην ηειεπηαίν. Καηφπηλ νδεγίαο ηεο Βιιεληθήο θπβέξλεζεο ηα
θηήκαηα (κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη απηά πνπ έθεξαλ δαζηθή κνξθή) αγνξάζηεθαλ απφ Έιιελεο θαη
μέλνπο θεθαιαηνχρνπο, κε ζθνπφ ηελ πξνζάξηεζε ηεο Βχβνηαο, ζην Βιιεληθφ Κξάηνο. Χο
απνηέιεζκα απηνχ θαη ιφγσ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ απφ 17-11/1-12-1836 ΐ.Α., γηα ηηο εθηάζεηο πνπ
θέξνπλ δαζηθή βιάζηεζε δελ ηζρχεη ε φπνηα ελνρηθή πξάμε φπνηε θαη αλ απηή δηελεξγεζεί. Γηα ην
ιφγν απηφ ην δηθαίσκα θπξηφηεηαο ηνπ Βιιεληθνχ Αεκνζίνπ, ελ πξνθεηκέλσ γηα ηηο ππαγφκελεο ζηηο
δηαηάμεηο ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο εθηάζεηο ηνπ Ννκνχ Βπβνίαο, είλαη καρεηφ. Ώπηφ ζεκαίλεη φηη ν
θάζε ηδηψηεο – θάηνρνο έρεη δηθαίσκα λα δηεθδηθήζεη ηελ θπξηφηεηα κίαο έθηαζεο έλαληη ηνπ
Βιιεληθνχ Αεκνζίνπ, πξνζθνκίδνληαο ηα πξνβιεπφκελα απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη πξνθεηκέλνπ λα
ηνπ απνδνζεί ε θπξηφηεηα απηήο, νθείιεη λα αθνινπζήζεη ηελ πεξηγξαθφκελε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΏΝ
1538/1939 (Φ.Β.Κ. 488/η.Ώ/1938) πεξί «πξνζηαζίαο ησλ δεκνζίσλ θηεκάησλ - (δηθαζηηθή κε ηελ
δηαδηθαζία ηεο πξνδηθαζίαο) ή ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 998/79, (δηνηθεηηθή νδφ κέζσ ηνπ πκβνπιίνπ
Εδηνθηεζίαο Ααζψλ (.Ε.Α)). Σν πκβνχιην ηεο Βπηθξαηείαο κέζσ ηεο πάγηαο λνκνινγίαο ηνπο έρεη
θξίλεη φηη πξνθεηκέλνπ θάπνηνο λα πξνζθχγεη ζην πκβνχιην Εδηνθηεζίαο Ααζψλ (.Ε.Α.) ζα πξέπεη
λα έρεη ηειεζίδηθε πξάμε ραξαθηεξηζκνχ πεξί ηνπ ραξαθηήξα ηεο έθηαζεο, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα
είλαη απαξαηηήησο δαζηθφο.(Καξαδφληα, 2018). Δ έλλνηα ηεο θπξηφηεηαο δελ νξίδεηαη ζαθψο ζηηο
δηαηάμεηο ηνπ Ώζηηθνχ Κψδηθα (ΏΚ) αιιά σο πξνθχπηεη απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΏΚ
973 (κε ηηο νπνίεο νξίδεηαη ε έλλνηα ηνπ εκπξάγκαηνο δηθαηψκαηνο) θαη ηνπ ΏΚ 1000 (ζηηο νπνίεο
πξνζδηνξίδνληαη νη εμνπζίεο ηνπ θπξίνπ) ζπλάγεηαη φηη θπξηφηεηα είλαη ην εκπξάγκαην δηθαίσκα πνπ
παξέρεη ζην δηθαηνχρν άκεζε, απφιπηε θαη θαζνιηθή εμνπζία πάλσ ζην πξάγκα ή ζην θαηά λφκν
ελλννχκελν πξάγκα. Παξέρεη δειαδή ζην δηθαηνχρν αθελφο φιεο ηηο εμνπζίεο πάλσ ζην πξάγκα: ηε
ρξήζε, ηε θάξπσζε θαη ηε δηάζεζε ηνπ πξάγκαηνο θαη αθεηέξνπ απαγνξεχεη θάζε επέκβαζε ηξίηνπ
πάλσ ζε απηφ ρσξίο ηελ άδεηά ηνπ. εκεηψλεηαη φηη ζην Ώζηηθφ Αίθαην ε έλλνηα ηεο θπξηφηεηαο θαη
ηεο ηδηνθηεζίαο ηαπηίδνληαη, πξάγκα πνπ δελ ηζρχεη ζην ζπληαγκαηηθφ. Σνλίδεηαη φηη ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ πληάγκαηνο, ε ηδηνθηεζία είλαη πξνζηαηεπηέν αηνκηθφ
δηθαίσκα. (Σζαθίξε, 2014). Νεψηεξε θξαηνχζα άπνςε ζηελ ειιεληθή λνκηθή επηζηήκε δέρεηαη φηη ε
ζπληαγκαηηθή έλλνηα ηεο ηδηνθηεζίαο έρεη αθφκα πην επξχ πεξηερφκελν. Εδηνθηεζία δειαδή απνηεινχλ
φρη κφλν ηα εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα, αιιά θάζε πεξηνπζηαθφ δηθαίσκα (εκπξάγκαην, ελνρηθφ,
δηθαίσκα ζηα άυια αγαζά θιπ.), φπσο θαη ε πεξηνπζία γεληθά. Χο θαηνρή, ζην αζηηθφ δίθαην, λνείηαη
ε θπζηθή εμνπζία πάλσ ζην πξάγκα (λνκή), αλ θάπνηνο αζθεί ηελ εμνπζία απηή κε δηάλνηα θπξίνπ
(Αηάλνηα θπξίνπ ζεκαίλεη φηη απηφο πνπ θαηέρεη ην αθίλεην, ην ρξεζηκνπνηεί κε ηελ πεπνίζεζε φηη
είλαη δηθφ ηνπ ή φηη ζέιεη λα ην θάλεη δηθφ ηνπ θαηά θπξηφηεηα). (Σζαθίξε, 2014). Σν δηθαίσκα
θπξηφηεηαο ηνπ Βιιεληθνχ Αεκνζίνπ, ελ πξνθεηκέλσ γηα ηηο ππαγφκελεο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Ααζηθήο
Ννκνζεζίαο εθηάζεηο ηνπ Ννκνχ Βπβνίαο, είλαη καρεηφ.
2. Άξζξν 47 ηνπ Ν. 998/79, σο ηζρχεη (εθρεξζσκέλεο δαζηθέο εθηάζεηο)
ηελ πιεηνςεθία ηνπο, νη εθηάζεηο πνπ θέξνπλ ηελ θαηαρψξεζε ΑΏ18 (θαη δελ ήηαλ δεζκεπκέλεο
γηα άιιε ρξήζε κέζσ δηνηθεηηθήο πξάμεο) θαη δελ άιιαμαλ κνξθή κε λφκηκε δηνηθεηηθή πξάμε, είλαη
εθηάζεηο νη νπνίεο ιακβάλνπλ επηδφηεζε κέζσ ηνπ Ο.Π.Β.Κ.Β.Π.Β. γηα ηηο θεξφκελεο θαιιηέξγεηεο.
Μεηά ηελ αλάξηεζε ησλ δαζηθψλ ραξηψλ ην αλαθχπηνλ πξφβιεκα έγθεηηαη ζην αλ νη εθηάζεηο απηέο
18

ηνλ αλαξηεκέλν δαζηθφ ράξηε
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ζεσξνχληαη απφ ηε δαζηθή λνκνζεζία ζχλλνκεο εθκεηαιιεχζεηο ψζηε λα κπνξνχλ λα απνηεινχλ
επηιέμηκεο θαιιηέξγεηεο θαη λα ζπλερίζνπλ λα ιακβάλνπλ επηδφηεζε ή άιισο ηίζεηαη ζέκα
αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ ρξεκάησλ. Τπφ ην θξάηνο ηεο θνηλσληθήο πίεζεο, ε Πνιηηεία πξνέβε
ζε κηα ζεηξά λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ παξαβιέπνληαο εζειεκέλα ηελ ππέξηαηε ζπληαγκαηηθή
ππνρξέσζε ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ πληάγκαηνο γηα ππνρξεσηηθή αλαδάζσζε ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ
πνπ κε ζχλλνκα άιιαμαλ κνξθή. Σν έηνο 2012, ε Πνιηηεία γηα πξψηε θνξά πξνζπαζεί λα
αληηκεησπίζεη ηηο κε ζχλλνκα εθρεξζσκέλεο, δαζηθνχ ραξαθηήξα εθηάζεηο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 29 ηνπ Ν. 4061/2012 (Φ.Β.Κ. 66/η.Ώ/2012) πεξί «Αηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο αθηλήησλ
Τπνπξγείνπ Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ - Ρχζκηζεο εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ θαη ινηπέο
δηαηάμεηο» φπνπ εηζέξρνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 46 α., κε ζέκα «πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ηνπ Ν.
998/1979 (Ώ΄ 289)». Ο λνκνζέηεο ζέηεη σο θαζνξηζηηθφ ζηνηρείν ην ρξφλν εθρέξζσζεο ηεο έθηαζεο
(έηνο 1975)19 θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη είλαη πξν ηνπ έηνπο απηνχ παξέρεη ην δηθαίσκα
κεηαβίβαζεο ηεο έθηαζεο θαη ηεο έθδνζεο ηνπ ηίηινπ θπξηφηεηαο λνκηκνπνηψληαο θαη ηελ αιιαγή ηεο
ρξήζεο (γηα θάπνηνλ πνπ απνδεδεηγκέλα αζθεί ην επάγγεικα ηνπ αγξφηε. Βπηπιένλ γηα πξψηε θνξά:
 εηζάγεηαη ε έλλνηα ηεο εμαγνξάο ησλ εθρεξζσκέλσλ εθηάζεσλ γηα απηνχο πνπ είλαη θαη‘
επάγγεικα αγξφηεο
 ηίζεηαη θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο εμαγνξάο.
 δεηνχληαη ελνρηθέο πξάμεηο γηα ηελ απφδεημε θαηνρήο (φρη θπξηφηεηαο) απνθιεηφκελεο ηεο ρξήζεο
έλνξθσλ βεβαηψζεσλ σο απνδεηθηηθφ ζηνηρείν γηα εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα
 απαηηείηαη ε θαηαβνιή ηηκήκαηνο εμαγνξάο θαη ε θαηαβνιή ηνπ αληαιιάγκαηνο ρξήζεο
πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα γίλεη ε κεηαβίβαζε ηεο θπξηφηεηαο.20
Ώπφ ηηο ελ ιφγσ δηαηάμεηο πξνθχπηεη φηη ην Αεκφζην γηα πξψηε θνξά κεηαβηβάδεη κε κηθξφ ηίκεκα
(εμαγνξά) ην δηθαίσκα ηεο θπξηφηεηαο ηνπ επί εθηάζεσλ πνπ άιιαμαλ κνξθή, γηα επηηξεπηή
επέκβαζε θαη ηδηαίηεξα γηα γεσξγηθή ρξήζε παξαβιέπνληαο ηελ ζπληαγκαηηθή αξρή ηεο πξνζηαζίαο
ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ, ηεο ηδηνθηεζίαο, θαζψο θαη απηήο ηεο άκεζεο, απφιπηεο θαη θαζνιηθήο
εμνπζίαο (εηδνπνηφο δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηα ινηπά εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα)
Οη δηαηάμεηο απηέο ηξνπνπνηνχληαη εθ λένπ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Ν. 4280/2014, κε
ηηο νπνίεο:
 ζεζπίδεηαη ε ππνβνιή έλνξθεο βεβαίσζεο γηα ηελ απφδεημε ηεο θαηνρήο ζπλνδεπφκελε φκσο θαη
απφ άιια ζηνηρεία φπσο δειψζεηο ηνπ Κηεκαηνινγίνπ, Α.Ο.Τ., ΒΛΓΏ., ή Ο.Γ.Ώ.
 ηίζεηαη πεξηνξηζκφο ζην εκβαδφλ ηεο πξνο εθρέξζσζε έθηαζεο
 ζεζκνζεηείηαη ε ππνβνιή νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο βησζηκφηεηαο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο21.
 επηηξέπεη ηε δπλαηφηεηα αλέγεξζεο εγθαηαζηάζεσλ πνπ εμππεξεηνχλ (έζησ θαη παξεκπηπηφλησο)
ηε γεσξγηθή ρξήζε, ππεξβαίλνληαο ην απνιχησο αλαγθαίν κέηξν ηεο επέκβαζεο. 22
 παξέρεηαη ην δηθαίσκα ζηνλ θάηνρν ηεο επηινγήο κεηαμχ ηεο εμαγνξάο θαη ηεο έθδνζεο απφθαζεο
πεξί έγθξηζεο επέκβαζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ απηφο δελ επηζπκεί ηελ εμαγνξά ηεο έθηαζεο23.
Οη πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη εθ λένπ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4467/2017, κε ηηο
νπνίεο ηίζεληαη θαη νη πξνυπνζέζεηο πεξί ππαγσγήο.
Μέρξη ην ρξνληθφ ζεκείν απηφ νη εθηάζεηο πνπ εθρεξζψζεθαλ κεηά ην έηνο 1975, γηα γεσξγηθή ρξήζε
αθνινπζνχλ ηηο δηαηάμεηο ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο θ.ι.π. (θήξπμε σο αλαδαζσηέσλ,
έθδνζε Π.Α.Ώ, έθδνζε απνθάζεσλ πεξί θαηεδάθηζεο απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ θ.α.)
3. Άξζξν 47 ΐ ηνπ Ν. 998/79, σο ηζρχεη (εθρεξζσκέλεο δαζηθέο εθηάζεηο κεηά ην έηνο 1975 έσο ην
2007)
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 4315/2014 (ΦΒΚ 269/η.Ώ/2014) ζεζκνζεηείηαη
ην άξζξν 47ΐ ην νπνίν ηξνπνπνηείηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Ν. 4447/2016, (ΦΒΚ
19

απνηειεί θαζνξηζηηθή θαη ηζηνξηθή ζηηγκή γηα ην δαζηθφ πεξηβάιινλ, αθνχ αλαγνξεχεηαη ζε ζπληαγκαηηθφ αγαζφ. Ο
ζπληαγκαηηθφο Ννκνζέηεο, ζέηεη απηφ ππφ ηελ απφιπηε πξνζηαζία ηνπ πληάγκαηνο, δίλνληαο λέα πλνή θαη ψζεζε ζηελ
απφιπηε πξνζηαζία ηνπ, ζεζπίδνληαο έλα εηδηθφ θαη απζηεξφ ζπληαγκαηηθφ πιαίζην πξνζηαζίαο ηνπ
20
Βθηάζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο θπξσκέλνπο δαζηθνχο ράξηεο σο δάζε, δαζηθέο ή αλαδαζσηέεο εθηάζεηο, θαζψο θαη
νη εθηάζεηο πνπ ππάγνληαη ζε εηδηθφ θαζεζηψο πξνζηαζίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 19 ηνπ Ν. 1650/1986, φπσο
αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3937/2011 (Ώ΄ 60), δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Νφκνπ απηνχ
21
κειέηε πνπ λα απνδεηθλχεη φηη νη εδαθνινγηθέο θαη νηθνινγηθέο ζπλζήθεο ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο γεσξγηθήο θαιιηέξγεηαο
ρσξίο λα παξαβιάπηεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ δαζηθνχ νηθνζπζηήκαηνο, απφ ηελ απψιεηα ηνπ θπζηθνχ ηνπ ζηνηρείνπ
22
δχλαηαη λα εμππεξεηήζνπλ θαη ηπρφλ άιιεο ρξήζεηο
23
Αηάηαμε ε νπνία δχλαηαη λα δηεπθνιχλεη ηνπο θαηφρνπο – λνκείο κηαο έθηαζεο
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241/η.Ώ2016). Ώληηθαζίζηαηαη εθ λένπ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξν 4 ηνπ Ν.4467/2017(ΦΒΚ
56/η.Ώ/13.4.2017).
Γηα πξψηε θνξά ζην Ααζηθφ Αίθαην εηζάγεηαη ε παξνρή έγθξηζεο επέκβαζεο γηα εθηάζεηο νη
νπνίεο έρνπλ θεξπρζεί σο αλαδαζσηέεο, εληάζζνληαο έηζη ηελ εθρέξζσζε γηα γεσξγηθή ρξήζε ζηηο
επηηξεπηέο επεκβάζεηο γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο (θξάζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ζηελ δηάηαμε).
Ο λνκνζέηεο πξνρσξεί αθφκε πεξηζζφηεξν θαη ζεζπίδεη φηη κεηά ηελ θαηαβνιή ηνπ αλαινγνχληνο
αληαιιάγκαηνο ρξήζεο, ζα εθδίδεηαη δηαπηζησηηθή πξάμε αιιαγήο ρξήζεο, ε νπνία δχλαηαη λα
κεηαγξάθεηαη, πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζεί ην αίζζεκα αζθάιεηαο ηνπ πνιίηε (φπσο αλαθέξεηαη
ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ λφκνπ – www.hellenicparliament.gr).
Αηαρσξίδεη ηηο εθηάζεηο ζε απηέο πνπ επηδνηνχληαη κέζσ ηνπ Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο
Αηαρείξηζεο Βθηάζεσλ (Ο..Α.Β) θαη ζε κε επηδνηνχκελεο. Γηα ηηο κε επηδνηνχκελεο απαηηεί ηελ
ππνβνιή νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο βησζηκφηεηαο ηεο εθκεηάιιεπζεο. Ώληίζεηα γηα ηηο επηδνηνχκελεο
θαιιηέξγεηεο, ζπληάζζεηαη ζρεηηθή γλσκνδφηεζε απφ ηελ αξκφδηα Ααζηθή Ώξρή, ζηελ νπνία
επαιεζεχνληαη ηα ζηνηρεία ηεο έθηαζεο σο πξνο ηα φξηα, ηηο πιεπξηθέο δηαζηάζεηο, ηε ζέζε, ηελ
πεξηθέξεηα, ην εκβαδφλ θαη ηελ θιίζε ηνπ εδάθνπο. ηελ πεξίπησζε ηεο ηπρφλ αιιαγήο ηνπ ζθνπνχ
ηεο έγθξηζεο επέκβαζεο κεηά ηε ρνξήγεζε ηεο αλσηέξσ δηαπηζησηηθήο πξάμεο εθ κέξνπο ηνπ
αξρηθνχ ή ηνπ εθάζηνηε ρξήζηε ηεο έθηαζεο, ζπλεπάγεηαη ηελ απηνδίθαηε αθπξφηεηα ηεο ζρεηηθήο
δηαπηζησηηθήο πξάμεο ή ηεο ζρεηηθήο πξάμεο κεηαβίβαζεο ηεο ρξήζεο, σο πξνο ην ηκήκα πνπ άιιαμε
ρξήζε θαη ηελ ππαγσγή ηνπ ηκήκαηνο απηνχ ζηηο δηαηάμεηο ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο.
ηηο ελ ιφγσ δηαηάμεηο, παξαηεξείηαη ην νμχκσξν ν εθκεηαιιεπηήο – ρξήζηεο ηεο έθηαζεο λα
απνθηά κεηαβηβάζηκν δηθαίσκα λνκήο πξάγκα πνπ δελ ζπκβαίλεη ζηηο ινηπέο επηηξεπηέο επεκβάζεηο.
εκεηψλεηαη φηη πξνζθάησο κε ηελ αξηζκ. 645/2019 απφθαζε ηνπ ηΒ, νη πξναλαθεξφκελεο
δηαηάμεηο, ησλ άξζξσλ 47 θαη 47 ΐ ηνπ Ν. 998/79, σο ηζρχνπλ θξίζεθαλ σο αληηζπληαγκαηηθέο.
(www.ste.gr) θαη παξαπέκθζεθαλ γηα πεξαηηέξσ θξίζε ζηελ Οινκέιεηα απηνχ.
4. Άξζξν 67 ηνπ Ν. 998/79, σο ηζρχεη. (δαζσκέλνη αγξνί)
Καη ελψ γηα ηηο εθρεξζσζείζεο εθηάζεηο ην λνκηθφ πιαίζην ζα ραξαθηεξηδφηαλ σο ειαζηηθφ, γηα ηηο
εθηάζεηο πνπ εκθαίλνληαη σο γεσξγνδελδξνθνκηθά θαιιηεξγνχκελεο φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηηο
ζρεηηθέο αεξνθσηνγξαθίεο ηνπ ίδηνπ έηνπο ή ζηελ πεξίπησζε πνπ απηέο δελ είλαη επθξηλείο απφ ηηο
αεξνθσηνγξαθίεο έηνπο 1960 θαη επηγελνκέλσο απέθηεζαλ δαζηθφ ραξαθηήξα, ραξαθηεξίδεηαη σο
απζηεξφ. Σα πνιχγσλα ησλ εθηάζεσλ πνπ θέξνπλ ηνλ ραξαθηεξηζκφ ΏΑ24, είλαη εθηάζεηο νη νπνίεο
ην έηνο 1945 εκθαλίδνπλ ίρλε θαιιηέξγεηαο θαη αξγφηεξα δαζψζεθαλ. Βλ πξνθεηκέλσ, ν λνκνζέηεο
εμαληιεί ηελ πξνζηαηεπηηθή ηνπ δηάζεζε γηα ηηο εθηάζεηο πνπ θέξνπλ πιένλ δαζηθφ ραξαθηήξα θαη
ζεζπίδεη απζηεξέο δηαδηθαζίεο θαη θξηηήξηα. Έηζη απαηηεί λα:
 απνδεηθλχεηαη ζπλερψο θαη αδηαιείπησο ε ηδηνθηεζία δηα ησλ πξνζθνκηδφκελσλ θαη απαξαίηεηα
κεηεγγξακκέλσλ ηίηισλ, νη νπνίνη άξρνληαη πξν ηεο 23ε Φεβξνπαξίνπ 194625 . Παξφιν πνπ είλαη
κηα δηάηαμε πνπ έρεη αξθεηέο θνξέο ηξνπνπνηεζεί εληνχηνηο σο βαζηθφ ηεο ζηνηρείν παξακέλεη ε
απφδεημε ηεο ηδηνθηεζίαο θαη δεπηεξεπφλησο ε κνξθή ηεο έθηαζεο.
 λα θαζνξηζζεί επαθξηβψο ε κνξθή ηεο έθηαζεο.
 ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαθξηβσζεί φηη ε έθηαζε ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3
ηνπ Ν. 998/79, σο ηζρχεη ηφηε απηή ηίζεηαη θάησ απφ ηελ δηαρείξηζε ηεο Ααζηθήο Ννκνζεζίαο
(σο ηδησηηθφ δάζνο).
 ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη ε έθηαζε είλαη ππαγφκελε ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 998/79, ε έθηαζε απνδεζκεχεηαη απφ ηηο ελ γέλεη δηαηάμεηο ηεο δαζηθήο
λνκνζεζίαο. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ζπλερήο θαη αδηάιεηπηε δηαδνρή ή πξνβάιινληαη
δηθαηψκαηα θπξηφηεηαο επί εθηάζεσλ, δπλάκεη ηίηινπ ηδηνθηεζίαο κεηαγελεζηέξνπ κελ ηεο 23εο
Φεβξνπαξίνπ 1946, φρη φκσο λεφηεξνπ ησλ δέθα εηψλ κέρξη ηελ εκέξα δεκνζίεπζεο ηνπ λ.
4280/2014 (δειαδή ηελ 08-08-2014) ηφηε παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ,
απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα γεσξγηθή θαη δελδξνθνκηθή εθκεηάιιεπζε, δηαηεξψληαο ην δαζηθφ
ραξαθηήξα ηνπο.
 Πξφζθαηα δε, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ζχληαμεο ηεο παξνχζαο, νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 998/79, ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.
24

Άιιεο κνξθήο ην έηνο 1945 θπξίσο Ώγξνηηθήο Α: ην έηνο 2007
πξάγκα ην νπνίν φκσο δελ αλαθέξεηαη ζηηο ηζρχνπζεο λνκηθέο δηαηάμεηο φπσο θξίζεθε κε ηελ 744/2019 απφθαζε Β΄
Σκήκαηνο ηΒ
25
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4617/2019 (ΦΒΚ 87/η.Ώ/2019), ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο παξέρεηαη πιένλ ην δηθαίσκα θαη ζηηο
εθηάζεηο εκβαδνχ κέρξη 30 ζηξεκκάησλ νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη σο δάζε λα
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα γεσξγηθή θαη δελδξνθνκηθή εθκεηάιιεπζε. Γηα έθηαζε εκβαδνχ πάλσ
απφ πέληε (5) ζηξέκκαηα απαηηείηαη λα ππάξρεη νηθνλνκνηερληθή κειέηε σο απηή νξίδεηαη ζηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 47 ΐ ηνπ Ν. 998/79, δειαδή γηα εθηάζεηο νη νπνίεο δελ δειψλνληαη ζην
ΟΑΒ, κε ζθνπφ ηελ απφδεημε ηεο βησζηκφηεηαο ηεο θαιιηέξγεηαο πνπ ζα αληηθαηαζηήζεη ην
δάζνο. Δ δηάηαμε ηξνπνπνηήζεθε βαζηδφκελε ζηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάξηεζε –
θχξσζε ησλ δαζηθψλ ραξηψλ θαη ζην πιαίζην: (α) ηεο κηθξήο επίπησζεο ζην δαζηθφ ηζνδχγην
ηεο ρψξαο (β) ηεο ελίζρπζεο ηεο νξεηλήο θαη αγξνηηθήο νηθνλνκίαο αθνχ ζα πξνζθέξεη εξγαζία
θαη εηζφδεκα ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο.
 Με ηελ αξηζκ. 774/2019 απφθαζή ηνπ, ην ηΒ ειέγρνληαο ηε κε αξηζκ. 153394/919/12.04.2017
(ΦΒΚ 1366/η.ΐ/2017) Τπνπξγηθή Ώπφθαζε ηνπ Ώλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, επηιχεη
εθηφο ησλ δεηεκάησλ αξκνδηφηεηαο έθδνζεο απηήο, ηα δεηήκαηα απφδεημεο ηεο ζπλερνχο θαη
αδηάιεηπηεο ηδηνθηεζίαο αθφκε θαη γηα ηηο εθηάζεηο πνπ έρνπλ θεξπρζεί σο αλαδαζσηέεο αθνχ
θξίλεη:
 φηη ηα αλαθεξφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 998/79, σο ηζρχεη δελ ζέηνπλ
ηέηνηα πξνυπφζεζε θαη επνκέλσο ηελ πξνυπφζεζε ηεο χπαξμεο ηδησηηθνχ ηίηινπ πξν ηεο
23.2.1946 θαη δελ απαηηεί ηελ αδηάιεηπηε ζεηξά ηίηισλ θπξηφηεηαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ηδηψηε,
κεηεγγξακκέλσλ απφ ηνλ ρξφλν εθείλν κέρξη ζήκεξα.
 Ώθπξσηέεο είλαη γηα ηνλ ίδην ιφγν θαη νη ξπζκίζεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο πξνζβαιινκέλεο,
θαηά ην κέξνο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ ππαγσγή ησλ ηδησηηθψλ δαζσζέλησλ αγξψλ, πνπ έρνπλ
θεξπρζεί αλαδαζσηένη, ζηελ πξνυπφζεζε ηεο χπαξμεο αδηάιεηπηεο αιιεινπρίαο ηδησηηθψλ ηίηισλ
 Δ απαξίζκεζε, ζηελ νπνία πξνβαίλεη ν θαλνληζηηθφο λνκνζέηεο ησλ ηίηισλ ηδηνθηεζίαο, ηνπο
νπνίνπο δηθαηνχληαη λα επηθαινχληαη θαη λα πξνζθνκίδνπλ νη ελδηαθεξφκελνη ηδηψηεο ελψπηνλ ηεο
Αηνηθήζεσο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 67, δελ κπνξεί λα είλαη πεξηνξηζηηθή.
Ώπηφ γηαηί δελ επηηξέπεηαη ζηνλ θαλνληζηηθφ λνκνζέηε λα ζεσξήζεη σο ιεπηνκέξεηα θαη λα
εμαηξέζεη απφ ηνπο ηίηινπο ηδηνθηεζίαο εθείλνπο ηνπο νπνίνπο ν ίδηνο ν θνηλφο λνκνζέηεο έρεη
ραξαθηεξίζεη σο ηέηνηνπο. Σέηνηα δε πεξίπησζε είλαη θαη εθείλε ησλ πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ
θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ. 4684/1930, ηα νπνία ν λνκνζέηεο ραξαθηήξηζε σο ηίηινπο ηδηνθηεζίαο θαη
σο παξέρνληα πιήξε απφδεημε ησλ εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ ησλ Εεξψλ Μνλψλ έλαληη παληφο
ηξίηνπ κε ην άξζξν 51 παξ. 7 ηνπ Ν. 4301/2014. πλεπψο, θαη ηα δηαηάγκαηα απηά αλήθνπλ, θαηά
ηελ νξζή έλλνηα ηεο πξνζβαιινκέλεο, ε νπνία, άιισζηε, δελ πεξηέρεη αληίζεην νξηζκφ, ζηνπο
ηίηινπο ηδηνθηεζίαο πνπ ελεξγνπνηνχλ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ.
998/1979. Χο εθ ηνχηνπ, θαη εθφζνλ, φπσο εθηέζεθε, ηα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ. 4684/1930
δηαηάγκαηα απνηεινχλ θαη απηά, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ εμνπζηνδνηηθνχ λφκνπ θαη ηεο
πξνζβαιινκέλεο απνθάζεσο, ηίηινπο ηδηνθηεζίαο απφ εθείλνπο πνπ επηηξέπνπλ ηελ εθαξκνγή
ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ. 998/1979. Οη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ θαη ηεο πξνζβαιινκέλεο δελ απνθιείνπλ
ηελ απφδεημε δηθαησκάησλ θπξηφηεηαο θηεζέλησλ ιφγσ ρξεζηθηεζίαο, ηαθηηθήο ή έθηαθηεο,
εθφζνλ ζηελ κελ πεξίπησζε ηεο ηαθηηθήο ρξεζηθηεζίαο είλαη δπλαηή, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ
67 ηνπ λ. 998/1979, ε επίθιεζε θαη πξνζθνκηδή κεηεγγξακκέλνπ λφκηκνπ ηίηινπ, ήηνη
παξαζηαηηθνχ παξαγσγηθνχ θαηά λφκν θπξηφηεηαο, πνπ απνηειεί ηελ έλλνκε δηθαηνινγία ηεο
λνκήο ηνπ πξάγκαηνο κε δηάλνηα θπξίνπ, φπσο είλαη θαη ην κεηαβηβαζηηθφ ηεο θπξηφηεηαο γηα
λφκηκε αηηία ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν, πνπ έρεη λνκίκσο κεηαγξαθεί θαη παξνπζηάδεη
εμσηεξηθψο ηνπο φξνπο ηνπ έγθπξνπ ηίηινπ, ζηε δε πεξίπησζε ηεο έθηαθηεο ρξεζηθηεζίαο ε
πξνζθνκηδή κεηεγγξακκέλεο ηειεζίδηθεο δηθαζηηθήο απφθαζεο, κε ηελ νπνία αλαγλσξίδεηαη
θπξηφηεηα ζε αθίλεην πνπ έρεη θηεζεί κε έθηαθηε ρξεζηθηεζία.
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Ώπνηειέζκαηα
Καηά ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ αλάξηεζε – θχξσζε ησλ δαζηθψλ ραξηψλ ζην ζχλνιν
ζρεδφλ ηεο ρψξαο θαη ζχκθσλα κε ηα δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία ηνπ Σκήκαηνο Ααζηθψλ Υαξηψλ,
Ααζνινγίνπ, Ώπνγξαθήο θαη Θεκαηηθήο Τπνζηήξημεο Αηθαησκάησλ Αεκνζίνπ ηεο Γεληθήο Α/λζεο
Ααζψλ θαη Ααζηθνχ Πεξηβάιινληνο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Βλέξγεηαο (Τ.Π.ΒΝ.)
πξνθχπηεη φηη:
Μεηά ηελ αλάξηεζε θαη θχξσζε ησλ δαζηθψλ ραξηψλ ζην 51% ηεο ρψξαο, δειαδή ζε έθηαζε πεξί
ηα 67.270.00 ζηξέκκαηα πξνέθπςε φηη :
1. Οη δαζσκέλνη αγξνί (θαηαρψξεζε ΏΑ) απνηεινχλ ην 5,2%, ήηνη 3.500.000 ζηξ. ελψ νη
εθρεξζσκέλεο εθηάζεηο (θαηαρψξεζε ΑΏ) απνηεινχλ ην 2,4% , ήηνη 1.600.000 ζηξ.
2. Ώπφ ηελ αλάξηεζε ησλ δαζηθψλ ραξηψλ, ζην 43,8% ηεο ρψξαο, πνπ αληηζηνηρεί ζε έθηαζε
56.500.000 ζηξέκκαηα πνζνζηφ 40,4% (έθηαζε 53.170.000 ζηξέκκαηα) αληηζηνηρεί ζε
δαζσκέλνπο αγξνχο. ηνπο δε θπξσκέλνπο ράξηεο έρεη ζπκπεξηιεθζεί πνζνζηφ 5,3% πνπ
αληηζηνηρεί ζε έθηαζε 2.820.000 ζηξεκκάησλ. Σν 6,5 %, πεξί ηα 190.000 ζηξέκκαηα
ακθηζβεηνχληαη σο αληηξξήζεηο ή αθνξνχλ ζε πξφδεια ζθάικαηα.
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ρήκα 1. Δκθαίλνληα ζηνηρεία ησλ δαζσκέλσλ αγξώλ θαη ησλ εθρεξζσκέλσλ εθηάζεσλ από ηνπο κέρξη ζήκεξα αλαξηεκέλνπο
θαη θπξσκέλνπο ράξηεο ηεο ρώξαο.( Πεγή: Τ.Π.ΔΝ Σκήκα Γαζηθώλ Υαξηώλ, Γαζνινγίνπ, Απνγξαθήο θαη Θεκαηηθήο
Τπνζηήξημεο Γηθαησκάησλ Γεκνζίνπ, έηνο 2019
Figure 1. Notable figures of the forested lands and the land plots from the hitherto posted and ratified maps of the country.
(Source: Ministry of Environment and Energy, Department of Forest Maps, Forest registry, Inventory and Thematic Support
of Governmental Rights, 2019)

Γηα ην Ννκφ Βπβνίαο πξνθχπηεη φηη νη αγξνί πνπ δαζψζεθαλ απνηεινχλ ην 7,4 % ηεο έθηαζεο πνπ
θπξψζεθε (κεξηθά) δειαδή 269.466,86 ζηξέκκαηα, ελψ νη εθηάζεηο πνπ εθρεξζψζεθαλ απνηεινχλ ην
2,2% ηεο έθηαζεο πνπ αλαξηήζεθε δειαδή 86.258,04 ζηξέκκαηα.
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ρήκα 2. Έθηαζε θαη πνζνζηά ησλ δαζσκέλσλ αγξώλ επί ηνπ θπξσκέλνπ θαη ησλ εθρεξζσκέλσλ επί ηνπ αλαξηεκέλνπ
δαζηθνύ ράξηε ηεο Π.Δ. Δπβνίαο (Πεγή: Τ.Π.ΔΝ, Σκήκα Γαζηθώλ Υαξηώλ, Γαζνινγίνπ, Απνγξαθήο θαη Θεκαηηθήο
Τπνζηήξημεο Γηθαησκάησλ Γεκνζίνπ, έηνο 2019)
Figure 2. Extent and percentages of wooded fields on the ratified and densely populated forest map of the Evia Region.
(Source: Ministry of Environment and Energy, Department of Forest Maps, Forest registry, Inventory and Thematic Support
of Governmental Rights, 2019)

Οη ππνβιεζείζεο αηηήζεηο γηα ππαγσγή ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 47 θαη 47 ΐ ηνπ Ν. 998/79, σο
ηζρχεη αθνξά ζηνπο αηηνχληεο νη νπνίνη είραλ απνθιεηζηηθή πξνζεζκία πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιινπλ
ηα ζρεηηθά αηηήκαηα ψζηε λα κπνξέζνπλ λα ζπλερίζνπλ λα ιακβάλνπλ ηε ζρεηηθή επηδφηεζε. Οη
ππνβιεζείζεο αηηήζεηο γηα ππαγσγή θαη ζηα ηξία άξζξα (47, 47 ΐ θαη 67) ηνπ Ν. 998/79, σο ηζρχεη
εκθαλίδνληαη ζην παξαθάησ ζρήκα:

ρήκα 3. Αξηζκόο αηηήζεσλ άξζξσλ 47 θαη 47Β θαη ηνπ 67 ηνπ Ν. 998/79, σο ηζρύνπλ
(Πεγή: Γαζαξρεία Ν. Δπβνίαο, έηνο 2019)
Figure 3. Number of applications of Articles 47 and 47B and 67 of Law 998/79, as applicable
(Source: Forestry Offices of Prefecture of Evia, year 2019)
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Ώπφ ηηο ππνβιεζείζεο αηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 47 θαη 47 ΐ ηνπ Ν. 998/79 σο ηζρχεη, έρνπλ
δηαβηβαζηεί γηα έθδνζε ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ
ηεξαξρηθά26 έλαο κηθξφο αξηζκφο θαη κφλν απφ ην Ααζαξρείν Ώιηβεξίνπ.

ρήκα 4. Αηηήζεηο άξζξσλ 47 θαη 47Β πνπ έρνπλ ππνβιεζεί γηα έθδνζε ησλ ζρεηηθώλ δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ
(Πεγή: Γ/λζε Γαζώλ Δπβνίαο, Οθηώβξηνο 2018 - Φεβξνπάξηνο 2019)
Figure 4. Requests based on Articles 47 and 47B Submitted for Adoption of the Related Administrative Acts
(Source: Evia Forestry Directorate, October 2018 - February 2019)

Γηα ηηο αηηήζεηο πνπ έρεη αθνινπζεζεί ε πεξηγξαθφκελε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 47 ΐ ηνπ Ν.
998/79, σο ηζρχεη, δηαδηθαζία έρεη νινθιεξσζεί ε πξνβιεπφκελε εθ ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ
δηαδηθαζία θαη έρεη εθδνζεί θαη ε δηαπηζησηηθή πξάμε.
εκεηψλεηαη φηη παξφιν πνπ ε ζεζκνζεηεκέλε δηαδηθαζία γηα ππαγσγή ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
47 θαη 47ΐ ηνπ Ν. 998/79 σο ηζρχεη, δελ θξίλεηαη σο απαηηεηηθή θαη δχζθνιε εληνχηνηο θαηά ηελ
εμέηαζε ησλ αηηεκάησλ δεκηνπξγήζεθαλ πξνβιήκαηα ηα νπνία δελ άπηνληαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο
Ααζηθήο Τπεξεζίαο αιιά ινηπψλ ζπλαξκνδίσλ ππεξεζηψλ. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα είλαη ν
ππνινγηζκφο ηεο αμίαο ηεο έθηαζεο. ηελ ελ ιφγσ δηάηαμε αλαθέξεηαη φηη ην ελ ιφγσ θχιιν ζα
πξέπεη λα είλαη ζεσξεκέλν απφ ζπκβνιαηνγξάθν ή απφ ηελ αξκφδηα Α.Ο.Τ., πξάγκα πνπ δελ θαηέζηε
εθηθηφ ιφγσ αζαθνχο θαζ χιελ αξκνδηφηεηαο κε εθπνξξένπζαο απφ ηελ εηδηθφηεξε λνκνζεζία ή ηνλ
νξγαληζκφ ιεηηνπξγίαο ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. Πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηνχλ νη ππνβιεζείζεο
αηηήζεηο ρξεζηκνπνηήζεθε ε αλνηθηή εθαξκνγή ηεο Ώ.Ώ.Α.Β. Με ηνλ ηξφπν απηφ κπνξεί λα γίλεη
πξνζδηνξηζκφο ηεο εκπνξηθήο αμίαο ησλ εθηάζεσλ βάζεη ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη ην ζπλνιηθφ
ηίκεκα εμαγνξάο. Δ δηαδηθαζία απηή δελ έγηλε δεθηή απφ ηελ αξκφδηα Ααζηθή Ώξρή θαη
επεζηξάθεζαλ γηα λα αθνινπζεζεί ε αλαθεξφκελε ζηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, δηαδηθαζία (παξφιν πνπ
εμεγήζεθε ζαθψο πνηνο ήηαλ ν ιφγνο ρξήζεο ηεο αλνηθηήο εθαξκνγήο).
πκπεξάζκαηα – πδήηεζε
Ώπφ ηελ παξάζεζε θαη ζχγθξηζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 47, 47ΐ θαη 67 ηνπ Ν. 998/79 σο
ηζρχνπλ, ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Ώζηηθνχ θαη πληαγκαηηθνχ Αηθαίνπ θαη ηηο αξηζκ. 645/2019 θαη
774/2019 απνθάζεηο ηνπ ηΒ γηα ην Ννκφ Βπβνίαο δηαπηζηψλεηαη φηη:
Ώ. Αηαηάμεηο Άξζξνπ 47 θαη 47ΐ ηνπ Ν. 998/79
1. Ώπνηεινχλ πξνζπάζεηα θαηεπλαζκνχ ησλ πνιηηψλ, ιφγσ ηεο αλαηαξαρήο θαη ησλ αλαθππηφλησλ
πξνβιεκάησλ απφ ηελ αλάξηεζε – θχξσζε ησλ δαζηθψλ ραξηψλ.
26

Αηεχζπλζε Ααζψλ Βπβνίαο θαη Α/λζε πληνληζκνχ θαη Βπηζεψξεζεο Ααζψλ Ώπνθεληξσκέλεο Αηνίθεζεο Θεζζαιίαο –
ηεξεάο Βιιάδαο
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2. Σν δηθαίσκα θπξηφηεηαο ηνπ Αεκνζίνπ γηα ηηο εθηάζεηο πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο Ααζηθήο
Ννκνζεζίαο είλαη καρεηφ θαη επνκέλσο παξέρεηαη ζηνλ θάηνρν ην δηθαίσκα γηα ηε δηεθδίθεζε
απηψλ.
3. Ο Ννκνζέηεο, ζεσξεί σο δεδνκέλν ην δαζηθφ ραξαθηήξα ησλ εθηάζεσλ απηψλ, ζέηεη ρξνληθφ
ζεκείν γηα ηελ απφδεημε ηεο εθρέξζσζεο ηεο έθηαζεο γηα γεσξγηθή ρξήζε θαη ζεζπίδεη:
 ην επηηξεπηφ ηεο θαηαζθεπήο – λνκηκνπνίεζεο εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ γεσξγηθή ρξήζε, πξάγκα
πνπ ζέηεη ππφ ακθηζβήηεζε ηε ζπληαγκαηηθφηεηα ηεο δηάηαμεο.
 ηε ζπκκφξθσζε κε ηε ζπληαγκαηηθή επηηαγή πεξί πξνζηαζίαο ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ απφ κε
λφκηκεο πξάμεηο αιιαγήο ρξήζεο θαη δε ζέηεη απηέο θάησ απφ ην απζηεξφ πιαίζην πξνζηαζίαο,
απηφ ηεο θήξπμεο ηεο έθηαζεο σο αλαδαζσηέαο, αλεμαξηήηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηέιεζεο ηεο
πξάμεο.
 Γηα ηηο πξν ηνπ έηνπο 1975 εθηάζεηο, ηε κεηαβίβαζε ηεο θπξηφηεηαο ηεο έθηαζεο κε ηελ θαηαβνιή
ελφο ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο εμαγνξάο (αληάιιαγκα ρξήζεο θαη ηίκεκα εμαγνξάο), κε κφλε
απφδεημε ηελ θαηνρή – λνκή, πξάγκα πνπ δελ ζπκβαίλεη γηα θακία άιιε επέκβαζε,
παξαθάκπηνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ θαη ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 58 πεξί «Ννκήο επί δαζψλ» ηνπ
Ν.Α. 86/1969 (ΦΒΚ 7/η.Ώ/1969) πεξί «Ααζηθνχ Κψδηθα»
 Σελ έθδνζε απνθάζεσλ πεξί έγθξηζεο επέκβαζεο θαηφπηλ θαηαβνιήο αληαιιάγκαηνο ρξήζεο θαη
παξέρεη ην δηθαίσκα κεηαβίβαζεο ηεο ρξήζε γηα ηηο εθηάζεηο πνπ εθρεξζψζεθαλ κεηά ην έηνο
1975, εθδίδεη απφθαζε πεξί έγθξηζεο επέκβαζεο ο. εκεηψλεηαη φηη ε κεηαβίβαζε ηεο ρξήζεο δελ
επηηξέπεηαη ζε θακία άιιε επηηξεπηή επέκβαζε (φπσο ε εμνξπθηηθή) φζν ρξφλν θαη αλ απαηηείηαη
γηα λα νινθιεξσζεί απηή.
Βπίζεο δηαπηζηψλεηαη φηη ν λνκνζέηεο:
 Αελ αληηκεησπίδεη ηηο εθηάζεηο πνπ έρνπλ εθρεξζσζεί ρσξίο λφκηκε δηνηθεηηθή πξάμε ππφ ην
πξίζκα ηεο απφιπηεο πξνζηαζίαο ησλ ζπληαγκαηηθψλ δηαηάμεσλ, θαη νθείινπλ λα θεξπρζνχλ σο
αλαδαζσηέεο. Βκκέζσο «εθπνηεί» πξνθεηκέλνπ γηα ίδηνλ φθεινο κεξίδαο πνιηηψλ, ρσξίο λα
ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηε ζπληαγκαηηθή αξρή πεξί ηζφηεηαο ησλ πνιηηψλ έλαληη ηνπ λφκνπ, ψζηε λα
ζεζκνζεηεζεί ε εθπνίεζε ή ε δεκνπξάηεζε απηψλ. ηελ πεξίπησζε δε, πνπ έρνπλ εθδνζεί νη
ζρεηηθέο πξάμεηο (θήξπμε έθηαζεο σο αλαδαζσηέαο) αλαζηέιιεη ηελ ηζρχ ηνπο θαη ζην ηέινο κεηά
ηε κεηαβίβαζε ηεο ρξήζεο, αλαθαιεί απηέο.
 Ώπαιείθεη ηε θξάζε «δεκφζην ζπκθέξνλ», πξάγκα πνπ εληζρχεη ηελ αληηζπληαγκαηηθφηεηα ησλ
δηαηάμεσλ (εηδηθά ηνπ 47ΐ). Βίλαη ζαθέο φηη ε ξεηή ζπληαγκαηηθή πξνζηαζία ησλ (δαζηθψλ)
εθηάζεσλ ππεξηεξεί ηεο δπλαηφηεηαο γηα κεηαβνιή ηεο θαηά πξννξηζκφ ρξήζε παξά κφλν γηα
ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο.
 Πξνβαίλεη ζηε κε ηήξεζε ηεο «αξρήο ηνπ εμαηξεηηθνχ ραξαθηήξα ησλ δηελεξγνχκελσλ ζε δάζε
θαη δαζηθέο εθηάζεηο επεκβάζεσλ» θαηά ηελ νπνία ε θαη‘ αξρήλ επηηξεπφκελεο επεκβάζεηο
πξέπεη λα πξνβιέπνληαη εηδηθψο ζην Νφκν, λα πινπνηνχληαη ζην κέηξν πνπ δελ κπνξνχλ λα
δηαηεζνχλ άιιεο εθηάζεηο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζθνπψλ δεκνζίνπ
ζπκθέξνληνο. Δ αγξνηηθή εθκεηάιιεπζε ξεηά αλαθέξεηαη ζην χληαγκα σο ιφγνο κεηαβνιήο ηνπ
πξννξηζκνχ ησλ δαζψλ αλ απηφ πξνέρεη γηα ηελ Βζληθή Οηθνλνκία.
 Πξνβαίλεη ζηε κε ηήξεζε ησλ αξρψλ ηεο ηζφηεηαο ησλ πνιηηψλ, ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο, ηεο
ηζνλνκίαο θαη ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, θαιιηεξγψληαο ηαπηφρξνλα αηζζήκαηα κε ζχλλνκεο
ζπκπεξηθνξάο έλαληη ηνπ θξάηνπο
4. Ώληίζεηα γηα ηηο εθηάζεηο πνπ επηγελνκέλσο απέθηεζαλ δαζηθφ ραξαθηήξα, αλεμαξηήηνπ
ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο:
 Μέζσ ηεο απνθηεζείζαο κνξθήο, ακθηζβεηεί ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο απηψλ, απαηηψληαο απφ
ηνλ πνιίηε λα απνδείμεη ηελ ηδηνθηεζία ηνπ, παξαβιέπνληαο αθφκε θαη ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην
 Θέηεη απηέο θάησ απφ ηηο πξνζηαηεπηηθέο δηαηάμεηο ηνπ πληάγκαηνο
 Αεκηνπξγεί αίζζεκα αλαζθάιεηαο.
 Κινλίδεη ην αίζζεκα δηθαίνπ ηεο ηζφηεηαο ηεο ηζνλνκίαο ησλ πνιηηψλ θαη ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ.
ην ζεκείν απηφ ζεκεηψλεηαη φηη ζηε πεξίπησζε ησλ εθρεξζσκέλσλ εθηάζεσλ ε θαηνρή απνηειεί
απνδεηθηηθφ ζηνηρείν πξνθεηκέλνπ λα παξαρσξεζεί ε θπξηφηεηα ελψ ζηνπο δαζσκέλνπο αγξνχο, ε
θαηνρή θαη κφλν δελ κπνξεί λα ζπληειέζεη ζηελ θαηαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο θπξηφηεηαο ησλ
θεξφκελσλ σο ηδηνθηεηψλ.
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Ώπφ ηα πξνεθηεζέληα ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη ην Ααζηθφ Εζνδχγην ηεο ρψξαο αιιά θαη ηνπ Ννκνχ
Βπβνίαο είλαη ζεηηθφ, αθνχ ε ζπλνιηθή έθηαζε ησλ δαζσζέλησλ αγξψλ είλαη κεγαιχηεξε απφ απηήλ
ησλ εθηάζεσλ πνπ έρνπλ εθρεξζσζεί.
Βίλαη γεγνλφο αλακθηζβήηεην φηη ν λνκνζέηεο θαηά ηνλ παξειζφληα ρξφλν, επέδεημε πςειφηεξα
αηζζήκαηα πεξηβαιινληηθήο επζχλεο έλαληη ηνπ δαζηθνχ πεξηβάιινληνο αθνχ ζηηο δηαηάμεηο πνπ
ζέζπηδε πξνηαζζφηαλ ε πξνζηαζία ησλ ππαγφκελσλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο Ααζηθήο Ννκνζεζίαο,
εθηάζεσλ. ήκεξα, παξά ηε ζεζκνζέηεζε ηφζσλ επξσπατθψλ νδεγηψλ θαη πιήζνο άιισλ λνκηθψλ
δηαηάμεσλ ην δαζηθφ πεξηβάιινλ δελ αληηκεησπίδεηαη ππφ ην πξίζκα ηεο αεηθνξίαο θαη ηεο
ηζνξξνπεκέλεο ζπλχπαξμεο κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο απηήο ηεο νηθνλνκηθήο.
Καζίζηαηαη ζαθέο φηη ην πξφβιεκα πνπ ζα αλαθχςεη απφ ηελ ηπρφλ επηζηξνθή ησλ
θαηαβιεζέλησλ επηδνηήζεσλ ζα επηθέξεη αθφκε κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ζηε ρψξα
(εμαηηίαο θαη ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ επηθξαηνπζψλ ζπλζεθψλ). Βίλαη δεδνκέλν φηη ζα πξέπεη λα
ππάξμεη αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο αιιά απηφ ζα πξέπεη λα γίλεη εληφο ηνπ πιαηζίνπ ησλ
ζπληαγκαηηθψλ επηηαγψλ, φπνπ ε πξνζηαζία ηνπ δαζηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη αηνκηθφ θαη ζπιινγηθφ
δηθαίσκα θαη δελ κπνξεί λα παξαβιέπεηαη ή λα παξαγθσλίδεηαη πξνο ηθαλνπνίεζε κέξνπο κφλν ηνπ
θνηλσληθνχ ζπλφινπ.
Πξνθεηκέλνπ λα μεπεξαζηεί ην πξφβιεκα πνπ δεκηνπξγήζεθε κεηά θαη ηελ θξίζε ηνπ ηΒ θαη ελ
αλακνλή ηεο θξίζεο ηεο Οινκέιεηαο ηνπ ηΒ, ζα πξέπεη ν λνκνζέηεο λα πξνζπαζήζεη λα ζπγθεξάζεη
ηηο ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο ηνπ δαζηθνχ πεξηβάιινληνο, ηεο ηδηνθηεζίαο κε ηελ
νηθνλνκηθή ειεπζεξία ρσξίο φκσο λα πεξηνξίδνληαη ή λα ππεξηεξνχλ ηα (αηνκηθά) δηθαηψκαηα ηνπ
θνηλσληθνχ ζπλφινπ.
Γηα ηηο εθηάζεηο πνπ βξίζθνπλ έξεηζκα νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 47 θαη 47 ΐ ηνπ Ν. 998/79 σο
ηζρχεη, ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ εληαία θαη νπσζδήπνηε αλεμαξηήηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ε εθρέξζσζε. Θα πξέπεη λα παξέρεηαη δηθαίσκα ζηνλ εθάζηνηε εθκεηαιιεπηή ηεο
γεσξγνδελδξνθνκηθήο ρξήζεο θαη κφλν απηήο ηεο έγθξηζεο επέκβαζεο επί έθηαζεο ππαγφκελεο ζηηο
δηαηάμεηο ηεο Ααζηθήο Ννκνζεζίαο, θαηφπηλ θαηαβνιήο ηνπ αλαινγνχληνο αληαιιάγκαηνο ρξήζεο θαη
ησλ ινηπψλ ππνρξεψζεσλ φπσο απηέο ηζρχνπλ γηα ηνπο εθκεηαιιεπηέο ησλ ινηπψλ επηηξεπηψλ
επεκβάζεσλ απφ ηηο Αηαηάμεηο ηεο Ααζηθήο Ννκνζεζίαο. Δ κεηαβίβαζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο
θπξηφηεηαο θαζψο θαη απηνχ ηεο ρξήζεο ζα πξέπεη λα απνθιεηζηεί. Ώπαξαίηεηε πξνυπφζεζε απηψλ
ζα πξέπεη λα είλαη ε πξνεγνχκελε εθπφλεζε αλαπηπμηαθνχ ζρεδίνπ φπνπ ζα απνδεηθλχεηαη ε
ζθνπηκφηεηα ησλ επεκβάζεσλ απηψλ (γεσξγηθήο – δελδξνθνκηθήο). Βπηπιένλ, θαη κε δεδνκέλε ηελ
άξλεζε ηφζν ησλ ζπκβνιαηνγξάθσλ φζν θαη Αεκνζίσλ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ (Α.Ο.Τ), ζα πξέπεη
δηα ηεο λνκνζεηηθήο νδνχ λα παξαζρεζεί ην δηθαίσκα ρξήζεο ησλ αλνηθηψλ εθαξκνγψλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ27, ψζηε λα απνθεπρζεί θαηά ην δπλαηφλ ε ηαιαηπσξία ηφζν ησλ δαζηθψλ
ππαιιήισλ φζν θαη ησλ πνιηηψλ.
Οη εθηάζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 998/79, ζα πξέπεη λα απνδνζνχλ ζηνπο
ηδηνθηήηεο ηνπο, εθφζνλ πξνζθνκηζηνχλ νη αλάινγνη ηίηινη ηδηνθηεζίαο ή απνδείμνπλ δηθαηψκαηα
θπξηφηεηαο θηεζέλησλ ιφγσ ρξεζηθηεζίαο, ηαθηηθήο ή έθηαθηεο, εθφζνλ ζηε κελ πεξίπησζε ηεο
ηαθηηθήο ρξεζηθηεζίαο είλαη δπλαηή, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 998/1979, ε επίθιεζε θαη
πξνζθνκηδή κεηαγεγξακκέλνπ λνκίκνπ ηίηινπ δειαδή παξαζηαηηθνχ παξαγσγηθνχ θαηά λφκν
θπξηφηεηαο, πνπ απνηειεί ηελ έλλνκε δηθαηνινγία ηεο λνκήο ηνπ πξάγκαηνο κε δηάλνηα θπξίνπ, φπσο
είλαη θαη ην κεηαβηβαζηηθφ ηεο θπξηφηεηαο γηα λφκηκε αηηία ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν, πνπ έρεη
λνκίκσο κεηαγξαθεί θαη παξνπζηάδεη εμσηεξηθψο ηνπο φξνπο ηνπ εγθχξνπ ηίηινπ (άξζξν 1041 ηνπ
Ώζηηθνχ Κψδηθα, (147/2012 απφθαζε Ώξείνπ Πάγνπ),ζηε δε πεξίπησζε ηεο έθηαθηεο ρξεζηθηεζίαο ε
πξνζθνκηδή κεηαγεγξακκέλεο ηειεζίδηθεο δηθαζηηθήο απφθαζεο, κε ηελ νπνία αλαγλσξίδεηαη
θπξηφηεηα ζε αθίλεην πνπ έρεη θηεζεί κε έθηαθηε ρξεζηθηεζία (άξζξν 1192 παξ. 2 ΏΚ)28,
ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ ηδηαίηεξσλ επηθξαηνπζψλ θαηαζηάζεσλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, φπσο ν
εκθχιηνο, θαηαζηξνθή ηεξνχκελσλ αξρείσλ θαη λα επηηξαπεί ε γεσξγηθή ρξήζε ηνπο εληάζζνληαο ηεο
ζε έλα γεληθφηεξν αλαπηπμηαθφ ζρέδην ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ λέσλ απαηηήζεσλ. πκπεξαίλεηαη
φηη ε δηάηαμε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3889/2010, απαηηεί αλαδηαηχπσζε ψζηε ην δεκφζην
λα κε δηεθδηθεί δηθαηψκαηα θπξηφηεηαο επί εθηάζεσλ πνπ ζηελ παιαηφηεξε αεξνθσηνγξάθηζε δελ
27
28

www.aade.gr
χκθσλα θαη κε ηελ αξηζκ. 774/2019 απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Βπηθξαηείαο .
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είραλ δαζηθφ ραξαθηήξα, θαη φρη κφλν γηα ηηο εθηάζεηο πνπ θπξψλνληαη σο κε ππαγφκελεο ζηηο
δηαηάμεηο ηεο Ααζηθήο Ννκνζεζίαο (κε θαηαρψξεζε ΏΏ ζηνλ αλαξηεκέλν).
Δ ακθίβνιε ζπληαγκαηηθφηεηα ησλ ζχγρξνλσλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ θαη ην δίιεκκα πνπ
γελλάηαη ζε απηφλ πνπ αζρνιείηαη κε νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα κε ηελ πξνζηαζία ηνπ δαζηθνχ
πεξηβάιινληνο (δαζηθφο ππάιιεινο), έγθεηηαη ζην εάλ ν ζχγρξνλνο λνκνζέηεο παξά ηελ ζεζκνζέηεζε
ηφζσλ ελσζηαθψλ λνκνζεηεκάησλ, δνθηκάδεη ηα ζπληαγκαηηθά φξηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηελ νπνία
ππεξεηεί. Φαίλεηαη φηη ε ζπλερήο απαίηεζε γηα ζπληαγκαηηθή πξνζηαζία ησλ δαζηθψλ
νηθνζπζηεκάησλ, φπσο απηή έρεη δηαρξνληθά δηακνξθσζεί κέζσ ηεο εθαξκνγήο ησλ νηθείσλ
ζπληαγκαηηθψλ δηαηάμεσλ απφ ηε δηακνξθσζείζα λνκνινγία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Βπηθξαηείαο, λα
αγλνείηαη ή ζπλεηδεηά λα παξαβιέπεηαη.
Abstract
The forest environment, as part of individual and social rights, has been the subject of Constitutional
protection, as a result of the combination of Article 24 (1) and Article 117 (3of the Constitution. The
prohibition on changing the destination of forests and forests lands with some restrictions has
contributed significantly to this. Interventions are permitted to the necessary extent and only in
exceptional cases to reforestable areas because of social, national and economic importance. The same
applies to agricultural and horticultural farming. Article 17 of the Constitution also puts under its
protection property, the loss of which is justified for reasons of public interest and at the owners'
expenses. Ownership of land is one of the rights in the owner's absolute power in the matter.
ΐηβιηνγξαθία
153394/919/12.04.2017 (Φ.Β.Κ. 1366/η.ΐ/2017) Τπνπξγηθή Ώπφθαζε ηνπ Ώλαπιεξσηή Τπνπξγνχ
Πεξηβάιινληνο πεξί «Καζνξηζκνχ, πξνζδηνξηζκνχ, ηξφπνπ θαη δηαδηθαζία δηφξζσζεο πξφδεισλ
ζθαικάησλ ζηελ θαηάξηηζε θαη θχξσζε ησλ δαζηθψλ ραξηψλ».
Ώ.Ν 1538/1939 (Φ.Β.Κ. 488/η.Ώ/1938) πεξί «πξνζηαζίαο ησλ δεκνζίσλ θηεκάησλ»
Ώξηζκ. 645/2019 θαη 774/2019 απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Βπηθξαηείαο.
Ώζηηθφο Κψδηθαο, άξζξα 973, 1000, 1041 θαη 1192
Μαξηά Β-Ώ, (2018) «Ααζηθή Ννκνζεζία, ρεηηθέο Αηαηάμεηο – Ννκνινγία – ΐηβιηνγξαθία», 4ε
έθδνζε, Ννκηθή ΐηβιηνζήθε
Μεηαπηπρηαθή Αηπισκαηηθή Βξγαζία, Καξαδφληα Ώ. (2018), «Βμνξπθηηθή Αξαζηεξηφηεηα θαη
Πεξηβαιινληηθή Ώδεηνδφηεζε», Αεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Σκήκα
Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο, ζει. 10, 17, 54-56
Ν. 4280/2014 (Φ.Β.Κ. 159/η.Ώ/08-08-2014) πεξί «Πεξηβαιινληηθήο αλαβάζκηζεο θαη ηδησηηθήο
πνιενδφκεζεο – ΐηψζηκεο αλάπηπμεο νηθηζκψλ – Ρπζκίζεσλ δαζηθήο Ννκνζεζίαο θαη άιισλ
δηαηάμεσλ»
Ν. 4467/2017 (Φ.Β.Κ. 56/η.Ώ/2017) πεξί «Σξνπνπνηήζεσλ δηαηάμεσλ ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο θαη
άιιεο δηαηάμεσλ».
Ν. 4617/2019 (Φ.Β.Κ. 88/η.Ώ/2019) πεξί «Κχξσζεο ηνπ Πξσηνθφιινπ ηεο Ναγθφγηα ζρεηηθά κε
ηελ πξφζβαζε ζηνπο γελεηηθνχο πφξνπο……»
Ν. 998/79 (Φ.Β.Κ. 289/η.Ώ/1979) πεξί «Πξνζηαζίαο ησλ δαζψλ θαη ελ γέλεη δαζηθψλ εθηάζεσλ
ηεο ρψξαο».
Παπαζαλαζφπνπινο Ώ, (2017) www.nomosphysis.org.gr,: «ρφιην ζην Ν. 4467/2017 (ΦΒΚ Ώ‘
56/13.04.2017), Σξνπνπνηήζεηο δηαηάμεηο ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
Σζαθίξε Ώηθ. (2014): Βθδ. Ώλη. Ν. άθθνπια Ώ.Β. «Βκπξάγκαηεο Αηαθνξέο επί αθηλήησλ κεηαμχ
ειιεληθνχ Αεκνζίνπ θαη Εδησηψλ», ζει. 23, 25, 29, 34 -35, 80, 83, 245
Αηαδηθηπαθέο Πεγέο
1. www.helenicparliament.gr (ΐνπιή ησλ Βιιήλσλ)
2. www.nomotelia.gr
3. www.ste.gr
4. www.ypeka.gr
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Θεκαηηθή Βλόηεηα: Ααζηθή Οηθνλνκηθή

ΣΟ ΒΠΕΥΒΕΡΔΜΏΣΕΚΟ ΜΟΝΣΒΛΟ ΣΧΝ ΑΏΕΚΧΝ
ΤΝΒΣΏΕΡΕΜΧΝ ΣΟ ΝΒΟ ΝΟΜΟΘΒΣΕΚΟ ΠΛΏΕΕΟ.
ΏΝΏΠΣΤΞΔ ΣΡΏΣΔΓΕΚΔ, ΟΡΓΏΝΧΣΕΚΔ, ΠΏΡΏΓΧΓΕΚΔ
ΚΏΕ ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΔ ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ
Ώλαζηόπνπινο, Υξήζηνο1; Σξίγθαο, Μάξηνο2; Παπαδόπνπινο, Εσάλλεο3
Ααζνιφγνο Ώλαπιεξσηήο πξντζηάκελνο Ααζαξρείνπ Βιαζζφλαο, Οηθνλφκνπ 64-ΣΚ 40200
Βιαζζφλα, xanasto@gmail.com
2
Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Σκήκα Ααζνινγίαο θαη Φπζηθνχ Πεξηβαιινληνο Βξγαζηήξην Ααζηθήο Οηθνλνκηθήο, Θεζζαινλίθε, Σ.Θ. 242, 55124, mtrigkas@for.auth.gr
3
Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, Σκήκα Ααζνινγίαο θαη Βπηζηεκψλ Ξχινπ, Καξδίηζα, papadio@uth.gr
1

Πεξίιεςε
Ο βαζηθφο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη λα αζρνιεζεί κε ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ Ααζηθψλ
πλεηαηξηζκψλ ζηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο, ζην πιαίζην θαη ηνπ λένπ ηζρχνληνο λφκνπ, εμεηάδνληαο
ηελ παξνχζα θαηάζηαζε θαη αλαιχνληαο ηφζν ην εζσηεξηθφ φζν θαη ην καθξν-πεξηβάιινλ ζην νπνίν
δξαζηεξηνπνηνχληαη, έηζη ψζηε λα πξνηαζεί ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ιεηηνπξγίαο ηνπο πνπ ζα ηνπο
επηηξέςεη λα ιεηηνπξγήζνπλ αληαγσληζηηθά γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ
πξνζηηζέκελεο αμίαο κε ηαπηφρξνλε δηαηήξεζε ηνπ ζεκαληηθνχ ηνπο ξφινπ ζηελ αεηθνξηθή
δηαρείξηζε ησλ δαζψλ ηεο ρψξαο. Με ηε ρξήζε εηδηθά δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη κε εθαξκνγή
ηερληθψλ αλάπηπμεο επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ, έγηλε θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ ππεπζχλσλ ησλ
δαζηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ θαη θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε δνκηθά ζηνηρεία ηνπ πξνηεηλφκελνπ
επηρεηξεκαηηθνχ ηνπο κνληέινπ. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ ηελ αδπλακία ησλ ζπλεηαηξηζκψλ λα
πξνζαξκνζηνχλ ζην λνκηθφ πιαίζην, αξθεηφ θαηξφ κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ, θαζψο θαη ειιείςεηο
αλαθνξηθά κε ηε ζηξαηεγηθή πνπ κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ γηα ηελ παξαγσγή θαηλνηφκσλ θαη
αληαγσληζηηθψλ πνηνηηθψλ πξντφλησλ.
Λέμεηο θιεηδηά: Γαζηθνί ζπλεηαηξηζκνί, επηρεηξεκαηηθό κνληέιν, θακβάο επηρεηξεκαηηθνύ κνληέινπ,
ζηξαηεγηθή.
Βηζαγσγή
Οη πξψηνη Ααζηθνί πλεηαηξηζκνί (Α..) εκθαλίδνληαη ζηελ Βιιάδα ην 1932. Με κία ζεηξά λφκσλ
(Ώ.Ν. 1267/1939,Ώ.Ν. 854/1946, Ν.Α. 2501/1953) ζεζπίδεηαη ην ζχζηεκα ηεο κίζζσζεο ηνπ
ιήκκαηνο ζε μπιεκπφξνπο, νη νπνίνη πινηνκνχζαλ θαη πσινχζαλ ηα δαζηθά πξντφληα ζηελ αγνξά
θαηαβάιινληαο έλα κίζζσκα ζην θξάηνο. ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄50 εκθαλίδεηαη ην ζχζηεκα
ηεο Κξαηηθήο Βθκεηάιιεπζεο ησλ Ααζψλ (ΚΒΑ) κε απηεπηζηαζία, ην νπνίν ζηαδηαθά θαηαιήγεη λα
είλαη ζηε δεθαεηία ηνπ ΄70 κνλαδηθή κνξθή εθκεηάιιεπζεο. ηελ ζπλέρεηα θαη κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ
Νφκνπ 1541/85 «Ώγξνηηθέο πλεηαηξηζηηθέο Οξγαλψζεηο» (ΦΒΚ 68/18-4-1985 ηεχρνο Ώ΄), εθδφζεθε
ην Π.Α. 126/86 κε ηίηιν: «Αηαδηθαζία παξαρψξεζεο ηεο εθκεηάιιεπζεο, ζπληήξεζεο θαη βειηίσζεο
ησλ δαζψλ πνπ αλήθνπλ ζην δεκφζην θαη ζηα λνκηθά πξφζσπα πνπ δεκνζίνπ ηνκέα ζηνπο δαζηθνχο
ζπλεηαηξηζκνχο» (ΦΒΚ 44/17-4-1986 ηεχρνο Ώ΄), ην νπνίν πξνζδηφξηδε ηε δηαδηθαζία παξαρψξεζεο
ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ δεκνζίσλ δαζψλ ζηνπο δαζηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο, απνζθνπψληαο ηελ
ελίζρπζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ νξεηλψλ πιεζπζκψλ. Με ην ζχζηεκα απηφ, ην νπνίν επηθξαηεί
ζήκεξα, νη ζπλεηαηξηζκνί αλαιακβάλνπλ δσξεάλ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ δαζηθψλ ζπκπιεγκάησλ θαη
δηαζέηνπλ νη ίδηνη ηα πξντφληα ζηελ αγνξά, θαηαβάιινληαο κηθξά ηέιε ζην δεκφζην θαη ζηνπο ΟΣΏ,
πνπ αλήθνπλ ηα δάζε ηα νπνία εθκεηαιιεχνληαη.
ην παξειζφλ, νη δαζηθνί ζπλεηαηξηζκνί ππάγνληαλ ζην ίδην λνκνζεηηθφ πιαίζην κε ηνπο
αγξνηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο, κε απνηέιεζκα:
 Να κε ιακβάλνληαη ππφςε νη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ δαζηθνχ ηνκέα
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Οη δαζηθνί ζπλεηαηξηζκνί ιφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ηνπο «λα ράλνληαη» κέζα ζηνλ κεγάιν φγθν
ησλ αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ θαη λα κελ αζρνινχληαη θαζφινπ κε ηα δαζηθά ζέκαηα, ηφζν νη
πξσηνβάζκηεο ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο φζν θαη ε εθάζηνηε πνιηηηθή εγεζία.
Πέξα απφ απηφ κεγάιν πιήγκα ζηε ιεηηνπξγία, ηελ επαγγεικαηηθή επάξθεηα θαη απφδνζε ησλ
δαζηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ (θαη άξα θαη ηεο δαζηθήο δηαρείξηζεο) έδσζε ν Νφκνο2810/2000, "Ώγξνηηθέο
πλεηαηξηζηηθέο Οξγαλψζεηο" (ΦΒΚ 61/9-3-2000 ηεχρνο Ώ΄) ν νπνίνο κεηαμχ άιισλ ζπκπεξηιάκβαλε
ηηο παξαθάησ δχν δηαηάμεηο:
 Ο απαηηνχκελνο αξηζκφο κειψλ γηα ζχζηαζε ζπλεηαηξηζκνχ κεηψζεθε απφ είθνζη (20) ζε επηά
(7).
 Βιαρηζηνπνηήζεθαλ νη πξνυπνζέζεηο εγγξαθήο ζε δαζηθφ ζπλεηαηξηζκφ.
Με ειάρηζηεο εμαηξέζεηο, ην απνηέιεζκα ησλ δχν παξαπάλσ δηαηάμεσλ ήηαλ λα γίλεη
θαηαθεξκαηηζκφο ησλ δαζηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ κέρξη λα θηάζνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ επηά (7) κειψλ,
πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε έγθξηζε απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαη λα
κπνξνχλ λα δηεθδηθνχλ ηελ αλάζεζε ζπζηάδσλ απφ ην αξκφδην δαζαξρείν. χκθσλα κε ηελ εηήζηα
έθζεζε δαζψλ ηνπ έηνπο 2004 δξαζηεξηνπνηνχληαλ πεξίπνπ 600 δαζηθνί ζπλεηαηξηζκνί, πνπ
αξηζκνχζαλ πεξίπνπ 20.000 εγγεγξακκέλα κέιε. Σν 2009 νη δαζηθνί ζπλεηαηξηζκνί αλέξρνληαλ ζε
810 θαη αξηζκνχζαλ γχξσ ζηα 9.300 ελεξγά κέιε (ΤΠΒΚΏ 2014), ελψ ζήκεξα εθηηκάηαη φηη ν
αξηζκφο ησλ δαζηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ έρεη μεπεξάζεη θαηά πνιχ ηνπο 1000 ζε αληίζεζε κε ηνλ αξηζκφ
ησλ ελεξγψλ δαζεξγαηψλ πνπ δηαξθψο κεηψλεηαη.Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ δαζηθψλ
ζπλεηαηξηζκψλ , νη δαζηθέο ππεξεζίεο αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ εθαξκνγή ησλ
δηαρεηξηζηηθψλ κειεηψλ θαη γεληθφηεξα ζηελ δηαρείξηζε ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ. Σν αδηέμνδν
πνπ νδεγνχζαλ ηα πξνβιήκαηα απηά ήηαλ θάηη παξαπάλσ απφ νξαηφ θαη γηα ην ιφγν απηφ
ςεθίζηεθε ην 2016 ν λφκνο 4423 «Ααζηθέο πλεηαηξηζηηθέο Οξγαλψζεηο θαη άιιεο Αηαηάμεηο»
(ΦΒΚ 182/27-11-2016 ηεχρνο Ώ΄). Οη βαζηθέο αιιαγέο πνπ ζεζπίδνληαηαθνξνχλ ηφζν ζε δηνηθεηηθά
ζέκαηα, φζν θαη νξγαλσηηθά ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, δξαζηεξηνηήησλ, κειψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ, ηξφπσλ
ρξεκαηνδφηεζεο θ.ι.π. Έηζη κε ηηο λέεο δηαηάμεηο επηδηψθεηαη αθελφο ε δεκηνπξγία εχξσζησλ,
νξγαλσκέλσλ, θαη αληαγσληζηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ πνπ λα δηαζθαιίδνπλ εηζφδεκα ζηνπο δαζεξγάηεο
θαη αθεηέξνπ ε ξηδηθή αιιαγή ηνπ ηξφπνπ δηαρείξηζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ δαζψλ κε απψηεξν
ζθνπφ ηελ αχμεζε ηνπ ΏΒΠ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο επζχλεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
δαζηθνχ πεξηβάιινληνο.
Γίλεηαη ινηπφλ αληηιεπηφ φηη, νη δαζηθνί ζπλεηαηξηζκνί έξρνληαη αληηκέησπνη κε πνιιά θαη
δηαθνξεηηθήο θχζεσο πξνβιήκαηα θαη πξνθιήζεηο. Μεηαμχ απηψλ, ζε δηεζλέο επίπεδν, ε
βηβιηνγξαθία αλαδεηθλχεη φηη δελ δξαζηεξηνπνηνχληαη σο θαιά νξγαλσκέλνη νξγαληζκνί θπξίσο ιφγσ
δνκηθψλ πξνβιεκάησλ φπσο αλεπαξθέο κάλαηδκελη, πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζε ρξεκαηνδφηεζε θαη
εμεηδηθεπκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ θαζψο θαη έιιεηςε θαηάιιεινπ ππνζηεξηθηηθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ,
ρακειή θεξδνθνξία, ζηνηρεία πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάινπλ ζηελ παξαγσγή πξντφλησλ
πξνζηηζέκελεο αμίαο απφ ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο κε ηαπηφρξνλε ζεκαληηθή ζπκβνιή ηνπο ζηελ
πξνζηαζία ησλ δαζψλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ (Hull θαη Ashton 2008,
Atmiş θ.α. 2009, Coulibaly-Lingani 2011, Melo θ.α. 2017). Ώπφ ηελ άιιε, φπσο πξνθχπηεη, νη
δαζηθνί ζπλεηαηξηζκνί απνηεινχλ ζπλεξγαηηθά ζρήκαηα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε έλα
αληαγσληζηηθφ επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. Βίλαη ινηπφλ απαξαίηεην γηα απηνχο λα πξνζεγγίζνπλ ηε
δηαρείξηζε ησλ δαζψλ απφ κία ζηξαηεγηθή νπηηθή, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ πνιπιεηηνπξγηθφ ξφιν
ησλ δαζψλ θαη ηε ζπκβνιή ηνπο ζηε βηψζηκε αλάπηπμε. Ώπηφ πξνυπνζέηεη κεγαιχηεξν
επαγγεικαηηζκφ ζηελ εθαξκνγή ηεο δαζηθήο δηαρείξηζεο, ηελ ελζσκάησζε επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη
ηερληθψλ δεμηνηήησλ, θαηλνηνκίαο θαη θπζηθά ηελ πηνζέηεζε απνηειεζκαηηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ
κνληέισλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπλεηαηξηζκψλ (Trigkas θ.α. 2012, 2016, D'Amato θ.α. 2018,
Kajanus θ.α. 2019, Trigkas θ.α. 2019).
θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη, ε δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο εθαξκνγήο ηερληθψλ
αλάπηπμεο επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ γηα ηνπο δαζηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο θαζψο θαη ε πξνζπάζεηα
θαηεγνξηνπνίεζήο ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ κνληέινπ απηνχ, πνπ ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο
δαζηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο λα αλαπηχμνπλ κηα θαηλνηφκα ζηξαηεγηθή αλαθνξηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο
ππφ ην πξίζκα θαη ηνπ λένπ ππάξρνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. Ώμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε παξνχζα
έξεπλα θαη πξνζέγγηζε γίλεηαη γηα πξψηε θνξά ζηελ Βιιάδα.
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Τιηθά θαη Μέζνδνη
Δ βαζηθή κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε αθνξά ζηε ρξήζε ελφο εηδηθά δνκεκέλνπ γηα ηνπο
ζθνπνχο ηεο έξεπλαο εξσηεκαηνινγίνπ ην νπνίν βαζίζηεθε ζηε δεκηνπξγία ελφο πξνζαξκνζκέλνπ
Κακβά Δπηρεηξεκαηηθνύ Μνληέινπ (BusinessModelCanvas – BMC) γηα ηνπο δαζηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο
ηεο πεξηνρήο έξεπλαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο αιιά
θαη ην πιαίζην πνπ ζέηεη γηα απηνχο ν ζρεηηθφο λφκνο. Υξεζηκνπνηήζεθε ε πξνζέγγηζε ηνπ θακβά
ησλ Osterwalder θαη Pigneur‘s (2010). Δ πξνζέγγηζε απηή πξνηείλεη ελλέα (9) δνκηθά ζηνηρεία ηα
νπνία αθνξνχλ: βαζηθνχο ζπλεξγάηεο, βαζηθέο ιεηηνπξγίεο, θχξηνη πφξνη, πξνηάζεηο αμίαο, ζρέζε κε
πειάηεο, θαλάιηα επηθνηλσλίαο, ηκεκαηνπνίεζε πειαηψλ, δνκή θφζηνπο θαη ξνέο εζφδσλ (ρήκα 1).
Ο θακβάο επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ είλαη ηδηαίηεξα δηαδνκέλε ηερληθή ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν
θαζψο επηηξέπεη ζηελ νξγαλσκέλε πξνζέγγηζε ηεο άζθεζεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε
δεκηνπξγία θαη παξάδνζε αμίαο ζηνπο πειάηεο (Trimi θαη Berbegal-Mirabent 2012, Blank 2013,
Massa θαη Tucci 2013, Castillo-López θ.α. 2019). Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε παξνχζα έξεπλα επηηπγράλεη
ηελ πηνζέηεζε ηερληθψλ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο ζηξαηεγηθήο ζην δαζηθφ ηνκέα,
γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ζπλεηαηξηζκψλ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο
δαζηθήο δηαρείξηζεο.
Κύξηνη
ζπλεξγάηεο

Κύξηεο
δξαζηεξηόηεηεο

ρέζεηο κε ηνπο
πειάηεο
Πξνηάζεηο αμίαο

Κύξηνπ πόξνη

Καλάιηα
επηθνηλσλίαο

Σκεκαηνπνίεζε
πειαηώλ

Ανκή θόζηνπο
Ρνέο εζόδσλ
ρήκα 1. Ο Κακβάο ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνύ Μνληέινπ
Figure 1. The Business Model Canvas

Δ κέζνδνο πνπ επηιέρζεθε ήηαλ ε απνγξαθηθή δηεξεχλεζε ησλ δαζηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ πνπ
ιεηηνπξγνχλ ζηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο. Σνλ πιεζπζκφ απνηέιεζαλ νη 108 δαζηθνί ζπλεηαηξηζκνί
πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο θαη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Βζληθφ Μεηξψν Φνξέσλ
Βθκεηάιιεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο & Βλέξγεηαο. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο
ρξεζηκνπνηήζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα, ηα νπνία ζπκπιεξψζεθαλ απφ ηνπο ππεχζπλνπο ησλ δαζηθψλ
ζπλεηαηξηζκψλ. Δ έξεπλα μεθίλεζε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2017 θαη νινθιεξψζεθε ηνλ Μάξηην ηνπ 2018
ζπγθεληξψλνληαο ηειηθά 65 ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα, δειαδή πνζνζηφ 60,2 % επί ηνπ
ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ. Δ βαζηθή κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε. Γηα
ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο, ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS version
21 θαη έγηλαλ ζρεηηθνί ζηαηηζηηθνί έιεγρνη.
Ώπνηειέζκαηα
Δ πξψηε θαηεγνξία απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο αθνξά ην πξνθίι ησλ δαζηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ
πνπ αληαπνθξίζεθαλ ζηελ παξνχζα έξεπλα. ζνλ αθνξά ην έηνο ίδξπζεο ησλ δαζηθψλ
ζπλεηαηξηζκψλ έγηλε θαηεγνξηνπνίεζε ζε θιάζεηο αλά δεθαεηία, κε πξψηε θιάζε φζνπο ηδξχζεθαλ
πξηλ ην 1970 θαη ηειεπηαία φζνπο ηδξχζεθαλ κεηά ην 2010. Σελ ηειεπηαία δεθαεηία παξνπζηάζηεθε
ξαγδαία αχμεζε ηνπ ξπζκνχ ίδξπζεο λέσλ δαζηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ, ζε πνζνζηφ πνπ αγγίδεη ην 40%.
Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη αθελφο ζηελ πνιπδηάζπαζε ησλ δαζηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ ζε κηα
πξνζπάζεηα λα εμαζθαιίζνπλ πεξηζζφηεξν ιήκκα απφ ηα δεκφζηα δάζε θαη αθεηέξνπ ζηελ
νηθνλνκηθή θξίζε πνπ καζηίδεη ηελ ρψξα καο θαη είρε σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο ρξήζεο ησλ
πξντφλησλ μχινπ θαη ηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο ζε ηνκείο πνπ ήηαλ «απαμησκέλνη». Δ ζχγθξηζε ηνπ
κεγέζνπο ησλ δαζηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ έγηλε κε θξηηήξην ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ηνπο. Ώπφ ηα
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνέθπςε φηη ην 61,5 % ησλ ζπλεηαηξηζκψλ έρεη ιηγφηεξα απφ 21 κέιε.
Ώθφκε πην έληνλν γίλεηαη ην πξφβιεκα φηαλ εζηηάδνπκε ζηα ελεξγά κέιε ησλ δαζηθψλ
ζπλεηαηξηζκψλ. πσο πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ην πνζνζηφ ησλ ζπλεηαηξηζκψλ
πνπ έρνπλ θάησ απφ 21 ελεξγά κέιε εθηνμεχεηαη ζην 83,1%. Πξαθηηθά απηφ ζεκαίλεη φηη ην 83%
ησλ δαζηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ, δελ πιεξνί ηηο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ην λέν
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ζεζκηθφ πιαίζην, αλ ιεθζεί ππφςε φηη απαηηείηαη απφ ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ ζέινπλ λα γίλνπλ κέιε
ζπλεηαηξηζκψλ, λα θαηέρνπλ ελ ηδηφηεηα ηνπ δαζεξγάηε.
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ρήκα 2. Δγγεγξακκέλα θαη ελεξγά κέιε ζπλεηαηξηζκώλ
Figure 2. Registered and active members of the forest cooperatives

ζνλ αθνξά ηελ ζεκαληηθφηεηα ησλ ζπλεξγαηψλ ησλ δαζηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ φπσο πξνέθπςε
απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο νη δαζηθνί ζπλεηαηξηζκνί δίλνπλ πνιχ κεγάιε ζεκαζία ζηελ
ζπλεξγαζία ηνπο κε ηηο δαζηθέο ππεξεζίεο, κε ηηκή κέζνπ φξνπ 4,98 λα αγγίδεη ηελ ηηκή 5 πνπ
αληηζηνηρεί ζηελ ηηκή «πνιχ ζεκαληηθφ». Πνιχ πςειή ηηκή κέζνπ παξνπζηάδεηαη θαη ζηελ πξφζεζε
ζπλεξγαζίαο ηφζν κε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε φζν θαη κε ηελ θεληξηθή δηνίθεζε θαη ηηο
πεξηθεξεηαθέο αξρέο, απνδεηθλχνληαο φηη νη δαζηθνί ζπλεηαηξηζκνί ζεσξνχλ φηη αθφκε θαη ή ίδηα ηνπο
ε χπαξμε, εμαξηάηαη απφ ηελ ζρέζε ηνπο κε ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο. Πνιχ ζεκαληηθή ζεσξείηαη, φπσο
είλαη απηνλφεην θαη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο εκπφξνπο μπιείαο ελψ ε ζπλεξγαζία κε ηα πξηζηήξηα πνπ
παξαδνζηαθά απνξξνθνχζαλ ηελ πιεηνλφηεηα ηεο παξαγφκελεο μπιείαο, εκθαλίδεη κηθξφηεξε ηηκή
κέζνπ φξνπ. ηελ ινγηθή απηή εληάζζεηαη θαη ην γεγνλφο φηη ε ζπλεξγαζία κε ηηο βηνκεραλίεο
παξαγσγήο πξντφλησλ μπιείαο εκθαλίδεηαη κε κηθξφηεξε ζεκαληηθφηεηα, εκθαλίδνληαο ηηκή κέζνπ
φξνπ 3,72 γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη φηη νη δαζηθέο βηνκεραλίεο δελ έξρνληαη ζε επαθή κε ηνπο
δαζηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο αιιά πξνκεζεχνληαη ηελ πξψηε χιε απφ ηνπο εκπφξνπο μπιείαο.
Ώπφ ηελ έξεπλα ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αζθνχλ νη δαζηθνί ζπλεηαηξηζκνί ζήκεξα,
θαζψο θαη ε δηεξεχλεζε ηεο πξφζεζεο θαη δπλαηφηεηαο πξνέθπςαλ ηα απνηειέζκαηα πνπ θαίλνληαη
ζην παξαθάησ ρήκα 3.
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ρήκα 3. εκεξηλέο θαη κειινληηθέο δξαζηεξηόηεηεο δαζηθώλ ζπλεηαηξηζκώλ
Figure 3. Today‟s and future activities of forest cooperatives
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ην παξαθάησ ρήκα 4 εκθαλίδεηαη ν αξηζκφο ησλ δαζηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ αλά βαζηθφ πφξν
πνπ δηαζέηεη πξνθεηκέλνπ λα επηηειέζεη ην έξγν ηνπ.

ρήκα 4. Βαζηθνί πόξνη δαζηθώλ ζπλεηαηξηζκώλ
Figure 4. Main resources of forest cooperatives

Σε βαζηθφηεξε θαηεγνξία πφξσλ κηαο επηρείξεζεο ηελ απνηεινχλ νη αλζξψπηλνη πφξνη ηεο. Ώπφ
ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ζηειερψλεη ηνπο δαζηθνχο
ζπλεηαηξηζκνχο πξνέθπςαλ ηα απνηειέζκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζην παξαθάησ ρήκα 5.

ρήκα 5. Δηδηθόηεηεο πξνζσπηθνύ δαζηθώλ ζπλεηαηξηζκώλ
Figure 5. Personnel specialties of forest cooperatives

Παξαηεξνχκε φηη, είλαη εκθαλήο ε απνπζία ησλ εμεηδηθεπκέλσλ ζηειερψλ απφ ηελ ζηειέρσζε ησλ
δαζηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ γεγνλφο πνπ δελ κπνξεί λα ηνπο πξνζδψζεη ηελ δπλακηθή πνπ ρξεηάδεηαη,
ψζηε λα δηαθνξνπνηεζνχλ, λα θαηλνηνκήζνπλ θαη λα κπνξνχλ λα επηβηψζνπλ ζε έλα άθξσο
αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. Έλα άιιν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ δαζηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ, πνπ
ρξήδεη δηεξεχλεζεο, είλαη ε πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ηνπο, γηαηί επεξεάδεη άκεζα ηελ επξσζηία ηνπο θαη
ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπο. ηνλ παξαθάησ Πίλαθα 1 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο
γηα ην ραξαθηεξηζηηθφ απηφ.
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Πίλαθαο 1. Πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο δαζηθώλ ζπλεηαηξηζκώλ (όπνπ: 1 = Καζόινπ, 2=Λίγν, 3=Μέηξηα, 4=Πνιύ, 5=Πάξα
πνιύ)
Table1. Funding sources of forest cooperatives (1=totally weak, 2=weak, 3=moderate, 4=strong, 5=very strong)
Πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο
Μέζνο όξνο
Σππηθή απόθιηζε
Έζνδα εξγαζηψλ
4,92
0,510
πλεξγαδφκελνη έκπνξνη
3,44
1,717
Ώπνζεκαηηθφ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ
3,14
1,735
Έθηαθηε εηζθνξά ησλ κειψλ
1,97
1,321
Υξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα
1,69
1,344
Ααλεηζκφο
1,48
1,208
Υνξεγίεο
1,31
1,082

Ώπφ ηα απνηειέζκαηα απηά δηαπηζηψλνπκε φηη νη θχξηεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο, είλαη ε
απηνρξεκαηνδφηεζε ησλ ζπλεηαηξηζκψλ (έζνδα εξγαζηψλ κε ηηκή κέζνπ φξνπ 4,92 θαη ρξήζε
απνζεκαηηθνχ κε ηηκή κέζνπ φξνπ 3,14) θαη ε ρξεκαηνδφηεζε απφ ζπλεξγαδφκελνπο εκπφξνπο κε
ηηκή κέζνπ φξνπ 3,44. Οη ππφινηπεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο εκθαλίδνπλ πάξα πνιχ κηθξέο ηηκέο
κέζνπ φξνπ πνπ ηείλνπλ ζηελ ηηκή 1 πνπ αληηζηνηρεί ζηελ επηινγή φηη δελ ρξεζηκνπνηνχληαη θαζφινπ.
Δ ζέζπηζε ηνπ Νφκνπ 4423/2016 (ΦΒΚ Ώ´ 182) «Ααζηθέο πλεηαηξηζηηθέο Οξγαλψζεηο θαη άιιεο
δηαηάμεηο» πξνθαιεί πνιχ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ ιεηηνπξγία ησλ δαζηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ. Δ
δηεξεχλεζε επνκέλσο ηεο άπνςεο ησλ δαζηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ γηα ηηο επηκέξνπο αιιαγέο πνπ
επηθέξεη ην λέν ζεζκηθφ πιαίζην, είλαη ζεκαληηθή, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ
παξαθάησ Πίλαθα 2.
Πίλαθαο 2. Άπνςε δαζηθώλ ζπλεηαηξηζκώλ γηα ηηο αιιαγέο ηνπ λένπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ.
(όπνπ: 1 = Καζόινπ, 2=Λίγν, 3=Μέηξηα, 4=Πνιύ, 5=Πάξα πνιύ)
Table 2. Opinions of forest cooperatives for the changes under the new legislation
(1=totally weak, 2=weak, 3=moderate, 4=strong, 5=very strong)
Ώιιαγέο ζεζκηθνύ πιαηζίνπ
Σππηθή
Μέζνο όξνο
απόθιηζε
Πηζηνπνίεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ δαζεξγάηε
4,35
1,124
Παξνρή ρξεκαηνδνηηθψλ θαη θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ
4,31
1,298
Τπνρξέσζε ηήξεζεο απνζεκαηηθνχ
3,68
1,501
Τπνρξέσζε ζπκκεηνρήο ζε έλα κφλν ζπλεηαηξηζκφ
3,49
1,778
Απλαηφηεηα ζπγρψλεπζεο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ
3,34
1,716
Απλαηφηεηα ζχζηαζεο ελψζεσλ ζπλεηαηξηζκψλ
3,25
1,668
Τπνρξεσηηθή δηάζεζε ησλ πξντφλησλ κε δεκνπξαζία
3,20
1,725
Ώπαγφξεπζε ζπκκεηνρήο εκπφξσλ θαη ζπγγελψλ έσο 1νπ βαζκνχ
3,14
1,886
Ώχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ
2,91
1,800

Αελ ζα κπνξνχζε θπζηθά λα κελ δηεξεπλεζεί ε αληίδξαζε ησλ δαζηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ, λα
πξνζαξκνζηνχλ ζην λέν ζεζκηθφ πιαίζην θαη λα ζπλερίζνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο. Σα απνηειέζκαηα
απηήο ηεο έξεπλαο αλέδεημαλ σο ζεκαληηθφηεξεο ελέξγεηεο απηέο ηεο ζπγρψλεπζεο κε άιινπο
ζπλεηαηξηζκνχο θαη ηεο εγγξαθήο λέσλ κειψλ, ελψ έλα κηθξφ πνζνζηφ δήισζε πσο ζα πξνρσξήζεη
ζηε δηάιπζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ.
Δ παξαπάλσ αλάιπζε έγηλε κε βάζε ηελ πξνζέγγηζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θακβά επηρεηξεκαηηθνχ
κνληέινπ γηα ηνπο δαζηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο κε βάζε θαη ην ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην, νξηνζεηψληαο ην
πεξηερφκελν ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θακβά απηνχ. Πξνθεηκέλνπ λα απινπνηεζεί ην κνληέιν απηφ
ζηνπο βαζηθνχο άμνλεο θαη θαηεγνξίεο ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη,
πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε παξαγφλησλ κε ηε κέζνδν θπξίσλ ζπληζησζψλ (Principal Component
Analysis). Έηζη, ην ηειηθφ πξνηεηλφκελν επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν γηα ηνπο δαζηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο
παξνπζηάδεηαη ζην επφκελν ρήκα 6.
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ΚΤΡΕΒ ΑΡΏΣΔΡΕΟΣΔΣΒ
Παξαγσγή ελέξγεηεο θαη κε
μπισδψλ πξντφλησλ
2.
Βπεμεξγαζία θαη εκπφξην
μπιείαο
3.
Τινηνκία
ΚΤΡΕΟΕ ΠΟΡΟΕ
Ώλζξώπηλνη πόξνη
1.
Ααζνιφγνη θαη δαζεξγάηεο
2.
Αηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ
δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ
3.
Σερληθφ θαη ππνζηεξηθηηθφ
πξνζσπηθφ
Βμνπιηζκόο: Τινηνκίαο, δψα
κεηαηφπηζεο, νρήκαηα, ππνδνκέο
Οηθνλνκηθνί πόξνη
1.
Ώπφ εμσηεξηθέο πεγέο
2.
Βζσηεξηθέο πεγέο θαη
ζπλδξνκέο κειψλ
3.
Πσιήζεηο πξντφλησλ θαη
ππεξεζηψλ

1.
ΚΤΡΕΟΕ ΤΝΒΡΓΏΣΒ
1. Βξεπλεηηθνί νξγαληζκνί,
επηρεηξήζεηο θαη θεληξηθή
δηνίθεζε
2. Άιινη ζπλεηαηξηζκνί θαη
πξνκεζεπηέο
3. ΐηνκεραλία μπιείαο θαη
παξαδαζφβηνο πιεζπζκφο
4. Έκπνξνη
θαη
ρξεκαηνπηζησηηθνί
νξγαληζκνί
5. Ααζηθή Τπεξεζία

ΠΡΟΣΏΒΕ
ΏΞΕΏ
1. Ώλάπηπμε
ζεκειησδψλ
ηθαλνηήησλ γηα
θαηλνηνκία θαη
επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηφηεηα
2. Τηνζέηεζε ελφο
αλνηθηνχ κνληέινπ
θαηλνηνκίαο
3. Αηαθνξνπνίεζε θαη
δηαηήξεζε ηεο
αεηθνξίαο

ΣΏΡΣΔΓΕΚΉ
ΜΏΡΚΒΣΕΝΓΚ
Βζηίαζε ζηα 4P‘s
γηα ηνπο
ζπλεηαηξηζκνχο

ΡΟΒ ΒΟΑΧΝ
1. Πσιήζεηο πξντφλησλ
2. Έζνδα απφ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο
3. Έζνδα απφ θαηλνηφκα πξντφληα θαη
ππεξεζίεο
ρήκα 6. Πξνηεηλόκελνο θακβάο επηρεηξεκαηηθνύ κνληέινπ γηα ηνπο δαζηθνύο ζπλεηαηξηζκνύο
Figure 6. The proposed business model canvas for the forest cooperatives
ΑΟΜΔ ΚΟΣΟΤ
Μείσζε κεηαβιεηνχ θφζηνπο

πδήηεζε – πκπεξάζκαηα
Σν λέν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηνπο δαζηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο ζηελ Βιιάδα, ζέηεη έλα λέν πεξηβάιινλ
ιεηηνπξγίαο ηνπο. Παξφιν πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ εγρεηξεκάησλ πνπ
κπνξνχλ λα ελζσκαηψζνπλ ζχγρξνλεο επηρεηξεκαηηθέο ηαθηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο γηα ηελ πινπνίεζε
ηνπ ξφινπ ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ δαζψλ ζην πιαίζην ηεο πνιπιεηηνπξγηθήο
δαζνπνλίαο, κία κεγάιε πιεηνςεθία δελ είλαη αθφκε έηνηκε λα αληαπνθξηζεί ζην ξφιν ηεο απηφ θαη
ηηο λέεο ζπλζήθεο, ζπκπέξαζκα ην νπνίν δηαηππψλεηαη θαη ζε δηεζλέο επίπεδν (Kajanus θ.α. 2019).
Τπνζηεξίδνπκε πσο κία βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ αιιαγή απηή απνηειεί ε αλάπηπμε κία
νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθήο κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ αλαιπηηθψλ εξγαιείσλ επηρεηξεζηαθνχ
ζρεδηαζκνχ πνπ κπνξνχλ λα βξνπλ εθαξκνγή θαη ζηνπο δαζηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο, παξά ην γεγνλφο
φηη απηνί απνηεινχλ κία παξαδνζηαθή θαη ρακειήο ηερλνινγίαο νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Δ
παξνχζα έξεπλα εθαξκφδεη γηα πξψηε θνξά ζηελ Βιιάδα, ηελ αλάπηπμε θακβά επηρεηξεκαηηθνχ
κνληέινπ γηα ηνπο δαζηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο, απνηειψληαο θαη κία απφ ηηο ιίγεο έξεπλεο δηεζλψο, πνπ
αθνινπζνχλ απηή ηελ πξνζέγγηζε, ζηνηρείν πνπ θαζηζηά ηελ έξεπλα ηδηαίηεξα πξσηφηππε γηα ηα
ειιεληθά θαη δηεζλή δαζηθά δεδνκέλα θαη επηζηήκε.
Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη, ην λέν λνκνζεηηθφ πιαίζην κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηνπο
δαζηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο ηεο Βιιάδαο, γηα λα αληαπνθξηζνχλ κε επηηπρία ζην ξφιν ηνπο πνπ αθνξά
ηελ πινπνίεζε ηεο πνιπιεηηνπξγηθήο δαζνπνλίαο κε βάζε ηηο αξρέο ηεο αεηθνξίαο, κέζα απφ ηελ
ηαπηφρξνλε δεκηνπξγία αμίαο γηα ηνπο πειάηεο ηνπο, ηνλ παξαδαζφβην πιεζπζκφ αιιά θαη ηελ εζληθή
νηθνλνκία επξχηεξα. Κχξηαζηνηρείααπηήοηεοπξνζέγγηζεο, κεβάζεηελέξεπλααπνηεινχλ:
 Δ αλάπηπμε κίαο νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθήο ιεηηνπξγίαο
 Δ πηνζέηεζε ελφο αλνηθηνχ κνληέινπ ιεηηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο ζπλεξγεηψλ θαη ζπλεξγαζηψλ
 Δαλάπηπμεζηξαηεγηθήοδηαθνξνπνίεζεοθαηδεκηνπξγίαοαμίαογηαπξντφληα, ππεξεζίεοθαηπειάηεο.
 Δ επέλδπζε ζε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, ππνδνκέο, εμνπιηζκφ θαη ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ.
 Δ αλαδήηεζε επηκέξνπο κνξθψλ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο.
 Δ θαηλνηνκία
Βπηπιένλ, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ππνζηεξίδνπλ ηελ πξφηαζε γηα ηνπο δαζηθνχο
ζπλεηαηξηζκνχο φηη κπνξνχλ λα πηνζεηήζνπλ κία win-win ζηξαηεγηθή ζε ζρέζε κε ηελ αεηθνξηθή
δηαρείξηζε ησλ δαζψλ, θάηη πνπ απνηειεί κία κεγάιε πξφθιεζε γηα απηνχο. Δ δήηεζε δηεζλψο γηα λέα
πξντφληα θαη ππεξεζίεο ηνπ δάζνπο απαηηεί ην ζπλδπαζκφ λέσλ, θαηλνηφκσλ πξνζεγγίζεσλ ζηε
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δαζηθή παξαγσγή κε ηαπηφρξνλν ζεβαζκφ ησλ παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ θαη ρσξίο λα ππεξβαίλνληαη
ηα φξηα ηεο αεηθνξίαο. Καζψο νη δαζηθνί ζπλεηαηξηζκνί απνηεινχλ ην βαζηθφ νξγαληζκφ ζηελ
πινπνίεζε ηεο δαζηθήο δηαρείξηζεο, ππφ ηελ επνπηεία ηεο Ααζηθήο Τπεξεζίαο, ζα πξέπεη ζε
ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο ππνινίπνπο ελδηαθεξφκελνπο λα αλαπηχμνπλ κία νιηζηηθή πξνζέγγηζε
ζηελ πινπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ δαζψλ, ππφ ην πξίζκα ηνπ πνιπιεηηνπξγηθνχ ηνπο ξφινπ αιιά
θαη νιφθιεξεο ηεο αιπζίδαο αμίαο απηψλ, ζπκβάιινληαο ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη
ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ζηηο νξεηλέο εηδηθά πεξηνρέο. Δ πξνζέγγηζε ηεο αλάπηπμεο επηρεηξεκαηηθνχ
κνληέινπ, κπνξεί λ ζπκβάιεη ζηελ απάληεζε ζην δίιεκκα απηφ.
Σέινο, φπσο αλαθέξζεθε, ε παξνχζα έξεπλα ζπκβάιιεη ζηε ζεσξία ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ην
δαζηθφ ηνκέα θαη εηδηθά γηα ηνπο δαζηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο, έρνληαο ηαπηφρξνλα ζεκαληηθά πξαθηηθά
θαη νξγαλσηηθά νθέιε, επεθηείλνληαο ηελ έξεπλα ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν, ηνλίδνληαο πσο ε ζεσξία
θαη νη ηερληθέο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ, κπνξνχλ λα βξνπλ εθαξκνγή θαη ζε επηκέξνπο
παξαδνζηαθνχο θιάδνπο, φπσο απηνχο ηεο δαζνπνλίαο ζηελ Βιιάδα θαη ησλ δαζηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ.
Δεθαξκνγή ηνπ Κακβά Βπηρεηξεκαηηθνχ Μνληέινπ, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο δαζηθνχο
ζπλεηαηξηζκνχο λα αληηιεθζνχλ ην λέν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ πνπ ζέηεη ην λέν λνκνζεηηθφ
πιαίζην θαη λα ζρεδηάζνπλ θαη λα πινπνηήζνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο θαη κέηξα γηα ηε
δεκηνπξγίαο αμίαο, ηε δηαθνξνπνίεζε θαη ηελ ελίζρπζε ηεο αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο ησλ δαζψλ.
Abstract
The main aim of the present research paper is to study the structure and operation of the forest
cooperatives in the region of Thessaly - Greece, under the context of the new legislation framework,
examine existing situation and analyzing the internal and external drivers for proposing an operational
business model which will allow them to become more competitive for producing products and
services of added value, maintaining their critical role in the Greek sustainable forest management.
With the use of a specially constructed questionnaire and the use of techniques for business modeling,
the opinions of the forest cooperatives personnel were recorded, and they were grouped to the main
building blocks of the proposed business model. Results reveal the weakness of the forest cooperatives
to adjust to the new legislation framework, a long time after the launch of the relative law, as well as
lack of proper strategy for the development of competitive and innovative products.
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Πεξίιεςε
Σν γξακκηθφ κνληέιν παξαγσγήο, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ απφξξηςε ηνπ πξντφληνο ζην
ηέινο ηεο δσήο ηνπ, απνηειεί κηα απφ ηηο θχξηεο αηηίεο ηεο θπζηθήο εμάληιεζεο. Δ κεηάβαζε πξνο ην
θπθιηθφ κνληέιν νδεγεί ζηελ θαιχηεξε ρξήζε ησλ πξψησλ πιψλ, ησλ πξντφλησλ θαη ηελ
ειαρηζηνπνίεζε ησλ απνβιήησλ. πκβάιιεη επίζεο, ζηελ επίηεπμε ησλ πεξηβαιινληηθψλ θαη
θιηκαηηθψλ ζηφρσλ ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο (ΒΒ) θαη ελζαξξχλεη ηελ ηνπηθή θαη πεξηθεξεηαθή
αλάπηπμε. Μέζα απφ ηελ εθαξκνγή ελφο εηδηθά δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο
έξεπλαο, έγηλε ζπιινγή πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ απφ ηηο πεληαθφζηεο κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ηεο
Βιιάδαο ζρεηηθά κε ην ζέκα, επηθεληξψλνληαο ζηηο πξαθηηθέο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ πηνζέηεζε
ηνπ κνληέινπ ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο ζηηο δηάθνξεο θάζεηο ηνπ θχθινπ δσήο ησλ πξντφλησλ ηνπο
θαη ησλ πφξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε θπθιηθή νηθνλνκία κπνξεί λα
απνηειέζεη κέξνο ηεο απάληεζεο ζηηο ζεκεξηλέο πξνθιήζεηο, αμηνπνηψληαο ηελ επηρεηξεκαηηθή
δχλακε πξνο φθεινο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Οη πξαθηηθέο εθαξκνγέο γηα ηελ πηνζέηεζε ηνπ
θπθιηθνχ κνληέινπ ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο ρψξαο καο νινέλα θαη απμάλνληαη. Δ αλάπηπμε ηεο
θπθιηθήο νηθνλνκίαο ζηελ Βιιάδα κπνξεί λα επεθηαζεί ππφ ην πξίζκα ρξεκαηνδφηεζεο θαηλνηνκηψλ
πξνο ηηο επηρεηξήζεηο, βνεζψληαο ελ κέξεη ζηελ απνδνηηθή ρξήζε πφξσλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο.
Λέμεηο θιεηδηά: θπθιηθή νηθνλνκία, θύθινο δσήο πξντόληνο, θαηλνηνκία, απνδνηηθόηεηα πόξσλ,
ειιεληθέο βηνκεραλίεο, βηώζηκε αλάπηπμε.
Βηζαγσγή
Δ απαξρή ηεο έλλνηαο ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο δελ κπνξεί λα αληρλεπζεί ζε κία κφλν εκεξνκελία
ή ζε έλα κφλν ζπγγξαθέα, αιιά ζε δηαθνξεηηθά επηζηεκνληθά πεδία θαη ζρνιέο ζθέςεο. Πνιινί
εξεπλεηέο ζεσξνχλ φηη ην θπθιηθφ νηθνλνκηθφ ζχζηεκα εηζήρζε θπξίσο απφ ηνπο πεξηβαιινληηθνχο
νηθνλνκνιφγνπο Pearce θαη Turner (1989), νη νπνίνη έρηηζαλ ην ζεσξεηηθφ ηνπο πιαίζην βαζηδφκελνη
ζε πξνεγνχκελεο κειέηεο ηνπ νηθνλνκνιφγνπ Kenneth Boulding (Andersen 2006, Heshmati, 2015,
Murray θ.α. 2017, Wautelet 2018). Χζηφζν, νη ηειεπηαίνη δελ είλαη απηνί πνπ ζεσξνχληαη ηδξπηέο ηεο
έλλνηαο. χκθσλα κε ηνπο Murray θ.α. (2017), ε εθηεηακέλε αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ησλ δχν
ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ έδεημε φηη ε θπθιηθή νηθνλνκία πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηελ νηθνινγηθή,
πεξηβαιινληηθή θαη βηνκεραληθή νηθνινγία. Ώξθεηνί ζπγγξαθείο (Andersen 2006, Su θ.α. 2013,
Geissdoerfer θ.α. 2016, Trigkas θ.α. 2018) απνδίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο ζηνπο
Pearce θαη Turner (1989), ελψ ε έλλνηα απηή απέθηεζε δπλακηθή ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970
(Ellen MacArthur Foundation 2013). Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη απμεκέλν ελδηαθέξνλ ζηελ
αθαδεκατθή έξεπλα, κε έληνλε αχμεζε ηεο δεκνζίεπζεο ζηνλ ηνκέα ην έηνο 2015 (Lieder θαη Rashid
2016). Δ πξνέιεπζε ηεο έλλνηαο πξνέξρεηαη απφ ηε Γεξκαλία θαη ηελ Εαπσλία, νπνχ ππήξρε πίεζε λα
ζρεκαηηζηεί κία πην θιεηζηή θνηλσλία βξφρνπ (Lieder θαη Rashid 2016). Δ ρψξα πνπ έρεη πηνζεηήζεη
πιήξσο ηελ εθαξκνγή θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ελλνηψλ ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο είλαη ε Κίλα (Zhou
θ.α. 2014, Ghisellini θ.α. 2016). Με ηηο απμαλφκελεο πηέζεηο ζηνπο θπζηθνχο πφξνπο, ε έλλνηα ηεο
απνηειεζκαηηθφηεξεο ρξήζεο ησλ πιηθψλ θαη ησλ πφξσλ έρεη γίλεη επηηαθηηθφ δήηεκα ζε φιν ηνλ
θφζκν, κέζσ ηεο κεηάβαζεο ζε κηα πην σθέιηκε νηθνλνκία, φπνπ ε αμία ησλ πξντφλησλ, ησλ πιηθψλ
θαη ησλ πφξσλ δηαηεξείηαη ζηελ νηθνλνκία φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν θαη ε παξαγσγή απνβιήησλ
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ειαρηζηνπνηείηαη. Ώπηφ απνηειεί νπζηαζηηθή ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε κηαο βηψζηκεο, αληαγσληζηηθήο
νηθνλνκίαο (Trigkas θ.α. 2018).
Ο πην γλσζηφο νξηζκφο έρεη δηακνξθσζεί απφ ην Ίδξπκα Ellen MacArthur Foundation (2012),
πξνζδηνξίδνληαο ηελ θπθιηθή νηθνλνκία σο ―κηα νηθνλνκία πνπ πξνσζεί κηα ζπζηεκηθή αιιαγή θαη
δεκηνπξγεί ζπλερείο θύθινπο πιηθώλ: νη πόξνη είλαη κόλν πξνζσξηλά κέξνο ελόο πξντόληνο θαη ζην
ηέινο ηεο δσήο ή ην ηέινο ηεο ρξήζεο ηνπ πξντόληνο, νη πόξνη ζα είλαη δηαζέζηκνη θαη πάιη γηα ηελ εθ
λένπ ρξήζε ζε λέα πξντόληα». Δ θπθιηθή νηθνλνκία πεξηγξάθεηαη ζχληνκα σο πξνζέγγηζε «4R»:
κείσζε (reduction), επαλαρξεζηκνπνίεζε (reuse), αλαθχθισζε (recycle) θαη αλάθηεζε (recover).
Μέζα απφ ηε ζπγθεθξηκέλε πνξεία ειαρηζηνπνηείηαη ε πνζφηεηα ησλ απνβιήησλ θαη ε δηαρείξηζε
απηψλ γίλεηαη πην απνηειεζκαηηθά. Ώπνηέιεζκα απηνχ, ε επίιπζε πνιιαπιψλ πεξηβαιινληηθψλ
πξνβιεκάησλ κε ηαπηφρξνλε δηαηήξεζε ησλ πφξσλ. Χζηφζν, δεκηνπξγνχληαη θαη πξνβιήκαηα θαηά
ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία, φπσο είλαη ε ρξεκαηνδφηεζε, ε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ, ηα
επηρεηξεκαηηθά κνληέια, ε θπβέξλεζε θιπ. (Tukker 2015, Ghisellini θ.α. 2016, Trigkas θ.α. 2018).
χκθσλα κε ηελ Βπξσπατθή Βπηηξνπή (2015), γηα ηελ πξνψζεζε θαη ηε κεηάβαζε ζε κηα θπθιηθή
νηθνλνκία, πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε φιεο ηηο δξάζεηο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ αιπζίδα αμίαο ηεο
επηρείξεζεο. Οη εζσηεξηθέο ιεηηνπξγίεο ελφο νξγαληζκνχ πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ ηελ θπθιηθή
νηθνλνκία ζε θάζε βήκα ηεο αιπζίδαο, απφ ηελ παξαγσγή κέρξη ηελ θαηαλάισζε, ηελ επηζθεπή θαη
ηελ αλαθαηαζθεπή, ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ θαη ηηο δεπηεξνγελείο πξψηεο χιεο πνπ επαλεηζάγνληαη
ζηελ νηθνλνκία. ην πιαίζην απηφ, ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα αλαδείμεη ηηο πξαθηηθέο
πνπ αθνινπζνχλ νη κεγαιχηεξεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ζηελ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ
ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο ζε φια ηα ζηάδηα ηνπ θχθινπ δσήο ησλ πξντφλησλ, απφ ηελ πξνκήζεηα
πξψησλ πιψλ θαη ην ζρεδηαζκφ, κέρξη ηελ ηειηθή θαηαλάισζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ
αλαθνξηθά κε ηελ πηνζέηεζε ηνπ κνληέινπ. Βπηκέξνπο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα απνηεινχλ:
 Βίλαη έηνηκεο νη ειιεληθέο βηνκεραλίεο λα πηνζεηήζνπλ ην κνληέιν ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο;
 ε πνην ή πνηα ζηάδηα ηνπ θχθινπ δσήο ελφο πξντφληνο δίλεηαη κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηελ
πηνζέηεζε ηνπ κνληέινπ ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο;
 Πνηεο είλαη νη βαζηθέο ζηξαηεγηθέο θαη ηερληθέο πνπ πηνζεηνχληαη απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο
γηα ηε κεηάβαζε ζην κνληέιν ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο;
Τιηθά θαη Μέζνδνη
Γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο απηήο ρξεζηκνπνηήζεθε σο βαζηθφ εξγαιείν ε
ζχληαμε ελφο εηδηθά δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ έγηλε εηδηθά γηα ζθνπφ ηεο έξεπλαο, ζχκθσλα
κε ηηο βαζηθέο αξρέο εξεπλψλ αγνξάο (Aaker θ.α. 2004, ηψκθνο θαη Μαχξνο 2008). Δ κέζνδνο πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ απηή ηεο πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο. To εξσηεκαηνιφγην ζηάιζεθε ζηηο 500
κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ηεο Βιιάδαο ζχκθσλα κε ην βηβιίν νη ηζρπξφηεξνη ηεο Βιιεληθήο
νηθνλνκίαο (Direction Business Network.2014) πνπ απνηεινχλ θαη ηελ πεξηνρή έξεπλαο. Σν
εξσηεκαηνιφγην πεξηειάβαλε εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ κε πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά,
νκαδνπνηεκέλεο ζε 4 δηαθνξεηηθέο νκάδεο θαη ζην ζχλνιν ηνπ 18 εξσηήζεηο. Σν εξσηεκαηνιφγην
δεκηνπξγήζεθε γηα ιφγνπο επθνιίαο ζηελ εθαξκνγή Google Forms. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε δηεμαγσγήο
ηεο έξεπλαο, πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο ηεο εγθπξφηεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
(content validity). Ο έιεγρνο απηφο ζπκπεξηέιαβε ζπδεηήζεηο κε εηδηθνχο επηζηήκνλεο πνπ
αζρνινχληαη κε ηα αληηθείκελα ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο. Βπίζεο, ε αμηνπηζηία ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ βαζίζηεθε ζηελ ελδειερή αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ην κνληέιν
ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο. ηε ζπλέρεηα ην εξσηεκαηνιφγην εθαξκφζηεθε πηινηηθά ζε θάπνηεο
επηρεηξήζεηο ηνπ δείγκαηνο θαη απφ ηελ πξνδεηγκαηνιεςία απηή εληνπίζηεθαλ ηα ζεκεία εθείλα ησλ
εξσηήζεσλ πνπ ήζειαλ πεξηζζφηεξεο δηεπθξηλήζεηο θαη έηζη βειηηψζεθε ε πνηφηεηα ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ θαη έιαβε ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή.
Δ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κέζα ζε δηάζηεκα 6 κελψλ (Μάην - Οθηψβξην ηνπ 2019). Μεηά ηελ
πξψηε απνζηνιή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ αθνινχζεζαλ δχν ππελζπκίζεηο γηα ηελ εχξεζε
πεξηζζφηεξσλ απαληήζεσλ. πλνιηθά ζπγθεληξψζεθαλ 30 εξσηεκαηνιφγηα κε πνζνζηφ απφθξηζεο
6%, ην νπνίν είλαη αξθεηά ρακειφ. Χζηφζν, ε αλαδήηεζε ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία αλέδεημε θαη
άιιεο πεξηπηψζεηο εξεπλψλ πνπ δηεμήρζεζαλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη απφζπαζαλ αληίζηνηρν
πνζνζηφ απφθξηζεο (Koellner θ.α. 2010). Σα δεδνκέλα θαηαρσξήζεθαλ, επεμεξγάζηεθαλ θαη
αλαιχζεθαλ κέζσ ηνπ εηδηθνχ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο IBM SPSS Statistics 25, θαη έγηλαλ νη
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ζρεηηθνί έιεγρνη ζπρλνηήησλ (Frequencies), πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο θαη ζπζρεηίζεσλ (Descriptives
and Correlations) (ηψκθνο θαη ΐαζηιηθνπνχινπ 2005, Norusis 2007), επηθεληξψλνληαο ζηηο
πξαθηηθέο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ πηνζέηεζε ηνπ κνληέινπ ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο ζηηο δηάθνξεο
θάζεηο ηνπ θχθινπ δσήο ησλ πξντφλησλ ηνπο θαη ησλ πφξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ.
Ώπνηειέζκαηα
Σν βαζηθφ αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπνζεηείηαη θαηά θχξην ιφγν ζην
ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο θαη ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ (30%). Έπεηαη, ην ρνλδξηθφ
θαη ιηαληθφ εκπφξην κε πνζνζηφ 26,7%, θαζψο θαη ν ηνκέαο ησλ θαηαζθεπψλ (10%). ε πνζνζηφ
3,3% αθνινπζεί ε παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, αεξίνπ, λεξνχ θαη παξαγσγήο ελέξγεηαο. Σν
κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ ηδξχζεθε πξηλ απφ ην 1990 (70%), θαζψο θαη απφ ην 1990
έσο ην 2000 (26,7%). Έπεηηα, παξνπζηάδεηαη κηα απφηνκε θαζνδηθή πνξεία (3,3%) απφ ην 2000-2010,
ελψ απφ ην 2010 θαη κεηά δελ έρεη ηδξπζεί θακία επηρείξεζε ηνπ δείγκαηνο. ρεηηθά κε ην κέζν
εηήζην θχθιν εξγαζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, ε πιεηνςεθία ηνπ
δείγκαηνο (86,7%) δήισζε φηη θπκαίλεηαη πάλσ απφ €10 εθαη . Σν 6,7% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε
φηη ν κέζνο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ήηαλ θάησ απφ €3 εθαη, ελψ ζε κηθξφηεξα πνζνζηά 3,3% απφ
€3 εθαη έσο €10 εθαη. Σν 76,7% έρεη πάλσ απφ 250 εξγαδφκελνπο, ην 13,3% είρε απφ 10-49
εξγαδφκελνπο θαη ην 10% είρε απφ 50-249. Σν 83,3% ηνπ δείγκαηνο ήηαλ αλψλπκεο εηαηξίεο (ΏΒ) θαη
ην 3,3% ήηαλ εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (ΒΠΒ). εκαληηθφ πνζνζηφ (13,3%) δήισζε
δηαθνξεηηθή λνκηθή κνξθή απφ απηέο πνπ πξνυπήξραλ σο επηινγέο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
(νκφξξπζκε (ΟΒ), εηεξφξξπζκε (ΒΒ), ηδησηηθή θεθαιαηνπρηθή (ΕΚΒ), αηνκηθή εηαηξεία (ΏΒ) θαη ηελ
θνηλσληθή ζπλεηαηξηζηηθή επηρείξεζε (Κνηλ..Βπ). Δ αλάιπζε Υ 2 έδεημε φηη ππάξρεη ηζρπξή
ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο λνκηθήο κνξθήο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο γλψζεο ηνπ κνληέινπ ηεο θπθιηθήο
νηθνλνκίαο (Pearson Chi-square=13,038, App. Sig.=0,001 γηα επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=005). Δ
αλάιπζε δελ αλέδεημε θάπνηα άιιε ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ηεο γλψζεο ηνπ κνληέινπ ηεο θπθιηθήο
νηθνλνκίαο κε ην πξνθίι ησλ ζπκκεηερφλησλ επηρεηξήζεσλ.
Σν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ επηρεηξήζεσλ πνπ απάληεζαλ ζεηηθά ζηε γλψζε ηνπ κνληέινπ ηεο
θπθιηθήο νηθνλνκίαο αλέξρεηαη ζην 86,7%, ελψ ην πνζνζηφ ην νπνίν δε γλψξηδε ηνλ φξν αλέξρεηαη
ζην 13,3%. Σα πνζνζηά παξνπζηάδνπλ φηη ππάξρεη πιήξεο γλψζε ηνπ φξνπ ζηηο επηρεηξήζεηο γχξσ
απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ ελεκέξσζε ηνπ
ζην ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ ήηαλ ελεκεξσκέλν (43,3%) κε θαιά ελεκεξσκέλν (26,7%). Σν 16,7%
ησλ επηρεηξήζεσλ δελ ήηαλ θαζφινπ ελεκεξσκέλεο, ελψ ζε κηθξφηεξα πνζνζηά αθνινπζνχζαλ νη
απφιπηα ελεκεξσκέλεο (10%), θαζψο θαη νη ειιηπψο ελεκεξσκέλεο (3,3%) επηρεηξήζεηο.
Δ αμηνιφγεζε ηεο ζεκαζίαο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηα πξντφληα θαη ηηο δηαδηθαζίεο θαηά ηε
κεηάβαζε απφ ην γξακκηθή ζηε θπθιηθή νηθνλνκία (Πίλαθαο 1). χκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα, ε
δπλαηφηεηα ηεο αλαθχθισζεο ηνπ πξντφληνο ζεσξήζεθε απφ ην δείγκα σο ε ζεκαληηθφηεξε
δηαδηθαζία θαηά ηε κεηάβαζε ηνπ γξακκηθνχ κνληέινπ ζην θπθιηθφ. Σνηνπηνηξφπσο επαιεζεχεηαη,
φηη ε αλαθχθισζε είλαη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ηνπ θπθιηθνχ κνληέινπ.
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Πίλαθαο 1. Αμηνιόγεζε δηαδηθαζηώλ θαη ραξαθηεξηζηηθώλ πξντόλησλ γηα ηε κεηάβαζε ζηελ θπθιηθή νηθνλνκία
(1 θαζόινπ ζεκαληηθό, 5 απόιπηα ζεκαληηθό)
Table 1. Evaluation of procedures and products attributes for the transition to circular economy
(1 not significant, 5 totally significant)
N
30
30

Mean
4,37
4,27

Std. Deviation
0,765
0,740

30
30

4,20
4,10

0,925
0,712

ΐηνδηάζπαζε ή ιηπαζκαηνπνίεζε ηνπ πξντφληνο

30

4,03

0,999

Σερλνινγηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο θαηά ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο
Απλαηφηεηα επηζθεπήο ζε ζρέζε κε ηα δηαζέζηκα αληαιιαθηηθά

30
30

4,03
3,93

0,718
0,868

Βπηπηψζεηο ζην θφζηνο παξαγσγήο κέζσ απνδνηηθήο ρξήζεο πφξσλ
Ώληνρή πξντφληνο ζηε ρξήζε

30
30

3,90
3,73

0,607
0,980

Σηκή πξντφληνο

30

3,70

0,952

Δ ελίζρπζε ηνπ θαηαλαισηηθνχ κνληέινπ γηα δηακνηξαζκφ πξντφλησλ

30

3,50

0,777

Valid N (listwise)

30

Απλαηφηεηα αλαθχθισζεο πξντφληνο
Βιαρηζηνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ
πξντφληνο
Απλαηφηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο πξντφληνο
Ώπμεκέλε πεξηεθηηθφηεηα πξντφληνο ζε αλαλεψζηκα πιηθά

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ 60% απάληεζε φηη ρξεζηκνπνηεί ην κνληέιν ηεο
θπθιηθήο νηθνλνκίαο αξθεηά (30%), πνιχ (20%) θαη πάξα πνιχ (10%). Ώληίζεηα ην 26,7% ην
ρξεζηκνπνηεί ιίγν ελψ ην 13,3% θαζφινπ. χκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 2, παξαηεξνχληαη πνηθίιεο
πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχλ νη επηρεηξήζεηο ψζηε λα πηνζεηήζνπλ ην κνληέιν ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο.
Ώλαιπηηθφηεξα, ε αλαθχθισζε πιηθψλ, πξντφλησλ θαη ελέξγεηαο ππεξηζρχεη έλαληη ησλ άιισλ
πξαθηηθψλ πνπ ιακβάλεη κηα επηρείξεζε (3,77/5). Ώθνινπζνχλ κε κηθξφηεξε ζεκαληηθφηεηα ε
απφζεζε ζε εηδηθνχο ρψξνπο ζπγθέληξσζεο γηα κεηαθνξά ζε ΥΤΣΏ θαη ρσκαηεξέο (2,73/5), ε ρξήζε
κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ κεγάιεο απνδνηηθφηεηαο ζηελ αμηνπνίεζε πιηθψλ (2,50/5), ε δηάζεζε
πξψηεο χιεο ζε άιιεο επηρεηξήζεηο θαη θιάδνπο (2,47/5), ε αλάθηεζε πνιχηηκσλ πιηθψλ θαη ε
επαλαρξεζηκνπνίεζε (2,33/5).
Πίλαθαο 2. Γηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηεο Κπθιηθήο Οηθνλνκίαο από ηηο ειιεληθέο βηνκεραλίεο
(1 θαζόινπ ζεκαληηθό, 5 απόιπηα ζεκαληηθό)
Table 2. Procedures for the implementation of Circular Economy by the Greek industries
(1 not significant, 5 totally significant)
Ώλαθχθισζε πιηθψλ/ πξντφλησλ / ελέξγεηαο

N
30

Mean
3,77

Std. Deviation
1,305

Ώπφζεζε ζε εηδηθνχο ρψξνπο ζπγθέληξσζεο γηα κεηαθνξά ζε ΥΤΣΏ/ρσκαηεξέο

30

2,73

1,363

Ώγνξά πξντφλησλ θαη πξψησλ πιψλ κε νηθνινγηθέο πηζηνπνηήζεηο

30

2,50

1,383

Υξήζε κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ κεγάιεο απνδνηηθφηεηαο ζηελ αμηνπνίεζε πιηθψλ

30

2,50

1,480

Αηάζεζε πξψηεο χιεο ζε άιιεο επηρεηξήζεηο θαη θιάδνπο

30

2,47

1,502

Ώλάθηεζε πνιχηηκσλ πιηθψλ θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε

30

2,33

1,422

Ώμηνπνίεζε ππνιεηκκάησλ γηα παξαγσγή ελέξγεηαο

30

2,30

1,489

Βπαλαθαηαζθεπή ρξήζηκσλ πξντφλησλ

30

2,30

1,291

Ώλάιπζε θχθινπ δσήο πξντφληνο

30

2,23

1,382

Οηθνινγηθφο ζρεδηαζκφο πξντφληνο

30

2,20

1,375

Ώλάιπζε ξνήο πιηθψλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία

30

2,13

1,456

Αηαδηθαζίεο θνηλήο ρξήζεο πφξσλ

30

1,90

1,029

Κνκπνζηνπνίεζε

30

1,80

1,186

Ώλάπηπμε ζρεδηαζκνχ πξντφλησλ κε ππνζπζηήκαηα
Καηαζθεπή βηνθαχζηκσλ
Αηαδηθαζίεο θνηλήο ρξήζεο ηειηθψλ πξντφλησλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο
Valid N (listwise)

30
30
30
30

1,80
1,73
1,57

1,186
1,285
0,898
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Καζψο νη παξάγνληεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξαθηηθψλ εθαξκνγήο ηνπ
κνληέινπ ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηεο έξεπλαο, φπσο απηνί παξνπζηάδνληαη ζηνλ
παξαπάλσ πίλαθα, θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο, έγηλε αλάιπζε ζπζρέηηζεο κε ην ζπληειεζηή
ζπζρέηηζεο Pearson, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνχλ ζπκπιεξσκαηηθέο πξαθηηθέο εθαξκνγήο ηνπ
κνληέινπ απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη λα δηαπηζησζεί ε θαηεχζπλζε εζηίαζεο ηνπο ζηελ αλαπξνζαξκνγή
ησλ παξαγσγηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ ηνπο δηαδηθαζηψλ. Έηζη αλαθνξηθά κε ηηο πξαθηηθέο πνπ
αθνινπζνχλ νη επηρεηξήζεηο γηα ηελ πηνζέηεζε ηνπ κνληέινπ ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο ηεο έξεπλαο
βξέζεθε ζπζρέηηζε κεηαμχ αξθεηψλ απφ απηέο, φπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 3.
Σα πνζνζηά έξεπλαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείγκαηνο εμέηαζαλ φηη νη δξάζεηο κε απμεκέλν βαζκφ
πξνηεξαηφηεηαο πνπ πξνσζνχλ ιχζεηο ζηελ θπθιηθή νηθνλνκία θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο
είλαη ε πξφζβαζε ζε ρξεκαηνδφηεζε (4,40/5) θαη ε ππνζηήξημε αλάπηπμεο ηεο θαηλνηνκίαο ζε
επηρεηξεκαηηθά κνληέια (4,07/5). Έπεηηα αθνινπζνχλ ηα πξφηππα γηα ηελ αχμεζε ησλ δηαδηθαζηψλ
απνδνηηθήο ρξήζεο πφξσλ (3,90/5), ε πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ
ηνκέα (3,83/5), ε εμαζθάιηζε δηαζεζηκφηεηαο αμηφπηζησλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηηο ξνέο ησλ πιηθψλ
ζε αιπζίδεο αμίαο (3,73/5), θαζψο θαη ε πξνψζεζε ζπλεξγαζίαο κέζσ ησλ αιπζίδσλ αμίαο επηκέξνπο
θιάδσλ (3,60/5). Έπεηηα, αμηνινγήζεθαλ ζχκθσλα κε ην δείγκα ηεο έξεπλαο ηα κέηξα θαηά ηε θάζε
ηεο θαηαλάισζεο (ρήκα 1). Οη επηρεηξήζεηο ζεψξεζαλ απαξαίηεηε θαη πνιχ ζεκαληηθή ηελ παξνρή
πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ ζηνπο θαηαλαισηέο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ αλακελφκελε δηάξθεηα
δσήο ησλ πξντφλησλ (4,33/5), ηελ εμαζθάιηζε ζαθήλεηαο θαη αμηνπηζηίαο κε ηελ πιεξνθφξεζε ησλ
θαηαλαισηψλ κέζσ δηαθήκηζεο, κάξθεηηλγθ θιπ (4,30/5), ηα θίλεηξα γηα ηελ επηζηξνθή πξντφλησλ
κεηά ηε ρξήζε (4,27/5) θαη ηελ ελζάξξπλζε νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ γηα ηνπο θαηαλαισηέο, φπσο είλαη
ε δηαθνξεηηθή θνξνινγία αλάινγα κε ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ πφξσλ θαη ησλ πξντφλησλ (4,27/5).
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Ώμηνπνίεζε ππνιεηκκάησλ γηα παξαγσγή
ελέξγεηαο
Κνκπνζηνπνίεζε

Πίλαθαο 3. πζρέηηζε ησλ δηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ηεο Κπθιηθήο Οηθνλνκίαο από ηηο ειιεληθέο βηνκεραλίεο
Table 3. Correlations of procedures for the implementation of Circular Economy by the Greek industries
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
0,269
**

Ώπφζεζε ζε εηδηθνχο ρψξνπο
,466
ζπγθέληξσζεο γηα κεηαθνξά ζε
ΥΤΣΏ/ρσκαηεξέο
Καηαζθεπή βηνθαχζηκσλ
,458*
Ώλάθηεζε πνιχηηκσλ πιηθψλ θαη
,374*
επαλαρξεζηκνπνίεζε
Βπαλαθαηαζθεπή ρξήζηκσλ πξντφλησλ
-0,048
Ώγνξά πξντφλησλ θαη πξψησλ πιψλ κε
,561**
νηθνινγηθέο πηζηνπνηήζεηο
Αηάζεζε πξψηεο χιεο ζε άιιεο
,613**
επηρεηξήζεηο θαη θιάδνπο
Ώλαθχθισζε πιηθψλ/ πξντφλησλ /
0,339
ελέξγεηαο
Ώλάιπζε θχθινπ δσήο πξντφληνο
,568**
Ώλάπηπμε ζρεδηαζκνχ πξντφλησλ κε
,562**
ππνζπζηήκαηα
Υξήζε κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ
,822**
κεγάιεο απνδνηηθφηεηαο ζηελ αμηνπνίεζε
πιηθψλ
Ώλάιπζε ξνήο πιηθψλ ζηελ παξαγσγηθή
,776**
δηαδηθαζία
Οηθνινγηθφο ζρεδηαζκφο πξντφληνο
,526**
Αηαδηθαζίεο θνηλήο ρξήζεο πφξσλ
,560**
Αηαδηθαζίεο θνηλήο ρξήζεο ηειηθψλ
0,126
πξντφλησλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

14

15

16

1
,527**
0,268

1
,362*

1

1
0,158

1

,371*
,388*

0,214
0,047

1
0,182

1

0,063
-0,063

-0,031
,402*

0,320
0,291

0,319
,473**

1
0,280

1

0,306

0,265

,638**

,393*

0,068

0,282

1

0,214

0,255

-0,038

,396*

0,268

,449*

0,022

1

0,029
-0,029

,419*
0,350

,386*
,416*

,538**
,388*

0,288
0,198

,785**
,546**

0,278
,519**

,452*
0,013

1
,619**

1

0,196

,393*

0,272

,475**

-0,027

,564**

,558**

,420*

,498**

0,354

1

0,216

0,192

,591**

,577**

0,180

,497**

,727**

0,253

,550**

,575**

,800**

1
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*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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Παξνρή πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ ζηνπο…
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Βμαζθάιηζε ζαθήλεηαο θαη αμηνπηζηίαο κε ηελ…
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Ώπνζαθήληζε ησλ θαλφλσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ…

4,000
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ρήκα 1. Αμηνιόγεζε κέηξσλ πξνώζεζεο ηεο Κπθιηθήο Οηθνλνκίαο ζηε θάζε θαηαλάισζεο
Figure 1. Evaluation of measures for promoting Circular Economy during the consumption face

Σέινο, ην 83,3% ησλ επηρεηξήζεσλ δήισζε φηη, κέζα ζηελ επφκελε πεληαεηία πξνηίζεληαη λα
ελζσκαηψζνπλ ην κνληέιν ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο, ζε αληίζεζε κε ην 16,7% ηνπ δείγκαηνο ην νπνίν
έξρεηαη ζε αληηπαξάζεζε.
πδήηεζε – πκπεξάζκαηα
Δ παξνχζα έξεπλα είλαη πξσηφηππε γηα ην ειιεληθφ επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ζην πιαίζην ηνπ
κνληέινπ ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο, θαζψο ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία εκπεηξηθψλ κειεηψλ ζηελ Βιιάδα
είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε. Αίλεηαη ινηπφλ ε επθαηξία λα αλαδεηρζνχλ θαη λα πξνηαζνχλ
δηαδηθαζίεο, θαηεπζχλζεηο ζηξαηεγηθήο θαη ηερληθέο εθαξκνγήο γηα πξντφληα απφ ηνπο «εγέηεο» ηεο
ειιεληθήο βηνκεραλίαο γηα ηελ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ απηνχ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο
θαηλνηνκίαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο κε ηαπηφρξνλε πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία ζην πιαίζην ηεο
βηψζηκεο αλάπηπμεο. Δ έξεπλα επίζεο είλαη εμαηξεηηθά επίθαηξε θαη ρξνληθά ζηνρεπκέλε, θαζψο
κφιηο ην Αεθέκβξην ηνπ 2018 ζεζπίζηεθε ε ειιεληθή Βζληθή ηξαηεγηθή γηα ηελ Κπθιηθή Οηθνλνκία
θαη εγθξίζεθε απφ ηελ Βπξσπατθή Βπηηξνπή! χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ππάξρεη
αδήξηηε αλάγθε γηα κέηξα πνιηηηθήο πνπ ζα ππνζηεξίδνπλ επηκέξνπο βαζηθνχο ηνκείο εθαξκνγήο ηνπ
κνληέινπ ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο φπσο, ε θνηλή ρξήζε ησλ πφξσλ, ε πξνψζεζε ηεο βηνκεραληθήο
ζπκβίσζεο, ε θνηλή ρξήζε πξντφλησλ, ν νηθνινγηθφο ζρεδηαζκφο, ε αλάιπζε ηνπ θχθινπ δσήο ησλ
πξντφλησλ, ε αλάιπζε ξνήο πιηθψλ θ.α. νη νπνίνη βξίζθνληαη ζρεηηθά ρακειά ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ
βαζκνχ πηνζέηεζεο απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ηεο έξεπλαο. Μφλν ε αλαθχθισζε θαη ε απφζεζε
ζε εηδηθνχο ρψξνπο θαίλεηαη πξνο ην παξφλ λα έρνπλ πηνζεηεζεί ζε κέηξην βαζκφ, γεγνλφο βέβαηα ην
νπνίν είλαη ζχκθσλν κε ηηο βαζηθέο θαηεπζχλζεηο πνπ δίλεη θαη ε εζληθή ζηξαηεγηθή, ε νπνία σζηφζν
ζέηεη σο βαζηθέο ζηξαηεγηθέο ηελ βηνκεραληθή ζπκβίσζε, ηνλ ηκεκαηηθφ ζρεδηαζκφ πξντφλησλ θαη
ηελ πηνζέηεζε αλνηθηψλ κνληέισλ θαηλνηνκίαο γηα ηελ αλάπηπμε θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ
πξντφλησλ (Ministry of Environment and Energy 2018). Βπηπιένλ, ε εζληθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ
Κπθιηθή Οηθνλνκία ζέηεη αξθεηέο επηπιένλ πξνηεξαηφηεηεο γηα δξάζε φπσο, έμππλα ρξεκαηνδνηηθά
εξγαιεία κε επηρνξεγήζεηο θαη θνξνινγηθά θίλεηξα, ρξήζε δεκνζηψλ επελδχζεσλ, αλάπηπμε
νινθιεξσκέλσλ ζηξαηεγηθψλ επηθνηλσλίαο απφ επηρεηξήζεηο θαη ζεζκηθνχο θνξείο γηα ηελ
επαηζζεηνπνίεζε ησλ θαηαλαισηψλ θ.ι.π. ζηνηρεία ηα νπνία είλαη ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο
παξνχζαο έξεπλαο γηα ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ζα πξέπεη λα πινπνηεζνχλ. Σα
ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα ηεο .Β.Β, ε ζήκαλζε ησλ πξντφλησλ, ε πηνζέηεζε θαηαλαισηηθήο
θνπιηνχξαο, ε αιπζηδσηή ρξήζε ησλ πφξσλ θαη ε δεκηνπξγία θιεηζηψλ βξφγρσλ ζηελ ρξήζε ησλ
πφξσλ είλαη νξηζκέλεο επηπιένλ ζηξαηεγηθέο πνπ αλέδεημε ε παξνχζα έξεπλα.
Ώλαθνξηθά κε ηνλ θχξην ζθνπφ ηεο έξεπλαο, πνπ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη απφ
ηηο επηρεηξήζεηο ζηνλ θχθιν δσήο ησλ πξντφλησλ γηα ηελ πηνζέηεζε ηνπ κνληέινπ ηεο θπθιηθήο
νηθνλνκίαο, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ππάξρεη έιιεηςε κίαο θαιά ζρεδηαζκέλεο θαη
νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, κε βάζε θαη πξνηάζεηο πνπ δηάθνξεο
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έξεπλεο έρνπλ θαηά θαηξνχο αλαδείμεη (Heshmati 2015, Tukker 2015, Lieder θαη Rashid 2016,
Geissdoerfer θ.α. 2016, Ghisellini θ.α. 2016, European Environment Agency 2017, Trigkas θ.α. 2018).
Παξά ην γεγνλφο φηη νη ειιεληθέο βηνκεραλίεο αλαγλσξίδνπλ ηα νθέιε ηνπ κνληέινπ γηα ελίζρπζε ηεο
αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο θαη ηελ είζνδν ζε λέεο αγνξέο αιιά θαη ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία,
παξακέλνπλ κφλν ζε ζέκαηα αλαθχθισζεο θαη επαλάρξεζεο πιηθψλ, ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ κφλν ην
ηειεπηαίν ζηάδην ηνπ θχθινπ δσήο ησλ πξντφλησλ ηνπο πξηλ ηελ ηειηθή απφξξηςε. Θα πξέπεη ινηπφλ
λα αλαιεθζνχλ ζπγθεθξηκέλεο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ πεξεηαίξσ νινθιεξσκέλε πηνζέηεζε ηνπ
κνληέινπ απφ ηηο ειιεληθέο βηνκεραλίεο ζε φια ηα ζηάδηα ηνπ θχθινπ δσήο ησλ πξντφλησλ απφ ηελ
παξαγσγή – κέρξη ηελ ηειηθή θαηαλάισζε.
Abstract
The linear production model, which is characterized by the disposal of products at the end of their life
cycle, stands as one of the major causes for the environmental crisis. The transition towards a circular
model leads to more effective use of raw materials and products and the minimization of wastes. It
also contributes to the achievement of the environmental and climate aims of the European Union and
encourages local and regional development. Through the implementation of a specially constructed
questionnaire for the purposes of the survey, primary data were collected on the issue from the five
hundred biggest Greek companies, focusing to the practices of the firms for the adoption of the
Circular Economy model during the different stages of their products‘ and resources life cycle.
Results have shown that circular economy can be a part of the answer to the contemporary challenges,
utilizing entrepreneurial activity in favor of the social wellbeing. The implementation practices for the
adoption of the circular model by the Greek enterprises are constantly increasing. The development of
circular economy in Greece can be further expanded under the context of required business
innovations funding, contributing to efficient use of resources and competitiveness.
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Πεξίιεςε
Βηεζίσο παξάγνληαη ζεκαληηθέο πνζφηεηεο αγξνηηθψλ ππνιεηκκάησλ πνπ παξακέλνπλ σο απφβιεηα,
ελψ ζπλήζσο απιά θαίγνληαη. Ώληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε απνηίκεζε ηεο
θαηαιιειφιεηαο δηάθνξσλ αγξνηηθψλ ππνιεηκκάησλ σο πξψηεο χιεο ζηελ παξαγσγή ραξηνπνιηνχ κε
βάζε ηα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηλψλ ηνπο. χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο κειέηεο απηήο,
ην δαραξνθάιακν θαη ηα άδεηα θξνχηα θαξχδαο βξέζεθαλ σο ηα θαηαιιειφηεξα ζε ζρέζε κε ηα
ππφινηπα εμεηαδφκελα κε μπιψδε, ιηγλνθπηηαξηληθά πιηθά.
Λέμεηο θιεηδηά: βηνκάδα, κε μπιώδε θπηά, ραξηί, κνξθνινγηθνί δείθηεο.
Βηζαγσγή
Παγθνζκίσο, πεξηζζφηεξν απφ 3300 κεγάηνλνη απφ ππνιείκκαηα βηνκάδαο, εθηηκψληαη φηη
παξάγνληαη εηεζίσο απφ ηηο έμη ζπνπδαηφηεξεο αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο: θξηζάξη, θαιακπφθη, ξχδη,
ζφγηα, δαραξνθάιακν θαη ζηηάξη (European Commission 2018). ηα πιαίζηα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο,
ηεο βην-νηθνλνκίαο θαη ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο γίλνληαη εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ
βηνκεραληθή αμηνπνίεζε απηψλ ησλ ηεξάζηησλ, δηαζέζηκσλ πνζνηήησλ βηνκάδαο ζε πνηθίιεο
θαηλνηφκεο (π.ρ. βηνελέξγεηα, βηνζχλζεηα πιηθά) θαη παξαδνζηαθέο βηνκεραλίεο (ηλνπιάθεο, ραξηηθά
πξντφληα). Παξφια απηά, ε πνζφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ ραξηνπνιηνχ κε πξψηεο χιεο άιιεο απφ ην
μχιν είλαη ζεκαληηθά πεξηνξηζκέλεο (κφιηο 0.77% γηα ην έηνο 2017) ζηελ Βπξψπε (CEPI 2018) ζε
ζχγθξηζε κε ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο φπσο είλαη ε Κίλα θαη ε Ελδία.
Οη δηαζηάζεηο ησλ ηλψλ (θπξίσο ην κήθνο) θαη νη κνξθνινγηθνί δείθηεο έρνπλ άκεζε ζπζρέηηζε κε
ηηο κεραληθέο αληνρέο ηνπ παξαγφκελνπ ραξηηνχ θαη ζπλεπψο κε ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ
ιηγλνθπηηαξηληθψλ πιηθψλ σο πξψηεο χιεο γηα ηελ παξαγσγή ραξηνπνιηνχ. Πξφζεζε ηεο παξνχζαο
εξγαζίαο είλαη ε εμεξεχλεζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ γεσξγηθψλ ππνιεηκκάησλ πνπ ελδερνκέλσο ζα
κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ σο πξψηεο χιεο γηα ηελ παξαγσγή ραξηνπνιηνχ θαη σο ζπλέπεηα
πξντφλησλ ραξηηνχ.
Τιηθά θαη Μέζνδνη
Τιηθά
Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα παξαθάησ κε μπιψδε αγξνηηθά
ππνιείκκαηα (Βηθ. 1) ππφ ηε κνξθή ζηειέρσλ (stalks ή stems): κίζραλζνο (Miscanthus x giganteus),
ζηηάξη (Triticum spp.), ξχδη (Oryza L.), δαραξνθάιακν (Saccharum officinarum), βηνκεραληθή
θάλλαβε (Cannabis sativa) θαη ίλεο απφ άδεηα θξνχηα θαξχδαο (Cocos nucifera; coconut husk coir
fibres).
Μέηξεζε δηαζηάζεσλ ησλ ηλώλ
Δ κέηξεζε ησλ δηαζηάζεσλ ησλ κνξθνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ηλψλ (κήθνο ηλψλ [fiber
length; FL], πιάηνο ηλψλ [fiber width; FW], πιάηνο θπηηαξηθήο θνηιφηεηαο [lumen diameter; LD]θαη
πάρνο θπηηαξηθψλ ηνηρσκάησλ [cell wall thickness; CWT]) πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε νπηηθνχ
κηθξνζθνπίνπ (Nikon Eclipse 80i) θαη ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ Image-ProPlus 7 ζε εηθφλεο
δηαθνξεηηθψλ κεγεζχλζεσλ. ε θάζε δείγκα κεηξήζεθαλ ζπλνιηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά άλσ 200 ηλψλ.
Δ απνΎλσζε ησλ κε μπισδψλ πιηθψλ θαη ν δηαρσξηζκφο ησλ θπηηάξσλ ηνπο πξαγκαηνπνηήζεθε κε
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θαηάιιειε ρεκηθή θαηεξγαζία, φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ, ζχκθσλα κε ηε κέζνδν πνπ
πξνηείλεηαη απφ ηνπο Danielewicz θ.α. (2018).
Ώξρηθά θαηαζθεπάζηεθαλ ηεκαρίδηα 2 x 2 x 5 mm3 (κνξθή κηθξνχ ζπηξηφμπινπ) ρξεζηκνπνηψληαο
θαηάιιειν θνπηηθφ κέζν. Μεηέπεηηα ηα ηεκαρίδηα ηνπνζεηήζεθαλ ζε κηθξέο γπάιηλεο θηάιεο
παξνπζία ηνπ δηαιπηηθνχ κίγκαηνο (έλα κέξνο 30% ππεξνμείδην ηνπ πδξνγφλνπ, ηέζζεξα κέξε
απεζηαγκέλν λεξφ θαη πέληε κέξε παγφκνξθν νμηθφ νμχ). Δ αλαινγία φγθνπ ηνπ δηαιπηηθνχ κέζνπ κε
ην βάξνο ηνπ ηεκαρηδίνπ ήηαλ 100:1 (v/g). Καηφπηλ νη γπάιηλεο θηάιεο ηνπνζεηήζεθαλ ζην ππξηαηήξην
ζε ζεξκνθξαζία 60 °C γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κηαο εβδνκάδαο. ηε ζπλέρεηα, απνκαθξχλζεθε
πξνζεθηηθά ην δηαιπηηθφ κείγκα κε δηαδνρηθέο πιχζεηο ζε απεζηαγκέλν λεξφ. ην ζηάδην απηφ ηα
ηεκαρίδηα είραλ πιένλ καιαθψζεη θαη ιεπθαλζεί, θαη νη θηάιεο κε απεζηαγκέλν λεξφ αλαθηλήζεθαλ
έληνλα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ πιήξνπο δηαρσξηζκνχ ησλ θπηηάξσλ.

4

2

3

5

6

Βηθφλα 1. Αγξνηηθά ππνιείκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνύζα εξγαζία: 1. Μίζραλζνο, 2. ηηάξη, 3. Ρύδη, 4.
Εαραξνθάιακν, 5. Κάλλαβηο, 6. Ηλεο από άδεηα θξνύηα θαξύδαο
Image 1. Agricultural residues used in this study: 1. Miscanthus x giganteus, 2. Wheat, 3. Rice, 4. Sugarcane bagasse, 5.
Hemp, 6. Coconut husk coir fibers

Μνξθνινγηθνί δείθηεο
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ηλψλ θαη ηελ θαηαιιειφιεηα ησλ
αγξνηηθψλ κε μπιψδε θπηψλ σο πξψηεο χιεο γηα ηελ παξαγσγή ραξηνπνιηνχ θαη ραξηηνχ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ηηκέο ησλ παξαθάησ κνξθνινγηθψλ δεηθηψλ (Ogbonnaya θ.α. 1997):
Πνζνζηφ επιπγηζίαο (Slenderness ratio; SR) =
πληειεζηήο επιπγηζίαο (Flexibility coefficient; FC) = (

) * 100

Ώλαινγία Runkel (Runkel Ratio; RR) =
Ώπνηειέζκαηα-πδήηεζε
ηηο Βηθφλεο 2α (κίζραλζνο, ζηηάξη, ξχδη) θαη 2β (δαραξνθάιακν, θάλλαβε, άδεηα θξνχηα θαξχδαο)
απεηθνλίδνληαη ε γεληθή κνξθή θαη νη ραξαθηεξηζηηθέο δηαθνξέο ησλ ηλψλ ησλ εμεηαδφκελσλ πιηθψλ,
φπσο απηέο δηαθξίλνληαη κε ηε βνήζεηα ηνπ κηθξνζθνπίνπ ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο κεγεζχλζεηο (4x ζηελ
πξψηε ζεηξά εηθφλσλ; 10x ζηελ δεχηεξε ζεηξά εηθφλσλ θαη 20x ζηελ ηξίηε ζεηξά εηθφλσλ).
ηνλ Πίλαθα 1 δίλνληαη νη κέζεο ηηκέο θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο (ζε παξέλζεζε) ησλ δηαζηάζεσλ
ησλ ηλψλ. Βπηπιένλ, παξνπζηάδνληαη ζρεηηθέο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο σο κέζν ζχγθξηζεο ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο παξνχζεο εξγαζίαο. Σν κήθνο ησλ ηλψλ πξνζδίδεη άκεζε επίδξαζε ζηηο
κεραληθέο αληνρέο θαη νπηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ ραξηηνχ. Γεληθά, νη κεραληθέο αληνρέο απμάλνληαη
αλάινγα κε ην κήθνο ησλ ηλψλ (Li θ.α. 2011). Σν κέζν κήθνο ησλ ηλψλ ζαθραξνθάιακνπ βξέζεθε λα
είλαη ην κεγαιχηεξν, ελψ ηνπ κίζραλζνπ θαη ηνπ ξπδηνχ ηα κηθξφηεξα. Βπίζεο πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη
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ε θάλλαβηο, παξφιν πνπ θάλεθε λα έρεη ζρεηηθά κηθξφ κήθνο ηλψλ, αλήθεη ζε κία δηαθνξεηηθή
θαηεγνξία κε μπισδψλ θπηψλ, νλνκαδφκελα σο bast fibers. Ώλάινγα κε ηα κέξε ηνπ θπηνχ, κπνξνχλ
λα παξαρζνχλ ίλεο εμαηξεηηθήο αληνρήο θαηάιιειεο γηα ρξήζε ζηελ παξαγσγή λήκαηνο, ζρνηληνχ θιπ.
ηνλ Πίλαθα 2 παξνπζηάδνληαη νη ηηκέο ησλ κνξθνινγηθψλ δεηθηψλ, φπσο πξνέθπςαλ κεηά ηελ
νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κέηξεζεο ησλ θπηηάξσλ. πσο ήδε έρεη αλαθεξζεί, νη
ζπγθεθξηκέλνη κνξθνινγηθνί δείθηεο, επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηηο κεραληθέο αληνρέο ηνπ ραξηηνχ θαη
ζπλεπψο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ξπζκηζηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ απνδνρή ή κε ελφο πιηθνχ
κε βάζε ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά (Ogbonnaya θ.α.1997, Tofanica θ.α. 2011, Gülsoi θαη Şimşir
2018):
 Δ ειάρηζηε απνδεθηή ηηκή πνζνζηνχ επιπγηζίαο είλαη 33, ελψ νη επηζπκεηέο ηηκέο γηα ηα
θσλνθφξα θαη ηα πιαηχθπιια θπκαίλνληαη κεηαμχ 95-120 θαη 55-75, αληίζηνηρα.
 Ο ζπληειεζηήο επιπγηζίαο κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: α) πνιχ δχζθακπηεο
ίλεο κε ηηκή κηθξφηεξε απφ 30, β) δχζθακπηεο ίλεο κε εχξνο ηηκψλ κεηαμχ 30 θαη 50, γ) ειαζηηθέο
ίλεο κε ηηκέο κεηαμχ 50 θαη 75 θαη δ) πνιχ ειαζηηθέο ίλεο κε ηηκή άλσ ησλ 75. Ληγλνθπηηαξηληθά
πιηθά κε ειαζηηθέο ίλεο ζεσξνχληαη πξνηηκφηεξα.
 Τιηθά κε αλαινγία Runkel κηθξφηεξε απφ 1 είλαη θαηάιιεια γηα ηελ παξαγσγή ραξηηνχ.
ε έλα επξχηεξν πιαίζην, ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε φηη πιηθά κε φζν ην δπλαηφλ
κεγαιχηεξν πνζνζηφ θαη ζπληειεζηή επιπγηζίαο θαη κηθξφηεξε αλαινγία Runkel αληίζηνηρα,
ππνδειψλνπλ απμεκέλεο αληνρέο ζε εθειθπζκφ, δηάηξεζε θαη ζρίζηκν.
Πίλαθαο 1. Μνξθνινγηθέο δηαζηάζεηο ησλ ηλώλ [FL (mm); FW, LD, CWT (κm)]
Table 1. Morphological dimensions of fibers
Ώλαθνξέο
Τιηθά
FL
FW
LD
CWT
0.45
15.82
4.90
6.04
Μίζραλζνο
Παξνχζα εξγαζία
(0.28) (5.1) (1.46) (3.2)
(Miscanthus x giganteus)
0.97
14.2
5.9
4.1
Ververis θ.α. 2004
(0.08) (2.5)
(2.2)
(0.8)
0.78
17.29
8.18
4.43
ηηάξη
Παξνχζα εξγαζία
(0.44) (5.36) (4.59) (1.27)
(Triticum spp.)
1.18
13.60
5.68
3.96
Singh θ.α. 2011
(0.08) (1.7) (1.09) (0.08)
1.02
11.0
8.6
1.2
Nasser θ.α. 2014
(0.28) (3.0)
(3.0)
(0.2)
0.738 13.20
4.02
4.59
Deniz θ.α. 2003
(0.28) (2.21) (1.69) (1.92)
0.54
10.77
4.52
3.02
Ρύδη
Παξνχζα εξγαζία
(0.43) (3.28) (2.52) (0.94)
(Oryza sativa L.)
Tutus θ.α. 2004
0.89
14.80
6.40
6.36
1.15
25.27 13.57
5.95
Γαραξνθάιακν
Παξνχζα εξγαζία
(Saccharum officinarum L.) (0.56) (8.50) (7.48) (2.0)
Khristova θ.α. 2006
1.7
8.4
5.2
1.6
1.59
20.96
9.72
5.64
Hemmasi θ.α. 2011
(0.21) (0.24) (0.29) (0.33)
0.58
22.61 13.17
4.72
Κάλλαβε
Παξνχζα εξγαζία
(0.34) (6.58) (6.10) (1.51)
(Cannabis sativa)
0.67
18.05 10.81
3.45
Καξύδα
Παξνχζα εξγαζία
(0.27) (3.28) (3.01) (0.76)
(coconut husk coir fibers)

Πίλαθαο 2. Μνξθνινγηθνί δείθηεο ησλ εμεηαδόκελσλ πιηθώλ
Table 2. Morphological indices of the investigated materials
Τιηθά
Μίζραλζνο
ηηάξη
Ρύδη
Γαραξνθάιακν
Κάλλαβηο
Καξύδα

SR
28.13
45.19
49.90
45.67
25.55
37.36

FC
37.12
47.31
41.97
53.70
58.25
59.89

RR
1.62
1.08
1.34
0.87
0.72
0.64
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Μίζραλζνο

ηηάξη

Ρχδη

Βηθφλα 2α. Μνξθή ησλ ηλώλ ζε δηαθνξεηηθέο κεγελζύλζεηο κε ηε ρξήζε ηνπ νπηηθνύ κηθξνζθόπηνπ (4x, 10x θαη 20x)
Image 2a. Optical microscopy images of miscanthus, wheat and rice fibers at different magnifications (4x, 10x and 20x)

Γαραξνθάιακν1

Κάλλαβηο

Καξχδα

Βηθφλα 2β. Μνξθή ησλ ηλώλ ζε δηαθνξεηηθέο κεγελζύλζεηο κε ηε ρξήζε ηνπ νπηηθνύ κηθξνζθόπηνπ (4x, 10x θαη 20x)
Image 2b. Optical microscopy images of sugarcane, hemp and coconut fibers at different magnifications (4x, 10x and 20x)
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πκπεξάζκαηα-κειινληηθή έξεπλα
Με βάζε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ηα εμεηαδφκελα αγξνηηθά ππνιείκκαηα κπνξνχλ λα
ηαμηλνκεζνχλ σο εμήο: α) ην δαραξνθάιακν θαη νη ίλεο απφ άδεηα θξνχηα θαξχδαο σο θαηάιιειεο
πξψηεο χιεο, β) ην ζηηάξη, ην ξχδη θαη ε θάλλαβηο σο θαηάιιειεο πξψηεο χιεο ππφ πξνυπνζέζεηο θαη
γ) ν κίζραλζνο σο αθαηάιιειε πξψηε χιε ζηελ παξαγσγή ραξηνπνιηνχ.
Μειινληηθφο ζθνπφο ηεο έξεπλαο απηήο, ζην άκεζν ρξνληθφ δηάζηεκα είλαη ε κειέηε ησλ
κνξθνινγηθψλ δηαζηάζεσλ ησλ ηλψλ θαη επηπξφζζεησλ γεσξγηθψλ ππνιεηκκάησλ, πνπ ζπλαληψληαη
θπξίσο ζηελ Βπξψπε, φπσο είλαη ην θαιακπφθη, ε ειαηνθξάκβε, ην θξηζάξη θαη ην ειηνηξφπην.
Σειηθφο ζηφρνο είλαη ε αμηνιφγεζε ησλ θαηαιιειφηεξσλ πξνο ρξήζε ππνιεηκκάησλ γηα ηελ
αμηνπνίεζε ηνπο σο πξψηεο χιεο ζηελ παξαγσγή ραξηνπνιηνχ. Βπηπξφζζεηα ε απνιίγλσζε ηνπο
ζθνπεχεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε ρξήζε θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ κεζφδσλ.
Βπραξηζηίεο
Δ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ‗Széchenyi 2020
Program‘, θαη απνηειεί κέξνο ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ κε ηίηιν ‗Sustainable Raw Material
Management Thematic Network – RING 2017‘ (grant agreement number EFOP-3.6.2-16-201700010). Δ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ Βπξσπατθή Έλσζε, θαη
ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Βπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν.
Abstract
Each year a huge amount of agricultural residues remains as a waste after the harvesting season.
Within the concept of resource efficiency, bio-based economy and climate change, ways of utilizing
this source of waste are necessary. The purpose of this study was to examine the suitability of several
non-wood agricultural residues as feedstocks in papermaking production. Among the investigated
lignocellulosic materials, sugarcane bagasse and empty fruit coconut husk coir fibers were found to
have the best characteristics.
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Θεκαηηθή Βλόηεηα: Σερλνινγία Ξύινπ-Τινρξεζηηθή

ΤΓΚΡΕΔ ΜΔΥΏΝΕΚΔ ΏΝΣΟΥΔ ΔΜΕ-ΥΔΜΕΚΟΤ
ΥΏΡΣΟΠΟΛΣΟΤ ΏΠΟ ΏΝΧΡΕΜΟ ΚΏΕ ΧΡΕΜΟ ΞΤΛΟ ΏΚΏΚΕΏ
(BLACK LOCUST)
Varga, Balazs1; Horvath, Miklos1; Pásztory, Zoltán2; Csóka, Levente1; Σζαιάγθαο, Αεκήηξηνο2
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Πεξίιεςε
ΐαζηθφο ζηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ν εληνπηζκφο ησλ δηαθνξψλ ζηηο κεραληθέο αληνρέο
θχιισλ ραξηηνχ κεηαμχ ψξηκνπ θαη αλψξηκνπ μχινπ αθαθίαο πξνεξρφκελα απφ δχν δηαθνξεηηθά χςε
δεηγκαηνιεςίαο, δει. ζηε βάζε ηνπ θνξκνχ θαη ζην ζηεζηαίν χςνο. Σν αλψξηκν μχιν βξέζεθε λα
ζρεκαηίδεηαη ζηνπο πξψηνπο 10 έσο 15 απμεηηθνχο δαθηπιίνπο, θαη ε δηάθξηζε ηνπ θαηνξζψζεθε κε
ηε ρξήζε κηαο κε θαηαζηξνθηθήο κεζφδνπ κέζσ ησλ αθνπζηηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ μχινπ. χκθσλα κε
ηα απνηειέζκαηα, ην κέζν κήθνο ησλ ηλψλ, θαζψο θαη ε απφδνζε ζε πνιηφ βξέζεθαλ λα είλαη
ρακειφηεξα ζην αλψξηκν μχιν. Σα θχιια ραξηηνχ απφ αλψξηκν μχιν αθαθίαο εκθάληζαλ κηθξφηεξε
αληνρή ζε δηάηξεζε, κεγαιχηεξε αληνρή ζε ζρίζηκν θαη ζρεδφλ παξφκνηα αληνρή ζε εθειθπζκφ ζε
ζχγθξηζε κε ην ψξηκν μχιν αθαθίαο.
Λέμεηο θιεηδηά: κε θαηαζηξεπηηθή κέζνδνο, ηδηόηεηεο, ραξηί, Robinia pseudoacacia.
Βηζαγσγή
Δ αθαθία απνηειεί έλα απφ ηα πην δηαδεδνκέλα, ηαρπαπμή, θαιιηεξγνχκελα, κε ελδεκηθά δαζηθά
είδε ηεο Βπξψπεο θπξίσο ζηηο ρψξεο ηεο θεληξηθήο Βπξψπεο φπσο είλαη ε Οπγγαξία θαη ε Ρνπκαλία.
Σα δέληξα αθαθίαο πνπ θχνληαη θαη θαιιηεξγνχληαη ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο Οπγγαξίαο (Vas, Zala,
Baranya, Somogy, Nyírség) απνηεινχλ κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πεγέο εκπνξεχζηκεο πξψηεο χιεο
γηα ηελ παξαγσγή μπιείαο ηεο ρψξαο (Rédei θ.α. 2001). χκθσλα κε ηνπο Rédei θ.α. (2014) ηα δέληξα
αθαθίαο ππνινγηδφηαλ λα θαιχπηνπλ γχξσ ζην 23% ηεο θαιιηεξγνχκελεο δαζηθήο έθηαζεο (460,000
ha) ηεο Οπγγαξίαο θαηά ηα έηε 2013-2014 θαη ην 20% ηεο εηήζηαο παξαγφκελεο μπιείαο. Ο ρξφλνο
ζπγθνκηδήο ηνπο θπκαίλεηαη ζπλήζσο γχξσ ζηα 20 κε 40 έηε, ν παξαγφκελνο φγθνο μπιείαο ζε δέληξα
ειηθίαο 30 εηψλ είλαη κεηαμχ 80 θαη 280 m3 ha-1 a-1, ελψ ν εηήζηνο απμεηηθφο φγθνο θπκαίλεηαη κεηαμχ
4-14 m3 ha-1 a-1 αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ηελ θαηεγνξία θιάζεο (Nicolescu θ.α. 2018).
Βίλαη επξέσο απνδεθηφ, φηη ηαρπαπμή είδε πνπ θαιιηεξγνχληαη ζε θπηείεο θαη έρνπλ κηθξνχο
ρξφλνπο ζπγθνκηδήο, φπσο είλαη ε αθαθία, εκπεξηέρνπλ κεγάια πνζνζηά αλψξηκνπ μχινπ. Γεληθά, ην
αλψξηκν μχιν έρεη απνδεηρζεί ζε κειέηεο θαηψηεξν πνηνηηθά ηνπ ψξηκνπ μχινπ θαη παξνπζηάδεη
ρακειφηεξεο θπζηθέο θαη κεραληθέο ηδηφηεηεο ζε ζρέζε κε ην ψξηκν μχιν, θαζψο θαη κείσζε
νξηζκέλσλ κεραληθψλ αληνρψλ ηνπ ραξηνπνιηνχ (ΐνπιγαξίδεο 2015).
Γηα παξάδεηγκα, νη Adamopoulos θ.α. (2007) βξήθαλ φηη ην αλψξηκν μχιν αθαθίαο είρε ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληνρή ζε ζηαηηθή θάκςε (κέηξν ζξαχζεο, κέηξν ειαζηηθφηεηαο) θαη
ζθιεξφηεηα, ζε ζρέζε κε ψξηκν μχιν αθαθίαο. χκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο, νη κηθξφηεξεο ηηκέο ησλ
κεραληθψλ ηδηνηήησλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην αλψξηκν μχιν, εμεγνχληαη θπξίσο ιφγσ ησλ
αλαηνκηθψλ θαη ρεκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αλψξηκνπ μχινπ θαη ιηγφηεξν εμαηηίαο ηεο
ρακειφηεξεο ππθλφηεηαο ηνπ. Βίλαη επξέσο γλσζηφ ζηε βηβιηνγξαθία, φηη ην αλψξηκν μχιν
θσλνθφξσλ θαη πιαηχθπιισλ δέληξσλ, παξνπζηάδεη εγγελή ραξαθηεξηζηηθά φπσο κηθξφηεξε
ππθλφηεηα, ιεπηφηεξν πάρνο θπηηαξηθψλ ηνηρσκάησλ, κηθξφηεξν κήθνο ηλψλ θαη γσλία κηθξντληδίσλ,
θαζψο θαη πςειφηεξα πνζνζηά ιηγλίλεο. Ώπφξξνηα απηψλ είλαη λα απνδίδνπλ ραξηνπνιηνχο
ρακειφηεξεο απφδνζεο (Hamzeh θ.α. 2012).
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Ο ζηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ δηπιφο: α) ε δηάθξηζε θαη δηαρσξηζκφο κεηαμχ ηνπ
αλψξηκνπ θαη ψξηκνπ μχινπ αθαθίαο κε κε θαηαζηξεπηηθέο κεζφδνπο, θαη β) νη πηζαλέο δηαθνξέο
ζηελ απφδνζε ηνπ ραξηνπνιηνχ θαζψο θαη ζηηο θχξηεο κεραληθέο αληνρέο θχιισλ ραξηηνχ
(εθειθπζκφο, δηάηξεζε ή αιιηψο δηάξξεμε θαη δηάζρηζε) παξαγφκελα απφ εκη-ρεκηθφ πνιηφ
αλψξηκνπ θαη ψξηκνπ μχινπ αθαθίαο, αληίζηνηρα.
Τιηθά θαη Μέζνδνη
Πξώηεο Ύιεο
Σν δέληξν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ήηαλ ειηθίαο 32 εηψλ, ζπιιέρζεθε
απφ πεηξακαηηθή πεξηνρή δεηγκαηνιεςίαο ζηελ πεξηνρή Somogy ζηελ Οπγγαξία. Ώπφ ην
πινηνκεκέλν δέληξν πάξζεθαλ δίζθνη πάρνπο 15 cm απφ δχν χςε δεηγκαηνιεςίαο, ζην ζηεζηαίν χςνο
θαη ζηε βάζε ηνπ δέληξνπ. ια ηα ρεκηθά αληηδξαζηήξηα ηεο εξγαζίαο αγνξάζηεθαλ απφ ηελ εηαηξεία
Sigma-Aldrich θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο έρνπλ, ρσξίο πεξαηηέξσ επεμεξγαζία.
Γηάθξηζε αλώξηκνπ θαη ώξηκνπ μύινπ
Γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη δηάθξηζε ηνπ αλψξηκνπ απφ ην ψξηκν μχιν ηνπ δέληξνπ ηεο αθαθίαο,
επηιέρζεθε ε ρξήζε κηαο κε θαηαζηξεπηηθήο κεζφδνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε σο
εξγαιείν κέηξεζεο, ε ζπζθεπή Fakopp Ultrasonic Timer. Δ αξρή απηήο ηεο κεζφδνπ βαζίδεηαη ζηελ
αθνπζηηθή, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ ηαρχηεηα ηνπ ππέξερνπ θαη ηνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα λα
θηάζεη ην ζήκα κεηαμχ δχν πηεδνειεθηξηθψλ κνξθνηξνπψλ ζε ζπγθεθξηκέλε απφζηαζε (Βηθφλα 1). Δ
νξηδφληηα κεηαβιεηφηεηα ησλ απμεηηθψλ δαθηπιίσλ κεηξήζεθε απφ ηελ εληεξηψλε πξνο ην θινηφ κε
δηάζηεκα κέηξεζεο 10 mm.

Βηθφλα 1. Γηαδηθαζία κέηξεζεο γηα ην δηαρσξηζκό αλώξηκνπ θαη ώξηκνπ μύινπ
κε ηε ρξήζε ηεο ζπζθεπήο Fakopp Ultrasonic Timer
Image 1. Discrimination procedure of juvenile and mature wood with the usage of Fakopp Ultrasonic Timer device

Παξαγσγή ραξηνπνιηνύ θαη θύιισλ ραξηηνύ
Μεηά ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ψξηκνπ θαη αλψξηκνπ κέξνπο ηνπ μχινπ, νη μεξνί ζηνλ αέξα δίζθνη ζην
ζηεζηαίν χςνο θαη ζηε βάζε ηνπ θνξκνχ ηεκαρίζηεθαλ κε ηε βνήζεηα ελφο πξηνληνχ. Με απηφ ηνλ
ηξφπν πξνέθπςαλ ηα εμήο ηέζζεξα κέξε μχινπ θαη σο απνηέιεζκα νη πξψηεο χιεο ησλ αληίζηνηρσλ
ραξηνπνιηψλ: 1. αλψξηκν μχιν ζην ζηεζηαίν χςνο (Ώλ.η.), 2. ψξηκν μχιν ζην ζηεζηαίν χςνο
(Χξ.η.), 3. αλψξηκν μχιν ζηε βάζε ηνπ θνξκνχ (Ώλ.ΐ.) θαη 4. ψξηκν μχιν ζηε βάζε ηνπ θνξκνχ
(Χξ.ΐ.). Καηφπηλ ηα κέξε απηά εκπνηίζηεθαλ ζε λεξφ γηα 2 ψξεο θαη ηεκαρίζηεθαλ ζε μπινηεκαρίδηα
κήθνπο 3-5 cm, πιάηνπο 3-5 cm θαη πάρνπο 1-2 cm, πξνηνχ αηκηζηνχλ γηα 1 ψξα ππφ πίεζε 3 bar, κε
ζηφρν λα καιαθψζνπλ θαη λα γίλεη πην εχθνιε ε ρεκηθή θαηεξγαζία ηνπο.
Δ εκη-ρεκηθή κέζνδνο πνιηνπνίεζεο γηα ηελ απνιίγλσζε ηνπ μχινπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 2.6 L
εξγαζηεξηαθφ, πεξηζηξεθφκελν ρσλεπηήξην ππφ ηηο παξαθάησ ζπλζήθεο: 150 g (μεξφ βάξνο)
μπινηεκαρίδηα αθαθίαο; 5.6% ζεηψδεο λάηξην (Na2SO3) θαη 11.4% πδξνμείδην ηνπ λαηξίνπ (NaOH) κε
βάζε ην μεξφ βάξνο ηνπ μχινπ; 0.5 g αλζξαθηλφλε (anthraquinone, AQ). Δ δηαδηθαζία ρψλεπζεο
νινθιεξψζεθε ζηνπο 150 °C θαη κέγηζην ρξφλν ζε απηή ηε ζεξκνθξαζία 90 min. Ο δηαρσξηζκφο ησλ
ηλψλ ηνπ ρεκηθά θαηεξγαζκέλνπ μχινπ πξαγκαηνπνηήζεθε αξρηθά κε ρξήζε κεραλήο SproutWaldron. Έπεηηα, ν δηαρσξηζκφο ησλ ηλψλ ηνπ μπινπνιηνχ έγηλε κε ζπζθεπή Somerville κε πιάηνο
ζρηζκήο 0.15 mm. Ο δηαρσξηζκέλνο πνιηφο πνπ δηαπέξαζε ηηο ζρηζκέο απηνχ ηνπ κεγέζνπο
ρξεζηκνπνηήζεθε σο πξψηε χιε γηα ηελ παξαγσγή θχιισλ ραξηηνχ ζχκθσλα κε ην πξφηππν EN ISO
5269-2 (Rapid-Köthen). Σα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζία παξαγσγήο ραξηνπνιηνχ θαη θχιισλ ραξηηνχ
απεηθνλίδνληαη ζηελ Βηθφλα 2.
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Μεραληθέο αληνρέο θύιισλ ραξηηνύ
Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ κεραληθψλ αληνρψλ ησλ θχιισλ ραξηηνχ ζε εθειθπζκφ, δηάζρηζε θαη
δηάηξεζε έγηλε ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ISO 1924-2 (2008), ISO 1974 (2012) θαη ISO 2758 (2014),
αληίζηνηρα. Σν κήθνο ησλ ηλψλ ησλ πνιηψλ πξνζδηνξίζηεθε κε ηε ρξήζε ηεο ζπζθεπήο Kajaani
FS300.

Βηθφλα 2. Γηαδηθαζία παξαγσγήο ραξηηνύ
Image 2. Papermaking process

Ώπνηειέζκαηα-ζπδήηεζε
Γηάθξηζε αλώξηκνπ θαη ώξηκνπ μύινπ
ηελ Βηθφλα 3 απεηθνλίδνληαη νη ρξφλνη κεηάδνζεο ηνπ ππέξερνπ ζήκαηνο ζηελ νξηδφληηα
θαηεχζπλζε, ζηα δχν χςε δεηγκαηνιεςίαο. Ο δηαρσξηζκφο κεηαμχ αλψξηκνπ θαη ψξηκνπ μχινπ
αθαθίαο, κε βάζε ηα γξαθήκαηα, έγηλε ζηα ζεκεία φπνπ παξαηεξήζεθαλ εκθαλείο αιιαγέο ζηηο ηηκέο
ηνπ ρξφλνπ κεηάδνζεο. Οη αιιαγέο απηέο, ζεσξήζεθε φηη πξνέθπςαλ εμαηηίαο ησλ δηαθνξψλ ησλ
δνκηθψλ θαη αλαηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ηνπ ψξηκνπ θαη ηνπ αλψξηκνπ
μχινπ. Καηφπηλ πξνζδηνξίζηεθε ν αξηζκφο ησλ απμεηηθψλ δαθηπιίσλ, ζχκθσλα κε ηηο θαζνξηζκέλεο
απφ ηα γξαθήκαηα απνζηάζεηο ζηελ εγθάξζηα ηνκή ησλ δίζθσλ, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο δείγκαηα.
Σν αλψξηκν μχιν πξνζδηνξίζηεθε κεηαμχ 10νπ θαη 12νπ δαθηπιίνπ ζην ζηεζηαίν χςνο θαη κεηαμχ
νπ
12 έσο 15νπ δαθηπιίνπ ζηελ βάζε ηνπ θνξκνχ. ε ζρεηηθέο αλαθνξέο ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία,
αλαθέξνληαη παξφκνηα απνηειέζκαηα γηα δέληξα αθαθίαο. πγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη φηη ην αλψξηκν
μχιν πξνζδηνξίζηεθε λα ππάξρεη κεηαμχ ησλ 7-11 απμεηηθψλ δαθηπιίσλ (Adamopulos θαη
Voulgaridis 2002) γηα δέληξα παξφκνηαο ειηθίαο. Βπηπιένλ νη Dünisch θ.α. (2010) αλαθέξνπλ φηη ν
ζρεκαηηζκφο ηνπ αλψξηκνπ μχινπ πεξηνξίδεηαη ζηα πξψηα 10-20 ρξφληα ηεο αλάπηπμεο ηνπ δέληξνπ
κέζσ ηνπ θακβίνπ.

Βηθφλα 3. Μεηαβνιέο ζηνπο ρξόλνπο κεηάδνζεο ζήκαηνο, ζε νξηδόληηα κεηαβιεηόηεηα από ηελ εληεξηώλε πξνο ην θινηό
Image 3. Changes of transit time values from the pith to the bark
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Μεραληθέο αληνρέο θύιισλ ραξηηνύ
ηνλ Πίλαθα 1 δίλνληαη ην πνζνζηφ απφδνζεο ζε ραξηνπνιηφ θαη νη ηηκέο ησλ κεραληθψλ αληνρψλ
ησλ θχιισλ ραξηηνχ πξνεξρφκελα απφ αλψξηκν θαη ψξηκν μχιν αθαθίαο, ζηα δχν χςε
δεηγκαηνιεςίαο αληίζηνηρα. Βπίζεο παξνπζηάδνληαη νη ηηκέο ηνπ κήθνπο ησλ ηλψλ, φπσο απηέο
πξνζδηνξίζηεθαλ κε ηε ζπζθεπή Kajaani FS300. πσο ήηαλ αλακελφκελν ζχκθσλα κε ηε
βηβιηνγξαθία, παξαηεξήζεθε φηη ην κήθνο ησλ ηλψλ ζην αλψξηκν μχιν ήηαλ κηθξφηεξν απφ φηη ζην
ψξηκν μχιν. Βπηπιένλ, ε απφδνζε ζε πνιηφ απφ αλψξηκν μχιν ήηαλ πνζνζηηαία κηθξφηεξε θαηά κέζν
φξν πεξίπνπ 35% ζε ζχγθξηζε κε ην ψξηκν μχιν.
πσο παξαηεξείηαη ζηνλ Πίλαθα 1, νη ηηκέο αληνρήο ζε εθειθπζκφ ήηαλ ζρεδφλ ηδαληθέο,
αλεμαξηήησο πξνέιεπζεο μχινπ ή χςνπο δεηγκαηνιεςίαο. Σαπηφρξνλα, νη ηηκέο αληνρήο ζε δηάζρηζε
ησλ θχιισλ ραξηηνχ παξαγφκελα απφ αλψξηκν μχιν ήηαλ κηθξφηεξεο ζε ζρέζε κε ην ψξηκν μχιν.
Ώληίζεηα, νη ηηκέο ζε δηάηξεζε ησλ θχιισλ ραξηηνχ απφ αλψξηκν μχιν βξέζεθαλ κεγαιχηεξεο απφ
φηη ζην ψξηκν μχιν. Μηθξέο δηαθπκάλζεηο ζηηο ηηκέο ησλ κεραληθψλ αληνρψλ εληνπίζηεθαλ κεηαμχ
ησλ δχν πςψλ δεηγκαηνιεςίαο.

Ώλ.η.
Χξ.η.
Ώλ.ΐ.
Χξ.ΐ.

Πίλαθαο 1. Μήθνο ηλώλ, απόδνζε ραξηνπνιηνύ θαη ηηκέο κεραληθώλ αληνρώλ ησλ θύιισλ ραξηηνύ
Table 1. Fiber length, pulp yield and paper handsheets strength properties
Μήθνο ηλώλ
Ώπόδνζε
Βθειθπζκόο
Αηάζρηζε
Αηάηξεζε
(mm)
(%)
(Nm2/g)
(mNm2/g)
(kPam2/g)
0.93
44.36
34.74
196.39
1.59
0.98
60.65
33.10
230.38
1.36
0.87
46.54
36.14
190.16
1.74
0.92
61.60
33.99
209.97
1.51

ε ζρεηηθή εξγαζία, νη Orsler θ.α. (1972) αλαθέξνπλ φηη ζεηψδεηο (sulphite) ή ζεηηθνί (Kraft)
πνιηνί αλψξηκνπ μχινπ δαζηθήο πεχθεο (Pinus Sylvestris) έδσζαλ πςειφηεξεο αληνρέο ζε δηάηξεζε
θαη εθειθπζκφ θαη ρακειφηεξεο ζε δηάζρηζε, απφ φηη νη αληίζηνηρνη πνιηνί ψξηκνπ μχινπ. ε
παξφκνηα εξγαζία ησλ Severo θ.α. (2013), ζεηηθνί πνιηνί αλψξηκνπ μχινπ Corymbia citriodora
παξνπζίαζαλ ρακειφηεξεο ηηκέο θαη ζηηο ηξεηο εμεηαδφκελεο κεραληθέο αληνρέο. Οκνίσο, νη Myers
θ.α. (1996) παξαηήξεζαλ φηη ηα θχιια ραξηηνχ απφ ζεηηθφ πνιηφ αλψξηκνπ μχινπ ιεχθεο (Populus
tremuloides) παξνπζίαζαλ κηθξφηεξε αληνρή ζε δηάζρηζε θαη δηάηξεζε θαη ειάρηζηα κεγαιχηεξε
αληνρή ζε εθειθπζκφ απφ ηα αληίζηνηρα πξνεξρφκελα απφ ψξηκν. Σν πνζνζηφ απφδνζεο ηνπ πνιηνχ
ήηαλ 55% θαη ν βαζκφο ειεπζεξίαο Schopper-Riegler 25°.
πκπεξάζκαηα
Με βάζε ηα επξήκαηα ηεο παξνχζεο εξγαζίαο πξνέθπςαλ ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα:
1. Δ ρξήζε ησλ ππεξήρσλ θαίλεηαη λα είλαη κηα γξήγνξε, αιιά αμηφπηζηε κέζνδνο γηα ηελ
δηάθξηζε θαη ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπ αλψξηκνπ απφ ηνπ ψξηκνπ μχινπ αθαθίαο. Παξφια απηά είλαη
απαξαίηεηε ε ζπλέρηζε ηεο έξεπλαο πεξηιακβάλνληαο πεξηζζφηεξα χςε δεηγκαηνιεςίαο, θαζψο
επίζεο θαη άιια είδε δέληξσλ (θσλνθφξσλ θαη πιαηπθχιισλ).
2. Σν κήθνο ησλ ηλψλ βξέζεθε λα είλαη κηθξφηεξν ζην αλψξηκν απφ φηη ζην ψξηκν μχιν. Αηαθνξά
ζην κήθνο ησλ ηλψλ παξαηεξήζεθε επίζεο αλάκεζα ζηηο ίλεο ζην ζηεζηαίν χςνο θαη ζηε βάζε ηνπ
θνξκνχ.
3. Δ απφδνζε ηνπ ραξηνπνιηνχ ζην αλψξηκν μχιν ήηαλ ζεκαληηθά κηθξφηεξε ζε ζχγθξηζε κε ην
ψξηκν μχιν. Δ δηαθνξά απηή νθείιεηαη ζηηο κεηαβνιέο ησλ πνζνζηψλ ησλ ρεκηθψλ ζπζηαηηθψλ
κεηαμχ ηνπ αλψξηκνπ θαη ψξηκνπ μχινπ.
4. Αελ κπνξεί λα εμαρζεί κηα ζπγθεθξηκέλε ηάζε σο πξνο ηελ ζπκπεξηθνξά θαη ηηο δηαθνξέο ησλ
κεραληθψλ αληνρψλ θχιισλ ραξηηνχ κεηαμχ αλψξηκνπ μχινπ θαη ψξηκνπ μχινπ. Φαίλεηαη φηη
επηδξνχλ αξθεηνί παξάγνληεο, πέξαλ ησλ αλαηνκηθψλ, κνξθνινγηθψλ θαη ρεκηθψλ ηδηνηήησλ, φπσο
είλαη, κεηαμχ άιισλ, ηα είδε θαη ε ειηθία ησλ δέληξσλ, ην χςνο δεηγκαηνιεςίαο, νη ζπλζήθεο
παξαγσγήο ραξηνπνιηνχ, ην πνζνζηφ ησλ ηλψλ πνπ πεξλάεη απφ ζήηα νπψλ κηθξφηεξν απφ 0.074 mm
θαη ε ηξαρχηεηα ησλ ηλψλ.
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Δ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ‗Széchenyi 2020
Program‘, θαη απνηειεί κέξνο ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ κε ηίηιν ‗Sustainable Raw Material
Management Thematic Network – RING 2017‘ (grant agreement number EFOP-3.6.2-16-201700010). Δ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ Βπξσπατθή Έλσζε, θαη
ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Βπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν.
Abstract
The objective of this study was to investigate the differences on the yield and paper strength properties
of semi-chemical pulps obtained by juvenile and mature black locust wood. Results have shown that
the pulp yield produced by juvenile wood was significantly lower, by almost 35%, in comparison to
mature wood pulp. Compared to mature wood pulps, juvenile pulps presented paper handsheets with
lower burst strength, higher tear strength and almost similar tensile strength. The demarcation between
juvenile and mature wood was achieved by using transit time, as a non-destructive method. The
suggested non-destructive approach seems to be a fast, reliable and quite accurate method to
distinguish the boundaries between juvenile and mature wood on fast growing species such as black
locust.
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Πεξίιεςε
ηελ παξνχζα έξεπλα εμεηάδνληαη νη δεκηέο πνπ πξνθιήζεθαλ ζηα ελαπνκείλαληα δέληξα ζπζηάδσλ
καχξεο πεχθεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινηνκίαο θαη κεηαηφπηζεο κε ηε κέζνδν κηθξνχ κήθνπο. Δ
έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο ζπζηάδεο 35α θαη 35β ηνπ Ααζηθνχ πκπιέγκαηνο Πεξηβνιίνπ
Γξεβελψλ. Σα δέλδξα κεηά ηε ξίςε ηνπο δηακνξθψζεθαλ ζην πινηφκην θαη ζηε ζπλέρεηα
κεηαηνπίζηεθαλ ζηελ θνληηλφηεξε θνξκνπιαηεία. ηo πιαίζην ηεο έξεπλαο κεηξήζεθαλ ηα
ραξαθηεξηζηηθά (θαηεγνξία, δηαζηάζεηο, ζέζε ηεο πιήγσζεο πάλσ ζην δέλδξν) ησλ δεκηψλ πνπ
πξνθιήζεθαλ. ΐξέζεθε ην 32,9% ησλ δέλδξσλ ηεο ζπζηάδαο λα έρεη πιεγψζεηο, ελψ ζε θάζε
πιεγσκέλν δέλδξν αληηζηνηρνχζαλ 1,25 πιεγψζεηο. Σν κέζν κέγεζνο πιήγσζεο αλήιζε ζε 1.228,9
cm2. Δ πιεηνλφηεηα ησλ δεκηψλ πξνθιήζεθε ζηε βάζε ησλ δέλδξσλ (45,8%) θαη θαηά ηε θάζε ηεο
κεηαηφπηζεο (53,9%). Δ πςειή ζπρλφηεηα θαη ζνβαξφηεηα ησλ πιεγψζεσλ νθείινληαη ζην έληνλν
αλάγιπθν αιιά θαη ζηελ ειιηπή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ δαζεξγαηψλ. ΐειηηψζεηο θξίλνληαη σο
απνιχησο απαξαίηεηεο, θαζψο ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο ζπγθνκηδήο μχινπ είλαη ε πιένλ δηαδεδνκέλε
ζηελ πεξηνρή.
Λέμεηο-θιεηδηά: Πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο ηεο ζπγθνκηδήο, ζπζηήκαηα ζπγθνκηδήο μύινπ, πνηόηεηα
μύινπ, Γξεβελά.
Βηζαγσγή
Σα ηειεπηαία ρξφληα, ηδηαίηεξε βαξχηεηα δίλεηαη ζηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ησλ δαζηθψλ
εξγαζηψλ θαη, θπξίσο, ηεο ζπγθνκηδήο μχινπ. Ο ηξφπνο εθηέιεζεο ηεο ζπγθνκηδήο εμαξηάηαη απφ
κεγάιν αξηζκφ κεηαβιεηψλ φπσο ην δαζνπνληθφ είδνο, ε ππθλφηεηα ηεο ζπζηάδαο, ην εχξνο
δηακέηξσλ (d1,3), ηα ηειηθά πξντφληα ε χπαξμε θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη κεραλεκάησλ, ε χπαξμε
θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, ε θιίζε ηνπ εδάθνπο, ε πνζφηεηα ηνπ ιήκκαηνο θηι. Οη
δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο/ζπλδπαζκνχ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ κεραλεκάησλ ζε επί κέξνπο θάζεηο
εξγαζίαο ή ε εθηέιεζε θάζεσλ εξγαζίαο ζε δηαθνξεηηθέο ζέζεηο ζην δάζνο, ζην δαζφδξνκν ή ζην
εξγνηάμην, νδεγνχλ ζε έλα κεγάιν αξηζκφ ελαιιαθηηθψλ ζπζηεκάησλ ζπγθνκηδήο μχινπ. Ώξθεί λα
αλαθεξζεί φηη νη Dummel θαη Branz θαηέγξαςαλ 40 δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα ζπγθνκηδήο μχινπ ζηε
Απη. Γεξκαλία ην 1986. ήκεξα, αληίζηνηρε θαηαγξαθή ζα θαηέιεγε ζε αθφκε κεγαιχηεξν βαζκφ
ζπζηεκάησλ ζπγθνκηδήο. Χζηφζν, νη κέζνδνη ζπγθνκηδήο μχινπ κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε ηξεηο
βαζηθέο θαηεγνξίεο: α) ηε κέζνδν θνξκνηεκαρίσλ κηθξνχ κήθνπο (shortwood method), β) ηε κέζνδν
δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ μχινπ (assortment method) θαη γ) ηε κέζνδν νιφθιεξσλ δέλδξσλ (whole-tree
method) (Βπζπκίνπ 2010, Dykstra θαη Poschen 2011).
ηα ζπεξκνθπή δάζε ηεο ρψξαο καο πξαγκαηνπνηνχληαη επηινγηθέο πινηνκίεο "θαη' άηνκν" ή,
ζπαληφηεξα, ζε κηθξέο νκάδεο απφ 3-4 δέλδξα. Ώληίζεηα, ζηα πξεκλνθπή δάζε πξαγκαηνπνηνχληαη
απνςηισηηθέο πινηνκίεο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ππφ «αλαγσγή» ζπζηάδσλ πνπ ρεηξίδνληαη
φπσο ηα ζπεξκνθπή (Σζνπκήο 1991). ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο κηθξνχ
κήθνπο, ζηελ νπνία ην ζχλνιν ησλ θάζεσλ εξγαζίαο ηεο ξίςεο θαη ηεο δηακφξθσζεο ηνπ δέλδξνπ
(κέηξεζε, ηεκαρηζκφο, απνθιάδσζε θαη απνθινίσζε) πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πινηφκην.
Μεγάινο αξηζκφο εξεπλψλ πεξηγξάθεη θαη αλαιχεη ηε ζχγθξηζε δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ
ζπγθνκηδήο, σο πξνο ηελ παξαγσγηθφηεηα, ηελ απνδνηηθφηεηα εξγαζίαο, ην θφζηνο παξαγσγήο αιιά
θαη σο πξνο ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο. Έλα απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ θνξκνηεκαρίσλ
κηθξνχ κήθνπο είλαη ε απνκάθξπλζε κηθξνχ ηκήκαηνο ησλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ (Alifragis θ.α.
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1994, Wall 2008), ηεο νξγαληθήο νπζίαο (Olsson θ.α. 1996, Caspersen 2006) θαζψο ηα ππνιείκκαηα
ησλ πινηνκηψλ παξακέλνπλ ζην πινηφκην. Ώληηζέησο, ε κέζνδνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ρακειή
παξαγσγηθφηεηα θαη θφζηνο αλά κνλάδα πξντφληνο, ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη
κε κηθξφ βαζκφ κεραλνπνίεζεο (Σζηψξαο θ.α. 2013).
Οη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ δαζηθνχ ρψξνπ θαζηζηνχλ αδχλαηε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπγθνκηδήο
μχινπ ρσξίο πιεγψζεηο ησλ δέλδξσλ ηεο ελαπνκέλνπζαο ζπζηάδαο. Ώπηέο νη πιεγψζεηο απνηεινχλ
βαζηθή πεγή κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ απσιεηψλ γηα ηνλ δαζνθηήκνλα, δεκφζην ή ηδηψηε, θαζψο
απηέο νη πιεγψζεηο απνηεινχλ ζπρλά ζεκείν εηζφδνπ γηα μπινζεπηηθνχο κχθεηεο (Vasiliauskas
2001). Ώλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ ζεκείνπ εηζφδνπ, νη μπινζεπηηθνί κχθεηεο κπνξεί λα
πξνθαιέζνπλ επηπιένλ κείσζε ηεο αμίαο ηνπ μχινπ ή αθφκε θαη κείσζε ηεο αχμεζεο ησλ δέληξσλ
(Heitzman θαη Grell 2002). Δ δαζηθή δηαρείξηζε, σο επαθφινπζν ηεο πξνζβνιήο ησλ δέληξσλ απφ
μπινζεπηηθνχο κχθεηεο, ζα θιεζεί λα αληηκεησπίζεη πιένλ πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο απψιεηεο, νη
νπνίεο δελ είλαη άκεζα νξαηέο αιιά ζα θαλνχλ θπξίσο καθξνπξφζεζκα (Dvorak θαη Cerny 2003).
Οη δηαζηάζεηο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δεκηψλ θαηά ηε κεηαηφπηζε ηνπ μχινπ επεξεάδνληαη απφ
ηηο εδαθηθέο ζπλζήθεο, ηε δηάλνημε ηνπ εδάθνπο (είδνο, ππθλφηεηα, κέζα, θαηαζθεπέο δηάλνημεο), ηελ
θιίζε, ην θιίκα θαη ηνλ ζπζηαδηθφ ηχπν. Δ πξαγκαηνπνίεζε ηεο κεηαηφπηζεο μχινπ θαηά ηνπο
ρεηκεξηλνχο κήλεο νδεγεί ζε ζεκαληηθά ιηγφηεξεο δεκίεο ζην έδαθνο θαη ζηα ελαπνκείλαληα δέληξα,
ζαλ απνηέιεζκα ηεο πξνζηαζίαο πνπ παξέρεη ε παξνπζία ηνπ ρηνληνχ (Limbeck-Lilienau 2003). Δ
θιίζε επίζεο έρεη γεληθφηεξα ζπζρεηηζζεί κε απμεκέλεο δεκίεο θαηά ηε κεηαηφπηζε (Stampfer θ.α.
2001), αλ θαη δελ επηβεβαηψλεηαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο (Tsioras θαη Liamas 2015). Σέινο, ν
αλζξψπηλνο παξάγνληαο ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε θαζψο ην εχξνο ησλ πιεγψζεσλ
επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ην επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη πξνζήισζεο ζηελ εξγαζία ησλ αλζξψπσλ
(δαζεξγαηψλ, δαζνεξγνιάβσλ θιπ.) πνπ απαζρνινχληαη ζηηο δαζηθέο εξγαζίεο (FAO 2004).
θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε θαηαγξαθή ησλ δεκηψλ πνπ πξνθιήζεθαλ ζηα
ελαπνκείλαληα δέλδξα ησλ ζπζηάδσλ καχξεο πεχθεο κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ κηθξνχ κήθνπο. Σα
απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ ζπγθξίλνληαη κε απηά αληίζηνηρσλ εξεπλψλ θαη γίλνληαη πξνηάζεηο
ειαρηζηνπνίεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ ζπγθνκηδήο μχινπ
ζηελ Βιιάδα.
Τιηθά θαη κέζνδνη
Δ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ηκήκαηα ησλ ζπζηάδσλ καχξεο πεχθεο 35α θαη 35β ηνπ Ααζηθνχ
πκπιέγκαηνο Πεξηβνιίνπ Γξεβελψλ. Δ ζπιινγή ζηνηρείσλ έγηλε ηνλ επηέκβξην ηνπ 2011, κεηά ηελ
νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ζπγθνκηδήο. Σν πςφκεηξν ηεο πεξηνρήο έξεπλαο θπκαίλνληαλ απφ 12601418 κ. θαη ε θιίζε ηνπ εδάθνπο κεηαμχ 7-50%. Σα δέληξα καχξεο πεχθεο ήηαλ 30-190 εηψλ.
Δ ξίςε θαη δηακφξθσζε ησλ δέλδξσλ ζε ηειηθά θαη εκηηειηθά πξντφληα πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε
αιπζνπξίνλν ζην πινηφκην. ηε ζπλέρεηα, ε ζηξνγγχιε μπιεία κεηαηνπίζηεθε ζηνλ δαζηθφ δξφκν κε
ηε βνήζεηα ελφο ειθπζηήξα κεηαηφπηζεο (κνληέιν LKT 81) θαη ηνπ ρεηξηζηή ηνπ. Καηά ηε ζπιινγή
δεδνκέλσλ πεδίνπ, θαηαγξάθεθαλ νη ζηεζηαίεο δηάκεηξνη θαη νη δεκίεο – πιεγψζεηο ζε φια ηα δέληξα
ηεο πεξηνρήο έξεπλαο ζχκθσλα κε ηε κέζνδν πνπ πξνηείλεη ν Meng (1978). Ώξρηθά δηαθξίζεθαλ νη
δεκίεο ζε δχν θαηεγνξίεο: α) ζε απηέο πνπ είραλ πξνθιεζεί παιαηφηεξα θαη β) ζηηο δεκίεο πνπ
πξνθιήζεθαλ απφ ηηο πξφζθαηεο πινηνκίεο. Βπίζεο, θαηαγξάθεθαλ ε ζέζε (ξίδα ή θνξκφο) θαη ην
χςνο ησλ πιεγψζεσλ ζηνλ θνξκφ (ρήκα 2), φπσο θαη ε θαηεγνξία ησλ πιεγψζεσλ. ηε ζπλέρεηα
κειεηήζεθε θαη ππνινγίζηεθε ην εκβαδφλ (ζε cm2) ησλ πιεγψζεσλ πνπ βξέζεθαλ ζηα δέληξα κε ηε
ρξήζε κεηξνηαηλίαο. ηηο πεξηπηψζεηο πιεγψζεσλ κε αλνκνηφκνξθν ζρήκα, κεηξήζεθε ην κέζν χςνο
θαη πιάηνο ηεο θάζε δεκηάο, ψζηε λα πξνζνκνηάδεη ην ζρήκα νξζνγψληνπ παξαιιειφγξακκνπ θαη λα
είλαη δπλαηή κηα, θαηά ην δπλαηφλ αθξηβέζηεξε, εθηίκεζε ηνπ εκβαδνχ πιήγσζεο.
Δ δηάθξηζε ησλ πιεγψζεσλ ζε θαηεγνξίεο δεκηψλ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα 1, επηηξέπεη κηα
εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ γηα πξνζβνιή ησλ δέληξσλ απφ κχθεηεο (Limbeck-Lilienau 2003). χκθσλα
κε ηνλ Meng πνπ ρξεζηκνπνίεζε πξψηνο θαη πξφηεηλε ηε ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία ην 1978, νη
δεκίεο ζηελ θαηεγνξία DC 1 (κέγεζνο < 10 cm2) δελ είλαη ζεκαληηθέο θαη ζπλήζσο δελ ππάξρεη
ζνβαξφο θίλδπλνο λα πξνζβιεζεί ην μχιν απφ θαηαζηξεπηηθνχο κχθεηεο. ηαλ ε επηθάλεηα πιήγσζεο
μεπεξλά ηα 10 cm2, ηφηε ε παξαπέξα αχμεζε ηνπ κεγέζνπο απηνχ ζπλνδεχεηαη απφ αληίζηνηρε αχμεζε
ηνπ πνζνζηνχ ζήςεο ζην μχιν.
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Πίλαθαο 1. Πεξηγξαθή ησλ θαηεγνξηώλ δεκηώλ(DC 1 - 4) θαηά Meng (1978)
Table 1. Description of damage categories (DC 1 – 4) according to Meng (1978)
Καηεγνξίεο δεκηώλ
Υαξαθηεξηζηηθά δεκηώλ
DC 1
DC 2
DC 3
DC 4
>1m
0,3 – 1 m
Πξέκλν
Ρίδα
Όςνο ζηνλ θνξκό
< 10 cm2
11 – 50 cm2
51 – 200 cm2
> 200 cm2
Μέγεζνο
πκπίεζε
Ξχιν εκθαλέο,
Ξχιν εκθαλέο, κε
Πιήγσζε ζηνλ θινηφ
νβαξόηεηα
θινηνχ
ρσξίο πιήγσζε
πιήγσζε

Δ πξνζβνιή θαη ε επαθφινπζε ζήςε ηνπ μχινπ ζπκβαίλεη θπξίσο φηαλ εμαηηίαο ηεο δεκηάο ζην
δέληξν, ην μχιν γίλεηαη εκθαλέο (πεξίπησζε DC 3). ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ην μχιν είλαη εκθαλέο θαη
ππάξρεη θαη πιήγσζε (πεξίπησζε DC 4), ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο κπθήησλ θαη εληφκσλ απμάλεηαη
θαηά 40 – 50% ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε θαηεγνξία δεκηψλ (DC 3). Ο κεγαιχηεξνο θίλδπλνο γηα
πξνζβνιή απφ ζήςε ππάξρεη ζηα δέληξα πνπ έρνπλ πιεγψζεηο ζηελ πεξηνρή ηεο ηνκήο απφ ην
αιπζνπξίνλν θαζψο θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ ξηδηθνχ θφκβνπ (<0,3 m). Πιεγψζεηο ζε επηθαλεηαθέο ξίδεο
θαη ζηελ πεξηνρή πάλσ απφ ηνλ ξηδηθφ θφκβν (>0,3 m) δελ απνηεινχλ ζπρλέο πεξηπηψζεηο πξνζβνιήο
ηνπ μχινπ απφ κχθεηεο (Meng 1978).
Ώπνηειέζκαηα θαη ζπδήηεζε
πρλόηεηα δεκηώλ
ηελ πεξηνρή έξεπλαο εμεηάζηεθαλ 431 δέλδξα, 295 καχξεο πεχθεο θαη 146 νμηάο. Ώπφ απηά ία
142 (32,9%) είραλ δεκίεο θαη 34 (7,9%) έζπαζαλ. πλνιηθά, 176 δέλδξα ππέζηεζαλ πιεγψζεηο ή
έζπαζαλ θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο πνπ αληηζηνηρεί ζην πνζνζηφ ηνπ 40,8%. Άκεζε ζχγθξηζε
ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο κε απηά άιισλ αληίζηνηρσλ εξεπλψλ είλαη επηζθαιήο, δεδνκέλσλ
ησλ δηαθνξεηηθψλ ζηαζκηθψλ θαη πινρξεζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Οη Bettinger θαη Kellogg (1993)
αλέθεξαλ δεκίεο ζε πνζνζηφ 39,8% ησλ δέληξσλ κεηά απφ πιήξσο κεραλνπνηεκέλε ζπγθνκηδή μχινπ
ζε κεηθηέο ζπζηάδεο Pseudotsuga menziesii θαη Σsuga heterophylla. Οη Han θαη Kellogg (2000), ζε
ζχγθξηζε πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ μχινπ ζε ζπζηάδεο Pseudotsuga menziesii, βξήθαλ
κεγάιν εχξνο δεκηψλ πνπ θπκάλζεθε απφ 7,5% έσο 41,3%. Ώληίζηνηρα, νη Schmid θαη Mata (1993)
αλέθεξαλ γηα ζπζηάδεο Pinus contorta πνζνζηά πιεγψζεσλ πνπ θπκαίλνληαλ απφ 20% θαη αλά
πεξηπηψζεηο μεπεξλνχζαλ ην 50%. Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ηα δέληξα πνπ θχνληαη θαηά κήθνο
ησλ ηξαθηεξφδξνκσλ (ζηα θξάζπεδα) πθίζηαληαη πεξηζζφηεξεο πιεγψζεηο απφ απηά πνπ βξίζθνληαη
κέζα ζηε ζπζηάδα (Han θαη Kellogg 2000, Heitzman θαη Grell 2002). Oη Σsioras θαη Liamas (2015)
αλέθεξαλ πνζνζηά πιήγσζεο 17-28%, αθνχ εμέηαζαλ ηηο πιεγψζεηο πνπ πξνθιήζεθαλ εθαηέξσζελ
θαη ζε πιάηνο 2 κ. απφ ηελ άθξε ηξαθηεξφδξνκσλ θαηά ηε κεηαηφπηζε ζε ηέζζεξηο ζπζηάδεο νμηάο
ζηε ΐφξεηα θαη Κεληξηθή Βιιάδα.
Δ πιεηνλφηεηα ησλ δεκηψλ (95) ήηαλ λέεο θαη απνηεινχζαλ ην 66,9%, ελψ νη ππφινηπεο (47 33,1%) αθνξνχζαλ παιαηφηεξνπο ηξαπκαηηζκνχο. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο (80,1%)
παξαηεξήζεθε κία πιήγσζε ζε θάζε ηξαπκαηηζκέλν δέλδξν, ελψ ε δεχηεξε πην ζπρλή πεξίπησζε
ήηαλ νη δχν πιεγψζεηο (15,6%). Οη πεξηζζφηεξεο πιεγψζεηο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζε έλα κφλν δέλδξν
ήηαλ ηέζζεξηο. Καηά κέζν φξν αλαινγνχζαλ 1,25 (SD 0,55) πιεγψζεηο ζε θάζε ηξαπκαηηζκέλν
δέλδξν.
H πιεηνλφηεηα ησλ πιεγψζεσλ (53,9%) πξνθιήζεθε θαηά ηε κεηαηφπηζε απφ ην πινηφκην ζηνλ
ηφπν ζπγθέληξσζεο θαη νη ππφινηπεο (46,1%) θαηά ηε ξίςε θαη δηακφξθσζε ησλ δέλδξσλ.
Ώληίζηνηρν απνηέιεζκα αλαθέξνπλ oη Ficklin θ.α. (1997) γηα κεηθηέο ζπζηάδεο Quercus velutina, Q.
alba θαη Pinus echinata. Χζηφζν, ζε απηά ζα πξέπεη λα πξνζηεζνχλ θαη ηα 70 θνξκίδηα καχξεο
πεχθεο θαη ηα 189 νμηάο, ηα νπνία εθξηδψζεθαλ ή θαηαζηξάθεθαλ, ζηε κεγάιε ηνπο πιεηνλφηεηα,
επίζεο θαηά ηε κεηαηφπηζε.
Υαξαθηεξηζηηθά δεκηώλ
Σν 86,8% ησλ πιεγψζεσλ έγηλε ζε θνξκνχο καχξεο πεχθεο θαη ην 13,2% ζε θνξκνχο νμηάο. Οη
πεξηζζφηεξεο πιεγψζεηο (45,9%) θαηαγξάθεθαλ ζηε βάζε ηνπ δέλδξνπ (έσο 30 εθ.), ην 19,4% ζην
χςνο ησλ 30-100 εθ. θαη ην 20,2% ζην χςνο κεγαιχηεξν ηνπ ελφο κέηξνπ. ην ρήκα 1 πεξηγξάθεηαη
ε θαηαλνκή ησλ πιεγψζεσλ αλά δαζηθφ είδνο θαη χςνο πιήγσζεο.
Οη Solgi θαη Najafi (2007) ζε ηνπο έξεπλά ηνπο γηα δεκίεο απφ ηε ρξήζε δαζηθψλ κεραλεκάησλ,
βξήθαλ φ,ηη νη δεκίεο ζηηο ξίδεο ησλ δέληξσλ, ζε κεηθηή ζπζηάδα Fagus orientalis θαη Carpinus
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betulus, ήηαλ ζε έλα πνζνζηφ 12%, παξφκνην κε ηελ πεξηνρή έξεπλαο (10,5%). Δ Limbeck–Lilienau
(2003), ζε κεηθηέο ζπζηάδεο εξπζξειάηεο, βξήθε φηη ν ζπλδπαζκφο ηξνρνθφξσλ κεραλεκάησλ ξίςεοκεηαηφπηζεο πξνθαιεί κεγαιχηεξεο δεκίεο ζηηο ξίδεο (38% ην θαινθαίξη, 6% ηνλ ρεηκψλα) απφ φηη ν
αληίζηνηρνο ζπλδπαζκφο εξππζηξηνθφξσλ κεραλεκάησλ (10% ην θαινθαίξη, 1% ηνλ ρεηκψλα). Οη
Han θαη Kellogg (2000) ζπζρέηηζαλ ην χςνο ηεο πιήγσζεο κε ηνλ εμνπιηζκφ κεηαηφπηζεο. ηελ
πεξίπησζε ηνπ δαζηθνχ ειθπζηήξα, ην 64% ησλ πιεγψζεσλ θαηαγξάθεθε ζηε βάζε ηνπ δέλδξνπ
κέρξη ην χςνο ησλ 60,96 εθ..
50
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Υψοσ πλιγωςθσ
ρήκα 1. Καηαλνκή δεκηώλ ζηα δέληξα αλά δαζηθό είδνο θαη ύςνο πιήγσζεο
Figure 1. Distribution of tree damages according to tree species and wound location

To 54,5% ησλ δεκηψλ αθνξνχζε απνθφιιεζε ηνπ θινηνχ (θαηεγνξία DC 3) θαη ην 23,8%
θαηαζηξνθή ηζηψλ μχινπ (DC 4). Δ κέζε έθηαζε πιήγσζεο ήηαλ ηδηαηηέξσο κεγάιε θαη αλήιζε ζε
1.228,9 cm2, κε ηε κεγαιχηεξε κέζε δεκηά λα παξαηεξείηαη ζηε βάζε ηνπ δέλδξνπ (1.516,1 cm2).
Ώλαιπηηθφηεξα, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηαγεγξακκέλσλ πιεγψζεσλ πεξηγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 2.
Πίλαθαο 2. Υαξαθηεξηζηηθά ησλ πιεγψζεσλ
Table 2. Wound characteristics
Ώξηζκόο
πιεγώζεσλ
(Ν)

Βύξνο έθηαζεο
πιήγσζεο
(cm2)

Ρίδα

15

130 – 2.048

703,5

515,2

1-30 cm

78

60 – 9.000

1.516,1

1.845,8

30-100 cm

29

24 – 9.128

1.024,4

1.790,3

>100 cm

21

21 – 5.750

822,0

1.458,9

χλνιν

143

16 – 9.120

1.228,9

1.706,8

Όςνο
πιήγσζεο

Μέζε έθηαζε
πιήγσζεο
(cm2)

Σππηθή
απόθιηζε
(cm2)

Μεγάιε έθηαζε πιεγψζεσλ αλαθέξεηαη ζπρλά ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. ε αληίζηνηρε έξεπλα, νη
Solgi θαη Najafi (2007) αλαθέξνπλ δεκίεο ζε πνζνζηά 40% θαη 42% γηα πεξηνρέο κε εκβαδφλ
51200 cm2 θαη πεξηζζφηεξν απφ 200 cm2 αληίζηνηρα, ελψ ε Limbeck–Lilienau (2003) αλαθέξεη ζηελ
έξεπλά ηεο φηη κεηά απφ ζεξηλέο πινηνκίεο ην 47% φισλ ησλ δεκηψλ είραλ εκβαδφλ κεγαιχηεξν απφ
200 cm2. Βπίζεο, νη Ficklin θ.α. (1997) αλαθέξνπλ γηα ηε θάζε ηεο κεηαηφπηζεο, κέζε επηθάλεηα
πιήγσζεο 130 cm2 γηα ηε ρξήζε δψσλ θαη 240 cm2 γηα ηε ρξήζε κεραλήκαηνο κεηαηφπηζεο (skidder),
αληίζηνηρα.
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πκπεξάζκαηα
Δ έξεπλά καο έδεημε ηδηαηηέξσο πςειά επίπεδα δεκηψλ πνπ επηπιένλ ραξαθηεξίδνληαλ απφ κεγάιε
ζνβαξφηεηα. Δ ζπρλή απνθάιπςε ζνκθνχ μχινπ, είλαη πνιχ πηζαλφ λα νδεγήζεη ζε ππνβάζκηζε ησλ
παξαγφκελσλ δαζηθψλ πξντφλησλ, εμαηηίαο ηνπ φηη νη πιεγψζεηο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζνπλ σο ζεκεία
εηζφδνπ γηα έληνκα θαη κχθεηεο.
Οη εθηεηακέλεο δεκίεο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζα κπνξνχζαλ λα εξκελεπηνχλ σο απνηέιεζκα ηεο
απμεκέλεο δπζθνιίαο θαηά ηε κεηαηφπηζε ηνπ δέλδξνπ ζε πεξηνρέο έληνλεο θιίζεο αιιά θαη ζηελ
επηινγή ιαλζαζκέλνπ δξνκνινγίνπ κεηαηφπηζεο. Βπίζεο δηαπηζηψζεθαλ βαζηθέο ειιείςεηο ζηελ
επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ηνπ δαζεξγαηηθνχ πξνζσπηθνχ, θαηά ηελ πινηνκία θαη δηακφξθσζε ησλ
θνξκψλ. Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη πεξηπηψζεηο ιαλζαζκέλεο ηερληθήο ξίςεο πνπ νδήγεζαλ ζε
πιεγψζεηο γεηηνληθψλ δέλδξσλ. Βπίζεο, δηαπηζηψζεθαλ ζνβαξέο ειιείςεηο σο πξνο ηελ νξγάλσζε
ησλ δαζηθψλ εξγαζηψλ (π.ρ. κεγάιε ζπγθέληξσζε κεραλεκάησλ θαη πξνζσπηθνχ ζε πεξηνξηζκέλν
ρψξν, αδηθαηνιφγεηεο θαζπζηεξήζεηο) κε ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ηφζν ζηελ πνηφηεηα ησλ εξγαζηψλ
ζπγθνκηδήο, φζν θαη ζην επίπεδν αζθάιεηαο θαηά ηελ εξγαζία. ε φιεο απηέο ηηο ζεκαληηθέο
ειιείςεηο ιχζεηο κπνξεί λα δψζεη ε εθπαίδεπζε ησλ δαζεξγαηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε θαιχηεξε
νξγάλσζε θαη επίβιεςε ησλ δαζηθψλ εξγαζηψλ. Έηζη κπνξνχκε λα πεξηνξίζνπκε ζεκαληηθά ηηο
επηδήκηεο επηδξάζεηο ηεο ρξήζεο δαζηθψλ κεραλεκάησλ θαη λα πξνζηαηεχζνπκε κε ηνλ θαιχηεξν
ηξφπν ηελ ελαπνκέλνπζα ζπζηάδα.
Tα απνηειέζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο είλαη ελδεηθηηθά θαη αληηπξνζσπεπηηθά κφλν γηα ηελ πεξηνρή
έξεπλαο. Χζηφζν, ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο ζπγθνκηδήο μχινπ είλαη ε πιένλ ρξεζηκνπνηνχκελε ζηα
Βιιεληθά δάζε. Γη' απηφλ ηνλ ιφγν, κειινληηθέο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο ζα πξέπεη λα
επηθεληξσζνχλ ζηε κειέηε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ θαη ζε άιιεο πεξηνρέο κε ζηφρν ηελ
ειαρηζηνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεψλ ηεο. Αελ ζα πξέπεη λα απνθιείεηαη θαη
αληηθαηάζηαζή ηεο, φπνπ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην. Δ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ
ζπγθνκηδήο μχινπ κε ηε ρξήζε εμνπιηζκνχ ελαέξηαο κεηαηφπηζεο ζρεηηθά ρακεινχ θφζηνπο ζα
πξέπεη επίζεο λα κειεηεζεί ζηα Βιιεληθά δάζε θαζψο αληίζηνηρα ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε
νξεηλέο πεξηνρέο ηεο Κεληξηθήο Βπξψπεο θαη ηεο Ώκεξηθήο κε πνιχ θαιά απνηειέζκαηα.
Βπραξηζηίεο
Δ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο Αξάζεο C6 κε ηίηιν «Βθαξκνγή
ελαιιαθηηθψλ ζπζηεκάησλ ζπγθνκηδήο μχινπ» (πληνληζηήο ν Καζεγεηήο Π.Ν. Βπζπκίνπ) ηνπ
Βξεπλεηηθνχ Πξνγξάκκαηνο LIFE ―Demonstration of Conservation Actions for Ursus arctos* and
habitat type 9530* in Northern Pindos National Park, Grevena Prefecture, Greece‖ (LIFE07
NAT/GR/000291-PINDOS/GREVENA).
Abstract
Objective of this paper is the analysis of damages caused on residual black pine trees during the
implementation of the shortwood harvesting method. This research was carried out in forest stands 35a
and 35b of the Perivoli-Grevena forest complex. The trees were felled and processed motor-manually
in the stand and, then, the produced roundwood was extracted to the upper landing by means of an
LKT81 skidder. In the context of this study, wound characteristics (dimensions, severity, location on
the tree) were recorded and analyzed. Wounds have been found in 32,9% of the trees, while an average
of 1,25 wounds were evident on each wounded tree. The mean wound size was 1228,9 cm2. The
majority of wounds (45,8%) were found on the bole (1-30 cm height) and were caused during the
skidding operation (53,9%). The high frequency and severity of damages could be attributed to the
steep terrain and the limited professional skills of the employed workforce. Improvements of the
method through further research are deemed necessary, as the shortwood harvesting method is
implemented in the majority of harvesting operations in Greece.
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Πεξίιεςε
Ο θαλνληζκφο μπιείαο 995/2010 (European Union Timber Regulation - EUTR) απνζθνπεί ζηε κείσζε
ηεο παξάλνκεο πινηνκίαο κε ηελ εμαζθάιηζε φηη δελ κπνξεί λα πσιείηαη ζηελ Β.Β. θακία παξάλνκε
μπιεία νχηε θαλέλα πξντφλ παξάλνκεο μπιείαο. Με ηελ έθδνζε θαη δεκνζίεπζε ζηελ Βθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο, ηεο ΚΤΏ αξηζκ. 134627/5835/23-12-2015 (ΦΒΚ ΐ´ 2872), ηέζεθε νπζηαζηηθά ζε
εθαξκνγή θαη ζηε ρψξα καο. θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα δηαπηζησζεί ν βαζκφο
ζπλεξγαζίαο ησλ Ααζηθψλ Τπεξεζηψλ κε ηνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο θαη εκπφξνπο γηα ηελ εθαξκνγή
ηνπ θαλνληζκνχ μπιείαο 995/2010, ηα βαζηθά πξνβιήκαηα πνπ απηέο αληηκεησπίδνπλ, θαζψο θαη ηελ
αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο αλαγλψξηζεο ησλ δηαθφξσλ εηδψλ μπιείαο θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ.
Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο δεκηνπξγήζεθε έλα εηδηθφ εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν
ζπκπιεξψζεθε απφ 42 ζηειέρε ησλ Αηεπζχλζεσλ Ααζψλ ηεο ρψξαο θαηά ην έηνο 2018. Σα
απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ηα δχν ηειεπηαία ρξφληα εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ ζηελ Βιιάδα,
έρεη κεησζεί ηθαλνπνηεηηθά ε παξάλνκε δηαθίλεζε μπιείαο θαη πξντφλησλ μπιείαο, ελψ ε ζπλεξγαζία
κεηαμχ ηεο Ααζηθήο Τπεξεζίαο, ηνπ ΤΠΒΝ θαη ησλ θνξέσλ δηαθίλεζεο μπιείαο βξίζθνληαη ζε πνιχ
θαιφ επίπεδν θαη ηα φπνηα πξνβιήκαηα είλαη αληηκεησπίζηκα.
Λέμεηο θιεηδηά: παξάλνκε πινηνκία, θαλνληζκόο μπιείαο 995, ζρέδην δξάζεο Δ.Δ., εκπόξην μπιείαο,
μπιεία θαη πξντόληα μπιείαο.
Βηζαγσγή
Λφγσ ηεο απμαλφκελεο δήηεζεο μπιείαο θαη πξντφλησλ μπιείαο παγθνζκίσο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο
ειιείςεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζε επίπεδν ζεζκψλ θαη δηαθπβέξλεζεο ζηνλ ηνκέα ησλ δαζψλ ζε ρψξεο
πνπ παξάγνπλ μπιεία, ε παξάλνκε πινηνκία θαη ην ζπλαθέο εκπφξην πξνθαινχλ αλεζπρία ζε δηεζλέο
επίπεδν (Brack 2003). Ο φξνο «παξάλνκε πινηνκία» αλαθέξεηαη ζε θαηαζηάζεηο φπνπ ε θνπή, ε
κεηαπνίεζε, ε κεηαθνξά θαη ε εμαγσγή ηεο παξαγφκελεο μπιείαο γίλεηαη θαηά παξάβαζε ησλ
εζληθψλ θαη δηεζλψλ λνκνζεζηψλ (Tacconi 2012). ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο πεξηιακβάλνληαη
ε απνςίισζε ησλ δαζψλ, ε απψιεηα ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ε εθπνκπή αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ
(Brack 2003, Tacconi 2012). Βίλαη δχζθνιν λα εθηηκεζεί ε έθηαζε ηεο παξάλνκεο πινηνκίαο. Σν
Βπξσπατθφ Ελζηηηνχην Ααζψλ (EFI-European Forest Institute) ππνινγίδεη φηη 20-40% ηεο
βηνκεραληθήο μπιείαο πνπ παξάγεηαη δηεζλψο, ζπλνιηθήο αμίαο 10 πεξίπνπ δηζεθαηνκκπξίσλ
δνιαξίσλ, πξνέξρεηαη απφ παξάλνκεο πεγέο ελψ ην 20% ηεο μπιείαο απηήο θαηαιήγεη ζηελ
Βπξσπατθή Έλσζε (Jonsson θ.α. 2015). Ώπφ ηελ πιεπξά ηεο, ε Παγθφζκηα Σξάπεδα εθηηκά φηη νη
θπβεξλήζεηο ζε φιν ηνλ θφζκν ράλνπλ 10-15 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα εηεζίσο σο απνηέιεζκα ηεο
παξάλνκεο πινηνκίαο θαη επηζεκαίλεη φηη ηα ρξήκαηα απηά ζα κπνξνχζαλ λα δαπαλεζνχλ πξνο ηελ
θαηεχζπλζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ησλ ρσξψλ. Δ παξάλνκε πινηνκία πξνθαιεί θνηλσληθά
πξνβιήκαηα, πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε, βιάπηεη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζην δαζηθφ ηνκέα θαη
επηπιένλ πξνθαιεί έλα θφζηνο ζηηο θπβεξλήζεηο πεξί ηα EUR 7-13 δηο. ζε δηαθπγφληεο θφξνπο θαη
δαζκνχο θάζε ρξφλν (Papadopoulos θ.α. 2010, Tacconi 2012, European Commission 2016).
Σν ρέδην Αξάζεο ηεο European Commission (2006) γηα ηελ Βπηβνιή ηεο Ααζηθήο Ννκνζεζίαο,
ηε Αηαθπβέξλεζε θαη ην Βκπφξην (Forest Law Enforcement, Governance and Trade - FLEGT) πνπ
ζεζπίζηεθε ην 2003, απνηειεί ηελ απάληεζε ηεο Β.Β. ζηελ παξάλνκε πινηνκία. Σν ρέδην Αξάζεο
FLEGT έρεη σο ζηφρν λα θιείζεη ηελ επξσπατθή αγνξά ζηα πξντφληα μπιείαο πξνεξρφκελα απφ
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παξάλνκεο πινηνκίεο κέζα απφ επηκέξνπο δξάζεηο ζε επηά ηνκείο, αληηκεησπίδνληαο ηφζν ηελ πιεπξά
ηεο δήηεζεο φζν θαη ηεο πξνζθνξάο ηνπ ζρεηηθνχ ζέκαηνο. Οη ηνκείο απηνί είλαη (European
Commission 2016): α) Πξνψζεζε πξντφλησλ μχινπ απφ λφκηκεο πινηνκίεο, β) Πνιηηηθέο δεκνζίσλ
πξνκεζεηψλ, γ) Τπνζηήξημε πξσηνβνπιηψλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, δ) Βπελδχζεηο θαη ρξεκαηνδφηεζε,
ε) Υξήζε ηεο λνκνζεζίαο θαη ζη) Ώληηκεηψπηζε ηνπ «ακθηζβεηνχκελνπ» μχινπ.
Αχν βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ρεδίνπ Αξάζεο FLEGT είλαη ν Βπξσπατθφο Καλνληζκφο Ξπιείαο (EU
Timber Regulation-EUTR) θαη ην ζρήκα αδεηνδφηεζεο FLEGT, ηα νπνία εθαξκφζηεθαλ σο
απνηέιεζκα Βζεινληηθψλ πκθψλσλ πλεξγαζίαο (Voluntary Partnership Agreements-VPAs) κε ηηο
μπινπαξαγσγέο ρψξεο εθηφο Β.Β. Σα ζχκθσλα απηά είλαη δεζκεπηηθέο εκπνξηθέο ζπκθσλίεο πνπ
ζθνπφ έρνπλ λα δηαζθαιίζνπλ φηη κφλν λφκηκε μπιεία θαη πξντφληα μχινπ απφ ηηο ζπκβαιιφκελεο
ρψξεο θηάλνπλ ζηελ αγνξά ηεο Β.Β. Μία ρψξα εηαίξνο ζε VPA πνπ έρεη εθαξκφζεη έλα ζχζηεκα
δηαζθάιηζεο ηεο λνκηκφηεηαο ηεο μπιείαο θαη άιιεο δεζκεχζεηο ζην πιαίζην ηεο VPA, κπνξεί λα
εθδψζεη δηαπηζηεπκέλα λνκηθά πξντφληα μχινπ κε άδεηεο ζην πιαίζην ηνπ FLEGT.
Ο Βπξσπατθφο Καλνληζκφο Ξπιείαο Ώξ. 995/2010 ηνπ Βπξσπατθνχ Κoηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 20εο Οθησβξίνπ 2010 γηα ηελ ζέζπηζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ θνξέσλ
εθκεηάιιεπζεο πνπ δηαζέηνπλ μπιεία θαη πξντφληα μπιείαο ζηελ αγνξά, ηέζεθε ζε ηζρχ ζε φια ηα
θξάηε κέιε ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο ζηηο 3 Μαξηίνπ ηνπ 2013. πσο αλαθέξζεθε, ηζρχεη γηα μπιεία
θαη πξντφληα μπιείαο, ηα νπνία παξάγνληαη ηφζν εληφο ηεο ΒΒ φζν θαη εθείλα πνπ εηζάγνληαη ζε
θξάηε κέιε εθηφο ηεο ΒΒ. Δ Β.Β. βξίζθεηαη ζε δηαπξαγκάηεπζε ή εθαξκφδεη ηηο ζρεηηθέο ζπκθσλίεο
κε 15 ρψξεο πνπ παξάγνπλ ηξνπηθή μπιείαο νη νπνίεο αληηπξνζσπεχνπλ ην 24% ησλ ηξνπηθψλ δαζψλ
παγθνζκίσο θαη ην 80% ησλ πξνκεζεηψλ ηεο Β.Β. ζε ηξνπηθή μπιεία (European Commission 2016).
Σνλ Ώπξίιην ηνπ 2016, ε Ελδνλεζία έγηλε ε πξψηε ρψξα εθαξκνγήο ηεο VPA πνπ νινθιήξσζε ηηο
δηαδηθαζίεο γηα έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ FLEGT ελψ θαη ε Γθάλα βξηζθφηαλ ζε έλα αξθεηά
πξνρσξεκέλν ζηάδην. Δ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο παξάλνκεο πινηνκίαο ζην πιαίζην ηνπ
παξφληνο θαλνληζκνχ αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζηηο πξνζπάζεηεο ηεο ΒΒ γηα κεηξηαζκφ ηεο θιηκαηηθήο
αιιαγήο κε απνδνηηθφ απφ απφςεσο θφζηνπο-νθέινπο ηξφπν, ζα πξέπεη δε λα ζεσξείηαη
ζπκπιεξσκαηηθή ηεο δξάζεο θαη ηεο δέζκεπζεο πνπ έρεη αλαιάβεη ε ΒΒ ζην πιαίζην ηεο ζχκβαζεο
πιαηζίνπ ησλ Δλσκέλσλ Βζλψλ γηα ηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο. (Πξσηφθνιιν Κηφην- χκβαζε
Πιαίζην ησλ Δλσκέλσλ Βζλψλ γηα ηηο Κιηκαηηθέο Ώιιαγέο 21.03.1994) Με ηελ έθδνζε θαη
δεκνζίεπζε ζηελ Βθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ηεο ΚΤΏ αξηζκ. 134627/5835/23-12-2015 (ΦΒΚ ΐ´
2872), ηέζεθε νπζηαζηηθά ζε εθαξκνγή θαη ζηε ρψξα καο.
Σν Φεβξνπάξην ηνπ 2016, ε Βπξσπατθή Βπηηξνπή εμέδσζε κία έθζεζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ EUTR γηα ηα δχν πξψηα ρξφληα ηεο εθαξκνγήο ηνπ https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016DC0060. Δ έθζεζε απηή επηβεβαηψλεη φηη
έλα επξχ θάζκα εκπιεθνκέλσλ αλαγλσξίδεη φηη, ν θαλνληζκφο 995/2010 πξνζζέηεη ζεκαληηθή αμία
ζηηο δηεζλείο πξνζπάζεηεο γηα κείσζε ηεο απνδάζσζεο θαη ηεο ππνβάζκηζεο ησλ δαζψλ, ηε
δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Δ έθζεζε ζπκπεξαίλεη
φηη, ν θαλνληζκφο απηφο είλαη ζε ζέζε λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο
παξάλνκεο πινηνκίαο θαη ηνπ εκπνξίνπ πξντφλησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ απηή, σζηφζν απηέο νη
πξνθιήζεηο εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ. Οξηζκέλεο ζεηηθέο εμειίμεηο είλαη ήδε εκθαλείο, φπσο ην
φηη νη εκπιεθφκελνη ζε επίπεδν Β.Β. ζηαδηαθά θάλνπλ βήκαηα γηα λα δηαζθαιίζνπλ ηε λνκηκφηεηα
ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπο θαη ην φηη ππάξρεη κεγαιχηεξε επαηζζεηνπνίεζε γηα ην πξφβιεκα ηεο
παξάλνκεο πινηνκίαο αλάκεζα ζηνπο επξσπαίνπο θαηαλαισηέο. Ο Καλνληζκφο έρεη επίζεο
ελζαξξχλεη ηηο παξαγσγνχο ρψξεο λα αλαπηχμνπλ ζπζηήκαηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπκβαηφηεηαο
κε ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εθαξκνγήο ζπκθσληψλ FLEGT
VPAs κε ηελ Β.Β. Χζηφζν, ρξεηάδεηαη κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα ηφζν απφ ηα θξάηε κέιε θαη ηνλ
ηδησηηθφ ηνκέα γηα λα δηαζθαιίζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ.
Δ ελ ιφγσ έθζεζε, θαηαιήγεη ζην φηη, ην ρέδην Αξάζεο είλαη απνηειεζκαηηθφ ζε φξνπο
επαηζζεηνπνίεζεο γχξσ απφ ην πξφβιεκα ηεο παξάλνκεο πινηνκίαο, ζπκβάιινληαο ζηε βειηίσζε
ηεο δαζηθήο δηαθπβέξλεζεο παγθνζκίσο θαη εηδηθφηεξα ζηηο ζπκκεηέρνπζεο παξαγσγνχο ρψξεο θαη
έρεη βνεζήζεη ζηε κείσζε ηεο δήηεζεο παξάλνκεο μπιείαο ζηελ Β.Β. Δ έθζεζε θαη ε αμηνιφγεζε
πεξηιάκβαλε ηελ πεξίνδν 2003-2014 θαη εμεηάδεη φιεο ηηο δξάζεηο πνπ ιήθζεθαλ απφ ζεζκηθνχο
θνξείο ηεο Β.Β. ηα θξάηε κέιε ηεο Β.Β. θαη ηηο ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη
δξάζεσλ κε θξαηηθψλ θνξέσλ θαη δηεζλψλ νξγαληζκψλ.
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χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία έθζεζε ηεο Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο (2019), αθνχ αμηνινγήζεθε ε
απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ θαλνληζκνχ ηεο ΒΒ γηα ηελ μπιεία θαηά ηα δχν πξψηα
ρξφληα εθαξκνγήο ηνπ, δηαπηζηψζεθε φηη ν ελ ιφγσ θαλνληζκφο θαιχπηεη ζεκαληηθφ αξηζκφ
πξντφλησλ μπιείαο, αιιά φρη φια ηα πξντφληα. Έηζη απφ ην 2017 έρεη δξνκνινγήζεη ζρεηηθή κειέηε
εθηίκεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ, πεξηβαιινληηθψλ θαη θνηλσληθψλ επηπηψζεσλ εθαξκνγήο ηνπ
θαλνληζκνχ 995/2010 ζηηο ρψξεο ηεο Β.Β. Δ κειέηε απηή πεξηιακβάλεη θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο
δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο γηα ην ζέκα απηφ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1ν ηεηξάκελν ηνπ 2018
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-product-scope-eu-timber-regulation_en, ηα
πνξίζκαηα ηεο νπνίαο πξφθεηηαη λα αλαθνηλσζνχλ ζχληνκα απφ ηελ Βπηηξνπή απηή.
θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα απαληεζνχλ εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ
θαλνληζκνχ μπιείαο EUTR 995/2010 πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ ρψξα καο απφ ηηο Α/λζεηο Ααζψλ κε ηελ
ΚΤΏ απφ ηηο 23-12-2015 θαη καο εληάζζεη ζηηο ρψξεο ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο πνπ κπνξνχλ λα
εηζάγνπλ ή εμάγνπλ πηζηνπνηεκέλε βηνκάδα. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα βαζηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ
ήηαλ ηα εμήο:
• Πνηνο ν βαζκφο ζπλεξγαζίαο ησλ Ααζηθψλ Τπεξεζηψλ κε ηνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο θαη
εκπφξνπο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ μπιείαο (ΒΒ) 995/2010 θαη ε δηαθνξνπνίεζή ηνπο ζε
επίπεδν Πεξηθέξεηαο;
• Πνηα είλαη ηα βαζηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη Ααζηθέο Τπεξεζίεο θαηά ηνπο ειέγρνπο
ησλ θνξέσλ εθκεηάιιεπζεο θαη εκπφξσλ θαη πσο απηά ζπζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο;
• Παξαηεξείηαη πξφβιεκα απφ ηνπο ππαιιήινπο ησλ Ααζηθψλ Τπεξεζηψλ θαηά ηελ αλαγλψξηζε
ησλ δηαθφξσλ εηδψλ μπιείαο θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ 995/2010 θαη αλ ζρεηίδεηαη
ζηαηηζηηθά κε ην πξνθίι ησλ εξσηεζέλησλ;
Τιηθά θαη Μέζνδνη
Δ κεζνδνινγία πνπ εθαξκφζηεθε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο έξεπλαο ζηεξίρηεθε ζηελ ζπκπιήξσζε
εηδηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ, πνπ ζπληάρζεθε απνθιεηζηηθά γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ 995/2010
ζηελ Βιιάδα θαη απεπζχλνληαλ ζε φιεο ηηο Ααζηθέο Τπεξεζίεο ηεο ρψξαο. Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ
είρε ηελ θαηάιιειε δνκή θαη ζρεδηαζκφ γηα ηελ απάληεζε ησλ βαζηθψλ εξσηεκάησλ ηεο έξεπλαο,
ήηαλ άκεζν θαη εξσηήζεηο ήηαλ δνκεκέλεο έηζη ψζηε λα γίλνληαη εχθνια θαηαλνεηέο θαη νη
πξνηεηλφκελεο απαληήζεηο ήηαλ απιά ηππνπνηεκέλεο γηα επθνιία ζηε ζπκπιήξσζε.
Πξαγκαηνπνηήζεθε επίζεο, ν έιεγρνο εγθπξφηεηαο, αμηνπηζηίαο θαη ππεπζπλφηεηαο (Aaker θ.α. 2004,
ηψκθνο θαη Μαχξνο, 2008).
Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηιάκβαλε 15 εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη
απφςεσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ 995/2010, θαζψο θαη 4 εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ
αλάδεημε ηνπ πξνθίι ησλ ζπκκεηερφλησλ δαζηθψλ ππαιιήισλ ζηελ έξεπλα απηή θαη αθνξνχζαλ ην
θχιν, ηελ ειηθία, ηηο γξακκαηηθέο γλψζεηο θαη ηελ έδξα ηεο ππεξεζίαο ηνπο (Πίλαθαο 1).
Δ πεξίνδνο ζπιινγήο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ απηψλ ήηαλ ην ηέινο ηνπ 1νπ εμακήλνπ ηνπ 2018 θαη
ζηάιζεθαλ ειεθηξνληθά κε ηε ρξήζε ηεο θφξκαο Google.doc ζπλνιηθά 74 εξσηεκαηνιφγηα ζηηο
Αηεπζχλζεηο Ααζψλ ησλ Ννκψλ ζε φιε ηελ Βιιάδα κέζσ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο. πγθεληξψζεθαλ
ζπλνιηθά 42 νινθιεξσκέλα ειεθηξνληθά εξσηεκαηνιφγηα, ήηνη ζε πνζνζηφ 56,7% πνπ ζεσξείηαη
πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ.
ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζην ζηαηηζηηθφ
πξφγξακκα IBM SPSS κε ηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο (frequencies &
descriptives), θξηηήξην X2, δηαζηαπξψζεσλ (crosstabs) θαη αλάιπζε ζπζρέηηζεο (correlation analysis)
(ίσκθνο θαη ΐαζηιηθνπνχινπ 2005, Norusis 2007).
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Πίλαθαο 1. Σν πξνθίι ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ παξνύζα έξεπλα
Table 1. The profile of the survey participants
ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ
ΠΟΟΣΟ %
ΦΤΛΟ
ΚΒΝΣΡΕΚΔ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ
24,4
ΏΝΑΡΏ
ΣΒΡΒΏ ΒΛΛΏΑΏ
17,1
ΓΤΝΏΕΚΏ
ΘΒΏΛΕΏ
12,2
ΓΡΏΜΜΏΣΕΚΒ ΓΝΧΒΕ
ΠΒΛΟΠΟΝΝΔΟΤ
12,2
ΣΒΕ
ΏΝΏΣ.ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ & ΘΡΏΚΔ
9,8
ΠΏΝ/ΜΕΟ
ΑΤΣΕΚΔ ΒΛΛΏΑΏ
7,3
ΜΒΣΏΠΣΤΥΕΏΚΟ
ΕΟΝΕΧΝ ΝΔΧΝ
7,3
ΑΕΑΏΚΣΟΡΕΚΟ
ΚΡΔΣΔ
7,3
ΚΛΏΒΕ ΔΛΕΚΏ
ΔΠΒΕΡΟΤ
2,4
36-45
45-55
>55

ΠΟΟΣΟ %
48,8
51,2
34,1
34,1
24,4
7,3
29,3
51,2
19,5

Ώπνηειέζκαηα
Οη δαζηθνί ππάιιεινη ηεο ρψξαο είραλ ελεκεξσζεί γηα ηνλ θαλνληζκφ μπιείαο 995/2010 ηεο Β.Β.
πξηλ αθφκε εθαξκνζηεί ζηελ ρψξα καο ζε πνζνζηφ κφλν 12,2%. Σν γεγνλφο απηφ αλαδεηθλχεη ηελ κε
έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ ππεξεζηψλ γηα ηα ζέκαηα πνπ πξνβάιεη ε Βπξσπατθή Έλσζε θαη πξνζπαζεί
λα ηα ζεζκνζεηήζεη απφ ρξφληα ζε πιαίζηα εθαξκνγήο θαη απήρεζεο απφ ηηο ρψξεο ηεο ΒΒ.
ε πνζνζηφ 85,4% νη εξσηψκελνη δαζηθνί ππάιιεινη ζπκθσλνχλ φηη ν Καλνληζκφο Ξπιείαο (ΒΒ)
995/2010 ζπκβάιιεη ζηελ απνηξνπή ηεο παξάλνκεο πινηφκεζεο θαη δηαθίλεζεο μπιείαο θαη
πξντφλησλ μπιείαο ζηελ Βπξσπατθή Έλσζε θαη ζηηο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη ζρέζεηο Βζεινληηθέο
πκθσλίεο Βηαηξηθήο ρέζεο (ΒΒ), ελψ νπδέηεξε άπνςε εθθξάδεη ην 9,8% απηψλ. Ώληίζηνηρα, ην
87,8% απηψλ ζεσξνχλ φηη νη ζρέζεηο ΒΒ πνπ ππνγξάθνληαη κεηαμχ ησλ θξαηψλ, ζπκβάινπλ ζηελ
κείσζε θαη έιεγρν ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο μπιείαο πξνο ηνλ ππφινηπν θφζκν, ελψ ην 7,3%
εθθξάδεη θαηεγνξεκαηηθά αληίζεηε άπνςε.
Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ ζηε ρψξαο καο νη Ααζηθέο Τπεξεζίεο δέρνληαη απνξίεο
θαη εξσηήκαηα απφ Φνξείο Βθκεηάιιεπζεο θαη Βκπφξνπο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ Ξπιείαο
(ΒΒ) 995/2010 ζε πνζνζηφ 7,3% πνιχ ζπρλά, 34,1% ζπρλά, 39,0% ιίγεο θνξέο, 17,1% ζπάληα θαη
2,4% θαζφινπ. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ δηαηχπσζεο πνιχ ζπρλψλ εξσηεκάησλ δέρνληαη νη Ααζηθέο
Τπεξεζίεο ηεο ηεξεάο Βιιάδαο (14,3%) θαη ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (10,0%), ελψ ζπρλά
εξσηήκαηα δέρνληαη νη αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ηεο Θεζζαιίαο ζε πνζνζηφ 80,0% (ρήκα 1).
ΕΟΝΕΧΝ ΝΔΧΝ

33,333%

ΠΒΛΟΠΟΝΝΔΟΤ

,00%

20,00%

ΏΝΏΣΟΛΕΚΔ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ - ΘΡΏΚΔ

40,00%

20,00%

50,00%

20,00%

50,00%

ΔΠΒΕΡΟΤ

100,00%

ΑΤΣΕΚΔ ΒΛΛΏΑΏ

33,333%

33,333%

ΚΡΔΣΔ

33,333%

100,00%

ΚΒΝΣΡΕΚΔ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ

20,00%

ΣΒΡΒΏ ΒΛΛΏΑΏ

30,00%

42,857%

ΘΒΏΛΕΏ

40,00%
14,286%

20,00%
0%

ΚΏΘΟΛΟΤ

66,667%

ΠΏΝΕΏ

28,571%

10,00%
14,286%

80,00%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
ΛΕΓΒ ΦΟΡΒ

ΤΥΝΏ

ΠΟΛΤ ΤΥΝΏ

ρήκα 1. Γηαηύπσζε απνξηώλ θαη εξσηεκάησλ από ηνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο πξνο ηε Γαζηθή Τπεξεζία αλά Πεξηθέξεηα
Figure 1. Questions by forest exploitation organizations towards Greek Forest Service per prefecture

ρεηηθά ρακειφ ζεσξείηαη ην πνζνζηφ θαηαγγειηψλ πνπ δέρνληαη νη Ααζηθέο Τπεξεζίεο ηεο ρψξαο
καο πνπ αθνξνχλ ηνλ Καλνληζκφ Ξπιείαο (ΒΒ) 995/2010, θαζψο απηφ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 92,7%
ζηελ θιίκαθα 0-25% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ δαζηθψλ παξαβάζεσλ. Δ ζηαηηζηηθή αλάιπζε crosstabs
έδεημε φηη δελ παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ παξαπάλσ θαηαγγειηψλ ζε
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επίπεδν Πεξηθέξεηαο. Μεγαιχηεξα πνζνζηά κφλν εκθαλίδνληαη ζηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Βιιάδαο,
φπνπ ην πνζνζηφ απηφ αλέξρεηαη ζε 28,6% ζηηο κεγαιχηεξεο θιίκαθεο (26-50% & 51-75%).
Ώμηνζεκείσην ζηνηρείν ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη φηη ζε πνζνζηφ 39,0% έρνπλ κεησζεί ηα
πεξηζηαηηθά παξάλνκεο δηαθίλεζεο μπιείαο ή πξντφλησλ μπιείαο απφ ηελ ηζρχ ηνπ Καλνληζκνχ
μπιείαο (ΒΒ) 995/2010 ζηελ Βιιάδα. Σα ζεκαληηθφηεξα πνζνζηά κείσζεο ησλ πεξηζηαηηθψλ απηψλ
ζεκεηψζεθαλ ζηηο Πεξηθέξεηεο Απηηθήο Βιιάδαο, Κξήηεο, Θεζζαιίαο θαη Πεινπνλλήζνπ ζε πνζνζηά
πάλσ απφ 60,0% (ρήκα 2). Γεληθφηεξα, ζεσξείηαη φηη ν θαλνληζκφο μπιείαο EUTR 995/2010 ζηελ
ρψξα καο, πνπ φπσο αλαθέξζεθε έρεη κφιηο 2 έηε εθαξκνγήο, ηα απνηειέζκαηά ηνπ είλαη πνιχ
ηθαλνπνηεηηθά ζηελ κείσζε ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο μπιείαο θαη πξντφλησλ μπιείαο ζηηο πεξηνρέο
επζχλεο ηεο θάζε Αηεχζπλζεο Ααζψλ ησλ Ννκψλ ηεο ρψξαο καο.
Οη εγθχθιηνη πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο & Βλέξγεηαο, Σκήκα
Αηαθίλεζεο & Βκπνξίαο Ααζηθψλ Πξντφλησλ & Βηδψλ CITES (Κεληξηθή Ώξκφδηα Ώξρή Καλνληζκνχ
Ξπιείαο) θαιχπηνπλ ηα εξσηήκαηα ησλ Ααζηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο Υψξαο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ
εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ Ξπιείαο (ΒΒ) 995/2010 ζε πνζνζηφ 68,3% αξθεηά έσο πάξα πνιχ. Σν
26,8% απηψλ δειψλνπλ κηθξή αληαπφθξηζε θαη ην 4,9% κεδεληθή. ε επίπεδν Πεξηθέξεηαο, απηέο
πνπ δειψλνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφηεξε αληαπφθξηζε είλαη απηέο ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη ηεο
Δπείξνπ. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ δαζηθψλ ππαιιήισλ ειηθίαο 26-35 εηψλ
(50,0%), θαζψο θαη φζνη είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο (66,7%) δειψλνπλ κηθξφ βαζκφ
ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ αληαπφθξηζε ηνπ ΤΠΒΝ ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα, ελψ ην 75,0% απηψλ
ειηθίαο >55 εηψλ δειψλνπλ αξθεηά ηθαλνπνηεκέλε απφ ηελ αληαπφθξηζή ηνπ ΤΠΒΝ.

ρήκα 2. Πνζνζηά κεηαβνιήο πεξηζηαηηθώλ παξάλνκεο δηαθίλεζεο μπιείαο ή πξντόλησλ μπιείαο από ηελ ηζρύ ηνπ
Καλνληζκνύ μπιείαο (ΔΔ) 995/2010 ζηελ Διιάδα αλά Πεξηθέξεηα
Figure 2. Percentage variance of illegal trading of timber or timber products during the implementation of the EUTR
995/2010 in Greece per prefecture

Ώπφ ηελ πιεπξά ησλ Ααζηθψλ Τπεξεζηψλ ε ζπρλφηεηα πνπ απεπζχλνληαη ζην Σκήκα Αηαθίλεζεο
& Βκπνξίαο Ααζηθψλ Πξντφλησλ & Βηδψλ CITES (Κεληξηθή Ώξκφδηα Ώξρή Καλνληζκνχ Ξπιείαο)
ηνπ ΤΠΒΝ (εγγξάθσο ή κε ηειεθσληθή επηθνηλσλία) γηα δηεπθξηλήζεηο, νδεγίεο θιπ, αλέξρεηαη ζε
πνζνζηφ 34,1% ζπρλά έσο πνιχ ζπρλά, ιίγεο θνξέο ζε πνζνζηφ 36,6%, ζπάληα (29,3%) θαη 2,4%
θαζφινπ. Πην ζπρλά δηαηππψλνπλ ηέηνηνπ είδνπο εξσηήκαηα νη Πεξηθέξεηεο Θεζζαιίαο ζε πνζνζηφ
60,0% θαη ηεο ηεξεάο Βιιάδαο ζε πνζνζηφ 42,9% αληίζηνηρα. Οη λεφηεξνη δαζηθνί ππάιιεινη (2635 εηψλ) ζε πνζνζηφ 41,6% δηαηππψλνπλ ζπρλφηεξα ηέηνηα εξσηήκαηα, θαζψο θαη νη γπλαίθεο
(52,4%).
Ο ζηαηηζηηθφο έιεγρνο X2 αλέδεημε φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο
δηαπίζησζεο ζπλεξγαζίαο ή κε κεηαμχ ησλ Ααζηθψλ Τπεξεζηψλ ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο θαη ησλ
Φνξέσλ Βθκεηάιιεπζεο ή ησλ Βκπφξσλ θαηά ηελ δηεμαγσγή ησλ ειέγρσλ (Υ 2=21,762 ζε επίπεδν
ζεκαληηθφηεηαο a<0,005). Μφλν ην 17,1% ησλ Ααζηθψλ Τπεξεζηψλ δειψλνπλ ηελ φρη θαιή
ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο παξαπάλσ θνξείο, κε ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα λα εκθαλίδνληαη ζηηο
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Πεξηθέξεηεο Απηηθήο Βιιάδαο, Θεζζαιίαο θαη Κξήηεο ζε πνζνζηφ 100%, 40,0% θαη 33,3%
αληίζηνηρα (ρήκα 3).
ζνλ αθνξά ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη Ααζηθέο Τπεξεζίεο θαηά ηνπο ειέγρνπο ησλ
Φνξέσλ εθκεηάιιεπζεο θαη Βκπφξσλ απηά ζε κέηξην βαζκφ αθνξνχλ ηνλ έιεγρν ηεο απνζήθεο θαη ζε
κηθξφηεξν βαζκφ απηά ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζηα έγγξαθα /ηηκνιφγηα απηψλ, θαζψο θαη ζηελ
θαρππνςία γηα κεηάδνζε ζηνηρείσλ ζε άιιεο επηρεηξήζεηο. Βπεηδή θαίλεηαη φηη ηα πξνβιήκαηα απηά
πνπ θαηαγξάθηεθαλ αιιεινεπεξεάδνληαη, πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε ζπζρέηηζεο κε ην θξηηήξην
Pearson correlation coefficient (Pcc). Σα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2,
αλέδεημαλ φηη ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,01 παξαηεξνχληαη νη εμήο ζπζρεηίζεηο:
• ζν ρεηξφηεξε είλαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θνξέα πνπ ππφθεηηαη ηνλ έιεγρν ηφζν
δπζθνιφηεξε είλαη ε ζπλεξγαζία κε ηνλ θνξέα πνπ πξαγκαηνπνηεί ηνλ απαηηνχκελν έιεγρν
(Pcc=0.895).
• Δ θαθή ζπλεξγαζία κε ην πξνζσπηθφ ηνπ θνξέα πνπ ππφθεηηαη ηνλ έιεγρν επεξεάδεη ζεκαληηθά
ζε αξλεηηθφ βαζκφ ηφζν ηελ ζπλελλφεζε γηα ηελ αθξηβή ψξα πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ
απαηηνχκελνπ ειέγρνπ (Pcc=0.715) φζν θαη ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζηα έγγξαθα θαη ηηκνιφγηα ηνπ
θνξέα απηνχ (Pcc=0,684) θαη ηνλ έιεγρν ηεο απνζήθεο (Pcc=0,597).
• H θαρππνςία γηα κεηάδνζε ζηνηρείσλ ηνπ θνξέα πνπ ππφθεηηαη ζε έιεγρν ζε άιιεο επηρεηξήζεηο
απφ ηνλ θνξέα ειέγρνπ δεκηνπξγεί κεγαιχηεξν πξφβιεκα ζηελ απφθξπςε ζηνηρείσλ
πξνκεζεπηψλ εμσηεξηθνχ/εζσηεξηθνχ (Pcc=0,667).
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ρήκα 3. πλεξγαζία κεηαμύ Γαζηθήο Τπεξεζίαο θαη θνξέσλ εθκεηάιιεπζεο ή εκπόξσλ θαηά ηνπο ειέγρνπο αλά Πεξηθέξεηα
Figure 3. Cooperation among forest service and forest exploitation organizations and traders during controls per
prefecture
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Πίλαθαο 2. πζρέηηζε πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη Γαζηθέο Τπεξεζίεο θαηά ηνπο ειέγρνπο δηαθίλεζεο μπιείαο
Table 2. Correlation between problems that forest service faces during timber trade controls
πλεξγα
Ώπφθξπς Καρππνςί
Πξνζβαζη
ζία κε
πκπεξη
ε ζηνηρεία
α γηα
κφηεηα
ην
θνξά
πξνκεζεπ
κεηάδνζε
ζηα
πξνζσπη πξνζσπη Ώπξνζ πλελλφ
ηψλ
ζηνηρείσλ
έγγξαθα
θφ
θνχ
πκία
εζε γηα
εμσηεξηθν
ζε άιιεο
Έιεγρν
/ηηκνιφγηα
(επηρείξ
(επηρείξ
γηα
ηελ ψξα χ/εζσηεξη
επηρεηξήζ
απνζήθ
θιπ.
εζεο)
εζεο)
έιεγρν ειέγρνπ
θνχ
εηο
εο
ΠΡΟΐΛΔΜΏΣΏ
Πξνζβαζηκφηεηα
1
,663**
,679**
,564**
,486**
,539**
,684**
,597**
ζηα έγγξαθα
/ηηκνιφγηα θιπ.
πλεξγαζία κε ην
,684**
1
,493**
,523**
,520**
,895**
,742**
,827**
πξνζσπηθφ
(επηρείξεζεο)
πκπεξηθνξά
,663**
,895**
1
,711**
,387*
,459**
,458**
,715**
πξνζσπηθνχ
(επηρείξεζεο)
Ώπξνζπκία γηα
,679**
,742**
,711**
1
,649**
,618**
,526**
,499**
έιεγρν
πλελλφεζε γηα
,564**
,827**
,715**
,649**
1
,343*
,415**
,545**
ηελ ψξα ειέγρνπ
Ώπφθξπςε ζηνηρεία
,486**
,493**
,387*
,618**
,343*
1
,400**
,667**
πξνκεζεπηψλ
εμσηεξηθνχ/εζσηεξ
ηθνχ
Καρππνςία γηα
,539**
,523**
,459**
,526**
,415**
,667**
1
,412**
κεηάδνζε
ζηνηρείσλ ζε άιιεο
επηρεηξήζεηο
Έιεγρν απνζήθεο
,597**
,520**
,458**
,499**
,545**
,400**
,412**
1
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed), *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Δ έξεπλα αλέδεημε φηη ιφγσ ησλ πνιιψλ θαηλνηφκσλ πξντφλησλ μπιείαο πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ
αγνξά ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ δαζηθψλ ππαιιήισλ (90,2%) αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ
αλαγλψξηζε ησλ εηδψλ απηψλ. Ο ζηαηηζηηθφο έιεγρνο X2 έδεημε φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή
ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ πξνβιήκαηνο αλαγλψξηζεο ησλ δηαθφξσλ εηδψλ μπιείαο θαη ηεο ειηθίαο ησλ
δαζηθψλ ππαιιήισλ, δει. φζν κεγαιχηεξε είλαη ε ειηθία απηψλ ηφζν εληείλεηαη ην πξφβιεκα απηφ
(X2=5.506, γηα επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο a=0,064). Έηζη, νη Ααζηθέο Τπεξεζίεο ζα πξέπεη λα
εζηηάζνπλ ζηελ ζπλερή εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ θαη ηελ ζπλεξγαζία κε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηα
νπνία έρνπλ ηελ ηερλνγλσζία ζε ζέκαηα θαλνληζκνχ μπιείαο. Γηα ην ιφγν απηφ νη δαζηθνί ππάιιεινη
πξνηείλνπλ λα ππάξρεη εμεηδίθεπζε, φζσλ αθνξά ζηελ αλαγλψξηζε μπιείαο ζηνπο ππαιιήινπο ησλ
ππεξεζηψλ πνπ θαινχληαη λα εθαξκφζνπλ ηνλ Καλνληζκφ μπιείαο ΒΒ 995/2010 (Σεισλεία &
Σκήκαηα Βκπνξίνπ & Ώλάπηπμεο ησλ Πεξηθεξεηψλ) ζε πνζνζηφ 97,6%.
Σέινο, απαξαίηεηε θξίλεηαη ζε πνζνζηφ 95,1% ε ζηειέρσζε κε Ααζνιφγνπο - Ααζνπφλνπο ησλ
ππεξεζηψλ πνπ θαινχληαη λα εθαξκφζνπλ ηνλ Καλνληζκφ μπιείαο ΒΒ 995/2010 φπσο ηα Σεισλεία,
θαη ηα Σκήκαηα Βκπνξίνπ & Ώλάπηπμεο ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη κφλν ην ππφινηπν 4,9% εθθξάδεη απιά
νπδέηεξε άπνςε.
πδήηεζε – πκπεξάζκαηα
Δ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ μπιείαο (ΒΒ) 995/2010 ζηα ηειεπηαία δχν (2) έηε, έρεη αξρίζεη λα
πηνζεηείηαη θαη εθαξκφδεηαη ζηγά – ζηγά ζηελ ειιεληθή αγνξά, ρσξίο ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα θαη ε
ζπλεηζθνξά ηεο Ααζηθήο Τπεξεζίαο είλαη ζεκαληηθή. Θεσξείηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη
νη ειεγθηέο - δαζηθνί ππάιιεινη έρνπλ πεηζηεί φηη ν θαλνληζκφο απηφο ζα ζπκβάιιεη πξαγκαηηθά ζηελ
απνηξνπή ηεο παξάλνκεο πινηφκεζεο θαη δηαθίλεζεο μπιείαο θαη πξντφλησλ μπιείαο ζηελ
Βπξσπατθή Έλσζε, αιιά θαη ζηελ απνηξνπή ηεο ππνβάζκηζεο ησλ δαζψλ, ζηε δηαηήξεζε ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, πάξα ηηο φπνηεο πξνθιήζεηο πνπ
εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ, θη επνκέλσο ζα κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχλ ην θαζήθνλ ηνπο κε
κεγαιχηεξν δήιν.
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Δ ειιεληθή αγνξά πξνζπαζεί λα πξνζαξκνζηεί ζηα λέα δεδνκέλα θη έηζη νη θνξείο εθκεηάιιεπζεο
θαη νη έκπνξνη μπιείαο δηαηππψλνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ δηάθνξα εξσηήκαηα πεξί ηνπ
θαλνληζκνχ απηνχ ζηηο Ααζηθέο Τπεξεζίεο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη λφκηκνη ζηελ εθαξκνγή ηνπ
θαλνληζκνχ 995/2010, κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ζηηο Πεξηθέξεηεο Θεζζαιίαο, ηεξεάο Βιιάδαο θαη
Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο πνπ έρνπλ παξαγσγηθά δάζε ζε πςειφηεξν πνζνζηφ.
Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη δηεμαγσγή ησλ ειέγρσλ δηαθίλεζεο μπιείαο γίλεηαη
νκαιά θαη δελ παξαθσιχεηαη απφ ηνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο ή ηνπο εκπφξνπο αιιά δηελεξγνχληαη
κε ηελ ζπλεξγαζία απηψλ, ελψ ην πνζνζηφ θαηαγγειηψλ γηα παξάλνκε δηαθίλεζε μπιείαο ζηε ρψξα
καο είλαη ρακειφ ζηηο πεξηζζφηεξεο Πεξηθέξεηεο, κε εκθαλή ρακειφηεξα πνζνζηά ζηηο Πεξηθέξεηεο:
Απηηθήο Βιιάδαο, Κξήηεο, Θεζζαιίαο θαη Πεινπνλλήζνπ. εκαληηθή ζπκβνιή ζην απνηέιεζκα απηφ
έρεη ην Σκήκα Αηαθίλεζεο & Βκπνξίαο Ααζηθψλ Πξντφλησλ & Βηδψλ CITES (Κεληξηθή Ώξκφδηα
Ώξρή Καλνληζκνχ Ξπιείαο) ηνπ ΤΠΒΝ κε ηηο ζαθείο εγθπθιίνπο θαη νδεγίεο πνπ έρεη εθδψζεη θαη ηηο
ελεκεξσηηθέο εθδειψζεηο ηνπ.
Σν πξφβιεκα ηεο γλψζεο αλαγλψξηζεο ησλ δηαθφξσλ εηδψλ μπιείαο πνπ δηαθηλείηαη ζηε ρψξα καο
απφ ηνπο ειεγθηέο δαζνιφγνπο κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κέζα απφ ηελ ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζή ηνπο
απφ εηδηθνχο επηζηήκνλεο μχινπ πνπ δηαζέηνπλ ηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα ηεο ρψξαο.
Δ επηηπρία ζηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ 995/2010 ζα είλαη θαζνιηθή ζηε ρψξαο καο αλ
εκπεδσζνχλ θαη ζπλεηδεηνπνηεζνχλ κεηαμχ ειεγθηψλ θαη ειεγρφκελσλ νη αξρέο ηεο ακνηβαίαο
εκπηζηνζχλεο, ηεο ερεκχζεηαο, ηεο δηαθάλεηαο, ηεο εζηθήο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο.
Πεξαηηέξσ έξεπλα ηνπ ζέκαηνο κπνξεί λα γίλεη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ Σκήκαηνο Αηαθίλεζεο &
Βκπνξίαο Ααζηθψλ Πξντφλησλ & Βηδψλ CITES (Κεληξηθή Ώξκφδηα Ώξρή Καλνληζκνχ Ξπιείαο) ηνπ
ΤΠΒΝ θαη φισλ ησλ Α/λζεσλ Ααζψλ ηεο Υψξαο. Σα απνηειέζκαηα απηά ζα είλαη πνιχ ρξήζηκν λα
ζπγθξηζνχλ κε ηα αληίζηνηρα ηεο κειέηεο ησλ επηπηψζεσλ ηνπ θαλνληζκνχ 995/2010 ηεο κειέηεο ηεο
Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο (2019) πνπ αλακέλεηαη λα αλαθνηλσζνχλ.
Βπραξηζηίεο
Δ έξεπλα απηή πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ
«Πξνεγκέλεο Μέζνδνη Καηαζθεπήο Πξντφλησλ απφ Ξχιν» ηνπ πξψελ Σκήκαηνο ρεδηαζκνχ &
Σερλνινγίαο Ξχινπ & Βπίπινπ Σ.Β. ηνπ πξψελ ΣΒΕ Θεζζαιίαο (λπλ Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο) θαη
εθθξάδνληαη νη επραξηζηίεο γηα ηε δπλαηφηεηα απηή.
Abstract
The European Union Timber Regulation – EUTR 995/2010 aims to reducing of illegal logging and
trading of related timber products in the E.U. The regulation has been implementing in Greece as well,
since the issuing of the Governmental Decision 134627/5835/23-12-2015 (FEK ΐ´ 2872). The aim of
the present survey is to assess the cooperation of the Greek Forest Service with the forest exploitation
organizations and traders regarding the implementation of EUTR, the main problems that the Forest
Service deals with as long as the recognition of the wood species during it‘s implementation. A
specially constructed questionnaire has been developed and filled by 42 executives of the Greek Forest
Service at regional level during 2018. The results have shown that, during the 2 years of the EUTR
implementation in Greece, the trading of illegal timber and timber products has been sufficiently
reduced, while the cooperation between the Greek Forest Service, the Ministry for Environment and
Energy and the trading organizations are at a good level with manageable problems that may emerge
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Οθησβξίνπ 2010, γηα ηε ζέζπηζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ θνξέσλ εθκεηάιιεπζεο πνπ δηαζέηνπλ
μπιεία θαη πξντφληα μπιείαο ζηελ αγνξά (θαλνληζκφο ηεο ΒΒ γηα ηελ μπιεία) - https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2019:0086:FIN:EL:PDF
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ΠΕΣΟΠΟΕΔΔ ΣΧΝ ΏΤΣΟΦΤΧΝ ΒΑΧΑΕΜΧΝ ΜΏΝΕΣΏΡΕΧΝ ΣΔΝ
ΒΛΛΏΑΏ ΤΠΒΝ-ΤΠΏΏΣ 2019
Σζηαθίξεο, Ρήγαο¹
¹Ααζαξρείν Εσαλλίλσλ, Μαξ. Κνηνπνχιε 62, Εσάλληλα
Πεξίιεςε
Σα απηνθπή εδψδηκα καληηάξηα αλαδεηθλχνληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε ζεκαληηθφ δαζηθφ πφξν καο ν
νπνίνο έρεη αξρίζεη λα απνθηά εμέρνπζα νηθνλνκηθή, γαζηξνλνκηθή θαη νηθνηνπξηζηηθή ζεκαζία θαη
ζηε ρψξα καο απνηειψληαο κηα δπλακηθά αλαπηπζζφκελε δξαζηεξηφηεηα πνπ απαζρνιεί φιν θαη
πεξηζζφηεξνπο πνιίηεο. Ώλάινγε ηάζε παξνπζηάδεηαη ζε πνιιέο αθφκε επξσπατθέο ρψξεο,
πξνζειθχνληαο ην ελδηαθέξνλ εθαηνκκπξίσλ πνιηηψλ θαη ηεο πνιηηείαο πνπ ρξεηάδεηαη λα θαζνξίζεη
ζχγρξνλα λνκνζεηηθά πιαίζηα γηα ηελ νξζνινγηθή αμηνπνίεζή ηνπο, αλάινγα ηελ δαζηθή λνκνζεζία
θάζε ρψξαο. Σα παξαπάλσ απνηέιεζαλ ην έλαπζκα γηα ηε ζπγθξφηεζε ζρεηηθήο Οκάδαο Βξγαζίαο
(ΟΒ) απφ εκπεηξνγλψκνλεο κε πξσηνβνπιία ησλ δχν ζπλαξκφδησλ Τπνπξγείσλ (ΤΠΒΝ θαη ΤΠΏΏΣ)
πνπ απφ ην 2015-2019 αζρνιήζεθαλ κε ηελ θαηαγξαθή ηεο θαηάζηαζεο αλαθνξηθά κε ηε ζπιινγή,
ηαπηνπνίεζε, πηζηνπνίεζε θαη δηάζεζε ησλ Ώπηνθπψλ Βδψδηκσλ Μαληηαξηψλ (Ώ.Β.Μ.) ζηελ ρψξα.
ηφρνο ήηαλ επηπιένλ ε αλαζθφπεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο ζρεηηθήο εζληθήο θαη επξσπατθήο
λνκνζεζίαο κε ηε δηεξεχλεζε νκνηνηήησλ, δηαθνξψλ, απνθιίζεσλ ή θελψλ, έρνληαο ζθνπφ ηε
δηαηχπσζε λέσλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο ππάξρνπζαο δαζηθήο,
αγξνηηθήο θαη εκπνξηθήο λνκνζεζίαο. Σν πφξηζκα ηεο ΟΒ αλαθέξεηαη δνκεκέλα αλά θεθάιαην ζηα
δηάθνξα ζέκαηα φπσο ε βηνπνηθηιφηεηα ησλ Ώ.Β.Μ. ζηελ Βιιάδα, νη δηαθνξέο ζηελ ζπιιεθηηθή ηνπο
αμία, πξνηείλεη θαηαιφγνπο εηδψλ νξίδνληαο π.ρ. 39 είδε εκπνξηθνχ θαη 69 εξαζηηερληθνχ
ελδηαθέξνληνο, φπσο θαη 9 πξνζηαηεπφκελα είδε θαζψο θαη φζσλ πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζηελ νξζή
ηαπηνπνίεζή ηνπο δηφηη είλαη ηνμηθά. Ώλαθέξεηαη αθφκε ε αλάγθε θαηαγξαθήο θαη έξεπλαο ηεο
πνηθηιφηεηαο ησλ Ώ.Β.Μ., ε αλάγθε πξνζδηνξηζκνχ ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ δαζηθψλ
νηθνζπζηεκάησλ θαη θαηαρψξεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ζε ΐάζε Αεδνκέλσλ (ΐΑ) σο εξγαιείν γηα
ηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ηνπο. Πξνηείλνληαη ηέινο δηαδηθαζίεο εθπαίδεπζεο
ηαπηνπνηεηψλ θαη ζπιιεθηψλ (εξαζηηερλψλ θαη εκπνξηθνχ ζθνπνχ) θαζψο θαη ειέγρνπ,
αδεηνδφηεζεο, ζπιινγήο, πηζηνπνίεζεο θαη ηρλειαζηκφηεηαο ηνπ πξντφληνο ζηελ αιπζίδα ηεο
δηάζεζεο ηεο αγνξάο, ελψ ζε παξαξηήκαηα αλαθέξνληαη νη ρξεκαηνδνηηθέο δπλαηφηεηεο πινπνίεζεο
πηινηηθψλ εθαξκνγψλ κέρξη ηελ πιήξε εθαξκνγή ηνπ λένπ πξνηεηλφκελνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ. Δ
επξχηεξε δηαβνχιεπζε ηνπ πνξίζκαηνο κε ηηο ζπλαθείο θνηλσληθέο νκάδεο θαη ε πηινηηθή εθαξκνγή
ησλ δξάζεσλ πνπ πξνηείλνληαη απφ ην πφξηζκα, θξίλεηαη ηψξα απαξαίηεην λα δνθηκαζηνχλ ζηελ
πξάμε ψζηε λα θαηαγξαθνχλ πηζαλά πξνβιήκαηα ή αζηνρίεο θαη λα κεησζνχλ πηζαλέο
γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ψζηε, ρσξίο λα επηβξαδχλνληαη νη αλαγθαίεο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ, λα
αμηνπνηείηαη ην επαίζζεην απηφ πξντφλ ηαρχηεξα, αμηφπηζηα θαη θπξίσο αεηθνξηθά.
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ΣΔΝ ΣΡΕΣΟΐΏΘΜΕΏ ΒΚΠΏΊΑΒΤΔ
ηαζνπνύινπ Ώηθαηεξίλε-Μαξία1, Σαξαζίδεο Νηθόιανο2
Ώ.Π.Θ., Σκήκα Ααζνινγίαο θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο, katianastath@gmail.com.
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1
2

Πεξίιεςε
ηα πιαίζηα ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο πνπ παξέρεη ην Σκήκα Ααζνινγίαο & Φπζηθνχ
Πεξηβάιινληνο ΏΠΘ, κνηξάζηεθε έλα εξσηεκαηνιφγην ζε θνηηεηέο ηνπ 2νπ έηνπο ζπνπδψλ ηνπ, πνπ
απνζθνπνχζε ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα θάπνηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. Δ παξνχζα
έξεπλα, απνηππψλεη ην γεγνλφο φηη ζηε λέα γεληά ππάξρεη ε βαζηθή πεξηβαιινληηθή γλψζε, πξφζεζε
θαη ζηάζε θαη πσο ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε έρεη αλακθίβνια ζπκβάιεη ζε απηφ, παξφηη ζήκεξα
βξίζθεηαη ζε ηέικα. Ώθφκα, παξαηεξείηαη θελφ ζηελ εθαξκνγή πξαθηηθψλ γλψζεσλ πνπ αθνξνχλ
ζέκαηα πεξηβάιινληνο.
Λέμεηο θιεηδηά: Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, πεξηβάιινλ, γλώζε, ζπκπεξηθνξά.
Βηζαγσγή
ηε ζχγρξνλε επνρή ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα δηαξθψο νμχλνληαη. ηε βάζε απηψλ ησλ
πξνβιεκάησλ βξίζθεηαη ν άλζξσπνο θαη ε δηαρξνληθή επηξξνή ηνπ ζην πεξηβάιινλ. Δ ζρέζε
«Άλζξσπνο-Πεξηβάιινλ», είλαη βαζηζκέλε ζηελ αιιειεπίδξαζε, κε απνηέιεζκα νη πξάμεηο ηεο
αλζξσπφηεηαο θαζ‘ φιε ηελ πνξεία ηεο χπαξμήο ηεο λα έρνπλ επηθέξεη ηελ αληίδξαζε ηνπ
πεξηβάιινληνο. Δ ελ ιφγσ αληίδξαζε κε ηε ζεηξά ηεο δεκηνχξγεζε ηα ιεγφκελά πεξηβαιινληηθά
πξνβιήκαηα ηα νπνία ζπλερψο επηδεηλψλνληαη (Κνπηκηδήο θ.α. 1998, Σζηνχξεο 2004, Ώικπάλεο
2009), γεγνλφο πνπ αλαθήξπμε ην πεξηβάιινλ θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ, κείδνλα ζέκαηα γηα έλα
ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ αλαπηπζζφκελσλ θαη αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ ηνπ πιαλήηε. H ζπλεηδεηνπνίεζε
ηεο πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο αλέδεημε ηελ θνηλσληθή αλάγθε γηα εθαξκνγή αεηθνξηθψλ
πξαθηηθψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Έηζη ινηπφλ, δφζεθε έκθαζε ζηελ αλαγθαηφηεηα ηεο δηακφξθσζεο
πεξηβαιινληηθά ππεχζπλσλ πνιηηψλ θαη ηεο θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο ζηε δηαρείξηζε ηνπ
πεξηβάιινληνο (Καηζαθηψξε 2003).
Δ Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, απνηειεί βαζηθφ κέζν δηαρείξηζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ
πξνβιεκάησλ, αθνχ πξσηαξρηθφο ηεο ζηφρνο είλαη λα βνεζήζεη ηνπο πνιίηεο λα απνθηήζνπλ
νινθιεξσκέλε γλψζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη, πάλσ απφ φια, λα γίλνπλ ηθαλνί θαη απνθαζηζκέλνη, λα
έρνπλ δηάζεζε λα εξγαζηνχλ, αηνκηθά θαη ζπιινγηθά, γηα ηελ επίηεπμε θαη ηε δηαηήξεζε κηαο
δπλακηθήο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο
(Hungerford θ.α. 1980, απφ ΦινγαΎηε 2011). Ώπηή, πξνζθέξεηαη κε θαηάιιεια πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ, ηα νπνία εθαξκφδνληαη απφ ηνπο αξκφδηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Μέζσ ηεο πεξηβαιινληηθήο
εθπαίδεπζεο, έρνπλ βειηησζεί νη γλψζεηο θαη ε επίγλσζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο ζρέζεο
ησλ αλζξψπσλ κε απηφ. Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ φκσο, πξνθχπηνπλ εξσηήκαηα γηα ηελ
εθπιήξσζε ησλ επηδησθφκελσλ ζηφρσλ ηεο. Οη θαηαιιειφηεξνη γηα λα επηβεβαηψζνπλ ή φρη ηελ
ππφζεζε απηή είλαη νη πξψελ καζεηέο, θαη ε θαηαγξαθή ησλ πεξηβαιινληηθψλ γλψζεσλ, πξνζέζεσλ
θαη ζηάζεσλ πνπ έρνπλ αλαπηχμεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ηνπο ζηαδηνδξνκίαο. Οη θνηηεηέο
ηνπ ηκήκαηνο Ααζνινγίαο θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο απνηεινχλ ην ηδαληθφ «εξγαιείν» γηα ηελ
αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο «Πεξηβάιινλ-Παηδεία», αθνχ νη ίδηνη έρνπλ επηιέμεη λα θνηηνχλ ζε κηα ζρνιή
κε πξσηαξρηθφ ηεο ζέκα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζή ηνπ.
Τιηθά θαη Μέζνδνη
ηα πιαίζηα ελφο καζήκαηνο ηνπ 6νπ εμακήλνπ, πνπ αθνξνχζε ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηεο
πινρξεζηηθήο (ρξήζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ), επήιζε ε θαηαλφεζε ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηεο αεηθνξηθήο
ρξήζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Βλζαξξχλζεθε ε πνιχπιεπξε βησκαηηθή έξεπλα γηα ηε ρξήζε ησλ
647

19o Παλειιήλην Ααζνινγηθό πλέδξην / Ληηόρσξν Πηεξίαο, 29 επηεκβξίνπ-2 Οθησβξίνπ 2019

θπζηθψλ πφξσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ θνηληθέιαηνπ. Σα εθπαηδεπηηθά εξγαιεία πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ πεξηιάκβαλαλ ηε δεκηνπξγία νκάδσλ, ηε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα, θαη ηελ έξεπλα ζε
εκπνξηθά θαηαζηήκαηα. Οη εκπεηξίεο πνπ πξνέθπςαλ κέζα απφ απηά, νδήγεζαλ ηνπο ζπγγξαθείο ζηε
δεκηνπξγία ζρεηηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ αλάδεημε ησλ πξνζσπηθψλ απφςεσλ
ησλ εξσηψκελσλ γηα βαζηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ. Οη εξσηψκελνη απνθαζίζηεθε λα
είλαη θνηηεηέο πνπ δελ είραλ ζπλαληήζεη ην θνηληθέιαην ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο ζρνιήο ηνπο.
Έηζη, ηελ Πέκπηε 18 Ώπξηιίνπ 2019, ην εξσηεκαηνιφγην κνηξάζηεθε ζε 88 θνηηεηέο ηνπ 4 νπ
εμακήλνπ ζην ακθηζέαηξν Ώ ηνπ θηεξίνπ ηεο ζρνιήο «Γεσπνλίαο, Ααζνινγίαο θαη Φπζηθνχ
Πεξηβάιινληνο». Οη θνηηεηέο είραλ ηνπιάρηζηνλ 15 ιεπηά ζηε δηάζεζή ηνπο γηα λα ην ζπκπιεξψζνπλ
ζε ζπλζήθεο εξεκίαο θαη πιήξνπο εζπρίαο.
Σν εξσηεκαηνιφγην απνηεινχληαλ απφ ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο θαη εξσηήζεηο:
ΦΟΕΝΕΚΒΛΏΕΟ
1. Γλσξίδεηο ηη είλαη ην θνηληθέιαην;
2. Ώλ φρη, ζα ήζειεο λα κάζεηο;
3. ε πνηεο απφ ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο, πηζηεχεηο φηη ρξεζηκνπνηείηαη ην θνηληθέιαην; (δπλαηφηεηα
πνιιαπιψλ επηινγψλ).
ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝ
4. Πηζηεχεηο φηη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ρξεηάδεηαη ηε βνήζεηά καο?
5. Θα ήζειεο λα βιέπεηο ηνπο αλζξψπνπο λα δξαζηεξηνπνηνχληαη εληνλφηεξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο;
6. Πηζηεχεηο φηη ε δσή ζνπ ζα κπνξνχζε λα επεξεαζηεί (έκκεζα ή άκεζα) απφ κηα πεξηβαιινληηθή
θαηαζηξνθή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε άιιε ρψξα;
7. Ώλ λαη, πφζν;
8. Ώλ έβιεπεο θάπνηνλ λα βιάπηεη ην πεξηβάιινλ (π.ρ. λα πινηνκεί ιεζηξηθά ην δάζνο) πσο ζα
αληηδξνχζεο (επέιεμε κφλν κηα απάληεζε).
9. Μπνξείο λα πξνηείλεηο ηξείο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ληψζεηο φηη κπνξείο λα βνεζήζεηο νπζηαζηηθά
ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο;
Σν θνηληθέιαην είλαη έλα βξψζηκν θπηηθφ ιάδη πνπ εμάγεηαη απφ ηνλ θαξπφ ηνπ θνηληθφδεληξνπ
Elaeis guineensis. Υξεζηκνπνηείηαη σο ηξφθηκν πάλσ απφ 5000 ρξφληα θαη παξάγεηαη θαηά θχξην ιφγν
ζηελ Ώθξηθή θαη Ννηηναλαηνιηθή Ώζία, θαζψο επίζεο θαη ζε πεξηνρέο ηεο Νφηηαο Ώκεξηθήο κε πνιχ
ρακειφ θφζηνο παξαγσγήο, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ απφδνζε ηνπ ζε ζχγθξηζε κε
άιια έιαηα ηεο παγθφζκηαο αγνξάο, ε νπνία απεηθνλίδεηαη ζηελ Βηθφλα 1. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε
απηήλ απεηθνλίδεηαη ε ζχγθξηζε ηεο παγθφζκηαο απφδνζεο ειαίσλ ζε ηφλνπο αλά εθηάξην θαη κέζσ
απηήο, γίλεηαη μεθάζαξε ε έθηαζε ρξήζεο απηνχ ηνπ θπζηθνχ πφξνπ θαη σο εθ ηνχηνπ ε επίδξαζή ηνπ
σο κηα βαζηθή αηηία απψιεηαο ησλ κεγάισλ ηξνπηθψλ δαζψλ ηνπ πιαλήηε.

Βηθφλα 1. ύγθξηζε ηεο παγθόζκηα απόδνζεο ειαίσλ ζε ηόλνπο αλά εθηάξην
Image 1. Comparison of global oil yields in tones per hectare
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Ώπνηειέζκαηα
Ώθνινπζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αλά θαηεγνξία.
• Φνηληθέιαην

ρήκα 1. Γλσξίδεηο ηη είλαη ην θνηληθέιαην;
Figure 1. Do you know what ηhe palm oil is?

ρήκα 2. Αλ όρη, ζα ήζειεο λα κάζεηο;
Figure 2. If the answer is no; would you like to learn?

ρήκα 3. ε πνηεο απφ ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο, πηζηεχεηο φηη ρξεζηκνπνηείηαη ην θνηληθέιαην;
Figure 3. In which of the following categories do you think palm oil is used?

Ώ. ηελ εξψηεζε 1: «Γλσξίδεηο ηη είλαη ην θνηληθέιαην;», ην 53,4% απάληεζε αξλεηηθά. Παξφια
απηά ην 86,8% ζα ήζειε λα κάζεη πεξηζζφηεξα γηα απηφ (ρήκα 1, ρήκα 2).
ΐ. Μέζσ ησλ πνζνζηψλ ηνπ ρήκαηνο 1, είλαη εκθαλέο πσο ην θνηληθέιαην δελ απνηειεί άγλσζηε
ιέμε γηα πνιινχο θνηηεηέο. κσο, κφλν 3/47 απφ ηνπο θνηηεηέο πνπ επέιεμαλ «ΝΏΕ» ζηελ εξψηεζε
1, απάληεζαλ εμνινθιήξνπ ζσζηά ζηελ εξψηεζε 3 (ρήκα 3).
Γ. Με θζίλνπζα ζεηξά, ζηελ εξψηεζε 3, πξψηα ζε επηινγή ήηαλ ηα ηξφθηκα κε πνζνζηφ 69,32%,
δεχηεξα ηα είδε πεξηπνίεζεο πξνζψπνπ κε 52,27%, ηξίηα ηα ζακπνπάλ - ζαπνχληα κε 44,32%,
ηέηαξηα, ηα βηνθαχζηκα κε 20,45%, πέκπηα ηα απνξξππαληηθά κε 14,77 θαη ηέινο έθηε ε επηινγή
«άιιν» κε πνζνζηφ 10,25%.
Α. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξάδνζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ππήξραλ πνιιέο εξσηήζεηο γηα ην
θνηληθέιαην.
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Πεξηβάιινλ

ρήκα 4. Πηζηεύεηο όηη ην θπζηθό πεξηβάιινλ
ρξεηάδεηαη ηε βνήζεηά καο;
Figure 4. Do you believe that natural
environment needs our help?

ρήκα 6. Πηζηεύεηο όηη ε δσή ζνπ ζα κπνξνύζε λα
επεξεαζηεί (έκκεζα ή άκεζα) από κηα πεξηβαιινληηθή
θαηαζηξνθή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε άιιε ρώξα;
Figure 6. Do you believe that your life could be affected by
an environmental disaster that happens in another country?

ρήκα 5. Θα ήζειεο λα βιέπεηο ηνπο αλζξώπνπο λα
δξαζηεξηνπνηνύληαη εληνλόηεξα
γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο;
Figure 5. Would you like to see people working harder to
protect the environment?

ρήκα 7. Αλ λαη, πόζν;
Figure 7. If the answer is yes then how much?

Ώλ έβιεπεο θάπνηλ λα βιάπηεη ην πεξηβάιινλ, πσο ζα αληηδξνχζεο;
θα ζκανεσ γενική
παρατήρηςη
14%
θα ζκανεσ
παρατήρηςη
απευθείασ ςτον
υπαίτιο
24%
δε θα ζλεγεσ τίποτα
2%

ζα αδηαθνξνχζεο
6%
ζα απεπζπλφκνπλ ζηηο
αξκφδηεο ππεξεζίεο
54%

ρήκα 8. Ώλ έβιεπεο θάπνηνλ λα βιάπηεη ην πεξηβάιινλ πσο ζα αληηδξνχζεο; (επίιεμε κφλν κηα απάληεζε).
Figure 8. How would you react if you saw someone harming the environment?
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ηνλ παξαθάησ πίλαθα, παξνπζηάδνληαη νη απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ γηα ηελ εξψηεζε 9.
Ώλαθέξνληαη νη δέθα πην ζπρλέο καδί κε ηα εθαηνζηηαία πνζνζηά πνπ ηνπο αλαινγνχλ.
Πίλαθαο 1.Μπνξείο λα πξνηείλεηο ηξείο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο
ληψζεηο φηη κπνξείο λα βνεζήζεηο νπζηαζηηθά ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο;
Table 1. Could you suggest 3 ways that you believe can actually help protect the environment?
Μπνξείο λα πξνηείλεηο ηξεηο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ληψζεηο
πσο κπνξείο λα βνεζήζεηο ην πεξηβάιινλ;
1. Ώλαθχθισζε θαη ρξήζε αλαθπθιψζηκσλ πξντφλησλ. 65%
6. Υξήζε πνδειάησλ-ρξήζε lime.17%
2. Μέζσ ελεκέξσζεο ηνπ θνηλσληθνχ πεξίγπξνπ. 26%
7. Με πεηψληαο ηα ζθνππίδηα ζην έδαθνο.16%
3.πκκεηνρή ζε πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο-νκάδεο. 24%
8. Ώλάπηπμεο Πεξηβαιινληηθήο πλείδεζεο.16%
4.Υξήζε ελαιιαθηηθψλ πεγψλ ελέξγεηαο. 19%
9.Πξνζηαζία δαζψλ - Ώλαδαζψζεηο.15%
5. 10 Υξήζε Μ.Μ.Μ. 18%
10.Μείσζε ζπαηάιεο λεξνχ. 10%

Ώ. Οη θνηηεηέο απάληεζαλ κε ζπληξηπηηθή δηαθνξά (96,59%) πσο ζεσξνχλ φηη ην πεξηβάιινλ
ρξεηάδεηαη ηε βνήζεηα ηνπ αλζξψπνπ (ρήκα 4).
ΐ. Ώθφκα ππήξρε κφλν έλα άηνκν ην νπνίν επέιεμε ηελ απάληεζε "ΥΕ" θαη ζεκείσζε
ραξαθηεξηζηηθά "Βίκαζηε πνιχ κηθξνί γηα λα επεξεάζνπκε θάηη ηφζν κεγάιν".
Γ. ηελ εξψηεζε ηνπ ρήκαηνο 5, θαλέλαο θνηηεηήο (0%) δε ζα ήζειε νη άλζξσπνη λα κε
δξαζηεξηνπνηνχληαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
Α. Σν 98,86 ησλ θνηηεηψλ επέιεμαλ 'ΝΏΕ' ζηελ εξψηεζε ηνπ ρήκαηνο 6 θαη απφ απηνχο κφλν ην
2,30% ππνζηεξίδεη πσο ε δσή ηνπο ζα επεξεαδφηαλ ιίγν, ελψ ην ππφινηπν 97,70 θπκαίλεηαη
κεηαμχ ηεο επηινγήο 'Ώξθεηά' θαη 'Πάξα πνιχ'.
Β. Σν 92% ησλ θνηηεηψλ ζα επέιεγε λα δξάζεη έλαληη κηαο παξάλνκεο ζπκπεξηθνξάο πξνο ην
πεξηβάιινλ, ελψ ην ππφινηπν 8% ζα αδηαθνξνχζε είηε δε ζα έιεγε ηίπνηα ιφγσ ληξνπήο (ρήκα
8). κσο ζεκαληηθφ είλαη λα ππνγξακκηζηεί πσο ην 38% ζα αληηδξνχζε απζαίξεηα θαη απηφλνκα,
αγλνψληαο ηηο αξκφδηεο αξρέο..
Σ. Τπήξραλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο απαληήζεηο ζηνλ Πίλαθα 1. Οη θπξηφηεξεο ήηαλ απηέο πνπ
παξνπζηάζηεθαλ ζε απηφλ θαη κε πνζνζηφ 65% μερψξηζε ε απάληεζε «αλαθχθισζε».
Γ. Μφλν ην 24% ησλ θνηηεηψλ, πξφηεηλε ζπκκεηνρή ζε πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο-νκάδεο.
Δ. Βλψ φζνη ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην είλαη θνηηεηέο ηεο δαζνινγηθήο ζρνιήο ε απάληεζε
«Πξνζηαζία δαζψλ-Ώλαδάζσζε» βξίζθεηαη ζηελ 9ε ζέζε, κε πνζνζηφ 15%
πδήηεζε – πκπεξάζκαηα
Δ δηακφξθσζε πεξηβαιινληηθά ππεχζπλσλ πνιηηψλ, βαζίδεηαη ζηελ παηδεία θαη θαηά ζπλέπεηα
ζην ζρνιείν θαη ζηα ζπζηήκαηα ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σν απνηέιεζκα
ηνπ έξγνπ απηψλ ησλ βαζκίδσλ, απνηππψλεηαη θαη ζην επίπεδν πεξηβαιινληηθήο παηδείαο ησλ
θνηηεηψλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σν βαζηθφηεξν ζπκπέξαζκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη
πσο ε πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο ησλ λέσλ θαηά ηελ πξσηνβάζκηα θαη
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε έρεη απνθέξεη θαξπνχο. Οη θνηηεηέο έρνπλ ηηο βαζηθέο πεξηβαιινληηθέο
γλψζεηο θαη ηελ επηζπκία λα εκβαζχλνπλ ζε απηέο θαη λα ηηο αλαπηχμνπλ. Ώπηφ ην γεγνλφο θέξεη ηελ
ειπίδα γηα χπαξμε κειινληηθψλ γελεψλ πνπ ζα έρνπλ αεηθνξηθέο αληηιήςεηο. Δ εθαξκνγή ηεο
πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ζηνρεχεη ζε ζεκειηψδεηο αιιαγέο ζηηο πεξηβαιινληηθέο ζηάζεηο,
ζπκπεξηθνξέο θαη αμίεο ησλ πνιηηψλ. Αηακνξθψλεη άηνκα θαη θνηλσληθέο νκάδεο, έηζη ψζηε λα
απνθηνχλ αίζζεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ηνπο επζχλεο, λα αλαπηχζζνπλ νηθνινγηθή ζπλείδεζε ζην
πιαίζην κηαο λέαο ζρέζεο κεηαμχ αλζξψπνπ θαη πεξηβάιινληνο θαη λα έρνπλ δεμηφηεηεο θξηηηθήο
αμηνιφγεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηθαλφηεηεο γηα ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηε ιήςε πεξηβαιινληηθψλ
απνθάζεσλ (Σζακπνχθνπ - θαλαβή 2004).
Σν πξψην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αλαθεξφηαλ ζην θνηληθέιαην θαη απνηεινχηαλ απφ
εξσηήζεηο φπνπ αλαδείθλπαλ γλψζε, επίγλσζε θαη ζηάζε. Γεληθφηεξα ην θνηληθέιαην απνηειεί έλα
θαίξην δήηεκα ζην ρψξν ηεο πεξηβαιινληηθήο επηζηήκεο θαη ε «απνδνρή» ηνπ είλαη έλα ακθηιεγφκελν
ζέκα. Μέζσ ησλ ελδείμεσλ ηνπ ρήκαηνο 1, πξνθχπηεη πσο ην θνηληθέιαην απνηειεί άγλσζηε ιέμε
πεξίπνπ γηα ηνπο κηζνχο θνηηεηέο θαη ζεηηθή έλδεημε είλαη πσο ην 86,8% απφ απηνχο ζα ήζειε λα
κάζεη πεξηζζφηεξα γηα απηφ. Ώπηφ, απνδεηθλχεη ηελ φξεμε θαη ηε ζέιεζε ησλ θνηηεηψλ γηα
επηκφξθσζε ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ην πεξηβάιινλ.
Βπηπξνζζέησο, απφ ηνπο 47/88 θνηηεηέο πνπ ππνζηήξημαλ φηη γλσξίδνπλ ηη είλαη ην θνηληθέιαην, κφλν
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νη 3 είραλ νινθιεξσκέλε άπνςε γηα ην πνπ πξαγκαηηθά απηφ εκπεξηέρεηαη. Δ ζχγθξηζε πξνβάιιεη
ηελ άγλνηα ησλ θνηηεηψλ πνπ πίζηεπαλ πσο ήμεξαλ ηελ ρξήζε ηνπ. εκαληηθφ είλαη επίζεο λα
αλαθεξζεί φηη ζρεδφλ ην 70% ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξνχζαλ ή γλψξηδαλ πσο ην θνηληθέιαην βξίζθεηαη
ζε ζπζθεπαζκέλα ηξφθηκα. Μέζσ απηνχ ηνπ ζεκαληηθνχ πνζνζηνχ κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί, πσο
παξά ηελ έιιεηςε ζπλνιηθψλ γλψζεσλ πεξί ηνπ ζέκαηνο, νη θνηηεηέο θαηάθεξαλ λα εληνπίζνπλ ηε
βαζηθή ηνπ ρξήζε. πκπεξαζκαηηθά, ηα απνηειέζκαηα ηεο θαηεγνξίαο «θνηληθέιαην» ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ, επέδεημαλ ηελ ζεηηθή ζηάζε ησλ θνηηεηψλ γηα εκπινπηηζκφ ησλ γλψζεσλ ηνπο
θαζψο θαη ηελ άγλνηα ηνπο πεξί ηεο πξαγκαηηθήο ρξήζεο ηνπ θνηληθέιαηνπ πνπ απνηειεί έλα βαζηθφ
θπζηθφ πφξν πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ θαηαζηξνθή ησλ ηξνπηθψλ δαζψλ.
Δ ελ ιφγσ θαηαζηξνθή είλαη κφλν έλα απφ ηα πνιιά παξαδείγκαηα πνπ ζπλδένπλ ηηο
θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο ηνπ αλζξψπνπ κε ηελ ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο. ηε βάζε απηήο ηεο
ππνβάζκηζεο ππάξρεη έλα αλαπηπμηαθφ κνληέιν πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ ηδέα κηαο παξαγσγηθφηεηαο
ρσξίο φξηα θαη ζην άκεζν νηθνλνκηθφ θέξδνο. Δ ζεκεξηλή θνηλσλία έρεη δείμεη πσο ε αεηθφξνο
αλάπηπμε δελ κπνξεί λα είλαη ζπκβαηή κε ηα ζπκθέξνληα ησλ παγθνζκηνπνηεκέλσλ αγνξψλ (Ρφθνο
2001). Δ ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ην πεξηβάιινλ δελ είλαη ηδαληθή θαη απηφ κπνξεί λα ηδσζεί κέζα
απφ ηνλ ηξφπν πνπ κηα θνηλσλία επηιέγεη λα ζρεδηάζεη θαη λα δηαρεηξηζηεί ηνπο θπζηθνχο ηεο πφξνπο,
κέζα απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο αλνξζνινγηθήο δηαρείξηζεο, πνπ είλαη ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα
θαη κέζα απφ ην αμηαθφ ηεο ζχζηεκα, ηηο πξνηεξαηφηεηεο δειαδή πνπ έρεη σο θνηλσλία ζηνπο ηνκείο
απηνχο (Souchon θ.α. 1996). ια ηα παξαπάλσ φκσο δελ είλαη δπλαηφλ λα δηνξζσζνχλ αλ δελ
ππάξρεη ε ζσζηή ελεκέξσζε ζην κέζν πνιίηε γηα ηηο ζπλέπεηεο πνπ δεκηνπξγνχλ νη πξνζσπηθέο ηνπ
θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο. Γηα αθφκα κηα θνξά ε βαζηθή ιχζε είλαη ε νξζή θαη νινθιεξσκέλε
πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε.
Σν δεχηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνξνχζε γεληθφηεξα ην πεξηβάιινλ θαη πεξηείρε
εξσηήζεηο πνπ αλαδείθλπαλ γλψζε, επίγλσζε, πξφζεζε θαη ζηάζε. Οη θνηηεηέο απάληεζαλ κε
ζπληξηπηηθή δηαθνξά (96,59%) πσο ζεσξνχλ φηη ην πεξηβάιινλ ρξεηάδεηαη ηε βνήζεηα ηνπ αλζξψπνπ,
γεγνλφο πνπ ηνλίδεη ηελ αίζζεζε ηεο επζχλεο πνπ έρεη θαιιηεξγεζεί ζε απηνχο. Τπήξρε κφλν έλαο
θνηηεηήο ν νπνίνο είρε δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε αθνχ ζεσξεί πσο νη άλζξσπνη δελ θαηέρνπλ
«δχλακε» άμηα λα επεξεάζεη ην πεξηβάιινλ.
ινη νη θνηηεηέο ζα ήζειαλ νη άλζξσπνη λα δξαζηεξηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ πξνζηαζία
ηνπ πεξηβάιινληνο, φκσο κφλν 21 απφ απηνχο ζηελ εξψηεζε 9 πξφηεηλαλ ηε ζπκκεηνρή ζε
πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο-νκάδεο, απφδεημε πσο ππάξρεη άξηζηε βάζε ζε επίπεδν πξνζέζεσλ,
αιιά φρη ζε πξαθηηθφ επίπεδν . Βπηπξνζζέησο, ην 99% ησλ θνηηεηψλ πηζηεχνπλ πσο ε δσή ηνπο ζα
κπνξνχζε λα επεξεαζηεί απφ κηα πεξηβαιινληηθή θαηαζηξνθή πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαλ ζε άιιε
ρψξα εθ ησλ νπνίσλ κφλν ην 2,30% ππνζηήξημέ πσο νη ζπλέπεηεο ζα ήηαλ κηθξέο. Ώπηφ δείρλεη φηη νη
θνηηεηέο έρνπλ ηε γεληθή γλψζε ζρεηηθά κε ηηο αιιειεπηδξάζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην θπζηθφ
πεξηβάιινλ. Βπίζεο, ην 92% ησλ θνηηεηψλ ζα αληηδξνχζε έλαληη κηαο παξάλνκεο ζπκπεξηθνξάο πξνο
ην πεξηβάιινλ φκσο ην 38% ζα έπξαηηε απζαίξεηα θαη απηφλνκα, αγλνψληαο ηηο αξκφδηεο αξρέο,
πνζνζηφ αξθεηά κεγάιν γηα λα πξνζπεξαζηεί αζρνιίαζην. Ώπηά ηα απνηειέζκαηά ππνγξακκίδνπλ ηελ
έιιεηςε βαζηθψλ πξαθηηθψλ γλψζεσλ ζε ζέκαηα ρεηξηζκνχ παξάλνκσλ θαη επηβιαβψλ
πεξηβαιινληηθά ζπκπεξηθνξψλ. Βπηπιένλ, ελψ φινη νη θνηηεηέο αλεμαηξέησο δήισζαλ ηελ πξφζεζή
ηνπο γηα πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο, ην 8% απηψλ, ζε άιιε εξψηεζε (8) δήισζε πσο δε ζα πξνρσξνχζε
ζηελ αλαγθαία δξάζε ιφγσ ληξνπήο ή αδηαθνξίαο. Ώπηφ απνηππψλεη έλα θελφ κεηαμχ γεληθψλ θαη
εηδηθψλ πξνζέζεσλ ην νπνίν κεγαιψλεη φηαλ απηέο ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζσπηθή ζπκπεξηθνξά
(Μαιαλδξάθεο 2006).
Σέινο, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη πξνηάζεηο ησλ θνηηεηψλ γηα νπζηαζηηθή βνήζεηα ζηελ
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Δ αλαθχθισζε ππήξρε ζην 65% ησλ εξσηεκαηνινγίσλ σο απάληεζε,
φκσο, ε ακέζσο επφκελε πξφηαζε είρε πνζνζηφ κφιηο 26%. Γεγνλφο, πνπ επηζεκαίλεη ηελ απνπζία
θνηλήο ελεκέξσζεο γηα ηηο δηάθνξεο ιχζεηο πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ. Ώθφκα, ελψ φζνη
ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην, είλαη θνηηεηέο ηεο δαζνινγηθήο ζρνιήο, ε απάληεζε «Πξνζηαζία
δαζψλ-Ώλαδάζσζε» βξίζθεηαη ζηελ 9ε ζέζε, κε πνζνζηφ 15%. ε ηδαληθέο ζπλζήθεο εθπαίδεπζεο, ε
παξαπάλσ απάληεζε φθεηιε λα βξίζθεηαη ζηηο πξψηεο επηινγέο ησλ ελ δπλάκεη δαζνιφγσλ.
Γεληθφηεξα, κέζσ ησλ πξνηάζεσλ ησλ θνηηεηψλ κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί, πσο απηνί έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα ζθεθηνχλ νηθνινγηθά θαη λα πξνηείλνπλ ιχζεηο γηα ηε βειηίσζε ηνπ πιαλήηε, φκσο
δελ έρνπλ αληηιεθζεί ην ξφιν ηνπ δάζνπο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηε βαξχηεηα ηεο
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επηζηήκεο πνπ ζπνπδάδνπλ. πλνιηθά, κέζσ ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ,
πξνθχπηεη πσο νη θνηηεηέο πξφβαιαλ κέζσ ησλ απαληήζεψλ ηνπο ηνλ θαιιηεξγεκέλν πεξηβαιινληηθά
ραξαθηήξα ηνπο, ηελ έιιεηςε ηνπο ζε βαζηθέο γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ηε λνκνζεζία, ην ράζκα κεηαμχ
ηεο ζεσξίαο πνπ ππνζηεξίδνπλ θαη ηεο πξάμεο πνπ ελ ηέιε επηιέγνπλ θαη ηελ άγλνηα ηνπο γχξσ απφ
ηελ επηζηήκε ηεο δαζνινγίαο.
Με αθνξκή ηε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο, πνπ απνηέιεζε ηε βαζηθή αηηία ηεο δεκηνπξγίαο ηεο
ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο, αξθεηνί θνηηεηέο ηνπ 6νπ εμακήλνπ επηζθέθηεθαλ εκπνξηθά θαηαζηήκαηα
θαη έςαμαλ ηα πξντφληα πνπ πεξηέρνπλ θνηληθέιαην. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ππήξρε πιήζνο
εξσηήζεσλ επί ηνπ ζέκαηνο θαη ε ελεκέξσζε γηα απηνχο ήηαλ ιεπηνκεξήο θαη αλαιπηηθή, κέζσ
πξνθνξηθήο παξάδνζεο αιιά θαη νπηηθνχ πιηθνχ. κσο, ε κεηνλφηεηα ησλ θνηηεηψλ πξνρψξεζε ζε
ζπλεηδεηή θαηαλάισζε-εθαξκνγή ηεο γλψζεο ηνπο. Πνιιέο κειέηεο πάλσ ζηελ πεξηβαιινληηθή
ζπλείδεζε θαίλνληαη πνιιά ππνζρφκελεο απφ πνιιέο απφςεηο θαη έρνπλ απνδεηρζεί φηη ζπκπίπηνπλ κε
ηελ ζηάζε θαη ηελ ζπκπεξηθνξά (Hornik θ.α. 1995, Pelletier θ.α. 1998), ε ζχκπησζε απηή δελ εμεγεί
πσο έλα κεγάιν πιήζνο αηφκσλ παξακέλνπλ αδηάθνξνη ζηελ πεξηβαιινληηθή δξάζε. Ώθφκα, πνιιέο
εθζηξαηείεο ζηελ ηγθαπνχξε έρνπλ ζηνρεχζεη ζηελ επίγλσζε αληί γηα ηελ ζπκπεξηθνξηθή αιιαγή
θαη είλαη γη‘ απηφ ην ιφγν κε βηψζηκεο (Steg θ.α. 2014). Δ επίγλσζε ηεο θνηλήο γλψκεο γηα ηα
πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα κεγαιψλεη, ζε αληίζεζε κε ηελ θαηαλφεζε ηνπο γηα ηα πξνβιήκαηα απηά
θαη ηελ ηθαλφηεηά επίιπζήο ηνπο (Potter 2009). Έηζη πξνθχπηεη ε αλάγθε γηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε
ηνπ ηξφπνπ ελεκέξσζεο θαη εθπαίδεπζεο ηεο θνηλσλίαο, πνπ ζα θέξεη ηελ πξαγκαηηθή ηεο
πεξηβαιινληηθή εμέιημε.
ηηο αλψηεξεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο, έρνπλ πιένλ δεκηνπξγεζεί ηα ζεκέιηα γηα ηελ αλάπηπμε ελφο
νηθνινγηθνχ ηξφπνπ ζθέςεο ζπκπέξαζκα πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ. κσο απνδείρζεθε πσο νη πξαθηηθέο γλψζεηο πνπ απνθνκίδνληαη απφ ηνπο λένπο
είλαη ειιηπείο. Δ πεξηβαιινληηθή γλψζε παξέρεηαη κέζσ
πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ηεο
πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. Τπάξρεη πεξηζψξην βειηίσζεο ησλ πεξηερνκέλσλ ηεο χιεο ησλ
πεξηβαιινληηθψλ καζεκάησλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα επηηπγράλνληαη απνηειεζκαηηθφηεξα νη ζθνπνί
ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη εηδηθφηεξα ε άκεζε δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο, κέζσ ηεο
επεμεξγαζίαο πξαγκαηηθψλ θαη ζχγρξνλσλ πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ φπσο είλαη ην θνηληθέιαην
θαη θαηά ζπλέπεηα νη θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο ηνπ αλζξψπνπ. Χο εθ ηνχηνπ, νη λέεο γεληέο ζα
αλαπηχμνπλ ηηο επαηζζεζίεο ηνπο πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ηαπηφρξνλα ηηο γλψζεηο ηνπο γηα απηφ,
δειαδή ε Πεξηβαιινληηθή Βθπαίδεπζε ζα ζεκειησζεί σο ζεσξία θαη πξάμε (Eliot 1991, Posch 1991)
ήκεξα ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε βξίζθεηαη ζε ηέικα θαη είλαη αλαγθαία ε αλαλέσζή ηεο ζε
φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. ψζηε λα απνθέξεη ην κέγηζην ζεηηθφ απνηέιεζκα, κηα θνηλσλία
πνπ ζθέθηεηαη νηθνινγηθά θαη αεηθνξηθά. Σν βαζηθφ ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλάο είλαη, πσο έρεη
θαιιηεξγεζεί ζηε λέα γεληά ε πεξηβαιινληηθή γλψζε, πξφζεζε θαη ζηάζε θαη πσο ε πεξηβαιινληηθή
εθπαίδεπζε έρεη αλακθίβνια ζπκβάιεη ζε απηφ. κσο παξνπζηάδεηαη αδπλακία, ζηηο πεξηβαιινληηθέο
πξαθηηθέο γλψζεηο θαη σο επαθφινπζν ζηελ νπζηαζηηθή αιιαγή ζπκπεξηθνξψλ. Ώπηφ κπνξεί λα
βειηησζεί κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ εξγαιείσλ, ψζηε λα απνηππσζεί ζηελ αλζξψπηλε
ζπκπεξηθνξά.
Μειινληηθή έξεπλα
Δ παξνχζα έξεπλα ζεσξνχκε φηη απνηειεί ηελ αθνξκή γηα κειινληηθή έξεπλα εκβάζπλζεο ηεο
απνηχπσζε ηνπ ράζκαηνο κεηαμχ γλψζεο θαη ηξφπνπ δσήο. Πην ζπγθεθξηκέλα κειεηάηαη ε ππφζεζε
ηνπ λα κνηξαζηεί ζηνπο ίδηνπο θνηηεηέο έλα ‗παξφκνηαο θηινζνθίαο‘ εξσηεκαηνιφγην ζην 6 ν εμάκελν
ησλ ζπνπδψλ ηνπο φπνπ ζα έρνπλ εκπινπηίζεη ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ην πεξηβάιινλ θαη έηζη ζα
πξνθχςνπλ ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηε ζπλεηδεηή κεηαηξνπή απηψλ ησλ γλψζεσλ ζε πξάμε.
Βπραξηζηίεο
Θα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ζεξκά ηνλ θαζεγεηή καο, Κχξην Γθαλάηζην Υαξίζην, γηα ηελ
θαζνδήγεζή θαη ηελ εκπηζηνζχλε πνπ καο έδεημε θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ ζηα
πιαίζηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ.
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Ώbstract
In the context of the environmental education provided by the Department of Forestry and Natural
Environment of the AUT, a questionnaire was shared to students of their 2nd year of studies, aiming to
draw conclusions on some environmental issues. The present study reflects the fact that the new
generation has the basic environmental knowledge, intent and attitude, and that environmental
education has undoubtedly contributed to this, although it is currently in a quandary. Still, there is a
gap in the application of practical knowledge on environmental issues.
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Πεξίιεςε
Αηεξεχλεζε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ κέζα απφ ηα ζηνηρεία ησλ ΏΠΟΛΟΓΕΜΧΝ ηεο Ααζηθήο
Τπεξεζίαο, (ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηα ζηαηηζηηθά ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο) -γηα ην ρξνληθφ
δηάζηεκα 1955-2018-, θαζψο θαη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ EFFIS- γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1980-2017ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δαζνππξφζβεζεο, κεηαμχ ηεο Ααζηθήο Τπεξεζίαο θαη ηνπ
Π.. Πξνβιεκαηηζκνί ζρεηηθά κε κηα ελδερφκελε αιιαγή ηνπ θνξέα Ααζνππξφζβεζεο θαη
επαλαθνξά ηεο ζηελ Ααζηθή Τπεξεζία.
Με ηνλ Ν. 2612/1998 ε ηφηε Κπβέξλεζε αλέζεζε ηελ Ααζνππξφζβεζε ζην Ππξνζβεζηηθφ ψκα,
παξά ην Οκφθσλν Πφξηζκα ηεο Βπηηξνπήο ηεο ΐνπιήο ην 199329.
Δ αλάζεζε ζηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία ηεο θαηάζβεζεο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ έγηλε ρσξίο λα
ππάξρεη θάπνηα, έζησ απιή, κειέηε ζθνπηκφηεηαο.
Ήηαλ κηα πνιηηηθή απφθαζε πνπ ππνζηεξίρζεθε απφ ηνλ ηφηε Πξσζππνπξγφ ηεο ρψξαο καο. Δ
απφθαζε αηθληδίαζε ηνπο πάληεο θαη σο πξνο ηελ νπζία θαη ην πεξηερφκελφ ηεο αιιά θαη γηα ην
εζπεπζκέλν ηνπ ραξαθηήξα ηεο.
Έθηνηε πέξαζαλ 21 πεξίπνπ ρξφληα, ζηελ δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ζπρλά ακθηζβεηήζεθε ε
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο ζηελ θαηάζβεζε ησλ Ααζηθψλ Ππξθαγηψλ,
θπξίσο κεηά απφ ρξνληέο πνπ ππήξμαλ ηδηαίηεξα θαηαζηξνθηθέο.
Μεηά ηελ πεξπζηλή θαηαζηξνθηθή ρξνληά πνπ ζπλνδεχηεθε θαη απφ ηελ απψιεηα δεθάδσλ δσψλ,
ε ακθηζβήηεζε θαη ε θξηηηθή ζην ππάξρνλ ζχζηεκα Ααζνππξφζβεζεο εληάζεθε θαη άξρηζαλ λα
εκθαλίδνληαη ππθλά ζηα Μ.Μ.Β. θσλέο θαη απφςεηο γηα ηελ κεγαιχηεξε εκπινθή ησλ Ααζηθψλ
Τπεξεζηψλ ζηελ Ααζνππξφζβεζε θαη γηαηί φρη ζηελ επαλαθνξά ηεο ζηηο Ααζηθέο Τπεξεζίεο.
Αελ θξχβσ φηη ζηελ αξρή είρα, ηελ άλεπ ηεθκεξίσλ βεβαηφηεηα, φηη ε Ααζηθή Τπεξεζία ήηαλ
απνηειεζκαηηθφηεξε ηεο Ππξνζβεζηηθήο ζηελ Ααζνππξφζβεζε. Θέιεζα φκσο λα ηεθκεξηψζσ κε
αξηζκνχο απηή ηελ βεβαηφηεηά κνπ, ψζηε λα κε κπνξεί θάπνηνο λα ηζρπξηζηεί φηη δελ είκαη
αληηθεηκεληθφο ιφγσ ηεο ηδηφηεηάο κνπ. Έηζη ζπλέιεμα θαη εμέηαζα νηηδήπνηε κεηξήζηκν ζηνηρείν
κπφξεζα λα βξσ πνπ ζα κπνξνχζε λα απνδψζεη ηελ επηηπρία ή κε ηεο απφθαζεο πνπ πινπνηήζεθε κε
ηνλ Ν. 2612/1998.
Έηζη αλέηξεμα ζηνπο επίζεκνπο απνινγηζκνχο Αξαζηεξηνηήησλ Ααζηθψλ Τπεξεζηψλ ησλ εηψλ
2003 θαη 2011, ηεο Γεληθήο Α/λζεο Ώλάπηπμεο & Πξνζηαζίαο Ααζψλ & Φ.Π., θαη ζπγθεθξηκέλα
ζηνπο πίλαθεο 7 «Ααζηθέο Ππξθαγηέο Πεξηφδνπ 1955-2003» (ηνπ έηνπο 2003), θαη «Ααζηθέο
Ππξθαγηέο Πεξηφδνπ 1980-2011» (ηνπ έηνπο 2011).
Γηα ην δηάζηεκα 2012 έσο θαη 2018, ηα ζηνηρεία ιήθζεζαλ απφ ηα επίζεκα ζηαηηζηηθά ησλ
Ααζηθψλ Ππξθαγηψλ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο πνπ είλαη δηαζέζηκα ζηελ ηζηνζειίδα
http://data.gov.gr/dataset/esource/aefe8eb9-6357-4104-b5ad3f8641dd3b7b/download/DasikesPyrkagies2000-2012.xlsx
29

Θπκίδνπκε νξηζκέλεο βαζηθέο πιεπξέο ηνπ παξαπάλσ νκφθσλνπ πνξίζκαηνο πνπ αθνξνχλ ζηε δαζνπξνζηαζία ηεο
ρψξαο.
Ώ) Σελ αλαγθαηφηεηα γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Βληαίνπ Φνξέα Ααζνπξνζηαζίαο, πνπ ζα ιεηηνπξγεί ζηα πιαίζηα ηνπ
Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο φιεο ηηο εκέξεο θαη φιν ην 24σξν,κε πξνζσπηθφ πνπ ζαλ βαζηθφ ηνπ θαζήθνλ ζα έρεη ηελ πξφιεςε
θαη θαηαζηνιή ησλ ππξθαγηψλ,
ΐ) Σελ αλάγθε γελλαίαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο δαζνπξνζηαζίαο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ κε πνζνζηφ 1,5%-2%,κε
ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Ώπηφλνκνπ Σακείνπ Ααζψλ.
Γ) Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζηφρνπ ηεο απνηειεζκαηηθήο δαζνπξνζηαζίαο ηελ χπαξμε ηθαλνχ εθπαηδεπκέλνπ πξνζσπηθνχ
αλαβαζκηζκέλνπ θνηλσληθά, επαγγεικαηηθά θαη νηθνλνκηθά.

655

19o Παλειιήλην Ααζνινγηθό πλέδξην / Ληηόρσξν Πηεξίαο, 29 επηεκβξίνπ-2 Οθησβξίνπ 2019

Καηά ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο δηαπίζησζα φηη ε Κακέλε
Έθηαζε, ησλ Ααζηθψλ Ππξθαγηψλ, θαηεγνξηνπνηείηαη σο εμήο:
1. Αάζε
2. Ααζηθέο εθηάζεηο
3. Άιζε
4. Υνξηνιηβαδηθέο εθηάζεηο
5. Καιάκηα-ΐάιηνη
6. Γεσξγηθέο εθηάζεηο
7. Τπνιείκκαηα θαιιηεξγεηψλ
8. θνππηδφηνπνη.
Βπεηδή κνπ ήηαλ δχζθνιν λα αληηιεθζψ πσο νη θαηεγνξίεο κε α/α 5,6,7 θαη 8 κπνξνχλ λα
εθιεθζνχλ σο δαζηθέο ππξθαγηέο, ελψ αθφκα θαη ε θαηεγνξία 4 (Υνξηνιηβαδηθέο εθηάζεηο), κφλν
ππφ θάπνηεο πξνυπνζέζεηο ζα κπνξνχζε λα κελ ππάγεηαη ζηελ θαηεγνξία (2) ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ,
θαη λα απνηειεί ηδηαίηεξε θαηεγνξία, (θαη ηφηε ζα ήηαλ ζίγνπξα κε δαζηθή έθηαζε), ζεψξεζα φηη
κφλν νη θαηεγνξίεο 1,2 θαη 3 αλαθέξνληαη ζε δαζηθέο ππξθαγηέο. Έηζη επεμεξγάζηεθα ηα ζηνηρεία
ησλ εηψλ 2012-2018, κφλν σο πξνο ηηο θαηεγνξίεο 1,2 θαη 3.
Χζηφζν , κε ζέινληαο λα «αδηθήζσ», ίζσο ηελ πξνζπάζεηα θαη ην έξγν ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ
ψκαηνο , έθαλα θαη κηα δεχηεξε πξνζέγγηζε ησλ ζηνηρείσλ, ιακβάλνληαο ππφςε απηή ηελ θνξά ην
ζχλνιν ησλ θαηεγνξηψλ ησλ εθηάζεσλ πνπ ην Ππξνζβεζηηθφ ψκα ζεσξνχζε ζαλ Ααζηθέο
Ππξθαγηέο.
Σα ζπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπιιέρηεθαλ απφ ηηο πεγέο πνπ πξναλέθεξα,
παξνπζηάδνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο.:
Πίλαθαο 1. (Σα ζηνηρεία ησλ εηώλ 2012-2018, αθνξνύλ κόλν ηηο θαηεγνξίεο Γάζε, Γαζηθέο Δθηάζεηο θαη Άιζε ησλ
ζηαηηζηηθώλ ηνπ Π..)
ΒΣΟ

Ώξηζµφο Ππξθαγηψλ

Έθηαζε ζε ζηξέµµ.

ηξέκκαηα αλά ππξθαγηά

1955

499

68.566,00

137,41

1956

891

110.700,00

124,24

1957

453

23.000,00

50,77

1958

811

242.954,00

299,57

1959

304

22.110,00

72,73

1960

639

150.151,00

234,98

1961

889

117.316,00

131,96

1962

736

79.216,00

107,63

1963

636

126.797,00

199,37

1964

631

113.447,00

179,79

1965

1.187

270.297,00

227,71

1966

695

116.034,00

166,96

1967

515

81.530,00

158,31

1968

607

90.575,00

149,22

1969

705

92.331,00

130,97

1970

558

91.879,00

164,66

1971

525

103.627,00

197,38

1972

378

85.810,00

227,01

1973

610

195.000,00

319,67

1974

768

318.688,00

414,96

1975

768

209.553,00

272,86

1976

590

83.887,00

142,18

1977

1.253

537.632,00

429,08
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1978

823

200.025,00

243,04

1979

1.076

211.803,00

196,84

1980

1.207

329.650,00

273,12

1981

1.159

814.170,00

702,48

1982

1.045

273.720,00

261,93

1983

968

196.130,00

202,61

1984

1.284

336.560,00

262,12

1985

1.442

1.054.500,00

731,28

1986

1.082

245.140,00

226,56

1987

1.266

463.150,00

365,84

1988

1.898

1.105.010,00

582,2

1989

1.284

423.640,00

329,94

1990

1.322

385.930,00

291,93

1991

941

235.740,00

250,52

1992

2.042

663.470,00

324,91

1993

2.406

540.490,00

224,64

1994

1.954

526.030,00

269,21

1995

1.493

191.770,00

128,45

1996

1.527

229.900,00

150,56

1997

2.273

347.810,00

153,02

1998

1.842

929.010,00

504,35

1999

1.486

82.890,00

55,78

2000

2.581

1.450.340,00

561,93

2001

2.658

183.420,00

69,01

2002

1.400

43.370,00

30,98

2003

1.425

32.630,00

22,9

2004

1.755

107.221,00

61,09

2005

1.544

64.374,00

41,69

2006

1.417

126.614,00

89,35

2007

1.992

2.228.940,00

1118,95

2008

1.486

291.720,00

196,31

2009

1.063

353.423,00

332,48

2010

1.052

89.673,00

85,24

2011

1.613

291.444,00

180,68

2012

2.903

256.882,10

88,49

2013

2.210

118.133,40

53,45

2014

1.063

67.109,98

63,13

2015

1.251

71.899,10

57,47

2016

1.668

207.137,15

124,18

2017

2.321

133.037,00

57,32

2018

1.662

94.592,36

56,91

ΤΝΟΛΏ

80.532

19.329.598,09
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Πίλαθαο 2. (Σα ζηνηρεία ησλ εηώλ 2012-2018, αθνξνύλ όιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ ζηαηηζηηθώλ πνπ ην
Π.. ζεσξεί Γαζηθέο Ππξθαγηέο )
ΒΣΟ

Ώξηζµφο Ππξθαγηψλ

Έθηαζε ζε ζηξέµµ.

ηξέκκαηα αλά ππξθαγηά

1955

499

68.566,00

137,41

1956

891

110.700,00

124,24

1957

453

23.000,00

50,77

1958

811

242.954,00

299,57

1959

304

22.110,00

72,73

1960

639

150.151,00

234,98

1961

889

117.316,00

131,96

1962

736

79.216,00

107,63

1963

636

126.797,00

199,37

1964

631

113.447,00

179,79

1965

1.187

270.297,00

227,71

1966

695

116.034,00

166,96

1967

515

81.530,00

158,31

1968

607

90.575,00

149,22

1969

705

92.331,00

130,97

1970

558

91.879,00

164,66

1971

525

103.627,00

197,38

1972

378

85.810,00

227,01

1973

610

195.000,00

319,67

1974

768

318.688,00

414,96

1975

768

209.553,00

272,86

1976

590

83.887,00

142,18

1977

1.253

537.632,00

429,08

1978

823

200.025,00

243,04

1979

1.076

211.803,00

196,84

1980

1.207

329.650,00

273,12

1981

1.159

814.170,00

702,48

1982

1.045

273.720,00

261,93

1983

968

196.130,00

202,61

1984

1.284

336.560,00

262,12

1985

1.442

1.054.500,00

731,28

1986

1.082

245.140,00

226,56

1987

1.266

463.150,00

365,84

1988

1.898

1.105.010,00

582,2

1989

1.284

423.640,00

329,94

1990

1.322

385.930,00

291,93

1991

941

235.740,00

250,52

1992

2.042

663.470,00

324,91

1993

2.406

540.490,00

224,64

1994

1.954

526.030,00

269,21

1995

1.493

191.770,00

128,45

1996

1.527

229.900,00

150,56
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1997

2.273

347.810,00

153,02

1998

1.842

929.010,00

504,35

1999

1.486

82.890,00

55,78

2000

2.581

1.450.340,00

561,93

2001

2.658

183.420,00

69,01

2002

1.400

43.370,00

30,98

2003

1.425

32.630,00

22,9

2004

1.755

107.221,00

61,09

2005

1.544

64.374,00

41,69

2006

1.417

126.614,00

89,35

2007

1.992

2.228.940,00

1118,95

2008

1.486

291.720,00

196,31

2009

1.063

353.423,00

332,48

2010

1.052

89.673,00

85,24

2011

1.613

291.444,00

180,68

2012

11.996

500.405,60

41,71

2013

10.196

270.919,10

26,57

2014

6.834

193.188,00

23,80

2015

8.118

170.858,00

21,05

2016

10.259

420.011,00

40,94

2017

10.356

231.322,50

22,34

2018

8.006

193.816,27

24,21

133.219

20.361.327,70

ΤΝΟΛΏ

Οη εηήζηνη κέζνη φξσλ ησλ αξηζκψλ ησλ Ααζηθψλ ππξθαγηψλ, θαη ηελ θακέλεο δαζηθήο έθηαζεο,
ζην ζχλνιν ηνπ δηαζηήκαηνο 1955-2018, αιιά θαη γηα ηηο πεξηφδνπο α) 1955-1997 (ηαλ ηελ επζχλε
ηεο Ααζνππξφζβεζεο είρε ε Ααζηθή Τπεξεζία) θαη β) 1998-2018 (Πνπ ηελ επζχλε Ααζνππξφζβεζεο
έρεη ην Ππξνζβεζηηθφ ψκα), εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.
Υξνληθή πεξίνδνο
1955-2018
1955-1997
1998-2018

Με ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 1
Μέζνο εηήζηνο αξηζκόο
Ααζηθώλ Ππξθαγηώλ
1.258
1.026
1.733
Με ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 2

Μέζε εηήζηα θακέλε
έθηαζε (ηξ.)
302.025
281.529
343.993

Υξνληθή πεξίνδνο

Μέζνο εηήζηνο αξηζκόο
Ααζηθώλ Ππξθαγηώλ

Μέζε εηήζηα θακέλε
έθηαζε (ηξ.)

1955-2018
1955-1997
1998-2018

2.082
1.026
4.242

318.146
281.529
393.123

Ώπφ ηνπο αλσηέξσ πίλαθεο, ε πξψηε αλάγλσζε δείρλεη ζαθψο φηη ε Ααζηθή Τπεξεζία ππήξμε
απνηειεζκαηηθφηεξε ζην έξγν ηεο Ααζνππξφζβεζεο.
Σν ζπκπέξαζκα απηφ βγαίλεη δηφηη ζπλππνινγίδνληαη ηα έηε 1955-1973 φπνπ νη ππξθαγηέο ήηαλ
ιηγφηεξεο θαη έθαηγαλ γεληθά κηθξφηεξε έθηαζε. Σελ δηαπίζησζε απηή απνηχπσζαλ δηάθνξνη
εξεπλεηέο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ν θ. Κατιίδεο. Ώ φ ην 1974 έρνπκε δξακαηηθή αχμεζε ηνπ
αξηζκνχ θαη ηεο θαηφκελεο θαη‘ έηνο έθηαζεο. Οη αλσηέξσ πίλαθεο παξνπζηάδνληαη ζηα παξαθάησ
γξαθήκαηα:
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Αρικµόσ Πυρκαϊϊν ανά ζτοσ το διάςτθμα 1955-2018 (Πίνακασ 1)
3500

2.903
2.658
2.581

Αριθµόσ
Πυρκαγιών

2.406

2500

2.321

2.273

1.898

2000

2.210

2.042
1.954

1.992
1.842
1.755

1500
1.253

891

499

500

811

453

889
768
768
736
705
695
639
636
631
610
607
590
558
525
515

304

1.322
1.284 1.2661.284

1.207
1.159
1.076 1.045
968

1.187

1000

1.527 1.486
1.493

1.442

1.082

1.544
1.486
1.425 1.417
1.400

1.613

1.6681.662

Linear
(Αριθµόσ
Πυρκαγιών)

1.251
1.063
1.052

1.063

941

823
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1979
1980
1981
1982
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1991
1992
1993
1994
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Καείςα δαςικι ζκταςθ από πυρκαγιζσ ανά ζτοσ
το διάςτθμα 1955-2018 (Πίνακασ 1)
2.500.000,00

2.228.940

Ζκταςθ ςε ςτρζμματα

2.000.000,00

1.450.340

1.500.000,00

1.105.010
1.054.500
929.010

1.000.000,00

Έκταςη ςε
ςτρζµµ.

Linear (Έκταςη
ςε ςτρζµµ.)

814.170
663.470
540.490
526.030
463.150
423.640
500.000,00
385.930
353.423
347.810
329.650 336.560
318.688
291.720291.444
273.720
270.297
256.882
245.140
242.954
235.740
107.221
229.900
211.803 196.130
209.553200.025
207.137
195.000
191.770
183.420
150.151126.797
133.037
126.614
118.133
117.316113.447
116.034
110.700
103.627
94.592
92.331
91.879
90.575
89.673 67.110
85.810 83.887
82.890
81.530
79.216
71.899
68.566
64.374
43.370
32.630
23.000
22.110

537.632

Ετιςιοσ Μ.Ο.
καείςασ
δαςικισ
ζκταςθσ
302.025 ςτρ.
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1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

0,00

Ετοσ
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Αρικµόσ Πυρκαϊϊν ανά ζτοσ το διάςτθμα 1955-1997 (Πίνακασ 1)
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Καείςα δαςικι ζκταςθ από πυρκαγιζσ ανά ζτοσ
το διάςτθμα 1955-1997 (Πίνακασ 1)
1.200.000,00
1.105.010
1.054.500

1.000.000,00

Έκταςη ςε
ςτρζµµ.

800.000,00
663.470

600.000,00

540.490
526.030

537.632
463.150
423.640
385.930
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329.650

318.688
242.954

273.720

270.297
209.553
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117.316126.797
113.447116.034
103.627
92.331
91.879
90.575
85.810
81.530
79.216

211.803
200.025

347.810

336.560
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245.140

235.740

229.900
191.770

83.887

23.000 22.110

Linear
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ςτρζµµ.)
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Αρικµόσ Πυρκαϊϊν ανά ζτοσ το διάςτθμα 1998-2018 (Πίνακασ 1)
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Καείςα δαςικι ζκταςθ από πυρκαγιζσ ανά ζτοσ
το διάςτθμα 1998-2018 (Πίνακασ 1)
2.500.000,00

2.228.940

1.450.340

1.500.000,00
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Αρικµόσ Πυρκαϊϊν ανά ζτοσ το διάςτθμα 1955-2018 (Πίνακασ 2)
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Καείςα δαςικι ζκταςθ από πυρκαγιζσ ανά ζτοσ
το διάςτθμα 1955-2018 (Πίνακασ 2)
2.500.000,00
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Αρικµόσ Πυρκαϊϊν ανά ζτοσ το διάςτθμα 1998-2018 (Πίνακασ 2)
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Καείςα δαςικι ζκταςθ από πυρκαγιζσ ανά ζτοσ
το διάςτθμα 1998-2018 (Πίνακασ 2)
2.500.000,00
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Ώπφ ην 1998 άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ην Βπξσπατθφ Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Ααζηθψλ Ππξθαγηψλ
(European Forest Fire Information System EFFIS), ην νπνην ηξνθνδνηείηαη κε ζηνηρεία πνπ ηνπ
δηαβηβάδεη ε Γεληθή Α/λζε Ααζψλ θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ηνπ ΤΠΒΚΏ.
Έηζη ινηπφλ απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ EFFIS αληιήζεθαλ ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία πνπ ππήξραλ γηα
ηα έηε απφ ην 1980 έσο θαη ην 2017. Γηα ην 2018 δελ ππήξραλ αθφκα ζηνηρεία.
Ώπφ ηελ δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ κε ηα ζηνηρεία ηνπ Ώπνινγηζκνχ Αξαζηεξηνηήησλ
Ααζηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ 2011 πνπ πεξηιακβάλνπλ επίζεο ζηνηρεία ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 19802011 δηαπηζηψζεθαλ δηαθνξέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ρσξίο λα κπνξεί λα δνζεί
κηα εμήγεζε, αθνχ ε πεγή ησλ ζηνηρείσλ απηψλ είλαη θνηλή, δειαδή ε Γεληθή Α/λζε Ααζψλ θαη
Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ηνπ ΤΠΒΚΏ.
Παξαζέηνπκε ηνλ παξαθάησ πίλαθα φπνπ εκθαλίδνληαη νη δηαθνξέο ησλ ζηνηρείσλ κεηαμχ ηνπ
Πίλαθα 7 ηνπ Ώπνινγηζκνχ Αξαζηεξηνηήησλ Ααζηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ 2011 θαη ηνπ EFFIS.
ΤΓΚΡΕΣΕΚΟ ΠΕΝΏΚΏ ΣΟΕΥΒIΧΝ ΜΒΣΏΞΤ ΣΟΤ ΏΠΟΛΟΓΕΜΟΤ ΑΡΏΣΔΡΕΟΣΔΣΧΝ ΒΣΟΤ 2011
ΚΏΕ ΣΟΤ ΤΣΔΜΏΣΟ EFFIS (Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1980-2011)
Ώξηζκόο Ππξθαγηώλ

Καείζα έθηαζε ζε ζηξέκκαηα

ΒΣΟ
ΏΠΟΛΟΓΕΜΟ
1980

1.207

1981

1.159

1982

1.045

1983

968

1984

1.284

1985

1.442

1986

1.082

1987

1.266

1988

1.898

1989

1.284

1990

1.322

1991

941

1992

2.042

1993

2.406

1994

1.954

1995

1.493

1996

1.527

1997

2.273

1998

1.842

1999

1.486

2000

2.581

2001

2.658

2002

1.400

2003

1.425

2004

1.755

2005

1.544

2006

1.417

2007

1.992

ΏΠΟΛΟΓΕΜΟ

EFFIS

EFFIS

1207

329.650

329.650

1159

814.170

814.170

1045

273.720

273.720

968

196.130

196.130

1284

336.560

336.550

1442

1.054.500

1.054.500

1082

245.140

245.140

1266

463.150

463.150

1898

1.105.010

1.105.010

1284

423.640

423.630

1322

385.930

385.940

858

235.740

130.460

2582

663.470

714.100

2406

540.490

540.490

1763

526.030

579.080

1438

191.770

272.020

1508

229.900

253.100

2273

347.810

523.730

1842

929.010

929.010

1486

82.890

82.890

2581

1.450.340

1.450.330

2535

183.420

182.210

1141

43.370

60.130

1452

32.630

35.170

1748

107.221

102.670

1544

64.374

64.370

1417

126.614

126.610

1983

2.228.940

2.257.340
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2008

1.486

2009

1.063

2010

1.052

2011

1.613

ΤΝΟΛΏ

49.907

1481

291.720

291.520

1063

353.423

353.420

1052

89.673

89.670

1653

291.444

291.440

49.763

14.637.879

14.957.350

Βθηηκνχκε φηη νη δηαθνξέο απηέο δελ κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ξηδηθά ηελ εηθφλα πνπ είρακε κε ηα
ζηνηρεία ησλ πην πάλσ πηλάθσλ.
πλνιηθά ηα ζηνηρεία πνπ είλαη θαηαρσξεκέλα ζην EFFIS, παξνπζηάδνληαη ζηνλ θαησηέξσ
πίλαθα.
ΠΕΝΏΚΏ ΑΏΕΚΧΝ ΠΤΡΚΏΓΕΧΝ ΒΛΛΏΑΏ 1980-2017 –EFFIS
ΒΣΟ

Ώξηζκόο ππξθαγηώλ

Έθηαζε ζε ζηξέκκαηα

1980

1.207

329.650

1981

1.159

814.170

1982

1.045

273.720

1983

968

196.130

1984

1.284

336.550

1985

1.442

1.054.500

1986

1.082

245.140

1987

1.266

463.150

1988

1.898

1.105.010

1989

1.284

423.630

1990

1.322

385.940

1991

858

130.460

1992

2.582

714.100

1993

2.406

540.490

1994

1.763

579.080

1995

1.438

272.020

1996

1.508

253.100

1997

2.273

523.730

1998

1.842

929.010

1999

1.486

82.890

2000

2.581

1.450.330

2001

2.535

182.210

2002

1.141

60.130

2003

1.452

35.170

2004

1.748

102.670

2005

1.544

64.370

2006

1.417

126.610

2007

1.983

2.257.340

2008

1.481

291.520

2009

1.063

353.420

2010

1.052

89.670

2011

1.653

291.440
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2012

1.559

599.240

2013

862

466.760

2014

552

258.460

2015

510

70.960

2016

777

265.400

2017

1.083

133.930

55.106

16.752.100

ΤΝΟΛΏ

Βπεηδή απφ ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ EFFIS, απηφο ζεσξείηαη ηφζν απφ ηελ Κεληξηθή
Ααζηθή Τπεξεζία, φζν θαη απφ ηελ Βζληθή ηαηηζηηθή Ώξρή θαη ηα άιια ζεζκηθά φξγαλα ηεο Β.Β.,
σο ν κφλν αμηφπηζηνο νξγαληζκφο ηα ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ράξαμε
πνιηηηθψλ θαη ιήςε απνθάζεσλ, νδεγεζήθακε ζηελ ζχγθξηζε ησλ δηαζηεκάησλ 1980-1997
(Αηάζηεκα πνπ ε δαζνππξφζβεζε αλήθε ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Ααζηθήο Τπεξεζίαο) θαη 1998-2017
πνπ ε επζχλε δαζνππξφζβεζεο πέξαζε ζην Ππξνζβεζηηθφ ψκα.

Υξνληθή πεξίνδνο
1980-2017
1980-1997
1998-2017

Με ηα ζηνηρεία ηνπ EFFIS
Μέζνο εηήζηνο
αξηζκόο Ααζηθώλ
Ππξθαγηώλ
1.450
1.488
1.416

Μέζε εηήζηα
θακέλε έθηαζε (ηξ.)
440.845
480.032
405.576

Οη παξαπάλσ πίλαθεο απεηθνλίδνληαη ζηα θάησζη γξαθήκαηα:
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Αρικµόσ Πυρκαϊϊν ανά ζτοσ το διάςτθμα 1980-2017 (ςτοιχεία από EFFIS)
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Καείςα δαςικι ζκταςθ από πυρκαγιζσ ανά ζτοσ
το διάςτθμα 1980-2017 (ςτοιχεία EFFIS)
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2.257.340
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Αρικµόσ Πυρκαϊϊν ανά ζτοσ το διάςτθμα 1980-1997 το διάςτθμα όπου τθν
δαςοπυρόςβεςθ είχε θ δαςικι Τπθρεςία
(ςτοιχεία EFFIS)
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Καείςα δαςικι ζκταςθ από πυρκαγιζσ ανά ζτοσ
το διάςτθμα 1980-1997 που τθν Δαςοπυρόςβεςθ είχε θ Δαςικι Τπθρεςία
(ςτοιχεία από EFFIS)
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Αρικµόσ Πυρκαϊϊν ανά ζτοσ το διάςτθμα 1998-2017 το διάςτθμα όπου τθν
δαςοπυρόςβεςθ ειχε το Πυροςβεςτικό ϊμα (ςτοιχεία από EFFIS)
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Καείςα δαςικι ζκταςθ από πυρκαγιζσ ανά ζτοσ το διάςτθμα 1998-2017 που τθν
Δαςοπυρόςβεςθ είχε το Πυροςβεςτικό ϊμα (ςτοιχεία από EFFIS)
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Ώπφ ηα αλσηέξσ γίλεηαη αληηιεπηφ , φηη ην δηάζηεκα 1998-2017 κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ EFFIS,
πνπ ε επζχλε δαζνππξφζβεζεο αλήθεη ζην Ππξνζβεζηηθφ ψκα, ε κέζε εηήζηα θαείζα δαζηθή
έθηαζε είλαη κηθξφηεξε ηεο θαείζαο, θαηά ηελ πεξίνδν πνπ ηελ επζχλε ηεο δαζνππξφζβεζεο είρε ε
Ααζηθή Τπεξεζία.
Σν αλ ην γεγνλφο απηφ νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, ή
ζηελ δηάζεζε πεξηζζνηέξσλ θνλδπιίσλ, απφ φζα δαπαλνχληαλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ηελ
δαζνππξφζβεζε είρε ε Ααζηθή Τπεξεζία, δελ αιιάδεη ηελ νπζία. ηη δειαδή έρνπκε ζαθή κείσζε
ηεο κέζεο εηήζηαο θακέλεο δαζηθήο έθηαζεο απφ ην 1998 κέρξη ην 2017-2018.
Σα αλσηέξσ δεδνκέλα έξρνληαη ζε αληίζεζε κε φζα ζηελ κειέηε ηνπ κε ηνλ ηίηιν «Σν θφζηνο ηεο
δαζνππξφζβεζεο ζηελ Βιιάδα» ν πξψελ ππαξρεγφο ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο Ώληηζηξάηεγνο
ε.α. Ώλδξηαλφο Γθνπξκπάηζεο, ππνζηεξίδεη.
Ναη κελ , φζνλ αθνξά ην θφζηνο ηεο δαζνππξφζβεζεο, λα δερηψ φηη εθηηλάρζεθε, αιιά πηζαλφλ
φρη φζν ζηελ κειέηε πνπ ην παξνπζηάδεη ν θ. Γθνπξκπάηζεο30.
Γηα λα έρνπκε ζπγθξίζηκα κεγέζε ηνπ πφζν θφζηηδε ε δαζνππξφζβεζε φηαλ ηελ επζχλε είρε ε
δαζηθή Τπεξεζία θαη πφζν θνζηίδεη ηψξα πνπ πέξαζε ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Π.., πξέπεη λα
ιάβνπκε ππφςε θαη κηα ζεηξά άιισλ παξακέηξσλ, φπσο:
 Δ ρξεκαηνδφηεζε ηεο δαζηθήο Τπεξεζίαο , γηα κηα ζεηξά δηαθφξσλ Ααζνηερληθψλ έξγσλ,
(Αηαλνίμεηο, βειηηψζεηο δαζηψλ νδψλ, θαζαξηζκνί θαη βειηησηηθέο εξγαζίεο ππνβαζκηζκέλσλ
δαζψλ, αλαδαζψζεηο, θ.ι.π.),κπνξεί λα κε πξνζηίζεηαη ζην θφζηνο ηεο θαηάζβεζεο, φκσο ζαθψο
θαη είρε επίπησζε ζηελ πξφιεςε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ,
Ση πνζνζηφ απηήο ηεο
ρξεκαηνδφηεζεο ζα έπξεπε λα ζπλππνινγηζηεί ζην θφζηνο ηεο δαζνππξφζβεζεο δελ κπνξνχκε κε
αθξίβεηα λα πνχκε. Γεγνλφο είλαη φηη ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο Ααζηθήο Τπεξεζίαο έρεη
θαηαβαξαζξσζεί ηα ηειεπηαία έηε,
 Τπήξρε ζε ιεηηνπξγία ην πξφγξακκα επηδφηεζεο ηεο κε Αεκφζηαο Ααζνπνλίαο (θαη φια απηά κε
ηελ δξαρκή), πνπ έδηλε γελλαίν πνζνζηφ επηδφηεζεο (Μέρξη θαη 70-80% ηνπ θφζηνπο), ζηνπο
ηδηψηεο δαζνθηήκνλεο, γηα εξγαζίεο βειηίσζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ δαζηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ ηνπο,
έξγα αληηππξηθήο πξνζηαζίαο φπσο δεμακελέο, αληηππξηθέο δψλεο. Ώπνηέιεζκα ήηαλ , ζρεδφλ
φινη εθηεινχζαλ έξγα αληηππξηθήο θπξίσο πξνζηαζίαο. Οπσζδήπνηε κεγάιν κέξνο ησλ εηεζίσλ
εθείλσλ πξνγξακκάησλ, ζα πξέπεη λα ζπλππνινγηζηεί φηη ζπκκεηείρε ζηελ πξφιεςε θαη
θαηαζηνιή ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ.
ια απηνί νη πφξνη πνπ έιεηςαλ απφ ηελ Ααζηθή Τπεξεζία, κεηαθέξζεθαλ ζαλ θφζηνο
δαζνππξφζβεζεο.
Καη βέβαηα δελ κπνξνχκε λα αγλνήζνπκε ην ηδηαίηεξν κνληέιν δξάζεο πνπ θάζε Τπεξεζία έρεη.
Ώπφ φζν ζπκάκαη ηνλ εαπηφ κνπ , λα ζπκκεηέρσ ελεξγά ζηελ θαηαζηνιή δαζηθψλ ππξθαγηψλ,
(Ώπφ ην 1985 έσο ην 1997), αλ δελ είρεο εμαληιήζεη θάζε δπλαηφηεηα, πξνζβνιήο θαη ειέγρνπ ηεο
ππξθαγηάο, κε επίγεηα κέζα (πνπ ζεκαίλεη κε ηα πφδηα, κε ζθαπαληθά, κε θιαδηά, κε επψκηνπο
ςεθαζηήξεο θαη φηη άιιε παηέληα θαληαζηείο), δελ θαινχζεο ελαέξηα κέζα, γηαηί ήηαλ επηδήκηα γηα
ηελ Βζληθή Οηθνλνκία.
Σα ελαέξηα κέζα ήηαλ ην έζραην κέζν. Βέβαηα θη απηή αληίιεςε απνδείρηεθε πνιιέο θνξέο
εζθαικέλε. Αελ κπνξψ λα θαληαζηψ , πφζεο δαζηθέο ππξθαγηέο ζα είραλ ζβεζηεί ζε κεξηθά ιεπηά, αλ
απφ ηελ πξψηε ζηηγκή είρακε ελαέξηα κέζα, θαη πφζνο θφπνο θαη ηαιαηπσξία ζα είρε απνθεπρζεί.
Ώιιά απηή ήηαλ ε λννηξνπία θαη νη ηφηε εληνιέο.
Καη θπζηθά, απφ θαλελφο επί θεθαιήο δαζνιφγνπ ην κπαιφ δελ πεξλνχζε, ην κέγεζνο ηεο
επζχλεο, λα κπαίλεηο πεδφο κε ηνπο δαζνππξνζβέζηεο ζνπ ζε έλα θαηφκελν δάζνο.
Ώληηζέησο ην κνληέιν δξάζεο ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, είλαη δηαθνξεηηθφ , γηαηί πξσηίζησο
ζην DNA ηνπ έρεη ηελ πξνζηαζία ησλ δσψλ θαη ησλ πεξηνπζίσλ.
Σελ δηαθνξά απηή έρνπλ θαηαγξάςεη νη Κσλ/λα Σζαγθάξε-Γ. Καξέηζνο-Ν. Πξνχηζνο, ζηελ
εξγαζία ηνπο «Ααζηθέο Ππξθαγηέο Βιιάδνο 1983-2008»31
30

Να κε καο δηαθεχγεη ην γεγνλφο φηη ζηελ κειέηε ηνπ ν θ. Γθνπξκπάηζεο αλαθέξεηαη ζε αγξνηνδαζηθέο ππξθαγηέο. Βπί
πιένλ φπσο είπακε ζηελ αξρή ηα ζηαηηζηηθά ηνπ Π.. ηνπνζεηνχλ ζηηο δαζηθέο ππξθαγηέο θαη ηνπο ζθνππηδφηνπνπο,
θαιακηέο θ.ι.π.
31
Ελζηηηνχην Μεζνγεηαθψλ Οηθνζπζηεκάησλ & Σερλνινγίαο Ααζη΄θψλ Πξν΄ιηφλησλ, κε ηελ ζπλεξγαζία ΒΘΕΏΓΒ θαη
WWF, Ώζήλα 2011.
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Καηά ηε ρξνληθή πεξίνδν 1983-1997 (φπνπ ηελ επζχλε ηεο θαηαζηνιήο είρε ε Ααζηθή Τπεξεζία),
ην 81,6% ησλ ππξθαγηψλ θαηαζβήζηεθε κφλν κε επίγεηα κέζα, ην 0,4% κφλν κε ελαέξηα θαη ην
15,7% κε ηε ζπλδξνκή θαη ησλ δχν.
πσο γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηα αλσηέξσ κφλν αλ ππεηζέιζεη ζαλ παξάγνληαο
επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηνπ κνληέινπ ηεο δαζνππξφζβεζεο , ε νηθνλνκηθφηεηα, ηφηε θαη κφλν ηφηε , ζα
κπνξνχζε λα ηεζεί ελ ακθηβφισ ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο ζηελ
θαηάζβεζε ησλ Ααζηθψλ Ππξθαγηψλ.
Παξφια απηά φκσο ε νπνηαδήπνηε απφθαζε γηα αιιαγή ηνπ θνξέα Ααζνππξφζβεζεο ζα πξέπεη λα
ιάβεη ππφςε ηεο, φηη ζα αληηθαηαζηήζεη απηά πνπ έρεη ζαλ δεδνκέλα κε έλα πηζαλνινγνχκελν
θαιχηεξν απνηέιεζκα.
Ζ δηαηήξεζε ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο ζαλ Φνξέαο Γαζνππξόζβεζεο πιενλεθηεί ζηα εμήο:
 Έρεη ήδε ζπζζσξεπζεί εκπεηξία 21 εηψλ.
 Έρεη ζηειερσζεί θαη απφ Ααζνιφγνπο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη
αληηκεηψπηζε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ θαη απφ ηελ ζθνπηά ηεο Ααζνινγηθήο Βπηζηήκεο.
 Οη ππξθαγηέο πνιιέο θνξέο, κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ απφ κε δαζηθέο ζε δαζηθέο ή θαη ην
αλάπνδν. Δ δηαηήξεζε ηεο δαζνππξφζβεζεο ζην Π.. πξνζθέξεη ην πιενλέθηεκα φηη ε ίδηα
Τπεξεζία ζα επηρεηξήζεη ζε θάζε πεξίπησζε.
Ζ κεηαθνξά ηεο δαζνππξόζβεζεο ζηελ Γαζηθή Τπεξεζία ή ε δεκηνπξγία ελόο άιινπ θνξέα κε
ζπκκεηνρή ηεο Γαζηθήο Τπεξεζίαο (ζεσξεηηθά )πιενλεθηεί.
 ηελ γλψζε θαη νηθεηφηεηα ηνπ δαζηθνχ ρψξνπ.
 ηνλ εληαίν ζρεδηαζκφ θαη ζπλδπαζκφ ησλ πξνιεπηηθψλ θαη θαηαζηαιηηθψλ δξάζεσλ.
Ώληηζέησο ε κεηαθνξά ηεο Ααζνππξφζβεζεο ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Ααζηθήο Τπεξεζίαο έρεη ηα
εμήο ηξσηά ζεκεία:
1.Πνηάο Ααζηθήο Τπεξεζίαο;
Σσλ Ώπνθεληξσκέλσλ Αηνηθήζεσλ; Σνπ Τπνπξγείνπ; Πηζηεχνπκε φηη κηα θάζεηε δνκή είλαη εθ
ησλ σλ νπθ άλεπ. Φαληαζηείηε κηα δαζηθή ππξθαγηά λα αιιάδεη δηνηθεηηθά φξηα θαη λα πεξλά απφ κηα
Ώπνθεληξσκέλε Αηνίθεζε ζε άιιε. Φαληαζηείηε λα ρξεηάδνληαη λα κεηαθηλεζνχλ πξνζσπηθφ θαη
κέζα, ζε κηα απνκαθξπζκέλε πεξηνρή, απφ ηη ζθνπέινπο πξέπεη λα πεξάζεη απηή ε απφθαζε θαη ζε
πφζν ρξφλν ζα πινπνηεζεί.
2.Σν πξόβιεκα ηεο ζηειέρσζεο.
Δ Ααζηθή Τπεξεζία , ηα ηειεπηαία έηε έρεη απνδπλακσζεί ζε νξηαθφ βαζκφ, έηζη ψζηε λα
απνηειεί «ιείςαλν» ηνπ παιαηνχ εαπηνχ ηεο.
Σν πξνζσπηθφ ηεο , φπσο είρε θαηαγξαθεί ζην πεξίθεκν πφξηζκα ηεο Οκάδαο Βξγαζίαο γηα ηελ
αμηνιφγεζε ησλ δνκψλ ηεο, ηνλ Μάην ηνπ 2014, αλήξρεην ζπλνιηθά ζε 3.607 κνληκνπο ππαιιήινπο,
εθ ησλ νπνίσλ:
Ααζνιφγνη 682,
Ααζνπφλνη 444,
Ααζνθχιαθεο 1.779,
Άιιεο εηδηθφηεηεο 446 θαη
Αηνηθεηηθνί 256.
Να ζεκεηψζνπκε φηη ζηνπο δαζνθχιαθεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη κεηαηαρζέληεο απφ ηελ
αγξνθπιαθή 1.000 πεξίπνπ αγξνθχιαθεο.
Ώπφ ην πξνζσπηθφ εθείλεο ηεο θαηαγξαθήο , κεηά απφ ζπληαμηνδνηήζεηο θαη απνρσξήζεηο , δελ
γλσξίδνπκε πφζν έρεη απνκείλεη πιένλ, θαη βέβαηα πφζν απφ απηφ ππεξεηεί ζε Τπεξεζίεο «πξψηεο
γξακκήο» θαη φρη ζε επηηειηθέο ζέζεηο.
Έηζη ε ελίζρπζε ηεο Ααζηθήο Τπεξεζίαο κε Βπηζηεκνληθφ Κπξίσο Πξνζσπηθφ, αθφκα θη αλ δελ
εκπιαθεί ελεξγά ζηελ δαζνππξφζβεζε , είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο, εμ αηηίαο ηνπ φγθνπ ηνπ
αληηθεηκέλνπ ηεο.
Καη κφλν λα ζθεθηεί θάπνηνο φηη κε ηελ κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ ηεο αγξνθπιαθήο ζε απηήλ, έρεη
θαηαζηεί πεξηνρή επζχλεο ηεο, φιε ε ρψξα, εθηφο ησλ νηθηζκψλ θαη ηεο ΏΟΓ, λνκίδνπκε φηη είλαη

680

19o Παλειιήλην Ααζνινγηθό πλέδξην / Ληηόρσξν Πηεξίαο, 29 επηεκβξίνπ-2 Οθησβξίνπ 2019

αξθεηφ λα απνηππψζεη ην πξφβιεκα πξνζσπηθνχ. (Υσξίο λα ζπλππνινγίζνπκε ηνπο Ααζηθνχο
Υάξηεο θιπ).
Θα ζέιακε εδψ λα επηζεκάλνπκε, ρσξίο ηελ παξακηθξή δηάζεζε θξηηηθήο, απιά ζαλ θαηαγξαθή
ηνπ γεγνλφηνο φηη ,ε Ααζηθή Τπεξεζία ,θαηά θαηξνχο έγηλε ρψξνο απφζεζεο εξγαδνκέλσλ απφ
δηάθνξεο θαηαξγνχκελεο ππεξεζίεο θαη θνξείο ηνπ Αεκφζηνπ Σνκέα.
Ώπηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα, γηα βηνπνξηζηηθνχο ιφγνπο, λα απνδέρνληαη ηελ κεηάηαμή ηνπο ,
εξγαδφκελνη, πνπ πνηέ δελ είραλ εξγαζηεί ζηνλ δαζηθφ ρψξν, θαη δελ ηνλ είραλ επηιέμεη.
3.Δ ρξεκαηνδόηεζε.
ίγνπξα ε κεηαθνξά ηεο δαζνππξφζβεζεο ζε άιινλ θνξέα, ζα απαηηήζεη εθηφο απφ ηελ ελίζρπζε
ηνπ θνξέα ζε πξνζσπηθφ, θαη ηελ δεκηνπξγία αλάινγεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο. ια απηά θαη ε
πξνυπφζεζε εηήζηαο ζηαζεξήο ρξεκαηνδφηεζεο ζα απαηηήζνπλ ηελ δηάζεζε ζεκαληηθψλ πφξσλ.
Σν εξψηεκα πνπ νθείιεη λα απαληεζεί, είλαη αλ είλαη πξνηηκφηεξν, απηνί νη πφξνη λα δηαηίζεληαλ
ζηελ ελίζρπζε ζε πξνζσπηθφ θαη κέζα ηεο Ααζηθήο Τπεξεζίαο, θαη ζηελ εθηέιεζε δξάζεσλ
πξφιεςεο.
4.Δ έιιεηςε εκπεηξίαο.
Απζηπρψο ηα 21 έηε πνπ πέξαζαλ απφ ην 1998, νδήγεζαλ ζρεδφλ ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο
Ααζηθήο Τπεξεζίαο πνπ είρε ηελ εκπεηξία ηεο Ααζνππξφζβεζεο ζηελ απνρψξεζε.
Έηζη ζηελ νπζία απηή ηελ ζηηγκή δελ πθίζηαηαη θακία εκπεηξία. Δ ζεσξεηηθή γλψζε ηνπ
αληηθεηκέλνπ ησλ Ααζηθψλ Ππξθαγηψλ, νχησο ή άιισο ππάξρεη θαη ζην Ππξνζβεζηηθφ ψκα απφ
ηνπο ππεξεηνχληεο ζε απηφ Ααζνιφγνπο.
ίγνπξα ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ πξνζεγγίζεηο ηνπ ζέκαηνο θαη απφ άιιεο παξακέηξνπο , φπσο
ηελ επίδξαζε ηεο κείσζεο ηνπ νξεηλνχ θαη εκηνξεηλνχ πιεζπζκνχ, ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε , ή πσο
επέδξαζε ε νηθνλνκηθή θξίζε ζηηο δαζηθέο ππξθαγηέο ηα ηειεπηαία έηε, φκσο δελ ην επηηξέπεη νχηε ν
ρψξνο, νχηε έλα άξζξν κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηελ πιεξφηεηα κηαο έγθξηηεο κειέηεο.
Καη βέβαηα λα κε καο δηαθεχγεη ην γεγνλφο, φηη ηηο πεξηπηψζεηο δνιηνθζνξάο32, θαλέλα ζχζηεκα
δαζνππξφζβεζεο δελ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη.
Άπνςε κνπ είλαη φηη ην αληηθείκελν ηεο Ααζνππξφζβεζεο, ηαιαηπσξεί θαη θζείξεη ηα ζψκαηα θαη
ηηο ςπρέο ηνπ θνξέα πνπ ην αλαιακβάλεη. Μφλν νη αδαείο, ζα ζπεχζνπλ αιφγηζηα λα ην
δηεθδηθήζνπλ.
Καζήθνλ ηεο Πνιηηείαο, θαη ηνπ θάζε αμησκαηνχρνπ πνπ ζα θιεζεί λα πάξεη αλάινγεο απνθάζεηο,
θξίζηκεο γηα ην κέιινλ ηνπ ηφπνπ, είλαη πξψηα λα ζηαζκίζεη φια ηα δεδνκέλα, πνπ ζα ηνπ
πξνζθέξνπλ νη ζχκβνπινί ηνπ. Σν επθηαίν είλαη ε χπαξμε ηέηνησλ ζπκβνχισλ.

32

Ο Μεζνχη Γηικάδ ην 2011 ηζρπξίζηεθε φηη πίζσ απφ ηηο ππξθαγηέο ζηα Βιιεληθά Αάζε, ππάξρεη ηνχξθηθνο δάθηπινο,. Σν
ίδην είρε ηζρπξηζηεί ην 1996 , ν βνπιεπηήο ηνπ ηφηε Κπβεξλψληνο θφκκαηνο εληάλη Μπνπηδάθ.
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