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1. ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΆ ΔΑΣΗ 
ΚΩΝΟΦΟΡΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

Ο στόχος της αναδάσωσης εντάχθηκε σε ένα γενικότερο πλαίσιο εφαρμογής,
αυτό  της  ανασυγκρότησης  σε  δασική  κάλυψη  του  τοπίου  όπου  υπήρχε
χαμηλή γονιμότητα - λόγω της πολύ έντονης διαχείρισης των δασών, των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των ορεινών βοσκοτόπων που οδήγησε σε
άγονα εδάφη. Η μαύρη πεύκη (ένα πρόσκοπο είδος των ορεινών σταθμών
στα Απέννινα όρη) πληροί τέλεια αυτόν το σκοπό. 

Η  άμεση  οικονομική  αξία  των  πευκοδασών  είναι  περιορισμένη  λόγω της
περιορισμένης αξίας  των πιθανών προϊόντων και  λόγω του ότι η ενεργός
διαχείριση τους είναι γενικά σποραδική και περιορίζεται σε τοποθεσίες με
εύκολη  προσβασιμότητα,  προκειμένου  να  περιοριστεί  το  κόστος  για  τη
δασοκομία. Από την άλλη πλευρά, τα πευκοδάση εξακολουθούν να εκτελούν
με τον καλύτερο τρόπο την προστατευτική λειτουργία τους για την οποία
χρησιμοποιήθηκαν.  Μπορούν  επίσης  τοπικά  να  εκτελούν  και  άλλες
λειτουργίες  που  είναι  εξίσου  σημαντικές,  όπως  η  αναψυχή  (ειδικά  στις
περιαστικές  περιοχές  όπου  το  τοπίο  είναι  αρκετά  μονότονο).  Η  ισχυρή
δέσμευση  των  αρχικών  δημόσιων  επενδύσεων  σε  αυτά  τα  δάση  μπορεί
ωστόσο να εξουδετερωθεί από την απουσία ή την λανθασμένη εκτέλεση των
αναγκαίων καλλιεργητικών παρεμβάσεων: τα πευκοδάση, ελλείψει ενεργούς
διαχείρισης, μπορεί να αντιμετωπίσουν διάφορους τύπους υποβάθμισης. 

Σχήμα 1. Παραδείγματα υποβαθμισμένου δάσους στην Ξάνθη.

Τα  υποβαθμισμένα  δάση  είναι  συστάδες  δάσους  που  έχουν  χάσει  την
ικανότητα αντοχής τους, που ορίζεται ως η ικανότητα ανάκτησης της δομικής
και  λειτουργικής  τους  ικανότητας  μετά  από  μια  διατάραξη  ή  έλλειψη
καλλιεργητικής φροντίδας. Ένα υποβαθμισμένο δάσος παρουσιάζει απώλεια
παραγωγικότητας  και  πυκνότητας,  μείωση  της  ιστάμενης  βιομάζας  και
αύξηση του νεκρού ξύλου. Η υποβάθμιση στα τεχνητά πευκοδάση μπορεί να
είναι  μη  αναστρέψιμη  (όταν  βρίσκεται  σε  πολύ  προχωρημένη  φάση,  για
παράδειγμα μετά από επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές) ή αναστρέψιμη (όταν
προέρχεται από την απουσία μέτρων καλλιέργειας και από τους πληθυσμούς

των  δένδρων που είναι  ακόμη σχετικά  νέοι).  Στην πραγματικότητα,  η  μαύρη
πεύκη  έχει  αποδειχθεί  ως  ένα  πολύ  προσαρμοστικό  είδος,  ικανό  να
ανταποκρίνεται στις παρεμβάσεις ακόμη και όταν δεν έχουν πραγματοποιηθεί
άμεσα. 

Οργανισμός Ορισμός υποβάθμισης των δασών

FAO/FRA
(Forest Resources
Assessments)

Αλλαγές εντός του δάσους που επηρεάζουν αρνητικά τη δομή ή τη λειτουργία 
της συστάδας ή του σταθμού και, ως εκ τούτου, μειώνουν την ικανότητα 
παροχής προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

ITTO 
(International 
Tropical Timber 
Organization)

Μείωση της ικανότητας ενός δάσους να παράγει αγαθά και υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης της δομής και των λειτουργιών του 
οικοσυστήματος. Ένα υποβαθμισμένο δάσος παρέχει μια μειωμένη προσφορά
αγαθών και υπηρεσιών από ένα δεδομένο σταθμό και διατηρεί μόνο 
περιορισμένη βιολογική ποικιλότητα. Έχει χάσει τη δομή, τη λειτουργία, τη 
σύνθεση των ειδών και / ή την παραγωγικότητα που συνήθως συνδέεται με 
τον φυσικό τύπο δάσους που αναμένεται σε αυτόν τον τόπο.

IPCC 
(Intergovernment
al Panel on 
Climate Change)

Μια άμεση ανθρωπογενής απώλεια αποθεμάτων άνθρακα και δασικών αξιών 
των δασών και η οποία δεν χαρακτηρίζεται ως αποδάσωση.

IUFRO 
(International 
Union
of Forest 
Research 
Organizations)

Βλάβη της χημικής, βιολογικής ή / και φυσικής δομής ενός εδάφους 
(υποβάθμιση του εδάφους) και του ίδιου του δάσους (υποβάθμιση του 
δάσους) ως αποτέλεσμα εσφαλμένης χρήσης ή διαχείρισης και η οποία, εάν 
δεν βελτιωθεί, θα μειώσει ή θα καταστρέψει το δυναμικό παραγωγικότητας 
ενός δασικού οικοσυστήματος (διαχρονικά).

Πίνακας 1. Ερμηνεία υποβάθμισης του δάσους.



Η επιλογή διαχείρισης προτεραιότητας για τα δάση μαύρης πεύκης - όπου
είναι  επιτρεπτή  -  είναι  η  προοδευτική  «αναζωογόνηση»  των  τεχνητών
συστάδων  μέσω  κατάλληλων  δασοκομικών  χειρισμών.  Τα  πευκοδάση
μπορούν  να επωφεληθούν από τις  αραιώσεις  που στοχεύουν  ειδικά  στη
βελτίωση του βαθμού σταθερότητας. Στην πραγματικότητα, η αραίωση, εάν
διεξάγεται  με  επιλεκτική  προσέγγιση  και  με  επαρκή  ένταση,  οδηγεί  σε
αύξηση της μηχανικής σταθερότητας, ευνοεί τη ποικιλομορφία της δομής και
συμβάλλει  στη  δημιουργία  οικολογικών  συνθηκών  κατάλληλων  για  την
καθιέρωση της δραστηριότητας ανανέωσης των πιο απαιτητικών ειδών. Στις
αναδασώσεις προστατευτικού σκοπού, η πρώτη αραίωση έχει πρωταρχικό
στόχο τη βελτίωση της δομικής σταθερότητας, ως εκ τούτου, τη διαδικασία
της  "αναζωογόνησης",  αντιπροσωπεύοντας  την  αρχική  φάση.  Είναι
απαραίτητο να αξιολογηθεί επίσης η ποιότητα των εισερχομένων ειδών, τα
οποία σε μια "νεαρή" φάση του πευκοδάσους μπορούν να εκπροσωπούνται
από  μικρά  πλατύφυλλα  δέντρα  μικρής  οικολογικής  και  οικονομικής
σημασίας. Ως εκ τούτου, η έννοια της πρώτης αραίωσης είναι να επιτευχθεί
αύξηση  της  λειτουργικής  αποτελεσματικότητας  του  δάσους,
προετοιμάζοντας έτσι τον πληθυσμό για μελλοντική φυσική ανανέωση.

2. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 
FORESMIT 
2.α Σκοπός του έργου
Ο γενικός σκοπός του έργου είναι να καθοριστούν οι κατευθυντήριες γραμμές
των  ορθών  πρακτικών  δασοκομίας  για  την  αποκατάσταση  των  περιαστικών
δασικών εκτάσεων που έχουν υποβαθμιστεί στην Ιταλία (δάσος Monte Morello)
και στην Ελλάδα (δάσος Ξάνθης) με αυτόχθονα φυλλοβόλα είδη, βελτιώνοντας
την  οικολογική  σταθερότητα  και  το  δυναμικό  μετριασμού  της  κλιματικής
αλλαγής  αυτών  των  οικοσυστημάτων.  Το  έργο  εξέτασε  και  επαλήθευσε  στο
πεδίο την αποτελεσματικότητα των χειρισμών αραίωσης στα υποβαθμισμένα
κωνοφόρα δάση για την επίτευξη των στόχων του μετριασμού της κλιματικής
αλλαγής. Εφαρμόστηκε μια διεπιστημονική προσέγγιση για τον προσδιορισμό
της επίδρασης παραδοσιακών και επιλεκτικών χειρισμών αραίωσης στη δομή
της βλάστησης, στην αύξηση της βιομάζας, στη συσσώρευση άνθρακα σε όλες
τις  σχετικές  δεξαμενές βλάστησης  και  εδάφους και  το  CO2 και  άλλων  ροών
αερίων  του θερμοκηπίου,  δίνοντας  έτσι  μια  πλήρη  εικόνα  των  δυνατοτήτων
μετριασμού των δασοκομικών πρακτικών. Ταυτόχρονα, το έργο αποσκοπούσε
στην  εξασφάλιση  ενός  πιο  ανθεκτικού  δασικού  οικοσυστήματος  και  στη
δημιουργία πλεονεκτημάτων  για τον τοπικό  πληθυσμό και  την  ευημερία του
ανθρώπου.



Σχήμα 2. Εννοιολογικό σχέδιο του έργου.



Ο ρόλος των 
δασών στο 
μετριασμό της 
κλιματικής 
αλλαγής 
Ξεκινώντας  από  τη
βιομηχανική επανάσταση,
ο άνθρωπος  έχει  αλλάξει
ενεργά  το  κλίμα,
εισάγοντας
δισεκατομμύρια  τόνους
αερίων θερμοκηπίου στην
ατμόσφαιρα.  Αυτό
καθορίζει  σήμερα  την
αύξηση  των
θερμοκρασιών,  της
στάθμης  των  θαλασσών
και  της  μεγαλύτερης
συχνότητας  ακραίων
φαινομένων  (ξηρασία,
πλημμύρες,  κύματα
καύσωνα  ή  παγετού).  Τα
αέρια  του  θερμοκηπίου
εκμπέμπονται  τόσο  από
τις  ανρωπογενείς
δραστηριότητες,  όσο  και
από  τις  φυσικές
διεργασίες  που
λαμβάνουν  χώρα  στο
έδαφος όπως το διοξείδιο
του  άνθρακα  (CO2),  το
μεθάνιο  (CH4)  και  το
οξείδιο του αζώτου (N2O).
Τα  δάση  απορροφούν
κάθε  χρόνο  το  30%  του
CO2 που  εκπέμπεται  από
τα  ορυκτά  καύσιμα
παγκοσμίως  και  είναι
τεράστιες  δεξαμενές
άνθρακα.  Στην
πραγματικότητα,  τα φυτά
μέσω  της  φωτοσύνθεσης
απορροφούν τον άνθρακα

του  CO2 και  απελευθερώνουν
οξυγόνο.  Ο  άνθρακας  στη
συνέχεια μεταφέρεται στο χώμα
μέσω  των  ριζών  και  των
υπολειμμάτων των φυτών, όπως
τα  απορρίματα  (μικρά  κλαδιά,
φύλλα  και  φρούτα  που  έχουν
πέσει στο έδαφος)  και  το νεκρό
ξύλο  (νεκρά  ιστάμενα  ή
κατακείμενα  δέντρα).  Στο
έδαφος ένα μέρος του άνθρακα
παραμένει  αποθηκευμένο  για
εκατοντάδες  ή  χιλιάδες  χρόνια
και  ως  μέρος  της  αποσύνθεσης
της  οργανικής  ύλης.  Αυτή  είναι
μια φυσική διαδικασία που είναι
απαραίτητη  για  την  παροχή
θρεπτικών ουσιών (αζώτου και     

   

άλλων ορυκτών) που χρειάζονται τα φυτά. 
Υπάρχει μια συνεχής ανταλλαγή αυτών των αερίων μεταξύ εδάφους, φυτών
και ατμόσφαιρας σε όλα τα φυσικά συστήματα. Όταν το δάσος είναι υγιές, η
ισορροπία είναι θετική, επειδή το CO2 που λαμβάνεται από την ατμόσφαιρα
μέσω της φωτοσύνθεσης και συσσωρεύεται στα δέντρα και στο έδαφος είναι
μεγαλύτερο από αυτό που εκπέμπεται από την αποσύνθεση. Όταν ένα δάσος
υποβαθμίζεται, δεν αυξάνεται και ως εκ τούτου δεν αφαιρεί αρκετό CO2 από
την  ατμόσφαιρα  για  να  αντισταθμίσει  τις  εκπομπές  αερίων  θερμοκηπίου,
λόγω  της  αποσύνθεσης  των  νεκρών  δένδρων  και  της  οργανικής  ύλης  του
εδάφους.  Η αραίωση αντιπροσωπεύει  μια σωστή διαχείριση για να έχουμε
ένα  πιο  υγιές  και  σταθερό  δάσος,  με  στόχο  τον  μετριασμό  του  κλίματος,
αφαιρώντας το CO2 από την ατμόσφαιρα και συσσωρεύοντας το στα φυτά και
στο έδαφος. Επιπλέον, τα φυτά που κόβονται με την αραίωση είναι μια πηγή
ανανεώσιμης ενέργειας και  μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να παράγουν
"καθαρή" ενέργεια και να αντικαταστήσουν τα ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο). Η
ισορροπία  αυτή  μπορεί  να  διαταραχθεί  από  εξωγενείς  παράγοντες  (π.χ.
πυρκαγιές, κακή διαχείριση, ξηρασία κ.λ.π.).



2.β  Αντιπροσωπευτικές
περιοχές μελέτης
Οι αντιπροσωπευτικές περιοχές του
έργου  επελέγησαν  στα  δάση  του
Monte Morello (Ιταλία)  και  της
Ξάνθης (Ελλάδα) και χωρίστηκαν σε
9  επιλεγμένες  επιφάνειες,
εφαρμόζοντας  τρεις  επαναλήψεις
για κάθε εφηρμοσμένο δασοκομικό
χειρισμό:  Μάρτυρας  (χωρίς
αραίωση),  παραδοσιακή  και
επιλεκτική  αραίωση.  Σε  κάθε
επιφάνεια  δημιουργήθηκαν  δύο
υποζώνες  παρακολούθησης,
ακτίνας 13 μέτρων.

Σχήμα 3. Αντιπροσωπευτικές 
περιοχές σε Ιταλία και Ελλάδα. 

Monte Morello
Το  δάσος  στο  Monte Morello
φυτεύτηκε  κατά  τη  διάρκεια  των

ετών  1910-1980,  σε
υποβαθμισμένα  εδάφη  που
επλήγησαν από υπερβόσκηση, με
στόχο  την  αποκατάσταση  της
δασικής  κάλυψης.  Η  συνολική
σύνθεση  είναι  χαρακτηριστική
μιας  φυτείας  κωνοφόρων,  όπου
πάνω  από  το  80%  της  βιομάζας
αποτελείται  από  πεύκα  (Pinus
nigra και  Pinus brutia)  και
κυπαρίσσι  (Cupressus
sempervirens και  Cupressus
arizonica).  Επιπλέον,  υπάρχει  ένα
10%  κάλυψης  με  τούρκικη
βελανιδιά,  όπου  ανήκει  στον
υπόροφο  και  φυτεύτηκε  μαζί  με
τα  πεύκα  και  τα  κυπαρίσσια.  Το
κλίμα είναι τυπικά μεσογειακό, με
τις βροχοπτώσεις συγκεντρωμένες
την  περίοδο  από  το  φθινόπωρο
μέχρι  την  άνοιξη  και  ένα  ξηρό
καλοκαίρι,  στον  οποίο  ο  Ιούλιος
είναι  ο  ξηρότερος  μήνας,  ενώ  ο
Οκτώβριος  και  ιδιαίτερα  ο
Νοέμβριος  είναι  οι  υγρότεροι
μήνες. Από τις αρχές της δεκαετίας
του  1980,  η  συνολική  ετήσια
βροχόπτωση είναι περίπου 



1000 mm και η μέση ετήσια θερμοκρασία είναι 13.9 ° C. Κατά τη διάρκεια
των  τελευταίων  τριάντα  ετών,  σημειώθηκε  σημαντική  μείωση  της
βροχόπτωσης  του  χειμώνα  και  νωρίς  την  άνοιξη  κατά  περίπου  20%.
Επιπλέον,  κατά τη θερινή περίοδο εμφανίζεται μια σημαντική περίοδος
ξηρασίας, η οποία χαρακτηρίζεται από λειψυδρία που ήταν αμελητέα τα
προηγούμενα  τριάντα  χρόνια.  Από  γεωμορφολογική  άποψη,  το
υπόστρωμα  είναι  ασβεστολιθικό  (turbidites),  που  αποτελείται  από
ασβεστόλιθους, άργιλο, δολομίτες και ψαμμίτες. Τα εδάφη είναι Calcaric
Cambisols και Cambic Calcisols, το θερμομετρικό καθεστώς είναι ήπιο και το
καθεστώς υγρασίας είναι αυστηρό. Τα εδάφη παρουσιάζουν αργιλώδη ή
αργιλοπηλώδη  υφή  μέτριας  αλκαλικής  αντίδρασης,  συνήθως  με  πολύ
υψηλή περιεκτικότητα σε ανθρακικά άλατα.  Το βάθος είναθ μεταβλητό,
κυμαινόμενο  από  λιγότερο  από  50  cm  έως  πάνω  από  100  cm.  Το
περιεχόμενο της  οργανικής  ύλης στο έδαφος ήταν χαρακτηριστικό  ενός
μεσογειακού δασικού τόπου, με σαφή κατακόρυφη κατανομή του ολικού Ν
και ολικού οργανικού C.

Ξάνθη
Το δάσος της Ξάνθης αποτελεί μέρος του δημόσιου δάσους Ξάνθης - Γέρακα -
Κιμερίου. Το δασικό τοπίο χαρακτηρίζεται από κλίσεις που κυμαίνονται από 5
-  80%.  Το  υψόμετρο  κυμαίνεται  από  100  έως  630  m.  Οι  δραστηριότητες
φύτευσης άρχισαν το 1936 και έγιναν περιοδικά μέχρι το 2007, παρόλο που οι
περισσότερες από αυτές έγιναν μέχρι το 1973. Στις αναδασώσεις φυτεύτηκε
κυρίως P.  Brutia,  P. maritima, όπως και  Ρ.  Pinea,  Cupressus spp. και  P.  nigra,
καθώς και  ορισμένα πλατύφυλλα όπως η  Robinia pseudoacacia.  Σε πολλές
περιοχές υπάρχει υπόροφος πλατύφυλλων (Quercus spp.,  Carpinus orientalis
κ.λ.π.).Το  κλίμα  της  περιοχής  χαρακτηρίζεται  από  ήπιους  και  βροχερούς
χειμώνες, σχετικά ζεστά και ξηρά καλοκαίρια. Η ξηροθερμική περίοδος αρχίζει
στα  μέσα  Ιουνίου  μέχρι  τα  τέλη  Σεπτεμβρίου.  Η  μέση  θερμοκρασία  ήταν
κοντά  στη  θερμοκρασία  του  Monte Morello,  αλλά  η  βροχόπτωση κατά  τη
διάρκεια  της  περιόδου  μελέτης  ήταν  χαμηλότερη  από  την  ποσότητα  που
κανονικά  δέχεται  η  περιοχή.  Σημαντική  μείωση  της  βροχόπτωσης
παρατηρήθηκε την τελευταία δεκαετία, η οποία εκτιμάται περίπου στο 25%,
ενώ κατά την περίοδο μελέτης η μείωση αυξήθηκε κατά 50
Ο γεωλογικός σχηματισμός του περιαστικού δάσους της Ξάνθης είναι μέρος
του  ορεινού  σχηματισμού  της  Ροδόπης,  αποτελούμενος  κυρίως  από
μεταμορφωμένους γνεύσιους. Τα εδάφη είναι βαθιά (πάνω από 60 cm) και
περίπου 10  cm σε βάθος είναι καλά στραγγισμένα. Ο τύπος εδάφους είναι
Campisols με μέτρια όξινο  pH (5.6) και χαμηλή περιεκτικότητα ανθρακικών
αλάτων (6.2%). Τα εδάφη έχουν αμμώδη έως αμμοπηλώδη υφή. Το οργανικό
υλικό της περιοχής μελέτης όπως αναμενόταν για τα Campisols, έχουν σαφή
κατακόρυφη κατανομή του συνολικού Ν και του συνολικού οργανικού C. 



2.γ Συνεργάτες του έργου 
Υπήρχαν δύο συνεργατικές μονάδες για κάθε χώρα, μία από την επιστημονική
πλευρά και μία από πλευράς διαχείρισης του έργου. Το έργο συντονίζεται από
το  CREA (Consiglio per la Ricerca στην  Agricoltura e l'analisi dell'Economia
agraria), το οποίο εποπτεύεται από το Υπουργείο Γεωργίας, Τροφίμων, Δασών
και Τουριστικών Πολιτικών (Mipaaf) και υπηρετεί το τομέα της γεωργίας, της
κτηνοτροφίας,  της δασοκομίας,  της επιστήμης της αγροτικής ανάπτυξης και
τροφίμων και της κοινωνικοοικονομίας. Η CREA συμμετείχε με δύο ερευνητικά
κέντρα: της γεωργίας και του περιβάλλοντος (Firenze) και του δάσους και των
προϊόντων  του  δάσους  (Arezzo και  Trento).  Τα  δύο  Κέντρα  κάλυψαν
ερευνητικές  δραστηριότητες σχετικά με τις  λειτουργίες  του οικοσυστήματος
του  εδάφους  και  της  διατήρησή  τους  και  της  αειφόρου  διαχείρισης  του
δασικού περιβάλλοντος. Η ερευνητική ομάδα ήταν η  Alessandra Lagomarsino
(συντονιστής του έργου), ο Ugo Chiavetta, η Isabella De Meo, ο Paolo Cantiani,
ο  Alessandro Paletto, ο  Edoardo Constantini και ο  Alessandro Elio Agnelli. Οι
άλλοι συνεργάτες του έργου ήταν:  Η  Città  Metropolitana di Firenze είναι η
διοικητική  οντότητα  που  δραστηριοποιείται  στους  διάφορους  τομείς  που
επηρεάζουν  άμεσα  την  ανάπτυξη,  όπως  ο  σχεδιασμός,  η  διαχείριση  των
υποδομών για την κινητικότητα, οι περιβαλλοντικές πολιτικές. Λειτουργεί με
κύριο στόχο τη δημιουργία ανάπτυξης για την απασχόληση και την καλύτερη
ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Η ερευνητική ομάδα ήταν οι Alessandro Varallo
και  Luciana Gheri.  Το  Δημοκρίτειο  Πανεπιστήμιο  Θράκης  (DUTH)  είναι  ένα
μεγάλο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, αποτελούμενο από 18 τμήματα, 9 σχολές
και  μία  κεντρική  διοίκηση.  Το  Τμήμα  Δασολογίας  και  Διαχείρισης
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (FMENR) διεξάγει έρευνα σχετικά με την
ανάπτυξη,  τη  βελτίωση,  την  προστασία  και  τη  διαχείριση  των  δασών,  των
δασικών εκτάσεων και του φυσικού περιβάλλοντος. Η ερευνητική ομάδα ήταν
η  Καλλιόπη  Ραδόγλου  (συντονιστής  της  ομάδας  εργασίας  DUTH),  ο  Ηλίας
Μήλιος, ο Μιχαήλ Ορφανουδάκης και η Κυριακή Κιτικίδου. Η Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Θράκης (DAMT) είναι υπεύθυνη για την προστασία, εκμετάλλευση
και ανάπτυξη δασικών πόρων με στόχο την κάλυψη των αναγκών της χώρας σε
ξυλεία και  άλλα  προϊόντα  και  υπηρεσίες  δασών.  Η Διεύθυνση Δασών στην
Ξάνθη είναι η ανώτερη αρχή που είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο και την ορθή
λειτουργία των δασικών υπηρεσιών και της εφαρμογή της δασικής πολιτικής
στην  περιοχή.  Η  ερευνητική  ομάδα  ήταν  ο  Παναγιώτης  Μουχταρίδης
(συντονιστής της ομάδας εργασίας DAMT), ο Παντελής Θεοδωρίδης, η Μαρία
Τριανταφυλλίδου, η Φωτεινή Δουκαλιάνου και η Σταυρούλα Καψάλη.

3.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
3.α Βλάστηση 
Η βλάστηση παρακολουθήθηκε πριν από την αραίωση (2015), αμέσως μετά
την αραίωση και  δύο χρόνια μετά (2018) μετρώντας τις  κυριότερες δασικές
μεταβλητές  σε  36 υπο-επιφάνειες  παρακολούθησης (2 επιφάνειες  για  κάθε
από τις 3 επαναλήψεις χειρισμού). Οι δασικές μεταβλητές που μετρήθηκαν σε
δειγματοληπτικές  επιφάνειες  κυκλικά  ακτίνας  13  m ήταν:  διάμετρος  στο
στηθιαίο  ύψος  (DBH),  συνολικό  ύψος (H),  είδος,  κοινωνική  θέση  και  υγεία
όλων των δένδρων με DBH> 3 cm. Ο όγκος κάθε δέντρου εκτιμήθηκε μέσω της
DBH, του H και του συντελεστή μορφής. Η υπέργεια βιομάζα εκτιμήθηκε μέσω
ειδικών συντελεστών μετατροπής του όγκου σε βιομάζα (BEF) και της βασικής
πυκνότητας ξύλου (WBD), οι οποίοι μετατρέπουν τον όγκο του ξύλου σε ξηρό
βάρος βιομάζας.
w v BEF WBD � �
όπου: 
w = ζωντανή βιομάζα (tonnes) 
v = όγκος (m3) 
BEF = συντελεστής μετατροπής του όγκου σε βιομάζα 
WBD = βασική πυκνότητα ξύλου (tonnes of dry matter/m3 of fresh volume). 
Για την Pinus brutia,  BEF = 1,3,  ενώ για όλα τα υπόλοιπα είδη που υπάρχουν
(Acer  campestre,  Acer  sempervirens,  Fraxinus  ornus,  Quercus  coccifera,  Q.
dalechampii, Q. frainetto) BEF = 1,4 
Για την Pinus brutia, η WBD υπολογίστηκε ακολούθως: από δείγμα 12 ατόμων,
λήφθηκαν 2 δίσκοι από κάθε επιλεγμένο άτομο (ένας στο στηθιαίο ύψος, και
ένας υψηλότερα). Μετά από εμβάπτιση των δίσκων με πλήρη βύθισή τους σε
νερό,  σε  θερμοκρασία  δωματίου,  για  τρεις  εβδομάδες,  απομακρύνθηκε
περίσσεια  νερού  με  σκούπισμα  με  ένα  ρομβοειδές  ύφασμα  και  οι  δίσκοι
ξηράνθηκαν σε κλίβανο στους 80 °  C  για  13 ημέρες.  Η  WBD υπολογίστηκε
χρησιμοποιώντας τον τύπο:
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όπου n είναι ο αριθμός των δίσκων. Ο BWD για την Pinus brutia ήταν 0,57.
Για τα είδη Acer campestre, Acer sempervirens, και Fraxinus ornus, BWD = 0,52,
και για τις Quercus coccifera, Q. dalechampii, και Q. frainetto) BWD = 0,58.

Η υπόγεια βιομάζα εξάγεται από την υπέργεια βιομάζα πολλαπλασιάζοντας με
0,2317.







3.β Νεκρό ξύλο
Το  νεκρό  ξύλο
μετρήθηκε πριν από την
αραίωση (2015) και δύο
χρόνια  μετά  (2018),
μέσα  σε  κάθε
επιφάνεια,  και
διακρίνεται  σε  τρία
μέρη: κατακείμενο ξύλο,
ιστάμενο νεκρό ξύλο και
πρέμνα.
Τα  νεκρά  ιστάμενα
δέντρα  κόπηκαν  σε
ύψος  λιγότερο  από  1.3
m όπου  και
κατηγοροριοποιήθηκαν
ως πρέμνα.

Νεκρό
κατακείμενο
ξύλο
Η  μέτρηση  του
κατακείμενου  νεκρού
ξύλου
πραγματοποιήθηκε  με
δύο  μεθόδους:  τη
μέθοδο  FAS (Fixed Area
Sampling)  και  τη
μέθοδο  LIS (Line
Intersect Sampling).  Η
πρώτη  συνίσταται  στην
καταγραφή  όλου  του
νεκρού ξύλου εντός της
επιφάνειας,  ενώ  η
δεύτερη  περιλαμβάνει
την  καταγραφή  μόνο
των  υπολειμμάτων
νεκρού  ξύλου  που
βρίσκονταν  εκεί  όπου
τέμνονταν  δύο  τομές
μέσα στην επιφάνεια.
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με  ακτίνα  13 m
(531 m2).
Ο  όγκος  του
νεκρού
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ξύλου  (Vl)
εκτιμήθηκε
χρησιμοποιώντας
την εξίσωση Huber
(m3):
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όπου Dl και dl είναι
η  ελάχιστη  και  η
μέγιστη διάμετρος
του  κορμού,
αντίστοιχα (m), και
Ll είναι  το  μήκος
μεταξύ  των  δύο
διαμέτρων (m).
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Νεκρά ιστάμενα 
δέντρα και 
πρέμνα 
Για  όλα  τα  νεκρά
ιστάμενα  φυτά
καταγράψαμε  τα
ακόλουθα:
(α)  δύο  ορθογώνιες
διαμέτρους στο στηθιαίο
ύψος  (cm),
(β)  συνολικό  ύψος  (m),
(γ)  είδη,  (δ)  βαθμός
αποσύνθεσης
χρησιμοποιώντας  το
διεθνές  σύστημα
κατάταξης  βαθμού
αποσύνθεσης-σήψης  5-
κλάσεων.
Όσο αφορά στα πρέμνα,
καταγράφηκαν  σε
αναλογία  με  ότι
πραγματοποιήθηκε  και
για  τα  νεκρά  ιστάμενα
άτομα, τα ακόλουθα: (α)
δύο  ορθογώνιες
διαμέτρους  μεταξύ  τους
στο  σημείο  κοπής  (cm),
(β) ύψος πρέμνου (m), σε
περιπτώσεις ακανόνιστης
υλοτόμησης, μετρήθηκαν
το  μέγιστο  και  ελάχιστο
ύψος,  (c)  είδος;  (γ)
βαθμός  αποσύνθεσης
χρησιμοποιώντας  το
διεθνές  σύστημα
κατάταξης  βαθμού
αποσύνθεσης-σήψης  5-
κλάσεων.

Βαθμός σήψης Περιγραφή

Πρόσφατα νεκρό
Φλοιός άθικτος και προσκολλημένος στο ξύλο, κλαδιά με διάμετρο μικρότερη 
από 3 cm, υφή άθικτου ξύλου, πιθανή ανάπτυξη μυκηλίων σε μικρές περιοχές 
κάτω από το φλοιό.

Μικρή σήψη

Άθικτος αλλά χαλαρός φλοιός (που δεν έχει αποκολληθεί ακόμη), απουσία 
κλαδιών, άθικτη υφή ξύλου, παρουσία μυκηλίων μεταξύ του φλοιού και του 
καλά αναπτυγμένου ξύλου, παρουσία περιοχών σήψης που εκτείνονται σε 
λιγότερο από 3 cm.

Μέτρια σήψη 
Ίχνη φλοιού, απουσία κλαδιών, υφή ξύλου σε μεγάλα κομμάτια (μικρά 
τεμάχια), περιοχές σήψης που εκτείνονται για περισσότερο από 3 
παρουσία συνεχούς πυρήνα.

Μεγάλη σήψη
Απουσία φλοιού, απουσία κλαδιών, υφή ξύλου σε ψηφίδες, περιοχές σήψης 
που εκτείνονται σε ολόκληρο το κορμοτεμάχιο, το οποίο με τη σειρά του έχει 
υγρασία και συχνά έχει ακανόνιστο σχήμα.

Σχεδόν σε 
αποσύνθεση

Απουσία φλοιού, απουσία κλαδιών, σκονισμένη υφή, ξύλο εύθρυπτο σε μικρά,
μαλακά και χοντρά τμήματα, μεμονωμένα σημεία που συχνά καλύπτονται από 
χώμα, βρύα ή λειχήνες.

Πίνακας 2. Περιγραφή των 5
κλάσεων σήψης του νεκρού
ξύλου. 

3.γ  Προσπίπτουσα
φυλλάδα

Η  προσπίπτουσα  φυλλάδα
συλλέχθηκε  από  τις
εγκατεστημένες παγίδες (50
x 50 x 30 cm, 1m ύψους από
το  έδαφος)  σε  κάθε
επιφάνεια,  κοντά  στα
κολάρα  όπου  γίνονταν  οι
μετρήσεις  εκπομπών
αερίων  του  θερμοκηπίου
από το έδαφος (συνολικά 36
παγίδες/τοποθεσία).  Τα
βασικά  μέρη  αυτής
(πευκοβελόνες,  φύλλα
πλατυφύλλων, κλαδίσκοι και
κλαδιά διαμέτρου < 4,5  cm,
αναπαραγωγικές  δομές  και
φλοιός,  τα  οποία
διαχωρίστηκαν  για  τα
κωνοφόρα  κα  τα
πλατύφυλλα)  κάθε  δύο
εβδομάδες  συλλέχθηκαν
χρησιμοποιώντας  τις
παγίδες,  όπου  και
ταξινομούνταν,
αποξηραίνονταν  και
ζυγιζόντουσαν,  παρέχοντας
την ξηρή μάζα φύλλων ανά
μονάδα εδάφους (g / m²). 

 

Σχήμα 4. Παγίδες για τη
συλλογή  υπολειμμάτων
της  κόμης  δίπλα στα
κολάρα  των  μετρήσεων
εκπομπών  αερίων  του
θερμοκηπίου  από  το
έδαφος. 



Οι δεξαμενές άνθρακα από το δασικό τάπητα συλλέγονταν  μια φορά το
χρόνο  από  δύο  σημεία  από  κάθε  υπο-επιφάνεια  πιέζοντας  το  κολάρο
εμβαδού 700  cm² μέσα στο δασικό έδαφος και συλλέγοντας όλο το υλικό
στην επιφάνεια του εδάφους.
Τα  υπολείμματα  του  δασικού  τάπητα  διαχωρίζονταν  με  το  χέρι  και
κοσκινίζονταν από κόσκινα διαφορετικού διαμετρήματος προοδευτικά στα
ακόλουθα τρία αντιπροσωπευτικά  κλάσματα:  Το κλάσμα  L αποτελούμενο
από νωπά ή ελαφρώς αποχρωματισμένα, χωρίς ή με αδύναμη διάσπαση,
υλικά  (σχεδόν  μη  αποσυντιθέμενα  υπολείμματα).  Το  κλάσμα  F
αποτελούμενο από μέτρια έως ισχυρά τεμαχισμένο υλικό με πολλά μυκήλια
και λεπτές ρίζες (ευδιάκριτες, αλλά κατακερματισμένες). Το κλάσμα H ήταν
ένα εντελώς αποσυντιθέμενο άμορφο υλικό που δεν αναγνωρίζεται.
Τα πρόσφατα προσπίπτοντα υπολείμματα διακρίνονταν από τα παλαιότερα
με  βάση  το  χρώμα  του  φυλλώματος  (φωτεινά  ή  ελαφρώς  χρωματιστά
υπολείμματα θεωρούνται φρέσκα) και από την ευθρυπτότητα (τα εύθρυπτα
υπολείμματα θεωρούνται παλιά).

Σχήμα 5. Δείγμα οργανικού υλικού από το δασικό τάπητα. 

3.δ Έδαφος
Το  έδαφος  συλλέχθηκε  μία  φορά  το  χρόνο  από  την  ίδια  θέση  με  τα
υπολείμματα  του  δασικού  τάπητα,  σε  βάθος  0-10  και  10-20  cm σε  κάθε
επιφάνεια.  Τα  δείγματα  ξηράνθηκαν  στον  αέρα  και  κοσκινίστηκαν  μέσω
πλέγματος  2  mm.  Για  την  ποσοτική  ανάλυση  C και  Ν  και  τη  χημική
κλασμάτωση  C,  τα  υπο-δείγματα  εδάφους  αλέστηκαν  και
ομοιογενοποιήθηκαν στα 0.5 mm για τον προσδιορισμό του άνθρακα και του
αζώτου.  Περαιτέρω,  συλλέχθηκαν  δείγματα  εδάφους  για  τη  μέτρηση  της
πυκνότητας  (BD)  του  εδάφους,  για  τον  υπολογισμό  του  αποθέματος
οργανικού  άνθρακα  για  κάθε  βάθος.  Για  το  σκοπό  αυτό,  συλλέχθηκαν
πυρήνες  εδάφους  100  cm3 από  κάθε  κοιλότητα  με  έναν  δειγματολήπτη
γραμμικής σφύρας. Τα δείγματα ξηράνθηκαν στους 105 °C μέχρι σταθερού
βάρους και η τιμή  BD υπολογίστηκε με την αναλογία μεταξύ ξηρού βάρους
και όγκου πυρήνα εδάφους. 

3.ε Εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου 
Οι ανταλλαγές αερίων του θερμοκηπίου μεταξύ του δασικού εδάφους και της
ατμόσφαιρας μετρήθηκαν μέσω της τεχνικής του στατικού κλειστού θαλάμου.
Η μέθοδος  αυτή βασίζεται  στην ικανότητα  ανταλλαγής  αερίων  μεταξύ  του
εδάφους κάτω από το θάλαμο και του κεκλιμένου χώρου του θαλάμου που
εγκαθίσταται  σε μια συγκεκριμένη περιοχή του εδάφους στην πειραματική
περιοχή. Ένα κολάρο (d=30 cm) τοποθετήθηκε τυχαία και εισήχθη στο έδαφος
σε κάθε επιφάνεια,  με βάθος τουλάχιστον  5  cm.  Η δειγματοληψία  αερίων
διεξήχθη  δύο  φορές  την  εβδομάδα  ή  μία  φορά το  μήνα,  ανάλογα  με  τις
καιρικές  συνθήκες  και  την  προσαρμογή  των  ημερομηνιών  δειγματοληψίας
ώστε  να  συμπεριλαμβάνονται  συγκεκριμένα  γεγονότα  όπως οι  αραιώσεις.
Όλες  οι  μετρήσεις  πραγματοποιήθηκαν  μεταξύ  09.30-14.30  για  να
ελαχιστοποιηθούν  οι  μεταβολές  στις  εδαφικές  εκροές  που  σχετίζονται  με
ημερήσιους  κύκλους.  Κατά  τη  διάρκεια  κάθε  δειγματοληψίας,  ο  θάλαμος
έκλεινε για 30 min και γινόταν συλλογή δειγμάτων αερίων τέσσερις φορές σε
διαστήματα 0, 10, 20 και 30  min μετά το κλείσιμο.  Η συλλογή των αερίων
γινόταν  με  μια  πλαστική  σύριγγα  των  30  ml και  μεταφερόταν  αμέσως σε
αεροστεγές γυάλινο φιαλίδιο των 12 ml και καταγράφοταν η θερμοκρασία του
αέρα εντός του θαλάμου.  Οι συγκεντρώσεις  CO2,  CH4 και  N2O αναλύθηκαν
χρησιμοποιώντας  χρωματογράφο  GC-2014  (Shimadzu Inc.)  και  οι  ροές
υπολογίστηκαν  χρησιμοποιώντας  τη  γραμμική  εξίσωση  της  συγκέντρωσης
αερίου έναντι του χρόνου κλεισίματος του θαλάμου και της εσωκλειόμενης
εδαφικής επιφάνειας. Προκειμένου να εκτιμηθούν οι σωρευτικές ροές  CO2,
CH4 και  N2O και  το  δυναμικό  θέρμανσης  του  πλανήτη  (GWP)  για  κάθε
επανάληψη, αθροίσαμε τις  ημερήσιες  ροές με  την πάροδο του χρόνου με
γραμμική  παρεμβολή.  Η  GWP των  CH4 και  N2O υπολογίστηκε  σε  μάζα
ισοδυνάμων CO2 (kg CO2 eq ha-1) χρησιμοποιώντας τον συντελεστή θερμικής
θέρμανσης σε ορίζοντα 100 ετών, ίσο με 34 και 298, αντίστοιχα και ο τύπος:
GWP (CO2 eq) = CO2 + 34 CH4 + 298 N2O
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Σχήμα 6. Κολάρο 
δειγματοληψίας αερίων 
του θερμοκηπίου.

3.f Υπολογισμός
αποθέματος
άνθρακα
Τα δάση διαδραματίζουν
βασικό  ρόλο  στη
δέσμευση του διοξειδίου
του  άνθρακα  (CO2)  στην
ατμόσφαιρα,
προκειμένου  να
επιτευχθούν  οι  στόχοι
της  συμφωνίας  για  το
κλίμα  του  Παρισιού
(CoP21). 
Στη  διεθνή  και  εθνική
πολιτική,  οι  δασικές
δράσεις που αποσκοπούν

στη  μείωση  των
εκπομπών  αερίων  του
θερμοκηπίου  (GHG)  ή
στην  αύξηση  της
αποθήκευσης  διοξειδίου
του άνθρακα σε σύγκριση
με  το  βασικό  σενάριο
μπορούν  να
δημιουργήσουν πιστώσεις
άνθρακα (1CC = 1 tCO2eq).
Τα  CCs είναι  δυνητικά
εμπορεύσιμα  στην
εθελοντική  αγορά
πιστωτικών  μονάδων
άνθρακα.  Η  αγορά  της
εθελοντικής  πίστωσης
μονάδων  άνθρακα
προέρχεται  από  τη
βούληση  των
κερδοσκοπικών  και  μη
κερδοσκοπικών

οργανισμών, των τοπικών
διοικήσεων  και  των
μεμονωμένων πολιτών να
συμβάλλουν  ενεργά  στο
μετριασμό της κλιματικής
αλλαγής  μέσω
συγκεκριμένων  δράσεων
για  τη  μείωση  και  την
αντιστάθμιση  των
εκπομπών  αερίων  του
θερμοκηπίου.
Η  αγορά  εθελοντικής
πιστωτικών  μονάδων
άνθρακα  βασίζεται  στην
πίστωση άνθρακα (CC),  η
οποία ισοδυναμεί με έναν
τόννο  ισοδύναμου
διοξειδίου  του  άνθρακα
(CO2eq)  που  δεν
εκπέμπεται  στην
ατμόσφαιρα  από
οποιαδήποτε
δραστηριότητα  που
πραγματοποιείται  μέσω
συγκεκριμένων
επενδύσεων,  οι  οποίες
μπορούν  να  γίνουν
διαπραγματεύσιμες  στην
αγορά. 

Στο πλαίσιο των δράσεων
του  τομέα  της
δασοκομίας  μπορούν  να
δημιουργηθούν  CCs,  με
τα έργα που αποσκοπούν
στη  βελτίωση  της
διαχείρισης  των  δασών
με στόχο την αύξηση της
αποθήκευσης  άνθρακα
στα  δάση  ή  στα  δασικά
προϊόντα έχοντας βασικό

ρόλο  τη  Βελτιωμένη
Διαχείριση  των  Δασών  -
Β.Δ.Δ..  Στο  πλαίσιο  της
Β.Δ.Δ., το πρόγραμμα LIFE
FoResMit επικεντρώθηκε
στις  επιπτώσεις  και  των
δύο  τύπων  αραίωσης
(παραδοσιακή  και
επιλεκτική  αραίωση)
προκειμένου να βελτιωθεί
η  διαχείριση  του  δάσους
της  Ξάνθης  με  στόχο  την
αύξηση της αποθήκευσης
άνθρακα  μεσοπρόθεσμα
και μακροπρόθεσμα. 
Προκειμένου  να
ποσοτικοποιηθεί  η  δυνητική
επίδραση  των  δασοκομικών
χειρισμών  στον  μετριασμό
της  κλιματικής  αλλαγής  και
των  δυνητικών  CCs,
αξιολογήθηκαν οι επιδράσεις
των  δύο  τύπων  αραίωσης
στο απόθεμα του C και στην
δέσμευση  C,  συγκρίνοντάς
τα με το βασικό σενάριο. Οι
μεταβολές  στον
αποθηκευμένο  C -
λαμβάνοντας  υπόψη  την
υπέργεια -  υπόγεια βιομάζα
και  το  νεκρό  ξύλο  -
ποσοτικοποιήθηκαν  το  έτος
μετά  την  αραίωση,  ενώ  η
δέσμευση  C εκτιμήθηκε δύο
χρόνια μετά την αραίωση. Το
απόθεμα  C της  υπέργειας  -
υπόγειας  βιομάζας
υπολογίστηκε
χρησιμοποιώντας  την
ακόλουθη  εξίσωση:



     , ,1 1stock biomass i SFM i baselineC k b V V BEF WBD R � �   � � � � �� �
όπου:
Cstock-biomass  =  απώλεια CO2

λόγω αραιώσεων (tCO2/ha)
k =  συντελεστής
μετατροπής C σε CO2 = 2
Vi,SFM =  βιομάζα  πριν  τις
αραιώσεις (m3/ha)
Vbaseline =  βιομάζα  στο
βασικό σενάριο (m3/ha)
BEF =  συντελεστής
μετατροπής  του όγκου  σε
βιομάζα (1,33)
WBD = βασική  πυκνότητα
του ξύλου (0.57)
R =  αναλογία  υπόγειου  /
υπέργειου  τμήματος  του
φυτού (0.36)
b = απώλεια άνθρακα από
εκπομπές  που  οφείλονται
σε  ξαφνικές  φυσικές
διαταράξεις
i =  κωδικός  χειρισμού  (i=
ΠΧ  (Παραδοσιακός
Χειρισμός  ή  ΕΧ
(Επιλεκτικός Χειρισμός)).

Το απόθεμα  C του νεκρού
ξύλου  υπολογίστηκε
σύμφωνα με την ακόλουθη
εξίσωση που λαμβάνει την
κατανομή  νεκρού  ξυλώδη
όγκου  βάση  του  βαθμού
σήψης:

 , ,stock deadwood i SFM i baseline
n

C k D D WBD � � � �� ��
όπου:
Cstock-deadwood = απώλεια  CO2

που  οφείλεται  στην

απομάκρυνση  του  νεκρού
ξύλου (tCO2/ha)
k =  συντελεστής
μετατροπής C σε CO2 = 2
Di,SFM = νεκρό ξύλο πριν τις
αραιώσεις (m3/ha);
Dbaseline =  νεκρό  ξύλο  στο
βασικό σενάριο (m3/ha);

WBD= βασική πυκνότητα του
ξύλου  (tonnes of dry
matter/m3 of fresh volume)
ανά βαθμό σήψης
n  =  αριθμός  βαθμών
σήψης = 5.
Η  αποθήκευση  C του
εδάφους υπολογίστηκε ως
η  διαφορά  μεταξύ  της
συσσώρευσης  άνθρακα
στο  έδαφος  μετά  την
αραίωση  και  της
ποσότητας CO2 που χάθηκε
ως  εκπομπή  λαμβάνοντας
υπόψη  το  άθροισμα  του
CO2, του CH4 και του N2O.

   2sequestration soil soil post soil pre eqC k C C CO emitted   �

όπου:
Csequestration-soil =  CO2  που
συσσωρεύτηκε στο έδαφος,
εκτός των εκπομπών GHG
(tCO2 per ha per year)
k = συντελεστής μετατροπής
C σε CO2 = 2
Csoil post =  απόθεμα  C στα
πρώτα  20  cm εδάφους,  2
χρόνια  μετά  τις  αραιώσεις
(t/ha)
Csoil pre =  απόθεμα  C στα
πρώτα 20 cm εδάφους, πριν
τις αραιώσεις (t/ha)

CO2 eq emitted = αθροιστική 
συσσώρευση εκπομπών 2 
χρόνια μετά τις αραιώσεις, 
υπολογισμένη με τον τύπο: 
CO2 + 34*CH4 + 298*N2O 
(tCO2 per ha per year).
Η  δέσμευση  C στην
υπέργεια  και  υπόγεια
βιομάζα  εκτιμήθηκε  δύο
χρόνια  μετά  την  αραίωση,
εξετάζοντας  ξεχωριστά  τις
επιδράσεις  των  δύο  τύπων
αραίωσης  και  συγκρίνοντάς
τα με το βασικό σενάριο.

 
t t b

s s b

C C C

C C C

  
  

όπου:
Cb είναι  οι  τόνοι  CO2  που
συσσωρεύτηκαν στην ετήσια
προσαύξηση του ξύλου, στο
βασικό  σενάριο  (χωρίς
αραιώσεις).
Ct είναι  οι  τόνοι  CO2  που
συσσωρεύτηκαν στην ετήσια
προσαύξηση του ξύλου, στις
παραδοσιακές αραιώσεις. 
Cs είναι  οι  τόνοι  CO2  που
συσσωρεύτηκαν  στην
ετήσια  προσαύξηση  του
ξύλου, στο στις επιλεκτικές
αραιώσεις.

4.
ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ
ΑΡΑΙΩΣΕΩΝ
Στην  Ελλάδα,  τα  περιαστικά
δάση  δημιουργήθηκαν
κυρίως  για  την  προστασία
των  δασικών  εδαφών  στις
πλαγιές που περιβάλλουν τις
πόλεις.  Στα  δάση  αυτά,
συνήθως φυτεύονται  πεύκα.
Στη βόρεια Ελλάδα, σε πολλά
περιαστικά  δάση,  βαθμιαία
εγκαταστάθηκαν
πλατύφυλλα  είδη  στον
υπόροφο  των  πεύκων.  Δεν
έχουν  όμως  αναπτυχθεί
ειδικοί  δασοκομικοί
χειρισμοί  για  τα
προαναφερθέντα περιαστικά
δάση.  Προς  το  παρόν,  η
ένταση  των  δασοκομικών
χειρισμών  δεν  είναι  έντονη.
Ωστόσο,  σε  ορισμένες
περιπτώσεις,  οι  χειρισμοί
είναι  μέτριας  έως  υψηλής
έντασης.  Τα  κοινά
χαρακτηριστικά  αυτών  των
χειρισμών  είναι  η
απομάκρυνση  των  νεκρών
δέντρων και η κλάδευση. Στο
περιαστικό  δάσος  της
Ξάνθης,  ο  παραδοσιακός
δασοκομικός  χειρισμός
αναφέρεται  σε  υλοτομία
κωνοφόρων  δέντρων  (τα
οποία  αποτελούνται  κυρίως



από  Pinus brutia)  του
ανωρόφου  και  στην
αραίωση των  πλατυφύλλων
στον  υπόροφο.  Στις
υλοτομίες  του  ανωρόφου
απομακρύνθηκαν κυρίως τα
νεκρά,  κατεστραμμένα,
κακοσχηματισμένα,
ενδιάμεσα  και
καταπιεσμένα  δένδρα.  Στον
υπόροφο,  οι  αραιώσεις
εφαρμόστηκαν κατά τρόπον
ώστε  να  επιτυγχάνεται
ομοιόμορφη  κατανομή  (αν
είναι  δυνατόν)  των
πλατύφυλλων ειδών.
Στο  περιαστικό  δάσος  της
Ξάνθης  εισήχθησαν  και
προτάθηκαν  ειδικοί
δασοκομικοί  χειρισμοί.  Οι
οποίοι  ονομάζονται
επιλεκτικοί  χειρισμοί.  Ο
κύριος  στόχος  αυτών  των
χειρισμών  είναι  η  γρήγορη
μετατροπή του περιαστικού
δάσους  της  Ξάνθης  σε  ένα
δάσος  όπου  θα
κυριαρχήσουν  τα
πλατύφυλλα  είδη,  και  μόνο
στις χειρότερες περιοχές θα
κυριαρχεί  το  πεύκο  στις
συστάδες.  Ο  επιλεκτικός
δασοκομικός  χειρισμός
περιλαμβάνει  πιο  έντονες
αραιώσεις  των  ατόμων
πεύκου  του  ανώροφου,
στοχεύοντας  έτσι  στην
απελευθέρωση  των
πλατύφυλλων  δέντρων  του
υπορόφου  (και  του

μεσωρόφου, αν υπάρχει) και
της  αραίωσης  των
πλατυφύλλων  κυρίως  του
υπορόφου. 
Στις  υλοτομίες  του
υπόροφου  θα  αφαιρεθούν
τα  νεκρά,  κατεστραμμένα
και  κακόμορφα  δένδρα.
Ωστόσο, ως προτεραιότητα,
κυρίως  τα  κακόμορφα
δένδρα  με  μεγάλες
διαστάσεις θα κοπούν. Ενώ
τα ευθυτενή με καλή μορφή
θα  διατηρηθούν.  Αυτά  τα
πεύκα  θα  παρουσιάσουν
υψηλούς ρυθμούς αύξησης
μετά  τις  υλοτομίες.  Οι
υλοτομίες  αυτές  θα  είναι
πιο  έντονες  σε  πυκνές
περιοχές  με  πλατύφυλλα
είδη.  Ο  κύριος  στόχος  των
αραιώσεων  του  υπόροφου
είναι η απελευθέρωση των
σχηματισμών  των
πλατύφυλλων.  Κατά  την
εφαρμογή  των  υλοτομιών
του  ανωρόφου  εάν  ακόμη
και  μετά την απομάκρυνση
των  κακόμορφων  ατόμων
(κλπ.) υπάρχει η ανάγκη για
απομάκρυνση  ενός
επιθυμητού  σε
χαρακτηριστικά  δένδρου
για  να  απελευθερωθεί
επαρκής  χώρος  για  μια
ομάδα  πλατύφυλλων,  τότε
ακόμη  και  αυτό  θα
υλοτομηθεί.  Η  ένταση  των
υλοτομιών  του  ανωρόφου
εξαρτάται  από  την
πυκνότητα  των

πλατύφυλλων  στον
υπόροφο  και  την  ανάγκη
απελευθέρωσής  τους
καθώς  και  από  την
πυκνότητα του ανωρόφου. 



Οι επιλεκτικός χειρισμός του υπορόφου θα έχει τη μορφή αραιώσεων "θετικής
επιλογής", όπου οι κύριοι ανταγωνιστές των καλύτερων πλατύφυλλων δέντρων
θα απομακρυνθούν. Τα καλύτερα δέντρα θεωρούνται τα δέντρα (ή τα κορμίδια)
με  υψηλή  ζωτικότητα  αύξησης,  με  κατακόρυφη  μορφή,  με  μεγάλη  και
συμμετρική κόμη και, αν είναι δυνατόν, καλή μορφή κορμού. Μέσω αυτών των
αραιώσεων  θα  διατεθεί  περισσότερο  αυξητικός  χώρος  για  το  πιο  δυναμικό
πλατύφυλλο στοιχείο. Τα δέντρα που θα ευνοηθούν πρέπει να διανεμηθούν σε
όλη  την  περιοχή της  συστάδας,  και  αν  δύναται,  να  είναι  τα ισχυρά μεγάλα
κυρίαρχα δέντρα της μελλοντικής συστάδας. Στην περίπτωση αυτή υπάρχουν
ομάδες πρεμνοβλαστημάτων, οι οποίες θα αραιωθούν σταδιακά προκειμένου
να  παραμείνουν  τα  καλύτερα,  με  κάθετη  μορφή.  Οι  προαναφερθείσες
αραιώσεις των πλατυφύλλων θα εφαρμόζονται ακόμη και σε ομάδες δένδρων
που έχουν μάλλον  μικρές  διαστάσεις,  καθώς πρέπει  να  επιτευχθεί  η  ταχεία
ανάπτυξη  τους.  Η  εφαρμογή  των  αραιώσεων  "θετικής  επιλογής"  πρέπει  να
ξεκινά όταν εντοπίζονται εύκολα τα καλύτερα δέντρα (κορμίδια) που έχουν τα
προαναφερθέντα  χαρακτηριστικά.  Η  μετατροπή  του  περιαστικού  δάσους  σε
εκείνου όπου θα κυριαρχήσουν τα πλατύφυλλα είδη θα πρέπει να γίνει μέσω
μιας  σειράς  χειρισμών  όπου  η  ανακατανομή  του  αυξητικού  χώρου  θα
πραγματοποιηθεί σταδιακά και η ένταση καθώς και τα χαρακτηριστικά τους θα
αποφασιστούν  με  βάση  τις  συνθήκες  που  επικρατούν  κάθε  φορά.  Οι
προτεινόμενοι δασοκομικοί  χειρισμοί  των οποίων η εφαρμογή έχει ξεκινήσει
στο  περιαστικό  δάσος της  Ξάνθης  είναι  εφαρμόσιμοι  σε  δάση με  παρόμοια
δομή και παρόμοιες οικολογικές συνθήκες. 

Σχήμα 7. Παραδοσιακή αραίωση (αριστερά) και επιλεκτική αραίωση (δεξιά).

5. ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΑΙΩΣΕΩΝ 

5.α Επιδράσεις στη δασική συστάδα 

ΔΟΜΗ
Η παραδοσιακή αραίωση είχε μέτρια ένταση. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δέντρα,
στην  παραδοσιακή  αραίωση,  το  21% των  δένδρων κόπηκαν  και  η  κυκλική  τους
επιφάνεια μειώθηκε κατά 21%. Η επιλεκτική αραίωση ήταν μεγαλύτερης έντασης.
Το 29% όλων των δένδρων κόπηκαν και η κυκλική τους επιφάνεια μειώθηκε κατά
40%.  Οι  διαφορές  στην  κυκλική  επιφάνεια  μεταξύ  των  τύπων  αραίωσης  ήταν
στατιστικά σημαντικές. Οι διαφορές στη στιθαία διάμετρο (DBH) και στο ύψος δεν
άλλαξαν σημαντικά μετά την αραίωση. 

Σχήμα 8. Κατανομή των ατόμων σε κλάσεις στηθιαίας διαμέτρου πριν
τις αραιώσεις (αριστερά) και μετά τις αραιώσεις (δεξιά).

Σχήμα 9. Κατανομή των ατόμων σε κλάσεις ύψους πριν τις αραιώσεις (αριστερά) και
μετά τις αραιώσεις (δεξιά).



ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

Η εφαρμογή της  επιλεκτικής  αραίωσης βελτίωσε  τη σταθερότητα των
συστάδων,  όσον αφορά στον συντελεστή ομαλότητας.  Μετά από δύο
χρόνια από τον χειρισμό επιλεκτικής αραίωσης παρατηρήθηκε μείωση
των ασταθών δένδρων (δένδρα με  H /  DBH> 100) κατά 5.3%, ενώ στην
παραδοσιακή αραίωση η μείωση ήταν πολύ μικρότερη (0.4%). 

Ποσοστιαία αλλαγή με αναφορά 
στον μάρτυρα 
Παραδοσιακή 
αραίωση

Επιλεκτική αραίωση 

Απομάκρυνση
δέντρων

-21 -29

Μείωση  κυκλικής
επιφάνειας

-21 -40

Αύξηση βιομάζας 3 4
Αύξηση  κυκλικής
επιφάνειας

3 5

Ασταθή άτομα -0,4 -5,3
Πίνακας 3. Βασικές επιδράσεις των αραιώσεων στα χαρακτηριστικά των 
συστάδων μετά από 2 έτη εφαρμογής τους. 

5.β Επιδράσεις στις δεξαμενές άνθρακα 

ΒΛΑΣΤΗΣΗ
Σε επίπεδο συστάδας - δηλαδή λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δέντρα - παρατηρήθηκε
στατιστικά σημαντική αύξηση της υπέργειας βιομάζας με την επιλεκτική αραίωση, με
αναφορά στον μάρτυρα (p = 0,028),  μετά από δύο χρόνια από την εφαρμογή του
χειρισμού. Η αύξηση με την παραδοσιακή αραίωση δεν ήταν στατιστικά σημαντική, με
αναφορά στον μάρτυρα (p = 0,190). Τα ποσοστά του Σχήματος 10 είναι τα ίδια για την
υπόγεια βιομάζα. 

Σχήμα 10. Προσαύξηση της υπέργειας βιομάζας αμέσως μετά την αραίωση και μετά
από 2 έτη. 

Η επιρρέπεια των δένδρων σε ζημιές,  από
τον  άνεμο  και  το  χιόνι  εξαρτάται  από
πολλούς  φυσικούς  και  οικολογικούς
παράγοντες  που  περιλαμβάνουν  1)  τα
χαρακτηριστικά του εδάφους, την κλίση και
το  κλίμα.  2)  την  σύνθεση  των  ειδών,  την
πυκνότητα, την κατανομή διαμέτρου και την
κατακόρυφη δομή και  3) τα μορφολογικά  

και δομικά  χαρακτηριστικά  
μεμονωμένων  ατόμων.  Στη
βιβλιογραφία  χρησιμοποιήθηκαν

πολλοί  δείκτες  για  την  εκτίμηση  της
σταθερότητας  των  δένδρων  με
μορφολογικά και δομικά χαρακτηριστικά σε
επίπεδο  δέντρων.  Οι  δείκτες  που
χρησιμοποιούνται  συχνότερα  είναι  (α)  ο
συντελεστής ομαλότητας (H / DBH),  (β) το
σχετικό βάθος της κόμης, (γ) η προβολή της
κόμης και (δ) η εκκεντρότητα της κόμης.

Ανάμεσα  σε  αυτούς  τους  δείκτες,
μόνο  ο  συντελεστής  ομαλότητας
H/DBH παρουσιάζει  πειραματικά
δοκιμασμένες  οριακές  τιμές,
διακρίνοντας  σταθερά  και  ασταθή
δένδρα. Στη βιβλιογραφία τα δένδρα
με 
H / DBH> 100 θεωρούνται ασταθή.



ΝΕΚΡΟ ΞΥΛΟ
Όσον  αφορά τον  όγκο  του νεκρού ξύλου,  τα  αποτελέσματα  έδειξαν ότι  ο
συνολικός όγκος του ήταν 11,7 m3/ha, και συγκεντρώνονταν στο κατακείμενο
(55%), ενώ τα ιστάμενα νεκρά δένδρα και κορμοί αντιπροσωπεύουν το 7% και
το 38%, αντίστοιχα. Δύο χρόνια μετά την αραίωση παρατηρήθηκε μείωση του
συνολικού όγκου του νεκρού ξύλου κατά 35% και 36% στην παραδοσιακή και
στην  επιλεκτική  αραίωση,  αντίστοιχα,  με  αναφορά  στον  μάρτυρα.  Το
απόθεμα  C στο νεκρό ξύλο του περιαστικού δάσους της Ξάνθης είναι 6,10
tCO2/ha και όλο προέρχεται από το κατακείμενο νεκρό ξύλο (1,60 tCO2/ha από
την  πρώτη  κλάση  αποσύνθεσης-σήψης  και  4,50  tCO2/ha από  τη  δεύτερη
κλάση αποσύνθεσης). 

Σχήμα 11. Κατανομή του όγκου του νεκρού ξύλου ανάφορικά με την 
παρουσία του και με την κλάση αποσύνθεσης. 

ΦΥΛΛΑΔΑ
Συγκριτικά  με  τις  μη  υλοτομημένες  επιφάνειες,  με  την  επιλεκτική  αραίωση,  η
φυλλάδα  των  κωνοφόρων  ειδών  μειώθηκε,  ενώ  το  αντίστοιχο  κλάσμα  των
πλατυφύλλων  αυξήθηκε,  σύμφωνα  με  το  στόχο  του  έργου  να  ευνοηθούν  τα
αυτόχθονα  πλατύφυλλα  είδη.  Η  αραίωση  ουσιαστικά  αύξησε  τη  βιομάζα  της
φυλλάδας  σε  όλους  τους  ορίζοντες  αμέσως  μετά  την  εφαρμογή,  εκτός  από  τον
ορίζοντα Η με την παραδοσιακή αραίωση. Η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρήθηκε στον
ορίζοντα  L,  στην  επιλεκτική  αραίωση.  Το  φαινόμενο  αυτό  ήταν  εμφανές
βραχυπρόθεσμα,  ενώ  δύο  χρόνια  μετά  την  αραίωση  παρατηρήθηκε  μείωση  των
στρωμάτων (εκτός από τον ορίζοντα Η στην παραδοσιακή αραίωση), η οποία ήταν πιο
εμφανής στην επιλεκτική αραίωση. 

Σχήμα 12. Επιδράσεις των αραιώσεων στην φυλλάδα, αμέσως μετά τις αραιώσεις.

Σχήμα 13. Επιδράσεις των αραιώσεων στην φυλλάδα, μετά από 2 έτη. 



ΕΔΑΦΟΣ
Το  έδαφος  είναι  ένα  κύριο  συστατικό  του  κύκλου  του  άνθρακα,
αποθηκεύοντας δύο έως τρεις φορές περισσότερο C από την ατμόσφαιρα. Ο
σημαντικός ρόλος του εδάφους στην παγκόσμια ισορροπία C εξαρτάται από
τις δυνατότητές του να αποθηκεύει τον C σε 'πηγές' με αργό κύκλο εργασιών.
Μόνο  μικρά  κλάσματα  νέων  εισροών  C στο  έδαφος  θα  γίνουν
μακροπρόθεσμα  CO2, ενώ το μεγαλύτερο κλάσμα θα επιστρέψει πίσω στην
ατμόσφαιρα. Η επίδραση της αραίωσης στο απόθεμα άνθρακα του εδάφους
δύο  χρόνια  μετά  την  αραίωση  ήταν  μια  αύξηση  κατά  5%  και  στους  δυο
χειρισμούς  (παραδοσιακό  και  επιλεκτικό).  Συνολικά,  44,0  και  47,6  tCO2/ha
ετησίως δεσμεύτηκαν στο έδαφος μέχρι βάθος 20  cm με την παραδοσιακή
και την επιλεκτική αραίωση, αντίστοιχα. 

Σχήμα 14. Διακύμανση του οργανικού άνθρακα δύο χρόνια μετά τις 
αραιώσεις, στις επιφάνειες του μάρτυρα, της παραδοσιακής και της 
επιλεκτικής αραίωσης. Αναφέρονται τα αποτελέσματα σε βάθος εδάφους 
από 0-10 and 10-30 cm.

5.γ Επιδράσεις στη ροή των αερίων του θερμοκηπίου
Δύο  χρόνια  μετά  την  αραίωση,  οι  ροές  CO2 (74340  ±  2557  kg CO2/ha ετησίως)
συνέβαλαν σημαντικά στο παγκόσμιο δυναμικό υπερθέρμανσης (GWP) κατά 99,5%.
Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι, παρά το μεγάλο δυναμικό θέρμανσης
των CH4  και N2O (ισοδύναμα 34 και 298 φορές υψηλότερα από το CO2, αντίστοιχα), η
ανάληψη ισοδύναμου CH4-CO2 ήταν ικανή να αντισταθμίσει τις εκπομπές ισοδυνάμων
N2O-CO2 κατά περίπου 65%, καταλήγοντας σε ένα καθαρό σύνολο μόνο 0,05%, που
αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη συμβολή του CO2 στο GWP. Το μέσο GWP από τα τρία
αέρια (CO2 + CH4 + N2O) είναι 74667 ± 2555 kg CO2eq/ha ετησίως, κατατάσσοντας τους
χειρισμούς με την εξής σειρά μάρτυρας> παραδοσιακός> επιλεκτικός. Η σύγκριση της
GWP μεταξύ των χειρισμών αραίωσης έδειξε ότι η επιλεκτική αραίωση ήταν ικανή να
μειώσει τις εκπομπές  CO2 κατά 2939  kg CO2eq ανά εκτάριο (4%) με αναφορά στον
μάρτυρα  και  κατά  864  kg CO2eq ανά  εκτάριο  (2%)  η  παραδοσιακή  αραίωση  με
αναφορά στον μάρτυρα. 



Σχήμα 15. Επιδράσεις των αραιώσεων στις ροές των αερίων CO2, CH4 και N2O. 

6. ΑΠΟΘΕΜΑ ΑΝΘΡΑΚΑ 
Η δέσμευση C στα υποβαθμισμένα και στα μη υπό διαχείριση δάση (βασικό
σενάριο) εκτιμήθηκε σε περίπου 27 tCO2 ανά εκτάριο ετησίως στην υπέργεια
και στην υπόγεια βιομάζα και -15 tCO2 ανά εκτάριο ετησίως στο έδαφος. Δύο
χρόνια μετά την αραίωση η δέσμευση  C στο περιαστικό δάσος της Ξάνθης
στην υπέργεια και στην υπόγεια βιομάζα εκτιμήθηκε μεταξύ 26 και 21  tCO2

ανά εκτάριο ετησίως, ενώ στο έδαφος ήταν μεταξύ -3 και -4 tCO2 ανά εκτάριο
ετησίως,  για  την  παραδοσιακή  και  επιλεκτική  αραίωση,  αντίστοιχα.  Η

δέσμευση  C στην  υπέργεια  και  στην  υπόγεια  βιομάζα  δεν έχει  αυξηθεί  ακόμη σε
σύγκριση  με  το  βασικό  σενάριο,  αλλά  αναμένεται  να  έχει  σε  λίγα  χρόνια,  καθώς
υπάρχει αυξητική τάση ρυθμού ανάπτυξης της βιομάζας στην επιλεκτική αραίωση σε
σύγκριση  με  τον  μάρτυρα,  η  οποία  δεν  είναι  ακόμη  στατιστικά  σημαντική.  Όσον
αφορά στο έδαφος,  η καθαρή συνεισφορά μεταξύ της συσσώρευσης άνθρακα στα
πρώτα  20  cm εδάφους  και  των  εκπομπών  αερίων  του  θερμοκηπίου  (GHG)  ήταν
αρνητική  σε  όλα  τα  σενάρια.  Μετά  από  μερικά  ακόμη  χρόνια,  αναμένεται  ότι  η
αραίωση θα έχει ως αποτέλεσμα να μετασχηματίσει το δάσος σε καθαρή αποθήκη
του CO2, εκπληρώνοντας τη λειτουργία του για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

 Σχήμα  16. Αλλαγές  στη  δέσμευση  άνθρακα,  δύο  χρόνια  μετά  τις  αραιώσεις
λαμβάνοντας  υπόψη τρία  σενάρια  δασικής  διαχείρισης  στο  περιαστικό  δάσος  της
Ξάνθης. 
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