
 
 
 

        
  Ανόρθωση των πρεµνοφυών δασών των τύπων οικοτόπων ∆άση µε Quercus frainetto και 

∆άση µε Quercus ilex σε υψηλά δάση 
 

 



 

 2  
 

 

Η παρούσα µελέτη υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου Life-Nature 03 NAT/GR/000093 το 
οποίο έχει τίτλο "Ανόρθωση των πρεµνοφυών δασών µε Quercus frainetto (9280) και 
Quercus ilex (9340) σε υψηλά δάση" και χρηµατοδοτείται από τη Γ∆ Περιβάλλον της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους και το Ελληνικό Κέντρο 
Βιοτόπων -Υγροτόπων. 
 
The present study has been prepared in the framework of the Life-Nature project 03 
NAT/GR/000093 entitled "Rehabilitation of coppice Quercus frainetto woods (9280) and 
Quercus ilex woods (9340) to high forest" which is funded by the DG Environment of the 
European Commission, the Holy Community of Mount Athos and the Greek Biotope -
Wetland Centre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η πλήρης αναφορά στην παρούσα έκδoση είναι: 
 
Κακούρος Π. και Σ. Ντάφης 2004.Τεχνική µελέτη για την ανόρθωση των δασών µε Quercus 
ilex και των δασών µε Quercus frainetto του Αγίου Όρους. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – 
Υγροτόπων. Θέρµη. 59  σελ. 
 
This document may be cited as follows: 
 
Kakouros P. and S. Dafis. 2004. Specifications for the rehabilitation works of coppice 
Quercus ilex woods (9340) and Quercus frainetto woods (9280) of Mount Athos. Greek 
Biotope-Wetland Centre. Thermi. 59 p. 

 
 



 

 3  
 

 

Πρόλογος της Ιεράς Κοινότητος 

Το Άγιον Όρος είναι φορέας διατήρησης της ισχυρότερης κληρονοµιάς του 
Χριστιανισµού ανά τους αιώνες. Η οικονοµία του Θεού, η οποία και αποτελεί τον 
κύριο οδηγό των δράσεων στον Άθω, επιτάσσει τη διατήρηση τόσο του πνεύµατος 
όσο και του σώµατος του Αγίου Όρους. Σώµα το οποίο αποτελείται από ανθρώπινα 
έργα, προορισµένα να υπηρετήσουν τους σκοπούς της µοναστικής κοινότητας, και 
από το περιβάλλον που απλόχερα η Παναγία «εµφύτευσε» στην χερσόνησο του Άθω. 
Η διατήρηση του περιβάλλοντος είναι απαραίτητο στοιχείο για τη διατήρηση της 
ιδιαίτερης φυσιογνωµίας του Αγίου Όρους και γι’ αυτό το λόγο η Ιερά Κοινότης 
αποφάσισε να συµµετάσχει στο πρόγραµµα LIFE, µε αντικείµενο τη διατήρηση των 
δασικών οικοσυστηµάτων της χερσονήσου του Άθω.  

 
Στο παρόν πόνηµα παρουσιάζονται µε δοµηµένη µορφή οι ενέργειες που 

απαιτούνται για την αναγωγή των δασών δρυός και άριου σε σπερµοφυή δάση. 
Εργασία επίπονη µε αποτελέσµατα µακροπρόθεσµα, τα οποία όµως και διασφαλίζουν 
τη διατήρηση των δασικών οικοσυστηµάτων σε άριστη µορφή. Η απόφαση της Ιερά 
Κοινότητος και των Ιερών Μονών να διαχειρισθούν συγκεκριµένες συστάδες δρυός 
και άριου µε τον τρόπο που περιγράφεται στο παρόν πόνηµα είναι µία απόφαση που 
συνεπάγεται σηµαντικό οικονοµικό κόστος. Την προσπάθεια αυτή υποβοηθούν η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ελληνικό Κράτος, υποστηρίζοντας οικονοµικά το έργο 
των αγιορειτών. Το Άγιον Όρος επιθυµεί να συνεχίσει τη διαχείριση των δασών του 
µε τη µέθοδο των αναγωγικών υλοτοµιών, είναι αποφασισµένο να συµβάλει στη 
διατήρηση του περιβάλλοντός του και ευελπιστεί ότι θα συνεχίζει να βρίσκει 
αρωγούς στις προσπάθειές του αυτές. 

 
Το παρόν πόνηµα έχει ιδιαίτερη επιστηµονική και πρακτική αξία, καθώς θέτει τις 

βάσεις για την αειφορική διαχείριση των πρεµνοφυών δασών δρυός και άριου. 
Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζονται στους µελετητές, αλλά και στον οµότιµο 
καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης κο Σπύρο Ντάφη για την 
καθοριστική συµβολή του στην εκπόνηση της παρούσας µελέτης. Ευχαριστίες 
δίνονται επίσης και στους Μοναχούς των Ιερών Μονών οι οποίοι είναι 
επιφορτισµένοι µε το καθήκον της διαχείρισης των δασών και αποτελούν τους 
κύριους µοχλούς υλοποίησης του προγράµµατος LIFE. 

 
Η Ιερά Κοινότης του Αγίου Όρους παραδίδει το παρόν πόνηµα µε τη σιγουριά ότι 

το "Περιβόλι της Παναγίας" θα διατηρηθεί αντάξιο της φώτισης και προστασίας που 
προσφέρει "Η Πλατυτέρα των Ουρανών" σε όλα τα πλάσµατα του κόσµου. 
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Προλογικό σηµείωµα 

Μέχρι τα µέσα του 19ου αιώνα όλη η χερσόνησος του Αγίου Όρους καλύπτονταν 
από µεγαλειώδη υψηλά δάση µε µεγάλη πληρότητα και ποικιλία ειδών, όπως τα 
περιγράφει ο γερµανός φυτογεωγράφος Griesebach το 1837. Ο Griesebach αναφέρει 
ότι πουθενά στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στα Βαλκάνια δεν συνάντησε δάση τόσο 
πυκνά, µε τέτοια πληρότητα και τόση ποικιλία ειδών και δαψιλότητα όπως αυτά του 
Αγίου Όρους. Αυτή η εικόνα έχει εκλείψει προ πολλού. Τα µεγαλειώδη άλλοτε δάση 
των αείφυλλων πλατυφύλλων έχουν µετατραπεί σε θαµνώνες και χαµηλά δάση και 
µόνο ορισµένα λείψανά τους, όπως το δάσος αριάς της Αγίας Άννης, µας 
υπενθυµίζουν το αλλοτινό µεγαλείο τους. Την ίδια τύχη είχαν και τα δάση των 
φυλλοβόλων πλατυφύλλων της καστανιάς και της δρυός τα οποία µε εξαίρεση εκείνα 
της οξιάς έχουν µετατραπεί επίσης σε χαµηλά - πρεµνοφυή δάση. Τα µόνα υψηλά 
δάση του Αγίου Όρους είναι εκείνα των ορεινών µεσογειακών κωνοφόρων, της 
µαύρης πεύκης και της ελάτης του Αγίου Όρους καθώς και τα δάση της χαλεπίου 
πεύκης και ορισµένα, µικρής έκτασης, λείψανα µικτών δασών όπως στην Πλαγιάρα 
της Ιεράς Μονής Γρηγορίου, στην Ιερά Μονή Σίµωνος Πέτρας, στον Μέγα Βελά της 
Ιεράς Μονής Μεγάλης Λαύρας κ.ά. 
Η µεταβολή της δοµής και διαχειριστικής µορφής των δασών του Αγίου Όρους 

µετέβαλε και τη φυσιογνωµία του τοπίου του. Τα αίτια που οδήγησαν στην 
υποβάθµιση των δασών του Αγίου Όρους είναι ιστορικής και κυρίως οικονοµικής 
φύσεως. Τα δάση των αείφυλλων πλατυφύλλων, τα οποία περιέβαλαν τις 
περισσότερες Ιερές Μονές, κάλυπταν ανέκαθεν τις ενεργειακές ανάγκες των µοναχών 
µε αποτέλεσµα γύρω από τις Ιερές Μονές και σε µια απόσταση από αυτές να έχει 
µετατραπεί ήδη µια ζώνη τους σε θαµνώνες ή χαµηλά δάση. Από τη ζώνη αυτή 
προσπορίζονταν οι µοναχοί τα απαραίτητα, για την κάλυψη των ενεργειακών 
αναγκών τους, καυσόξυλα. Αυτός είναι ο λόγος που τα περισσότερο υποβαθµισµένα 
δάση (θαµνώνες) αείφυλλων πλατυφύλλων εµφανίζονται γύρω από τις Ιερές Μονές ή 
κοντά σ’ αυτές. Γύρω όµως στα τέλη του 19ου αιώνα αρχίζει µια στροφή στη 
διαχείριση των αείφυλλων πλατυφύλλων, τα οποία δεν υλοτοµούνταν µόνο για την 
κάλυψη ιδίων αναγκών αλλά και για εµπορία. Τα πολύ καλής ποιότητας καυσόξυλα 
που παράγονταν από τα αείφυλλα πλατύφυλλα (αριά, πουρνάρι, κουµαριά, φιλλύκι, 
δάφνη) διαθέτονταν σε καλές τιµές κυρίως στην αγορά της Θεσσαλονίκης αλλά και 
άλλων περιοχών στις οποίες µεταφέρονταν µε καΐκια. Αποτέλεσµα της 
εµπορευµατοποίησης της χρήσης των δασών των αείφυλλων πλατυφύλλων ήταν να 
µετατραπεί σχεδόν το σύνολό τους σε χαµηλά δάση ή υψηλούς θαµνώνες (µακκί). 
Την ίδια τύχη είχαν και τα, ελάχιστα σχετικά, δρυοδάση του Αγίου Όρους, τα οποία 
µετατράπηκαν σχεδόν στο σύνολό τους σε πρεµνοφυή δάση, τα οποία παράγουν 
σχεδόν αποκλειστικά καυσόξυλα. 
Σήµερα, έχει βελτιωθεί σηµαντικά η οικονοµική κατάσταση των Ιερών Μονών και 

η εξάρτησή τους από τις εκ των δασών προσόδους είναι σχετικά µικρή. Το να θελήσει 
κανείς να επαναφέρει τα δάση του Αγίου Όρους στην κατάσταση που τα είδε και 
περιέγραψε ο Griesebach το 1837 και άλλοι περιηγητές είναι ασφαλώς µια ουτοπία 
διότι θα χρειαζόταν προσπάθεια πολλών αιώνων και είναι ερωτηµατικό αν 
επανέρχονταν ποτέ σ’ αυτήν την κατάσταση.  
Από το άλλο µέρος όµως αν συνεχισθεί ο σηµερινός χειρισµός των δασών, ο 

οποίος οδήγησε στην υποβάθµισή τους και οδηγεί επίσης στην υποβάθµιση των 
εδαφών τότε οι συνέπειες θα είναι καταστρεπτικές. Με τις αποψιλωτικές υλοτοµίες 
και µε την απόληψη, κατά τακτά διαστήµατα, ξύλου λεπτών διαστάσεων 
αποµακρύνεται µια σηµαντική ποσότητα θρεπτικών στοιχείων, τα οποία δεν 
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επανέρχονται στο έδαφος, ενώ παράλληλα το έδαφος εκτίθεται περιοδικά στον 
κίνδυνο επιφανειακής διάβρωσης την οποία και υφίσταται. 
Γι' αυτό και σύµφωνα µε την αρχή της αειφορικής χρήσης είναι απαραίτητη και εκ 

των ων ουκ άνευ, η ανόρθωση της κατάστασης των υπαρχόντων δασών. 
 
 

        Σπύρος Ντάφης 
Οµότ. Καθ. Α.Π.Θ. 
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Περίληψη 

Η παρούσα µελέτη αποτελείται από έξι κύρια κεφάλαια τα οποία περιγράφουν και 
αξιολογούν την υφιστάµενη κατάσταση των πρεµνοφυών δασών αριάς και δρυός του 
Αγίου Όρους και προτείνουν τα κατάλληλα µέτρα για την αναγωγή τους σε υψηλά 
σπερµοφυή. 
Το Άγιο Όρος είναι αυτόνοµη αυτοδιοικούµενη περιοχή και έχει διαφορετικό 

καθεστώς διαχείρισης των δασών σε σχέση µε την υπόλοιπη χώρα. Τα δάση του 
διοικούνται απευθείας από τις Ιερές Μονές. 
Το τοπίο του Αγίου Όρους κυριαρχείται από τα εκτεταµένα δασικά οικοσυστήµατα 

που καλύπτουν πάνω από το 90 % της έκτασής του και από την παρουσία των Ιερών 
Μονών µε την υπερχιλιετή πνευµατική ακτινοβολία. Οι Ιερές Μονές αποτελούν 
ταυτοχρόνως και το επίκεντρο των οικονοµικών δραστηριοτήτων οι οποίες 
υπηρετούν τον µοναστικό βίο και τις ανάγκες συντήρησης του πολύτιµου 
πολιτιστικού αποθέµατος του Αγίου Όρους.  
Τα σηµαντικότερα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος του Αγίου Όρους είναι η 

χλωρίδα και η βλάστησή του. Η χλωρίδα του Αγίου Όρους είναι ιδιαιτέρως πλούσια. 
Περιλαµβάνει 1453 τάξα εκ των οποίων 14 τοπικά ενδηµικά, 43 ελληνικά ενδηµικά 
και 70 βαλκανικά ενδηµικά είδη. Η βλάστηση περιλαµβάνει όλες σχεδόν τις ζώνες 
βλάστησης που απαντούν στην Ελλάδα. Το ιδιαίτερο και σηµαντικότερο γνώρισµα 
της βλάστησης είναι τα δάση αείφυλλων πλατυφύλλων, ιδιαιτέρως αυτά όπου 
κυριαρχεί η αριά, τα οποία παρά τη µετατροπή τους τα τελευταία 100 περίπου έτη σε 
πρεµνοφυή αποτελούν τα καλύτερα διατηρηµένα δάση του τύπου αυτού στη 
Μεσόγειο. Μεγάλη σηµασία έχει επίσης η δρυς η οποία σχηµατίζει αµιγείς ή µεικτές 
συστάδες υψηλής φυσικότητας και µεγάλης σηµασίας για τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας. 
Παρά τη γενικώς καλή κατάσταση διατήρησης των δασών αριάς και δρυός αυτά 

υποφέρουν από τη µετατροπή τους σε πρεµνοφυή, που έγινε ως συνέπεια των 
σοβαρών οικονοµικών δυσχερειών που αντιµετώπισαν οι Ιερές Μονές. Η µετατροπή 
αυτή υποβάθµισε τη δοµή τους σε οµήλικη πρεµνοφυή, µια δασοπονική µορφή που 
µακροπρόθεσµα µειώνει τη βιοποικιλότητα και υποβαθµίζει το έδαφος. 
Αυτό είναι και ο λόγος που ήδη από το 1990 αναγνωρίσθηκε η ανάγκη να 

ξαναβρούν τα δάση αυτά την αρχέγονη µορφή τους η οποία άλλωστε ταιριάζει µε την 
ιστορία και την αποστολή των Ιερών Μονών. 
Επιπροσθέτως η επαναφορά τους στη κατάσταση αυτή έχει βρεθεί ότι θα βελτιώσει 

τη βιοποικιλότητά τους και θα µειώσει τους κινδύνους πυρκαγιάς.  
Ο µόνος τρόπος να επανέλθουν τα δάση στην αρχέγονη κατάστασή τους είναι η 

αναγωγή τους σε υψηλά σπερµοφυή, µια διαδικασία που µπορεί να γίνει µέσω 
αναγωγικών καλλιεργητικών υλοτοµιών. 
Για την εφαρµογή της αναγωγής απαιτείται µακροπρόθεσµος προγραµµατισµός 

στον οποίο να λαµβάνεται υπόψη τόσο η ανάγκη να βελτιωθεί η κατάσταση 
διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος όσο και η προστασία και ανάδειξη των Ιερών 
Μονών. Για τον λόγο αυτό, µετά από κατάλληλη επεξεργασία χαρτογραφικών και 
άλλων δεδοµένων, η µελέτη καταλήγει µε µια πρόταση της πορείας αναγωγής των 
δασών αυτών µε επίκεντρο τις θέσεις των Ιερών Μονών. Επίσης, προϋπολογίζονται 
οι δαπάνες για την εφαρµογή της πρότασης αυτής. 
Τέλος προδιαγράφεται σύστηµα παρακολούθησης της εξέλιξης της ανόρθωσης των 

δασών και εκτιµώνται οι αναγκαίοι πόροι για την ανόρθωση του συνόλου των 
εκτάσεων που καλύπτονται από τα δάση αριάς και δρυός. 
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Summary  

This study is organised in six main chapters which describe and evaluate the current 
conservation status of Quercus ilex and Quercus frainetto woods and propose 
appropriate management measures for their inversion to high forests. 

The Holy Mountain of Athos is a self-administered area. Its forests are managed 
directly by the Holy Monasteries without the intervention of the relevant authorities of 
the Greek State. 

The landscape of Mount Athos is dominated by extensive forest ecosystems which 
cover over 90% of its area and by the presence of the Holy Monasteries with a history 
of spiritual life that goes back to the 10th century AD. The Holy Monasteries at the 
same time are the centre of the economic activities that support the monastic life and 
the preservation of the cultural treasures kept in the Holy Monasteries. 

The most important elements of the natural environment of Mount Athos are its 
flora and vegetation. The flora of Mountain Athos is composed of 1453 taxa, 14 of 
which are endemic to Mount Athos and 70 are endemic to the Balkans. All vegetation 
zones of Greece are found here, the most extensive of which are the evergreen broad-
leaved forests especially those dominated by Quercus ilex. These forests, despite their 
degradation following their inversion to coppice forests in the last 100 years, are 
probably the best preserved forests in the Mediterranean. Quercus frainetto is also an 
important species since it forms mixed or single-species forest stands which are very 
important for biodiversity. 

Despite the overall good conservation status of Quercus ilex and Quercus frainetto 
woods they suffer form their inversion to even-age coppices. This inversion, in the 
long term, reduces biodiversity and degrades soil. 

This is why, since 1990 several people were motivated to support the necessity of 
inversion of these forests back to their original status of high forests, a status which 
beyond anything else is the only appropriate for the forests surrounding the Holy 
Monasteries. 

Additionally their inversion contributes substantially to the conservation and 
increase of biodiversity and the reduction of forest fire danger. 

The only suitable management practice for the inversion of coppice forests to high 
forests is through selective thinnings.  

In order to apply this method a long term schedule is required which must take into 
account not only the conservation of natural values but also the protection and 
improvement of the environment around the Holy Monasteries. To accomplish this, a 
thorough analysis of spatial and descriptive data was carried out. As a result, a 
proposal for the inversion is presented, with the locations of the Holy Monasteries at 
the centre, and the cost for the implementation of this proposal is estimated. 

Finally, a monitoring program is proposed for the evaluation of the rehabilitation. 

Εισαγωγή και σκοπός της µελέτης 

Η Χερσόνησος του Άγιου Όρους Άθω, αποτελεί την ανατολικότερη από τις τρεις 
χερσονήσους της Χαλκιδικής και είναι µοναστικό κέντρο παγκόσµιας εµβέλειας και 
κιβωτός της ορθόδοξης παράδοσης. 
Εκτός όµως από την πνευµατική και πολιτιστική διάσταση, το Άγιο Όρος 

χαρακτηρίζεται και από τη µοναδικότητα του φυσικού του περιβάλλοντος. Αυτός 
είναι άλλωστε και ο λόγος για τον οποίο περιλαµβάνεται στις περιοχές που πρόκειται 
να συγκροτήσουν το ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000, αποτελώντας µάλιστα 
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εξέχουσας σηµασίας περιοχή λόγω του συνδυασµού της πολιτιστικής και 
πνευµατικής παράδοσης και των αξιών του φυσικού περιβάλλοντος που συνυπάρχουν 
για πάνω από 1000 χρόνια. 
Ιδιαίτερης σηµασίας για το φυσικό περιβάλλον του Αγίου Όρους έχουν τα δάση 

αριάς και δρυός διότι αφενός καταλαµβάνουν µεγάλες εκτάσεις αφετέρου αποτελούν 
ίσως τα πιο αντιπροσωπευτικά δάση αυτού του τύπου σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Τα 
δάση όµως αυτά σήµερα παρουσιάζουν µια σχετικώς υποβαθµισµένη δοµή λόγω της 
µετατροπής τους σε πρεµνοφυή, µια εξέλιξη των τελευταίων 100 ετών περίπου που 
υπαγορεύθηκε από τις πιεστικές οικονοµικές ανάγκες των Ιερών Μονών. 
Από τη δεκαετία του 1990, µε αφορµή τη µεγάλη πυρκαγιά του Αυγούστου του 

1990, αναγνωρίσθηκε η ανάγκη τα δάση αυτά να αναχθούν σε υψηλά σπερµοφυή, 
ώστε να ανακτήσουν την αρχέγονη µορφή τους, εφόσον το έδαφος και η χλωριδική 
τους σύνθεση διατηρείται σχεδόν ανέπαφη (Ντάφης κ.ά.1992β). Ωστόσο έως το 2002 
ελάχιστα είχαν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση και αυτά µε προσωπική πρωτοβουλία 
των υπεύθυνων µοναχών. Το έτος αυτό µε πρωτοβουλία της Ιεράς Κοινότητας και σε 
συνεργασία µε το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων κατατέθηκε και εγκρίθηκε 
πρόταση έργου Life-Nature 03 NAT/GR/000093 µε τίτλο "Rehabilitation of coppice 
Quercus frainetto woods (9280) and Quercus ilex woods (9340) to high forest" 
(Ανόρθωση των πρεµνοφυών δασών µε Quercus frainetto (9280) και Quercus ilex 
(9340) σε υψηλά δάση). ∆ικαιούχος του έργου είναι η Ιερά Κοινότητα του Αγίου 
Όρους. Το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων είναι εταίρος του έργου και έχει 
την επιστηµονική του ευθύνη. 
Κύριος σκοπός του έργου είναι η ανόρθωση των πρεµνοφυών δασών αριάς και 

δρυός σε υψηλά σπερµοφυή. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, οι κύριες εργασίες 
που θα εφαρµοσθούν είναι οι αναγωγικές καλλιεργητικές υλοτοµίες. Επίσης, το έργο 
περιλαµβάνει δράσεις τεκµηρίωσης, κατάρτισης επί των αναγωγικών υλοτοµιών και 
ενηµέρωσης σχετικά µε το έργο και τα αποτελέσµατά του. 
Η παρούσα µελέτη προδιαγράφει τις εργασίες ανόρθωσης των δασών αριάς και 

δρυός του Αγίου Όρους, δηλαδή τις αναγωγικές καλλιεργητικές υλοτοµίες στα δάση 
αυτά και αποτελεί την κυριότερη προπαρασκευαστική δράση του έργου. Ειδικότερα, 
η µελέτη αποσκοπεί: 

• Στην περιγραφή της υφιστάµενης κατάστασης των δασών αείφυλλων 
πλατυφύλλων µε Quercus ilex και των δασών Quercus frainetto. 

• Στην περιγραφή των αναγωγικών καλλιεργητικών υλοτοµιών. 
• Στην κατά χώρο και χρόνο οργάνωση των αναγωγικών καλλιεργητικών 

υλοτοµιών. 
• Στην περιγραφή συστήµατος παρακολούθησης της ανόρθωσης των δασών 

αυτών. 
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1. Στοιχεία εκπόνησης  

Η µελέτη εκπονήθηκε στo πλαίσιo της ∆ράσης Α1 του έργου Life –Nature 
"Ανόρθωση των πρεµνοφυών δασών µε Quercus frainetto (9280) και Quercus ilex 
(9340) σε υψηλά δάση" που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή-Γ∆ 
Περιβάλλον και ίδιους πόρους της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους και του 
Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων-Υγροτόπων. 

1.1 Ταυτότητα της µελέτης 

 
Τίτλος µελέτης Τεχνική µελέτη για την ανόρθωση των δασών µε Quercus 

ilex και των δασών µε Quercus frainetto του Αγίου Όρους. 
Υπεύθυνος εκπόνησης και 
οµάδα µελέτης 

Υπεύθυνος εκπόνησης: Πέτρος Κακούρος  
Οµάδα µελέτης: Σπύρος Ντάφης οµοτ. καθηγητής ΑΠΘ, 
Πέτρος Κακούρος δασολόγος  

Ηµεροµηνία ολοκλήρωσης 26/6/2004 
Αριθµός σελίδων 
εκτυπωµένου αντιγράφου και 
αριθµός συνοδευτικών 
εγγράφων (χαρτών κλπ.) 

59 
Συνοδεύεται από: 

1. Χάρτη της περιοχής µελέτης (Χάρτης 1).  
2. Χάρτη γεωλογίας της περιοχής µελέτης (Χάρτης 2). 
3. Χάρτη των ζωνών βλάστησης του Αγίου Όρους 

(Χάρτης 3). 
4. Χάρτη των δασών αριάς (Quercus ilex) και των δασών 

(Quercus frainetto) (Χάρτης 4). 
5. Χάρτη των συστάδων εφαρµογής αναγωγικών 

καλλιεργητικών υλοτοµιών κατά την περίοδο 2004-
2006 (Χάρτης 5). 

Βιβλιογραφική αναφορά Κακούρος Π. και Σ. Ντάφης. 2004. Τεχνική µελέτη για την 
ανόρθωση των δασών µε Quercus ilex και των δασών µε 
Quercus frainetto του Αγίου Όρους. Ελληνικό Κέντρο 
Βιοτόπων – Υγροτόπων. Θέρµη. 59 σελ.  
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1.2. Γεωγραφική θέση, όρια και έκταση της περιοχής 

Περιοχή µελέτης είναι η Χερσόνησος του Αγίου Όρους ή Χερσόνησος του Άθω 
που αποτελεί την ανατολικότερη από τις τρεις χερσονήσους της Χαλκιδικής. 
Οριοθετείται προς Βορρά από τα διοικητικά όρια της περιοχής του Αγίου Όρους (µια 
περίπου ευθεία γραµµή από τον βόρειο µυχό του Κόλπου της Ιερισσού έως περίπου 2 
km νότια της Ουρανούπολης) και προς Ν-ΝΑ από τον επιβλητικό Άθω. Γεωγραφικά 
ορίζεται από τις συντεταγµένες 40ο12΄- 40ο45΄ Βόρειο Γεωγραφικό πλάτος και 
24ο00΄- 24ο45΄ Γεωγραφικό µήκος ανατολικά του Greenwich. Η συνολική έκταση του 
τµήµατος της χερσονήσου (από το Ακρωτήριο Αράπης έως το ΝΑ άκρο της) 
ανέρχεται σε περίπου 330 km2. Τα όρια της περιοχής µελέτης φαίνoνται στον Χάρτη 
1. 
Ειδικότερα η µελέτη εστιάζει στις εκτάσεις που καλύπτονται από τα δάση στα 

οποία κυριαρχούν τα είδη Quercus ilex και Quercus frainetto. Οι εκτάσεις αυτές 
ανέρχονται σε 6635 ha και απαντούν από το επίπεδο της θάλασσας έως περίπου τα 
1400 m.  

1.3. ∆ιοίκηση της περιοχής 

Το Άγιο Όρος αποτελεί αυτόνοµη αυτοδιοικούµενη περιοχή εντός των ορίων της 
Ελληνικής Επικράτειας. Υπάγεται εκκλησιαστικά στο Οικουµενικό Πατριαρχείο της 
Κωνσταντινούπολης και πολιτικά στο Υπουργείο Εξωτερικών. 

1.4. Νοµικό καθεστώς  

Το νοµικό καθεστώς διαχείρισης των δασών καθορίζεται από τα άρθρα 40, 168 και 
169 του Καταστατικού Χάρτη του Αγίου Όρους ο οποίος κυρώθηκε µε το Ν∆ της 10-
9-1926. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η διαχείριση των δασών του Αγίου όρους δεν 
υπόκειται στον έλεγχο των δασικών υπηρεσιών του ελληνικού κράτους και ότι τα 
δασικά προϊόντα που παράγονται στο Άγιο Όρος δεν υπόκεινται σε φορολογία. 
Σε εφαρµογή του άρθρου 40, ειδικότερα, η "Ιερά ∆ισενιαύσια Σύναξις" προέβη το 

1952 στην ψήφιση Κανονιστικής ∆ιάταξης η οποία προβλέπει τη συγκρότηση 
δασικής εφορίας, την πρόσληψη δασολόγου για τη δασική εκπαίδευση των 
φοιτούντων στην Αθωνιάδα Σχολή και άλλες διατάξεις για τη συστηµατική 
αξιοποίηση και την προστασία των δασών.  
Η ∆ασική Εφορία απαρτίζεται από τρία µέλη της Ι. Κοινότητος και συνεργάζεται 

µε τον δασολόγο της Ι. Κοινότητος για την εισήγηση κατάλληλων µέτρων για τη 
διοίκηση, διαχείριση και προστασία των δασών. Επίσης, τηρεί µητρώο του 
προσωπικού που ασχολείται µε τη διαχείριση και προστασία των δασών και 
συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία για την παραγωγή και εξαγωγή των δασικών 
προϊόντων. Η διοίκηση και εκµετάλλευση του δάσους κάθε Ιεράς Μονής καθώς και η 
διάθεση των παραγόµενων προϊόντων γίνεται απευθείας από την ίδια µε αποφάσεις 
της Γεροντικής Σύναξης. 
Σήµερα η πλειονότητα των Ιερών Μονών έχει µόνιµους συµβούλους ειδικούς 

δασολόγους και έχει προχωρήσει στη σύνταξη διαχειριστικών µελετών µέσω των 
οποίων επιχειρείται η ορθολογική οργάνωση της εκµετάλλευσης των δασών προς 
όφελος τόσο του φυσικού περιβάλλοντος όσο και της οικονοµίας των Ιερών Μονών. 
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2. Περιγραφή της περιοχής µελέτης 

2.1. Φυσικό περιβάλλον 

2.1.1. Κλίµα και βιοκλίµα 

Το κλίµα µιας περιοχής παίζει µεγάλο ρόλο, σε συνδυασµό µε τις γεωλογικές-
εδαφικές και γεωµορφολογικές συνθήκες, στη διαµόρφωση του µωσαϊκού της 
βλάστησης και στη δυναµική της φυσικής αποκατάστασης του τοπίου. 
Για την εκτίµηση του κλίµατος του Αγίου Όρους χρησιµοποιήθηκαν τα κλιµατικά 

στοιχεία των Μετεωρολογικών Σταθµών της ευρύτερης περιοχής, καθώς δεν 
υπάρχουν επαρκείς µακροχρόνιες παρατηρήσεις από τοπικούς σταθµούς. 
Για τον λόγο αυτό χρησιµοποιήθηκαν τα στοιχεία των Σταθµών: 1) του Ν. 

Μαρµαρά (Φ=40ο 06, λ=23ο 185, h=1m), 2) της Αρναίας (Φ=40ο 39, λ=23ο 40, 
h=565m), και 3) του Ταξιάρχη (Φ=40ο 20΄, λ=23ο 15, h=860m) (Σχήµα1). 

  

 
Σχήµα 1. Χάρτης προσανατολισµού µε τις θέσεις των Μετεωρολογικών Σταθµών. 

(1. Ν. Μαρµαράς, 2. Αρναία, 3. Ταξιάρχης) 
 
Οι σταθµοί αυτοί επιλέχθηκαν διότι η οριζόντια απόστασή τους από τη Χερσόνησο 

του Άθω είναι σχετικά µικρή και το υψόµετρο και το ανάγλυφο των θέσεων όπου 
είναι εγκατεστηµένοι παρουσιάζουν πολλές οµοιότητες µε εκείνα του Αγίου Όρους. 
Οι πιο σηµαντικές κλιµατικές παράµετροι που αναλύονται για τη γνώση κυρίως του 

βιοκλίµατος της περιοχής είναι: η θερµοκρασία του αέρα, η υγρασία του αέρα και τα 
κατακρηµνίσµατα. Σύµφωνα µε τους Ντάφη κ.ά. (1999) στο Άγιο Όρος από 
κλιµατικής άποψης µπορούν να διακριθούν 3 υψοµετρικές ζώνες:  
Ζώνη Α µε αναφορά στα στοιχεία του Σταθµού του Ν. Μαρµαρά, h= 1m,  
Ζώνη Β µε αναφορά στα στοιχεία της Αρναίας, h=565m και  
Ζώνη Γ µε αναφορά στα στοιχεία του Ταξιάρχη, h=860m. 
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Θερµοκρασία αέρα 

Ζώνη Α 
Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι µηνιαίες µέσες και ακραίες τιµές της 

θερµοκρασίας για τα έτη 1968-1975. Η ετήσια κύµανση των µέσων αυτών τιµών 
(µέση, µέση µέγιστη, µέση ελάχιστη) είναι απλή µε µέγιστο τον Ιούλιο ή Αύγουστο 
και ελάχιστο τον Ιανουάριο. Η κύµανση αυτή θεωρείται χαρακτηριστική του 
Εύκρατου Μεσογειακού κλίµατος που χαρακτηρίζεται από ήπιους χειµώνες και 
δροσερά, σχετικά, καλοκαίρια. Η ετήσια κύµανση των απόλυτα ακραίων τιµών είναι, 
επίσης, απλή µε µέγιστο τον Ιούλιο ή Αύγουστο και ελάχιστο τον Ιανουάριο ή τον 
Φεβρουάριο. Η απόλυτα µέγιστη τιµή (38,0οC) σηµειώθηκε τον Ιούλιο 1973, ενώ η 
απόλυτα ελάχιστη τιµή (-4,8οC) τον Φεβρουάριο 1975. Κατά τη χειµερινή περίοδο 
είναι πιθανή η εµφάνιση µερικού ή ολικού παγετού.  

 
Πίνακας 1. Θερµοκρασία αέρος, σχετική υγρασία και βροχόπτωση στον 

Μετεωρολογικό Σταθµό Ν. Μαρµαρά. Περίοδος 1968 – 1975. 
Μήνας Θερµοκρασία  Βροχόπτωση 

 Απόλυτα 
µέγιστη  

Μέση 
µέγιστη Μέση Μέση 

ελάχιστη 
Απόλυτα 
ελάχιστη 

Σχετική 
υγρασία (%) 

Ύψος 
Βροχής 

Ηµέρες 
βροχής 

Ιανουάριος 18,2 10,7 7,9 4,6 -3,0 80 69,1 9 
Φεβρουάριος 19,4 12,4 8,7 4,9 -4,8 76 59,2 8 
Μάρτιος 22,5 13,7 9,8 5,8 -4,0 76 60,3 9 
Απρίλιος 28,8 18,4 13,7 8,2 1,0 73 33,3 6 
Μάιος 34,0 24,2 18,6 12,5 6,6 68 25,3 5 
Ιούνιος 35,9 28,2 22,7 16,4 11,6 65 31,5 2 
Ιούλιος 38,0 29,8 24,6 18,4 11,8 66 24,5 4 
Αύγουστος 36,4 30,0 24,4 18,5 13,2 64 19,0 3 
Σεπτέµβριος 33,0 26,7 21,4 16,0 8,4 69 35,1 4 
Οκτώβριος 30,0 21,0 16,1 11,2 2,0 74 41,0 6 
Νοέµβριος 23,3 16,8 12,3 7,9 -2,0 78 18,0 5 
∆εκέµβριος 19,2 12,7 8,8 4,9 -2,7 79 54,5 10 

 
Το µέσο Ετήσιο Θερµοµετρικό Εύρος (Ε.Θ.Ε) είναι 16,7 οC, πράγµα που σηµαίνει 

ότι το κλίµα της παραλιακής περιοχής του Αγίου Όρους χαρακτηρίζεται, κατά 
Gorcynski, ως Θαλάσσιο Μεταβατικό µε τέσσερις διακριτές εποχές, όπως ακριβώς 
συµβαίνει σ΄ όλο το νησιωτικό χώρο της χώρας µας. 

Ζώνη Β  
Η µορφή της ετήσιας κύµανσης τόσο των µέσων όσο και των ακραίων τιµών είναι 

παρόµοια µε εκείνη της ζώνης Α (Πίνακας 2). Υπάρχει βέβαια σαφής διαφορά ως 
προς το εύρος των τιµών. Στη ζώνη Β οι τιµές είναι πολύ µικρότερες εκείνων της 
ζώνης Α. Οι µέσες µηνιαίες τιµές στις δύο ζώνες διαφέρουν από 1,9 οC (Ιούλιος) έως 
5,7 οC (Φεβρουάριος). Οι διαφορές αυτές είναι γενικά, αυξηµένες κατά τη χειµερινή 
περίοδο. 

 
 
Πίνακας 2. Θερµοκρασία αέρος, σχετική υγρασία και βροχόπτωση στον 

Μετεωρολογικό Σταθµό Αρναίας Χαλκιδικής. Περίοδος 1978 – 1995. 
Θερµοκρασία  Βροχόπτωση 

Μήνας Απόλυτα 
µέγιστη  

Μέση 
µέγιστη Μέση Μέση 

ελάχιστη 
Απόλυτα 
ελάχιστη 

Σχετική 
υγρασία (%) 

Ύψος 
Βροχής 

Ηµέρες 
βροχής 

Ηµέρες 
χιονιού 

Ιανουάριος 17,5 5,6 2,4 -2,4 -13,5 84 38 6 3 
Φεβρουάριος 18,6 6,1 3,2 -1,8 -15,0 83 55 6 3 
Μάρτιος 22,5 10,0 6,6 1,1 -12,0 80 52 7 1 
Απρίλιος 29,0 14,7 11,2 5,1 -4,0 73 52 8 0 
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Μάιος 31,5 19,4 15,8 8,9 -0,5 72 54 8 0 
Ιούνιος 36,6 24,4 20,6 13,0 3,5 67 47 5 0 
Ιούλιος 38,6 26,7 22,7 14,8 6,5 66 54 5 0 
Αύγουστος 36,5 26,5 22,1 14,8 6,5 67 33 4 0 
Σεπτέµβριος 34,5 23,3 18,6 11,4 1,0 73 32 3 0 
Οκτώβριος 32,5 17,4 13,4 7,8 -4,5 80 58 6 0 
Νοέµβριος 25,0 10,7 7,6 3,2 -8,0 86 88 9 1 
∆εκέµβριος 20,0 7,4 4,4 -1,1 -13,0 86 87 7 1 

 
 
Το µέσο Ε.Θ.Ε. στη ζώνη Β είναι 20,3 οC πράγµα που δηλώνει ότι το κλίµα στη 

ζώνη αυτή αποκλίνει του Θαλάσσιου Μεταβατικού, περισσότερο προς τον αντίστοιχο 
τύπο του Ηπειρωτικού. 
Η απόλυτα µέγιστη τιµή της θερµοκρασίας του αέρα, ίση µε 38,6 οC, σηµειώθηκε 

τον Ιούλιο 1988, ενώ η απόλυτα ελάχιστη (ίση µε -15,0 οC), τον Φεβρουάριο του 
1983. Η εµφάνιση ολικού ή µερικού παγετού είναι πιθανή στη ζώνη αυτή, κατά τη 
χρονική περίοδο Οκτωβρίου - Μαΐου. 

Ζώνη Γ 
Η µορφή της ετήσιας κύµανσης των µέσων και ακραίων µηνιαίων τιµών της 

θερµοκρασίας του αέρα (Πίνακας 3), είναι η ίδια µε αυτή που αναφέρθηκε στις ζώνες 
Α και Β. Οι τιµές της θερµοκρασίας του αέρα είναι στη ζώνη αυτή, λόγω υψόµετρου, 
σαφώς µικρότερες των αντιστοίχων του ζωνών Α και Β. 

 
Πίνακας 3. Θερµοκρασία αέρος, σχετική υγρασία και βροχόπτωση στον 

Μετεωρολογικό Σταθµό Ταξιάρχη Χαλκιδικής. Περίοδος 1974 -84. 
Θερµοκρασία  Βροχόπτωση 

Μήνας Απόλυτα 
µέγιστη  

Μέση 
µέγιστη Μέση Μέση 

ελάχιστη 
Απόλυτα 
ελάχιστη 

Σχετική 
υγρασία (%) 

Ύψος 
Βροχής 

Ηµέρες 
βροχής 

Ιανουάριος 16,2 4,5 1,3 -2,3 -14,4 78 59,4 8 
Φεβρουάριος 19,4 4,9 1,9 -1,6 -13,2 81 71,0 9 
Μάρτιος 20,6 8,9 5,3 1,4 -9,0 77 58,1 9 
Απρίλιος 25,6 12,8 8,7 4,4 -8,0 70 64,2 10 
Μάιος 29,0 18,5 14,3 9,4 -0,2 68 72,6 9 
Ιούνιος 34,0 23,4 18,6 13,4 3,5 65 58,9 6 
Ιούλιος 33,8 25,6 20,4 14,6 7,4 64 43,4 5 
Αύγουστος 34,4 24,3 19,3 14,1 7,6 68 53,3 5 
Σεπτέµβριος 29,0 21,9 16,5 11,6 3,2 69 21,6 3 
Οκτώβριος 28,6 16,3 12,5 7,8 -4,2 78 70,6 6 
Νοέµβριος 19,2 9,7 6,5 3,2 -9,0 81 85,9 9 
∆εκέµβριος 15,8 6,4 3,3 -0,1 -12,2 78 92,1 8 

 
Οι διαφορές των µέσων µηνιαίων τιµών µεταξύ των ζωνών Α και Γ κυµαίνονται 

από 4,1 οC (Ιούνιος) έως 6,6 οC (Ιανουάριος). Το µέσο Ε.Θ.Ε. είναι 19,1 οC, οπότε ως 
προς την κλιµατική κατάταξη κατά Gorzynski το κλίµα στη ζώνη αυτή αποκλίνει του 
Θαλάσσιου Μεταβατικού, περισσότερο προς τον αντίστοιχο τύπο του Ηπειρωτικού.  
Η απόλυτα µέγιστη τιµή, ίση µε 34,4 οC, σηµειώθηκε τον Αύγουστο 1983, ενώ η 

απόλυτα ελάχιστη ίση µε –14,4 οC, σηµειώθηκε τον Ιανουάριο 1979. Η εµφάνιση 
ολικού ή µερικού παγετού είναι πιθανή στη ζώνη αυτή από τον Οκτώβριο έως τον 
Μάιο. 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο Μεσογειακός χαρακτήρας του κλίµατος της 

Χερσονήσου του Άθω, µε τέσσερις διακριτές εποχές, υπάρχει σ΄ όλο το εύρος της 
ευρύτερης περιοχής της. Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι η άνοιξη είναι 
ψυχρότερη του φθινοπώρου, κατά 2 οC (Πίνακας 4). 
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Πίνακας 4. Μέσες τιµές της θερµοκρασίας του αέρα ανά εποχή (Μ.Σ. Ν. 
Μαρµαρά, Αρναίας και Ταξιάρχη)  
 Χειµώνας  Άνοιξη Καλοκαίρι Φθινόπωρο 
Ζώνη Α 8,5 14,0 23,9 16,6 
Ζώνη Β 3,3 11,2 21,8 13,2 
Ζώνη Γ 2,1 9,4 19,4 11,8 

Υγρασία του αέρα. 
Στο Σχήµα 2, απεικονίζονται οι µέσες µηνιαίες τιµές της σχετικής υγρασίας για 

τους τρεις αντιπροσωπευτικούς σταθµούς των ζωνών Α, Β και Γ. . Οι µέσες τιµές της 
παραµέτρου αυτής είναι σχετικά αυξηµένες και κυµαίνονται από 64% έως 86%. 

Σχήµα 2. Ετήσια πορεία των µέσων τιµών της σχετικής υγρασίας στους τρεις 
αντιπροσωπευτικούς σταθµούς των ζωνών Α, Β και Γ. 

 

Βροχοπτώσεις 
Η βροχή είναι το πιο σύνηθες από το σύνολο των ατµοσφαιρικών 

κατακρηµνισµάτων (χιόνι, χαλάζι κ.λπ.) και αποτελεί βασικό κλιµατικό στοιχείο για 
τον καθορισµό του τύπου του κλίµατος ενός τόπου. 
Η παράµετρος αυτή παρουσιάζει µεγάλη µεταβλητότητα τόσο ως προς τον χρόνο 

όσο και ως προς τον τόπο. 
Από την ανάλυση της ετήσιας πορείας του µέσου ύψους βροχής και στους 3 

σταθµούς (Σχήµα 3), προκύπτει ότι για τις ζώνες Β και Γ, οι βροχερότεροι µήνες είναι 
ο Νοέµβριος και ∆εκέµβριος. Γενικά, στις εν λόγω ζώνες το µεγαλύτερο ποσοστό της 
ετήσιας βροχόπτωσης σηµειώνεται στη διάρκεια της χειµερινής περιόδου, χωρίς όµως 
να αποκλείονται και µεγάλα ποσά κατά τη θερινή περίοδο τα οποία, ως γνωστόν, 
αφορούν µεµονωµένες θερµικές καταιγίδες που δεν διαρκούν περισσότερο από δύο 
ώρες. Οι καταιγίδες αυτές συνοδεύονται συνήθως και από κεραυνούς. Η συχνότητα 
πτώσης κεραυνών στην εν λόγω περιοχή είναι σχετικά αυξηµένη (Ντάφης κ.ά 1999).  
Τέλος, αξίζει να αναφερθούν τα µέγιστα µηνιαία ύψη βροχής που σηµειώθηκαν σε 

καθένα από τους τρεις µετεωρολογικούς σταθµούς. Αυτά είναι: 245 mm τον 
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Ιανουάριο 1969 στον Ν. Μαρµαρά, 301 mm τον ∆εκέµβριο 1990 στην Αρναία και 
207 τον ∆εκέµβριο 1980 στον Ταξιάρχη. 

 

Σχήµα 3. Ετήσια πορεία (Ν. Μαρµαράς 1969-1975, Αρναία 1978-1995 και 
Ταξιάρχης 1974-1984) των µέσων µηνιαίων υψών βροχής στον Ν. Μαρµαρά, στην 
Αρναία και στον Ταξιάρχη. 

 
Προσεγγίζοντας το θέµα του υδατικού ισοζυγίου από την άποψη της ετήσιας 

πορείας της βροχόπτωσης και της θερµοκρασίας όπως αποτυπώνεται στα 
οµβροθερµικά διαγράµµατα (Σχήµα 4), προκύπτει ότι στη ζώνη Α (Ν. Μαρµαράς) 
υπάρχει πλεόνασµα νερού για την τροφοδοσία των υπόγειων υδροφορέων µόνο κατά 
τη χρονική περίοδο Νοεµβρίου – Απριλίου ενώ στη ζώνες Β και Γ η περίοδος µε 
πλεόνασµα είναι σαφώς µεγαλύτερες. Ειδικότερα, στη Ζώνη Β (Αρναία) έλλειµµα 
νερού εµφανίζεται µόνο την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεµβρίου ενώ στη Ζώνη Γ 
(Ταξιάρχης) η περίοδος µε έλλειµµα περιορίζεται στην περίοδο Σεπτεµβρίου-
Αυγούστου. 
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Σχήµα 4. Οµβροθερµικά διαγράµµατα αντιπροσωπευτικών σταθµών κάθε ζώνης. 
4α: Ζώνη Α-Ν. Μαρµαράς, 4β: Ζώνη Β-Αρναία και 4γ: Ζώνη Γ-Ταξιάρχης. 

 

Κλιµατική κατάταξη 
Η διεθνώς αναγνωρισµένη κλιµατική κατάταξη κατά Koppen χρησιµοποιεί ως 

κριτήριο τη θερµοκρασία και τα κατακρηµνίσµατα. Με βάση την ανωτέρω ανάλυση 
των παραµέτρων αυτών, προκύπτει ότι στην περιοχή της ζώνης Α επικρατεί ο τύπος 
κλίµατος Csa, δηλαδή καθαρά µεσογειακός τύπος κλίµατος, µε θερµά και ξηρά 
καλοκαίρια και ήπιους χειµώνες. Στην περιοχή των ζωνών Β και Γ επικρατεί, κατά 
κανόνα, ο τύπος κλίµατος Cfa δηλαδή υγρός υποτροπικός τύπος κλίµατος. Ο τύπος 
αυτός του κλίµατος χαρακτηρίζεται από µεγάλης διάρκειας θερµά καλοκαίρια από 
ήπιους χειµώνες και υγρές όλες τις εποχές του έτους (ισοκατανοµή της 
βροχόπτωσης). 
Σε ό,τι αφορά την τιµή του δείκτη ξηρότητας του de Martone, οι ζώνες Α, Β και Γ 

χαρακτηρίζονται από τον τύπο κλίµατος "Μεσογειακό" "υγρό" και "πολύ υγρό", 
αντίστοιχα. 
Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτουν τα παρακάτω: 

• Με βάση την κλιµατική κατάταξη κατά Koppen, στη µεν ζώνη Α 
επικρατεί ο τύπος κλίµατος Csa, στις δε ζώνες Β και Γ ο τύπος Cfa. 
∆ηλαδή γενικά απαντά, ο Μεσογειακός τύπος κλίµατος µε 4 διακριτές 
εποχές, σχετικά θερµά καλοκαίρια και ήπιους χειµώνες µε διαφοροποίηση 
κυρίως ως προς την υγρασία. 

 Μετεωρολογικός Σταθµός Ν. Μαρµαρά
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• Η ετήσια πορεία των µέσων και ακραίων τιµών της θερµοκρασίας του 
αέρα και στις 3 ζώνες είναι απλή µε µέγιστο το καλοκαίρι και ελάχιστο 
τον χειµώνα. 

• Η αντίστοιχη πορεία της υγρασίας είναι επίσης απλή και αντίστροφη 
εκείνης της θερµοκρασίας. 

• Το φθινόπωρο είναι θερµότερο από την άνοιξη. 
• Το Ε.Θ.Ε. αυξάνει µε το υψόµετρο. 
• Στη διάρκεια του χειµώνα σηµειώνονται οµάδες διαδοχικών ηµερών µε 

ιδιαιτέρως χαµηλές θερµοκρασίες (-15,0ο C) ιδιαίτερα στις ζώνες Β και Γ. 
• Από τον Οκτώβριο έως τον Μάιο είναι πιθανή η εµφάνιση µερικού ή 

ολικού παγετού. 
• Το βροχοµετρικό σύστηµα που επικρατεί είναι και αυτό Μεσογειακού 

τύπου, δηλαδή το µεγαλύτερο ποσοστό της ετήσιας βροχόπτωσης πέφτει 
κατά το χειµερινό εξάµηνο. Υπάρχουν βροχές και κατά το θέρος, οι οποίες 
συνήθως προέρχονται από τοπικές θερµικές καταιγίδες. 

2.1.2. Γεωλογία-Γεωµορφολογία 

Η Χερσόνησος του Άθω παρουσιάζει, σε σχέση µε την έκτασή της, µεγάλη 
ποικιλία γεωλογικών σχηµατισµών και πετρωµάτων (βλ. Χάρτη 2) τα οποία σε 
συνδυασµό µε το κλίµα και το ανάγλυφο επηρεάζουν την εδαφογένεση και την 
παραγωγικότητα των εδαφών και συνεπώς την εµφάνιση της βλάστησης και τη 
δυναµική της. Ακολούθως παρουσιάζονται οι κυριότεροι γεωλογικοί σχηµατισµοί 
που απαντούν στο Άγιο Όρος (Ι.Γ.Μ.Ε. 1978, Ντάφης κ.ά 1999). 

Ιζηµατογενή πετρώµατα  

Αλλουβιακές αποθέσεις 
Εµφανίζονται σε περιορισµένη έκταση κυρίως στο βόρειο τµήµα της χερσονήσου. 

Πλειστοκαινικές αποθέσεις 
Οι αποθέσεις αυτές, κυρίως κροκαλοπαγείς, εµφανίζονται στο ΝΑ άκρο της 

χερσονήσου από την Ι. Μονή Μεγίστης Λαύρας µέχρι τη Σκήτη Τιµίου Προδρόµου 
(Ρουµανική) και κατά θέσεις στη νότια πλευρά του Άθω (Άγιο Νείλο). 
Χαρακτηρίζονται από τη σαθρότητα και την τάση κατολίσθησης (βλ. κατολίσθηση 
Αγίου Νείλου). ∆ίνουν µέτριας σύνθεσης και παραγωγικότητας εδάφη µε καλές 
φυσικές ιδιότητες. 
Αυτά έχουν µια σχετικά περιορισµένη εµφάνιση στη Χερσόνησο του Άθω και 

περιορίζονται στον σχηµατισµό του κυρίως όγκου του Άθω. Αποτελούνται από 
αποκρυσταλλωµένους ασβεστόλιθους και µάρµαρα. ∆ηµιουργούν βαριά αργιλώδη 
εδάφη, πλούσια σε βάσεις, αρκετά γόνιµα. Στη νότια πλευρά κατά τόπους επιτείνουν 
την ξηρασία του θέρους συµβάλλοντας στην εµφάνιση δενδρώδους ευφόρβιας. 

Μεταϊζηµατογενή πετρώµατα  

Ενότητα Άσπρης Βρύσης-Χορτιάτη  
Ανακρυσταλωµένοι ασβεστόλιθοι και µάρµαρα. Εµφανίζεται στο νότιο µέρος της 

χερσονήσου και αποτελεί το κύριο πέτρωµα του Άθω. Πρόκειται για λευκούς, 
τεφρούς ή γαλαζωπούς µε παχυστρωµατώδη ή συµπαγή µορφή σε φακούς και 
στρώµατα µέσα στη µαγµατική σειρά του Χορτιάτη. 
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Σερβοµακεδονική µάζα: Παλαιοζωικό ή και αρχαιότερο.  
Η γεωτεκτονική αυτή ζώνη εµφανίζεται στο κεντρικό τµήµα της χερσονήσου από 

το ύψος της περιοχής της Ι. Μ. Κωνσταµονίτου µέχρι την περιοχή της Ι.Μ. 
Ξηροποτάµου στη δυτική πλευρά και της Ι. Μ. Καρακάλου στην ανατολική πλευρά 
µε δύο σχηµατισµούς:  
α. Σχηµατισµός Βερτίσκου: Εµφανίζεται στο µεγαλύτερο µέρος του κεντρικού 

τµήµατος της χερσονήσου και αποτελείται από διαµαρµαρυγιακούς γνεύσιους 
σκοτεινότερους ή καστανούς και βιοτιτικούς γνεύσιους σκοτεινότεφρους ή 
καστανωπούς. Και τα δύο αυτά πετρώµατα δίνουν ελαφρώς όξινα, µέτριας 
σύστασης (πηλοαµµώδη) εδάφη πλούσια σε κάλιο αλλά φτωχά σε ασβέστιο και 
µαγνήσιο, κατάλληλα για την ανάπτυξη ασβεστόφυγων ειδών όπως η καστανιά 
(Castanea sativa). Τα πετρώµατα αυτά είναι ευαποσάρθωτα και τα εδάφη που 
προκύπτουν από αυτά είναι ασταθή και ευδιάβρωτα. 

β. Τον σχηµατισµό των Κερδυλλίων, ο οποίος εµφανίζεται σε µια εγκάρσια λωρίδα 
πλάτους 3-4 km και από τον ταρσανά της Ι.Μ. Ζωγράφου µέχρι την Ι.Μ. 
Εσφιγµένου. Αποτελείται από ανώτερο ορίζοντα µαρµάρων γαλαζωπών έως 
λευκών, χονδρόκοκκων και παχυστρωµατώδων µε ενστρώσεις αµφιβολιτών. 
∆ίνουν εδάφη αργιλώδη έως αργιλοπηλώδη σταθερής υφής. 

Εκρηξιγενή πετρώµατα  
∆ιµαρµαρυγιακοί γνεύσιοι. Εµφανίζονται στο κεντρικό τµήµα της χερσονήσου. 
Ανώτερος ορίζοντας µαρµάρων. Μάρµαρα γαλαζωπά ή λευκά χονδρόκοκκα 

παχυστρωµατώδη µε ενστρώσεις αµφιβολιτών. Εµφανίζονται στο κεντρικό τµήµα της 
χερσονήσου. 
Απλιτικός γρανοδιορίτης (τύπου Χιλιανταρίου), λευκοκρατικός µέσο – έως 

αδρόκοκκος. Εµφανίζεται στο Β. τµήµα της Χερσονήσου στην περιοχή της Ι.Μ. 
Χιλιανταρίου. Αποσαρθρώνεται εύκολα και δίνει ελαφρώς όξινα χαλαρά αµµώδη έως 
αµµοπηλώδη εδάφη, συνήθως µικρού βάθους και µικρής γονιµότητας, τα οποία 
κυριαρχούνται από σχηµατισµούς της χαλεπίου πεύκης (Pinus halepensis) και της 
σουσούρας (Erica manipuliflora). Τα εδάφη αυτά, πέρα από τη µικρή παραγωγική 
τους ικανότητα είναι πολύ ασταθή και ευδιάβρωτα και δηµιουργούν προβλήµατα 
κατά τη διάνοιξη των δρόµων. Πρέπει και εδώ να αποφεύγονται οι ελιγµοί επί της 
πλαγιάς και η δηµιουργία υψηλών πρανών µεγάλης κλίσης. 
Βιοτικός και διµαρµαρυγιακός γρανοδιορίτης (τύπου Σιθωνίας). Εµφανίζεται 

κυρίως στη Χερσόνησο του Αράπη. 
Παρείσακτες κοίτες, φλέβες και αποφύσεις του γρανοδιορίτη (τύπου 

Χιλανδαρίου) που έχουν διεισδύσει στα µεταϊζήµατα. Εµφανίζονται κυρίως στο Ν∆ 
άκρο της εµφάνισης του γρανοδιορίτη. 
Γρανίτης (τύπου Γρηγορίου). Κυρίως βιοτιτικός και κεροστιλβικός - βιοτιτικός 

γρανίτης έως γρανοδιορίτης. Καταλαµβάνει σηµαντική έκταση µεταξύ του Ν. Ορίων 
της Ι.Μ. Ξηροποτάµου και Ι.Μ. Γρηγορίου. Πέτρωµα δυσαποσάθρωτο, δίνει ελαφρώς 
όξινα εδάφη πλούσια σε κάλιο, µέσης µηχανικής σύστασης και καλής παραγωγικής 
ικανότητας. 
Φλέβες, παρείσακτες κοίτες και αποφύσεις του γρανίτη (τύπου Γρηγορίου). 

Κυρίως προς τη βόρεια και την ανατολική πλευρά της εµφάνισης του γρανίτη τύπου 
Γρηγορίου. Οι ιδιότητες του εδάφους είναι παρόµοιες µε εκείνες των εδαφών που 
προέρχονται από γρανίτη ή γνεύσιους. 
Πλαγιοκλαστικός - µικροκλινικός γνεύσιος, υπόλευκος, µέσο - λεπτόκοκκος, 

λεπτοστρωµατώδης, εναλλασσόµενος µε τη µαγµατική σειρά του Χορτιάτη. 
Εµφανίζεται στη ΝΑ πλευρά της Χερσονήσου νοτίως του ακρωτηρίου Κασάρι µέχρι 
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το Ακρωτήριο Χελώνα και στο ύψος του Μικρού Βελά. ∆ίνει λεπτόκοκκα, συνεκτικά 
πηλώδη έως αργιλοπηλώδη εδάφη, πλούσια σε κάλιο. Αρκετά σταθερά εδάφη µε 
καλή παραγωγική ικανότητα. 
Μαγµατική σειρά Χορτιάτη. Πρασινοσχιστόλιθοι: Σκουροπράσινοι και 

καστανωποί λεπτό - έως µεσόκοκκοι, κυρίως επιδοτιτικοί - χλωριτικοί σχιστόλιθοι, 
κεροστιλβικοί - επιδοτιτικοί σχιστόλιθοι. ∆ίνουν ελαφρώς όξινα εδάφη µε πολύ καλή 
µηχανική σύσταση (πηλώδη έως αργιλοπηλώδη) και καλές φυσικές ιδιότητες. Από τα 
γονιµότερα εδάφη της Χερσονήσου, σταθερά και µε καλή παραγωγική ικανότητα. 
Εµφανίζονται από τα όρια της Ι.Μ. Γρηγορίου του Αντίθωνα και του Κόλπου της 
Μορφονού µέχρι το ρέµα Καλάθα και τον όρµο Μανδράκι. 
Υπερβασικά πετρώµατα. Σε µικρούς φακούς σερπεντιωµένα. ∆ιάσπαρτες κηλίδες 

στη ζώνη του παραπάνω πετρώµατος και ιδιαίτερα στον όρµο Μορφονού. ∆ίνουν 
βαρειά αργιλώδη εδάφη πλούσια σε µαγνήσιο. 
Αµφιβολίτες. Σκοτεινοπράσινοι ή µαύροι σε λεπτά στρώµατα µε καλή στρώση, 

λεπτότεροι χονδρόκοκκοι µε µεγάλη σκληρότητα. Βρίσκονται στην περιοχή 
εµφάνισης των γνευσίων µε τους οποίους εναλλάσσονται ιδιαίτερα στην περιοχή 
Βατοπαιδίου και Κωνσταµονίτου και σε µία λωρίδα µεταξύ των µαρµάρων 
Κερδυλλίων και των γνευσίων. ∆ίνουν µέσης σύστασης εδάφη πλούσια σε κάλιο 
αλλά και σε βάσεις. 
Αµφιβολίτες εναλλασσόµενοι µε πλαγιοκλαστικούς – µικροκλινικούς 

γνεύσιους. Με περιορισµένη εµφάνιση στην Α πλευρά περί το Ακρωτήριο Χαλκιάς. 
Περιδοτίτες και δονίτες. Γενικά σερπεντιωµένοι. ∆ιάσπαρτες κηλίδες στη ζώνη 

των γνευσίων και των αµφιβολιτών. Εδάφη βαριά αργιλοπηλώδη πλούσια σε 
µαγνήσιο. 

 
Η περιοχή του Αγίου Όρους παρουσιάζει έντονο ανάγλυφο µόνο στο νότιο άκρο 

της χερσονήσου. ∆ιατρέχεται κατά µήκος από µια ελαφρώς κυµατοειδή και βαθµιαία 
ανυψούµενη λοφοσειρά, µε βαθµιαία ανερχόµενο υπερθαλάσσιο ύψος από 450 έως 
990 για να καταλήξει, στο νοτιοανατολικό της άκρο, στο υπερθαλάσσιο ύψος των 
2.033 της απότοµης έως απόκρηµνης κωνοειδούς κορυφής του Άθω.  
Οι χαραδρώσεις που είναι εγκάρσιες και λιγότερο ή περισσότερο βαθιές και 

απότοµες εναλλάσσονται µε λιγότερο απότοµες πτυχώσεις. Οι υψοµετρικές διαφορές 
δεν είναι µεγάλες καθώς το 82,1% της συνολικής επιφάνειας έχει υπερθαλάσσιο ύψος 
µικρότερο των 500 m µε λοφώδη κυρίως µορφή, το 14,4% είναι ηµιορεινό (500 – 
1.000 m) και µόλις το 3,5% είναι ορεινό >1000 m. Ωστόσο, το ανάγλυφο δίνει 
τραχειά εντύπωση λόγω των απότοµων πλαγιών, που ξεκινούν σχεδόν από τη 
θάλασσα. Το Άγιο Όρος σε αντίθεση µε τις άλλες δυο χερσονήσους της Χαλκιδικής 
παρουσιάζει πολύ µικρή εµφάνιση αµµωδών παραλίων. 

2.1.3. Έδαφος1 

Τα εδάφη του Αγίου Όρους χαρακτηρίζονται αµµοαργιλώδη έως αργιλοαµµώδη 
ενώ κατά θέσεις εµφανίζονται και αµµοπηλώδη. Είναι κατά κανόνα αυτόχθονα µε 
εξαίρεση µικροθέσεις σε χαµηλότερα υψόµετρα όπου έχουν υπάρξει 
µικροµετακινήσεις και τις εκβολές των χειµάρρων στις οποίες απαντούν αλλουβιακές 
αποθέσεις. 

                                                 
1 Τα στοιχεία για το έδαφος προέρχονται από τα φύλλα ειδικής περιγραφής των διαχειριστικών 

µελετών των µοναστηριακών δασών. 



 

 22  
 

 

Το βάθος του εδάφους κυµαίνεται ανάλογα µε την τοπογραφική διαµόρφωση και 
το ιστορικό διαχείρισης κάθε περιοχής (γεωργική χρήση, αποψιλωτικές υλοτοµίες, 
πυρκαγιές κ.ά.) 
Ειδικότερα, στη ζώνη των αείφυλλων πλατυφύλλων επικρατούν µεσογειακά εδάφη 

µε A-C ορίζοντα µε ελάχιστο χούµο ο οποίος αποσυντίθεται γρήγορα. Παρατηρείται 
ωστόσο το φαινόµενο κατά θέσεις να συσσωρεύονται µεγάλες ποσότητες νεκρής 
οργανικής ουσίας που δεν αποσυντίθεται λόγω της σχετικά χαµηλής υγρασίας. Η 
συσσώρευση αυτή αυξάνει τους κίνδυνο πυρκαγιάς. Στις περιοχές όπου επικρατεί η 
δρυς απαντούν κυρίως ορφνά καστανόχροα εδάφη µε έντονα ερυθρό ή ορφνέρυθρο 
ορίζοντα εµπλουτισµού ο οποίος φέρει σηµάδια έκπλυσης αλάτων και διαπήλωση 
κολλοειδών. Εδώ οι ορίζοντες διαφοροποιούνται περισσότερο και υπάρχει 
µεγαλύτερη ποσότητα χούµου. 

2.1.4. Υδρολογία  

Στο Άγιο Όρος δεν απαντούν ποταµοί συνεχούς ροής και φυσικές λίµνες. 
Αντιθέτως, υπάρχει ένα αρκετά πυκνό δίκτυο χειµάρρων, πολλοί εκ των οποίων 
παρουσιάζουν ροή για µεγάλη περίοδο του έτους. Το πυκνό δίκτυο των χειµάρρων 
αποδίδεται στην πυκνή βλάστηση που προστατεύει το έδαφος από τη διάβρωση 
(σύµφωνα µε τους Αθανασιάδη 1998, Γκανιάτσα 1963, Ντάφης 1992 και 1998 η 
κάλυψη υπερβαίνει το 90%) και στην κυριαρχία αδιαπέρατων από το νερό 
πετρωµάτων που αποτρέπουν τις απώλειες νερού προς µεγάλα βάθη. 

2.1.5. Χλωρίδα 

Η χλωρίδα του Αγίου Όρους είναι επίσης χαρακτηριστική της ιδιοµορφίας του. Το 
ποικιλόµορφο, δύσκολα προσιτό φυσικό περιβάλλον, βρίσκεται σε αρµονία µε την 
υπερχιλιετή παρουσία των Ιερών Μονών µε τέτοιον καταπληκτικό τρόπο, ώστε ο 
επισκέπτης να νιώθει ότι βρίσκεται πράγµατι πιο κοντά στον Θεό. Όπως η 
πνευµατική ζωή στο Άγιο Όρος παρέµεινε επί αιώνες αναλλοίωτη, έτσι και το φυσικό 
περιβάλλον διατήρησε, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, τη φυσικότητά του. Το 
ποικιλόµορφο ανάγλυφο µε τα πολυάριθµα ρέµατα, τις απόκρηµνες πλαγιές µε τις 
ποικίλες εκθέσεις, τα φαράγγια και η υψοµετρική διαφορά από την επιφάνεια της 
θάλασσας έως τα 2033 m του Άθω και η µεγάλη ποικιλία πετρωµάτων, συνετέλεσαν 
στη δηµιουργία µεγάλης ποικιλότητας ενδιαιτηµάτων. 
Τα παραπάνω αίτια µαζί µε τη γεωγραφική αποµόνωση και την επί αιώνες έλλειψη 

βοσκής αιγοπροβάτων εξηγούν την πλούσια και άκρως ενδιαφέρουσα χλωρίδα της 
περιοχής. Η χλωρίδα περιλαµβάνει πολλά σπάνια, ενδηµικά και άλλα ενδιαφέροντα 
είδη φυτών, τα οποία σχηµατίζουν κατά τόπους διάφορους τύπους βλάστησης και 
προσδίδουν στο τοπίο µοναδική φυσική οµορφιά.  
Σύµφωνα µε τους Μπαµπαλώνα κ.ά. (1998) η χλωρίδα του Αγίου Όρους 

περιλαµβάνει 1453 είδη και υποείδη που αντιπροσωπεύουν στην περιοχή 539 γένη 
φυτών και 109 οικογένειες. Από τα παραπάνω τάξα, 26 ανήκουν στα πτεριδόφυτα, 12 
στα γυµνόσπερµα και 1415 στα αγγειόσπερµα. 
Η ποικιλόµορφη αυτή χλωρίδα περιλαµβάνει τοπικά ενδηµικά, ελληνικά ενδηµικά 

και βαλκανικά ενδηµικά, µε εξάπλωση σε τµήµα ή σε ολόκληρη τη βαλκανική 
χερσόνησο. 
Σύµφωνα µε τον Γκανιάτσα (1963), η χλωρίδα του Αγίου Όρους αποτελείται από 

Μεσογειακά στοιχεία (70%), στοιχεία Βορειανατολικής προέλευσης (15%), 
Βαλκανικά στοιχεία (9%), Μεσευρωπαϊκά (4%) και τοπικά ενδηµικά (2%). 
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Με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία και γενικά µε βάση τον χλωριδικό πλούτο 
της Χερσονήσου και ειδικά τον αριθµό των σηµαντικών και ενδιαφερόντων ειδών, 
όπως είναι τα ενδηµικά, τα σπάνια και τα κινδυνεύοντα, η περιοχή χαρακτηρίζεται ως 
µια από τις πλουσιότερες του Ελλαδικού χώρου. 

Απειλούµενα και προστατευόµενα είδη 
Η Χερσόνησος του Αγίου Όρους, λόγω της γεωγραφικής της θέσης και της 

ορεογραφικής της διαµόρφωσης, ευρισκόµενη εντός του µεσογειακού χώρου 
συγκεντρώνει πέρα από τα πολλά µεσογειακά, αρκετά βαλκανικά και ευρωπαϊκά 
χλωριδικά στοιχεία και επιπρόσθετα δέχεται την επίδραση από το ευρύτερο χώρο της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των εύξεινων περιοχών (Μπαµπαλώνας 1998). 
Ειδικότερα, σύµφωνα µε τον ίδιο συγγραφέα η χλωρίδα του Αγίου Όρους 
περιλαµβάνει 14 τοπικά ενδηµικά, 43 ελληνικά ενδηµικά και 70 βαλκανικά ενδηµικά 
είδη. 
Στον Πίνακα 5 παρουσιάζονται τα απειλούµενα και προστατευόµενα είδη που 

απαντούν στο Άγιο Όρος. Αναφέρεται επίσης η παρουσία τους στα δάση αριάς και 
δρυός 

 
Πίνακας 5. Απειλούµενα και προστατευόµενα είδη φυτών στο Άγιο Όρος 
α/α  1 2 3 4 
 1 Abies cephalonica   x     
 2 Aethionema orbiculatum   x     
 3 Antehemis sibthorpii    V   
 4 Asperula aristata ssp. thessala   x     
 5 Astragalus thracicus ssp. monochorum   x     
 6 Atropa belladona Γ   Α,∆  
 7 Aubrieta erubescens    R   
 8 Beta nana   x R   
 9 Campanula lavrensis   x   Α  
 10 Centaurea pannosa   x   Α  
 11 Centaurea peucedanifolia Α    Α 
 12 Cephalanthera longifolia Β     Α 
 13 Cyclamen persicum Β  V   Α 
 14 Digitalis leucophaea   x   Α,∆  
 15 Fritillaria euboeica   x R   
 16 Fritillaria graeca   x    Α,∆ 
 17 Helichrysum sibthorpii    V   
 18 Hypericum athoum   x     
 19 Isatis tinctoria ssp. athoa   x    Α,∆ 
 20 Limodorum abortivum Β     Α 
 21 Linum leucanthum   x     
 22 Linum olympicum ssp. athoum   x     
 23 Neotinea maculata Β      
 24 Neottia nidus-avis Β      
 25 Polygonum icaricum   x    Α 
 26 Silene echinosperma   x     
 27 Silene multicaulis ssp. genistifolia   x     
 28 Silene orphanidis Α  V   
 29 Viola athois   x    Α,∆ 
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Επεξηγήσεις Πίνακα 5. 
1. Καθεστώς προστασίας. Το είδος περιλαµβάνεται Α: Στο παράρτηµα ΙΙ της 

Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, Β: Το είδος προστατεύεται από άλλες διεθνείς συµβάσεις 
συµπεριλαµβανοµένης και της Σύµβασης της Βέρνης. Γ: Προεδρικό διάταγµα 
67/80. 

2. Ενδηµικό. Ναι: x. 
3. Κατάσταση διατήρησης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Τρωτό είδος (V), Α4: 

Μη επιβεβαιωµένα τρωτό είδος [(V)], Α5: Σπάνιο είδος (R). 
4. Απαντά στα δάση αριάς (Α), δρυός (∆). Τα στοιχεία παρουσίας από Αθανασιάδη 

(1998) και Μπαµπαλώνα κ.ά. (1998). 
 

2.1.6. Βλάστηση και τύποι οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ  

2.1.6.1. Ζώνες βλάστησης  
Η βλάστηση του Αγίου Όρους παρουσιάζει µεγάλη ποικιλία φυτοκοινωνιών, οι 

οποίες εναλλάσσονται σε µικρή σχετικά έκταση, δηµιουργώντας ένα ποικιλόµορφο 
µωσαϊκό, το οποίο µαζί µε το ανάγλυφο του εδάφους και τις ανθρώπινες 
δραστηριότητες δίνει τη σφραγίδα του στο τοπίο του Αγίου Όρους. 
∆ιακρίνονται πέντε ζώνες βλάστησης (Ντάφης κ.ά. 1999), οι οποίες ξεχωρίζουν 

σαφώς µεταξύ τους, τόσο φυσιογνωµικά όσο και χλωριδικά και οικολογικά. Οι ζώνες 
αυτές διαµορφώνονται κυρίως µε την επίδραση του υψοµέτρου και τροποποιούνται 
από την έκθεση και την κλίση των πλαγιών και τη φύση των πετρωµάτων.  
Οι ζώνες αυτές είναι (Ντάφης κ.ά. 1999):  

1. Η παραλιακή ζώνη βλάστησης.  
2. Η ευµεσογειακή ζώνη των αείφυλλων πλατυφύλλων και των µεσογειακών 

κωνοφόρων (χαλέπιος πεύκη). 
3. Η ζώνη των φυλλοβόλων πλατυφύλλων και του µικτού δάσους. 
4. Η ζώνη των ορεινών µεσογειακών κωνοφόρων. 
5. Η εξωδασική - υπαλπική - αλπική ζώνη βλάστησης. 

Τα δάση αριάς απαντούν στην ευµεσογειακή ζώνη των αείφυλλων πλατυφύλλων 
και στη µεταβατική περιοχή αυτής µε τη ζώνη των φυλλοβόλων πλατυφύλλων όπου 
απαντούν τα δάση µε Quercus frainetto. Συνοπτικά οι ζώνες βλάστησης φαίνονται 
στον Χάρτη 3. Παρακάτω περιγράφονται οι ζώνες βλάστησης στις οποίες απαντούν 
τα δάση αριάς (Quercus ilex) και τα δάση µε Quercus frainetto. 

Ευ-µεσογειακή Ζώνη των αείφυλλων πλατυφύλλων και των µεσογειακών 
κωνοφόρων (χαλέπιος πεύκη). 

Σχηµατισµοί αείφυλλων πλατυφύλλων - µακκία βλάστηση.  
Οι σχηµατισµοί των αείφυλλων πλατυφύλλων δεσπόζουν στο κεντρικό και στο 

νότιο τµήµα της Χερσονήσου, σε µια ζώνη κυµαινόµενου πλάτους, που ξεκινά από 
τις ακτές και φθάνει σε υψόµετρο 300–1100. Το χαµηλότερο υψόµετρο εµφανίζεται 
στις βόρειες πλαγιές, ενώ το υψηλότερο στις νότιες πλαγιές του Άθω. Το διαφορετικό 
κλίµα που διαµορφώνεται στις διαφορετικής έκθεσης πλαγιές της Χερσονήσου, σε 
συνδυασµό µε το πέτρωµα και το ανάγλυφο του εδάφους, δηµιουργούν µια σειρά 
τοπικών κλιµατικών και εδαφικών τύπων, οι οποίοι εκδηλώνονται και στην εµφάνιση 
της βλάστησης µε τη δηµιουργία ενός πολυσχιδούς µωσαϊκού διαφορετικών 
φυτοκοινωνιών. Αδροµερώς οι φυτοκοινωνίες των αείφυλλων πλατυφύλλων του 
Αγίου Όρους µπορούν να ταξινοµηθούν σε εκείνες που εµφανίζονται σχεδόν 
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αποκλειστικά στην ανατολική πλευρά, σπανιότερα στη δυτική και σποραδικά στη 
νότια, σε εκείνες που εµφανίζονται σχεδόν αποκλειστικά στη νότια πλευρά λιγότερο 
στη δυτική και σποραδικά στην ανατολική και σε εκείνες που εµφανίζονται σχεδόν 
αποκλειστικά στη δυτική και τη νότια πλευρά και σποραδικά στην ανατολική. Η 
πλειονότητα τα δασών αριάς απαντά στην ανατολική πλευρά ένα µικρότερο ποσοστό 
στη δυτική και ένα µικρότερο στη νότια. 

α. Ανατολική πλευρά 
Η ανατολική πλευρά δέχεται την ηλιακή ακτινοβολία τις πρωινές ώρες και 

σκιάζεται τις απογευµατινές, ενώ παράλληλα δέχεται την επίδραση των τοπικών ΒΑ 
οµβροφόρων ανέµων και είναι σχετικά ψυχρότερη και υγρότερη από τις αντίστοιχες 
δυτική και νότια πλευρά. Γι' αυτό και συντηρεί µία πολύ πιο πλούσια χλωρίδα και 
δαψιλότερη βλάστηση από τις άλλες δύο. Εδώ απαντούν οι δαψιλότεροι και 
παραγωγικότεροι σχηµατισµοί των αείφυλλων πλατυφύλλων µε συγκυριαρχία της 
αριάς, της δάφνης (Laurus nobilis) και του φράξου (Fraxinus ornus). Το µεγαλύτερο 
µέρος τη ανατολικής πλευράς στην ευµεσογειακή ζώνη καταλαµβάνεται από τον 
σχηµατισµό της αριάς µε φράξο, κουµαριά (Arbutus unedo), φιλλύκι (Phillyrea 
latifolia), µυρτιά (Myrtus communis) και σποραδική εµφάνιση της δάφνης. Ο Rauch 
(1949) περιγράφοντας αυτόν τον τύπο βλάστησης, αναφέρει ότι πουθενά στη 
Μεσόγειο δεν συνάντησε τέτοια οργιώδη µακκία βλάστηση και τον συγκρίνει µε 
ορισµένα µακκί της Κορσικής, στα οποία όµως κυριαρχεί ένα είδος, η κουµαριά. 
Λείπει δηλαδή η µεγάλη ποικιλία ειδών που συναντά κανείς στο Άγιο Όρος. 
Αισθητικά είναι από τους ωραιότερους τύπους βλάστησης. Αυτό οφείλεται στη 

µεγάλη ποικιλία ειδών, το καθένα από τα οποία ξεχωρίζει από τη διαφορετική µορφή 
του και το διαφορετικό χρώµα των φύλλων, των ανθέων και του φλοιού του. Η 
οµορφιά αυτή διατηρείται σε όλες τις εποχές του έτους και ιδιαίτερα την άνοιξη και 
το φθινόπωρο, χάρη στο µωσαϊκό των µορφών και χρωµάτων που δηµιουργείται κάθε 
φορά.  
Χαρακτηριστικά αυτού του τύπου της βλάστησης είναι η άφθονη εµφάνιση 

αναρριχώµενων φυτών όπως του αρκουδόβατου (Ilex aquifolium), του κισσού 
(Hedera helix), του πολυγόνου (Polygonum sp.), του αγριοκλήµατος (Lonicera 
caprifolium), της αγράµπελης (Clematis vitalba), της αναρριχόµενης τριανταφυλλιάς 
(Rosa sempervirens), της καλλιστέγειας (Calystagia sepium) και άλλων. 
Ο τύπος αυτός απαντά επίσης, σε µικρότερες σχετικά επιφάνειες, στη νότια και 

ιδιαίτερα στη δυτική πλευρά, στους καλύτερους σχετικά τόπους. 
Σε ράχες, υποβαθµισµένα εδάφη, τοπικές νότιες εκθέσεις, αβαθή εδάφη και γενικά 

σε λιγότερο γόνιµους σταθµούς, εµφανίζεται ένας λιγότερο παραγωγικός 
σχηµατισµός µε κουµαριά, ρείκια, φιλλύκι και σποραδικά άτοµα αριάς, φράξου, 
δάφνης και κουτσουπιάς (Cercis siliquastrum). Στην ανατολική πλευρά ο τύπος αυτός 
εµφανίζεται σε νησίδες, ενώ κυριαρχεί στη νότια πλευρά, και εµφανίζεται αρκετά 
συχνά στη δυτική. 
Στα πιο υποβαθµισµένα εδάφη εµφανίζεται ο σχηµατισµός της σουσούρας (Erica 

manipuliflora) µε λαδανιές (Cistus sp.), ο οποίος είναι και ο λιγότερο παραγωγικός 
και αποτελεί τον πιο υποβαθµισµένο τύπο βλάστησης. Στην ανατολική πλευρά τον 
συναντάµε σε µικρές µόνο κηλίδες, στη δυτική τον συναντάµε συχνότερα, ενώ στο 
βόρειο τµήµα της Χερσονήσου, στην περιοχή των δασών της χαλεπίου πεύκης (Pinus 
halepensis), απαντά πολύ συχνά και σε σχετικά µεγάλη έκταση µε σποραδικά άτοµα 
χαλεπίου πεύκης. Αυτό οφείλεται στη φύση του πετρώµατος (γρανοδιοριτικοί 
γνεύσιοι) το οποίο δηµιουργεί σχεδόν αµµώδη, άγονα, εδάφη. 
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β. Νότια πλευρά  
Στη νότια πλευρά, στην οποία κυριαρχούν οι ασβεστόλιθοι, προσπίπτει 

περισσότερη ηλιακή ακτινοβολία για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα από ό,τι στην 
ανατολική ή δυτική πλευρά, και λόγω της φύσης του επικρατούντος πετρώµατος και 
της κλίσης των πλαγιών το κλιµα είναι θερµότερο και ξηρότερο. Οι σχηµατισµοί 
στους οποίους απαντούν συστάδες αριάς είναι οι εξής: 

 
Μακκία βλάστηση µε κυριαρχία του πρίνου (Quercus coccifera) 
Ο τύπος αυτός αποτελεί µετάβαση από τη ζώνη της ελιάς και του σχίνου προς τη 

ζώνη της αριάς ή ακόµα και µετάβαση προς τη ζώνη των φυλλοβόλων δρυών. 
Η παρουσία της οστρυάς (Ostrya carpinifolia) και της κορονίλλας (Coronilla 

emeroides) φανερώνει την επίδραση του ασβεστίου. Το σηµαντικότερο από τα 
ξυλώδη είδη είναι: ο πρίνος, η χνοώδης δρυς (Quercus pubescens), η µυρτιά, η 
οστρυά, η γκορτσιά (Pyrus amygdaliformis), η κορονίλλα, το σπάρτο, η κουτσουπιά, 
η κοκορετσιά (Pistacia terebinthus), ο φράξος, η αριά, η δάφνη, ο κράταιγος 
(Crataegus sp.), η αγράµπελη, το αγιόκληµα, ο αρκουδόβατος, το ρούδι, το τρίλοβο 
σφενδάµι (Acer monspessulanum) κ.λπ. Ο τύπος αυτός εµφανίζεται µόνο στη νότια 
και κυρίως στη δυτική πλευρά ενώ λείπει σχεδόν από την ανατολική. 

 
Μακκία βλάστηση µε κυριαρχία της γλιστροκουµαριάς (Arbutus andrachne) 
Στη νότια κυρίως πλευρά του Άθω, αλλά και στη δυτική και σπανιότερα στην 

ανατολική, δεσπόζει η µορφή της µακκίας βλάστησης µε γλιστροκουµαριά, η οποία 
κυριαρχεί, ενώ εµφανίζονται επίσης τα είδη: αριά, πρίνος, βραχύφυλλη δρυς 
(Quercus pubescens subsp. brachyphylla), φράξος, κουµαριά, η δενδρώδης κολουτέα 
ή λαγόδενδρο (Collutea arborescens), κορονίλλα, οστρυά, κουτσουπιά κ.λπ. Ο τύπος 
αυτός είναι από τους ωραιότερους της µακκίας βλάστησης χάρη στη υψηλή 
ποικιλότητά του και το ωραίο λαµπερό ερυθρό χρώµα του λείου φλοιού της 
γλιστροκουµαριάς. 

γ. ∆υτική πλευρά  
Η δυτική πλευρά σκιάζεται τις πρωινές ώρες, ενώ ηλιάζεται τις απογευµατινές, 

όταν η θερµοκρασία είναι ήδη υψηλή. Επίσης είναι στραµµένη στη "σκιά" της πνοής 
των ΒΑ οµβροφόρων ανέµων, µε αποτέλεσµα το κλιµα να είναι θερµότερο και 
ξηρότερο σε σύγκριση µε την ανατολική πλευρά. Αυτό αντικατοπτρίζεται και στην 
εµφάνιση της βλάστησης. Στην χαµηλότερη περιοχή των αείφυλλων πλατυφύλλων 
κυριαρχεί ο σχηµατισµός της αγριελιάς, του σχίνου, του ράµνου, του φιλλυκιού και 
του πρίνου. Ο σχηµατισµός αυτός προήλθε σε πολλές περιπτώσεις από την 
εγκατάλειψη της καλλιέργειας της ελιάς, δηλαδή από εγκαταλειµµένους ελαιώνες 
στους οποίους διεισδύουν στοιχεία της προϋπάρχουσας βλάστησης, δηµιουργώντας 
τον παραπάνω τύπο, ο οποίος µπορεί να θεωρηθεί ως ηµιφυσικός. Ανερχόµενοι 
υψοµετρικά, µετά από αυτόν τον τύπο εµφανίζεται ο επικρατέστερος στη δυτική 
πλευρά τύπος των µικτών θαµνώνων του πρίνου, ο οποίος φθάνει µέχρι τη ζώνη των 
φυλλοβόλων δρυών και αποτελεί βασικό στοιχείο του οικοτόνου (της µετάβασης 
δηλαδή από τα αείφυλλα προς τα φυλλοβόλα πλατύφυλλα). Η διαφορά από τον 
προηγούµενο τύπο, όπως τονίσθηκε ήδη, έγκειται στην κυριαρχία του πρίνου. Και οι 
δύο αυτοί τύποι εµφανίζονται σε σχετικά υποβαθµισµένα εδάφη. 
Σε κοιλώµατα, σε πλαγιές µε µικρή σχετικά κλίση και Β∆ ή Β τοπικής έκθεσης, 

εµφανίζονται παραγωγικότεροι τύποι βλάστησης, όπως εκείνοι της αριάς µε φράξο, 
κουµαριά, δάφνη και δενδρώδες ρείκι (Ericα arborea), ανάλογοι µε εκείνους της 
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ανατολικής πλευράς, µε τη διαφορά ότι εδώ εµφανίζονται µόνο σε µικρότερες ή 
µεγαλύτερες νησίδες. Σε ενδιάµεσους σταθµούς εµφανίζονται τύποι µε κυριαρχία της 
κουµαριάς και της γλιστροκουµαριάς µε ρείκια και στις χειρότερες θέσεις 
εµφανίζεται σουσούρα µε λαδανιές. 

Ζώνη φυλλοβόλων πλατυφύλλων (Υποµεσογειακή - υποηπειρωτική) 

α. Ενδιάµεση ζώνη (οικοτόνος) 
Η µετάβαση από τα αείφυλλα πλατύφυλλα, δηλαδή από την ευµεσογειακή ζώνη 

προς την υποµεσογειακή - υποηπειρωτική, δεν γίνεται απότοµα αλλά βαθµιαία. Η 
ενδιάµεση αυτή περιοχή εµφανίζει στοιχεία και των δύο ζωνών, και στην οικολογία 
ονοµάζεται οικοτόνος. Εδώ κυριαρχεί ένας αγώνας επικράτησης, και εµφανίζεται µία 
"οικολογική ένταση", ενώ παράλληλα διακρίνεται για την πολύ µεγάλη ποικιλότητα 
ειδών φυτών και ζώων. 
Στην ενδιάµεση αυτή περιοχή (ζώνη) συνυπάρχουν είδη αείφυλλων πλατυφύλλων 

όπως η δάφνη, η αριά, o πρίνος, το φιλλύκι, µε είδη φυλλοβόλων πλατυφύλλων, όπως 
ο φράξος, το τρίλοβο σφενδάµι, η λεπτοκαρυά (Corylus avellana), η οστρυά, η 
κουτσουπιά, η χνοώδης δρυς, η πλατύφυλλος δρυς (Quercus conferta), η βαλκανική 
απόδισκη δρυς (Quercus petraea subsp. medwediewii), το πεδινό σφενδάµι (Acer 
campestre), ο ξηροπλάτανος (Acer platanoides) η οικιακή σορβιά (Sorbus domestica), 
η πρακανιά (Sorbus torminalis) κ.ά. Είναι από τους ωραιότερους σχηµατισµούς, 
ιδιαίτερα το φθινόπωρο. 

β. Σχηµατισµοί χνοώδους δρυός ή µεραδιού (Quercus pubescens) 
Η χνοώδης δρυς ή µεράδι δεν σχηµατίζει στο Άγιο Όρος όπως εξάλλου σε όλη την 

Ελλάδα, εκτεταµένες συστάδες, και συνεπώς ξεχωριστές, φυτοκοινωνίες. Συνήθως 
βρίσκεται σε σποραδική µίξη µε τα αείφυλλα πλατύφυλλα στην ανώτερη περιοχή 
τους. Χαρακτηριστικό γνώρισµα των σχηµατισµών της χνοώδους δρυός είναι η 
στρεβλότητα των κορµών, ο σχετικά µικρός βαθµός συγκόµωσης και η άφθονη 
εµφάνιση ξηροφυτικών ειδών στον υπόροφο. Εκτός από τη χνοώδη δρυ, την τυπική 
και τη βραχύφυλλη, εµφανίζονται επίσης ο πρίνος, η αριά, το τρίβολο σφενδάµι, η 
γκορτσιά, η οξύκεδρη άρκευθος, η κράταιγος, ο φράξος, η οστρυά καθώς και το ρείκι, 
η τσαπουρνιά (Prunus spinosa), η αγριοτριανταφυλλιά (Rosa sp.), ο στενόφυλλος 
ασπάραγος (Asparagus aculeatus), οι λαδανιές, η λαγοµηλιά (Ruscus aculeatus) κ.ά. 

γ. Σχηµατισµοί πλατυφύλλου δρυός ή πλατίτσας (Quercus frainetto) 
Η πλατύφυλλη δρυς (πλατίτσα, µεσές) αποτελεί το σηµαντικότερο είδος 

φυλλοβόλου δρυός της χώρας µας. Σχηµατίζει εκτεταµένα δάση σχεδόν σε όλη την 
Ελλάδα εκτός από τα νησιά. Αντέχει σε βαριά αργιλώδη εδάφη των ερυθροπηλών, 
στους οποίους κυριαρχεί, ενώ σε ελαφρότερα εδάφη δεν αντέχει τον ανταγωνισµό 
των άλλων ειδών και δηµιουργεί µικτές συστάδες. Μεσοξηρόφυτο είδος, παράγει 
θαυµάσιο ξύλο επιπλοποιίας, ανοιχτού χρώµατος µε άφθονη χρυσαλλίδα, εφάµιλλο 
των καλύτερων ευρωπαϊκών ξύλων δρυός, καθώς και πολύ καλής ποιότητας 
καυσόξυλα. Στην περιοχή του Αγίου Όρους η εξάπλωσή της είναι περιορισµένη, 
λόγω της φύσης των πετρωµάτων και του ανταγωνισµού της καστανιάς. Εµφανίζεται 
κυρίως στο δυτικό µέρος και πάντα σε πρεµνοφυή µορφή. Συχνά σχηµατίζει µικτές 
συστάδες µε την απόδισκη βαλκανική δρυ, την καστανιά (Castanea sativa), την 
ελάτη (Abies borisii regis subsp. pseudocilicica) και τη µαύρη πεύκη (Pinus nigra). 

δ. Μικτά δάση φυλλοβόλων πλατυφύλλων και κωνοφόρων 
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Η αρχέγονη µορφή των δασών της ζώνης των φυλλοβόλων πλατυφύλλων ήταν 
εκείνη του µικτού δάσους. Στη σύνθεσή τους µετείχαν η καστανιά, διάφορες δρύες, 
διάφορα είδη σφενδάµου, η τρέµουσα λεύκη, η αγριοκερασιά (Prunus mahaleb) και 
σποραδικά, ανάλογα µε το µικροκλίµα, η οξιά, η ελάτη και η µαύρη πεύκη. Με το 
σύστηµα των αποψιλωτικών υλοτοµιών και την προώθηση της καστανιάς επήλθε µία 
βαθµιαία απόµειξη των δασών και κυριάρχησε η καστανιά, η οποία έχει εξελιχθεί σε 
ορισµένες περιπτώσεις σε µονοκαλλιέργεια. 
Λείψανα του αρχέγονου δάσους σώζονται ακόµη σήµερα σε µικρές ή µεγαλύτερες 

κηλίδες, όπως στην περιοχή των Ιερών Μονών Σίµωνος Πετρας, Οσίου Γρηγορίου 
και κυρίως της Μεγίστης Λαύρας. Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό δάσος είναι εκείνο των 
Κρύων Νερών, το οποίο βρίσκεται στο τρίτο περίπου της διαδροµής από τη Σκήτη 
του Αγίου Προδρόµου προς τον Σταυρό (Σκήτη Αγίας Άννης). Είναι ένα από τα 
ωραιότερα δάση του Αγίου Όρους. Το κύριο χαρακτηριστικό του είναι η µεγάλη 
ποικιλότητα δενδρωδών ειδών, καθώς και η παρουσία υπέργηρων ατόµων σχεδόν 
όλων των ειδών. Στη σύνθεσή του µετέχουν η καστανιά, η χνοώδης δρυς, η απόδισκη 
βαλκανική δρυς, η βραχύφυλλη δρυς, το τρίλοβο σφενδάµι, ο ξηροπλάτανος, η ελάτη, 
η οστρυά, το αρκουδοπούρναρο, η τρέµουσα λεύκη, η αγριοµηλιά (Malus silvestris), 
η σορβιά, η πρακανιά, η πεδινή φτελιά (Ulmus campestris), η ορεινή φτελιά (Ulmus 
montana) και ο πλάτανος. 
Η αισθητική του δάσους σε συνδυασµό µε την αφθονία των νερών που αναβρύζουν 

από καρστικές πηγές της περιοχής δίνουν ένα ξεχωριστό τόνο στο απαράµιλλο τοπίο, 
το οποίο χρησιµεύει ως χώρος αναψυχής, ανάπαυσης και ανάτασης του ταξιδιώτη 
οδοιπόρου. 

2.1.6.2. Τύποι οικοτόπων 
Η Χερσόνησος του Αγίου Όρους έχει προταθεί ως Τόπος Κοινοτικού 

Ενδιαφέροντος µε την ονοµασία "Χερσόνησος Άθως" µε κωδικό GR1270003. 
Σύµφωνα µε το Τυποποιηµένο Έντυπο ∆εδοµένων στην περιοχή απαντούν 17 τύποι 
οικοτόπων του παραρτήµατος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ οι οποίοι φαίνονται, µαζί µε 
συνοπτικές πληροφορίες για την κατάσταση διατήρησή τους, στον Πίνακα 7. 
Επισηµαίνεται ότι η περιοχή αυτή δεν συµπεριλήφθηκε στις περιοχές το έργου 
"Αναγνώριση και περιγραφή των τύπων οικοτόπων σε περιοχές ενδιαφέροντος για τη 
διατήρηση της φύσης" (ΥΠΕΧΩ∆Ε 2001) και έτσι δεν έχουν χαρτογραφηθεί οι τύποι 
οικοτόπων.  
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Πίνακας 6. Οι τύποι οικοτόπων που έχουν καταγραφεί στη Χερσόνησο του Άθω. 
Τύπος οικοτόπου Κωδικός Κάλυψη1 Αντιπροσωπευτικότητα2 τική επιφάνεια3 Κατάσταση 

διατήρησης4 
Συνολική 

αξιολόγηση5 
∆ιαπλάσεις Αρκεύθων 5210 1 D    
Θαµνώνες µε Laurus nobilis 5230 1 C A C B 
Συστάδες δάφνης 5310 1 C A C B 
Χαµηλές διαπλάσεις µε Euphorbia κοντά σε απόκρηµνες βραχώδεις ακτές 5320 2 A A B A 
Φρύγανα Sarcopoterium spinosum 5420 4 A C B B 
Ασβεστούχοι αλπικοί λειµώνες 6170 3 C B B B 
Λιθώνες Βαλκανικής χερσονήσου 8140 3 B B B B 
∆άση οξιάς µε Ilex και Taxus πλούσια σε επίφυτα (Illici-Fagion) 9120 1 D    
Υπολειµµατικά αλλουβιακά δάση (Alnion glutinoso-incanae) 91E0 1 D    
∆άση καστανιάς 9260 39 A A A A 
Ελληνικά δάση οξιάς µε Abies borisii-regis 9270 1 C C B C 
∆άση οξιάς µε Quercus frainetto1 9280 5 B Β A A 
Παρόχθια δάση-στοές της θερµής Μεσογείου (Nerio-Tamariceteae) και της
∆υτικής Ιβηρικής Χερσονήσου (Securinegion tinctoriae) 92D0 1 C B B B 

∆άση µε Quercus brachyphylla στην Κρήτη 9310 1 D    
∆άση µε Quercus ilex1 9340 25 Α Β A B 
∆άση µε Quercus macrolepis 9350 1 D    
Μεσογειακά πευκοδάση µε ενδηµικά είδη πεύκων της Μεσογείου 
συµπεριλαµβανόµενου των Pinus mugo και Pinus leucodermis 9540* 7 B C B B 

1 Τα στοιχεία για αυτούς τους τύπους οικοτόπων προέρχονται από την παρούσα µελέτη. Για τους υπόλοιπους τύπους οικοτόπους αναφέρονται στο Τυποποιηµένο Έντυπο ∆εδοµένων της 
περιοχής που έχει υποβληθεί στην ΕΕ για την τεκµηρίωση της πρότασης της περιοχής ως Τόπου Κοινοτική Σηµασίας σύµφωνα µε τις διαδικασίες της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. 

1. Κάλυψη στην περιοχή (%). Ποσοστό που καλύπτει ο τύπος οικοτόπου στην περιοχή. 
2. Εκτίµηση της τυπικότητας ενός τύπου οικοτόπου. Στην περίπτωση του Αγίου Όρους, όπου δεν έχει γίνει ειδικότερη έρευνα η εκτίµηση βασίζεται στη γνώµη των ειδικών (A: άριστη, B: 
καλή, C: επαρκής, D: µη σηµαντική παρουσία) 

3. Σχετική επιφάνεια. Αναλογία της παρουσίας (p) του τύπου οικοτόπου στην περιοχή σε σχέση µε την παρουσία του σε εθνικό επίπεδο (A: 100%≤p<15%, B: 15%≤p<2%, C: 2%≤p<0% 
4. Το κριτήριο αυτό αποτελείται από τρία επιµέρους και ειδικότερα από τον βαθµό διατήρησης της δοµής, τον βαθµό διατήρησης των λειτουργιών και τις δυνατότητες αποκατάστασης (A: 
εξαίρετη, B: καλή, C: µέτρια ή µειωµένη). 

5. Αποτελεί µια συνολική αξιολόγηση στην οποία µπορούν να συνεκτιµηθούν και παράγοντες που αφορούν εξειδικευµένα την περιοχή. (A: εξαίρετη, B: καλή, C: επαρκής). 
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Σε ό,τι αφορά τα δάση µε Quercus ilex και Quercus frainetto επισηµαίνονται τα 
ακόλουθα: 

∆άση µε Quercus ilex (κωδ. παραρτήµατος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ: 9340) 
Τα δάση αριάς στην περιοχή του Αγίου Όρους καταλαµβάνουν έκταση 

τουλάχιστον2 5.621 ha. Tο µεγαλύτερο µέρος τους απαντά στο ανατολικό τµήµα της 
χερσονήσου. Εµφανίζονται από υψόµετρο 0 έως 1100 και από το νοτιότερο έως το 
βορειότερο άκρο της χερσονήσου όπως φαίνεται και στον Χάρτη 4. Η κατανοµή τους 
κατά υψοµετρική ζώνη φαίνεται στον Πίνακα 7. Η σύνθεση των δασών αυτών δεν 
είναι πλήρως γνωστή. Ωστόσο σύµφωνα µε τους Αθνανασιάδη κ.ά. (1998) στη ζώνη 
των αείφυλλων πλατυφύλλων του Αγίου Όρους εντός της οποίας εντοπίζονται τα 
δάση αριάς απαντούν τουλάχιστον 420 είδη.  

∆άση µε Quercus frainetto (κωδ. παραρτήµατος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ: 9280) 
Τα δάση µε Quercus frainetto καταλαµβάνουν έκταση 1000 ha περίπου3 και 

απαντούν από υψόµετρο 100 έως 1400 ενώ το µεγαλύτερο µέρος τους απαντά στο 
νότιο-νοτιοδυτικό µέρος της χερσονήσου. Η κατανοµή τους κατά υψοµετρική ζώνη 
φαίνεται στον Πίνακα 7. Η περιοχή µε τη µεγαλύτερη συγκέντρωση είναι αυτή των 
υψηλότερων θέσεων των δασών των Ιερών Μονών Μεγίστης Λαύρας, Σίµωνος 
Πέτρας και Οσίου Γρηγορίου. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στις αµιγείς και 
µεικτές συστάδες δρυός µε ελάτη και οξιά που απαντούν στο νότιο άκρο της 
χερσονήσου. Ειδικότερα στην περιοχή της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου απαντούν 
ώριµες αµιγείς συστάδες δρυός στη θέση "Πηγάδι" και στην περιοχή της "Πλαγάρας" 
ενώ στην περιοχή της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας αµιγείς και µεικτές συστάδες 
απαντούν στις περιοχές Σκήτης Αγίας Άννας και Κρύων Νερών οι οποίες 
παρουσιάζουν εξαιρετικό οικολογικό ενδιαφέρον αφού έχουν πολύ µεγάλη ηλικία και 
δεν έχουν υποστεί καµία σχεδόν επέµβαση για πάνω από 100 έτη. Η γεωγραφική 
κατανοµή των δασών δρυός φαίνεται στον Χάρτη 4. 

 
Πίνακας 7. Κατανοµή του ποσοστού των δασών αριάς και δρυός κατά 

υψοµετρικές ζώνες. 
Υψοµετρική ζώνη (m) ∆άση αριάς ∆άση δρυός 

0-100 18,85 % 2,42 % 
101-200 28,46 % 1,86 % 
201-300 25,89 % 2,74 % 
301-400 14,99 % 6,92 % 
401-500 5,58 % 30,50 % 
501-600 2,16 % 18,10 % 
601-700 1,31 % 12,05 % 
701-800 1,73 % 9,04 % 
801-900 0,78 % 5,66 % 

901-1000 0,20 % 4,90 % 
1001-1100 0,04 % 4,06 % 
1101-1200 0,00 % 2,34 % 
1201-1300 0,00 % 0,59 % 
1301-1400 0,00 % 0,04 % 
Σύνολο 100 % 100 % 

                                                 
2 Εκτιµάται ότι η έκταση των δασών αριάς είναι σηµαντικά µεγαλύτερη καθώς δεν έγινε δυνατόν 

στην παρούσα µελέτη να χαρτογραφηθούν τα δάση των Ιερών Μονών Κωνσταµονίτου και 
Εσφιγµένου. 

3 Εκτιµάται ότι τα δάση δρυός δεν πρέπει να καταλαµβάνουν σηµαντικά µεγαλύτερες εκτάσεις αφού 
κάποιες συστάδες που µάλλον απαντούν στο δάσος της Ιεράς Μονής Κωνσταµονίτου εκτιµώνται ως 
µικρής  έκτασης. 
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2.1.7. Μακροµύκητες4 

Στη µοναδικότητα του φυσικού περιβάλλοντος του Αγίου Όρους συµµετέχει και η 
µυκοχλωρίδα που αποτελείται από το σύνολο των µυκήτων που εµφανίζονται στη 
χερσόνησο. 
Η µυκοχλωρίδα του Αγίου Όρους είναι πλουσιότατη, µε αρκετά σπάνια, ακόµη και 

ενδηµικά είδη. Η αφθονία αυτή της µυκοχλωρίδας συµβαδίζει µε εκείνη της 
φυτοχλωρίδας, την ποικιλότητα των µικροενδιαιτηµάτων από το επίπεδο της 
θάλασσας µέχρι την κορυφή του µεγαλοπρεπούς Άθω, και από το βόρειο όριο, µε τα 
όµορφα πευκοδάση, µέχρι το νότιο άκρο της Χερσονήσου µε τα πυκνά δάση 
αείφυλλων πλατυφύλλων, καστανιάς και των ορεινών, µεσογειακών, κωνοφόρων της 
ελάτης και της µαύρης πεύκης. 
Οι µύκητες είναι στενά συνδεδεµένοι µε άλλους οργανισµούς από τους οποίους 

εξαρτάται η επιβίωσή τους. Κάθε τύπος βλάστησης χαρακτηρίζεται από έναν αριθµό 
χαρακτηριστικών µυκήτων. Ο µεγαλύτερος όµως αριθµός απαντά στα δάση. Τα 
πυκνά δάση του Αγίου Όρους κατακλύζονται κυριολεκτικά από µανιτάρια κάθε 
φθινόπωρο µετά τις βροχές. Η αφθονία της νεκρής οργανικής ύλης, ξερά φύλλα, 
πεσµένοι κορµοί δένδρων, κλαδιά, καρποί, που συσσωρεύονται στο δασικό έδαφος 
και το χαµηλό επίπεδο διαταραχής του εδάφους, καθιστούν το Άγιο Όρος περιοχή 
ιδανική για την ανάπτυξη σα,προφυτικών µυκήτων. Μέχρι πρόσφατα, ελάχιστοι και 
µάλλον ασήµαντοι παρασιτικοί µύκητες, οι οποίοι προκαλούν φυτικές νόσους, ήταν 
γνωστοί στο Άγιο Όρος. Το 1998 όµως διαπιστώθηκε η παρουσία του 
καταστρεπτικού παθογόνου µύκητα Cryphonectria (Endothia) parasitica, που 
προκαλεί τη ασθένεια του έλκους (καρκίνου) της καστανιάς και απειλεί µε 
καταστροφή τα πανέµορφα καστανοδάση της περιοχής. 
Στο Άγιο Όρος έχουν καταγραφεί περισσότερα από 320 είδη µυκήτων (∆ιαµαντής 

1997). Είναι όµως βέβαιο ότι υπάρχουν πολύ περισσότερα. Οι περισσότεροι από τους 
γνωστούς µύκητες περιλαµβάνονται σε δύο µεγάλες ταξινοµικές οµάδες, τους 
βασιδιοµύκητες και τους ασκοµύκητες. 
Στην παραλιακή ζώνη βλάστησης οι σηµαντικότερες ίσως καταγραφές είναι αυτές 

των µυκήτων Clathrus ruber (Κλάθρος ο κόκκινος), µοναδική καταγραφή στην 
Ελλάδα, Astreus hygrometricus (Αστρείος ο υγροµετρικός), Clitocybe olearia 
(Κλιτοκύβη η ελαιόφιλη), Psilocybe crobulus (Ψιλοκύβη η θυνασωτή), Coccomyces 
delta, Lophodermium arudinaceum, Apiospora montagnei, Porpobomyces farinosus, 
Microthyrium ilicinum και πολλών άλλων. 
Στην Ευµεσογειακή ζώνη βλάστησης και ιδιαίτερα στα δάση της χαλεπίου πεύκης, 

σπάνιες καταγραφές είναι εκείνες των µυκήτων Stomiopelitis pinastri, Phacidium 
lacerum, Sepultaria arenosa, Amanita virosa (Αµανίτης ο δυσώδης), Paxillus 
panuoides (Παξίλλος ο πηνιόµορφος), Suillus collinitus, Mycena atrocyana (Μυκήνη 
η κυανόµαυρη), Antrodia ramentacea, Ramaria myceliosa (Ροµάρια η µυκηλιώδης) 
κ.ά. 
Η πλουσιότερη όµως ζώνη σε µανιτάρια είναι εκείνη των φυλλοβόλων 

πλατυφύλλων όπου και τα δάση δρυός. Έχουν καταγραφεί οι σπάνιοι ασκοµύκητες 
Mollisia cinerea, Ciboria american, Lanzia enchincephala, Rustroemia firma, R. 
Sydowiana, Sarcoscypha coccineu (Σαρκοσκύφη η κόκκινη) κ.ά. Μεταξύ των 
βασιδιοµυκήτων, σηµαντικότερους αποτελούν οι Amanita phalloides (Αµανίτης ο 
φαλλοειδής), Cortinarius purpuvascens (Κορτινάριος ο πορφυρός), Cortinarius 
trivialis (Κορτινάριος ο κοινός), Laccaria amethystea (Λακαρία η αµεθύστινη), 

                                                 
4 Τα στοιχεία του κεφαλαίου αυτού έχουν ληφθεί από τον ∆ιαµαντή (1997). 
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Sphaerobolus stellatus, (Σφαιρόµπαλα η αστεροειδής), Crucibulum laeve 
(Κρουσίβουλο το λείο), Tremella foliacea (Τρεµέλλα η φυλλόµορφη) Auricularia 
auricyla - judae (Αουρικουλάρια η ωτιόµορφη), Hericium erinaceus (Ερίκιο το 
αγκαθωτό) και πολλοί άλλοι. 
Η παρουσία τόσο µεγάλου αριθµού µυκήτων σε τόση αφθονία και µάλιστα 

συµβιωτικών µυκήτων (µυκορριζιακών) και σαπροφυτικών (αποσυνθετών) δείχνει τη 
φυσικότητα των οικοσυστηµάτων της περιοχής και την καλή κατάσταση διατήρησή 
τους. 

2.1.8. Πανίδα  

Στην περιοχή Αγίου Όρους έχουν καταγραφεί 131 είδη πτηνών, 37 είδη 
θηλαστικών, 14 είδη ερπετών και 8 είδη αµφιβίων. Ειδικότερες πληροφορίες για την 
κατανοµή των ειδών δεν υπάρχουν µε εξαίρεση την ορνιθοπανίδα του δάσους της 
Ιεράς Μονής Σίµωνος Πέτρας από τον ορνιθολόγο Κ. Ποϊραζίδη (Ντάφης 1992α). 
Σύµφωνα µε αυτή στα αείφυλλα πλατύφυλλα του δάσους της Ι.Μ. Σίµωνος Πέτρας 

απαντούν 32 είδη. Εκτιµάται ότι ένας µεγάλος αριθµός από τα είδη αυτά 
χρησιµοποιεί και τα δάση αριάς, ειδικότερα τις συστάδες εκείνες µε διαφοροποιηµένη 
δοµή. 

Απειλούµενα και προστατευόµενα είδη 
Από τα 131 είδη πτηνών σύµφωνα µε τον Καρανδεινό (1992), 13 εµφανίζονται ως 

τρωτά, 6 ως κινδυνεύοντα, 3 ως σπάνια και 3 ως ανεπαρκώς γνωστά. Εκ των 131 
ειδών η εµφάνιση ενός θεωρείται τυχαία, ενώ 39 περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι 
της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ (Βαβαλέκας 1997). 
Από τα 37 είδη θηλαστικών σύµφωνα µε τον Καρανδεινό (1992) τα 11 είναι τρωτά, 

8 είδη αναφέρονται ως κινδυνεύοντα και ένα είδος είναι σπάνιο ενώ 9 είδη εµπίπτουν 
στο παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Από τα 14 είδη των ερπετών τα 10 
περιλαµβάνονται στο παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, ενώ και τα 8 αµφιβίων 
περιλαµβάνονται στο παράρτηµα ΙΙ της ίδιας οδηγίας. 

2.2. Κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες 

2.2.1. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες στο Άγιο Όρος 

Στα µέσα του 10ου αιώνα (963 µ.Χ.), µε την ίδρυση της Ιεράς Μονής Μεγίστης 
Λαύρας, άρχισε η συστηµατική ανάπτυξη της µοναχικής ζωής στο Άγιο Όρος. Αυτή 
ολοκληρώθηκε στα µέσα του 15ου αιώνα µε την ίδρυση των 20 Ιερών Μονών, οι 
οποίες δηµιούργησαν την αυτόνοµη κοινότητα του Αγίου Όρους. 
Σε περιόδους έξαρσης το σύνολο των µοναχών ξεπερνούσε τους 20.000, ενώ ο 

συνολικός πληθυσµός που διαβιούσε στο Άγιο Όρος πρέπει να ήταν πολύ 
µεγαλύτερος αν στους µοναχούς προστεθούν και οι λαϊκοί που εργάζονταν ως 
εργάτες, οικοδόµοι, υλοτόµοι κ.λπ. Η ικανοποίηση των αναγκών σίτισης ενός τόσο 
µεγάλου πληθυσµού, όπως ήταν φυσικό είχε συνέπειες στοΝ φυσικό χώρο που 
περιέβαλλε τις Ιερές Μονές.  
Ωστόσο φαίνεται ότι τόσο µεγάλος αριθµός µοναχών πρέπει να έζησε στο Άγιο 

Όρος για σχετικά µικρά χρονικά διαστήµατα, αφού σύµφωνα µε τον Πατρινέλη 
(1997) το 1525/1530 στο Άγιο Όρος ζούσαν 1442 µοναχοί, το 1764 2908, το 1808 
2390 µοναχοί συν 315 κοσµικοί, ενώ το 1821 στο Άγιο Όρος ζούσαν περί τους 2980 
µοναχούς οι οποίοι  το 1826 ήταν µόλις 590 λόγω των τουρκικών διωγµών. Στους 
αριθµούς αυτούς θα πρέπει να προστεθεί ένα ακόµα 30% καθώς µεγάλος αριθµός 
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µοναχών ταξίδευαν για διάφορες υποθέσεις των Ιερών Μονών για µεγάλα χρονικά 
διαστήµατα και δεν καταγράφονταν (Πατρινέλης 1997). 
Κατά τις τελευταίες δεκαετίες ο αριθµός των κατοικούντων στη χερσόνησο 

κινείται στα επίπεδα του 16ου αιώνα, θα πρέπει ωστόσο να επισηµανθεί ότι σήµερα 
στο Άγιο Όρος εργάζεται και µεγάλος αριθµός λαϊκών ο οποίος δεν µπορεί να 
εκτιµηθεί µε ακρίβεια καθώς κυµαίνεται ανάλογα µε την εποχή του έτους και τις 
ανάγκες των Ιερών Μονών. Τα τελευταία 20 έτη παρατηρείται µια σταθερή αύξηση 
των κατοικούντων (κυρίως των µοναχών) µε ένα ρυθµό περίπου 4% κάθε 10 έτη 
(Πίνακας 8).  

 
Πίνακας 8. Η εξέλιξη του αριθµού των µοναχών στη χερσόνησο του Αγίου Όρους. 

Έτος Πληθυσµός 
1981 1471 
1991 1536 
2001 1576 

 Πηγή: ΕΣΥΕ5 
 
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι πέρα των µοναχών και των λίγων µόνιµα 

κατοικούντων λαϊκών στο Άγιο Όρος βρίσκονται µονίµως και περίπου 1000 άτοµα 
που εργάζονται στις Ιερές Μονές.  
Το ποσοστό δασοκάλυψης του Αγίου Όρους ανέρχεται σε 90% περίπου, έναντι 

40% της υπόλοιπης Χαλκιδικής και 26% της χώρας. Μεγάλο µέρος της ξυλείας 
οικοδόµησης των Ιερών Μονών προήλθε από τα δάση του Αγίου Όρους, κυρίως από 
τα δρυοδάση και τα δάση της καστανιάς. Οι επιλεκτικές υλοτοµίες που 
εφαρµόσθηκαν και οι δυσκολίες µεταφοράς της εποχής εκείνης, η οποία γινόταν µε 
ζώα, επέτρεψε τη διατήρηση µεγάλων τµηµάτων των δασών ουσιαστικά ανέπαφων.  
Εκτός από τα δάση δρυός και καστανιάς τα οποία υλοτοµούνταν για τεχνική 

ξυλεία, σοβαρή αλλοίωση υπέστησαν τα δάση των αείφυλλων πλατυφύλλων από τα 
οποία προσκοµίζονταν καύσιµο ξύλο και ξυλοκάρβουνα για τις άµεσες και έµµεσες 
ανάγκες των Ιερών Μονών. Μέχρι πρόσφατα, µοναδική σχεδόν πηγή ενέργειας για 
πολλές Μονές, Σκήτες και Κελλιά (σπίτια) ήταν τα καυσόξυλα και τα ξυλοκάρβουνα. 
Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οι σχηµατισµοί των αείφυλλων πλατυφύλλων 
γύρω από τις Ιερές Μονές εµφανίζονται έντονα υποβαθµισµένοι (Αθανασιάδης 
1998). Εκτός από τις υλοτοµίες, ένα µικρό ποσοστό (5 - 10%) των δασών 
εκχερσώθηκε για τη δηµιουργία αγρών και των διαφόρων οικοδοµηµάτων (Ντάφης 
κ.ά. 1992). 
Παρά τις επιδράσεις αυτές το τοπίο έµεινε µακροχρόνια αναλλοίωτο, διότι τα 

οικοσυστήµατα ανορθώνονταν σχετικά γρήγορα, επειδή όλα τα είδη, εκτός των 
κωνοφόρων, που συνθέτουν τα οικοσυστήµατα του Αγίου Όρους, πρεµνοβλαστάνουν 
και γενικά παραβλαστάνουν έντονα, µε δεδοµένη και την έλλειψη βοσκής ήµερων 
ζώων και ιδιαίτερα των γιδιών. Ακόµα και µετά από πυρκαγιά τα οικοσυστήµατα 
αυτά, τα οποία είναι προσαρµοσµένα στις πυρκαγιές, αναλαµβάνουν και 
ανορθώνονται εύκολα, λόγω της υψηλής παραβλαστικής ικανότητας των ειδών που 
τα συνθέτουν. 
Από τα µέσα και προς το τέλος του 19ου αιώνα άρχισε µια άλλη περίοδος για τα 

δασικά οικοσυστήµατα της Χερσονήσου. Οι ανάγκες των µεταλλείων της Χαλκιδικής 
σε υποστυλώµατα των στοών τους, αλλά και άλλες κατασκευές οδήγησαν στην 

                                                 
5 Επισηµαίνεται ότι η ΕΣΥΕ δηµοσιεύει συγκεντρωτικά στοιχεία για το Άγιο Όρος. 
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έναρξη της εφαρµογής µιας συστηµατικής διαχείρισης των δασών, η οποία και 
επέφερε σηµαντικό εισόδηµα σε ορισµένες Ιερές Μονές (Ντάφης κ.ά.1992). 
Σήµερα τα δάση εξακολουθούν να έχουν µεγάλη οικονοµική σηµασία για την 

εκπλήρωση της πνευµατικής και κοινωνικής αποστολής των Ιερών Μονών, όπως 
αποτυπώνεται ξεκάθαρα σε αρκετές διαχειριστικές µελέτες στις οποίες αναφέρεται 
σαφώς ότι η εκµετάλλευση των δασών αποσκοπεί στη µέγιστη οικονοµική πρόσοδο 
(βλ. π.χ. Λάγκας και Βικελούδας 1992). 

2.2.2. Οικονοµικές συνθήκες εκµετάλλευσης των δασών αριάς και δρυός 

2.2.2.1. Η διαχείριση των δασών Quercus ilex 
Η οικονοµική εκµετάλλευση των δασών των αείφυλλων πλατυφύλλων και 

ειδικότερα της αριάς ασκείται από λίγες Ιερές Μονές, ιδιαιτέρως δε από αυτές που 
διαθέτουν µικρές ή δεν διαθέτουν καθόλου εκτάσεις µε δάση καστανιάς. Οι Ιερές 
Μονές που διαθέτουν εκτεταµένα δάση καστανιάς υλοτοµούν σποραδικά συστάδες 
αριάς για την ικανοποίηση οικείων ενεργειακών αναγκών και σπάνια για εµπορία. 
Έτσι στις διαχειριστικές µελέτες των δασών των Ιερών Μονών Μεγίστης Λαύρας 

(Σιαµίδης 1994), Οσίου Γρηγορίου (Σιαµίδης 1998), Παντοκράτορος (Σιαµίδης 1994) 
Σίµωνος Πέτρας (Σιαµίδης 2001) Κουτλουµουσίου (Σιαµίδης 1995) προτείνεται οι 
συστάδες των αείφυλλων πλατυφύλλων να τεθούν εκτός διαχείρισης ως φυσικά 
αποθέµατα. Η δασοπονική µορφή αυτών των συστάδων κατά περίπτωση µπορεί να 
είναι οµήλικη ή µη αναλόγως αν έχουν υλοτοµηθεί ή όχι στο παρελθόν και µε ποια 
µέθοδο (αποψιλωτικά ή επιλεκτικά). 
Ωστόσο, η δασοπονική µορφή που επικρατεί ακόµη και στις συστάδες που έχουν 

τεθεί εκτός διαχείρισης είναι αυτή των οµήλικων συστάδων µε ή χωρίς 
παρακρατήµατα. Ειδικότερα, όταν ασκείται οικονοµική εκµετάλλευσή τους, η 
διαχείριση των συστάδων αυτών γίνεται µέσω αποψιλωτικών υλοτοµιών µε 
περίτροπο χρόνο τα 20-30 έτη, καθώς έχει βρεθεί ότι µε αυτόν τον περίτροπο χρόνο 
παράγεται ο µεγαλύτερος όγκος ξύλου κατάλληλου για καυσόξυλα και παραγωγή 
κάρβουνου, που είναι και οι µοναδικές έως σήµερα χρήσεις του ξύλου αριάς. Πρέπει 
βεβαίως να αναφερθεί ότι σε παλαιότερες εποχές υπήρχαν και άλλες χρήσεις όπως 
µαρτυρεί η διατήρηση παρακρατηµάτων αριάς σε παλιότερες εποχές για την 
παραγωγή στρογγύλης ξυλείας για την καροποιία στα δάση της Ιεράς Μονής Ιβήρων 
(Γούναρης και Κόντος 2001).  
Η οικονοµική εκµετάλλευση των δασών αυτών δεν γινόταν πάντα συστηµατικά, 

αντιθέτως έως πρόσφατα ο τρόπος άσκησης των υλοτοµιών των δασών αριάς 
χαρακτηριζόταν από µεγάλη αταξία. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι υλοτοµίες 
περιορίζονταν σε συστάδες ή τµήµατά τους που παρουσίαζαν ωριµότητα (η οποία 
καθορίζεται για την παραγωγή καυσόξυλων και είναι περίπου τα 25-30 έτη) και 
ευχέρεια στην συγκοµιδή του ξύλου χωρίς να λαµβάνεται µέριµνα για την κανονική 
διαχείριση του δάσους. Αποτέλεσµα της αταξίας αυτής ήταν οι συστάδες να 
παρουσιάζουν µεγάλη ανοµοιογένεια ως προς τις κλάσεις ηλικίας. Η ακανονιστία 
αυτή δυσχεραίνει και την εκτίµηση του ξυλώδους όγκου των συστάδων αυτών, 
εκτιµάται ωστόσο από τους Γούναρη και Κόντο (2001) ότι το ξυλαπόθεµα και η 
προσαύξηση των δασών αυτών είναι υψηλότερα των αντίστοιχων δασών της 
περιοχής Αρναίας Χαλκιδικής. Ενδεικτικές τιµές ξυλαποθέµατος δίνονται στον 
Πίνακα 9. 

 
 



 

 35  
 

 

Πίνακας 9. Ενδεικτικές τιµές ξυλαποθέµατος δασών αείφυλλων πλατυφύλλων στο 
Άγιο Όρος 

∆άσος Ξυλαπόθεµα (m3/ha) 
Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήµονος 4,8 (Σιαµίδης και Μιχτατίδης 1990) 
Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου 8 (Λάγκας και Βικελούδας 1992) 
Ιεράς Μονής Ιβήρων 84,89 (Γούναρης και Κόντος 2001) 
 
Ανεξάρτητα µε τις επιµέρους διαφοροποιήσεις των δεδοµένων του ξυλαποθέµατος 

σε όλες τις διαχειριστικές µελέτες αναφέρεται σαφώς ότι το υφιστάµενο ξυλαπόθεµα 
υπολείπεται του κανονικού, ενώ το µοναδικό προϊόν της τρέχουσας εκµετάλλευσης 
των δασών αριάς είναι το καυσόξυλο το οποίο διατίθεται στο εµπόριο. 

 
Το αποτέλεσµα της παρελθούσης διαχείρισης των δασών αυτών είναι ότι σήµερα 

σε όλη την έκταση του Αγίου Όρους υπάρχουν ελάχιστες αρχέγονες συστάδες δασών 
αριάς όπως αυτές στην περιοχή της Σκήτης της Αγίας Άννας στα όρια της Ιεράς 
Μονής Μεγίστης Λαύρας. Η κατανοµή των δασών αριάς ανά Ιερά Μονή και το 
καθεστώς διαχείρισής τους όπως αυτό αποτυπώνεται στις διαχειριστικές µελέτες 
φαίνεται στον Πίνακα 9. 

 
Πίνακας 10. Κατανοµή των δασών αριάς του Αγίου Όρους ανά Ιερά Μονή*. 

Ιερά Μονή Έκταση (ha) Παρατηρήσεις 
Ι.Μ.Μ. Λαύρας 1038,19 Εκτός διαχείρισης, µεγάλη ποικιλότητα µορφών 

Ι.Μ. Βατοπαιδίου 896,14 Υφίστανται διαχείριση πρεµνοφυώς, συστάδες 
οµήλικες ακανόνιστες 

Ι.Μ Ιβήρων 461,20 Υφίστανται διαχείριση πρεµνοφυώς, συστάδες 
οµήλικες ακανόνιστες 

Ι.Μ. Χιλανδαρίου 779,37  
Ι.Μ Αγ. ∆ιονυσίου 54,04 Υφίστανται διαχείριση πρεµνοφυώς 
Ι.Μ. Κουτλουµουσίου 121,83 Εκτός διαχείρισης 
Ι.Μ. Παντοκράτορος 396,59 Εκτός διαχείρισης 
Ι.Μ. Ξηροποτάµου 83,57 Υφίστανται διαχείριση πρεµνοφυώς 
Ι.Μ. Ζωγράφου 584,67 Υφίστανται διαχείριση πρεµνοφυώς 

Ι.Μ. ∆οχειαρίου 203,34 Υφίστανται διαχείριση πρεµνοφυώς, ορισµένες 
συστάδες υπό αναγωγή 

Ι.Μ. Καρακάλου 85,53  
Ι.Μ. Φιλοθέου 106,36 Υφίστανται διαχείριση πρεµνοφυώς 
Ι.Μ. Σίµωνος Πέτρας 59,26 Εκτός διαχείρισης 
Ι.Μ. Αγίου Παύλου 152,03 Υφίστανται διαχείριση πρεµνοφυώς 
Ι.Μ. Σταυρονικήτα 141,60 Εκτός διαχείρισης 

Ι.Μ. Ξενοφώντος 256,59 Υφίστανται διαχείριση πρεµνοφυώς, ορισµένες 
συστάδες υπό αναγωγή 

Ι.Μ. Γρηγορίου 106,22 Εκτός διαχείρισης 
Ι.Μ. Παντελεήµονος 93,87 Υφίστανται διαχείριση πρεµνοφυώς 

 Σύνολο 5621,24  
* ∆εν περιλαµβάνονται οι Ιερές Μονές Εσφιγµένου και Κωνσταµονίτου για τις οποίες δεν βρέθηκαν 

στοιχεία. 
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2.2.2.2. Η διαχείριση των δασών µε Quercus frainetto 
Παρά το ότι η δρυς καλύπτει σχετικά µικρές εκτάσεις, αντιµετωπίζεται ευνοϊκά 

λόγω της µεγαλύτερης οικονοµικής της αξίας ιδιαιτέρως έναντι των αείφυλλων 
πλατυφύλλων. Για τον λόγο αυτό σε αρκετές διαχειριστικές µελέτες (Σιαµίδης 1994, 
Σιαµίδης και Μιχτατίδης 1990, Λάγκας και Βικελούδας 1992) επιδιώκεται η 
επέκτασή της σε βάρος των αείφυλλων πλατυφύλλων όχι όµως και έναντι της 
καστανιάς (Λάγκας και Βικελούδας 1992). 
Η δασοπονική µορφή είναι και στην περίπτωση αυτή η οµήλικη µε ή χωρίς 

παρακρατήµατα. Έως σχετικά πρόσφατα η διαχειριστική µορφή ήταν αποκλειστικά η 
πρεµνοφυής µε περίτροπο χρόνο τα 20 έτη. Τα τελευταία ωστόσο έτη σε ορισµένες 
Ιερές Μονές γίνονται σποραδικές προσπάθειες αναγωγής των συστάδων δρυός σε 
σπερµοφυείς (Σιαµίδης 2001). Ωστόσο, οι περισσότερες συστάδες εµφανίζονται µε 
ακανόνιστη µορφή, υποβαθµισµένο παραγωγικό δυναµικό και χαµηλότερο 
ξυλαπόθεµα του κανονικού (Σιαµίδης και Μιχτατίδης 1990, Λάγκας και Βικελούδας 
1990). Ενδεικτικές τιµές πραγµατικού και επιδιωκόµενου ξυλαποθέµατος δίνονται 
στον Πίνακα 11. 

 
Πίνακας 11. Ενδεικτικές τιµές ξυλαποθέµατος δασών δρυός στο Άγιο Όρος 

∆άσος Ξυλαπόθεµα (m3/ha)  
 Υφιστάµενο Επιδιωκόµενο  
Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου 10,9 20 Σιαµίδης (1998) 
Ιεράς Μονής Σίµωνος Πέτρας δεν αναφέρεται 20 Σιαµίδης (2001) 

Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου 9 10 Λάγκας και 
Βικελούδας (1992) 

 
Από την επί τόπου αναγνώριση διαπιστώθηκε ότι αναγωγικές καλλιεργητικές 

υλοτοµίες έχουν διενεργηθεί σε συστάδες των δασών των Ιερών Μονών Σίµωνος 
Πέτρας και Ξενοφώντος. Η κατανοµή των δασών µε Quercus frainetto ανά Ιερά 
Μονή και το καθεστώς διαχείρισής τους όπως αυτό αποτυπώνεται στις διαχειριστικές 
µελέτες φαίνεται στον Πίνακα 12. 

 
Πίνακας 12. Κατανοµή των δασών µε Quercus frainetto του Αγίου Όρους ανά 

Ιερά Μονή*. 
Ιερά Μονή Έκταση (ha) Παρατηρήσεις 

Ι.Μ.Μ. Λαύρας 81,25 Υφίστανται διαχείριση πρεµνοφυώς, ορισµένες 
εκτός διαχείρισης 

Ι.Μ. Βατοπαιδίου 20,64 Υφίστανται διαχείριση πρεµνοφυώς 
Ι.Μ. Ιβήρων 4,06 Υφίστανται διαχείριση πρεµνοφυώς 
Ι.Μ. Χιλανδαρίου 38,00  
Ι.Μ. Αγ. ∆ιονυσίου 74,11 Υφίστανται διαχείριση πρεµνοφυώς 
Ι.Μ. Κουτλουµουσίου 35,88  
Ι.Μ. Παντοκράτορος 6,31 Υφίστανται διαχείριση πρεµνοφυώς 
Ι.Μ. Ξηροποτάµου 147,78 Υφίστανται διαχείριση πρεµνοφυώς 
Ι.Μ. Ζωγράφου 26,43 Υφίστανται διαχείριση πρεµνοφυώς 
Ι.Μ. ∆οχειαρίου 73,14 Υφίστανται διαχείριση πρεµνοφυώς 

Ι.Μ. Σίµωνος Πετρας 92,64 Υφίστανται διαχείριση πρεµνοφυώς, ορισµένες 
συστάδες εκτός διαχείρισης 

Ι.Μ. Αγίου Παύλου 155,69 Υφίστανται διαχείριση πρεµνοφυώς, ορισµένες 
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συστάδες εκτός διαχείρισης 

Ι.Μ. Ξενοφώντος 109,27 Υφίστανται διαχείριση πρεµνοφυώς, ορισµένες 
συστάδες υπό αναγωγή 

Ι.Μ. Γρηγορίου 71,23 Υφίστανται διαχείριση πρεµνοφυώς 
Ι.Μ. Παντελεήµονος 61,52 Υφίστανται διαχείριση πρεµνοφυώς 

 Σύνολο 997,95  
* ∆εν περιλαµβάνονται οι Ιερές Μονές Εσφιγµένου και Κωνσταµονίτου για τις οποίες δεν βρέθηκαν 

στοιχεία. 
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3. Αξιολόγηση 

3.1. Αξιολόγηση της κατάστασης των σηµαντικών ειδών 

Η κατάσταση διατήρησης των σηµαντικών ειδών φυτών και ζώων µε βάση τα 
κριτήρια που έχουν υιοθετηθεί για την εφαρµογή της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ δεν µπορεί 
να αξιολογηθεί µε ευκολία καθώς λείπουν οι πληθυσµιακές εκτιµήσεις και οι έρευνες 
παρουσίας των διαφόρων οµάδων ειδών σε επιµέρους τύπους οικοτόπων.  
Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα δάση αριάς και δρυός από τα διαθέσιµα στοιχεία 

φαίνεται πως µόνο δυο είδη επηρεάζονται από τη διαχείριση των δασών αυτών και 
ειδικότερα τα είδη Cyclamen persicum και Fritillaria euboeica. Το πρώτο το οποίο 
δεν µπορεί να επιβιώσει σε συνθήκες υψηλής σκίασης απαιτεί σχετικά ανοικτό 
υπόροφο ενώ το δεύτερο είναι πολύ ευαίσθητο στις πυρκαγιές (Phitos et al. 1995). 
Σε ό,τι αφορά την πανίδα η µερικώς υποβαθµισµένη δοµή µέρους των δασών 

(πρεµνοφυή) εκτιµάται ότι µειώνει τα κατάλληλα ενδιαιτήµατα πολλών ειδών, όπως 
για παράδειγµα τα είδη των πουλιών που φωλιάζουν σε ώριµα δέντρα. Ο Ντάφης 
(1992α) αναφέρει πως στις ποικίλης δοµής και σύνθεσης ρεµατιές της Ιεράς Μονής 
Σίµωνος Πέτρας το 78% των ειδών για τα οποία έγιναν πληθυσµιακές εκτιµήσεις 
είναι κυρίαρχα (έχουν δηλαδή πληθυσµό >5% του συνολικού πληθυσµού όλων των 
ειδών), ενώ στα καµένα, δυο έτη πριν, δάση δρυός-καστανιάς µε πρεµνοβλαστήµατα 
καστανιάς και διάσπαρτη δρυ µόνο το 18% των ειδών είναι κυρίαρχα. Αυτό σηµαίνει 
ότι υπάρχει µικρή διαφοροποίηση οικοθέσεων και µεγάλος ανταγωνισµός που 
καταλήγει σε µικρότερο αριθµό ειδών. 
Σύµφωνα µε τον προηγούµενο συγγραφέα στη µετατροπή των δασών καστανιάς, 

δρυός και αριάς σε πρεµνοφυή οφείλεται και η εξαφάνιση του ελαφιού (ενδεχοµένως 
σε συνδυασµό µε το κυνήγι που ασκούνταν σε κάποιες περιόδους). 
Εκτός από την µερικώς υποβαθµισµένη δοµή των δασών δεν είναι γνωστή η 

επίδραση της διάνοιξης µεγάλου αριθµού δρόµων η οποία ιδιαιτέρως στο παρελθόν 
γινόταν χωρίς να έχει προηγηθεί καµία µελέτη, ενώ ακόµα και σήµερα δεν προηγείται 
των διανοίξεων έρευνα για την εξάπλωση των ειδών αυτών. Πιθανές επιπτώσεις από 
τη διάνοιξη των δρόµων είναι ο κατακερµατισµός των ενδιαιτηµάτων ειδών όπως τα 
αµφίβια, απώλεια κατάλληλων ενδιαιτηµάτων και η αύξηση της ανθρώπινης 
παρουσίας σε απροσπέλαστες θέσεις.  
Θα πρέπει ωστόσο να σηµειωθεί ότι η διάνοιξη των δρόµων συµβάλλει στην 

προστασία των δασών από τις πυρκαγιές, κάτι που έµµεσα ωφελεί τη διατήρηση των 
ειδών. Είδος που θα ωφελείται από τη µείωση του κινδύνου πυρκαγιάς και της 
µείωσης των επιπτώσεων από τυχόν επεισόδια πυρκαγιάς είναι η Fritillaria euboeica 
(Phitos et al. 1995). 
∆εν έχει επίσης αξιολογηθεί η επίδραση στους πληθυσµούς των ζώων από την 

κατασκευή υδροδεξαµενών από αρκετές Ιερές Μονές µε σκοπό την κάλυψη 
υδρευτικών και αρδευτικών αναγκών των Ιερών Μονών όπως επίσης και για λόγους 
πυρασφάλειας. Οι δεξαµενές αυτές σύµφωνα µε µαρτυρίες των µοναχών 
εξασφαλίζουν τη διαθεσιµότητα νερού σε πολλά είδη ζώων, ιδιαιτέρως τη θερινή 
περίοδο όπου η πλειονότητα των ρεµάτων δεν έχει πια νερό. 
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3.2. Αξιολόγηση της κατάστασης των δασών αριάς Quercus ilex και των 

δασών µε Quercus frainetto 

3.2.1. ∆άση µε Quercus ilex 

Τα δάση αριάς του Αγίου Όρους χαρακτηρίζονται από υψηλή 
αντιπροσωπευτικότητα της σύνθεσης των ειδών αλλά και υποβάθµιση της δοµής 
τους, καθώς οι επαναλαµβανόµενες αποψιλωτικές υλοτοµίες σε συνδυασµό µε τις 
πυρκαγιές περιόρισαν σε µεγάλο βαθµό την παρουσία ώριµων ατόµων και συστάδων 
µεγάλης ηλικίας (βλ. σχετ. Κεφ. 2.2.2.). Ο σηµαντικός περιορισµός των ώριµων και 
υπερώριµων συστάδων µε µικρό αριθµό δέντρων µεγάλης ηλικίας και αραιό υπόροφο 
σε αποµονωµένες θέσεις, ενδεχοµένως έχει περιορίσει την παρουσία ειδών φυτών και 
ζώων που ευνοούνται από το µικροπεριβάλλον αυτό, δεν υπάρχουν ωστόσο 
συγκεκριµένα στοιχεία, καθώς η οικολογική έρευνα των δασών αυτών δεν έχει ακόµα 
προχωρήσει στη διερεύνηση τυχόν µεταβολών της χλωρίδας και της βλάστησης κατά 
τα τελευταία 200 έτη.  
Στοιχεία που συνηγορούν στην αξιολόγηση της δοµής των δασών της αριάς ως 

υποβαθµισµένης είναι οι µικρές ηλικίες και οι διαστάσεις των δέντρων και το 
υπολειπόµενο ξυλαπόθεµα σε σχέση µε το κανονικό (κάτι που υποδηλώνει µη 
αειφορική απόληψη ξύλου). 
Θα πρέπει ωστόσο να επισηµανθεί ότι η χαµηλού επιπέδου οργάνωση της 

δασοπονίας στη διαχείριση των δασών της αριάς προκάλεσε (όπως έχει ήδη 
αναφερθεί) έντονη ακανονιστία των συστάδων των δασών αυτών. Ειδικότερα όπως 
αναφέρεται σε αρκετές διαχειριστικές µελέτες (Λάγκας και Βικελούδας 1992, 
Σιαµίδης 1994α, Γούναρης και Κόντος 2001) οι συστάδες όπου επικρατεί η αριά 
χαρακτηρίζονται από έντονη µείξη διαφόρων ηλικιών, διαµέτρων και σύνθεσης των 
ειδών µε τρόπο ακανόνιστο στον χώρο. 
Αν και η δασοπονική αυτή µορφή είναι βέβαιο ότι οικονοµικά δεν είναι επωφελής 

έχει δηµιουργήσει σε αρκετές περιπτώσεις ένα µωσαϊκό δασικών 
µικροπεριβαλλόντων που αυξάνει την ποικιλότητα οικοθέσεων που µπορούν να 
εκµεταλλευθούν διάφορα είδη φυτών και ζώων. Για παράδειγµα ο Γούναρης και 
Κόντος (2001) αναφέρουν πως λόγω της τακτικής αυτής διατηρήθηκαν υπερώριµα 
άτοµα αριάς σε ρεµατιές και άλλες δυσπρόσιτες θέσεις.  
Έτσι µια ανεπιθύµητη από οικονοµικής πλευράς πρακτική λειτούργησε ευεργετικά 

από οικολογική άποψη διότι κατά θέσεις το δάσος αφέθηκε να εξελιχθεί σε υψηλό 
δάσος του οποίου η δοµή ευνοεί τη διατήρηση υψηλής βιοποικιλότητας. Θετικό είναι 
επίσης το γεγονός ότι η µη διάνοιξη αµαξιτών δρόµων στο νοτιότερο άκρο της 
χερσονήσου δεν επέτρεψε την εκµετάλλευση των συστάδων αριάς που βρίσκονται 
στις περιοχές της Σκήτης της Αγίας Άννας, Καυσοκαλυβίων και Κρύων Νερών. 
Η έκταση των δασών αυτών στο Άγιο Όρος είναι περίπου 5621 ha και ισούται µε 

περίπου το 9,5 % των εκτάσεων που καλύπτει σε όλη την Ελλάδα αυτός ο τύπος 
οικοτόπου σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του έργου της χαρτογράφησης των τύπων 
οικοτόπων (ΥΠΕΧΩ∆Ε 2001). Το ποσοστό αυτό αναδεικνύει το Άγιο Όρος σε µια εκ 
των σηµαντικότερων περιοχών της Ελλάδας για αυτόν τον τύπο οικοτόπου δεδοµένης 
και της υψηλής αντιπροσωπευτικότητας του. Τα δάση αριάς εµφανίζονται σε µεγάλες 
ενιαίες επιφάνειες, σχετικά οµαλή κατανοµή στην περιοχή µελέτης αλλά και µεγάλη 
πολυπλοκότητα στο σχήµα των επιφανειών αυτών. 
Συµπερασµατικά τα δάση αριάς στο Άγιο Όρος παρουσιάζουν καλή κατάσταση 

διατήρησης µε εξαίρεση τη δοµή των συστάδων η οποία είναι υποβαθµισµένη σε 
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οµήλικη πρεµνοφυή από την εφαρµογή των αποψιλωτικών υλοτοµιών. Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το µωσαϊκό των ηλικιών ως αποτέλεσµα της κατά 
περίπτωση διαχείρισής τους. 
Σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες ανόρθωσης, αυτές είναι υψηλές καθώς το έδαφος 

δεν έχει υποβαθµισθεί ιδιαίτερα και η πυκνότητα των δέντρων εξασφαλίζει την 
αναγέννηση των συστάδων. Επιπροσθέτως υπάρχει εκπεφρασµένη θέληση πολλών 
Ιερών Μονών να θέσουν εκτός διαχείρισης τα δάση αυτά µε σκοπό να διατηρηθούν 
ως φυσικά αποθέµατα. 

3.2.2. ∆άση µε Quercus frainetto 

Τα δάση δρυός του Αγίου Όρους χαρακτηρίζονται από υψηλή 
αντιπροσωπευτικότητα της σύνθεσης των ειδών αλλά και υποβάθµιση της δοµής 
τους, καθώς η δασοπονική τους µορφή περιορίζει σηµαντικά την παρουσία ώριµων 
ατόµων και συστάδων µεγάλης ηλικίας (βλ. σχετ. Κεφ. 2.2.2.). Αυτό έχει 
ενδεχοµένως περιορίσει την παρουσία ειδών φυτών και ζώων που ευνοούνται από το 
µικροπεριβάλλον αυτό, δεν υπάρχουν ωστόσο συγκεκριµένα στοιχεία, καθώς η 
οικολογική έρευνα των δασών αυτών δεν έχει ακόµα προχωρήσει στη διερεύνηση 
τυχόν µεταβολών της χλωρίδας και της βλάστησης κατά τα τελευταία 200 έτη.  
Η έκταση των δασών αυτών στο Άγιο Όρος είναι περίπου 1000 ha και ισούται µε 

το 5,5 % των εκτάσεων που καλύπτει σε όλη την Ελλάδα αυτός ο τύπος οικοτόπου 
σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του έργου της χαρτογράφησης των τύπων οικοτόπων 
(ΥΠΕΧΩ∆Ε 2001). Με βάση το ποσοστό αυτό το Άγιο Όρος βρίσκεται στις 10 
σηµαντικότερες περιοχές σε εθνικό επίπεδο σε ότι αφορά την έκταση αυτού του 
τύπου οικοτόπου. Τα δάση δρυός απαντούν σε µικρότερες επιφάνειες από αυτά της 
αριάς, παρουσιάζουν µια ανισοµερή κατανοµή και έχουν χαµηλή πολυπλοκότητα στο 
σχήµα των επιφανειών αυτών. 
Τα δάση µε Quercus frainetto παρουσιάζουν εξαιρετική αντιπροσωπευτικότητα και 

µεγάλες δυνατότητες αποκατάστασης της δοµής τους. Αντιµετωπίζουν τα ίδια 
προβλήµατα µε τα δάση αριάς, ωστόσο λόγω της µικρότερης έκτασης που καλύπτουν 
και της µεγαλύτερης αποµόνωσης µεταξύ των συστάδων θα πρέπει να λαµβάνεται 
ιδιαίτερη µέριµνα για την προστασία τους από τις πυρκαγιές ή από ανθρώπινες 
επεµβάσεις οι οποίες µπορούν να οδηγήσουν στην τοπική εξαφάνιση κάποιων ειδών 
που διαβιούν σε αυτά ή ενδεχοµένως να επιτρέψουν την αποίκιση των θέσεων που 
καταλαµβάνουν από άλλες φυτοκοινωνίες.  

3.2.3. Απειλές  

Τα δάση του Αγίου Όρους λόγω του ιδιαίτερου νοµικού καθεστώτος και της 
συνεχούς εποπτείας από τους µοναχούς αντιµετωπίζουν ελάχιστες απειλές µε 
κυριότερες τις πυρκαγιές, την ασθένεια της καστανιάς και τη διάνοιξη δρόµων χωρίς 
µελέτη των ειδικών συνθηκών. Εξ αυτών αναφορά εδώ θα γίνει µόνο στις πυρκαγιές 
και στη διάνοιξη δρόµων, καθώς η ασθένεια της καστανιάς αφορά µόνο τα δάση 
καστανιάς. 

Πυρκαγιές 
Τα οικοσυστήµατα που συνθέτουν ένα µεγάλο µέρος της επιφάνειας της 

Χερσονήσου είναι εύφλεκτα και συνεπώς προσαρµοσµένα στις πυρκαγιές όπως τα 
δάση και οι θαµνώνες των αείφυλλων πλατυφύλλων και τα δάση της χαλεπίου 
πεύκης. Τα εύφλεκτα αυτά οικοσυστήµατα, τα οποία ανήκουν στην ευµεσογειακή 
ζώνη βλάστησης, δηµιουργούν ένα είδος δακτυλίου-κλοιού, κατά µήκος της 
Χερσονήσου. Στη ζώνη αυτή, στην οποία είναι κτισµένα τα περισσότερα µοναστήρια, 
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εµφανίζονταν πάντοτε πυρκαγιές, αλλά κατά αραιότερα χρονικά διαστήµατα και σε 
µικρότερη έκταση. 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία για τις δασικές πυρκαγιές στο Άγιο Όρος που αναφέρουν 

οι Καϊλίδης και Μαρκάλας (1992) και ο Στάµου (2001) ο µέσος όρος επεισοδίων 
κατά την περίοδο 1987-1996 (εξαιρουµένου του 1990 για λόγους που αναλυθούν πιο 
κάτω) ήταν ένα επεισόδιο κατ' έτος µε µέση καιγόµενη έκταση (εξαιρουµένης της 
µεγάλης πυρκαγιάς του 1990 στην οποία θα γίνει ειδικότερη αναφορά πιο κάτω) τα 
60 ha περίπου αλλά και µε µεγάλες διακυµάνσεις από έτος σε έτος. Για την περίοδο 
1969-1996 παρατηρείται ότι οι Ιερές Μονές που υπέφεραν περισσότερο ήταν οι Ιερές 
Μονές Παντελεήµονος (8 επεισόδια), Χιλανδαρίου (6 επεισόδια) και Μ. Λαύρας (4 
επεισόδια). Για την περίοδο 1969-1991 για την οποία ο Καϊλίδης (1992) δίνει 
στοιχεία για το είδος βλάστησης που κάηκε φαίνεται ότι εξαιρούµενης της µεγάλης 
πυρκαγιάς του 1990 το 90% των δασών που κάηκαν ήταν αείφυλλα πλατύφυλλα στα 
οποία εκτιµάται ότι συµπεριλαµβάνονται και δάση αριάς. 
Το 1990 ήταν ένα ιδιαιτέρως δυσµενές έτος αφού συνολικά ξέσπασαν επτά 

πυρκαγιές οι οποίες αποτέφρωσαν 2655 ha. Η χειρότερη δασική πυρκαγιά των 
τελευταίων 25 ετών ήταν αυτή της 14-28/8/1990 στην οποία κάηκαν 2230 ha (1080 
καστανιάς, 274 δρυός και 875 αείφυλλων πλατυφύλλων) και της οποίας η περίµετρος 
φαίνεται στο Σχήµα 5. Σύµφωνα µε τον Καϊλίδη (1990) οι λόγοι που η πυρκαγιά 
εκείνη πήρε τεράστιες διαστάσεις ήταν οι τεράστιες ποσότητες καύσιµης ύλης που 
ήταν συσσωρευµένες στο δάσος, η ξηρασία, η ελλιπής αντιπυρική προστασία και η 
έλλειψη δασικών δρόµων. 

 

 
Σχήµα 5. Η περιοχή που κάηκε κατά τη δασική πυρκαγιά της 14-28/8/1990 (εντός 

της έντονης κόκκινης γραµµής). Προσαρµογή από Καϊλίδη (1990). 
 
Η αντιπυρική προστασία σήµερα είναι πολύ καλύτερα οργανωµένη, αφού πολλές 

Ιερές Μονές διαθέτουν πυροσβεστικά οχήµατα και οχήµατα µεταφοράς προσωπικού 
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και το οδικό δίκτυο έχει αυξηθεί σηµαντικά (σε ορισµένες µάλιστα περιπτώσεις 
υπερβολικά). 
Ωστόσο το κυριότερο πρόβληµα που είναι η διαθέσιµη βιοµάζα δεν µπορεί να 

επιλυθεί παρά µόνο µε τη λήψη µακροπρόθεσµων µέτρων που σχετίζονται µε την 
δασοκοµική µορφή του δάσους και τις µεθόδους υλοτόµησης. Οι οµήλικες 
πρεµνοφυείς συστάδες δηµιουργούν ιδανικό περιβάλλον ταχείας επέκτασης των 
πυρκαγιών, ιδιαιτέρως όταν έχουν αφεθεί σε αυτές υπολείµµατα των προηγειθησών 
αποψιλωτικών υλοτοµιών. Αυτό συµβαίνει διότι η µεγάλη πυκνότητα κορµών και η 
µικρή διάµετρος των παραβλαστηµάτων επιτρέπουν την ταχεία µετατροπή της φωτιάς 
σε επικόρυφη ενώ οι µεγάλες ποσότητες βιοµάζας ευνοούν τις πυρκαγιές µεγάλης 
έντασης που διατηρούνται θερµές για πολλές ώρες ή µέρες µετά την καταστολή της 
καθώς µπορούν να καίνε σε υλικό που δεν βρίσκεται στην επιφάνεια χωρίς να 
βγάζουν καπνό. Επισηµαίνεται επίσης ότι στις περιπτώσεις αυτές η προσέγγιση στην 
εστία είναι πολύ δύσκολη. 
Αντιθέτως, στις ώριµες συστάδες ευνοείται η αποσύνθεση της νεκρής βιοµάζας 

λόγω της αυξηµένης διαθεσιµότητας υγρασίας στο έδαφος, ενώ σε περίπτωση 
πυρκαγιάς οι δασοπυροσβέστες µπορούν να προσεγγίσουν ευκολότερα την εστία. Σε 
ό,τι αφορά τα δάση αριάς και δρυός πρέπει να αναφερθεί ότι αν και οι περισσότερες 
πυρκαγιές εµφανίζονται στην περιοχή των αείφυλλων πλατυφύλλων η µεγάλη 
πυρκαγιά του 1990 αποτέφρωσε αναλογικά µεγαλύτερο µέρος συστάδων δρυός από 
ό,τι αείφυλλων πλατυφύλλων.  
Επισηµαίνεται επίσης ότι τα τελευταία έτη έχει µειωθεί ο αριθµός των 

εργαζόµενων στο δάσος, ενώ αρκετοί αγροί, ελαιώνες, αµπελώνες κ.λπ. που 
διέκοπταν τη δασική επιφάνεια έχουν σε µεγάλο βαθµό εγκαταλειφθεί. Αντιθέτως, 
αυξήθηκε υπέρµετρα ο αριθµός των επισκεπτών, πολλοί από τους οποίους δυστυχώς 
δεν έχουν συνείδηση του κινδύνου πυρκαγιάς. 

∆ιάνοιξη οδών 
Μέχρι το 1963 στο Άγιο Όρος δεν υπήρχαν αµαξιτοί δρόµοι. Οι ανάγκες 

διακίνησης υλικών και αγαθών των Ιερών Μονών και των µοναχών καλύπτονταν από 
τους “ταρσανάδες” κάθε µονής και σκήτης και από ένα ωραιότατο και θαυµάσια 
µελετηµένο δίκτυο µονοπατιών (µουλαρόδροµων). Τα µονοπάτια αυτά, µοναδικά στο 
είδος τους τόσο από την άποψη της χάραξης όσο και κατασκευής, ήταν στενά δεµένα 
µε την ζωή των µοναχών του Αγίου Όρους και αποτελούσαν, και εν µέρει αποτελούν 
και σήµερα, ένα σηµαντικό στοιχείο της πολιτισµικής κληρονοµιάς του. Τα 
µονοπάτια αυτά πέρα από στοιχείο της µακραίωνης ιστορίας του Αγίου Όρους 
παρουσιάζουν µεγάλο ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά το φυσικό περιβάλλον. Αυτό 
συµβαίνει γιατί καλύπτονταν σε όλο το µήκος τους από αιωνόβια δέντρα, τα οποία 
παρείχαν την πολύτιµη σκιά τους στους οδοιπορούντες µοναχούς και τους επισκέπτες 
προσκυνητές. ∆υστυχώς τα αιωνόβια αυτά δέντρα, τα οποία είναι πολύτιµα, διότι µας 
δείχνουν τις διαστάσεις που µπορούν να αποκτήσουν τα διάφορα είδη που απαντούν 
κατά µήκος των µονοπατιών, έχουν σχεδόν εξαφανισθεί διότι σε πολλές περιπτώσεις 
επί των µονοπατιών διανοίχθηκαν δρόµοι. Εξαίρεση αποτελούν αυτά που απαντούν 
κατά µήκος του µονοπατιού Σκήτης Προδρόµου - Σκήτης Αγίας Άννης. 
Από το 1963 άρχισαν να διανοίγονται κάποιοι δρόµοι για την εξυπηρέτηση της 

µεταφοράς δασικών προϊόντων. Η διάνοιξη δρόµων συνεχίσθηκε µε έντονους 
ρυθµούς τη δεκαετία του 1970 οπότε κατασκευάσθηκαν οι δρόµοι που συνδέουν τα 
µοναστήρια µε τους ταρσανάδες τους και µε τις Καρυές, καθώς και µε τα εξαρτήµατά 
τους. Η περίοδος όπου η διάνοιξη νέων δρόµων γνώρισε τη µεγαλύτερη άνοδο ήταν 
µετά την πυρκαγιά του 1990, στην οποία καταδείχθηκε η µεγάλη σηµασία του οδικού 
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δικτύου στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. ∆υστυχώς, µεγάλο µέρος των δασικών 
δρόµων διανοίχθηκε µε πρόχειρες χαράξεις ή και χωρίς χαράξεις. Αποτέλεσµα ήταν 
σε αρκετές περιοχές να έχει διανοιχθεί ένα πυκνό οδικό δίκτυο, το οποίο δεν 
δικαιολογείται από τις πραγµατικές ανάγκες των µοναστηριών ή της πυρόσβεσης 
(Ντάφης κ.ά. 1999).  
Πέρα από τον ενδεχόµενο τραυµατισµό του τοπίου και τις διαβρώσεις που µπορεί 

να ενταθούν, η διάνοιξη των δρόµων ενδεχοµένως προκαλεί κατακερµατισµό των 
δασών η οποία µπορεί να έχει συνέπειες κυρίως στη δοµή των δασικών 
οικοσυστηµάτων. Προς το παρόν δεν φαίνεται να έχουν προκληθεί σηµαντικές 
αλλοιώσεις, είναι όµως σκόπιµη η επισήµανση του ζητήµατος για την οριστική 
αποµάκρυνση των όποιων κινδύνων. 
Ευτυχώς για την ευρύτερη περιοχή του νότιου άκρου της χερσονήσου έχει ληφθεί 

απόφαση να µην διανοιχθεί οδική πρόσβαση για λόγους πνευµατικούς αλλά και 
προστασίας του ιδιαίτερου αυτού τοπίου του Αγίου Όρους. Στην περιοχή αυτή 
βρίσκονται µερικά από τα σηµαντικότερα δασικά οικοσυστήµατα (µεικτά δάση 
πλατυφύλλων, µεικτά δρυός-ελάτης). 

3.3. Συµπεράσµατα 

Από την ανωτέρω αξιολόγηση προκύπτει πως στο Άγιο Όρος όλες οι αποκλίσεις 
από τη φυσική κατάσταση των δασικών οικοσυστηµάτων είναι αντιστρεπτές καθώς: 

• ∆εν παρατηρείται µεταβολή της σύνθεσης της βλάστησης ενώ τα λίγα 
φαινόµενα υποβάθµισης είναι εξαιρετικά περιορισµένα σε έκταση και 
εντοπίζονται γύρω από τις Ιερές Μονές. 

• Παρά το γεγονός ότι ένα σηµαντικό ποσοστό των δασών υφίσταται 
διαχείριση πρεµνοφυώς υπάρχει η εκπεφρασµένη βούληση για διατήρηση 
µεγάλου µέρους των δασών αριάς ως φυσικών αποθεµάτων. Εκτιµάται ότι 
ήδη πάνω από το 30 % των εκτάσεων µε δάσος αριάς (Quercus ilex) έχει 
αφεθεί στη φυσική του εξέλιξη ενώ στα δάση µε δρυ (Quercus frainetto) 
έχει ήδη αρχίσει η προσπάθεια αναγωγής σε περιορισµένη έκταση. 

• Παρά την αύξηση του κινδύνου πυρκαγιάς τα τελευταία έτη λόγω της 
αύξησης των επισκεπτών και των εφαρµοζόµενων διαχειριστικών 
πρακτικών, στα δάση έχουν ληφθεί µέτρα για την πρόληψη και την 
αντιµετώπιση των πυρκαγιών. 
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4. Σχεδιασµός της διαχείρισης 

4.1. Γενικά 

Τα µέτρα διαχείρισης θα πρέπει να υπηρετούν τον σκοπό διαχείρισης. Για την 
επιλογή του σκοπού λαµβάνονται υπόψη οι νοµικές υποχρεώσεις διατήρησης της 
φύσης αλλά και η αναγκαιότητα να διατηρηθεί η εκµετάλλευση των δασών αυτών µε 
σκοπό την παραγωγή εµπορεύσιµων προϊόντων. Σε ό,τι αφορά το πρώτο, από την 
ένταξη του Αγίου Όρους στον κατάλογο των προτεινόµενων Τόπων Κοινοτικής 
Σηµασίας σύµφωνα µε τις προβλέψεις της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, προκύπτει η 
δέσµευση να διασφαλισθεί η καλή κατάσταση διατήρησης των δασών αριάς και 
δρυός. Εδώ θα πρέπει να σηµειωθεί ότι τα δάση αυτά αποτελούν ζωτικό πόρο για την 
οικονοµία των Ιερών Μονών και ότι παρά την πολύχρονη εκµετάλλευσή τους δεν 
έχει σηµειωθεί σηµαντική υποβάθµιση της αντιπροσωπευτικότητας και της συνολικής 
κατάστασης διατήρησής τους, κάτι που σηµαίνει ότι η διαχείριση ασκείται µε σύνεση 
και σεβασµό προς το δάσος και την αρχή της αειφορίας. Όπως αναφέρθηκε σε 
προηγούµενα κεφάλαια, ορισµένα δάση αριάς και δρυός υφίστανται οικονοµική 
εκµετάλλευση συστηµατικά οπότε ως σκοπός διαχείρισης έχει υιοθετηθεί η µέγιστη 
πρόσοδος εξ αυτών ενώ άλλα, κυρίως δάση αριάς, έχουν αφεθεί ως φυσικά 
αποθέµατα στη φυσική εξέλιξη.  

4.2. Αρχές αειφορικού σχεδιασµού της διαχείρισης των δασών αριάς και 

δρυός 

Η επιλογή των µέτρων διαχείρισης είναι σκόπιµο εκτός από τη συµβατότητά της µε 
τους σκοπούς διαχείρισης να ακολουθεί και τις αρχές αειφορικού σχεδιασµού. Οι 
αρχές αυτές είναι οι ακόλουθες (Ζάγκας και Χατζηστάθης 1995): 

1. ∆ιατήρηση του δασικού οικοσυστήµατος. 
2. ∆ιατήρηση και κατά το δυνατόν βελτίωση του παραγωγικού δυναµικού των 

δασών. 
3. Πραγµατοποίηση της µέγιστης δυνατής, διηνεκούς παραγωγής σε οικονοµική 

αξία και σε κοινωφελείς επιδράσεις. 
 
Ειδικότερα, σύµφωνα µε τους Ντάφη κ.ά. (1992) θα πρέπει να επιδιώκονται τα 

ακόλουθα: 
• Προστασία του εδάφους, ιδιαιτέρως από τη διάβρωση. 
• ∆ηµιουργία και ευνόηση µεικτών δασών και συστάδων. 
• Η χρήση µη ιθαγενών ειδών πρέπει να γίνεται στη βάση της οικολογικής 

τους ανοχής και ωφελιµότητας. 
• Ευνόηση της φυσικής αναγέννησης. 
• Βελτίωση της δοµής των δασικών οικοσυστηµάτων. 
• Αύξηση της διαµέτρου των παραγόµενων προϊόντων και συνεπώς αύξηση 

του χρόνου παραγωγής. 
• ∆ιατήρηση γέρικων δέντρων, προστασία σπανίων και απειλούµενων ειδών 

φυτών και ζώων. 
• ∆ηµιουργία δικτύου φυσικών αποθεµάτων. 
• Εξασφάλιση από κινδύνους και ιδιαιτέρως από δασικές πυρκαγιές. 
• Εξασφάλιση των ιδιαίτερων λειτουργιών του δασικού οικοσυστήµατος. 
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• ∆ηµιουργία και περιποίηση δασικών κρασπέδων. 
• Οικολογική προστασία του δασικού οικοσυστήµατος. 
• Μέθοδος διαχείρισης και δασοκοµικού χειρισµού ανεκτή από τα 

οικοσυστήµατα. 
• Οικολογικά ανεκτές µέθοδοι συγκοµιδής και µεταφοράς του ξύλου. 

4.3. Σκοπός διαχείρισης 

Ως σκοπός διαχείρισης των δασών Quercus ilex και Quercus frainetto τίθεται η 
ανόρθωσή τους σε υψηλά σπερµοφυή. 
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5. Μέτρα διαχείρισης 

Tο κυριότερο µέτρο για την ανόρθωση των πρεµνοφυών δασών Quercus ilex και 
Quercus frainetto σε υψηλά σπερµοφυή είναι η εφαρµογή αναγωγικών 
καλλιεργητικών υλοτοµιών. Συνοδευτικά θα πρέπει επίσης να ληφθούν µέτρα 
προστασίας των απειλούµενων και προστατευόµενων ειδών που έχουν εντοπισθεί σε 
αυτά τα δάση. 

5.1. Αναγωγικές καλλιεργητικές υλοτοµίες 

Η αναγωγή θα γίνει µέσω της καλλιεργητικής οδού, δηλαδή µε κατάλληλο 
δασοκοµικό χειρισµό και εφαρµογή αναγωγικών υλοτοµιών (Ντάφης 1990α). Κατά 
τον χειρισµό αυτό εφαρµόζονται εξευγενιστικές υψηλές αραιώσεις µε ένταση που 
ποικίλλει ανάλογα µε τις κλιµατεδαφικές συνθήκες και το είδος των κυριαρχούντων 
ειδών και τη δοµή των συστάδων.  
Ειδικότερα, επιλέγονται τα καλύτερα και ισχυρότερα άτοµα του ανωρόφου σε µια 

κατά το δυνατόν οµοιόµορφη κατανοµή στον χώρο. Ακολούθως αφαιρείται ο 
οξύτερος ανταγωνιστής τους (Σχήµα 6). Ο τρόπος αυτός επιλογής ονοµάζεται θετική 
επιλογή (Ντάφης 1990α).  

Σχήµα 6. Σχηµατική παράσταση της διαδικασίας της θετικής επιλογής σε συστάδες 
πλατυφύλλων ειδών. Προσαρµογή από Ντάφη (1990β). 
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Ειδική µέριµνα πρέπει να λαµβάνεται για τον τρόπο κοπής των υλοτοµούµενων 
δέντρων. Επειδή σκοπός της διαχείρισης είναι η ανόρθωση των δασών σε υψηλά 
σπερµοφυή είναι επιθυµητή η γρήγορη ατοµικοποίηση των πρεµνοβλαστηµάτων η 
οποία µπορεί να επιτευχθεί µε την κοπή των δέντρων σε όσο χαµηλότερο ύψος είναι 
δυνατόν. Θα πρέπει ωστόσο να αποφευχθεί και η θανάτωσή τους από λανθασµένους 
χειρισµούς ή ακατάλληλη εποχή υλοτοµίας (βλ. παρακάτω). Για τη µείωση των 
κινδύνων προσβολής των πρέµνων από ξυλοσηπτικούς και άλλους µύκητες οι τοµές 
πρέπει να γίνονται µε επιµεληµένο τρόπο όπως δείχνει το Σχήµα 7. 

 
 
 

 
Σχήµα 7. ∆ιάφοροι τύποι κοπής. Συνιστώµενες τοµές 1,2,3,4. Μη αποδεκτές τοµές 

5,6,7. Η 5 είναι υψηλή, δεν επιτρέπει ατοµικοποίηση και εµποδίζει τη µετακίνηση του 
ξύλου, οι 6 και 7 έχουν εντοµές ή ανωµαλίες και δηµιουργούν προϋποθέσεις 
προσβολής από µύκητες ενώ είναι και επικίνδυνες για τους δασεργάτες (προσαρµογή 
από: Μουλόπουλος 1965, Ντάφης 1990α).  

 
 
Σε ό,τι αφορά την εποχή των υλοτοµιών, αυτή εξαρτάται από την επιδιωκόµενη 

δασοπονική µορφή (Χατζηφιλιππίδης και Σπύρογλου 1999). Οι αναγωγικές 
καλλιεργητικές υλοτοµίες µπορούν να πραγµατοποιούνται οποιαδήποτε εποχή του 
έτους εκτός από Απρίλιο έως Ιούνιο γιατί έως τότε δεν έχουν αποξυλωθεί τα νεαρά 
κλαδιά και ιδιαίτερα οι κορυφές οπότε προκαλούνται ζηµίες κατά τη ρίψη. Το θέρος 
είναι ευνοϊκή περίοδος γι’ αυτές τις υλοτοµίες επειδή δεν ευνοείται η ανάπτυξη 
πρεµνοβλαστηµάτων. Συµπερασµατικά, ιδανικότερη περίοδος για την εφαρµογή των 
αναγωγικών καλλιεργητικών υλοτοµιών στα δάση αριάς και δρυός του Αγίου Όρους 
είναι από τον Αύγουστο έως τον Οκτώβριο.  
Οι αναγωγικές καλλιεργητικές υλοτοµίες επαναλαµβάνονται κάθε 8-10 έτη έως την 

ηλικία συστάδας των 80-100 ετών, αναλόγως της ποιότητας τόπου, µε φθίνουσα 
ένταση αραίωσης, έως το στάδιο των φωτοδότιδων υλοτοµιών (δηλαδή των 
υλοτοµιών µε τις οποίες ξεκινά η αναγέννηση της συστάδας). Ο υπόροφος και ο 
µεσόροφος των συστάδων, εφόσον υπάρχουν, διατηρούνται ανέγγιχτοι. 
Οι αναγωγικές υλοτοµίες επιτυγχάνουν όχι µόνο τη βελτίωση των οικολογικών 

συνθηκών των δασών προς όφελος της βιοποικιλότητας αλλά και την αύξηση του 
ξυλαποθέµατος.  
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Σε ό,τι αφορά τη βιοποικιλότητα, οι αναγωγικές καλλιεργητικές υλοτοµίες 
βελτιώνουν τη φυσικότητα των συστάδων και επαναφέρουν τις συστάδες στη φυσική 
πορεία εξέλιξής τους. Αυτή χαρακτηρίζεται από ένα διαρκώς µεταβαλλόµενο 
µωσαϊκό µικροπεριβαλλόντων µε διαφορετική οριζόντια και κατακόρυφη δοµή, 
διαφορετικό βαθµό σκίασης του εδάφους, παρουσία υποβλάστησης καθώς και 
υπερώριµα ή νεκρά ιστάµενα δέντρα τα οποία έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τη 
διατήρηση της βιοποικιλότητας στα δασικά οικοσυστήµατα (Ντάφης 1986). 
Σε ό,τι αφορά το ξυλαπόθεµα, ο επαναλαµβανόµενος αυτός χειρισµός, ο οποίος 

συνδυάζεται µε την επιµήκυνση του περίτροπου χρόνου (από 20-30 έτη που είναι 
τώρα σε 80-100 έτη για τα δάση αριάς και δρυός του Αγίου Όρους) και οδηγεί 
εποµένως σε επιµήκυνση του χρόνου παραγωγής, επιφέρει αύξηση στον ξυλώδη όγκο 
(Σµύρης κ.ά. 1999) και στην παραγωγή ξύλου µεγαλύτερων διαστάσεων (Σµύρης και 
Γκανάτσας 1995). 
Ακολουθεί η εξειδίκευση της ανωτέρω µεθόδου για τα δάση µε Quercus ilex και 

Quercus frainetto. 

5.1.1. Ανόρθωση των δασών αριάς 

Για την ανόρθωση των δασών αριάς οι επεµβάσεις γίνονται µόνο σε άτοµα της 
αριάς και της δάφνης. Άτοµα άλλων ειδών όπως φράξου, κουτσουπιάς, κουµαριάς και 
φιλλυκιού δεν υλοτοµούνται, εκτός και αν σχηµατίζουν αµιγή λόχµη οπότε κατά 
περίπτωση µπορεί να αραιωθεί και αυτή. Σε κάθε περίπτωση όµως θα πρέπει να 
ληφθεί υπόψη ότι προέχει η διατήρηση των µεικτών συστάδων. 
Στα δάση αριάς εφαρµόζεται ισχυρή αραίωση µε αφαίρεση 20-30% του αριθµού 

των δέντρων του ανωρόφου (σχεδόν 1 στα 4 έως 1 στα 3 άτοµα). Το ποσοστό αυτό 
συνιστούν και οι Zagas κ.ά. (2004) µετά από πειραµατικούς χειρισµούς στον Σταυρό 
Χαλκιδικής. Σύµφωνα µε τους ίδιους συγγραφείς, η ισχυρή αραίωση δίνει τα 
καλύτερα αποτελέσµατα σε ό,τι αφορά την προσαύξηση και τη ζωτικότητα των 
δέντρων εφόσον οι συστάδες είναι ιδιαιτέρως πυκνές και φύονται σε καλές ποιότητες 
τόπου. Η ένταση αυτή βοηθά στη γρηγορότερη διαφοροποίηση της συστάδας, στην 
αύξηση της ποικιλότητας των ειδών της παρεδαφιαίας βλάστησης και στην αντίσταση 
της συστάδας στις πυρκαγιές επειδή παράγεται µικρότερη ποσότητα νεκρής 
οργανικής ουσίας, ενώ αυτή που τελικώς αποτίθεται στο έδαφος αποσυντίθεται 
γρηγορότερα (Zagas κ ά. 2004). 
Επειδή οι προς ανόρθωση συστάδες των δασών αριάς στο Άγιο Όρος είναι πολύ 

πυκνές, για τη διευκόλυνση της αποκοµιδής του υλικού των υλοτοµιών µπορεί να 
διανοιχθούν λωρίδες κατάλληλου πλάτους µε αποµάκρυνση ατόµων του υπορόφου.  
Ειδικότερα, η αποµάκρυνση του υλικού της πρώτης αραίωσης είναι σχετικά απλή 

και εύκολη λόγω και των µικρών σχετικά διαστάσεων του ξύλου που συγκοµίζεται. 
Τα λεπτά κλαδιά και οι κορυφές αφήνονται επί τόπου και αποµακρύνεται µόνο το 
χρησιµοποιήσιµο ξύλο. Αν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν ζώα φόρτωσης ή µικρά 
µηχανήµατα και το δάσος είναι πολύ πυκνό, τότε ανοίγεται κάθε 30-50 m διάδροµος 
πλάτους 1,5 έως 2 m στον οποίο συγκεντρώνονται τα ξύλα και µέσω αυτού 
αποµακρύνεται το χρησιµοποιήσιµο υλικό έως τον πρώτο δασικό δρόµο. Ποτέ όµως 
δεν υλοτοµούνται όλα τα άτοµα του υπορόφου ή µεσορόφου σε όλη την επιφάνεια 
απλά και µόνο για να διευκολυνθεί η συγκοµιδή του ξύλου. 

5.1.2. Ανόρθωση των δασών µε Quercus frainetto 

Αντίστοιχα µε τα δάση αριάς έτσι και στα δάση δρυός οι επεµβάσεις γίνονται µόνο 
σε άτοµα της δρυός. Άτοµα άλλων ειδών όπως φράξου, κουτσουπιάς, κουµαριάς και 
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φιλλυκιού δεν υλοτοµούνται, εκτός και αν σχηµατίζουν αµιγή λόχµη οπότε κατά 
περίπτωση µπορεί να αραιωθεί και αυτή. Σε κάθε περίπτωση όµως θα πρέπει να 
ληφθεί υπόψη ότι προέχει η διατήρηση των µεικτών συστάδων. 
Στην περίπτωση των δασών µε Quercus frainetto του Αγίου Όρους είναι σκόπιµο 

οι αραιώσεις να είναι µέτριες, δηλαδή µε απόληψη του 15-20% του ξυλαποθέµατος. 
Το ποσοστό αυτό βρέθηκε ότι δίνει τα καλύτερα αποτελέσµατα σε ό,τι αφορά την 
προσαύξηση και τη ζωτικότητα των δέντρων (Zagas et al. 2004). Οι Σµύρης κ.ά. 
(1999), στην περιοχή του Χολοµώντα, µια περιοχή ανάλογη µε τη Γ Κλιµατική Ζώνη 
όπου απαντά η δρυς, επέτυχαν επίσης καλά αποτελέσµατα σε ό,τι αφορά τη βελτίωση 
του ξυλαποθέµατος µε αραίωση µικρότερης έντασης (11-12%). Επισηµαίνουν 
ωστόσο ότι εφόσον ο σκοπός της διαχείρισης είναι η διατήρηση της ποικιλότητας των 
φυτών και ζώων συνίσταται ισχυρότερη αραίωση (16-19,5%) διότι έτσι επιτυγχάνεται 
η δηµιουργία διώροφης συστάδας η οποία προσφέρει µεγαλύτερη ποικιλότητα 
ενδιαιτηµάτων. 

5.1.3. Oργάνωση των αναγωγικών καλλιεργητικών υλοτοµιών 

Η ανόρθωση των πρεµνοφυών δασών µε Quercus ilex και Quercus frainetto σε 
υψηλά σπερµοφυή είναι µια αργή διαδικασία η οποία θα ολοκληρωθεί σε 80-100 έτη, 
αν και ορισµένες συστάδες που σήµερα έχουν περάσει από το στάδιο των χονδρών 
κορµιδίων και πάνω µπορεί να φθάσουν στη φάση ωριµότητας πολύ νωρίτερα. 
Οι αναγωγικές καλλιεργητικές υλοτοµίες είναι απαραίτητο να οργανωθούν στον 

χώρο και στον χρόνο, µε τρόπο ώστε να λαµβάνεται υπόψη η υφιστάµενη διαχείριση 
των δασών των Ιερών Μονών. 
Προς τούτο επιλέχθηκαν συγκεκριµένα κριτήρια ταξινόµησης των συστάδων των 

Ιερών Μονών που ιεραρχούν τις προς χειρισµό συστάδες. Τα κριτήρια που 
χρησιµοποιήθηκαν ιεραρχικά είναι τα ακόλουθα: 

1. Μέση απόσταση της συστάδας από την πλησιέστερη Ιερή Μονή. Το 
κριτήριο αυτό ιεραρχείται ως πρώτο διότι κρίνεται σκόπιµο το τοπίο γύρω 
από τις Ιερές Μονές να τις αναδεικνύει όσο το δυνατόν περισσότερο και 
διότι µε τον τρόπο αυτό όπως έχει εξηγηθεί ήδη, µειώνεται ο κίνδυνος 
πυρκαγιάς που αποτελεί µια ιδιαιτέρως σοβαρή απειλή για τις Ιερές Μονές. 

2. Μέση κλίση συστάδας. Οι συστάδες σε ιδιαιτέρως µεγάλες κλίσεις 
διατηρούν και σήµερα έντονο τον φυσικό τους χαρακτήρα, καθώς η 
υλοτοµία τους είναι δυσχερής και δεν έχουν υποστεί αποψιλωτικές 
υλοτοµίες όσο αυτές που βρίσκονται σε ηπιότερες κλίσεις. 

3. Μέσο υψόµετρο συστάδας. Οι συστάδες που βρίσκονται στα πιο χαµηλά 
υψόµετρα είναι περισσότερο ευαίσθητες στις πυρκαγιές αφού εκτός από το 
ξηρότερο περιβάλλον που αντιµετωπίζουν, δια µέσου αυτών κινούνται 
συχνά οι πολυάριθµοι προσκυνητές του Αγίου Όρους, οποίοι µπορεί εξ 
αµελείας να προκαλέσουν πυρκαγιές. Επιπροσθέτως, η ανόρθωση των 
συστάδων αυτών θα βελτιώσει και τις συνθήκες κίνησης των επισκεπτών 
διαµέσου των θαυµάσιων µονοπατιών κάτι που συνάδει απολύτως µε τις 
παραδόσεις του Αγίου Όρους.  

Προγραµµατισµός περιόδου 2004-2006 
Η περίοδος αυτή είναι η περίοδος υλοποίησης του έργου Life-Nature "Ανόρθωση 

των πρεµνοφυών δασών Quercus frainetto (9280) και Quercus ilex (9340) σε υψηλά 
δάση". Για τον λόγο αυτό η οργάνωση των υλοτοµιών αφορά την κατανοµή των 500 
ha µεταξύ των δασών αριάς Quercus ilex και των δασών Quercus frainetto. Η 
κατανοµή µεταξύ των δύο τύπων δασών έγινε µε βάση τη µεταξύ τους αναλογία ως 
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προς την έκταση. Ειδικότερα θα τεθούν σε αναγωγή κατά την περίοδο υλοποίησης 
του έργου Life περίπου 80 ha δρυός και 420 ha αριάς, µια έκταση ίση περίπου µε το 
10% των εκτάσεων που καλύπτουν τα δάση αυτά στην περιοχή του έργου. 
Οι συστάδες στις οποίες προτείνεται να διενεργηθούν αναγωγικές καλλιεργητικές 

υλοτοµίες στη διάρκεια του έργου Life φαίνονται στον Πίνακα 13 και στον Χάρτη 5. 
Οι συστάδες είναι αυτές µε την υψηλότερη προτεραιότητα σύµφωνα µε τα κριτήρια 
που έχουν τεθεί. Σε ορισµένες περιπτώσεις εντάχθηκαν στον προγραµµατισµό αυτό 
και συστάδες που δεν βρίσκονται υψηλά στην ιεράρχηση  αυτή για να µην ανατραπεί 
το πρόγραµµα εργασιών που εφαρµόζουν ήδη οι Ιερές Μονές σύµφωνα µε τις 
∆ιαχειριστικές τους Μελέτες. 

 
Πίνακας 13. Συστάδες1 που προτείνεται να ενταχθούν στο έργο Life  

∆άσος ∆άσος Quercus ilex  ∆άσος Quercus 
frainetto  

Ι.Μ.Μ. Λαύρας 1α, 5α, 7α, 21δ, 21ε, 22α, 
Ν21, Ν2, Ν8 N1, N2, N3

Ι.Μ. Βατοπαιδίου 6,10,11,12,14,21,37,38,48,49,50 18, 19, 25, 33
Ι.Μ. Ιβήρων 1α,1β,1γ,1δ,16α,15β,17α,14γ,15α,16β
Ι.Μ. Αγ. ∆ιονυσίου 17 6, 8, 12, 
Ι.Μ. Κουτλουµουσίου 2, 5, 6, 7, 8 2
Ι.Μ. Ζωγράφου 9, 10, 14 16, 17
Ι.Μ. ∆οχειαρίου 8 9
Ι.Μ. Καρακάλου 4, 6, 9, 10
Ι.Μ. Σίµωνος Πέτρας 20, 35 22α, 22β
Ι.Μ. Αγίου Παύλου 2, 8, 9 5, 8 
Ι.Μ. Σταυρονικήτα st302, st03 
Ι.Μ. Ξενοφώντος 3, 4 6
Ι.Μ. Γρηγορίου 17 12στ, 13
Ι.Μ. Παντελεήµονος 37 18, 20, 37 

1 Οι συστάδες παρουσιάζονται µε την αρίθµηση που εµφανίζονται στις αντίστοιχες διαχειριστικές 
µελέτες και τους χάρτες που τους συνοδεύουν εκτός από ορισµένες περιπτώσεις που εξηγούνται. 

2  Ν: Συστάδες που ανήκουν στο δάσος της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας και βρίσκονται στο 
νότιο µέρος της χερσονήσου. 

3  Προσωρινή διαίρεση που έγινε για τις ανάγκες της παρούσας µελέτης. 
 

Περίοδος µετά το έργο Life 
Προκειµένου να αποκατασταθεί το ιστορικό τοπίο του Αγίου Όρους µε τα υψηλά 

βαθύσκια δάση και την πλούσια χλωρίδα και πανίδα είναι σκόπιµο σταδιακά να 
τεθούν σε αναγωγή και οι υπόλοιπες εκτάσεις. 
Ωστόσο η επίτευξη του σκοπού αυτού προϋποθέτει την εξασφάλιση των αναγκαίων 

πόρων για τη χρηµατοδότησή των υλοτοµιών και τη µείωση της εξάρτησης των Ιερών 
Μονών από τα έσοδα των δασών αυτών, ιδιαιτέρως των δασών αριάς. ∆εδοµένου ότι 
σήµερα η δασοπονία στο Άγιο Όρος ασκείται όλο και πιο συστηµατικά µέσα από την 
εφαρµογή διαχειριστικών µελετών προτείνεται η αναγωγή των υπόλοιπων συστάδων 
να ενταχθεί ως διαχειριστική επιλογή στις διαχειριστικές µελέτες που θα εκπονηθούν 
στο µέλλον. Ειδικότερα, προτείνεται η εκτίµηση του κόστους της εφαρµογής των 
καλλιεργητικών αναγωγικών υλοτοµιών σε κάθε Ιερά Μονή και ο επιµερισµός του 
κόστους και των εκτάσεων που µπορούν να τίθενται σε αναγωγή ανά δεκαετία 
ανάλογα µε τις αναµενόµενες προσόδους από τα δάση. 
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∆εν κρίθηκε σκόπιµο να προταθεί ετήσιος προγραµµατισµός για τις συστάδες που 
δεν θα γίνουν επεµβάσεις κατά την περίοδο 2004-2006 καθώς αυτό ενδεχοµένως θα 
προκαλούσε αναστάτωση στον υφιστάµενο προγραµµατισµό των Ιερών Μονών. 
Προτείνεται η κατανοµή των συστάδων αυτών κατ' έτος να γίνει από κάθε Ιερά Μονή 
σύµφωνα µε τις ειδικότερες συνθήκες διαχείρισης του δάσους της. 

5.2. Προστασία απειλούµενων και προστατευόµενων ειδών 

Στα δάση Quercus ilex και Quercus frainetto σύµφωνα µε τα έως τώρα 
δηµοσιευµένα στοιχεία (Phitos κ.ά. 1995) απαντούν τα είδη Cyclamen persicum, το 
οποίο είναι απειλούµενο είδος µε την ένδειξη τρωτό, και το Fritillaria euboeica το 
οποίο είναι είδος ενδηµικό και σπάνιο. 
Εκτιµάται ότι λόγω της αύξησης του διαθέσιµου φωτός στο έδαφος υπάρχει 

περίπτωση αύξησης της παρουσίας του Cyclamen persicum και για τον λόγο αυτό 
είναι σκόπιµο κατά τις µελλοντικές αραιώσεις σε θέσεις όπου έχει εντοπισθεί το είδος 
να λαµβάνεται µέριµνα ώστε να µην διαταράσσεται το έδαφος στο οποίο φύεται το 
είδος καθώς δηµιουργεί βολβούς που παραµένουν στο έδαφος. 
Σε ό,τι αφορά το είδος Fritillaria euboeica, αυτό αναµένεται µεσο-µακροπρόθεσµα 

να ευνοηθεί από τη µείωση των πυρκαγιών στις οποίες είναι ευαίσθητο. Για τον λόγο 
αυτό συνίσταται η παρακολούθηση της παρουσίας του είδους.  

6. Παρακολούθηση 

Παρά το ότι η µέθοδος των αναγωγικών καλλιεργητικών υλοτοµιών είναι γνωστή 
και επιτυχής για την ανόρθωση των δρυοδασών σε υψηλά σπερµοφυή (Ντάφης 
1990α, Ζάγκας 2004), ερευνητικά αποτελέσµατα από την αναγωγή των δασών αριάς 
στην Ελλάδα έχουµε τα τελευταία 10 έτη (Hatzistathis κ.ά. 1996, Ζagas 1998 από 
Ζagas 2004). H µέθοδος αυτή εφαρµόζεται για πρώτη φορά σε δάση αριάς σε τόσο 
µεγάλη κλίµακα στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο. Είναι εποµένως σκόπιµο να 
παρακολουθείται η πορεία των συστάδων που θα τεθούν υπό αναγωγή στα πλαίσια 
του έργου Life-Nature "Ανόρθωση των πρεµνοφυών δασών µε Quercus frainetto 
(9280) και Quercus ilex (9340) σε υψηλά δάση" καθώς αυτές αναµένεται να είναι οι 
πρώτες που θα φθάσουν σε ώριµο στάδιο. Η παρακολούθηση καθιστά δυνατή και την 
αποτίµηση της επιτυχίας των σχετικών επεµβάσεων. 
Η εγκατάσταση και λειτουργία προγράµµατος παρακολούθησης θα υλοποιηθεί 

µέσω της εγκατάστασης µονίµων δειγµατοληπτικών επιφανειών και της υλοποίησης 
δειγµατοληψιών.  
Η επιλογή και οριοθέτηση των δειγµατοληπτικών επιφανειών γίνονται ως εξής: 
• Οι δειγµατοληπτικές επιφάνειες κατανέµονται µε βάση την αναλογία της 

έκτασης που καταλαµβάνουν τα δάση Quercus ilex και Quercus frainetto και 
τη γενική έκθεσή τους (ανατολικό και δυτικό τµήµα της χερσονήσου). Στο 
πλαίσιο του έργου Life θα εγκατασταθούν 45 τέτοιες επιφάνειες. 

• Το µέγεθος κάθε δειγµατοληπτικής επιφάνειας θα είναι 600 m2 σε σχήµα 
ορθογώνιου παραλληλόγραµµου διαστάσεων 40x15, µε τη µέγιστη διάσταση 
να διατάσσεται παράλληλα προς τις ισοϋψείς. Οι επιφάνειες αυτές χωρίζονται 
σε δύο τµήµατα, 20x15 m το καθένα, από τα οποία το ένα αποτελεί τον 
µάρτυρα (δεν γίνεται καµία επέµβαση) και το άλλο υφίσταται αναγωγική 
αραίωση. 

• Οι επιφάνειες οριοθετούνται επί του εδάφους µε πασσάλους. Επίσης τα δέντρα 
που βρίσκονται στις γωνίες βάφονται µε ίδιου χρώµατος δακτύλιο. 
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• Όλα τα δέντρα µε διάµετρο µεγαλύτερη των 4 cm σηµαίνονται κατάλληλα (µε 
ταµπελάκια) στο τµήµα στο οποίο εφαρµόζεται αναγωγική αραίωση. 

 
Λαµβάνονται οι ακόλουθες µετρήσεις: 
• Όλα τα δένδρα µε διάµετρο στο στηθιαίο ύψος (1,30 m) µεγαλύτερη των 4 cm 

αριθµούνται και µετρώνται α) η στηθιαία διάµετρός τους, β) το ύψος τους και 
γ) το ύψος έναρξης της κόµης. Από τα δεδοµένα αυτά θα υπολογίζονται οι 
παράµετροι που εκτιµούν την προσαύξηση και την ποιότητα του 
ξυλαποθέµατος.  

• Για την παρακολούθηση της µεταβολής της ποικιλότητας των φυτών και της 
βλάστησης στον χρόνο σε κάθε δειγµατοληπτική επιφάνεια συγκεντρώνονται 
επιπροσθέτως στοιχεία για τη βλάστηση. Ειδικότερα, για την εκτίµηση της 
µεταβολής της ποικιλότητας των φυτών καταγράφονται τα είδη της 
παρεδαφιαίας βλάστησης και εκτιµάται η πληθοκάλυψή τους σύµφωνα µε την 
επταβάθµια κλίµακα Braun Blanquet:  

 r = σπάνιο 1-3 άτοµα στην επιφάνεια 
 t = περισσότερα άτοµα µε κάλυψη µικρότερη του 1% 
 1 = µε κάλυψη 1-5% 
 2 = µε κάλυψη 5-25% 
 3 = µε κάλυψη 25-50% 
 4 = µε κάλυψη 50-75% 
 5 = µε κάλυψη 75% και άνω 
 
Επισηµαίνεται ότι για την εκτίµηση της επιτυχίας της αναγωγής, σε ό,τι αφορά τη 

βιοποικιλότητα γενικά και ειδικότερα την ποικιλότητα των φυτών, συνεκτιµώνται και 
τα ανωτέρω δεδοµένα της δοµής της συστάδας, καθώς η εξέλιξη του ανωρόφου είναι 
αυτή που ελέγχει την εξέλιξη της υποβλάστησης, κυρίως µέσω του ελέγχου του 
φωτός και της εδαφικής υγρασίας (Ντάφης 1986). 
Η συλλογή στοιχείων είναι σκόπιµο να επαναλαµβάνεται ανά πέντε έτη. Στο έτος 

στο οποίο έχει προγραµµατισθεί χειρισµός είναι σκόπιµο τα δεδοµένα να 
συγκεντρώνονται µετά την υλοτοµία ώστε να διευκολύνεται η συλλογή των 
στοιχείων (θα απογράφονται λιγότερα δέντρα στη χειριζόµενη επιφάνεια). Στην 
περίπτωση αυτή θα πρέπει να έχουν δοθεί ξεκάθαρες οδηγίες στους υλοτόµους ώστε 
να συγκεντρώνουν τα ταµπελάκια των δέντρων που υλοτοµήθηκαν και έτσι να 
επιβεβαιώνεται ποια δέντρα έχουν αποµακρυνθεί. 

 

7. Κόστος εφαρµογής των µέτρων 

Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν προφορικά από τις Ιερές Μονές 
για το κόστος των δασικών εργασιών, το κόστος των αναγωγικών καλλιεργητικών 
υλοτοµιών ανέρχεται 3200 €/ha για τις συστάδες µε αριά και 1600 €/ha στις συστάδες 
για τη δρυ (τιµές 2002-2003). Το κόστος αυτό αφορά την εφαρµογή των αναγωγικών 
καλλιεργητικών υλοτοµιών σε µια συστάδα µέσης δυσκολίας σε ό,τι αφορά την 
τοπογραφική διαµόρφωση, τη δυσκολία προσπέλασης λόγω πυκνού υπορόφου και 
της πυκνότητας κορµών. Με βάση τις τιµές αυτές έγιναν οι υπολογισµοί του κόστους 
για κάθε κατηγορία δάσους που φαίνονται στον Πίνακα 14.  

 
Πίνακας 14. Ενδεικτικό κόστος εφαρµογής των αναγωγικών αραιώσεων στο 

σύνολο των εκτάσεων των δασών Quercus Ilex  και Quercus frainetto. 
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Κόστος επέµβασης 

/ha (σε €) Έκταση (ha) Κόστος (σε €) 

∆άση αριάς 3200 5.621 17.987.200
∆άση δρυός 1600 1.000 1.600.000

Σύνολο κόστους επεµβάσεων 19.587.200
 
Ωστόσο οι υπολογισµοί αυτοί δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την κατάρτιση 

ενός έστω ενδεικτικού προϋπολογισµού καθώς η κατάρτιση ενός τέτοιου 
προϋπολογισµού προϋποθέτει ότι µπορεί να εκτιµηθεί η πορεία των ετησίων 
προσόδων από τα δάση η οποία επηρεάζεται κυρίως από τη σύνθεση του 
ξυλαποθέµατος των συστάδων αυτών. Η γνώση της πορείας των προσόδων είναι 
σηµαντική διότι οι Ιερές Μονές δεν έχουν τη δυνατότητα να χρηµατοδοτήσουν µε 
τόσο µεγάλα ποσά την αναγωγή τη στιγµή που έχουν άλλες πιο πιεστικές δαπάνες 
όπως η συντήρηση των κτηρίων και των αναρίθµητων πολύτιµων κειµηλίων που 
φυλάσσουν. 
Η χρηµατοδότηση θα διευκολυνόταν ιδιαιτέρως εάν µπορούσε ένα σηµαντικό 

µέρος της να καλύπτεται από τη διάθεση των προϊόντων των υλοτοµιών, κάτι όµως 
που προϋποθέτει να είναι γνωστή η σύνθεση του ξυλαποθέµατος των συστάδων 
(ηλικία, ξυλώδης όγκος/ha πυκνότητα κορµών, ποιότητα ξύλου κλπ). Τα στοιχεία 
αυτά δεν είναι δυστυχώς γνωστά για την πλειονότητα των συστάδων καθώς η µέχρι 
τώρα διαχείρισή τους δεν απαιτούσε τη συγκέντρωση λεπτοµερών δεδοµένων. Έτσι 
για παράδειγµα δεν µπορεί να εκτιµηθεί από ποιο έτος και µετά µια συστάδα δρυός 
θα µπορεί να παράγει ξυλεία µεγάλων διαστάσεων καλής ποιότητας καθώς αυτή έχει 
υψηλή τιµή και µπορεί να καλύψει µέρος των εξόδων αναγωγής.   
Ιδιαίτερο πρόβληµα για ορισµένες Ιερές Μονές αποτελεί και η διάθεση ξυλείας 

αριάς µεγάλων διαστάσεων η οποία µε τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς είναι 
αρκετά δύσκολη και εποµένως αποφέρει χαµηλές προσόδους. Στην περίπτωση αυτή 
θα έπρεπε ο κύριος "όγκος" των αναγωγικών υλοτοµιών να συγκεντρωθεί στα έτη 
όπου ακόµα οι πρόσοδοι είναι υψηλοί ώστε να καλύπτεται το σύνολο ή  κάποιο µέρος 
το κόστος τους. 
Επιπροσθέτως, η έλλειψη λεπτοµερών στοιχείων για τη συγκρότηση των δασών 

δρυός και αριάς ενδεχοµένως προκαλεί και µια µεγέθυνση των εκτιµήσεων του 
κόστους αναγωγής για το σύνολο των δασών, καθώς εκτιµάται ότι ένα µέρος εξ 
αυτών βρίσκεται ήδη σε ηλικία στην οποία δεν χρειάζεται να γίνουν αναγωγικές 
υλοτοµίες. 
Η λύση στους ανωτέρω προβληµατισµούς βρίσκεται στη σταδιακή αναθεώρηση 

των διαχειριστικών σχεδίων των δασών των Ιερών Μονών κατά την οποία 
προτείνεται η λεπτοµερέστερη καταγραφή της κατάστασης του ξυλαποθέµατος. 
Προτείνεται επίσης η διάκριση ξεχωριστής κλάσης για την αριά και η συνακόλουθη 
διάκριση αµιγών συστάδων αριάς όπου αυτό είναι εφικτό καθώς αυτό θα διευκολύνει 
ιδιαιτέρως τον σχεδισµό της αναγωγής των δασών αυτών.  
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9. Κατάλογος χαρτών 

1. Χάρτης 1. Περιοχή µελέτης. Γενικός χάρτης προσανατολισµού και 
προσδιορισµού της περιοχής µελέτης: Κλίµακα 1:150.000. 

2. Χάρτης 2. Γεωλογία: Χάρτης του γεωλογικού υποβάθρου της περιοχής 
µελέτης: Κλίµακα 1:150.000. 

3. Χάρτης 3. Ζώνες βλάστησης: Χάρτης στον οποίο φαίνονται οι ζώνες 
βλάστησης στην περιοχή µελέτης. Κλίµακα 1:50.000. 

4. Χάρτης 4. ∆άση µε Quercus ilex και δάση µε Quercus frainetto: Χάρτης στον 
οποίο φαίνονται οι τύποι οικοτόπων δάση µε Quercus frainetto (9280) και δάση 
Quercus ilex (9340). Κλίµακα 1:25.000. 

5. Χάρτης 5. Συστάδες εφαρµογής αναγωγικών καλλιεργητικών υλοτοµιών 
κατά την περίοδο 2004-2006: Χάρτης στον οποίο επισηµαίνονται οι συστάδες 
µε Quercus ilex και µε Quercus frainetto στις οποίες θα γίνουν αναγωγικές 
καλλιεργητικές υλοτοµίες στο πλαίσιο του έργου Life-Nature ""Ανόρθωση των 
πρεµνοφυών δασών µε Quercus frainetto (9280) και Quercus ilex (9340) σε υψηλά 
δάση". Κλίµακα 1:25.000. 


