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Προδιαγραφές εγκατάστασης επιφανειών παρακολούθησης 

1. Εισαγωγή 
Η αναγωγή µέσω αναγωγικών καλλιεργητικών υλοτοµιών εφαρµόζεται για πρώτη 

φορά σε δάση αριάς σε τόσο µεγάλη κλίµακα στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο. 
Επιπροσθέτως στο Άγιο Όρος δεν εφαρµόζεται κανένα πρόγραµµα παρακολούθησης 
των δασών αυτών καθώς ακόµα και οι διαχειριστικές µελέτες των Ιερών Μονών 
δίνουν βάρος στα δάση της καστανιάς που έχουν µεγαλύτερο οικονοµικό ενδιαφέρον. 
Κρίθηκε εποµένως σκόπιµο να εγκατασταθεί ένα σύστηµα παρακολούθησης των 

τµηµάτων εκείνων 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. Βεβαίως η παρακολούθηση θα αφορά και τα δάση δρυός καθώς και 
σε αυτά δεν υπάρχει παρακολούθηση.  

2. Σκοπός 
Σκοπός της εγκατάστασης του συστήµατος είναι η δηµιουργία προϋποθέσεων για:  

• τον έλεγχο του αποτελέσµατος των αναγωγικών αραιώσεων, στα υπό 
ανόρθωση τµήµατα 

• την παρακολούθηση των δασών αριάς και δρυός του Αγίου Όρους από την 
Ιερά Κοινότητα και τις Ιερές Μονές. 

3. Αριθµός επιφανειών και διανοµή τους 
Ο αριθµός των επιφανειών ανά Ιερά Μονή υπολογίσθηκε αναλογικά µε την έκταση 

των δασών δρυός και αριάς και αναλογικά µε την έκταση κάθε τύπου σε κάθε Ιερά 
Μονή. Κατόπιν αυτών ο αριθµός των επιφανειών που προτείνεται να εγκατασταθούν 
σε κάθε Ιερά Μονή είναι αυτός που φαίνεται στον Πίνακα 1. 

 
Πίνακας 1. ο αριθµός των επιφανειών που προτείνεται να εγκατασταθούν σε κάθε 

Ιερά Μονή 
Ιερά Μονή  ∆άσος 

 κωδικός ∆ρυός Αριάς 
Ι.Μ.Μ. Λαύρας ml 1 9 
Ι.Μ. Βατοπαιδίου v  7 
Ι.Μ Ιβήρων i  4 
Ι.Μ Αγίου ∆ιονυσίου di 1 1 
Ι.Μ. Κουτλουµουσίου ku  1 
Ι.Μ. Ζωγράφου z  5 
Ι.Μ. ∆οχειαρίου do 1 1 
Ι.Μ. Καρακάλλου ka  1 
Ι.Μ. Σίµωνος Πέτρας sp 1 1 
Ι.Μ. Αγίου Παύλου ap 1 2 
Ι.Μ. Σταυρονικήτα s  1 
Ι.Μ. Ξενοφώντος xe 1 2 
Ι.Μ. Οσίου Γρηγορίου g 1 1 
Ι.Μ. Αγίου Παντελεήµονος apt 1 1 
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4. Μέγεθος και τοποθέτηση επιφανειών στο έδαφος 
Το µέγεθος κάθε διαρκούς επιφάνειας θα ανέρχεται σε 600 m2 και θα έχει σχήµα 

ορθογώνιου παραλληλόγραµµου διαστάσεων 40Χ15 m µε τη µέγιστη διάσταση να 
διατάσσεται παράλληλα προς τις ισοϋψείς. Οι επιφάνειες αυτές χωρίζονται στα δύο, 
από τις οποίες η µία αποτελεί τον µάρτυρα στην οποία δεν γίνεται καµία επέµβαση 
ενώ στη δεύτερη γίνεται η κανονική επέµβαση της αναγωγικής αραίωσης. ∆ηλαδή 
κάθε επί µέρους επιφάνεια θα έχει µέγεθος 20Χ15 m.  

 
Οριοθέτηση. Κάθε επιφάνεια θα οριοθετηθεί επί του εδάφους µε κατάλληλη 

σήµανση των δέντρων που βρίσκονται στις κορυφές του. Ειδικότερα τα δέντρα που 
βρίσκονται στις "γωνίες" της επιφάνειας επισηµαίνονται µε χρωµατιστό δακτύλιο στο 
στηθιαίο ύψος. Λόγω της διαίρεσης της επιφάνειας σε δυο ίσα µέρη κάθε επιφάνεια 
θα σηµαίνεται σε έξι σηµεία. 

 
Επισήµανση επί χάρτου. Κάθε επιφάνεια θα επισηµαίνεται επί χάρτου κλίµακας 

1:20.000 και στον οποίο για κάθε επιφάνεια θα φαίνεται το γεωµετρικό της κέντρο µε 
τον κωδικό της και το πραγµατικό της σχήµα και η διάταξή της. Ο κωδικός κάθε 
επιφάνειας θα αποτελείται από δύο µέρη ένα για την Ιερά Μονή στο δάσος της οποίας 
είναι εγκατεστηµένη που είναι σκόπιµο να είναι τα αρχικά της και έναν αριθµό που 
θα αντιστοιχεί στον αύξοντα αριθµό της επιφάνειας για την Ιερά Μονή. Ο χάρτης 
συνοδεύεται από πίνακα ο οποίος έχει τις ακόλουθες στήλες: Αύξων Αριθµός 
επιφάνειας, Κωδικός επιφάνειας, Συντεταγµένες κέντρου (κατά το προβολικό 
σύστηµα ΕΓΣΑ 87),  Συντεταγµένες βορειότερης γωνίας (κατά το προβολικό 
σύστηµα ΕΓΣΑ 87), ∆ιαστάσεις (µήκος πλευρών) και Παρατηρήσεις. 

5. ∆εδοµένα που συλλέγονται και µέθοδοι συλλογής 

5.1. ∆εδοµένα δοµής συστάδας 

Αντικείµενο παρακολούθησης είναι όλα τα δένδρα της επιφάνειας µε διάµετρο στο 
στηθιαίο ύψος (1,30 m) µεγαλύτερο των 4 cm. 
Η σήµανση των δένδρων µε αριθµούς είναι σκόπιµο να γίνεται µε µεταλλικά ή 

πλαστικά ταµπελάκια τα οποία τοποθετούνται στη βάση του κορµού ή στο ύψος του 
πρώτου κλαδιού µέχρι το πολύ το στηθιαίο ύψος. Εφόσον υπάρχει πίεση χρόνου η 
σήµανση µπορεί να γίνει πρόχειρα µε τετράγωνα χαρτάκια τα οποία αµέσως µετά την 
ολοκλήρωση της συγκέντρωσης των δεδοµένων θα αντικατασταθούν µε τα µόνιµα 
πλαστικά ή µεταλλικά.  
Για κάθε δέντρο µε διάµετρο µεγαλύτερη των 0.04 m, συγκεντρώνονται τα 

ακόλουθα στοιχεία 
• η στηθιαία διάµετρος τους σε cm µε προσέγγιση mm. 
• το ύψος σε m µε στρογγύλευση προς τα επάνω ή προς τα κάτω ανά 0,5m 

δηλαδή µέχρι 25 cm η στρογγύλευση γίνεται προς τα κάτω (8m και 25cm 
= 8.0m), από 25-75cm η στρογγύλευση γίνεται στο µισό µέτρο (8,50-
8,70=8,5) πάνω από 75cm η στρογγύλευση γίνεται προς τα επάνω 
(8,30=9.0m). 

• το ύψος έναρξης της κόµης (ύψος πρώτων ζωντανών κλαδιών). 
 

 
Τα στοιχεία των µετρήσεων καταχωρούνται σε ειδικό έντυπο το οποίο 

περιλαµβάνει τις εξής στήλες: αύξοντα αριθµό δένδρου, είδος, στηθιαία διάµετρο, 
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ύψος του δένδρου σε µέτρα. και ύψος έναρξης της κόµης. Ο αύξων αριθµός κάθε 
δέντρου θα είναι τριψήφιος (000-999). Κατά την ηλεκτρονική καταχώρηση των 
στοιχείων σε αυτών θα προστίθενται µπροστά ο κωδικός της Ιεράς Μονής και ο 
αύξων αριθµός της δειγµατοληπτικής επιφάνειας. Για παράδειγµα το 25 δέντρο της 
3ης ∆Ε στην περιοχή της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας καταχωρείται ηλεκτρονικά 
ως "ml3025". Ο κωδικοί των Ιερών Μονών φαίνονται στον Πίνακα 1. 

 
Το συνεργείο καταγραφής συνίσταται να αποτελείται από 3 άτοµα. Από τον 

γραφέα, ο οποίος συµπληρώνει το έντυπο, από τον παχυµετρητή ο οποίος αριθµεί τα 
δένδρα µε στηθιαία διάµετρο µεγαλύτερη των 0,04m και τα παχυµετρεί στο στηθιαίο 
ύψος. Ο υψοµετρητής κάνει και τις σχετικές παρατηρήσεις π.χ. σπασµένη κορυφή, 
διχάλωση, πολυχάσιο, ξηρή κορυφή κ.λπ. 

5.2. ∆εδοµένα βλάστησης  

 Για την εκτίµηση της µεταβολής της ποικιλότητας της βλάστησης γίνεται µια 
καταγραφή των ειδών της παρεδαφιαίας βλάστησης και η εκτίµηση της 
πληθοκάλυψης τους σύµφωνα µε την επταβάθµια κλίµακα του Braun Blanqeut:  

 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 
 
Τα είδη αναγράφονται συντετµηµένα: όπως φαίνεται στον Πίνακα 2. 
 
Πίνακας 2. Τα κοινότερα είδη ξυλωδών φυτών των δασών δρυός και αριάς του 

Αγίου Όρους και οι συντµήσεις τους. 
Επιστηµονική ονοµασία Λατινική σύντµηση Κοινό ελληνικό όνοµα Ελληνική σύντµηση 
Quercus pubescens     Q.p.  χνοώδες δρυς    Χ.∆.   
Quercus frainetto     Q.f.  πλατύφυλλη δρυς  Π.∆.   
Quercus dalechampii     Q.d.  Απόδισκη δρυς   Α.∆.    
Quercus ilex     Q.i.  Αριά     Αρ    
 Quercus coccifera     Q.c.  Πρίνος    Πρ    
 Laurus nobilis     L.n. ∆άφνη     ∆α    
 Cercis siliquastrum     C.s.  Κουτσουπιά    Κου    
 Fraxinus Ornus     Fr.o.  Φράξος    Φρ    
 Arbutus unedo     Ar.un. Ήµερη κουµαριά   Η.Κ.    
 Arbutus andrachne     Ar.an.  Γλυστροκουµαριά   Γ.Κ.    
 Erica arborea    Er.ar.  Ρείκι    Ρ 
 Erica manipuliflora     Er.ma.  Σουσούρα    Σου.    
 Pillyrea latifolia     Ph.lat.  Φιλίκι    Φιλ.    
 Rhamnus alaternus     Ph.al.  Ράµνος    Ρα.    
 Carpinus orientalis     Ca.or.  Γαύρος    Γα.    
 Ostrya carpinifolia     Ost. car.  Οστρυά    Οστ.    
 Sorbus torminalis     Sor. tor.  Πρακανιά    Πρ.    
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 Acer campestre     A.c.  Πεδινό σφενδάµι   Π.σφ.  
 Acer monspesulanum     A.m.   Τρίλοβο σφενδάµι   Τρ.σφ.    
 Acer platanoides     A.pl.  Πλατανοειδής σφένδαµος  Πλ.σφ.  
 Acer pseudoplatanus     A.ps.  Ορεινή σφένδαµος   Ορ.σφ.  

 
Για την υποβλάστηση δεν προβλέπονται κωδικοί, θα χρησιµοποιούνται τα λατινικά 

ονόµατα των ειδών. Η πρώτη καταγραφή αποτελεί τη βάση αναφοράς για τις 
επόµενες καταγραφές, οι οποίες γίνονται πριν από την επόµενη επέµβαση ανά 5-10 
έτη. 

5.3 Απαιτούµενα υλικά  

Τα υλικά που χρειάζονται είναι τα ακόλουθα: 
• Ταµπελάκια (~200 ανά επιφάνεια). 
• Σύρµα πρόσδεσης για τα ταµπελάκια κοµµένο σε µήκη 30 cm, 60 cm και 

80 cm ή καρφάκια. 
• Υλικά σήµανσης επί του εδάφους. 
• Χαρτιά τετράγωνα διαστάσεων 10x10 cm. 
• Μαρκαδόροι ανεξίτηλοι κόκκινοι 4 για τα ταµπελάκια. 
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∆ελτίο καταµέτρησης 
 
Αύξων αριθµός ∆ειγµατοληπτικής Επιφάνειας ……..                          σελ. …από.… 
Ηµεροµηνία λήψης δεδοµένων                                   .................................................  
Υπεύθυνος συνεργείου                                                ................................................. 
∆άσος Ιεράς Μονής..........................………………………………………………… 
Θέση και κωδικός συστάδας ..............……………………………………………….  
Συντεταγµένες κέντρου ∆Ε  (φ0, λ0)……………………………,  
                                         ΕΓΣΑ 87 x…...............……………… y……………....................... 

α/α δέντρου Είδος 
Στηθιαία 

διάµετρος 
cm 

Ύψος 
δέντρου 

m 

Έναρξη 
κόµης m Παρατηρήσεις 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 


