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µέτρων διατήρησης και προστασίας της
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Πώς συνδυάζεται η δασική διαχείριση µε την 
προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας;

ü Επίπεδο έρευνας: συστάδα
ü Αξιολόγηση της κατάστασης των συστάδων ως προς τις ανάγκες 
της δασικής βιοποικιλότητας

ü Δειγµατοληψία δεικτών βιοποικιλότητας
ü Παραγωγή χαρτών κατάταξης των συστάδων µε βάση κριτήρια 
αξιολόγησης, χωρική αποτύπωση των επιθυµητών 
χαρακτηριστικών ανά συστάδα

ü Επιλογή µέτρων προσαρµογής ανά συστάδα
ü Διατύπωση µέτρων προστασίας και διατήρησης στις διαχειριστικές 

µελέτες, ποσοτικές διατυπώσεις.
ü Διατήρηση βάσης δεδοµένων



Απαιτείται ένας 
συνδυασµός δεικτών για 
να επιτευχθεί µεγαλύτερη 

αξιοπιστία 

Ποιοι δείκτες; 
ü Αυτούς που ήδη έχουµε: 

• Μεγάλες διαµέτρους δέντρων, αριθµός ατόµων
• Κατανοµή διαµέτρων
• Σύνθεση ειδών
• Κατακερµατισµός δασών – οδικό δίκτυο, ζώνη 

επιρροής

ü Αυτούς που θα πρέπει να µετρήσουµε
• Οικογένεια Δρυοκολαπτών
• Νεκρό Ξύλο
• Δέντρα ενδιαιτήµατα
• Κάθετη δοµή δάσους (ορόφωση), 





Μεγάλες διαµέτρους δέντρων, 
αριθµός ατόµων ανά εκτάριο
Σύνθεση ειδών, ηλικία

üΑυτούς που ήδη έχουµε: 



Οδικό Δίκτυο:
• Κατηγορία δρόµου

• Πυκνότητα οδικού δικτύου εντός συστάδας
• Ζώνη επίδρασης ανάλογα µε την κατηγορία 

δρόµου



üΑυτούς που θα πρέπει να µετρήσουµε
Οικογένεια Δρυοκολαπτών

Σχέδια: Svensson et al., 2015, Gorga Gorospe



• «θεµελιώδη είδη» για το δάσος, το 10% 
των οργανισµών του δάσους 
φωλιάζουν σε κοιλότητες/τρύπες στα 
δέντρα

• µόνιµα είδη του δάσους 
• επηρεάζονται άµεσα από τις 
διαχειριστικές πρακτικές

• Γνωστές και αξιόπιστες τεχνικές 
καταγραφής, εύκολη αναγνώριση στο 
πεδίο

üΑυτούς που θα πρέπει να µετρήσουµε
Οικογένεια Δρυοκολαπτών

Σχέδια: Svensson et al., 2015, Gorga Gorospe



üΑυτούς που θα πρέπει να µετρήσουµε
Νεκρό Ξύλο



üΑυτούς που θα πρέπει να µετρήσουµε
Νεκρό Ξύλο

Νεκρό κατακείµενο 
ξύλο

Νεκρό Ιστάµενο 
ξύλο

Πρέµνα

• «θεµελιώδες στοιχείο» της δοµής του δασικού 
οικοσυστήµατος. 

• Το 25% των δασικών οργανισµών στα δάση 
της Ευρώπης εξαρτάται από το νεκρό ξύλο  

• Δεξαµενή αποθήκευσης του CO2, 
σταθεροποιεί τα εδάφη, ενισχύει την 
παραγωγικότητα των δασών

• Σε διαχειριζόµενα δάση, το νεκρό ξύλο είναι 
µεταξύ 70% και 98% λιγότερο σε σχέση µε τα 
δάση εκτός διαχείρισης



üΑυτούς που θα πρέπει να µετρήσουµε
Νεκρό Ξύλο

Σκίτσο: Δεµερτζή Αλεξάνδρα 



üΑυτούς που θα πρέπει να µετρήσουµε
Νεκρό Ξύλο

• Όγκος ανά εκτάριο
• Αριθµός τεµαχίων/ιστάµενων/πρέµνων 
ανά εκτάριο

• Όγκος/Τεµάχια/ιστάµενα µεγάλων 
διαστάσεων

• Κατάσταση αποσύνθεσης
• Είδος 



üΑυτούς που θα πρέπει να µετρήσουµε
Δέντρα ενδιαιτήµατα 

• Μεγαλύτερης σηµασίας για τα µεσογειακά δάση
• Άτοµα 100 ετών και άνω
• Άτοµα που φέρουν χαρακτηριστικά µικρό-ενδιαιτήµατα 
• Περισσότερα ενδιαιτήµατα στα πλατύφυλλα είδη, 

υπερέχει η Δρυς, από τα κωνοφόρα η Δασική Πεύκη

Σκίτσο: Humphrey J. & Bailey S. (2012). Managing deadwood in forests and 
woodlands. Forestry Commission, Edinburgh



üΑυτούς που θα πρέπει να µετρήσουµε
Κάθετη δοµή δάσους

• Πολλαπλή ορόφωση, ετερογένεια δασικών ενδιαιτηµάτων
• Ανοµήλικες συστάδες, συµµετοχή διαφορετικών ειδών, 

διαφορετικές κλάσεις διαµέτρου
• Εναλλαγή πυκνού δάσους – αραιών θέσεων – ανοιγµάτων
• Αδιατάρακτα τµήµατα δάσους (απογραφή)



Συλλογή δεδοµένων και αποθήκευση πληροφορίας
– Όλα τα στοιχεία καταγράφονται στο επίπεδο της συστάδας και ανά εκτάριο
– Το νεκρό ξύλο µπορεί να καταγράφεται στις ίδιες δοκιµαστικές επιφάνειες όπου 

καταγράφεται και το ξυλώδες κεφάλαιο
– Τα δέντρα ενδιαιτήµατα θα πρέπει να καταγράφονται πέρα από τις δειγµατοληπτικές 

επιφάνειες και σε όσα σηµεία απαντώνται τυχαία

Κωδικός Συστάδας Τύπος Δάσους Συντεταγµένες 
Στοιχεία 

δειγµατοληψίας

Ενιαία φόρµα (excel, Πίνακας GIS, 
βάση δεδοµένων)



Χάρτες εκτίµησης κατανοµής

ü Σύνδεση στοιχείων excel µε GIS 
απευθείας µε τον κωδικό της 
συστάδας

ü Εισαγωγή απευθείας σε GIS
ü Ενιαία βαθµολόγηση (reclassify)
ü Ταξινόµηση µε κριτήρια (ποσοστό 

επιρροής), παραγωγή χαρτών
ü Εποπτεία των σπάνιων στοιχείων 

στο δάσος/στις συστάδες
ü Διασύνδεση στοιχείων
ü Μέτρα για τις λιγότερο καλές 

συστάδες
ü Συνολική αξιολόγηση



Χάρτες εκτίµησης κατανοµής



Χάρτες εκτίµησης κατανοµής



Χάρτες εκτίµησης κατανοµής



Επιµέρους Χάρτες Δεικτών



Μέτρα Διαχείρισης - Σύνδεση σπάνιων 
στοιχείων 

ü Διατήρηση υψηλών πρέµνων σε 
αποψιλωτικές υλοτοµίες

ü Σχεδιασµός υλοτοµιών ώστε να διατηρείται 
η επικοινωνία του δάσους 

ü Διατήρηση υπέργηρων ατόµων 
δηµιουργία γεφυρών επικοινωνίας 
(οργανισµοί που κινούνται µέχρι τα 200µ. –
170 χλµ.), κατάλληλη σήµανση

ü Συγκέντρωση ή τοποθέτηση µεγάλων 
διαστάσεων νεκρού ξύλου σε στρατηγικές 
θέσεις

ü Φύτευση λοχµών δρυός λεύκας, ιτιάς 
σηµύδας, καρυδιάς, ειδών που είδη 
συµµετέχουν στη σύνθεση του δάσους σε 
κατάλληλες θέσεις

ü Ποικιλότητα στις µορφές διαχείρισης       
Βιοποικιλότητα Σκίτσο: Δεµερτζή Αλεξάνδρα 



Ευχαριστώ! 

Δεµερτζή Αλεξάνδρα
ademertz@civil.auth.gr


