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τεηικά με ηον ζσγγραθέα:
Ο Νηθφιανο Γ. ΚΑΛΑΠΟΓΖΣ εηζήρζε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1999 σο ζπνπδαζηήο ζην
Τκήκα Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ηεο Γξάκαο –
Παξάξηεκα ηνπ ΑΤΔΗ Καβάιαο – θαη απνθνίηεζε επηηπρψο ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2003.
Τν ζέκα ηεο δηπισκαηηθήο ηνπ εξγαζίαο πξαγκαηεπφηαλ ην θαηά πφζν νη
δηαρεηξηζηηθέο κειέηεο, ζηελ Πεξηθέξεηα ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο,
ζπκβάδηδαλ ή ζπκκνξθψλνληαλ κε ηηο νδεγίεο ζπληάμεσο δηαρεηξηζηηθψλ εθζέζεσλ
δεκνζίσλ θαη κε δεκνζίσλ δαζψλ ηνπ 1953, ηνπ άιινηε Υπνπξγείνπ Γεσξγίαο,
φπσο θαη κε ηηο πξνζσξηλέο πξφηππεο πξνδηαγξαθέο εξγαζηψλ ζπληάμεσο
δηαρεηξηζηηθψλ θαη ινηπψλ κειεηψλ δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ πνπ εθδφζεθαλ
απφ ην ίδην Υπνπξγείν ην 1965. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο ηεο δηπισκαηηθήο απηήο
εξγαζίαο ήηαλ ν Καζεγεηήο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Γαζηθήο Γηαρεηξηζηηθήο Γξ. Νηθφιανο
Διεπζεξηάδεο.
Τνλ Οθηψβξην ηνπ 2004 κεηέβε ζηε Γεξκαλία, φπνπ ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηνπ ζε
επίπεδν κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, ζηε Σρνιή Γαζνινγίαο θαη Πεξηβαιινληηθψλ
Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Albert-Ludwigs ηνπ Φξάηκπνπξγθ.
Αξρηθά παξαθνινχζεζε ην δηεζλέο Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα, ππφ ηελ νλνκαζία
΄΄Sustainable Forestry and Land Use Management΄΄ θαη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2006
αλαγνξεχηεθε ζε Μεηαπηπρηαθφ Γηπισκαηνχρν (Μ. Sc.) ηεο ίδηαο Σρνιήο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Albert-Ludwigs ηνπ Φξάηκπνπξγθ. Τίηινο ηεο κεηαπηπρηαθήο ηνπ
δηαηξηβήο ήηαλ: «Ο δαζικόρ ζσεδιαζμόρ ζηην Ελλάδα ςπό ηο ππίζμα ηηρ

Πολςλειηοςπγικόηηηαρ – Χάπηηρ δαζικών λειηοςπγιών και πποηάζειρζςζηάζειρ για ηην πεπαιηέπω ανάπηςξη ηων δαζικών διασειπιζηικών
μεθόδων». Ζ κεηαπηπρηαθή απηή δηαηξηβή εθπνλήζεθε ζην Ηλζηηηνχην ηεο Γαζηθήο
Οηθνλνκίαο, φπνπ ππνζηεξίρζεθε θαη επνπηεχζεθε απφ ηνπο Καζεγεηέο Dr. Dr. h.c.
G. OESTEN (Γηεπζπληήο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γαζηθήο Οηθνλνκίαο), Dr. Dr. h. c. J. HUSS
(Γηαηειέζαο Γηεπζπληήο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γαζνθνκηθήο), θαη απφ ηνλ Dr. H. VOLK,
πξψελ Δξεπλεηή θαη Γηεπζπληή ηνπ Τκήκαηνο Γηαρείξηζεο Τνπίνπ ηνπ Γαζηθνχ
Δξεπλεηηθνχ Κέληξνπ ηεο Βάδεο-Βπξηεκβέξγεο.
Τνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2007 έγηλε δεθηφο ζην ίδην Ηλζηηηνχην απφ ηνλ Καζεγεηή Dr.
Dr. h.c. G. OESTEN σο Υπνςήθηνο Γηδάθησξ. Τν ζέκα ηεο δηδαθηνξηθήο ηνπ
δηαηξηβήο έθεξε ηνλ ηίηιν: «Αναπποζαναηολιζμόρ ηηρ δαζικήρ διασείπιζηρ ζηην
Ελλάδα ςπό ηο ππίζμα μιαρ πολςλειηοςπγικήρ, θςζικά πποζαναηολιζμένηρ
και πποζαπμοζμένηρ ζηο πεπιβάλλον δαζοπονίαρ». Δπηβιέπνληεο Καζεγεηέο
ηεο δηδαθηνξηθήο απηήο δηαηξηβήο ήζαλ νη Dr. Dr. h.c. G. OESTEN θαη ν θ. Dr. Dr. h. c.
J. HUSS.
Τνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2010 παξέδσζε ηελ δηαηξηβή ηνπ ζηελ 3κειή εμεηαζηηθή
επηηξνπή πξνο αμηνιφγεζε θαη ηνλ Ηνχιην ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ έιαβε κέξνο ζηα
πιαίζηα ηεο εμεηαζηηθήο δηαδηθαζίαο δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ ηεο Γαζνινγηθήο
Σρνιήο ηνπ ίδηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ ηδξχκαηνο. Δθεί αλέπηπμε θαη ππνζηήξημε
δεκφζηα ελψπηνλ κηαο 4κεινχοο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο ηελ δηδαθηνξηθή ηνπ
δηαηξηβή κε πιήξε επηηπρία (MAGNA CUM LAUDE – Ληαλ Καιψο).
Ζ επίζεκε αλαγφξεπζή ηνπ ζε Γηδάθηνξα (Dr rer. nat) έιαβε ρψξα ζηηο 23.07.2010.
Τν πφλεκα πνπ αθινπζεί είλαη πιήξσο βαζηζκέλν ζηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηνπ
ζπγγξαθέα (http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/7624/).
Ζ αλάπηπμε πνπ αθνινπζεί πεξηιακβάλεη ηηο θπξηφηεξεο πξνηάζεηο πνπ ηέζεθαλ ζηα
πιαίζηα ηεο δηαηξηβήο απηήο γηα ηνλ αλαπξνζαλαηνιηζκφ ηεο ειιεληθήο δαζηθήο
δηαρεηξηζηηθήο πξάμεο θαη ζεσξίαο, ππφ ην πξίζκα κηαο πην νηθνινγηθά
πξνζαλαηνιηζκέλεο, πνιπιεηηνπξγηθήο θαη πξνζαξκνζκέλεο ζην πεξηβάιινλ
δαζνπνλίαο.
Οη πξνηάζεηο απηέο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε σο αξσγφο ε έλαπζκα γηα ηελ
πεξαηηέξσ έξεπλα θαη ζπδήηεζε ηνπ επηηαθηηθνχ πιένλ αλαπξνζαλαηνιηζκνχ ηεο
δαζηθήο δηαρεηξηζηηθήο πξάμεο θαη ζεσξίαο, ψζηε λα απνηειέζνπλ κηα λέα αμηφινγε
ππνδνκή γηα ηελ ειιεληθή δαζνπνλία.
Γηα εθπαηδεπηηθνχο, ελεκεξσηηθνχο θαη πξνπάλησλ πξνζσπηθνχ ελδηαθέξνληνο
ιφγνπο, φπσο επίζεο θαη γηα ιφγνπο εληξηβήο πάλσ ζε εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα πνπ
παξαζέηνληαη θαη αλαιχνληαη ζην παξαθάησ πφλεκα, ζα απνδνζεί ζην ηέινο ηνπ
θεηκέλνπ νιφθιεξε ε βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ηνπ
ζπγγξαθέα.
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Ζ ζεκεξηλή θαηάζηαζε ηεο Γαζνπνλίαο ζηελ Διιάδα
Τα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα ηεο Διιάδαο είλαη επεξεαζκέλα, αθελφο κελ εμαηηίαο ησλ
ζπλερψο ελαιιαζζφκελσλ θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ, αθεηέξνπ δε ιφγσ ησλ κε
αεηθνξηθψλ αλζξψπηλσλ επεκβάζεσλ. Ζ θαηά εθαηνληαεηίεο ζπλερφκελε
ππεξθάξπσζε θαπζφμπινπ θαη νηθνδνκηθνχ μχινπ, φπσο επίζεο θαη ε εληαηηθή
βφζθεζε νδήγεζαλ ηα νηθνζπζηήκαηα απηά, ζε ζρέζε κε ηε ζχλζεζε θαη ηε δνκή
ησλ εηδψλ, ηε ζηαζεξφηεηα, ηε ιεηηνπξγηθφηεηα, ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηε δπλακηθή
ηνπο, ζε κηα εμαηξεηηθά ζεκαληηθή ππνβάζκηζε. Γηα ην ιφγν απηφ ηα ειιεληθά δάζε
απέρνπλ ζήκεξα ζεκαληηθά απφ ηηο θπζηθέο κνξθέο εμέιημήο ηνπο.
Δδψ θαη κεξηθά ρξφληα δηαθαίλεηαη σζηφζν, φηη αθφηνπ αθέζεθαλ ειεχζεξα απφ ην
θαζεζηψο ηεο εληαηηθήο εθκεηάιιεπζήο ηνπο, ζηαδηαθά απνθαζίζηαληαη. Τα
πεξηζζφηεξα απφ απηά βξίζθνληαη απηή ηε ζηηγκή ζε κηα κεηαβαηηθή πεξίνδν κεηαμχ
πξφδξνκσλ θαη ηειηθψλ ζηαδίσλ δηαδνρήο.
Ψο εθ ηνχηνπ πιεζψξα ειιήλσλ Γαζνπνλνχλησλ, ηφζν ηεο ζεσξίαο φζν θαη ηεο
πξάμεο, πξνζπαζνχλ εδψ θαη πεξηζζφηεξα απφ 60 έηε – δειαδή κεηά ην ηέινο ηνπ
δεπηέξνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ – κέζσ ησλ ελεξγεηψλ ηνπο λα ηπγράλνπλ ηα δάζε
απηά θαιχηεξεο δηαηήξεζεο θαη δηαρείξηζεο. Απηή ε πξνζπάζεηα φκσο δελ
ζηέθζεθε πιήξσο, παξά µφλν ελ κέξεη κε επηηπρία.
Έλα ζεκαληηθφ γεγνλφο ζηελ ηζηνξία ηεο ειιεληθήο δαζνπνλίαο θαη δαζνινγίαο
ήηαλ ε ζέζπηζε «ησλ νδεγηψλ ζχληαμεο δηαρεηξηζηηθψλ εθζέζεσλ γηα ηα δεκφζηα θαη
κε δάζε» ηνπ 1953, φπσο επίζεο θαη «νη ζπκπιεξσκαηηθέο πξνζσξηλέο πξφηππεο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο εξγαζηψλ ζπληάμεσο δαζνπνληθψλ θαη ινηπψλ κειεηψλ
δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ» ηνπ 1965, απφ ην άιινηε Υπνπξγείν Γεσξγίαο.
Απηέο νη πξνδηαγξαθέο επηθεληξψζεθαλ απνθιεηζηηθά ζε έλα ζχζηεκα αεηθνξίαο, ην
νπνίν ήηαλ πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ επίηεπμε ηεο κέγηζηεο δαζηθήο πξνζφδνπ.Με
άιια ιφγηα νη πξνδηαγξαθέο απηέο ήηαλ βαζηζκέλεο ζηελ παξαδνζηαθή αεηθνξηθή
παξαγσγή θαη εθκεηάιιεπζε μχινπ.
Οη πξνζπάζεηεο πιεζψξαο εηδηθψλ, λα πξνζαξκφζνπλ ηηο ηερληθέο απηέο
πξνδηαγξαθέο ζηηο ζεκεξηλέο, απμεκέλεο απαηηήζεηο ηεο δαζνπνλίαο απέβεζαλ
κέρξη ηψξα άθαξπεο. Σήκεξα, ζρεδφλ 45 ρξφληα αξγφηεξα, δηαθαίλνληαη βάζε
απηψλ ησλ πξνδηαγξαθψλ ζεκαληηθέο ειιείςεηο, θαζψο:
 Κνηλσληθέο, φπσο επίζεο θαη νηθνινγηθέο δαζηθέο ιεηηνπξγίεο πξνθχπηνπλ
δηθαηννινγεκέλα κέζσ ησλ κεηαβαιιφκελσλ θνηλσληθψλ απαηηήζεσλ. Ψζηφζν,
απηέο εμαθνινπζνχλ λα βξίζθνληαη ζην πεξηζψξην ησλ ηζρπφλησλ ξπζκίζεσλ ηεο
δαζηθήο εθκεηάιιεπζεο.
 Καζίζηαηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ελαξγέο, φηη ηα ειιεληθά δάζε βξίζθνληαη
ζήκεξα ζε κηα δπλακηθή απνθαηάζηαζήο ηνπο, κε θαηεχζπλζε πξνο θπζηθφηεξεο
κνξθέο εμέιημεο. Παξ' φια απηά, νη θπζηθέο απηέο κνξθέο εμέιημεο δελ
ιακβάλνληαη ππφςε ζηηο πξνδηαγξαθέο δηαρείξηζεο δαζψλ ηνπ Νφκνπ 1953/65.
 Σηηο πξνδηαγξαθέο απηέο δελ ιακβάλνληαη ππφςε νη νδεγίεο ηεο Δ.Δ. γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ ηχπσλ νηθνηφπσλ θαη ησλ θαηεμνρήλ απεηινπκέλσλ εηδψλ
παλίδαο θαη ρισξίδαο (νδεγίεο γηα ηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ ελδηαηηεκάησλ
θαζψο θαη ηεο άγξηαο ρισξίδαο θαη παλίδαο) ή ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο γηα ηε
κείσζε ηεο ξαγδαίαο εμαθάληζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζε φιε ηελ Δπξψπε.
 Τέινο, νη πξνθιήζεηο γηα ηελ πξνζηαζία θαη εθκεηάιιεπζε ησλ δαζψλ ελ φςεη ηεο
αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο θαη ελ κέζσ ησλ αλαγξαθφκελσλ ηζηνξηθψλ θιαζηθψλ
κεζφδσλ δηαρείξηζήο ηνπο, δελ ηπραίλνπλ θακίαο πξνζνρήο.
Οη πξνδηαγξαθέο απηέο δηαρείξηζεο δαζψλ ζεσξνχληαη ινηπφλ ζαθψο σο κε
επαξθείο, ψζηε λα εγγπεζνχλ κηα δαζηθή εθκεηάιιεπζε, ε νπνία λα αληαπνθξίλεηαη
ζηηο πξνθιήζεηο ηεο θιηκαηηθήο θαη θνηλσληθήο αιιαγήο.
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Σηελ παξνχζα εξγαζία πξφθεηηαη λα πξαγκαηεπηνχλ νη ηξεηο βαζηθέο αξρέο κηαο
αεηθφξνπ δηαρείξηζεο δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ θαη λα ζπδεηεζνχλ ελ φςεη ηεο
πξαθηηθήο εθαξκνγήο ηνπο ζηελ Διιάδα. Απηέο νη αξρέο είλαη νη εμήο:
 Ζ αξρή ηεο πνιπιεηηνπξγηθήο δαζνπνλίαο.
 Ζ αξρή ηεο εγγχηεξεο ζηε θχζε δηαρείξηζεο δαζψλ.
 Ζ αξρή ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη κεζφδσλ ηεο δαζηθήο
δηαρείξηζεο, πξνο ηηο πηζαλέο, κειινληηθέο ελαιιαγέο ηνπ θιίκαηνο
(πεξηβαιινληηθή πξνζαξκνγή).
Οη λέεο απηέο πξνζεγγίζεηο ή αξρέο γηα ηελ ειιεληθή δαζνπνλία πξφθεηηαη λα
εμεηαζηνχλ γηα ην αλ θαη πσο κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζην ειιεληθφ ζχζηεκα
δηαρείξηζεο δαζψλ, θαζψο επίζεο θαη γηα ην πψο ζα πξέπεη λα αλαπξνζαλαηνιηζηεί
ν κέρξη ζήκεξα, απνθιεηζηηθά, επηρεηξεζηαθφο ζρεδηαζκφο ηνπο ζε έλα ζρεδηαζκφ
πεξηζζφηεξνπ ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα.
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SUMMARY
Current Status of Forestry in Greece
Greek forest ecosystems are characterised, on the one hand, by constantly shifting
environmental conditions and, on the other hand, by non-sustainable human
impacts. Thus centuries of over-exploitation of firewood and timber as well as forest
pasture have led to significant degradation in regard to species assemblage and
structure, structure of forest forms, productivity and dynamics. As such, the forests
deviate significantly from natural structural forms.
However, for some years it appears as though Greek forests are slowly „recovering“
as a result of decreasing exploitation. Most forests are currently in transition from
pioneer to late succession stages.
Numerous Greek foresters and forest practitioners have striven for over 60 years,
that is, since the end of the Second World War, to conserve and manage the
forests. For this reason, there should have been an overall improvement in Greek
forestry. However, this has been only partially successful.
A significant event in the history of Greek forest management and forestry was the
adoption of forest management procedures in 1953 and the supplementation of
these in 1965 by the Ministry for Agriculture at that time. The objective of these
provisions was, and accordingly remains today, to regulate the management of
Greek forests by means of silvicultural operation plans. These are, however,
essentially geared towards the regulation of sustained timber yields, that is, towards
traditional timber production and utilisation according to schedule.
Efforts of numerous experts to adjust these instructions according to subsequently
updated, extended requirements for forest management have as yet been
unsuccessful. Today, roughly 60 years later, the corresponding serious deficits are
apparent:
 Socially, as well as ecologically based forest functions are derived from changed
societal demands. However, they continue to remain in the background of current
management provisions.
 It is increasingly apparent that Greek forests are subject of powerful dynamics
towards the regeneration of natural structural forms. However, such natural
developments were not embraced in the forest management guidelines from
1953/1965
 The European guidelines regarding the protection of habitats for particularly
endangered animal and plant species (Flora-Fauna-Habitat-Guidelines) and
accordingly also efforts to mitigate the rapid loss of biodiversity in the European
region are not accounted for in the instructions.
 Finally, the challenges of forest conservation and utilisation in the face of climate
change are not incorporated in the aforementioned instructions, particularly in the
prescribed classic historical forest management procedures.
The old silvicultural forest management guidelines are clearly inadequate for
ensuring forest management that meets the challenges of climate and social
change.
In this study presented three fundamental principles for sustainable management of
forest ecosystems are presented and discussed with regard to their practical
implementation in Greece:
 Principle of multifunctional forest management,
 principle of nature-orientated forest management,
 possibilitie for the adaptation of forest management to climate change
(environmental adaptation).
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These approaches or rather principles, new to Greek forestry, are being tested how
they might be integrated into the Greek silvicultural planning system and to what
extent forest planning, which to date has been characterised by solely operative
planning, can be further developed to be strategically aligned.
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1. ΔΗΑΓΧΓΖ
Πξνβιεκαηηζκόο: Δπξσπατθέο νδεγίεο γηα ηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ
δαζώλ θαη νη ειιείςεηο ηεο Διιάδαο
Ζ ζπλνιηθή έθηαζε ησλ δαζηθψλ επηθαλεηψλ ζηελ Δπξψπε έρεη απμεζεί ζεκαληηθά
θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Απηφ αληηθαηνπηξίδεηαη κέζσ ησλ ζηαηηζηηθψλ
αλαιχζεσλ πνπ δίλνληαη απφ ην Ηλζηηηνχην Παγθφζκησλ Πφξσλ (World Resources
Institute-WRI) ζε ζρέζε κε ηελ έθηαζöh ηνπο. Τν 1990 αλήιζαλ ζε πεξίπνπ 989
εθαηνκκχξηα εθηάξηα, θαη κέρξη ην 2000 έρνπλ απμεζεί θαηά πεξίπνπ 9 εθαηνκκχξηα
εθηάξηα, 998 εθαηνκκχξηα εθηάξηα δειαδή.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη αληίζηνηρνη δαζηθνί νηθφηνπνη-βηφηνπνη έρνπλ θαη απηνί κε
ηε ζεηξά ηνπο, ιίγν ή πνιχ αξλεηηθά κεηαβιεζεί, σο απνηέιεζκα ησλ πνιπάξηζκσλ
αλζξσπνγελψλ, κε αεηθνξηθψλ, επεκβάζεσλ.
Ο ELLENBERG (1996) θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη ζεκεξηλέο θπηνζπζηάδεο
είλαη έηζη δηακνξθσκέλεο, ψζηε κπνξνχλ λα ραξαθηεξίδνληαη σο «ππνθαηάζηαηεο
θνηλσλίεο» εθείλσλ ησλ θπζηθψλ πνπ πξνυπήξραλ. Αηηία απηνχ είλαη θπζηθά ην
απνηέιεζκα ησλ κε αεηθνξηθψλ επηδξάζεσλ ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα. Ζ
βηνπνηθηιφηεηά ηνπο κεηψλεηαη αηζζεηά θαη ζεκαληηθά είδε παλίδαο θαη ρισξίδαο
απεηινχληαη κε εμαθάληζε.
Σηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δ.Δ.), ήδε απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 70, παξαηεξείηαη κε
κεγάιε αλεζπρία ην θαηλφκελν ηεο κείσζεο ηεο βηνινγηθήο πνηθηιφηεηαο, ηεο
ζπλερνχο ππνβάζκηζεο ή δηαδνρηθήο θαηαζηξνθήο ησλ θπζηθψλ ελδηαηηεκάησλ θαη
ηεο απεηιήο ησλ ζπάλησλ εηδψλ ρισξίδαο θαη παλίδαο θνηλνηηθήο ζεκαζίαο. Γηα ην
ιφγν απηφ, πξσηαξρηθφ κέιεκα ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. είλαη λα
αληηκεησπηζηεί ή ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ λα ειαηησζεί ην θαηλφκελν απηφ. Απηφ
ζεκαίλεη, φηη ε Δ.Δ. πξνζπαζεί λα ζπκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε ηεο βηνινγηθήο
πνηθηινκνξθίαο, ησλ θξαηψλ κειψλ, κέζσ ηεο δηαηήξεζεο ησλ θπζηθψλ ηχπσλ
νηθνηφπσλ, θαζψο θαη ηεο άγξηαο ρισξίδαο θαη παλίδαο ζην επξσπατθφ έδαθνο ησλ
θξαηψλ κειψλ. Έηζη ζα πξέπεη κέζσ ηνπ δηθηχνπ ΦΥΣΖ 2000 θαη ηεο Οδεγίαο ηνπ
1992/43 «πεξί δηαηήξεζεο ησλ θπζηθψλ ηχπσλ νηθνηφπσλ θαζψο θαη ηεο άγξηαο
παλίδαο θαη ρισξίδαο», λα επηδησρζεί ε δηαζθάιηζε ηεο φζν δχλαηαη θπζηθφηεξεο
θαηάζηαζεο ησλ δαζψλ ή ε θαιπηέξεπζε ηεο νηθνινγηθήο ηνπο αμίαο.
Σθνπφο ηνπ επξσπατθνχ δηθηχνπ ΦΥΣΖ 2000 είλαη ε δεκηνπξγία κηαο
«ηθαλνπνηεηηθήο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο» θαη πξνζηαζίαο ησλ θπζηθψλ ηχπσλ
νηθνηφπσλ θαη απηνθπψλ (ηζαγελψλ) εηδψλ ρισξίδαο θαη άγξησλ εηδψλ παλίδαο,
θνηλνηηθήο ζεκαζίαο.
Ο ζθνπφο φκσο απηνχ ηνπ δηθηχνπ φκσο δελ ζεκαίλεη επνπδελί ηελ απαγφξεπζε
ηεο δαζηθήο δηαρείξηζεο-εθκεηάιιεπζεο. Με ηελ Οδεγία ηνπ 92΄ ζα πξέπεη ηα δάζε
λα δηαρεηξίδνληαη θαη λα αμηνπνηνχληαη έηζη ψζηε λα κελ ππάξρνπλ νπζηαζηηθέο
αιιαγέο ζηε ζχλζεζε θαη ηε δνκήο ηνπο θαη λα απνθεχγεηαη ε παξακηθξή
ππνβάζκηζε ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ησλ πεξηνρψλ απηψλ.
Ψο εθ ηνχηνπ πξνθχπηεη, φηη ην δίθηπν ΦΥΣΖ 2000 παξέρεη κηα νπζηαζηηθή αθνξκή
γηα ηνλ αλαπξνζαλαηνιηζκφ ηεο δαζνπνληθήο πξάμεο ή γηα ηελ πεξηζζφηεξν
θπζηθά πξνζαλαηνιηζκέλε δηαρείξηζε ησλ ππφινηπσλ ειιεληθψλ – απφ νηθνλνκηθήο
απφςεσο – παξαγσγηθψλ θαη κε δαζψλ.
Ζ Διιάδα είλαη κηα επξσπατθή ρψξα, ζηελ νπνία ηα δάζε ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ηζηνξίαο ηεο θαη ηδηαίηεξα κεηαμχ ηνπ 1400 θαη 1953, εμαηηίαο ηεο άλεπ αεηθνξηθνχ
ζρεδηαζκνχ θαη κέξηκλαο δηαρείξηζεο θαη εθκεηάιιεπζήο ηνπο, ηεο εληαηηθήο
βφζθεζεο θαη ησλ ζε ζπρλά ρξνληθά δηαζηήκαηα ππξθαγηψλ, έρνπλ εθηεηακέλα
θαηαζηξαθεί ή ε αξρηθή δνκή θαη ζχλζεζή ηνπο δξαζηηθά δηαθνξνπνηεζεί.
Απφ ηφηε έσο θαη ζήκεξα αθφηνπ αθέζεθαλ ειεχζεξα απφ ηηο ιεζηξηθέο θαη ρσξίο
αεηθνξηθφ ζρεδηαζκφ αιφγηζηεο εθκεηαιιεχζεηο ησλ αλζξψπσλ, αθελφο κελ ιφγσ
ηεο επηθξάηεζεο κηαο καθξάο εηξεληθήο πεξηφδνπ θαη αθεηέξνπ δε σο απνηέιεζκα
ηεο κεγάιεο αζηηθνπνίεζεο, δηαπηζηψλεηαη, φηη πνιιά δάζε κέζσ ησλ νηθνινγηθά
δπλακηθψλ θπζηθψλ ζηαδίσλ δηαδνρήο ηνπο δηάγνπλ ζε πην θπζηθά
πξνζαλαηνιηζκέλεο κνξθέο βιάζηεζεο. Με άιια ιφγηα ηα δάζε απηά ηεινχλ ππφ ηε
δπλακηθή ηεο θπζηθήο απνθαηάζηαζήο ηνπο.
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Ψζηφζν φρη κφλν ηα δάζε αιιά θαη νη ζηαζκνί απηψλ έρνπλ εθηεηακέλα
ππνβαζκηζηεί ή ξηδηθά κεηαβιεζεί. Απηφ ζπλεγνξεί ζην φηη ηα δάζε ηεο Διιάδαο
απφ άπνςε βιάζηεζεο, δνκήο, δηάξζξσζεο, δπλακηθήο, ηζνξξνπίαο,
ζηαζεξφηεηαο, ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο, δελ αληηθαηνπηξίδνπλ ζε θακία
πεξίπησζε πιένλ ηελ αξρηθή ηνπο θπζηθή θαηάζηαζε.
Ζ εμέιημε ηεο θπζηθήο βιάζηεζεο είλαη κηα καθξνπξφζεζκε ζηαδηαθή δηαδηθαζία
απφ πξφδξνκεο ζε ηειηθέο θπηνθνηλσλίεο. Γη’ απηφ είλαη ζπρλά δχζθνιν λα
απνζαθελίζνπκε, ην πψο ζα εμειηρζεί θαη ζα δηακνξθσζεί ζην κέιινλ ε θπζηθή
(ζεκεξηλή) βιάζηεζε. Δπηπιένλ, επί ηνπ παξφληνο, δελ ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε
ζηε δαζηθή πξάμε ε θπζηθή δπλακηθή ησλ δαζψλ.
Σηελ Διιάδα ν δαζηθφο ζρεδηαζκφο, φζνλ αθνξά ηελ πξαθηηθή δηαρείξηζε ησλ
δαζψλ, πξαγκαηνπνηείηαη παξαδνζηαθά ή αθφκα θαη ζηαηηθά ζα ιέγακε. Δπηπιένλ
δελ ιακβάλνληαη ππφςε νη θαηλνχξγηεο ηάζεηο θαη ηα αηηήκαηα ηεο θνηλσλίαο, φπσο
ε απμαλφκελε δήηεζε γηα δαζηθή αλαςπρή.
Οη παξαπάλσ παξάγνληεο, νη νπνίνη επέδξαζαλ θαη επηδξνχλ αξλεηηθά ζηελ
εμέιημε θαη δηακφξθσζε ησλ ειιεληθψλ δαζψλ θαη νη νπνίνη ηα κεηέβαιαλ
νπζηαζηηθά, δελ έρνπλ αθφκα εμεηαζηεί πιήξσο.
Δπίζεο ε ειιεληθή δαζηθή πξάμε δελ πξνζαξκφζηεθε ζηηο λέεο θπζηθέο θαη
θνηλσληθέο ηάζεηο θαη ζπλζήθεο. Οη παιηέο νδεγίεο/πξνδηαγξαθέο εθπφλεζεο
δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ ηνπ 1953/65, νη νπνίεο ηζρχνπλ έσο θαη ζήκεξα, ζα έπξεπε
λα ζεσξνχληαη – 46 ρξφληα κεηά – πιένλ σο απαξραησκέλεο.
Σπλεπψο δελ αληηθαηνπηξίδνπλ πιένλ ηηο ηξέρνπζεο απαηηήζεηο ηεο ειιεληθήο
δαζνπνλίαο, ζε ζρέζε δειαδή κε ηελ ηήξεζε ηεο δηεζλψο πιένλ αλαγλσξηζκέλεο
Αξρήο ηεο ‘’Πνιπιεηηνπξγηθφηεηαο’’ ησλ δαζψλ.
Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη ήδε λα έρεη θαηαζηεί ελαξγέο, φηη
φζνλ αθνξά ηα ζέκαηα αεηθνξηθήο δαζηθήο δηαρείξηζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ή
δηαηήξεζεο-δηαθχιαμεο ηεο βηνινγηθήο πνηθηιφηεηαο ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαη
ησλ ζπάλησλ εηδψλ ρισξίδαο θαη παλίδαο, ππφ ην πξίζκα ησλ αξρψλ ηεο θπζηθά
πξνζαλαηνιηζκέλεο δαζνπνλίαο θαη ηεο Πνιπιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο, – ηα νπνία ζα
έπξεπε ήδε λα έρνπλ ιεθζεί ππφςε ζηε δαζηθή πξάμε θαη ζεσξία – ζα πξέπεη
πιένλ επεηγφλησο λα ηεζνχλ πάλσ ζε κηα λέα βάζε.
Απηφ αληαλαθιά πξνπάλησλ ηελ θαιιηέξγεηα ησλ δαζψλ ελφςεη ηεο νηθνινγηθά
δπλακηθήο ηνπο θπζηθήο απνθαηάζηαζεο, έηζη ψζηε λα απμεζεί ε απνδνηηθφηεηα ηνπ
θπζηθνχ ηζνδπγίνπ, θαζψο επίζεο θαη ελφςεη ηελ πνιπιεηηνπξγηθήο νξγάλσζεο ησλ
δαζηθψλ επηθαλεηψλ, έηζη ψζηε λα ηθαλνπνηεζνχλ νη θνηλσληθννηθνλνκηθέο αλάγθεο
ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ.
Δπηπιένλ θαηά ηνλ δηαρεηξηζηηθφ θαη δαζνθνκηθφ ζρεδηαζκφ νη απξφβιεπηεο
ζπλερείο θιηκαηηθέο αιιαγέο, φζνλ αθνξά ηε ζχλζεζε θαη δηάξζξσζε ησλ δαζψλ,
ιακβάλνληαη κέρξη ηψξα ειάρηζηα ππφςε.
Σηελ παξνχζα εξγαζία πξφθεηηαη λα θαηαδεηρζνχλ αθελφο κελ νη ειιείςεηο πάλσ ζε
ζέκαηα δαζηθήο δηαρεηξηζηηθήο, αθεηέξνπ δε νη αλαγθαίεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ ζα
πξέπεη πιένλ λα επηδησρζνχλ ζηνλ ηνκέα απηφ, ππφ ην πξίζκα ησλ ηξερνπζψλ
ζπλζεθψλ ησλ δαζψλ, ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο θνηλσλίαο ηεο Διιάδαο.
Απψηεξνο ζθνπφο φισλ απηψλ είλαη ν πξνζδηνξηζκφο κηαο κειινληηθήο
δηεπξπκέλεο αεηθνξηθήο, πξνζαξκνζκέλεο ζην πεξηβάιινλ, πνιπιεηηνπξγηθήο θαη
θπζηθά πξνζαλαηνιηζκέλεο δηαρείξηζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ ειιεληθψλ δαζψλ.
Πξφθεηηαη δειαδή λα επηρεηξεζεί ε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα ηνλ αλαπξνζαλαηνιηζκφ ηεο δαζηθήο δηαρείξηζεο ζηελ Διιάδα.
Τπνζέζεηο θαη ζθνπόο ηεο εξγαζίαο
Απφ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο πξνθχπηνπλ νη παξαθάησ
ππνζέζεηο:


Τα ειιεληθά δάζε ραξαθηεξίδνληαη σο ππνβαζκηζκέλα, εμαηηίαο
αλεμέιεγθηεο θαη αιφγηζηεο θαηά ην παξειζφλ εθκεηαιιεπζήο ηνπο.



Ζ ππεξεθκεηάιιεπζε ηνπ παξειζφληνο απαιείθζεθε χζηεξα απφ ηελ θνηλσληθή
κεηαβνιή (αζηηθνπνίεζε) ή άιιαμε νπζηαζηηθά. Απηή ηε ζηηγκή ηα δάζε

ηεο
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βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά κεηαβαηηθά ζηάδηα κεηαμχ πξφδξνκσλ θαη ηειηθψλ
ζηαδίσλ δηαδνρήο θαη εμειίζζνληαη πξνο θπζηθφηεξνπο ηχπνπο βιάζηεζεο.


Ζ ειιεληθή θνηλσλία έρεη θαηά ην πξφζθαην παξειζφλ αιιάμεη ξηδηθά, κε
απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία πνηθίισλ πνιπιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ απφ ηα
δάζε. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ειιεληθή θνηλσλία έρεη εγείξεη ζήκεξα ζε ηνπηθφ αιιά
θαη ζε εζληθφ επίπεδν, λέεο πνιιαπιέο απαηηήζεηο απφ ηα δάζε, απφ φηη είρε
παιαηφηεξα.
Γηα ην ιφγν απηφ απαηηείηαη, νη πνιιαπιέο απηέο αμηψζεηο νηθνινγηθνχ,
νηθνλνκηθνχ, θνηλσληθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ ραξαθηήξα λα εθπιεξψλνληαη κέζσ
ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ δαζψλ παληνχ θαη φπνπ δχλαηαη αθφκα θαη πάλσ ζηηο
ίδηεο επηθάλεηεο θαη βέβαηα ππφ ην πξίζκα ηεο Αξρήο ηεο Αεηθνξίαο.



Ψο εθ ηνχηνπ δηαθαίλεηαη φηη ν κέρξη ζήκεξα δνγκαηηθφο δηαρσξηζκφο ησλ
δαζηθψλ επηθαλεηψλ αλάινγα κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο, δελ ζπκβαδίδεη κε ηηο
ειιεληθέο νηθνινγηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη αλάγθεο.
Μειινληηθά ζα πξέπεη ινηπφλ λα εθαξκνζηεί κηα ηέηνηα δαζηθή πνιηηηθή γηα ηελ
ειιεληθή Γαζνπνλία, ε νπνία ζα είλαη επαξθήο θαη ζα πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο
ηελ Αξρή ηεο Πνιπιεηηνπξγηθφηεηαο, ππφ ην πξίζκα ησλ ΄΄κνληέισλ
ελζσκάησζεο΄΄



Ζ δαζηθή δηαρείξηζε θαη ε ζε απηήλ ζηεξηδφκελε δαζηθή εθκεηάιιεπζε βαζίδεηαη
ζηηο νδεγίεο-πξνδηαγξαθέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 50 θαη ηνπ 60 ηνπ 20νπ αηψλα.
Απηέο νη νδεγίεο-πξνδηαγξαθέο δελ ιακβάλνπλ ζε θακία πεξίπησζε ππφςε ηηο
κεηαβιεζείζεο θνηλσληθέο, νηθνινγηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, νη νπνίεο
πεξηγξάθηεθαλ παξαπάλσ.

Δμ’ απηνχ πξνθχπηεη ε βαζηθή ππφζεζε ηεο εξγαζίαο απηήο: Οη νδεγίεο δηαρείξηζεο
ησλ ειιεληθψλ δαζψλ ζα πξέπεη λα εθκνληεξληζηνχλ άκεζα, ιακβάλνληαο ππφςε
ηηο πξνθιήζεηο πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ.
Τα βαζηθά ζηνηρεία κηαο κειινληηθά δηεπξπκέλεο ή αιιηψο κεηακνληέξλαο
αεηθνξηθήο δαζηθήο εθκεηάιιεπζεο ζηελ Διιάδα ζα πξέπεη λα είλαη:
 κηα αεηθνξηθή, πνιπιεηηνπξγηθή εθκεηάιιεπζε,
 κηα κε φζν γίλεηαη πην θπζηθά πξνζαλαηνιηζκέλνπο δαζνθνκηθνχο ζρεδηαζκνχο
θαη επεκβάζεηο,
 κε ζπλππνινγηζκφ ηεο νηθνινγηθά θπζηθήο δπλακηθήο εμέιημεο ησλ δαζψλ θαη
 κε έλαλ ζρεδηαζκφ, ν νπνίνο λα πξνζαλαηνιίδεηαη θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζηελ
ζεκεξηλή θαη απξηαλή ειιεληθή νηθνινγηθή θαη θνηλσληθή κεηαβνιή. Απηφ ηζρχεη
ηδηαίηεξα γηα ηηο πεξηνρέο, νη νπνίεο αλακέλεηαη λα πιεγνχλ πεξηζζφηεξν απφ
ηελ αλακελφκελε θιηκαηηθή αιιαγή.
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2. ΑΡΥΖ ΣΖ ΠΟΛΤΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ
Τα δάζε ήηαλ, είλαη θαη ζα είλαη ην ζεκέιην ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ ζηε γε. Αξρηθά
ρξεζηκνπνηήζεθαλ θπξίσο σο πξνκεζεπηέο πξψησλ πιψλ: μχιν σο θαπζφμπιν θαη
βηνκεραληθή μπιεία, ξεηίλε, πνηάζα, θαξπνχο. Καηά ην πέξαζκα ησλ ηειεπηαίσλ δχν
αηψλσλ άιιαμαλ φκσο νη απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο ξηδηθά θαη έηζη κεηαηνπίζηεθε
αληίζηνηρα θαη ν ξφινο ησλ δαζψλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο.
ν

Τνλ 19 αηψλα ε εθκεηάιιεπζε ησλ δαζψλ, κε κνλαδηθφ ζθνπφ ηελ αεηθνξηθή
παξαγσγηθή ιεηηνπξγία, νδήγεζε ζε κηα νηθνλνκηθνπνίεζε ηεο δαζνπνλίαο, κε
ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ηεο εληαηηθνπνίεζεο ηεο εθκεηάιιεπζεο-ρξήζεο ησλ δαζψλ.
Απηή ε κνλνκεξήο ρξήζε είρε σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο νηθνινγηθά δπλακηθήο
ηζνξξνπίαο-ζηαζεξφηεηαο ησλ δαζψλ θαη ηελ ειάηησζε ηεο γελεηηθήο πνηθηιφηεηάο
ηνπο.
Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε απμαλφκελε εζηίαζε ηεο δαζνπνλίαο ζηηο πξνζηαηεπηηθέο
ιεηηνπξγίεο ηνπ δάζνπο νδήγεζε ζην ραξαθηεξηζκφ – πνιιέο θνξέο κε ειαθξά ηελ
θαξδία – πνιιψλ δαζηθψλ επηθαλεηψλ σο ΄΄πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ΄΄ θαη ζηελ
απαιιαγή ηνπο απφ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ιεηηνπξγίεο (μπινπαξαγσγή).
Ταπηφρξνλα ηα ελαπνκείλαληα μπινπαξαγσγηθά ζηελ Διιάδα δάζε μεθίλεζαλ λα
εθκεηαιιεχνληαη πεξηζζφηεξν εληαηηθά, απo φηη παιηφηεξα.
Απηέο νη δχν δνγκαηηθέο, κπνξνχκε λα πνχκε, ηάζεηο ή κνξθέο δηαρείξηζεο ησλ
ειιεληθψλ δαζψλ είλαη ππεξβνιηθά αληίζεηεο ε κία πξνο ηελ άιιε. Απηφ ην
θαηλφκελν νλνκάδεηαη ΄΄δηαρσξηζκφο (Segregation) ησλ κνξθψλ ηεο δαζηθήο
εθκεηάιιεπζεο΄΄.
Καηά ηελ πνξεία ηεο αλάπηπμεο κηαο ζχγρξνλεο, δηεπξπκέλεο αεηθνξηθά πξνζαλαηνιηζκέλεο δαζνπνλίαο, θαζίζηαηαη φιν θαη ιηγφηεξν απνδερηφ απφ ην θνηλσληθφ
ζχλνιν, φηη κεηνλνηηθέο νκάδεο, φπσο νη έλζεξκνη ππνζηεξηρηέο ηεο πξνζηαζίαο ηεο
θχζεο ή νη δαζνθηήκνλεο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζην έπαθξν ηα
ζπκθέξνληά ηνπο. Μάιινλ απαηηείηαη πνιχ πεξηζζφηεξν ζηε ζεκεξηλή επνρή, ε
δαζηθή εθκεηάιιεπζε λα πξνζαλαηνιηζηεί πξνο ηελ θαηεχζπλζε ησλ ζεκεξηλψλ
πνηθίισλ αλαγθψλ ηεο θνηλσλίαο. Απηφ ζεκαίλεη, φηη ε εθκεηάιιεπζε ησλ
πεξηζζνηέξσλ δαζψλ ζα έπξεπε λα πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο ην κνληέιν ή θαιχηεξα
ηελ Αξρή ηεο ΄΄Πνιπιεηηνπξγηθφηεηαο΄΄. Απηφ ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί, σο
΄΄ελζσκάησζε΄΄ (Ηntegration) φισλ ησλ δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ ηεο δαζηθήο
εθκεηάιιεπζεο.
Ζ πνιπιεηηνπξγηθφηεηα σο ζηξαηεγηθή ή αξρή δελ κπνξεί απφ κφλε ηεο λα
ραξαθηεξηζηεί σο κηα λέα πηπρή ή θαηλνηνκία ζηα πιαίζηα ηεο δαζνπνλίαο. Ζ
ηθαλνπνίεζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο φκσο, ζε αληίζεζε κε πξνεγνχκελα ρξφληα,
έρεη απνθηήζεη κηα πνιχ θαιχηεξε κνξθή, φζνλ αθνξά ηνπιάρηζηνλ ην επίπεδν
πνηφηεηάο ηεο.
Σην πιαίζην κηαο ζχγρξνλεο πνιπιεηηνπξγηθήο δαζνπνλίαο – αλ θαη ππάξρνπλ
αθφκα κεγάιεο ζε έθηαζε δαζηθέο επηθάλεηεο πνπ εμππεξεηνχλ κία κφλν δαζηθή
ιεηηνπξγία – εκθαλίδνληαη φιν θαη ζπρλφηεξα επηθάλεηεο, ζηηο νπνίεο
αιιειεπηθαιχπηνληαη θαη αιιειεπηδξνχλ νηθνινγηθέο, νηθνλνκηθέο ή θαη
θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο ιεηηνπξγίεο. Σε νξηζκέλεο κφλν εμαηξέζεηο εμαζθαιίδεηαη ε
πιήξσο αξκνληθή ζπλχπαξμε φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ δάζνπο ζε ρσξηθά
ζπλνξεχνπζεο δαζηθέο επηθάλεηεο.
Ζ αιιεινεπηθάιπςε ή ε αξλεηηθή αιιειεπίδξαζε-ζχγθξνπζε ησλ νηθνλνκηθψλ,
πξνζηαηεπηηθψλ, πνιηηηζκηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ αλαςπρήο ηνπ δάζνπο
δελ είλαη πάληνηε απαξαίηεην φηη ζα νδεγήζεη ζε ζχγθξνπζε ησλ ήδε ηηζέκελσλ
δαζνπνληθψλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ. Πνιιάθηο φκσο κπνξεί λα ππάξμεη ν
αληαγσληζκφο κεηαμχ φισλ απηψλ.
Οηθνινγηθνί θαη θνηλσληθνί ζθνπνί κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ ζπρλά, χζηεξα απφ ηε
ζέζπηζε νηθνλνκηθψλ πεξηνξηζκψλ ή φξσλ ζηε δαζνπνλία. Γηα δάζε, ηα νπνία είλαη
απνθιεηζηηθά θαη κφλν επηθεληξσκέλα θαη πξνζαξκνζκέλα πάλσ ζε νηθνλνκηθνχο
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ζθνπνχο ππάξρεη ν θίλδπλνο λα παξακειεζνχλ νη άιινη ζθνπνί, φπσο νη νηθνινγηθνί
ή θαη νη θνηλσληθνί.
Ψο ΄΄De facto΄΄ραξαθηεξίδεηαη κφλνλ ζε ηδηάδνπζεο πεξηπηψζεηο δαζψλ ε ηάζε γηα
κηα δηαρσξηζηηθή ρξήζε-εθκεηάιιεπζή ηνπο.
Ο δηαρσξηζκφο ησλ δαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ δελ ηθαλνπνηεί πάληα φιεο απηέο ηηο
αμηψζεηο, πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Αλη’ απηνχ ηθαλνπνηνχληαη κφλν απηέο, νη
νπνίεο ρξήδνπλ πξνζαξκνζηηθνχ ραξαθηήξα. Δμ απηνχ αλαπηχρζεθε άιισζηε θαη ην
κνληέιν ηεο ΄΄πνιπιεηηνπξγηθήο δηαρείξηζεο ησλ δαζψλ΄΄.
Ψζηφζν, θαη ζε απηφ ην ‘’ηδαληθφ ή πξφηππν κνληέιν δαζηθήο δηαρείξηζεο’’ ππάξρνπλ
νξηζκέλα, ζνβαξά κεηνλεθηήκαηα. Τν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη επνκέλσο είλαη πνηα απφ
ηηο δχν απηέο ηάζεηο έρεη ηελ επθαηξία, θάησ απφ νξηζκέλεο πνιχπινθεο-δπζνίσλεο
ζπλζήθεο, λα ππεξηζρχζεη.
Πξηλ φκσο δνζεί απάληεζε ζε απηφ ην εξψηεκα, ζα πξέπεη ίζσο πξψηα λα
εληνπηζηνχλ ηα ηπρφλ πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ησλ δχν απηψλ ηάζεσλ.
Πξνζεγγίζεηο Δλζσκάησζεο
Τν κνληέιν κηαο πνιπιεηηνπξγηθήο δαζνπνλίαο πξνβιέπεη ηελ ελζσκάησζε ή ηελ
πξνζαξκνγή ησλ δηαθνξεηηθψλ δαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζηελ ίδηα πεξηνρή, κεξηθέο
θνξέο αθφκε θαη πάλσ ζηηο ίδηεο επηθάλεηεο.
Τα πιενλεθηήκαηα απηνχ ηνπ κνληέινπ είλαη:
 Σε πεξηνρέο κε πςειή πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα θαη κε ζεκαληηθέο πξνζηαηεπηηθέο δαζηθέο ιεηηνπξγίεο πιεξνχληαη φιεο νη δαζηθέο ιεηηνπξγίεο θαη καδί κε
απηέο, ελ φςεη ηεο πεξηνξηζκέλεο ρσξηθήο δηαζεζηκφηεηαο, ηθαλνπνηνχληαη θαη νη
νηθνλνκηθέο απαηηήζεηο (θάξπσζεο-ρξήζεο).


Πξνο ελζσκάησζε ηνπ ελδηαθέξνληνο πνιιαπιψλ θαξπψζεσλ-ρξήζεσλ απφ
ην δάζνο, πξνηείλεηαη κηα εγγχηεξε ζηηο θπζηθέο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζε ησλ
δαζψλ, ε νπνία ηαπηφρξνλα ειαρηζηνπνηεί ζεκαληηθά ηνπο δηαθφξνπο πηζαλνχο
νηθνινγηθνχο θηλδχλνπο πνπ θαξαδνθνχλ.



Πεξηνρέο, ζηηο νπνίεο ππεξηζρχεη ε πξνζηαζία ηεο θχζεο, κπνξνχλ ππφ ην
πξίζκα ελδεδεηγκέλσλ νηθνινγηθψλ δαζνθνκηθψλ ρεηξηζκψλ, λα εμαθνινπζνχλ
λα εθκεηαιιεχνληαη παξαγσγηθά. Με ηνλ ηξφπν απηφ πξνζηαηεχεηαη αθελφο ην
θπζηθφ ηνπο ηζνδχγην αιιά θαη δελ αιινηψλεηαη ην εηζφδεκα απφ πιεπξάο ηνπ
δάζνπο, σο επηρείξεζε.

Ψζηφζν ππάξρνπλ θαη θάπνηα πηζαλά κεηνλεθηήκαηα:
 Μεηαμχ ησλ ρξεζηψλ-ελδηαθεξφκελσλ ηνπ δάζνπο, δειαδή ηνπο δαζνθηήκνλεο,
ηνπο θπλεγνχο, ηνπο ρξήζηεο αλαςπρήο θαη απηψλ πνπ πξνζπαζνχλ λα
πξνζηαηεχζνπλ ηε θπζηθή θαη νηθνινγηθή αμία ηνπ δάζνπο, δελ κπνξνχλ λα
απνθιεηζηνχλ νη πηζαλέο αλακεηαμχ ηνπο ζπγθξνχζεηο.


Ο ζπλδπαζκφο πνιχπινθσλ ζπζηεκάησλ, φπσο ε δηαδηθαζία παξαγσγήο
μχινπ θαη νη ζθνπνί πξνζηαζίαο ηεο θχζεο πάλσ ζηελ ίδηα επηθάλεηα, είλαη ζηελ
πξάμε πνιχ δαπαλεξή (WINKEL, 2007).

Γηαρσξηζηηθέο Πξνζεγγίζεηο
Γηαρσξηζκφο ζεκαίλεη ε ζαθήο δηάθξηζε ησλ δαζψλ ζε νηθνλνκηθά, πξνζηαηεπηηθά
θαη ζε δάζε αλαςπρήο. Σηελ πεξίπησζε απηή ε δηάθξηζε ησλ ζθνπψλ παξαγσγήο
θαη πξνζηαζίαο είλαη καθξάλ νη πην ζεκαληηθέο. Τα πιενλεθηήκαηα θαη ηα
κεηνλεθηήκαηα ηνπ κνληέινπ δηαρσξηζκνχ ησλ δαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ είλαη ζηηο
πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ αθξηβψο ην αληίζεην απφ απηά ηνπ κνληέινπ
ελζσκάησζεο.
Πιενλεθηήκαηα ηνπ κνληέινπ απηνχ είλαη:
 Με ηνλ ρσξηθφ δηαρσξηζκφ ησλ δαζψλ αλάινγα κε ηηο ιεηηνπξγίεο, ηηο νπνίεο
κπνξνχλ λα εθπιεξψζνπλ, πεξηνξίδνληαη νη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ
ελδηαθεξφκελσλ-ρξεζηψλ πνπ απνζθνπνχλ – ν θαζέλαο απφ ηε δηθή ηνπ
ζθνπηά – ζηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ δάζνπο.
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Καηά ηνλ WINKEL (2007) δχλαηαη κε ηελ ηαθηηθή ηνπ δηαρσξηζκνχ ζηηο
αληίζηνηρεο πεξηνρέο λα εθαξκνζηνχλ νη πξνζηαηεπηηθνί ζθνπνί «βέιηηζηα».
Δπίζεο αλέθεξε, φηη έλαο εληαηηθφο δηαρσξηζκφο ησλ ιεηηνπξγηψλ παξέρεη
ζεσξεηηθά ηε δπλαηφηεηα, ζε πνιχ μπινπαξαγσγηθέο δαζηθέο πεξηνρέο λα
ιακβάλεη ρψξα – θπζηθά κε ηελ θαηάιιειε νξγάλσζε ησλ ζπζηάδσλ θαη ηηο
θαηάιιειεο κεζφδνπο ζπγθνκηδήο – ε βέιηηζηε νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε, κέζσ
ηεο κεγηζηνπνίεζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ δπλακηθνχ.

Μεηνλεθηήκαηα:
 Με ηε ζαθή δηάθξηζε πξνζηαηεπηηθψλ θαη παξαγσγηθψλ δαζηθψλ επηθαλεηψλ
παξαηεξείηαη κηα νιηθή νπηζζνδξφκεζε ζηελ ηζηνξία, ε νπνία νδεγεί ζηε
κνλνιεηηνπξγηθφηεηα θαη ζηνπο θηλδχλνπο πνπ απνξξέεη απφ απηή.
Καηά ηνπο WEIGER θαη STRAUßBERGER (2006) ην κνληέιν ηνπ δηαρσξηζκνχ
ζεσξείηαη – φζνλ αθνξά ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ δαζηθψλ επηθαλεηψλ ζε
πξνζηαηεπηηθέο θαη ινηπέο ιεηηνπξγίεο – σο μεπεξαζκέλν θαη απηφ δηφηη απφ
κφλνο ηνπ ν ραξαθηεξηζκφο ησλ επηθαλεηψλ δελ κπνξεί λα απνηξέςεη ηε κείσζε
ή εμαθάληζε ησλ ζπάλησλ ελδηαηηεκάησλ θνηλνηηθήο ζεκαζίαο θαη λα
πξνθπιάμεη-δηαηεξήζεη ηε βηνινγηθή πνηθηιφηεηα ζε ηνπηθφ επίπεδν, φπσο
άιισζηε απαηηείηαη πιένλ απφ ηε δηππνπξγηθή ζπλδηάζθεςε γηα ηελ πξνζηαζία
ησλ δαζψλ ζην Διζίλθη, ην 1993.


Με ην κνληέιν δηαρσξηζκνχ εληζρχνληαη θπξίσο κφλν δάζε κε νηθνλνκηθέο θαη
πξνζηαηεπηηθέο ιεηηνπξγίεο. Απφ ηελ αληίζεηε πιεπξά, δίλεηαη ζπάληα ρψξνο
ζηηο θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο ιεηηνπξγίεο λα ιάβνπλ ρψξα.

Σην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί θαη λα γίλεη πιήξσο ζαθέο, φηη νη δχν
απηέο ηάζεηο, ηα κνληέια δειαδή ηεο κειινληηθήο δηαρείξηζεο ησλ ειιεληθψλ δαζψλ,
αληηηάζζνληαη κεηαμχ ηνπο ζε κεγάιν βαζκφ:
(α) Απφ ηε κηα πιεπξά ην κνληέιν ελζσκάησζεο πξεζβεχεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ
αιιεινεπηθάιπςε θαη ζπλχπαξμε ησλ δηαθφξσλ δαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ πάλσ ζε κηα
επηθάλεηα.
(β) Απφ ηελ άιιε ην κνληέιν δηαρσξηζκνχ ππνζηεξίδεη κφλν ηνλ ραξαθηεξηζκφ
πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ (πεξηνρέο ΦΥΣΖ 2000, εζληθνχο δξπκνχο, θπζηθά
δάζε, θπζηθά ηνπία, θ.α.) θαη εληαηηθψο εθκεηαιιεπφκελσλ νηθνλνκηθά παξαγσγηθψλ
δαζψλ.
Τα δάζε αλαςπρήο αληηζέησο, δηαδξακαηίδνπλ έλαλ εληειψο αζήκαλην ξφιν.
Δπηπξφζζεηα, είλαη εχινγν λα ππάξρνπλ πνηθίινη αληηθξνπφκελνη ζθνπνί, φπνπ ν
θαζέλαο απαηηεί δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο. Σπγθεθξηκέλα, ζε
ζπλάξηεζε κε ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί, ηί είλαη ζε ζέζε λα
απνδψζνπλ ηα δάζε θάησ απφ ηηο ζεκεξηλέο, κε πξνβιεπφκελεο πεξηβαιινληηθέο
ζπλζήθεο θαη ζε πνην βαζκφ, δειαδή πνηεο θπζηθέο απαηηήζεηο ησλ δαζψλ, απφ
νηθνινγηθήο άπνςεο, ζα πξέπεη λα γίλνπλ απνδεθηέο θαη ζεβαζηέο απφ ηελ
θνηλσλία.
Ο θηιφζνθνο θαη πνιηηηθφο, φπσο επίζεο θαη πξσηνπφξνο ηνπ εκπεηξηζκνχ,
FRANCIS BACON, είρε εληνπίζεη απηφ ην πξφβιεκα ήδε απφ ην 1620 θαη ην
δηαηχπσζε σο εμήο: „Nature, to be commanded, must be obeyed“ (φπνηνο ζέιεη λα
ειέγμεη ηελ θχζε, ζα πξέπεη πξψηα λα ππνηάζζεηαη ζηνπο λφκνπο ηεο).
Σήκεξα, ζρεδφλ ζε φιε ηελ Διιάδα, γίλεηαη ιφγνο γηα κηα πνιπιεηηνπξγηθή
δηαρείξηζε ησλ δαζψλ. Πνιινί αζθνχληεο θαη εηδηθνί ηεο δαζνπνλίαο ζέινπλ ή
πξνζπαζνχλ θαιχηεξα λα εθαξκφζνπλ ηελ Αξρή απηή θαη ζηελ πξάμε. Ψζηφζν
απηφ έρεη πινπνηεζεί κέρξη ζήκεξα ειάρηζηα, έρεη κείλεη δειαδή θαηά θφξν ζε
ζεσξεηηθφ αθφκα επίπεδν.
Δίλαη πιένλ αδηακθηζβήηεην ην γεγνλφο, φηη εμαηηίαο ησλ ζηαηηθψλ θαη
μεπεξαζκέλσλ πιένλ νδεγηψλ εθπφλεζεο δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ ηνπ 1953/1965
θαη ιφγσ ησλ ζχγρξνλσλ επξσπατθψλ θαλνληζκψλ-νδεγηψλ, εθαξκφδεηαη ζηε
δαζηθή πξάμε ην κνληέιν δηαρσξηζκνχ ησλ δαζηθψλ επηθαλεηψλ, αλάινγα κε ηηο
ιεηηνπξγίεο πνπ δχλαληαη απηέο λα εθπιεξψζνπλ. Δπνκέλσο, κεηαμχ επηζπκίαο θαη
πξαγκαηηθφηεηαο ππάξρεη κηα ηεξάζηηα δηαθνξά, έλα κεγάιν θελφ.
Λάζνο είλαη επίζεο λα ζεσξνχκε, φηη ηα δάζε γεληθά δχλαληαη λα εθπιεξψζνπλ φιεο
ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο βέιηηζηα, αθήλνληάο ηα ζηε κνίξα ηνπο, ρσξίο δειαδή λα ηα
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θαιιηεξγνχκε δαζνθνκηθά. Δλ νιίγνηο, κπνξεί θαλείο λα ππνζέζεη, φηη εηδηθά ηα δάζε
κε πξνζηαηεπηηθέο ιεηηνπξγίεο ρξήδνπλ δηαξθψο θαηάιιεισλ νηθνινγηθψλ
δαζνθνκηθψλ ρεηξηζκψλ-επεκβάζεσλ, έηζη ψζηε αθελφο κελ λα κπνξνχλ λα
δηαηεξεζνχλ ζε κηα ηέηνηα νηθνινγηθή θαηάζηαζε, ζηελ νπνία λα εμαζθαιίδεη πγεία,
αλζεθηηθφηεηα θαη ηζνξξνπία, αθεηέξνπ δε λα κπνξνχλ λα πινπνηνχλ ηηο ιεηηνπξγίεο
ηνπο εηο ην δηελεθέο.
Απηφ ηζρχεη πεξηζζφηεξν γηα ηα δάζε εθείλα, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε νξεηλνχο θαη
ινθψδεηο φγθνπο ηεο Διιάδαο, κε πνιιέο απφθξεκλεο θαη βξαρψδεηο πεξηνρέο θαη
ηα νπνία ζα πξέπεη, ιφγσ ησλ κεγάισλ θιίζεψλ ηνπο, λα πξνζηαηέςνπλ ην έδαθνο
απφ πηζαλή δηάβξσζε. Σπγρξφλσο, ιακβάλεη ρψξα άιιε κηα, αδηακθηζβήηεηα
ζεκαληηθή πξνζηαηεπηηθή ιεηηνπξγία ηνπ δάζνπο, απηή ηεο ζπγθξάηεζεο
απνζεκάησλ χδαηνο ζηα νξεηλά.
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3. ΑΡΥΔ ΜΗΑ ΓΗΔΤΡΖΜΔΝΖ
ΑΔΗΦΟΡΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΧΝ ΓΑΧΝ ΣΖΝ
ΔΛΛΑΓΑ
Όπσο έρεη αλαθεξζεί, ηα πεξηζζφηεξα δάζε ηεο Διιάδαο ‘’αλαθάκπηνπλ’’ θαη πάιη.
Πνιιά απφ απηά ηεινχλ, επί ηνπ παξφληνο, ππφ ηε δπλακηθή ηεο απνθαηάζηαζήο
ηνπο. Δπίζεο ζπδεηήζεθε, φηη ε ηξέρνπζα εμέιημε θαη δηαρείξηζε ησλ δαζψλ δελ
εηζαθνχεη ζηηο ησξηλέο θπζηθέο θαη θνηλσληθέο απαηηήζεηο. Απηφ νθείιεηαη θαη ζηηο
ήδε, ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά, μεπεξαζκέλεο ή αιιηψο ζηαηηθέο νδεγίεο εθπφλεζεο
δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ ηνπ 53/65, νη νπνίεο εζηηάδνληαη θαηά βάζε ζηελ παξαγσγή
ηνπ μχινπ, αιιά θαη ζηηο απξφβιεπηεο ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα επηθέξεη ην
θαηλφκελν ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Τν κέιινλ άξα ησλ ειιεληθψλ δαζψλ κπνξεί λα
ζεσξεζεί ήδε αβέβαην. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο θαίλεηαη πξνο ζηηγκή, φηη απηφ πνπ
επείγεη είλαη ε αλάπηπμε αξρψλ θαη ζθνπψλ γηα ηε κειινληηθή αεηθνξηθή δηαρείξηζή
ηνπο:
(1.) Τν δεκφζην δάζνο αλήθε απφ πάληα, αλήθεη θαη ζα αλήθεη ζην ζχλνιν ηνπ
πιεζπζκνχ ηεο Διιάδαο θαη ζα πξέπεη εηο ην δηελεθέο λα εθκεηαιιεχεηαη
νξζνινγηθά γηα ηελ επεκεξία απηνχ. Απηφ φκσο δελ ζεκαίλεη, φηη ζα πξέπεη ε
δηαρείξηζή ηνπ λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηηο αλάγθεο κφλν ησλ ζεκεξηλψλ
απαηηήζεσλ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Θα πξέπεη – ιφγσ ηνπ καθξνρξφληνπ
δαζηθνχ ζρεδηαζκνχ – επίζεο λα εκπεξηέρεη θαη φιεο ηηο πηζαλέο εθείλεο αλάγθεο
ησλ κειινληηθψλ γελεψλ ηεο Διιάδαο. Με άιια ιφγηα: Τα δάζε ζα πξέπεη λα
δηαρεηξίδνληαη εηο ην δηελεθέο αλεθνξηθά.
(2.) Μέρξη ζήκεξα, νη άλζξσπνη εθκεηαιιεχνληαλ ηα δάζε ζε κεγάιν βαζκφ κφλν
γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο αλαγθψλ. Απηφ ην θαηλφκελν
νδήγεζε απφ κφλν ηνπ ζηα γλσζηά θαηαζηξνθηθά γεγνλφηα ηνπ πξφζθαηνπ
παξειζφληνο θαη ηνπ άκεζνπ κέιινληνο. Γηα ηνπ ιφγνπ ην αιεζέο, ην θαηλφκελν
ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο είλαη έλα ζεζπέζην παξάδεηγκα απηνχ θαη πηζαλφλ λα
αθνινπζήζνπλ θαη πνιιά άιια παξφκνηα.
Σην κέιινλ ζα πξέπεη ηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα λα δηαρεηξίδνληαη ππφ ην πξίζκα
ηεο Αξρήο ησλ εγγχηεξσλ θπζηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ ηπρψλ πεξηβαιινληηθψλ
αιιαγψλ. Να είλαη δειαδή κε ιίγα ιφγηα ε δηαρείξηζή ηνπο πάληνηε
πξνζαξκνζκέλε ζηηο αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα πξέπεη
επηκειψο λα κειεηνχληαη θαη λα εμεηάδνληαη αλειιηπψο ηα δηάθνξα
πεξηβαιινληηθά θαηλφκελα ησλ θαηξψλ (ππεξζέξκαλζε ηεο γεο).
(3.) Σηηο παιηέο νδεγίεο εθπφλεζεο δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ ηνπ 53/65, αιιά θαη ζε
θάπνηεο λέεο πξνηάζεηο πξνο αλαλέσζε απηψλ πξνηείλνληαη, ζηα πιαίζηα ηεο
δαζηθήο δηαρείξηζεο, πξνζεγγίζεηο δηαρσξηζκνχ. Ζ νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία έρεη
ζε απηέο ζαθψο ην πξνβάδηζκα (ΓΑΛΑΝΟΣ, 1998).
Καηά ηελ πξνζπάζεηα αλαλέσζεο ησλ παιαηψλ πξνδηαγξαθψλ ΕΑΓΚΑΣ, θα.,
(2009), νη νηθνλνκηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ δάζνπο έξρνληαη ζε δεχηεξε κνίξα θαη νη
δαζηθέο ιεηηνπξγίεο πξνζηαηεπηηθνχ θαη αλαςπρηθνχ ραξαθηήξα ζε πξψηε.
Αληίζεηα νη παξαγσγηθέο, πξνζηαηεπηηθέο θαη αλαςπρηθέο ιεηηνπξγίεο
αμηνινγνχληαη, ζην πξνζρέδην ηνπ ΓΚΑΤΕΟΓΗΑΝΝΖ (1999, 2008), ιίγν ή πνιχ
ηζφηηκα.
Δθηφο απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο δηαθνξέο απφςεσλ, φζνλ αθνξά ηελ αεηθφξν
πνιπιεηηνπξγηθή δηαρείξηζε ησλ δαζψλ, φινη νη εηδηθνί δαζνπνλνχληεο έρνπλ
απνζαθελίζεη ειάρηζηα, κε πνηνχο δαζνθνκηθνχο ζθνπνχο θαη ρεηξηζκνχο
κπνξεί λα επηηεπρζεί κηα ηέηνηα καθξνρξφληα αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ δαζψλ
ζηελ Διιάδα.
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Σπλεπψο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζνχλ θαη λα ππνγξακκηζηνχλ ηα εμήο:
 Δίλαη ζαθέο, φηη ε ειιεληθή θνηλσλία έρεη θαηά ην πξφζθαην παξειζφλ αιιάμεη
ξηδηθά, κε απνηέιεζκα λα ζέηεη κηα πιεζψξα αηηεκάησλ ζρεηηθά κε ηα δάζε. Γηα
ην ιφγν απηφ απαηηείηαη, νη πνιιαπιέο αμηψζεηο νηθνινγηθνχ, νηθνλνκηθνχ,
θνηλσληθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ ραξαθηήξα λα εθπιεξψλνληαη κέζσ ησλ
ιεηηνπξγηψλ ησλ δαζψλ θαη εθεί φπνπ φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ. Γηα ηελ
εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ απηνχ ζα πξέπεη νη ιεηηνπξγίεο ησλ δαζηθψλ
νηθνζπζηεκάησλ καο λα ιακβάλνπλ ρψξα παληνχ, πάλσ ζηηο ίδηεο επηθάλεηεο
θαη ππφ ην πξίζκα ηεο Αξρήο ηεο Αεηθνξίαο (Αξρή ηεο Πνιπιεηηνπξγηθφηεηαο).
Ζ ρσξηθή θαηαλνκή ησλ δαζηθψλ επηθαλεηψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαθνξεηηθέο
ιεηηνπξγίεο πνπ ζα κπνξνχζαλ ή κπνξνχλ λα εθπιεξψζνπλ, δελ είλαη πιένλ
απνηειεζκαηηθή θαη ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη μεπεξαζκέλε. Δπνκέλσο, νη
πξνζεγγίζεηο ελφο ηέηνηνπ κνληέινπ δαζηθήο δηαρείξηζεο ζα πξέπεη λα
απνθιείνληαη σο κηα δηεπξπκέλε ζηξαηεγηθή ηεο ειιεληθήο δαζηθήο πνιηηηθήο.


Όιεο απηέο νη ιεηηνπξγίεο ηνπ δάζνπο κπνξνχλ λα ιάβνπλ ρψξα κφλν θαηά ηνλ
θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν θαη ζε καθξνπξφζεζκε βάζε, φηαλ ηα δαζνθνκηθά
κέηξα θαη ρεηξηζκνί πνπ ιακβάλνληαη, απνζθνπνχλ ζηε δηαηήξεζε ησλ δαζψλ
ζε κηα πην θπζηθή θαηάζηαζε.

Σην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ηνληζηεί θαη λα γίλεη απνιχησο ζαθέο, φηη απνζηνιή
ηνπ θιάδνπ ηεο Γαζηθήο Γηαρεηξηζηηθήο θαη Γαζνθνκηθήο δελ είλαη λα λνκνζεηεί. Απηή
είλαη απνζηνιή ηεο Γαζηθήο Πνιηηηθήο. Αξκνδηφηεηα ηεο Γαζηθήο Γηαρεηξηζηηθήο θαη
ηεο Γαζνθνκηθήο είλαη λα εθαξκφδεη ηνπο ζεζκνζεηεκέλνπο ζηφρνπο θαη ζθνπνχο
πνπ έρνπλ ηεζεί θαη λα εθηζηά ηελ πξνζνρή γηα ηηο πηζαλέο ή αλακελφκελεο
νηθνινγηθέο θαη θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ ιφγσ
ησλ απνθάζεσλ απηψλ.
Τέινο, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί, φηη ε αεηθνξία, ε δηαηήξεζε ηεο θπζηθφηεηαο θαη ε
πνιπιεηηνπξγηθφηεηα είλαη αξρέο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε γηα
φιεο ηηο κνξθέο ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, αλεμάξηεηα απφ
πνηνχο ζθνπνχο ζπγθεθξηκέλα εμππεξεηνχλ.
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4. ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΓΗΑ ΜΗΑ ΦΤΗΚΑ
ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΔΝΖ,
ΠΡΟΑΡΜΟΜΔΝΖ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΗ ΠΟΛΤΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ
ΣΧΝ ΓΑΧΝ
ΑΡΥΔ

ΓΗΑ
ΣΖΝ
ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ
ΚΑΗ
ΣΖΝ
ΔΠΗΜΔΛΖ
ΦΡΟΝΣΗΓΑ
ΣΑΘΔΡΟΠΟΗΖΜΔΝΩΝ-ΗΟΡΡΟΠΖΜΔΝΩΝ ΓΑΗΚΩΝ ΟΗΚΟΤΣΖΜΑΣΩΝ

ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΑ

Οηθνινγηθά ζηαζεξά (Steady-state) δαζηθά νηθνζπζηήκαηα είλαη εθείλα ηα
νηθνζπζηήκαηα, ηα νπνία χζηεξα απφ κηα πξφζθαηξε δηαηαξαρή ηεο δηάξζξσζεο,
ηεο δνκήο θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο επαλέξρνληαη ε δηαηεξνχληαη ζε κηα νηθνινγηθά
δπλακηθή ηζνξξνπία (νκνηφζηαζε). Με ηε δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ ηνπο ηζνδπγίνπ,
εμαζθαιίδνπλ εηο ην δηελεθέο, ηελ απφδνζε ή ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ
ηνπο. Γηα ηε δεκηνπξγία θαη θξνληίδα ηέηνησλ νηθνινγηθά ζηαζεξψλ δαζηθψλ
νηθνζπζηεκάησλ ζα πξέπεη λα ηίζεηαη ζε πξψηε ζέζε, ε πξνψζεζε ησλ θπζηθψλ
ζηαδίσλ δηαδνρήο.
Ζ νηθνινγηθά δπλακηθή ζηαζεξφηεηα ησλ νηθνζπζηεκάησλ απηψλ απμάλεηαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο θπζηθήο ηνπο δηαδνρήο, δηφηη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο απηήο
δεκηνπξγνχληαη ηέηνηνπ είδνπο ζηνηρεία, ηα νπνία ζπλδένληαη θαη κεηαμχ ηνπο ιφγσ
ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπο ζρέζεσλ ππφ ηε κνξθή κεραληζκψλ αλαηξνθνδφηεζεο. Απηφ
κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν φηαλ πξνσζείηαη ε θπζηθφηεξε δηαδνρή ησλ δαζηθψλ
νηθνζπζηεκάησλ ζηα δηαθνξεηηθά ζηάδηα δηαδνρήο ζηα νπνία επέξρνληαη ηα δάζε
θαη κε ηελ πξνψζεζε ηεο νηθνινγηθήο θπζηθήο δπλακηθήο ηνπο.
Ο HUSS (2010) απέδσζε ζεσξεηηθά θαη ζρεκαηηθά ηελ ελαιιαγή ησλ δαζνπνληθψλ
εηδψλ (θαη ηεο δνκήο ηνπο) εληφο ηεο δηαδηθαζίαο δηαδνρήο απφ αξρηθά ζε ηειηθά
ζηάδηα δηαδνρήο. Δπεηδή φκσο ηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα ηεο Διιάδαο, φπσο θαη
φιεο ηεο Δπξψπεο, επεξεάζηεθαλ, ελ κέξεη κε αλαζηξέςηκα, απφ ηηο κε αεηθνξηθέο
αλζξψπηλεο επεκβάζεηο, ππάξρνπλ ακθηβνιίεο, αλ ε εμέιημή ηνπο κπνξεί ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα λα είλαη ε ίδηα κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ ‘’αιπζηδσηνχ κνληέινπ ηνπ’’
ησλ ζηαδίσλ θαη θάζεσλ θπζηθήο δηαδνρήο (Δηθ. 1).

Δηθ. 1: Σηάδηα θαη θάζεηο θπζηθήο
δηαδνρήο ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ
(Huss 2009, θαηά ηνπο: Schmidt-Vogt
1991, Thomasius 1980).
Natural succession stages and
phases of forest ecosystems
(Huss 2009, nach Schmidt-Vogt
1991, Thomasius 1980).

Αλεμαξηήησο απηνχ, ζα πξέπεη λα δηεπζεηεζεί ψζηε, λα κε ρεηξνηεξέςεη πεξαηηέξσ ε
θπζηθή νηθνινγηθά απνδνηηθφηεηα ησλ ζηαζκψλ απφ επηκέξνπο κε αεηθνξηθέο
αλζξσπνγελείο επηδξάζεηο. Αλη’ απηνχ, ζα πξέπεη λα κεξηκλεζεί, ψζηε λα
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απνθαηαζηαζεί ζην κέγηζην ηνπ δπλαηνχ ε θπζηθή ηνπο θαηάζηαζε ή ηνπιάρηζηνλ λα
δηαηεξεζεί ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα, φπνπ αθφκα απηή ιακβάλεη ρψξα.
ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΑΟΠΟΝΗΚΩΝ ΔΗΓΩΝ ΠΡΟΑΡΜΟΜΔΝΩΝ ΣΟΝ ΣΑΘΜΟ
Πξνηνχ ην πξφζθαην θαηλφκελν (ίζσο ησλ θαηξψλ) ηεο αιιαγή ηνπ θιίκαηνο ιάβεη
ρψξα ζηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο, πξνηηκνχληαλ γηα ηελ αλαγέλλεζε ηνπ
δάζνπο απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηζαγελή δαζνπνληθά είδε. Απηφ ηζρχεη επίζεο θαη
ζηελ ειιεληθή δαζηθή πξάμε. Γηα ηελ επηινγή ησλ δαζνπνληθψλ εηδψλ θαηά ηελ
αλαγέλλεζε κηαο δαζηθήο επηθάλεηαο, γίλνληαη απνδεθηά – απνθιεηζηηθά θαη κφλν –
ηζαγελή θαη αληαπνθξηλφκελα ζηνλ εθάζηνηε ζηαζκφ δαζνπνληθά είδε.
Υπφ ην πξίζκα πνιιψλ ζελαξίσλ, φπσο απηφ ηεο έθζεζεο ηεο Γηαθπβεξλεηηθήο
Οκάδαο Δκπεηξνγλσκφλσλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο
(IPCC 2007), αλακέλνληαη απξφβιεπηεο, κεξηθέο θνξέο αθφκε θαη αθξαίεο θιηκαηηθέο
αιιαγέο. Με ηηο θιηκαηηθέο απηέο αιιαγέο δχλαηαη λα αιιάμνπλ ηφζν ε πγξαζία φπσο
επίζεο θαη ε μεξαζία ηνπ αέξα, νη ζεξκνθξαζίεο θαη νη κεραληθέο θαηαπνλήζεηο (π.ρ.
απφ ρηφλη ή αέξα). Απνηέιεζκα απηψλ είλαη, πηζαλψο, λα κεηαηνπηζηνχλ ηα ζεκεξηλά
θπζηθά φξηα εμάπισζεο ησλ δαζψλ. Απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη επίζεο θαη ζε κηα
ππνβάζκηζε ησλ αληίζηνηρσλ ζηαζκψλ ηνπο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα πξέπεη νη
δηάθνξεο θπηνθνηλσλίεο (δαζηθά είδε) λα είλαη ζε ζέζε, είηε λα κεηαλαζηεχζνπλ ζε
λέα απμεηηθά φξηα εμάπισζεο, είηε λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο λέε θαη ζπλερψο
κεηαβαιιφκελεο πεξηβαιινληηθέο κεηαβνιέο, ψζηε λα παξακείλνπλ ζηα ήδε
ππάξρνληα δαζνφξηα. Σηε ρεηξφηεξε ησλ πεξηπηψζεσλ ζα εθιείςνπλ
(εμαθαληζηνχλ).
Λακβάλνληαο ππφςε ηελ πηζαλή κεηαηφπηζε ησλ θπηνθνηλσληψλ ζε δαζνφξηα, ε
ζεσξία ή ζηξαηεγηθή ηεο ΄΄ελ δπλάκεη θπζηθήο βιάζηεζεο΄΄ πεξηέρεη πνιιέο
αδπλακίεο, ζε ζρέζε κε κηα πην εγγχο ζηε θχζε δηαρείξηζε ησλ δαζψλ.
Απηφ δελ ζεκαίλεη φκσο, φηη θαη ε Αξρή ησλ εγγχηεξσλ θπζηθψλ δηαδηθαζηψλ
δηαρείξηζεο ησλ δαζψλ δελ έρεη νξηζκέλεο αδπλακίεο, αλαινγηδφκελνη ηελ
ππνβάζκηζε ησλ θαηά ηφπνπο ζηαζκψλ εδψ θαη αηψλεο. Σε απηφ ην πιαίζην,
πξνηάζεηο γηα ηελ ελ δπλάκεη θπζηθή βιάζηεζε κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο αφξηζηεο
θαη ηειηθά πξνβιεκαηηθέο.
Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη, φηη ιφγσ θπξίσο ησλ κεηαβαιιφκελσλ ζπλζεθψλ ηνπ
θιίκαηνο, ζα πξέπεη ή ζεκεξηλή βιάζηεζε ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ λα
πξνσζεζεί θαη λα εμειηρζεί ζε κηα ηέηνηνπ είδνπο θπζηθή κνξθή, ζηελ νπνία ζα
κπνξεί λα αληεπεμέξρεηαη ζηηο κειινληηθέο ηάζεηο-ελαιιαγέο ηνπ θιίκαηνο. Γειαδή νη
κειινληηθέο, δηαθνξεηηθψλ πξνειεχζεσλ, δαζηθέο θπηνθνηλσλίεο ζα πξέπεη λα
πεξηέρνπλ έλαλ αξθεηά πςειφ βαζκφ θαηλνηππηθήο (νηθνινγηθά) πιαζηηθφηεηαο, λα
κπνξνχλ δειαδή λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο νπνηεζδήπνηε αιιαγέο ηνπ θιίκαηνο.
Δπίζεο, ζα πξέπεη λα είλαη νηθνινγηθά πξνζαλαηνιηζκέλεο αλάινγα κε ηηο
απαηηήζεηο ησλ δηαθφξσλ ζηαζκνινγηθψλ ζπλζεθψλ θαη λα κπνξνχλ λα
πξνζαξκφδνληαη ζε απηέο.
Ο ηχπνο κηαο ηέηνηαο θπζηθήο βιάζηεζεο ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί σο
«Πξνζαξκνζκέλε Οηθνπιαζηηθή Βιάζηεζε» (Adaptive Ecoplasticity Vegetation).
ΜΗΞΖ ΚΑΗ ΟΡΟΦΩΖ
Δπεηδή ε νηθνινγηθή ζηαζεξφηεηα θαη ηζνξξνπία ησλ νηθνλνκηθά δηαρεηξηδφκελσλ
δαζψλ απεηιείηαη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηηο αθξαίεο θιηκαηνινγηθέο αιιαγέο θαη
απφ ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηέο ηνπο ζε ζχγθξηζε κε ηε ζηαζεξφηεηα θαη ηζνξξνπία ησλ
θπζηθψλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, ζα πξέπεη λα πξνηηκνχληαη νη δαζνθνκηθνί
απηνί ρεηξηζκνί, νη νπνίνη λα έρνπλ σο ζθνπφ ηε δεκηνπξγία θαη πξνψζεζε ηεο
κείμεο ησλ δαζνπνληθψλ εηδψλ ζηηο εθάζηνηε ζπζηάδεο.
Θα πξέπεη ήδε λα έρεη θαηαζηεί ζαθέο, φηη ζην κέιινλ ζα ήηαλ νξζφηεξν λα
κεηαηξέςνπκε, φζν δχλαηαη πην θπζηθά, ηηο ακηγείο ζπζηάδεο ζε κηθηέο. Απηφ
ζεκαίλεη φηη νη ππάξρνπζεο ακηγείο ζπζηάδεο θσλνθφξσλ ζα πξέπεη, ζην βαζκφ
ηνπ δπλαηνχ θαη εθεί φπνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί, λα πξνσζεζνχλ κε θαηάιιεινπο
δαζνθνκηθνχο ρεηξηζκνχο ζε κείμε, απμάλνληαο ηελ αλαινγία ησλ πιαηχθπιισλ
δαζνπνληθψλ εηδψλ ζηε ζχλζεζή ηνπο.
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Τα πιαηχθπιια απηά είδε πνπ ζα πξέπεη λα επηιερζνχλ πξνο πξνψζεζε, ζα
πξέπεη αλακθίβνια λα ζπκβαδίδνπλ θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζπλζήθεο ηνπ
ζηαζκνχ.
Δθηφο ησλ παξαπάλσ, ζα πξέπεη επίζεο λα επηηεπρζεί κηα πην ηζρπξά πνηθίιε
δηάξζξσζε θαη δνκή ησλ ζπζηάδσλ πξνσζψληαο θαη ππνζηεξίδνληαο ην δπλακηθφ
απηήο ηεο ΄΄ελ δπλάκεη θπζηθήο αλαγέλλεζεο΄΄, ε νπνία ζα πεξηέρεη θαη έλαλ πςειφ
βαζκφ θαηλνηππηθήο πιαζηηθφηεηαο θαη πξνζαξκνζηηθφηεηαο ζηηο πνηθίιεο
νηθνινγηθέο θαη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ησλ εθάζηνηε ηνπηθψλ ζηαζκψλ.
Τέινο ζα πξέπεη λα δηαηεξεζεί έλαο ηθαλνπνηεηηθφο αξηζκφο δέληξσλ, σο άηνκα,
ζηα ζηάδηα ηνπ γήξαηνο θαη ηεο δηάζπαζεο ηεο θνκνζηέγεο κε απψηεξν ζθνπφ,
απηφλ ηεο αχμεζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο.
Γηα ηελ επίηεπμε κηαο, ζρεηηθά, θαιήο πνηθηιφηεηαο ησλ δαζνπνληθψλ εηδψλ, θαζψο
επίζεο θαη κηαο πνηθηιφηεηαο ζηε δηάξζξσζε θαη ηε δνκή ησλ κηθηψλ ζπζηάδσλ ζα
πξέπεη λα επηιεγνχλ ηέηνηνπ είδνπο δαζνπνληθά είδε ηα νπνία, εθηφο ησλ άιισλ, ζα
πξέπεη λα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ζπκβηψλνπλ θαη κε αιιά πξνο κείμε δαζνπνληθά
είδε, ηα νπνία φκσο κπνξεί λα έρνπλ δηαθνξεηηθέο κνξθέο θαη ραξαθηεξηζηηθά
αχμεζεο ή εμέιημεο (TEUFFEL et al. 2004, ScHÜTZ 2003, ΝΤΑΦΖΣ 1989).
ΦΤΗΚΖ ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ ΣΩΝ ΓΑΩΝ
Δπηπξφζζεηα κε ηελ επηινγή πξνζαξκνζκέλσλ ζην ζηαζκφ δαζνπνληθψλ εηδψλ θαη
ηε δεκηνπξγία αλνκνηφκνξθσλ δαζηθψλ δνκψλ ζα πξέπεη λα επλνείηαη-πξνσζείηαη ε
θπζηθή αλαγέλλεζε ησλ δαζψλ.
Σε αληίζεζε κε ηηο κε αληαπνθξηλφκελεο ζηελ επνρή κεζφδνπο ησλ απνςηισηηθψλ
πινηνκηψλ ή γεληθφηεξα πινηνκηψλ ππφ ην πξίζκα θαη κφλν ηεο Αξρήο ηεο
΄΄νηθνλνκηθφηεηαο΄΄ ζα πξέπεη λα επηηπγράλεηαη ζην κέιινλ, κε καθξνπξφζεζκεο
κεζφδνπο θπζηθήο αλαγέλλεζεο, έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ θαηά ην δπλαηφ
εγγχηεξα θπζηθψλ, πινχζησλ ζε δνκή, ζηαζεξψλ θαη πνηνηηθψλ δαζνζπζηάδσλ
πςειήο αμίαο.
Τερλεηή αλαγέλλεζε γίλεηαη απνδεθηή κφλν ζε πεξηνρέο θαη πεξηπηψζεηο, φπνπ
ιφγσ ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ ζηαζκνχ είλαη αδχλαην λα αλαγελλεζεί μαλά ην δάζνο,
εθεί δειαδή φπνπ ιείπνπλ κεηξηθά δέλδξα ή ζε αθξαίεο πεξηπηψζεηο φπνπ πξέπεη
λα ιάβεη ρψξα κηα ηαρχηαηε επέκβαζε δηάζσζεο π.ρ. γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο
δηάβξσζεο ηνπ εδάθνπο ή πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ.
ΣΤΠΟΗ ΓΑΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΚΑΗ ΣΤΠΟΗ ΚΑΛΛΗΔΡΓΖΣΗΚΩΝ ΓΑΟΚΟΜΗΚΩΝ ΥΔΗΡΗΜΩΝ
Καιιηεξγεηηθέο δαζνθνκηθέο επεκβάζεηο, φπσο:
α) πεξηπνίεζε ηεο λενθπηείαο,
β) θαιιηέξγεηα ηεο ππθλνθπηείαο
γ) θαιιηέξγεηα ησλ θνξκηδίσλ (εμεπγεληζηηθέο αξαηψζεηο) φπσο επίζεο θαη ηελ
δ) θαιιηέξγεηα ησλ θνξκψλ (ππεξαξαηψζεηο),
κπνξνχλ, κέζσ κηαο καθξνπξφζεζκεο αεηθνξηθήο θαη εγγχηεξεο θπζηθά δηαρείξηζεο
ησλ δαζψλ, λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα κηα δηαξθή δαζηθή θάιπςε, ε
νπνία λα εμαζθαιίδεη ηε ζηαζεξφηεηα θαη ηζνξξνπία ησλ ζπζηάδσλ, λα ξπζκίδεη ηε
κίμε θαη ηελ αλνκνηνκνξθία ησλ δαζψλ θαη λα πξνσζεί ηελ παξαγσγή μχινπ
πςειήο αμίαο.
Γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζθνπψλ, νη δαζνζπζηάδεο κε ζπγθξίζηκε αξρηθή
θαηάζηαζε, ζπλνςίδνληαη κέζσ ησλ ΄΄Τχπσλ Γαζηθήο Δμέιημεο΄΄ (ΤΓΔ). Απηνί νη
ηχπνη ιεηηνπξγνχλ ππφ ην πξίζκα ηεο δπλακηθήο εμέιημεο ησλ δαζνζπζηάδσλ.
Γηα ηελ ππνζηήξημε απηήο ηεο δηαρεηξηδφκελεο δαζνθνκηθά θπζηθήο εμέιημεο
δεκηνπξγήζεθαλ θαη αλάινγνη ΄΄Τχπνη Καιιηεξγεηηθψλ Γαζνθνκηθψλ Φεηξηζκψλ΄΄,
ηνπο νπνίνπο ζα αλαιχζνπκε ιεπηνκεξέζηεξα παξαθάησ (Κεθ. 6).
ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΩΝ ΓΑΩΝ ΚΑΗ ΣΖ ΦΤΖ
Ζ Διιάδα φπσο πξνειέρζε, είλαη κία ινθψδεο νξεηλή ρψξα κε πνιιέο απφθξεκλεο
θαη βξαρψδεηο πιαγηέο, νη νπνίεο θηλδπλεχνπλ εμαηξεηηθά απφ δηάβξσζε. Δπηπιένλ,
ην θαινθαίξη ππάξρνπλ πεξίνδνη παξαηεηακέλεο μεξαζίαο. Απηφ ζεκαίλεη, φηη ε
δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο θαη ηα πεξηνξηζκέλα πδάηηλα απνζέκαηα είλαη δπν απφ ηηο
ζεκαληηθφηεξεο πξνθιήζεηο γηα ηε δαζνπνλία ηεο ρψξαο. Ζ απεηιή γηα επηδείλσζε
ηνπ θιίκαηνο νμχλεη θπζηθά ηνπο θηλδχλνπο απηνχο.
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Ψο επηπξφζζεηε πξφθιεζε θαίλεηαη λα είλαη ε νδεγία ηνπ 92΄ απφ πιεπξάο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε νπνία επηβάιεη ζε φια ηα Κξάηε Μέιε ηεο λα ζέζνπλ ππφ
καθξνπξφζεζκε πξνζηαζία ή δηαηήξεζε φινπο ηνπο ηχπνπο νηθνηφπσλ θνηλνηηθήο
ζεκαζίαο θαη ηα απεηινχκελα ππφ εμαθάληζε είδε άγξηαο ρισξίδαο θαη παλίδαο,
θνηλνηηθήο ζεκαζίαο.
Με πξνζαλαηνιηζκφ πξνο κηα εγγχηεξε θπζηθά δηαρείξηζε ησλ δαζψλ, δειαδή
α) κε ηελ ππνζηήξημε ηεο θπζηθήο δπλακηθήο εμέιημεο ηνπ δάζνπο,
β) ηελ ελίζρπζε ηεο δηεχξπλζεο ηνπ ρξφλνπ αλαγέλλεζεο ηεο πξνζαξκνζκέλεο
νηθνπιαζηηθήο βιάζηεζεο,
γ) ηελ θαζνδήγεζε ηεο ζε θαηάιιειε κείμε θαη
δ) κε ηελ άξζε κεγάισλ ζε έθηαζε πινηνκηθψλ επεκβάζεσλ,
κπνξνχλ θαη νη ηξείο απηέο πξνθιήζεηο λα αληηκεησπηζηνχλ ή λα πξνιεθζνχλ
θαιχηεξα ζην έπαθξν. Δπηπιένλ, ην λεθξφ μχιν ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε
θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ, δηφηη σο βηφηνπνο πνιιψλ εηδψλ ρισξίδαο θαη παλίδαο, παίδεη
ζεκαληηθφ ξφιν. Απηφ ηζρχεη αληίζηνηρα θαη γηα ηελ δηαηήξεζε ελφο επαξθνχο
αξηζκνχ δέλδξσλ-νηθνηφπσλ (Habitat trees).
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5. ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ
ΑΡΥΧΝ ΣΖ ΦΤΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΣΖ
ΠΟΛΤΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΑΗΚΖ ΠΡΑΞΖ
5.1 Γηεύξπλζε ηεο θιαζζηθήο ζπλδπαζκέλεο δηαρεηξηζηηθήο κεζόδνπ ησλ
΄΄θιάζεσλ
ειηθίαο
κε
θαηά
ζπζηάδα
ζρεδηαζκό΄΄
κέζσ
ελόο
ζηξσκαηνπνηεκέλνπ ζρεδηαζκνύ, ζπληνληζκνύ ησλ ρξήζεσλ θαη ηεο
κεζόδνπ πξνζνκνίσζεο ζηελ Κεληξηθή Δπξώπε
Σηo αθφινπζν ζρήκα (Σρ. 2) ζθηαγξαθείηαη κηα λέα γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα
κέζνδνο αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο δαζψλ, ε νπνία εζηηάδεηαη πξνπάλησλ ζην
ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ελφο δάζνπο.
ρ. 2: Νέεο κέζνδνη
δηαρείξηζεο κε
ζηξσκαηνπνηεκέλν
ζρεδηαζκφ,
ζπληνληζκφ ησλ
ρξήζεσλ θαη
πξνζνκνίσζε
(Hanewinkel, 2004,
Oesten θαη Roeder,
2010)

Απφ ηα δχν παξαπάλσ ζρεδηαγξάκκαηα δηαθαίλεηαη, φηη ε κέζνδνο απηή εκπεξηέρεη
ηξείο λέεο θαηλνηφκεο πξνζεγγίζεηο ζε ζέκαηα δαζηθήο δηαρείξηζεο, γηα ηελ ειιεληθή
δαζηθή πξάμε:
α) ηνλ ζηξσκαηνπνηεκέλν ζρεδηαζκφ,
β) ηνλ ζπληνληζκφ ησλ ρξήζεσλ θαη
γ) ηελ πξνζνκνίσζε.
Δπηπιένλ, σο εξγαιεία δηεπθφιπλζεο θαη πξνπάλησλ επίηεπμεο ηεο κεζφδνπ απηήο,
ρξεζηκνπνηνχληαη λέεο ηερλνινγίεο, φπσο παξαδείγκαηνο ράξε κνληέια
γεσγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηψλ (ΓΣΠ), ε ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε (3D
Visualisation) θαη ηα απμεηηθά κνληέια πξνζνκνίσζεο.
Όιεο απηέο νη λέεο ηερλνινγίεο πξφθεηηαη λα εμεηαζηνχλ παξαθάησ
ιεπηνκεξέζηεξα.
ηξσκαηνπνηεκέλνο ζρεδηαζκόο
Δδψ θαη αξθεηέο δεθαεηίεο ζηελ θεληξηθή Δπξψπε, φζνλ αθνξά θπξίσο ην ζέκα ησλ
δαζηθψλ απνγξαθψλ, ρξεζηκνπνηνχληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν κφληκεο
δεηγκαηνιεπηηθέο επηθάλεηεο. Μέζσ ησλ κφληκσλ απηψλ επηθαλεηψλ
αληηθαζίζηαληαη ε κέρξη ζήκεξα θιαζζηθή θαηά ζπζηάδα πεξηγξαθή θαη απνγξαθή
ηνπ δάζνπο.
Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ινηπφλ, ζε επίπεδν ζρεδηαζκνχ, ρξεζηκνπνηείηαη έλα
΄΄ππφζηξσκα΄΄ ελφο δαζηθνχ ηχπνπ εμέιημεο (Hanewinkel, 2004: 91; Oesten und
Roeder, 2010). Σηε ζπλέρεηα ζηνλ επνλνκαδφκελν ΄΄ηχπν θαιιηεξγεηηθνχ δαζηθνχ
ρεηξηζκνχ΄΄ ζπλνςίδνληαη φιεο νη ζπζηάδεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ εμέιημεο ηνπ
δάζνπο, νη νπνίεο ζα πξέπεη ζηε ζπλέρεηα απφ δαζνθνκηθήο άπνςεο, λα
ρεηξηζηνχλ-θαιιηεξγεζνχλ κε ηελ ίδηα αθξηβψο κέζνδν (Hanewinkel, 2004, θαηά
Teuffel, 1999).
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Δλ ζπλερεία, ν ζπλνιηθφο αξηζκεηηθφο ζρεδηαζκφο πξαγκαηνπνηείηαη ζην επίπεδν
απηνχ ηνπ ‘ηχπνπ δαζνθνκηθψλ ρεηξηζκψλ’. Τν ζπλνιηθφ ιήκκα απφ ηνπο
δαζνθνκηθνχο απηνχο ρεηξηζκνχο ππνινγίδεηαη κε ηελ άζξνηζε φισλ ησλ ´´ηχπσλ
δαζηθψλ ρεηξηζκψλ´´ ζε φινπο ηνπο ηχπνπο εμέιημεο ηνπ δάζνπο.
πληνληζκόο ησλ ρξήζεσλ
Έλα δεχηεξν θαη εμίζνπ πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν απηήο ηεο λέαο κεζφδνπ είλαη ε
αλάιπζε ησλ εθάζηνηε επηπηψζεσλ-ζπλεπεηψλ κεηά απφ θάζε πινηνκηθή επέκβαζε
ζην δάζνο. Αληηθαζίζηαηαη δειαδή κε ιίγα ιφγηα, ν κέρξη ζήκεξα θιαζζηθφο
´´ηκεκαηηθφο ζρεδηαζκφο´´, κε ηε κνξθή ελφο ζπληνληζκνχ ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ
ρξήζεσλ ηνπ δάζνπο. Μέζσ ηεο αλάιπζεο απηήο ζπλνςίδνληαη νη εζσηεξηθέο
δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο σο πξνο ηηο επηπηψζεηο ηνπ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ νηθνινγία,
ηελ πξνζηαζία, ηελ αλαςπρή θαη ηνπο δηαθφξνπο θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα
θαξαδνθνχλ γηα ην παξφλ αιιά θαη ην κέιινλ.
Δπίζεο ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε ηα αηηήκαηα ή νη απαηηήζεηο φισλ ησλ
ζπκκεηερφλησλ-ελδηαθεξφκελσλ ηνπ δάζνπο, ζηα πιαίζηα κηαο ζπκκεηνρηθήο
πξνζέγγηζεο απηψλ ζηνλ ηειηθφ δαζηθφ ζρεδηαζκφ.
Πξνζνκνίσζε
Ο ζπλνιηθφο δαζηθφο ζρεδηαζκφο δηεμάγεηε έσο θαη ζήκεξα ζηελ πξάμε κε ηε
βνήζεηα νδεγηψλ/πξνδηαγξαθψλ, νη νπνίεο ζηεξίδνληαη ζηελ ηδέα ηνπ «θαλνληθνχ
δάζνπο» θαη ζηνπο απφ ηελ ηδέα απηή απνξξένληεο πίλαθεο παξαγσγήο. Τε ζέζε
απηήο ηεο θιαζζηθήο θαη μεπεξαζκέλεο ζήκεξα κεζφδνπ, παίξλνπλ ηα ΄΄κνληέια
πξνζνκνίσζεο΄΄.
Μέζσ ησλ κεζφδσλ/κνληέισλ πξνζνκνίσζεο δχλαηαη πιένλ λα κειεηεζνχλ θαη
ηαπηφρξνλα λα αλαιπζνχλ κεηαβιεηέο δηαθφξσλ ζηξαηεγηθψλ δαζνθνκηθνχ
ρεηξηζκνχ, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηηο πξνγλψζεηο απφ ηνπο πίλαθεο παξαγσγήο
θαζψο θαη απφ κηα δηεπξπκέλε νηθνλνκηθή αλάιπζεο. Όιε απηή ε δηαδηθαζία
ζπλδπάδεηαη θαη κε κηα ΄΄αλάιπζε επαηζζεζίαο΄΄ ππφ ην πξίζκα ησλ κεηαβνιψλ ησλ
δεηθηψλ ηνπ θφζηνπο-σθέιεηαο, θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ δεθαεηνχο ζρεδηαζκνχ.
Τέινο, δηαζέηνπλ σο επί πιένλ θεληξηθφ άμνλα, ηελ αλάιπζε ησλ επηπηψζεσλζπλεπεηψλ ηνπ δάζνπο κεηά απφ θάζε πινηνκηθή επέκβαζε.
Τν θεληξηθφ ζηνηρείν ηεο πξνζνκνίσζεο είλαη ε ρξήζε κνληέισλ ηεο δαζηθήο
απμεηηθήο (Hanewinkel and Teuffel, 2003). Ψο ζπζηήκαηα πξφγλσζεο παξέρνπλ ηηο
απαξαίηεηεο βαζηθέο πιεξνθνξίεο θαη δπλαηφηεηεο αμηνιφγεζεο γηα ηελ κειινληηθή
αλάπηπμε θαη εμέιημε ησλ δαζψλ, θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν ηνπ δεθαεηνχο
ζρεδηαζκνχ.
Μέρξη ηψξα ππάξρνπλ ζηε Γεξκαλία δχν κνληέια πξνζνκνησηψλ γηα ηηο αλάγθεο
ελφο ηέηνηνπ ζρεδηαζκνχ:
 Τν BWIN-Απμεηηθό Μνληέιν ηνπ NAGEL (1999, 2000, 2001), ή BWINPro-S
(2007, 2009)
Σθνπφο απηνχ ηνπ κνληέινπ είλαη λα νξγαλψζεη κηα αθξηβή εθηίκεζε ηεο
αλάπηπμεο θαη εμέιημεο ησλ ζπζηαδηθψλ δεδνκέλσλ, κέζσ κηαο πξνζνκνίσζεο,
ε νπνία λα βαζίδεηαη ζε θάζε δέλδξν μερσξηζηά. Ζ απαξαίηεηε κνλάδα
αλαθνξάο γηα ην BWIN είλαη δειαδή ην θάζε δέλδξν ηεο κηαο ζπζηάδαο – σο
άηνκν – κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, απφ ηε ζηεζηαία ηνπ δηάκεηξν δειαδή κέρξη
θαη ηηο ζπληεηαγκέλεο ηεο ζέζεο ηνπ κέζα ζε απηήλ. Τν κνληέιν απηφ βαζίδεηαη
ζε εμαξηεκέλεο θαη αλεμάξηεηεο σο πξνο ηελ απφζηαζε κεηαβιεηέο.
Τν απμεηηθφ κνληέιν BWINPro-S πεξηιακβάλεη ζπλαξηήζεηο εθηίκεζεο γηα ηελ
κνληεινπνίεζε αθελφο κελ ηεο πξνζαχμεζεο θαη΄ χςνο θαη ηεο θπθιηθήο
επηθάλεηαο ηνπ θάζε δέλδξνπ μερσξηζηά, αθεηέξνπ δε ηνπ χςνπο θαη ηνπ
πιάηνπο ηεο θφκεο ηνπ.
Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξνζαχμεζεο θάζε θπθιηθήο επηθάλεηαο ρξεζηκνπνηνχληαη ζην πξφγξακκα απηφ νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηεο επηθάλεηαο ηεο
θφκεο, ηεο ειηθίαο θαη ηεο θαηάζηαζεο αληαγσληζκνχ ησλ δέληξσλ. Ζ ηειεπηαία
κεηαβιεηή κπνξεί λα εθηηκεζεί είηε εμαξηεκέλα είηε αλεμάξηεηα απφ ηε ζέζε
πνπ θαηαιακβάλεη ην θάζε δέληξν, σο άηνκν, κέζα ζηε δαζνζπζηάδα. Ζ
εθηίκεζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε βνήζεηα εηδηθψλ δεηθηψλ αληαγσληζκνχ,
πνπ ζπλππνινγίδνληαη ζηελ ηειηθή ζπλάξηεζε εθηίκεζεο.
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Τν χςνο θαη πιάηνο ηεο θφκεο πξνέξρνληαη, γηα θάζε δέλδξν, ζηαηηθά απφ ηηο
παξακέηξνπο χςνο, ζηεζηαία δηάκεηξνο, ηηκή ηεο αλαινγίαο χςνο/ζηεζηαία
δηάκεηξνο θαη θνξπθαία χςε ηεο ζπζηάδαο.
Δπεηδή ην BWINPro πξνγξακκαηίζηεθε κε ΄αλνηρηέο παξακέηξνπο΄ ζηηο
γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ Pascal θαη Delphi, δχλαηαη ζρεδφλ φιεο νη
παξάκεηξνη ηεο κνληεινπνίεζεο λα κεηαβιεζνχλ θαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο
αλάγθεο ηνπ θάζε ρξήζηε, ρσξίο λα πξέπεη ην πξφγξακκα λα θαηαξηηζηεί εθ
λένπ.
 Τν SILVA-Απμεηηθό Μνληέιν ηνπ PRETZSCH (1992, 2002, 2003, 2007; KAHN and
PRETZSCH, 1997; PRETZSCH et al., 1996, 1998, 2000).
Τν απμεηηθφ κνληέιν SILVA πεξηιακβάλεη ζηελ νπζία ηελ εμέιημε ηνπ κνληέινπ
STRUGEN, ελφο πξσηφηππνπ πξνζνκνησηή δαζηθήο απμεηηθήο, θαζψο επίζεο
θαη δηαθφξσλ εξγαιείσλ αλάιπζεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη
νηθνινγηθψλ επηπηψζεσλ, έπεηηα απφ δηάθνξεο δαζνθνκηθέο επεκβάζεηο θαη
ρεηξηζκνχο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζα ζε κηα δαζνζπζηάδα.
Δπίζεο ρξεζηκνπνηείηαη θαη σο έλα εξγαιείν απεηθφληζεο, ην νπνίν είλαη ζε
ζέζε, λα απεηθνλίδεη ζρεκαηηθψο – κηθξφηεξεο – ζπζηάδεο κε δέλδξα.
Σην κνληέιν SILVA ρξεζηκνπνηείηαη ε έλλνηα ηεο εμαξηεκέλεο απφ ηελ
απφζηαζε θαη ηεο βαζηζκέλεο γηα θάζε δέλδξν μερσξηζηά πξνζνκνίσζεο ηεο
δαζηθήο απμεηηθήο. Τν κνληέιν SILVA έρεη κέρξη ζήκεξα παξακεηξνπνηεζεί,
βάζε κφλν δνθηκαζηηθψλ επηθαλεηψλ ηεο λφηηαο Γεξκαλίαο
Σε γεληθέο γξακκέο ελδείθλπληαη θαη ηα δχν απηά απμεηηθά κνληέια, ζην πιαίζην ελφο
ζηξαηεγηθά πξνζαλαηνιηζκέλνπ δαζηθνχ ζρεδηαζκνχ, γηα πξνζνκνίσζε.
Τν απνηέιεζκα ηνπ ζηξσκαηνπνηεκέλνπ δαζηθνχ ζρεδηαζκνχ, ηεο πξνζνκνίσζεο
θαη ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ ρξήζεσλ είλαη κηα πνιπιεηηνπξγηθή αεηθνξηθή θαιιηέξγεηα
ησλ δαζψλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ θπζηθή αεηθνξηθή πινηνκία κε ηελ νηθνλνκηθή
αεηθνξηθή πινηνκία θαη νη νπνίεο ζπλδπάδνληαη ζχκθσλα κε ηε ζπλδπαζκέλε
θιαζζηθή κέζνδν.
Απηή ε λέα πξνζέγγηζε γηα ηε δαζηθή δηαρεηξηζηηθή ηεο Διιάδαο κπνξεί λα
ραξαθηεξηζηεί ζπλνπηηθά σο εμήο:
 Ο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο εληζρχεηαη κε ηε ζέζπηζε θαη δηαηχπσζε
καθξνπξφζεζκσλ ζθνπψλ ζρεδηαζκνχ, κε ηε βνήζεηα ησλ δαζηθψλ ηχπσλ
εμέιημεο θαη ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ δαζνθνκηθψλ ρεηξηζκψλ-επεκβάζεσλ.


Με ηνλ ζηξσκαηνπνηεκέλν ζρεδηαζκφ επεθηείλεηαη ν κέρξη ηψξα θιαζζηθφο
ηκεκαηηθφο ζρεδηαζκφο. Ο ζπληνληζκφο ησλ ρξήζεσλ πεξηιακβάλεη
πεξαηηέξσ, ηα πηζαλά πξνζρέδηα θαη βήκαηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαηά ηε
δηαδηθαζία ηεο ιήςεο ησλ ηειηθψλ απνθάζεσλ.



Οη πξνζνκνησηέο επηηξέπνπλ εθηελείο ππνινγηζκνχο θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ. Με
απηνχο βειηηψλεηαη ζεκαληηθά ε πεξηνξηζκέλε, ζπρλά ζηαηηθή δπλαηφηεηα
αμηνιφγεζήο ηνπο, απφ ηηο παξαδνζηαθέο απνγξαθέο, ήδε θαηαγεγξακκέλσλ
δεδνκέλσλ.



Ο κέρξη ηψξα, θαηά ζπζηάδα βαζηδφκελνο δαζνθνκηθφο ζρεδηαζκφο
αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ ζηξσκαηνπνηεκέλν ζρεδηαζκφ.



Μέρξη πξφζθαηα ν δηάινγνο κε ηνπο ηνπηθνχο θνξείο ή ηνπο απινχο
ελδηαθεξφκελνπο γηα ην δάζνο ήηαλ κφλν νπηνπηθφο. Με ηελ λέα απηή κέζνδν
φκσο, φινη νη εκπιεθφκελνη θνξείο κε ην δάζνο, έρνπλ ηελ επθαηξία λα
ζπκκεηέρνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηελ ηειηθή δηαδηθαζία ελφο δαζηθνχ
ζρεδηαζκνχ, ζηε ιήςε δειαδή ησλ ηειηθψλ απνθάζεσλ.

GIS-Μονηελοποίηζη – τεδιαζμός ηοπίοσ
Όπσο πξναλαθέξζεθε, ζα έπξεπε νη πνηθίιεο ιεηηνπξγηθέο επηδξάζεηο θαη νη
επηδφζεηο ηνπ δάζνπο λα δηαζθαιίδνληαη ζε πνιιά κέξε ηαπηφρξνλα θαη ζπρλά
αθφκα θαη πάλσ ζηηο ίδηεο επηθάλεηεο.
Καηά ηνλ δαζηθφ ζρεδηαζκφ φκσο, δελ είλαη θαζφινπ εχθνιν λα ηθαλνπνηνχληαη
πάληνηε νη πνηθίιεο θαη πνιιέο θνξέο αληηθξνπφκελεο κεηαμχ ηνπο αλάγθεο-
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απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ ηνπ δάζνπο, φπσο πρ. ησλ δαζνθηεκφλσλ, ησλ θπλεγψλ,
ησλ ρξεζηψλ αλαςπρήο θ.α. Γηα ηνλ ιφγν απηφ απαηηείηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ
ζρεδηαζκνχ ε ζπκκεηνρή φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ.
Αθφκα πην δχζθνιν είλαη λα ιεθζεί επαξθψο ππφςε, θαηά ηνλ δαζηθφ ζρεδηαζκφ, ε
κεγάιε ρσξηθή θαη ρξνληθή εκβέιεηα ησλ δαζηθψλ απνθάζεσλ, θαη απηφ γηαηί ε
δηάζηαζε θαη πνιππινθφηεηά ηεο ππεξβαίλνπλ ηνλ νξίδνληα ηεο αλζξψπηλεο
θαληαζίαο (FISCHER, 2004: 2; SCHMITTHÜSEN et al., 2003, ALMEHASNEH, 2009).
Ζ ξαγδαία εμέιημε ησλ πςειήο επθξίλεηαο απεηθνλίζεσλ ησλ δαζηθψλ επηθαλεηψλ,
κε ηε βνήζεηα κνληέισλ ησλ ΓΣΠ, ηεο ηειεπηζθφπεζεο θαη ησλ ηξηζδηάζηαησλ
απεηθνλίζεσλ ηνπο, παξέρεη αθφκα θαη γηα ηνλ δαζηθφ ζρεδηαζκφ, σο έλα λέν
ηειεπηθνηλσληαθφ κέζν, λέεο δπλαηφηεηεο γηα ηε βειηίσζε ηεο ζπκκεηνρηθήο
δηαδηθαζίαο φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε απηφλ (FISCHER, 2004; ALMEHASNEH,
2009).
Απηέο νη λέεο ηερλνινγηθέο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνληαη ζήκεξα πξνο ππνζηήξημε
ηφζν ελδνδαζηθψλ δηαδηθαζηψλ δηαπξαγκάηεπζεο φζν θαη ησλ εμσηεξηθψλ, ζην
πιαίζην ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ δαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ρξήζεσλ, απνθηνχλ ηα
ηειεπηαία ρξφληα νινέλα θαη κεγαιχηεξε ζεκαζία.
Αλά ηελ Δπξψπε πθίζηαληαη ήδε γηα έλαλ αξθεηά κεγάιν αξηζκφ δεκνζίσλ δαζψλ
ςεθηαθνί ράξηεο θαη ςεθηαθά πςνκεηξηθά κνληέια, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ
θάιιηζηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο βάζεηο ζηα ΓΣΠ, γηα ζεκαηηθνχο ράξηεο θαη γηα
κνληέια ηεο ηειεπηζθφπεζεο (OSTEN and ROEDER 2010).
Μέζνδνη ιήςεο απνθάζεσλ πνιιαπιώλ θξηηεξίσλ
Όπσο ζρεδφλ ζε θάζε δηαδηθαζία ιήςεο ηειηθψλ απνθάζεσλ, ζα έπξεπε θαη ζηα
πιαίζηα ηνπ δαζηθνχ δηαρεηξηζηηθνχ ζρεδηαζκνχ λα εθαξκφδνληαη δηάθνξεο πηζαλέο
κεζνδηθέο πξνζεγγίζεηο, έηζη ψζηε αθελφο κελ λα είλαη ζε ζέζε λα ιακβάλνληαη
ππφςε νη πνιιαπιέο πηπρέο θαη απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ θαη ελδηαθεξνκέλσλ ηνπ
δάζνπο, αθεηέξνπ δε λα κπνξνχλ λα ζπληνληζηνχλ απνηειεζκαηηθά.
Τέηνηεο κέζνδνη ιήςεο απνθάζεσλ πνιιαπιψλ θξηηεξίσλ αλαπηχρζεθαλ ζην
πιαίζην ηεο ´´επηρεηξηζηαθήο έξεπλαο´´ θαη ηεο ζεσξίαο ησλ σθειεηψλ (π.ρ.
καζεκαηηθφο πξνγξακκαηηζκφο, ηερλνινγίεο δηθηχνπ ή ζην πιαίζην κεζφδσλ
πξνζνκνίσζεο) (STARR und ZELENY, 1977; OZERNOY 1992).
Οη κέζνδνη απηνί αλαπηχρζεθαλ θπξίσο ζηε βφξεηα Ακεξηθή θαη ζηηο Σθαλδηλαβηθέο
ρψξεο, φπσο επίζεο θαη ζηε Γεξκαλία (HENNE, 1976), ελ κέξεη. Παξφια απηά κέρξη
ζηηγκήο δελ ηπγράλνπλ πεξαηηέξσ εμέιημεο θαη εθαξκνγήο.
Δδψ θαη 30 ρξφληα ζπδεηείηαη θπξίσο ε ´´αλαιπηηθή δηαδηθαζία ηεξάξρεζεο´´
(Analytic Hierarchy Process) ηνπ SAATY, σο κηα πνιιαπιψλ θξηηεξίσλ κέζνδνο
ιήςεο απνθάζεσλ, ζηελ ηειηθή ιήςε απνθάζεσλ θαηά ηνλ δαζηθφ ζρεδηαζκφ
(STEINMEYER und v. GADOW , 1994).
Ο γξακκηθφο πξνγξακκαηηζκφο – κηα κέζνδνο βειηηζηνπνίεζεο κε κία γξακκηθή
ζπλάξηεζε πνπ απμάλεηαη ή ειαηηψλεηαη θάησ απφ θαζνξηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο, νη
νπνίνη παξνπζηάδνπλ επίζεο γξακκηθέο ζρέζεηο (DUERR et al., 1976; KURTH, 1994)
– είλαη επίζεο θαηάιιεινο σο έλα φξγαλν ηεο ,αλαιπηηθήο δηαδηθαζίαο ηεξάξρεζεο’
(Analytic Hierarchy Process), επεηδή ζπρλά πξνζθέξεη κηα θαιή δπλαηφηεηα γηα ηελ
επίιπζε πνιχπινθσλ πξνβιεκάησλ ιήςεο απνθάζεσλ, εηδηθά ζε ζρέζε κε ηελ
επίιπζε πξνβιεκάησλ ηεο ρξήζεο ησλ επηθαλεηψλ (v. GADOW , 2005: 202).
Ψζηφζν, ε εθαξκνγή αθεξεκέλσλ κνληέισλ ιήςεο απνθάζεσλ κπνξεί λα
δεκηνπξγήζεη πηζαλέο δπζθνιίεο. Απηφ απνζαθελίζηεθε απφ ηνλ PEYRON (1999)
κέζσ ελφο παξαδείγκαηνο νηθνλνκηθψλ κνληέισλ πνπ δηεμήγαγε. Δπηπιένλ, κε
ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα ζηελ πξάμε, δηεπθξηλίζηεθαλ απφ ηνλ KASTRUP (1996)
ηα πιενλεθηήκαηα θαη νη αδπλακίεο ησλ κεζφδσλ απηψλ.
Καηά ηνλ HANEWINKEL (2004) ε ρξήζε ηνπο πεξηπιέθεηαη απφ ην γεγνλφο «όηι οι
μέθοδοι ηηρ επισειπηζιακήρ έπεςναρ (π.σ. γπαμμικόρ ππογπαμμαηιζμόρ,
ππογπαμμαηιζμόρ ζηόσυν, δςναμικά μονηέλα), καηά ηιρ οποίερ μέθοδοι
βεληιζηοποίηζηρ με ηη βοήθεια μαθημαηικών αλγόπιθμυν επίλςζηρ πποζθέποςν
βοήθεια για ηη λήτη αποθάζευν, δεν είναι ζηη Γεπμανία μέπορ ηηρ κοςληούπαρ ηος
δαζικού ζσεδιαζμού και όηι αςηέρ οι μέθοδοι ζςσνά δεν είναι καηάλληλερ για ηα
εξαιπεηικά πολύπλοκα πποβλήμαηα ηυν διαδικαζιών ηος δαζικού ζσεδιαζμού ζηην
Μεζεςπώπη».
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Ο FELBERMEIER et al. (2007) ππνζηήξημαλ φηη νη ´´γξακκηθέο κέζνδνη
βειηηζηνπνίεζεο´´ βξίζθνπλ εθαξκνγή παγθνζκίσο ζην ζρεδηαζκφ ησλ δαζψλ θαη
ησλ πφξσλ (TEEGNARDE et al., 1968; HOGANSON et al., 1984; VALSTA, 1993; BARE
et al., 1998; ÖHMAN et al., 2002; FARRELL et al., 2005; GUSTFSON et al., 2006), κε
επηηπρία. Σχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζα κπνξνχζαλ θάιιηζηα λα εθαξκνζηνχλ θαη
ζε άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηε Γεξκαλία (KNOKE et al.,
2004; DIRSCH 2007; DIRSCH et al., 2007). Δπηπιένλ, εμέθξαζαλ ηελ άπνςε, φηη κε
ηέηνηνπ είδνπο κεζφδνπο ζα κπνξνχζε λα ξπζκηζηεί θαιχηεξα ν δαζηθφο ζρεδηαζκφο
θαηά ηελ άζθεζε ηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ρξήζεσλ ηνπ δάζνπο,
φπσο επίζεο θαη λα κπνξεί λα πξνζαξκφδεηαη θαιχηεξα ζηνπο ζθνπνχο ησλ
δαζνθηεκφλσλ θαη άιισλ ρξεζηψλ ηνπ δάζνπο.
5.2 Δθαξκνγή ησλ λέσλ κεζόδσλ ζηελ ειιεληθή δαζηθή πξάμε
5.2.1 ηξσκαηνπνηεκέλνο ζρεδηαζκόο κέζσ ησλ δαζηθώλ ηύπσλ εμέιημεο θαη
ησλ ηύπσλ δαζνθνκηθώλ ρεηξηζκώλ
Όπσο αλαθέξζεθε, ην ειιεληθφ θξάηνο – κέζσ ηνπ εθάζηνηε θάζε θνξά ππεχζπλνπ
Υπνπξγείνπ – νξίδεη ηνπο ζθνπνχο ηεο δαζηθήο εθκεηάιιεπζεο ζηε δαζηθή πξάμε,
ππφ ην πξίζκα ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ηνπ δαζηθνχ λφκνπ ηνπ ΄69 θαη ππφ ην πξίζκα
ησλ νδεγηψλ ηνπ 1956/1965.
Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ζην κέιινλ ζα πξέπεη ζηα πιαίζηα κηαο ζχγρξνλεο
δαζηθήο δηαρεηξηζηηθήο, ν ζρεδηαζκφο ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ λα είλαη θαηά
ηέηνηνλ ηξφπν πξνζαλαηνιηζκέλνο, ψζηε λα θαηεπζχλεηαη πξνο κηα πην νηθνινγηθά
πξνζαλαηνιηζκέλε θαη πνιπιεηηνπξγηθή δαζηθή δηαρεηξηζηηθή θαηεχζπλζε.
Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ απαηηείηαη, ν ρσξηθφο ζρεδηαζκφο λα
αλαπξνζαξκνζηεί πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ ζηξσκαηνπνηεκέλνπ ζρεδηαζκνχ,
βαζηδφκελνο δειαδή πάλσ ζηνπο
δαζηθνχο ηχπνπο εμέιημεο θαη ζηνπο
θαιιηεξγεηηθνχο ηχπνπο δαζνθνκηθψλ ρεηξηζκψλ. Απηφ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη
φκσο κφλν ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θάζε κνλάδα ζρεδηαζκνχ ζα κπνξεί λα
πξνζαξκνζηεί ζηνλ αληίζηνηρν ηχπν δαζηθήο εμέιημεο. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα
νξηζηνχλ θαη νη αληίζηνηρνη εηδηθνί δαζνθνκηθνί ηχπνη ρεηξηζκψλ.
5.2.2 FFH-ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε σο κηα λέα πξόθιεζε
Δπηπιένλ, ζα πξέπεη ην λενζχζηαην Υπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο λα αλαπηχμεη ιχζεηο, γηα ην πψο ζα κπνξνχζε ζην κέιινλ ε
δηαρείξηζε ησλ πεξηνρψλ ΦΥΣΖ 2000 – ζην κέηξν πνπ αθνξά θπξίσο ηα δάζε – λα
ελζσκαησζεί ζηε δαζηθή δηαρεηξηζηηθή πξάμε. Απηή ε ηδηαίηεξε πξφθιεζε, απφ
άπνςε πξνζηαζίαο ηεο θχζεο, ηίζεηαη σζηφζν ζηνλ ίδην βαζκφ κε ηε δαζηθή
πνιηηηθή, ηελ δαζηθή δηαρεηξηζηηθή θαη δαζνθνκηθή πξάμε θαη πξέπεη λα γίλεη
αληηιεπηή απφ φινπο ηνπο ζεκεξηλνχο θαη κειινληηθνχο ππεχζπλνπο θαη εηδηθνχο
δαζνπνλνχληεο.
Σην Αξζξν 6 ηεο Οδεγίαο ´´πεξί πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο ησλ εθάζηνηε ηχπσλ
νηθνηφπσλ´´ πεξηγξάθνληαη ηα θξηηήξηα, κε ηα νπνία ζα πξέπεη λα επηιέγνληαη νη
πεξηνρέο πξνο έληαμε ζην δίθηπν ΦΥΣΖ 2000, φπσο επίζεο θαη ηα θξηηήξηα
αλάπηπμεο θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ δαζψλ ζε απηνχο ηνπο
νηθνηφπνπο θνηλνηηθήο ζεκαζίαο.
Τν κεηνλέθηεκα ησλ θξηηεξίσλ απηψλ, είλαη φηη αλαθέξνληαη νπζηαζηηθά κφλν ζηελ
´´απαγφξεπζε επηδείλσζεο ηεο ηδαληθήο θαηάζηαζεο πνπ ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη
νη ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο´´, δειαδή δελ δίλνπλ κε ιίγα ιφγηα θαλέλα πξφηππν,
θακία δνκή ε θακία κέζνδν ησλ εηδηθψλ κέηξσλ δηαρείξηζεο ή δηαηήξεζεο γηα ηηο ελ
ιφγσ πεξηνρέο. Τν Άξζξν απηφ αλαθέξεηαη θπξίσο ζε αλαγθαία κέηξα δηαηήξεζεο,
ηα νπνία ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο νηθνινγηθέο απαηηήζεηο ησλ θπζηθψλ
ελδηαηηεκάησλ (νηθνηφπσλ) ηνπ παξαξηήκαηνο I θαη ησλ ελδηαηηεκάησλ ησλ εηδψλ
ηνπ παξαξηήκαηνο II. Με ιίγα ιφγηα ε ΄΄Αξρή ηεο Δπηθνπξηθφηεηαο΄΄ βξίζθεη
εθηεηακέλε εθαξκνγή
ζηε
Γηαρείξηζε
ησλ
πεξηνρψλ
ΦΥΣΖ
2000
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ) θαη φηη αθήλεη ζηε
βνχιεζε ηνπ θάζε Κξάηνπο Μέινπο (Υπνπξγείνπ) ηελ εθαξκνγή ησλ Δηδηθψλ
Γηαρεηξηζηηθψλ Σρεδίσλ γηα ηηο ελ ιφγσ πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο.
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Ζ δπλακηθή ηνπ δάζνπο, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηνπο δαζηθνχο ηχπνπο εμέιημεο, σο κηα
πξνζέγγηζε πξνζηαζίαο αιιά ηαπηφρξνλα θαη δηαρείξηζεο ησλ πεξηνρψλ απηψλ, ζα
κπνξνχζε θάιιηζηα λα πξνζθέξεη ηελ απαξαίηεηε βάζε πξνζαλαηνιηζκνχ γηα ηελ
επαξθή δηαρείξηζε θαη ζπλάκα πξνζηαζία ηεο θχζεο.
5.2.3 Υξήζε πξνζνκνησηώλ
Όπσο αθέζεθε ζην πξνεγνχκελν ππνθεθάιαην επθξηλψο λα ελλνεζεί, ε δνθηκή ηνπ
πξνζνκνησηή BWIN πάλσ ζε ειιεληθέο δνθηκαζηηθέο επηθάλεηεο δηαθαίλεηαη σο
ειθπζηηθή ή αθφκα θαη σο πνιιά ππνζρφκελε. Ίζσο λα ππάξρνπλ θαη
πξνζνκνησηέο άιιεο πξνειεχζεσο, νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ επίζεο λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ επαξθψο γηα ηα ειιεληθά δάζε.
Οη πξνζνκνησηέο απηνί ζα πξέπεη επηπιένλ λα παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα
ππνινγηζκνχ ησλ θεξδψλ ζπγθνκηδήο ρσξίο θφζηνο, κέζσ κηα δηεπαθήο απφ ηηο
ήδε πξνζνκνησκέλεο ζηξαηεγηθέο κεηαρείξηζεο, (ζχγθξηλε: HANEWINKEL, 2004;
OESTEN und ROEDER, 2010), έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα είλαη θαηάιιεινη θαη
ιεηηνπξγηθνί γηα ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα.
5.2.4 GIS-Μνληεινπνίεζε – ρεδηαζκόο ηνπίνπ
Σηελ Διιάδα έρεη ήδε παξαηεξεζεί ε αλάγθε γηα κηα πην ζπκκεηνρηθή δηαδηθαζία
ζηα πιαίζηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχληαμεο δαζηθψλ δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ απφ φινπο
ηνπο ρξήζηεο ηνπ δάζνπο.
Σηα πιαίζηα ηεο λέαο απηήο αλάγθεο-απαίηεζεο νη ςεθηαθνί ράξηεο θαη ηα ςεθηαθά
κνληέια εδάθνπο, νη νπνίνη δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο βάζεηο γηα ηα
γεσγξαθηθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ, φπσο επίζεο νη ζεκαηηθνί ράξηεο θαη
κνληέια GIS σο εξγαιεία γηα ηε ιήςε ζπιινγηθψλ απνθάζεσλ θαη σο κέζα
επηθνηλσλίαο, ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάινπλ ζεκαληηθά θαη νπζηαζηηθά ζηνλ δαζηθφ
ζρεδηαζκφ θαη γεληθφηεξα ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπίνπ.
Σπλεπψο γίλεηαη αληηιεπηφ, φηη είλαη πιένλ επηηαθηηθή ε αλάγθε, λα εθπαηδεπηνχλ
εηδηθνί κε θαηάιιειεο θαη επαξθείο γλψζεηο πάλσ ζε ηερληθά ζέκαηα ιεηηνπξγηψλ
ησλ ΓΣΠ θαη ησλ κνληέισλ ηειεπηζθφπεζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ηξηζδηάζηαηε
κνληεινπνίεζε δαζψλ θαη ηνπίσλ, έηζη ψζηε λα πξνεηνηκαζηεί ην έδαθνο γηα ηνλ
πνιιά ππνζρφκελν ζηε δαζηθή πξάμε ζπκκεηνρηθφ ζρεδηαζκφ.
5.2.5 Μέζνδνη ιήςεο απνθάζεσλ πνιιαπιώλ θξηηεξίσλ
Σην πξνεγνχκελν ππνθεθάιαην πξναλαθέξζεθε επίζεο, φηη απηνί νη κέζνδνη
ιήςεο απνθάζεσλ έρνπλ ήδε ελ κέξεη εθαξκνζηεί ζηε Μεζεπξψπε θαη φηη απηέο
φκσο ζα πξέπεη ελ κέξεη επίζεο λα ζπδεηεζνχλ πξψηα ζε ζρέζε κε ηελ αλάιεςε
αξκνδηνηήησλ ηνπ ζρεδηαζκνχ.
Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα πξέπεη πξψηα λα εμεηαζηεί, αλ ηέηνηνπ είδνπο κέζνδνη, φπσο
ε γξακκηθή κέζνδνο βειηηζηνπνίεζεο, είλαη ζπκθέξνπζεο γηα ηηο κεζφδνπο ιήςεο
απνθάζεσλ πνιιαπιψλ θξηηεξίσλ ζηα πιαίζηα ηνπ ειιεληθνχ δαζηθνχ
ζρεδηαζκνχ, ψζηε λα κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ θαη ζηελ ειιεληθή δαζηθή πξάμε.
Σχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη, φπσο ζηνλ γεξκαληθφ, έηζη θαη ζηνλ
ζρεδηαζκφ ηεο ειιεληθήο δαζηθήο δηαρεηξηζηηθήο λα ππάξμεη ε θαηάιιειε κέξηκλα
γηα ηνλ έιεγρν απηψλ ησλ λέσλ ηερληθψλ θαη κεζφδσλ ζε ζρέζε κε ηελ ηθαλφηεηα
πνπ παξέρνπλ γηα ηελ απαξαίηεηε θαη επαξθή αλάιεςε αξκνδηνηήησλ.
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6. ΓΑΗΚΟΗ ΣΤΠΟΗ ΔΞΔΛΗΞΖ ΚΑΗ ΣΤΠΟΗ
ΓΑΟΚΟΜΗΚΧΝ ΥΔΗΡΗΜΧΝ
Κάζε δάζνο δηαλχεη ζηελ δσή ηνπ, ιίγν ή πνιχ, κηα ζπγθεθξηκέλε πνξεία-εμέιημε.
Οη ζπζρεηίζεηο κε ηα δηαθνξεηηθά ζηάδηα δηαδνρήο ηνπ, θαζψο επίζεο θαη ηελ
πηζαλή ζχλζεζε ησλ εηδψλ έρνπλ ήδε αλαθεξζεί. Σπρλά φκσο εμαθνινπζεί λα
παξακέλεη εχινγν ην εξψηεκα, πψο ζα εμειηρζνχλ ηα ζεκεξηλά δάζε ηεο Διιάδαο
θαη πψο κπνξνχλ, κε ηελ ελζσκάησζε ησλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θχζεο,
λα έξζνπλ ζε κηα πην νηθνινγηθά πξνζαλαηνιηζκέλε θαηεχζπλζε. Παξάιιεια ζα
πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη επίζεο θαηάιιεια θαη νη πνηθίιεο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο.
Δπ΄ απηνχ ζα πξέπεη, επίζεο, λα αλαθεξζνχλ πξνηάζεηο, νη νπνίεο αλαπηχρζεθαλ
θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ πξάμε πξφζθαηα ζηελ Μεζεπξψπε.
Σχκθσλα κε ηα πξφηππα ησλ SPEIDEL (1972) θαη LEIBUNDGUT (1978), φζνλ αθνξά
ηα δεηήκαηα πνπ εθθξάζηεθαλ πξνεγνπκέλσο, είλαη ζεκαληηθφ γηα θάζε
δαζνθηήκνλα, δηαρεηξηζηή ή δαζνθφκν λα ηεζνχλ πξψηα ηα παξαθάησ εξσηήκαηα
πξνο απάληεζε:







Απφ πνχ πξνέξρεηαη κηα ζπζηάδα (Αλάιπζε αηηηψλ);
Πψο έρεη εμειηρζεί απηή κέρξη ζήκεξα (Αλάιπζε ησλ δαζνθνκηθψλ ρεηξηζκψλ
ηνπ παξειζφληνο);
Πνηα είλαη ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε δηαηεξεζήο ηεο (Πεξηγξαθή ζπζηάδσλ);
Πνηφο είλαη ν ζηφρνο ηνπ δαζνθηήκνλα (Γηαηχπσζε ζηφρσλ);
Πξνο πνία θαηεχζπλζε ζα πξέπεη ζην κέιινλ λα πξνζαλαηνιηζηεί θαη λα
νδεγεζεί ε ζπζηάδα (Αλάιπζε εμέιημεο – Πξφγλσζε);
Πψο κπνξεί λα επηηεπρζεί απηφο ν ζθνπφο (Δπηινγή ησλ βέιηηζησλ θαη
ελαιιαθηηθψλ δαζνθνκηθψλ κέηξσλ);

Ο LEIBUNDGUT (1960, 1966, 1978) απνζαθήληζε κέζσ απηψλ ησλ ηηζέκελσλ πξνο
άπάληεζε εξσηεκάησλ ηελ πηζαλή εμέιημε ησλ ζπζηάδσλ, κε βάζε ην ζρήκα
δαζνθνκηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αλαγελλεηηθνχ θαη
δαζνθνκηθνχ ζθνπνχ φπσο επίζεο θαη ησλ επηκέξνπο θαιιηεξγεηηθψλ ζθνπψλ.

Δηθ. 3: Σρήκα δαζνθνκηθνχ
ζρεδηαζκνχ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ
δαζνθνκηθνχ θαη αλαγελλεηηθνχ
ζθνπνχ θαζψο επίζεο θαη ησλ
επηκέξνπο θαιιηεξγεηηθψλ ζθνπψλ
(LEIBUNDGUT, 1966)

Μέζσ απηψλ ησλ δαζνθνκηθψλ ζθέςεσλ θαη απφςεσλ ηνπ LEIBUNDGUT έγηλαλ
αξγφηεξα πνιινί ζπιινγηζκνί, π.ρ. πψο θαη πάλσ ζε πνηεο νηθνινγηθέο βάζεηο ζα
κπνξνχζαλ ηα δάζε λα πξνσζεζνχλ πξνο κηα θαηεχζπλζε, ε νπνία λα είλαη εγγχο
ζηε θχζε.
Έηζη θαηέιεμαλ ζηελ αλάπηπμε θαη δεκηνπξγία ησλ ΤΓΔ σο βάζε γηα έλαλ
καθξνπξφζεζκν δαζνθνκηθφ ζρεδηαζκφ. Με απηνχο ηνπο ηχπνπο δελ ζα πξέπεη λα
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εθπιεξψλεηαη κφλν ε νηθνλνκηθή-παξαγσγηθή ιεηηνπξγία, αιιά ζα πξέπεη ζηνλ ίδην
βαζκφ λα επηηπγράλνληαη αεηθνξηθά θαη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ε
πξνζηαζία θαη νη ξπζκηζηηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ νηθνζπζηεκάησλ.
Τέηνηνπ είδνπο δαζηθνί ηχπνη εμέιημεο αλαπηχρζεθαλ θαη ηέζεθαλ ζε εθαξκνγή
ζηελ πξάμε ζε πνιιέο γεξκαληθέο δηεπζχλζεηο δαζψλ. Ψο πξφηππν
πξνζαλαηνιηζκνχ γηα ηελ εμέιημε ηέηνηνπ είδνπο δαζηθψλ ηχπσλ γηα ηα δεδνκέλα
ησλ ειιεληθψλ δαζψλ, πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα
πξνζαξκνζηνχλ θαηάιιεια, απηνί ηεο δηεχζπλζεο δαζψλ ηνπ θξαηηδίνπ ηεο ΒάδεΒπξηεκβέξγεο.
Σην Κξαηίδην απηφ αξρηθά εθαξκφζηεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν 1979 νη ιεγφκελνη
΄΄ηχπνη ζπζηαδηθψλ ζθνπψλ΄΄, νη νπνίνη απνδείρηεθαλ ζηελ δαζνθνκηθή πξάμε σο
ρξήζηκνη. Με ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ κηαο πην θνληά ζηε θχζε δηαρείξηζεο
δαζψλ πάλσ ζε κεγάιεο επηθάλεηεο, ζα έπξεπε θαη απηνί νη
πξφηππνη
δαζνθνκηθνί ηχπνη λα εμειηρζνχλ πεξεηαίξσ (TEUFFEL, 1999). Απηφ είρε ζαλ
απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε ησλ ήδε αλαθεξζέλησλ ΤΓΔ θαη ησλ
ζπλαθψλ κε απηνχο, ΤΓΦ. Οη δαζηθνί ηχπνη εμέιημεο, σο ινγηθφ επαθφινπζν,
αληηθαηέζηεζαλ ηνπο ηχπνπο ζπζηαδηθψλ ζθνπψλ ηνπ 1979.
Οη ΤΓΔ ηνπ θξαηηδίνπ ηεο Βάδεο-Βπξηεκβέξγεο πεξηγξάθνπλ δάζε «με παπόμοια
δαζοκομική απσική καηάζηαζη και παπόμοιο δαζοπονικό ζκοπό”, “ηιρ πιο
καηάλληλερ μεθόδοςρ και ηεσνικέρ για ηην επίηεςξη αςηού ηος δαζοπονικού ζκοπού
λαμβανομένηρ ςπότη ηηρ ποικιλόηηηαρ ηυν λειηοςπγιών ηος δάζοςρ» (LFV - BaWü, 1999).
Απηφ ζεκαίλεη θαηά ηνλ TEUFFEL (1999), «όηι αςηοί οι δαζικοί ηύποι εξέλιξηρ
πεπιγπάθοςν ολοκληπυμένα ππογπάμμαηα σειπιζμών για ηιρ ζημανηικόηεπερ
δαζοκομικέρ απσικέρ καηαζηάζειρ, οι οποίερ θα ππέπει να εξελισθούν βάζη ενόρ
κοινού δαζοκομικού ζκοπού».
Κάζε ηέηνηνπ είδνπο ΤΓΔ νξίδεηαη ζχκθσλα κε ην θπξίαξρν δαζνπνληθφ είδνο θαη
ηνλ ζθνπφ εμέιημεο ηνπ δάζνπο. Σηελ ζπλέρεηα, θάζε δαζηθφο ηχπνο εμέιημεο
δηαηξείηαη ζε 5 ζηάδηα θαη πεξηγξάθεηαη φπσο παξαθάησ (Πίλ.1).
ΣΤΠΟΗ ΔΞΔΛΗΞΔΗ ΓΑΩΝ
1. ΠΡΟΣΤΠΟ
2. ΑΡΥΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ





Βαζικοί ζκοποί εξάπλυζηρ ή εξέλιξηρ
Φάζμα ζηαθμού
Γάζη βάζη ηος ζηαθμού / Θέζειρ Γιαδοσήρ
Οικολογική καηάζηαζη – Αξιολόγηζη Σοπίος

3. ΚΟΠΟΗ
 Μακποππόθεζμορ ζκοπόρ ηηρ εξέλιξηρ ηος δάζοςρ



 Ποζοζηά δαζοπονικών ειδών
 Μοπθή μίξηρ
 Γομή
Γαζοκομική εξέλιξη ηυν απσικών καηαζηάζευν

4. Σ ΤΠΟΗ ΥΔΗΡΗΜΩΝ / ΓΑΟΚΟΜΗΚΑ ΜΔΣΡΑ
 Πεπιποίηζη ηηρ νεοθςηείαρ
 Τπεπαπαιώζειρ
 Κύπια κάππυζη
-

Ππιποίηζη δαζικού αποθέμαηορ
Αναγγέννηζη

5. ΜΔΣΡΑ ΈΝΑΝΣΗ Σ ΩΝ ΕΖΜΗΩΝ

Πηλ. 1: Πξφηππν ηεο δνκήο ησλ ηχπσλ
εμέιημεο δαζψλ ζηε Βάδε-Βπξηεκβέξγε
(θαηά LFV- BADEN-W ÜRTTEMBERG 1999)
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Απηά ηα 5 ζηάδηα πεξηιακβάλνπλ ηηο παξαθάησ ελφηεηεο:
 Σχκθσλα κε ην ππφδεηγκα (πξφηππν) ραξαθηεξίδνληαη νη θνηλσλίεο ησλ
θπξίαξρσλ δαζνπνληθψλ εηδψλ θαη νη δνκέο ησλ ηειηθψλ ζηαδίσλ δηαδνρήο ζε
ζπλάξηεζε κε ηηο ζπλζήθεο ηνπ ζηαζκνχ.


Σην δεχηεξν ζηάδην πεξηγξάθεηαη ε αξρηθή θαηάζηαζε ζε ζρέζε κε
- ηνπο πεξηθεξεηαθνχο βαζηθνχο ζθνπνχο εμάπισζεο,
- ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ δάζνπο (θαηαγσγή, κνξθή ίδξπζεο, δνκή,
ηζαγέλεηα, ηζηνξηθέο κνξθέο εθκεηάιιεπζεο),
- ην ππάξρνλ θάζκα ηνπ ζηαζκνχ,
- ηε θπζηθή ζέζε δηαδνρήο.

Ζ νηθνινγηθή θαηάζηαζε θαζνξίδεηαη ππφ ηε κνξθή 5 επίπεδσλ θπζηθφηεηαο (Πηλ.
2). Απηά κπνξεί λα έρνπλ ηφζν ζεηηθά φζν θαη αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά.
Δπίπεδα

Κξηηήξην

Κξηηήξην

Φπζηθόηεηαο

Πνζνζηό Κάιπςεο

Δδαθηθή

Γαζνπνληθώλ Δηδώλ (ΠΚΔ) ηνπ

Βιάζηεζε

Πηλ. 2: Δπίπεδα θπζηθφηεηαο ησλ
ηχπσλ δαζηθψλ ηχπσλ εμέιημεο (θαηά
LFV- Baden- Württemberg 1999: 48)

Γάζνπο Αλαθνξάο (ΓΑ)
Πνιχ Φπζηθφ
(Σρεδφλ
αδηαηάξαρην)

-

Απανηώνηαι όλα ηα κύπια
δαζοπονικά είδη ηος ΓΑ (Δλ.
Σιμή: ¼ ηος θςζικού ποζοζηού
ηοςρ)
- Ποζοζηό κάλςτηρ≥50%
- Ποζοζηό ηος ΠΚΔ ηηρ ΓΑ
ζςνολικά ≥85%

Καηαγξαθή
θπζηθψλ εηδψλ

Φπζηθφ

-

Πνζνζηφ θάιπςεο ησλ θπξίσλ
δαζνπνληθψλ εηδψλ ηνπ ΓΑ
≥30%
- Πνζνζηφ ηνπ ΠΚΔ ηνπ ΓΑ
ζπλνιηθά ≥75%

Καηαγξαθή
θπζηθψλ εηδψλ
ζε κεγάιν βαζκφ

Σρεδφλ Φπζηθφ

-

Πνζνζηφ θάιπςεο ησλ θπξίσλ
δαζνπνληθψλ εηδψλ ηνπ ΓΑ
≥10%
- Πνζνζηφ ηνπ ΠΚΔ ηνπ ΓΑ
ζπλνιηθά ≥50%

Μηθξέο αιιαγέο
ζηε θαηαγξαθή
εηδψλ

Τερλεηφ

-

Πνζνζηφ ηνπ ΠΚΔ ηνπ ΓΑ
ζπλνιηθά ≥25%

Πνιχ ηερλεηφ

-

Όινη νη ππφινηπνη δαζηθνί
ηχπνη εμέιημεο

Δκθαλείο
αιιαγέο ζηε
θαηαγξαθή εηδψλ
Δκθαλείο
αιιαγέο ζηε
θαηαγξαθή
εηδψλ, ελ κέξεη
λένη ζπλδηαζκνί
εηδψλ



Σην ηξίην ζηάδην ζπλάγνληαη φινη νη ζθνπνί ζρεηηθά κε ηνπο
καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο, βάζε ηηο αξρηθέο ζπζηάδεο, ηα πνζνζηά κίμεο
ησλ δαζνπνληθψλ εηδψλ ηνπο, ηελ κνξθή κίμεο θαη ηελ δνκή.



Σην ηέηαξην ζηάδην ζπδεηνχληαη νη ηχπνη ρεηξηζκψλ θαη ηα αληίζηνηρα
δαζνθνκηθά κέηξα.
Σηε ζπλέρεηα ρσξίδνληαη ζε ηξείο βαζηθνχο ηχπνπο ρεηξηζκψλ:
- Πεξηπνίεζε ηεο λενθπηείαο
- Αξαηψζεηο
- Κχξηα θάξπσζε (πεξηπνίεζε ηνπ μπιαπνζέκαηνο θαη αλαγέλλεζε).
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Σην ηειεπηαίν ζηάδην γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα δηελεξγεζεί ε ζθηαγξάθεζε
ησλ δηαθφξσλ ζπλεπεηψλ, απφ ηηο πηζαλέο πξνθιήζεηο δεκηψλ θαη ησλ
απαξαίηεησλ απηψλ κέηξσλ, ηα νπνία πνπ ζα πξέπεη λα παξζνχλ σο
πξφιεςε.

Με ηνπο ηχπνπο δαζηθήο εμέιημεο αλαπηχρζεθε απφ ηελ δηεχζπλζε δαζψλ ηεο
Βάδεο-Βπξηεκβέξγεο έλα πξφηππν εξγαιείν γηα κηα εγγχηεξε ζηε θχζε
δαζνπνλία. Δμειίρζεθε βάζε ησλ δηάθνξσλ δεδνκέλσλ γηα ηελ πεξηθεξεηαθή
ηζηνξηθή δεκηνπξγία ησλ δαζψλ, γηα ην θάζκα ησλ ζηαζκψλ, γηα ηελ θαηάζηαζε
δηαδνρήο, φπσο επίζεο ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηελ θαηάιιειε πξνζέγγηζε γηα θάζε
δαζνθνκηθφ ηχπν ρεηξηζκψλ.
Σρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε δηαδνρήο ζπκπεξηιήθζεθαλ επίζεο έκκεζα ζηνπο
ηχπνπο δαζηθήο εμέιημεο, ηδέεο γηα ηελ ελ δπλάκεη θπζηθή βιάζηεζε.
Σηα πιαίζηα ηεο δηαρείξηζεο θάζε δάζνπο ζηελ πξάμε, θαηαηάζζεηαη θάζε ζπζηάδα
αλά ζηαζκφ, κε ηε βνήζεηα κηαο ζαθνχο δηάξζξσζεο ησλ θπζηθψλ αξρηθψλ
ζπλζεθψλ. Σηε ζπλέρεηα θαζνξίδεηαη ν δαζνθνκηθφο ζθνπφο – κε βάζε έλαλ ηχπν
δαζηθήο εμέιημεο –. Με απηφ ηνλ ηξφπν, νη ηχπνη απηνί, βνεζνχλ λα επηηεπρζεί κηα
εληαία κνλάδα ζρεδηαζκνχ, εθηέιεζεο θαη ειέγρνπ κέζα ζε έλα δάζνο.
Ζ αλάζεζε κηαο δαζνζπζηάδαο ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν δαζηθήο εμέιημεο δελ
είλαη ηειεζίδηθε, κπνξεί θάιιηζηα λα αλαζεσξεζεί ζχκθσλα κε έλα θαηλνχξγην ή
αλαζεσξεκέλν δηαρεηξηζηηθφ ζρέδην. Σχκθσλα κε απηφ δχλαηαη λα πξνζαξκνζηεί ν
εθάζηνηε δαζηθφο ηχπνο εμέιημεο ζε νπνηαδήπνηε αιιαγή ησλ νηθνινγηθψλ
ζπλζεθψλ ηνπ ζηαζκνχ..
Σηελ Διιάδα, κηα ηέηνηνπ είδνπο κέζνδνο δελ έρεη κέρξη πξφηηλνο, νχηε πεξηγξαθεί
αιιά νχηε θαη ζηελ πξάμε πνηέ εθαξκνζηεί.
Πξέπεη λα ηνληζηεί σζηφζν, φηη νη ηχπνη δαζηθήο εμέιημεο θαη νη ζπλαθείο ηχπνη
δαζνθνκηθψλ ρεηξηζκψλ ηεο Βάδεο-Βπξηεκβέξγεο έρνπλ δηακνξθσζεί ηφζν γηα ηηο
ζπλζήθεο ησλ δαζψλ ηεο Μεζεπξψπεο φζν επίζεο θαη γηα ηηο αλάγθεο ησλ εθεί
δαζνθηεκφλσλ θαη ηεο θνηλσλίαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη αξρηθά νη ηχπνη απηνί (ηεο
Βάδεο-Βπξηεκβέξγεο) ζα πξέπεη λα κπνπλ θάησ απφ ην κηθξνζθφπην, έηζη ψζηε λα
δηαπηζησζεί ην θαηά πφζν θαη εάλ κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ-εθαξκνζηνχλ ηφζν
ζηηο νηθνινγηθέο φζν θαη ζηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο ηεο
Διιάδαο ή αλ ππάξρεη αλάγθε γηα πεξεηαίξσ έξεπλα εμέιημήο ηνπο.
Σπλνςίδνληαο, νη δαζηθνί ηχπνη εμέιημεο είλαη έλα πξφηππν είδνο δαζηθνχ
ηππνινγίνπ, κηα θαηάηαμε δειαδή κε βάζε ηα δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά-επίπεδα
ησλ δαζνζπζηάδσλ, κε απψηεξν ζθνπφ ηνλ θαζνξηζκνχ ελφο ζηξσκαηνπνηεκέλνπ
ζρεδηαζκνχ θαη ηεο άκεζα ή έκκεζα ζε απηφλ θαηάιιειεο δαζνθνκηθήο επέκβαζεο,
ζηξαηεγηθήο. Ο θαζνξηζκφο επνκέλσο θάζε δαζηθνχ ηχπνπ εμέιημεο ζα πξέπεη λα
πεξηιακβάλεη κηα ηερληθή θαηεπζπληήξηα γξακκή κε βάζε ηελ άκεζε ή έκκεζε
επηινγή επέκβαζεο, ζηξαηεγηθήο.
Ο ζηφρνο ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηνπο ΓΤΔ είλαη λα
παξέρνπλ έλα ππνρξεσηηθφ πιαίζην γηα δαζνθνκηθφ ζρεδηαζκφ ηφζν ησλ δεκφζησλ
φζν θαη ησλ ηδησηηθψλ δαζψλ. Οη θαηεπζπληήξηεο απηέο γξακκέο ησλ ΓΤΔ ζα πξέπεη
επίζεο λα είλαη αξθεηά απιέο, ζπγθεθξηκέλεο αιιά θαη αξθεηά ιεηηνπξγηθέο έηζη
ψζηε ε εθηέιεζή ηνπο λα κπνξεί λα ειεγρζεί κέζα ζην δάζνο.
Ψο πιαίζην ζα πξέπεη λα αθήλνπλ αξθεηφ ρψξν, ψζηε λα κπνξνχλ λα
θηινμελεζνχλ θαη λα εθαξκνζηνχλ ζπγθεθξηκέλεο ηνπηθέο ζηαζκνινγηθέο θαη κε
πξνυπνζέζεηο. Τέινο ζα πξέπεη απηέο νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ησλ ΓΤΔ λα
αλαζεσξνχληαη ζπλερψο θαη λα βειηηψλνληαη.

τήμα για ηοσς ηύποσς δαζοκομικών τειριζμών (ΣΓΥ)
Σηε Βάδε-Βπξηεκβέξγε δεκηνπξγήζεθαλ γηα θάζε δαζηθφ ηχπν εμέιημεο θαη νη
αλάινγνη ή απνξξένληεο, ζα ιέγακε, ηχπνη δαζνθνκηθψλ ρεηξηζκψλ. Απηφ ζεκαίλεη
γηα ηε δαζηθή πξάμε δειαδή, φηη δχλαηαη λα ζθηαγξαθεζνχλ γηα θάζε δαζηθφ ηχπν
εμέιημεο νη απαξαίηεηνη δαζνθνκηθνί ρεηξηζκνί ζε ζρέζε κε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο
ππθλνθπηείαο, ηηο αξαηψζεηο (εμεπγεληζηηθέο αξαηψζεηο θαη ππεξαξαηψζεηο), φπσο
επίζεο θαη γηα ηελ θχξηα θάξπσζε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, γηα ηα ήδε πθηζηάκελα
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δάζε δειαδή, ζεκαίλεη φηη πξφθεηηαη επί ην πιείζηνλ λα αλαγελληνχληαη κε ηελ
αμηνπνίεζε ηεο ππάξρνπζαο θπζηθήο ζε θάζε ζπζηάδα.
Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ ινηπφλ πξφθεηηαη λα πξνσζνχληαη θαη λα
πξαγκαηνπνηνχληαη εηο ζηνλ κέιινλ ηέηνηνπ είδνπο δαζνθνκηθά κέηξα θαη ρεηξηζκνί,
ηα νπνίνη ζα επηηξέπνπλ ηελ πξνψζεζε ηεο θπζηθήο αλαγέλλεζεο, κεηά ηελ θχξηα
θάξπσζε ησλ ζπζηάδσλ.
Σηελ Διιάδα ν ΄΄δαζηθφο επνηθηζκφο΄΄, ησλ πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν απνςηισκέλσλ
ή αθφκα θαη ηειείσο γπκλψλ επηθαλεηψλ, δειαδή ε αλαδεκηνπξγία ησλ δαζψλ, είλαη
θαηά θαλφλα ζπάληα. Ζ αλαδάζσζε παίδεη θάπνηνλ ζεκαληηθφ ξφιν, κφλν έπεηηα
απφ επαλεηιεκκέλεο, ζε έλαλ δαζηθφ ζηαζκφ, δαζηθέο ππξθαγηέο.
Καηά ζπλέπεηα, ζηηο παξαθάησ πεξηγξαθέο ησλ δαζηθψλ ηχπσλ εμέιημεο,
ηνπνζεηνχληαη ζηελ αξρή ηα κέηξα αλαγέλλεζεο.
Δπηπιένλ, φζνλ αθνξά ηε δαζνθνκηθή ηεο Μεζεπξψπεο, σο ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο
ησλ κέηξσλ, ρξεζηκνπνηείηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν, αληί ησλ ζηελ Βάδε-Βπξηεκβέξγε
ρξεζηκνπνηνχκελσλ ,θπζηθψλ θιάζεσλ ειηθίαο’, νη θάζεηο δαζηθήο εμέιημεο’, φπσο
είλαη ε ,θάζε εγθαηάζηαζεο ή ίδξπζεο’, ε ,θάζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο’, ε ,θάζε
πιήξνπο ξψκεο-σξηκφηεηαο θαη ηξσηνχ γήξαηνο’ θαη ε ,θάζε αλαγέλλεζεο’. Τν
ζρήκα ησλ θάζεσλ εμέιημεο κηαο ζπζηάδαο απεηθνλίδεηαη ζην Σρ.2.
Σηε ζπλέρεηα, πεξηγξάθνληαη νη ηέζζεξεηο ζεκαληηθέο θάζεηο δαζηθήο εμέιημεο, πνπ
αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ:
Φάζε εγθαηάζηαζεο ή ίδξπζεο (εχξνο χςνπο έσο 2 m)
Σε απηή ηελ θάζε εγθαζίζηαληαη ζπφξνη θαη αλαπηχζζνληαη πάλσ ζε γπκλέο δαζηθέο
επηθάλεηεο, κε θπζηθφ ηξφπν, αξηίθπηξα (αξηηθπηεία) ή εηζάγνληαη λεαξά αξηίθπηξα
θαη ηνπνζεηνχληαη πξνο αλάπηπμε ζηηο εθάζηνηε πεξηνρέο ηερλεηά. Σε απηή ηελ
θάζε δχλαηαη λα είλαη απαξαίηεηε κηα αξρηθψο θαηάιιειε πξνο ζην ζηαζκφ
πξνεηνηκαζία ηνπ εδάθνπο. Σρεδφλ πάληα ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαηά ηεο
αληαγσληζηηθήο παξεδαθηαίαο βιάζηεζεο θαη θαηά ησλ επηβιαβψλ δψσλ είλαη
απαξαίηεηα. Δπίζεο ιφγσ ησλ δηάθνξσλ αβηνηηθψλ (π.ρ. μεξαζία, παγεηφο, αθξαία
αηκνζθαηξηθά θαηαθξεκλίζκαηα) θαη βηνηηθψλ επηβαξχλζεσλ (πξνζβνιέο απφ
κχθεηεο ή έληνκα), κπνξεί λα απαηηείηαη επίζεο ε ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ.
Φάζε δηαθνξνπνίεζεο (εχξνο χςνπο 2-10, αλ. 15 m)
Ζ θάζε δηαθνξνπνίεζεο είλαη ε θάζε, θαηά ηελ νπνία λεαξά πιένλ δελδξχιιηα ζε
ακηγείο ή κεηθηέο ζπζηάδεο μεπεξλνχλ ηνλ φξνθν ησλ ζάκλσλ, ηνλ αληαγσληζκφ
ηεο ππνβιάζηεζεο θαη ηνπο πεξηζζφηεξνπο βηνηηθνχο θαη αβηνηηθνχο θηλδχλνπο πνπ
δηαηξέρνπλ θαη ζρεκαηίδνπλ – θάησ απφ ηελ ζπλερή πίεζε ηνπ αλακεηαμχ ηνπο
αληαγσληζκνχ γηα πεξηζζφηεξν θψο θαη απμεηηθφ ρψξν – ζαθψο δηαθξηηνχο
νξφθνπο θπξίαξρσλ θαη θπξηαξρνχλησλ αηφκσλ, ιφγσ ηεο δηαθνξνπνίεζήο ηνπο
θαη χςνο.
Ψο δαζνθνκηθφο ζθνπφο κηαο ζσζηά δηεμαγφκελεο θάζεο δηαθνξνπνίεζεο είλαη λα
εμαζθαιηζηεί ε δεκηνπξγία ελφο φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ πγεηψλ, θαιά
ζρεκαηηζκέλσλ, νηθνινγηθά ηζνξξνπεκέλσλ, κε θαιή θφκε θαη θαιά θαηαλεκεκέλσλ
θπξίαξρσλ δέλδξσλ ζηνλ αλψξνθν. Απφ απηά ηα εκθαλψο δηαθνξνπνηεκέλα άηνκα
ζα κπνξνχζε αξγφηεξα ζηα πιαίζηα κηαο ζπζηάδαο λα πξαγκαηνπνηεζεί ε επηινγή
ησλ, κειινληηθψλ ή επίιεθησλ δέλδξσλ’, δειαδή ησλ ελ δπλάκεη δέλδξσλ ηεο
ηειηθήο ζπζηάδαο (θνξείο μπινπαξαγσγήο).
Ζ θάζε δηαθνξνπνίεζεο πεξηιακβάλεη δχν θπζηθά (ππν)επίπεδα ειηθηψλ, ηε
ιεγφκελε ζηε δαζηθή πξάμε ππθλνθπηεία θαη ηα θνξκίδηα.
Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ ζα πξέπεη λα απνκαθξπλζνχλ απφ ηελ
ζπζηάδα ηα κηθξήο νηθνινγηθήο αμίαο, θαηεζηξακκέλα θαη άξξσζηα άηνκα, ζε
πεξίπησζε πνπ απηά παξεκπνδίδνπλ ηα πγηή θαη θαιά ζρεκαηηζκέλα λεαξά
δελδξχιιηα (αξλεηηθή επηινγή). Δπίζεο, απηή είλαη κία θάζε, ζηελ νπνία κπνξεί λα
δηακνξθσζεί απνηειεζκαηηθά ε κίμε ησλ εηδψλ.
Φάζε πιήξνπο ξώκεο-σξηκόηεηαο θαη ηξσηνύ γήξαηνο (εχξνο χςνπο απφ 10,
ή 15 m)
Ζ θάζε απηή πεξηιακβάλεη ηηο θπζηθέο θιάζεηο ειηθίαο: ιεπηνί, κέηξηνη θαη ρνλδξνί
θνξκνί. Ξεθηλά ζπλήζσο απφ κία αξρηθή επηινγή ησλ επίιεθησλ δέλδξσλ θαη ηελ
πξνψζεζή ηνπο ζε θπξίαξρα. Ο αξηζκφο ησλ κειινληηθψλ επίιεθησλ αηφκσλ
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εμαξηάηαη απφ ην δαζνπνληθφ είδνο, ηε ζηεζηαία δηάκεηξν πνπ έρεη ηεζεί σο ζηφρνο
θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ ζηαζκνχ. – Σηα πιαίζηα ηνπ πνλήκαηνο απηνχ δελ δχλαηαη λα
εμεγεζνχλ νη ιεπηνκέξεηεο ηεο πξναγσγήο ηνπο κε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο,
δηφηη δελ είλαη απηφο ν ζθνπφο –.
Τα δαζνθνκηθά κέηξα πνπ παίξλνληαη εδψ θαη νη ρεηξηζκνί πνπ εθηεινχληαη
απνζθνπνχλ ζηε θξνληίδα ηνπ μπιαπνζέκαηνο. Με απηά ηα κέηξα ζπλερίδεηαη ε
εχλνηα ησλ κεηέπεηηα αηφκσλ ζπγθνκηδήο (επίδνμα άηνκα ηνπ κέιινληνο) θαη ε
απνκάθξπλζε ησλ κε επηζπκεηψλ δέλδξσλ ηεο ζπζηάδαο. Δάλ είλαη απαξαίηεην
γίλεηαη κηα αξρηθή εθηίκεζε ηεο θαηάιιειεο ζηεζηαίαο δηακέηξνπ ζπγθνκηδήο.
Τέινο, εληζρχνληαη ηα κεηξηθά δέλδξα θαη δεκηνπξγνχληαη πξνυπνζέζεηο θπζηθήο
αλαγέλλεζεο.
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Δηθ. 4: Σρεκαηηθή
παξνπζίαζε ησλ
θάζεσλ εμέιημεο ησλ
δαζψλ θαη ησλ
ζεκαληηθφηεξσλ
δαζνθνκηθψλ κέηξσλ
(θαηά Felbermeier,
2009, ηξνπνπνηεκέλν)
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Οη δαζνθνκηθνί ζθνπνί ζε απηή ηε θάζε είλαη:
 Ζ κέγηζηε αχμεζε ηεο δηακέηξνπ θαη ηεο πξνζαχμεζεο ησλ κειινληηθψλ
επίιεθησλ δέλδξσλ κε ζεηηθή επηινγή θαη ε απνκάθξπλζε ησλ αληαγσληζηψλ
απφ ηα θπξίαξρα.
 Ζ δηαηήξεζε ελφο ππνξφθνπ απφ κηα νηθνινγηθά θαιψο δηαηεξεκέλε
παξεδάθηα βιάζηεζε.
 Ζ φζν ην δπλαηφλ απνθπγή παξαθξάηεζεο θαρεθηηθψλ, άξξσζησλ βξαδπαπμψλ θα παξακειεκέλσλ μπισδψλ εηδψλ.
 Ζ δηαηήξεζε ή βειηίσζε ηεο νηθνινγηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη ηζνξξνπίαο ηεο
ζπζηάδαο.
Φάζε αλαγέλλεζεο
Καηαθέξλνληαο ηα επίιεθηα άηνκα κηαο ζπζηάδαο λα απνθηήζνπλ ηηο επηζπκεηέο
πξνο ηνλ ηηζέκελν ζηφρν δηαζηάζεηο ζπγθνκηδήο, ηφηε ιακβάλεη ρψξα ε θάζε ηεο
ζπγθνκηδήο ηνπο είηε ηαπηφρξνλα είηε ζε κεγαιχηεξεο ρξνληθέο πεξηφδνπο. Απηφ
πξαγκαηνπνηείηαη βέβαηα θαη κε ην αλάινγν δαζνθνκηθφ ζχζηεκα ρεηξηζκψλ.
Ταπηφρξνλα, ηα πην αδχλακα επίιεθηα άηνκα ηεο ζπζηάδαο έρνπλ ηελ επθαηξία λα
απνθηήζνπλ αθφκα κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο.
Δηζεξρφκελα ε ππνιεηπφκελα αξηίθπηα, δηαθφξσλ δαζνπνληθψλ εηδψλ, ζα πξέπεη
κεηά ην πέξαο ηεο ζπγθνκηδήο ηνπ μχινπ θαη θαηά ηελ πεξηπνίεζε ηεο ζπζηάδαο λα
μεζθαξηηζηνχλ.
Γαζνθνκηθνί ζθνπνί απηήο ηεο θάζεο είλαη:
 Ζ ζπγθνκηδή κεγάιεο νηθνλνκηθήο αμίαο δέλδξσλ, πνπ έρνπλ θηάζεη λα
απνθηήζνπλ ηηο ηηζέκελεο ή επηζπκεηέο νηθνινγηθά θαη νηθνλνκηθά δηαζηάζεηο.
 Ζ επίηεπμε κηαο θαιήο θαηαθφξπθεο δηαθνξνπνίεζεο ζηε ζπζηάδα.
 Ζ θαιχηεξε δπλαηή πξνζηαζία ησλ αξηηθχησλ.
 Ζ θαιχηεξε δπλαηή αξκνληθή κεηάβαζε ζηελ επφκελε γεληά ηνπ δάζνπο, θπξίσο
κέζσ ελφο καθξνπξφζεζκνπ ρξφλνπ θπζηθήο αλαγέλλεζεο (20-30 ρξφληα).
 Ζ πξνψζεζε ή ε εχλνηα κηαο πξνζαξκνζκέλεο ζηνλ ζηαζκφ κείμεο
πιαηχθπιισλ.
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7. ΤΝΟΛΗΚΖ ΤΕΖΣΖΖ ΚΑΗ
ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ
Σειηθή ζπδήηεζε ησλ ζηγόκελσλ αλά θεθάιαην πξνβιεκάησλ – Αλάγθε
πεξεηαίξσ έξεπλαο
Σήκεξα, ε Διιάδα κε ηηο νδεγίεο εθπφλεζεο δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ ηνπ 1953 θαη
κε ηηο κεξηθέο σο πξνζπάζεηα αλαλέσζεο θαη θαιπηέξεπζεο πξνζζήθεο ηνπο ην
1965 δελ έρεη πιένλ ηέηνηνπ είδνπο πξνδηαγξαθέο, νη νπνίεο λα ιακβάλνπλ ππφςε
ηελ εμέιημε ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ δαζψλ, φζνλ αθνξά ηεο
ηξέρνπζεο νηθνλνκηθέο, πξνζηαηεπηηθέο θαη θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο απαηηήζεηο ηεο
ειιεληθήο θνηλσλίαο.
Καηά ηε ρξνληθή πεξίνδν 1998-2009 ζπληάρζεθαλ απφ δαζνιφγνπο δηάθνξα
πξνζρέδηα γηα λέεο νδεγίεο δηαρείξηζεο δαζψλ. Με απηέο ζα έπξεπε νη
απαξραησκέλεο πξνδηαγξαθέο λα κεηαβνχλ ζε κηα θαηλνχξγηα ή αλαλεσκέλε
θαηάζηαζε, ψζηε απηέο λα πιεξνχλ φιεο ηηο λέεο νδεγίεο θαη απαηηήζεηο ηφζν ζε
ηνπηθφ φζν θαη ζε παγθφζκην επίπεδν. Γπζηπρψο, φκσο γηα άγλσζηνπο κέρξη
ζήκεξα ιφγνπο δελ έρνπλ αθφκε εγθξηζεί θαη εθαξκνζηεί απφ ηηο πξντζηάκελεο
αξρέο.
Σηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο απηήο, έγηλε κηα θηιφηηκε πξνζπάζεηα απφ ηνλ ζπγγξαθέα
λα επηζεκαλζνχλ νη ειιείςεηο θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ ζεκεξηλνχ δαζηθνχ
ζρεδηαζκνχ ζηελ Διιάδα θαη ππφ ην πξίζκα απηψλ λα δηαηππσζνχλ θαηλνηφκεο
πξνηάζεηο, κε ηηο νπνίεο ζα κπνξνχζαλ νη άλζξσπνη ηεο ειιεληθήο πξάμεο – πάλσ
πιένλ ζε Δπξσπατθά ε αθφκα θαη ζε Παγθφζκηα πξφηππα αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο
δαζψλ – λα δηεπθνιπλζνχλ ζην πνιχηηκν θαη δχζθνιν έξγν ηνπο.
Οη πξνηάζεηο πνπ δηαηππψζεθαλ θαη ηέζεθαλ ζην θείκελν απηφ, απφ πιεπξάο ηνπ
Υπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο αιιαγήο, ζα πξέπεη λα
ιεθζνχλ ππφςε σο κηα λέα πηπρή πάλσ ζε δεηήκαηα δαζηθήο δηαρεηξηζηηθήο θαη
δαζνθνκηθήο θαη σο κηα ψζεζε γηα ηελ πεξαηηέξσ ζπδήηεζε θαη έξεπλα πάλσ ζην
ζέκα ηεο αλαζεψξεζεο ησλ πεπαιαησκέλσλ πιένλ νδεγηψλ ζχληαμεο
δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ ηνπ 1953/65.
7.1 Πξνζεγγίζεηο ελζσκάησζεο γηα ηηο δαζηθέο ιεηηνπξγίεο
Μέζσ ηνπ πνλήκαηνο απηνχ απνδεηθλχεηαη φηη ζηε ζεκεξηλή δαζηθή πξάμε, ε
μπινπαξαγσγή είλαη απηή πνπ έρεη ζαθή πξνηεξαηφηεηα, ελψ αληίζεηα ειάρηζηε
πξνζνρή δίλεηαη ζηηο θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο θαη πξνζηαηεπηηθέο ιεηηνπξγίεο.
Δπίζεο, αλαθέξζεθε φηη ε Δπξσπατθή Έλσζε απνθάζηζε, κεηαμχ άιισλ, ζην
Διζίλθη ην 1993 θαη ζηε Ληζαβφλα ην 1998, φηη ηα ππνβαζκηζκέλα ιφγσ
ππεξβνιηθήο ρξήζεο δάζε ηεο Διιάδαο ζα πξέπεη λα απνθαηαζηαζνχλ θαη λα
δηαρεηξηζηνχλ βάζεη ελφο αεηθνξηθνχ ζρεδηαζκνχ. Ψζηφζν ζα πξέπεη παξάιιεια λα
επηηεπρζεί, φπσο ζηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο, ε αλαγλψξηζε ησλ
πξνζηαηεπηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζηφρσλ θαη ζθνπψλ.
Ζ ζηξαηεγηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θχζεο ζα πξέπεη
κέζσ ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ λα ππεξεηεί ηαπηφρξνλα ην δεκφζην ζπκθέξνλ
θαη ηελ επεκεξία ηεο θνηλσλίαο. Απηφ έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ Διιάδα, δηφηη
ιφγσ ηεο κεγάιεο αζηηθνπνίεζεο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ έρεη παξαηεξεζεί, φηη
ηα δάζε ηεο ρψξαο καο δηαδξακαηίδνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ
αληίιεςε ηεο θνηλσλίαο, αθνχ ρξεζηκνπνηνχληαη πιένλ – θαηά θφξν – σο ηφπνη
απφδξαζεο, ραιάξσζεο θαη αλαςπρήο θνληά ζηελ πεξηνρή θαηνηθίαο ηνπο θαη γχξσ
απφ ηα βηνκεραληθά θέληξα.
Ζ δαζνπνλία, ππφ ην πξίζκα ελφο αεηθνξηθνχ ζρεδηαζκνχ, δελ πξέπεη πιένλ λα
εθάπηεηαη κφλν ζηηο νηθνλνκηθέο ιεηηνπξγίεο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε
εληαηηθνπνίεζε ηεο μπινπαξαγσγήο, αιιά θαη ζηελ αεηθνξηθή εθκεηάιιεπζε ησλ
άιισλ δαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ.
Σχκθσλα κε φια απηά, νη ζηαηηθέο πξνζεγγίζεηο δηαρσξηζκνχ ησλ νδεγηψλ δαζηθήο
δηαρείξηζεο, σο κηαο κεγάιεο θιίκαθαο ζηξαηεγηθήο δαζηθήο πνιηηηθήο, είλαη
μεπεξαζκέλεο θαη δελ ζπκβηβάδνληαη κε ηηο ηξέρνπζεο νηθνινγηθέο, νηθνλνκηθέο θαη
θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο.
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Αλάγθε πεξεηαίξσ έξεπλαο
Πξνυπφζεζε γηα κηα νξζή ζπλεθηίκεζε ησλ δηάθνξσλ δαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ είλαη ε
ιεπηνκεξήο ραξηνγξάθεζή ηνπο. Απηφ πξέπεη λα επηδησρηεί σο πξψην κέιεκα
ζηα πιαίζηα ελφο δηαρεηξηζηηθνχ ζρεδίνπ. Θα ήηαλ ηδαληθφ, εάλ απηή ε
ραξηνγξάθεζε ησλ δαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ
εηδηθεπκέλνπο κε ην αληηθείκελν αλζξψπνπο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ δηαρεηξηζηηθφ
δαζηθφ ζρεδηαζκφ. Μφλν ηφηε ζα είλαη ηθαλνπνηεηηθά αληηθεηκεληθή θαη αλεμάξηεηε ε
ραξηνγξάθεζε απηή.
Ζ πξαγκαηνπνίεζε σζηφζν κηαο ηέηνηαο ελέξγεηαο δελ είλαη ξεαιηζηηθή, ιφγσ ηεο
έιιεηςεο πξνζσπηθνχ θαη ησλ αληίζηνηρσλ κέζσλ θαη εξγαιείσλ. Έηζη ζηελ
ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε δεχηεξε θαιχηεξε ελαιιαθηηθή ιχζε: Ο
εθηηκεηήο αλαιακβάλεη απηφ ην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ ζην πιαίζην ηεο απνγξαθήο
ηνπ ζην πεδίν θαη θαηαηάζζεη ζε θάζε ππνεπηθάλεηα ηηο αληίζηνηρεο δαζηθέο
ιεηηνπξγίεο. Γη’ απηφ ρξεηάδεηαη, φκσο, κηα δηεπξπκέλε εθπαίδεπζε.
Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα δηαζαθεληζηεί ην εξψηεκα, πψο κπνξεί λα επηηεπρζεί ε
ζπκκεηνρή φισλ ησλ, ζηε δηαρείξηζε ηνπ δάζνπο, ελδηαθεξφκελσλ ζεζκηθψλ
νξγάλσλ θαη πξνζψπσλ.
Λφγσ ηεο απνπζίαο απηήο ηεο νπζηαζηηθήο βάζεο ζρεδηαζκνχ, ν ζπγγξαθέαο, είρε
επηζηήζεη ήδε απφ ην 2006 ηελ πξνζνρή θαη πξαγκαηνπνίεζε κηα πξψηε
πξνζπάζεηα ραξηνγξάθεζεο δαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηνπο ζπλαθείο ζε απηέο
δαζνθνκηθνχο ρεηξηζκνχο, σο πεξηπησζηνινγηθή έξεπλα ζην δαζηθφ ζπγθξφηεκα
ηεο Διαηηάο (KALAPODIS, 2006, 2007). Απηή ε ραξηνγξάθεζε ησλ δαζηθψλ
ιεηηνπξγηψλ δνθηκάζηεθε κε βάζε ηηο νδεγίεο ραξηνγξάθεζεο δαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ
(ABA/WFK) ηνπ θξαηηδίνπ ηεο Βάδεο-Βπξηεκβέξγεο (1989) ππφ ηηο ζπλζήθεο ηεο
πεξηνρήο κειέηεο. Απηή ε πξνζπάζεηα ραξηνγξάθεζεο δηαπηζηψζεθε φηη ήηαλ
πιήξσο ηθαλνπνηεηηθή. Ψζηφζν ε εθαξκνγή νδεγηψλ γηα ραξηνγξάθεζε δαζηθψλ
ιεηηνπξγηψλ απφ άιιεο ρψξεο ζα πξέπεη λα δνθηκαζηεί πην εληαηηθά θαη εθηεηακέλα
θαη λα επαλεμεηαζηεί θξηηηθά γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα.
Σηε Μεζεπξψπε ιακβάλεη ρψξα ζήκεξα ε ζπδήηεζε, «… για ηο εάν ένα ζύνολο
επγαλείυν για ηην πποζηαζία ηηρ θύζηρ θα ππέπει να έσει έναν ολοκληπυμένο
ππυηογενή ή διασυπιζηικό πποζαναηολιζμό, ειδικά υρ θεμελιώδη ζηπαηηγική
ζημαζία για ηην πποζηαζία ηηρ θύζηρ ζηα δάζη» (W INKEL 2007: 244). Σηνλ δηάινγν
κεηαμχ εηδηθψλ, ε πεξηεθηηθή δηαρσξηζκέλσλ ζηνηρείσλ πξνζέγγηζε ελζσκάησζεο,
ηπραίλεη κεγαιχηεξεο απνδνρήο θαη έρεη πνιιέο θνξέο πνιηηηθά εθδεισζεί ζε
ζπλαηλεηηθή κνξθή (W INKEL, 2007; DRL, 2004; BMVEL, 2003; SRU, 2000, 2002;
DFWR, 2001a; HOFMANN et al., 2000).
Δπίζεο, ζηε Μεζεπξψπε, ππνζηεξίρζεθε απφ πνιινχο εθπξνζψπνπο ηεο ηδέαο
απηήο, κηα φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε ελζσκάησζε ησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ
πξνζηαζία ηεο θχζεο ζηα παξαγσγηθά νηθνλνκηθά δηαρεηξηδφκελα δάζε (SRU,
2000; ZERBE, 1998; SCHERZINGER, 1990, 1996; AMMER, 1992). Πξέπεη, φκσο, λα
ζεκεησζεί, φηη ππφ ηε ζθηά ηεο θξίζηκεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, ηφζν ηα ηδησηηθά
φζν θαη ηα δεκφζηα δάζε, ζε ρψξεο κε ηζρπξή βηνκεραλία μχινπ, φπσο είλαη ε
Γεξκαλία, ε Διβεηία, ε Απζηξία, ε Σνπεδία θαη ε Φηιαλδία, πνπ ζε απηέο νη
νηθνλνκηθνί ζηφρνη είλαη πξσηαξρηθνί, εθπξνζσπνχλ φιν θαη ζπρλφηεξα
πξνζεγγίζεηο δηαρσξηζκνχ. Απηφ ραξαθηεξίδεηαη ελ κέξεη σο απφξξηςε ησλ αξρψλ
ηεο πνιπιεηηνπξγηθφηεηαο ζηε δηαρείξηζε ησλ δαζψλ (THOROE et al., 2003; RIPKEN,
2004; BORCHERS, 2009).
Δλφςεη απηήο ηεο εμέιημεο ζα κπνξνχζε θαλείο λα θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα, φηη ε
αξρή ηεο πνιπιεηηνπξγηθφηεηαο κπνξεί λα θπξηαξρήζεη κφλν ζε θησρέο απφ άπνςε
βηνκεραλίαο μχινπ ρψξεο, ζηηο νπνίεο ην δεκφζην δάζνο παίδεη έλαλ ζεκαληηθφ
ξφιν γηα ηηο θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο θαη πξνζηαηεπηηθέο ιεηηνπξγίεο. Απηφ ζεκαίλεη,
φηη ε νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ζε απηέο ηηο ρψξεο ιακβάλεηαη ειάρηζηα ππφςε.
Αλ ινηπφλ ηζρχεη ή ζα ηζρχζεη ε παξαπάλσ ππφζεζε, ε Διιάδα ζα ζπγθαηαιεγφηαλ
ε ζπγθαηαιέγεηαη ήδε ζηελ θαηεγνξία απηή.
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7.2 Φπζηθά πξνζαλαηνιηζκέλε θαη πεξηβαιινληηθά πξνζαξκνζκέλε
δηαρείξηζε ησλ δαζώλ
Ζ έλλνηα ηεο εγγύηεξεο θπζηθά δηαρείξηζεο ησλ δαζώλ αλαπηχρζεθε αξρηθά σο
κηα πξνζέγγηζε γηα ηελ βειηίσζε ηεο νηθνινγηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη ηζνξξνπίαο ησλ
δαζνζπζηάδσλ έλαληη ησλ αθξαίσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ.
Ο GAYER ήηαλ ν πξψηνο, πνπ ζπλεηδεηνπνίεζε, φηη κε ηελ εθκεηάιιεπζε ακηγψλ
ζπζηάδσλ θσλνθφξσλ ππήξμαλ πεξηζζφηεξεο θαηαζηξνθέο ζηα δάζε απ’ φηη
ρξεκαηηθφ φθεινο. Τν βηβιίν ηνπ, πνπ θπθινθφξεζε ην 1886, κε ηίηιν «Το μεικηό
δάζορ. Η δημιοςπγία και η θπονηίδα ηος ιδίυρ με διασείπιζη καηά λόσμερ και
ομάδερ», επεξεάδεη κέρξη θαη ζήκεξα ηε ζεσξεηηθή, πξαθηηθή θαη ηερληθή πινπνίεζε
δαζνθνκηθψλ κέηξσλ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε κεηθηψλ δαζψλ. Δπηθεληξψλεηαη ζηνπο
κεραληζκνχο ησλ θπζηθψλ ή ελ κέξεη εγγχηεξσλ θπζηθά δηαδηθαζηψλ ζηα δάζε.
Κχξηνο ζηφρνο ηνπ ήηαλ, λα απμήζεη ζε ακηγψο δηαρεηξηδφκελα θσλνθφξα δάζε ην
πνζνζηφ πιαηχθπιισλ δαζηθψλ εηδψλ ζε κείμε. Απηά ζα έπξεπε ζην κέιινλ λα
θηάζνπλ λα ραξαθηεξίδνληαη ζηνλ αλψξνθν σο θπξηαξρνχλην.
Δδψ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη απηή εμαθνινπζεί λα είλαη ε ηξέρνπζα δαζνθνκηθή
ζηξαηεγηθή αλαγσγήο ησλ δαζψλ ζηηο γεξκαλφθσλεο ρψξεο.
Γηα λα θαηαλνεζνχλ νη θπζηθνί κεραληζκνί απηνξξχζκηζεο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε
δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηνπ KALAPODIS (2010) αξρηθά ζαλ κέηξα ζχγθξηζεο ε δαζηθή
δπλακηθή, ε νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθε δνκή, νη νηθνινγηθέο θαη νηθνλνκηθέο
επηδφζεηο φπσο επίζεο θαη ε ιεηηνπξγηθή δνκή ησλ ειάρηζησλ, πνπ εμαθνινπζνχλ
κέρξη ζήκεξα λα πθίζηαληαη επξσπατθψλ δαζψλ, ηα νπνία δηάγνπλ ήδε ζε ηειηθά
ζηάδηα δηαδνρήο (ηα κε άθξα πξνζνρή επνλνκαδφκελα ΄΄θπζηθά ή παξζέλα δάζε΄΄).
Δμαηξεηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο πηνζέηεζε ηεο νηθνινγηθά
πξνζαλαηνιηζκέλεο δηαρείξηζεο ησλ δαζψλ είλαη ε έλλνηα ηεο ΄΄ελ δπλάκεη θπζηθήο
βιάζηεζεο΄΄, ε νπνία δηαηππψζεθε ην 1956 απφ ηνλ TÜXEN. Απηή ρξεζηκνπνηείηαη
ζαλ ζεκείν αλαθνξάο γηα ηα ππάξρνληα δάζε θαη ηε δπλακηθή ηνπο. Απηφ ην
κνληέιν βιάζηεζεο θξίζεθε ζπρλά σο ακθίβνιν, δηφηη ε βιάζηεζε, πνπ
πεξηγξάθεηαη βάζεη ηεο ζεσξίαο απηήο, θξίζεθε σο ξεαιηζηηθφ κέηξν ζχγθξηζεο γηα
ην δπλακηθφ ησλ επηδφζεσλ ηεο θχζεο.
Ζ θξηηηθή επηρεηξεκαηνινγία ππέξ θαη θαηά ηεο ζεσξίαο απηήο έρεη ήδε
πξαγκαηνπνηεζεί θαη δελ ζα πξέπεη λα επαλαιεθζεί ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν. Θα
πξέπεη παξφια απηά λα ζεκεησζεί, φηη απηή αιιά θαη άιιεο αθφκε έλλνηεο ζα
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ βάζεηο πξνζαλαηνιηζκνχ γηα ηελ πθηζηάκελε
νηθνινγηθή θαηάζηαζε ή γηα απηήλ πνπ ζα πξέπεη λα επηηεπρζεί. Οη έλλνηεο απηέο,
σο ζηξαηεγηθά δαζνθνκηθά εξγαιεία δηαρείξηζεο, είλαη, επίζεο, ελ κέξεη βάζεηο γηα
ηελ δεκηνπξγία ησλ ηχπσλ εμέιημεο δαζψλ. Με ηε βνήζεηά ηνπο πεξηγξάθνληαη νη
πην ζεκαληηθέο δαζνθνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη πξνζδηνξίδνληαη νη πξνζεγγίζεηο
εμέιημεο θαη ρεηξηζκνχ.
Σην πιαίζην απηφ, έγηλε κηα πξνζπάζεηα λα εθαξκνζηνχλ νη πξνζεγγίζεηο ηνπ
θξαηηδίνπ ηεο Βάδεο-Βπξηεκβέξγεο ζηελ Διιάδα θαη λα δηαρσξηζηνχλ απφ απηέο
νξηζκέλνη ηχπνη εμειίμεηο δαζψλ:
Οη ζθνπνί ησλ δαζηθψλ ηχπσλ εμέιημεο δχλαληαη λα δηαηππσζνχλ σο εμήο:
 Ζ δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ δαζψλ ελάληηα ζε βηνηηθνχο θαη
αβηνηηθνχο θηλδχλνπο.
 Ζ αεηθνξηθή εθπιήξσζε ησλ πνηθίισλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ
ιεηηνπξγηψλ ηνπ δάζνπο γηα ην θνηλφ ζπκθέξνλ θαη ηελ επεκεξία ηεο
θνηλσλίαο.
 Ζ αεηθνξηθή εθπιήξσζε φισλ ησλ ξπζκηζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ελφο
νηθνζπζηήκαηνο.
 Ζ αεηθνξηθή εθπιήξσζε ηεο νηθνλνκηθήο-παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο.
Παξφιν πνπ νη αξρέο δηαρσξηζκνχ θαη δηαηχπσζεο δαζηθψλ ηχπσλ εμέιημεο ζηελ
Διιάδα πξνέθπςαλ απφ ηα ζρέδηα ηνπ θξαηηδίνπ ηεο Βάδεο-Βπξηεκβέξγεο, ζα
πξέπεη λα ζεσξνχληαη σο αλεμάξηεηα πεδία έξεπλαο θαη πξάμεο.
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Οη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζην θξαηίδην ηεο Βάδεο-Βπξηεκβέξγεο δηαθέξνπλ ζε
κεξηθά ζεκεία απφ εθείλεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ Διιάδα θαη ζπγθεθξηκέλα
δηαθέξνπλ σο πξνο ηα εμήο:
 Ζ ζεκαληηθφηεξε δηαθνξά έγθεηηαη ζηελ επηινγή ησλ δαζνπνληθψλ εηδψλ, ζην
πιαίζην ηεο καθξνπξφζεζκεο εμέιημεο ηεο βιάζηεζεο.
Οη ηχπνη εμέιημεο δαζψλ ηεο Βάδεο-Βπξηεκβέξγεο βαζίδνληαη ζην κνληέιν
βιάζηεζεο ηνπ TÜXEN. Σ’ απηφ ην κνληέιν, σζηφζν, δελ ιακβάλνληαη αθφκε
ππφςε ην επνλνκαδφκελν σο ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε θαηλφκελν ηεο
επνρήο ή αιιηψο ην θαηλφκελν ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Γηα ηα δάζε ηεο
Διιάδαο έγηλε ε πξνζπάζεηα λα ζθηαγξαθεζνχλ απηέο νη αιιαγέο κε δηάθνξα
ζελάξηα θαη λα ιεθζνχλ ππφςε (ΚALAPODIS 2010).
Αληίζηνηρα, πξνηάζεθε λα επλννχληαη ηδηαίηεξα ηα δαζνπνληθά απηά είδε, ή νη
πξνειεχζεηο, πνπ αλακέλεηαη λα επηδείμνπλ ηε κεγαιχηεξε πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη νηθνινγηθή πιαζηηθφηεηα ζηηο αλαθεξφκελεο θιηκαηηθέο αιιαγέο.


Σηελ Διιάδα, ην βάξνο ησλ δαζνθνκηθψλ ρεηξηζκψλ ξίρλεηαη ζηελ αλαγέλλεζε
θαη ζηελ θξνληίδα ησλ λεαξψλ ζπζηάδσλ, δηφηη ηα πεξηζζφηεξα δάζε ζα
πξέπεη πξψηα λα δεκηνπξγεζνχλ ή λα απνθαηαζηαζνχλ. Αληίζεηα, ζηε ΒάδεΒπξηεκβέξγε ηα δάζε θαηά θαλφλα πθίζηαληαη ήδε θαη πξέπεη απιά λα
θαιιηεξγεζνχλ. Μεηά ηελ εθκεηάιιεπζή ηνπο ππάξρεη κφλν ε αλάγθε
αλαγέλλεζεο ηνπο. Λφγσ απηήο ηεο ζεκαληηθήο δηαθνξεηηθήο ζεηξάο ησλ
πξνηεξαηνηήησλ πεγάδνπλ νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ.



Δπίζεο, ζηελ Διιάδα ζα πξέπεη, ν δηαρσξηζκφο θαη ε ζέζπηζε ησλ βαζηθψλ
ζηφρσλ γηα ηνπο ηχπνπο εμέιημεο ησλ δαζψλ λα πεξηιακβάλεη, δηαθνξεηηθέο απ’
φηη ζηε Βάδε-Βπξηεκβέξγε, πξνζεγγίζεηο γηα ηνλ ρεηξηζκφ ησλ δαζηθψλ
πεξηνρψλ ΦΥΣΖ 2000.

Αλάγθε πεξεηαίξσ έξεπλαο
Ψο ζηξαηεγηθή γηα ηε κείσζε ησλ θηλδχλσλ πξνηάζεθε ε κεηαηξνπή ησλ ακηγψλ
ζπζηάδσλ θσλνθφξσλ ζε κεηθηέο ζπζηάδεο κε ζαθή αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ
πιαηχθπιισλ.
Τν εξψηεκα, φκσο, πνπ πξνθχπηεη θαη παξακέλεη εχινγν είλαη ζε πνηφ βαζκφ νη
κεηθηέο ζπζηάδεο είλαη θαηάιιειεο γηα ηνπο εθάζηνηε ζηαζκνχο θαη ζε πνην βαζκφ
ηα πιαηχθπιια δαζνπνληθά είδε έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ζπκβηψλνπλ θαη κε αιιά
πξνο κείμε δαζνπνληθά είδε, ηα νπνία φκσο κπνξεί λα έρνπλ δηαθνξεηηθέο κνξθέο
θαη ραξαθηεξηζηηθά αχμεζεο ή εμέιημεο.
Δλ ηνχηνηο ζα ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, λα εξεπλεζνχλ νη δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο θαη
εμέιημεο ησλ δηαθφξσλ ζε κίμε πιαηχθπιισλ δαζνπνληθψλ εηδψλ ζε δηαθνξεηηθνχο
ζηαζκνχο, εηδηθά ζε ζρέζε κε ηελ νκαιή ζπκβίσζε, ηελ αληνρή θαηαπφλεζήο ηνπο,
αθφκα θαη ζηηο κεγαιχηεξεο θιάζεηο ειηθίαο ηνπο.
Απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη φρη κφλν ζηελ Διιάδα, αιιά ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε
ελφςεη ησλ αιιαγψλ ησλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ ( BRANG, 2009; BRANG et al., 2009;
BUGMANN et al., 2009; ROSSET et al., 2009; W OHLGEMUTH et al., 2009; HARARI et al.,
2009; TINNER et al., 2009).
Καηά ηνλ GREGORY et al. (2006) επηρεηξείηαη κέζσ ελφο ρεδίνπ πεξηβαιινληηθήο
πξνζαξκνζηηθόηεηαο:
 λα επηιπζνχλ πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ιφγσ κεγάισλ αβεβαηνηήησλ θαη
θηλδχλσλ,
 λα γεληθεπηνχλ νη γλψζεηο δηαρείξηζεο κέζσ ζρεδφλ πεηξακαηηθψλ ρεηξηζκψλ
θαη ζηνρνζεηεκέλεο παξαθνινχζεζεο (έιεγρνη ησλ επηδφζεσλ).
Δμαθνινπζνχλ βέβαηα λα ππάξρνπλ πνιιά πξνβιήκαηα, ηα νπνία ζα πξέπεη λα
επηιπζνχλ θαη αθνξνχλ θπξίσο ζέκαηα γελεηηθήο. Έηζη, σο πξνο ηελ έξεπλα ηεο
απφ νηθνινγηθήο απφςεσο θαηλνηππηθήο πιαζηηθφηεηαο ησλ θπηηθψλ εηδψλ ζα
πξέπεη λα δχλαληαη ε ίδηα δένπζα πξνζνρή φπσο δίλεηαη ζηελ έξεπλα γηα ηελ
ζεκεξηλή θπζηθή εμέιημε ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ. Απηφ αθνξά ηηο
θπηνγελεηηθέο επηπηψζεηο ελάληηα ζηηο δηάθνξεο πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηοεπηπηψζεηο θαη δηαδηθαζίεο ηεο θπζηθήο επηινγήο.
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Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ζην κέιινλ, θαηά ηελ επηινγή ησλ δαζνπνληθψλ εηδψλ, φπσο θαη
θαηά ηελ εθαξκνγή εγγχηεξσλ θπζηθά πξνζαλαηνιηζκέλσλ δαζνθνκηθψλ κέηξσλ
θαη ρεηξηζκψλ, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν νη ππνζέζεηο ή νη
ελδείμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζαξκνζηηθφηεηαο.
7.3 Γηαρείξηζε ησλ δαζηθώλ νηθνζπζηεκάησλ ηνπ δηθηύνπ ΦΤΖ 2000
Μεηά ηελ έγθξηζε ηεο επξσπατθήο Οδεγίαο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ
θπζηθψλ ηχπσλ νηθφηνπσλ, θαζψο θαη ησλ εηδψλ ηεο άγξηαο ρισξίδαο θαη παλίδαο
θνηλνηηθήο ζεκαζίαο – 92/43/ΔΟΚ-Οδεγία ησλ Οηθφηνπσλ –, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
θαη ηεο Οδεγίαο γηα ηε δηαηήξεζε ησλ άγξησλ πηελψλ – 79/409/ΔΟΚ-Οδεγία γηα ηα
άγξηα πνπιηά – ηα θξάηε κέιε ππνρξενχληαη λα ραξαθηεξίδνπλ εηδηθέο
πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ή δψλεο εηδηθήο πξνζηαζίαο θαη λα πξνβάινπλ ηα
θαηάιιεια δαζνθνκηθά κέηξα κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία, δηαηήξεζε ε θαιπηέξεπζε
ηνπο. Με ηηο Οδεγίεο απηέο δεκηνπξγήζεθε έλα παλεπξσπατθφ δίθηπν
πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, ην επνλνκαδφκελν δίθηπν ΦΥΣΖ 2000.
Γηα ηελ επηινγή ηνλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, ε Δ.Δ. δελ έρεη εγθξίλεη αθφκα
θάπνηνπο εηδηθνχο θαλνληζκνχο. Απηή ηελ αθήλεη ζηελ δηάζεζε ησλ θξαηψλ κειψλ
θαη επηπιένλ πξνηξέπεη ηηο ρψξεο λα ιάβνπλ απηφλνκα ηα θαηάιιεια νηθνινγηθά
πξνζαλαηνιηζκέλα δαζνθνκηθά κέηξα γηα ηνλ ζρεδηαζκφ, δηαρείξηζε θαη δηαηήξεζε
ησλ νηθνηφπσλ θαη ησλ ελδηαηηεκάησλ ηνπο.
Ύζηεξα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο νδεγίαο, ππνρξεψζεθε θαη ε Διιάδα σο κέινο ηεο
ΔΔ λα ζπκβάιιεη ζηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ησλ απεηινχκελσλ ηχπσλ
νηθνηφπσλ, ή ησλ απεηινχκελσλ ζπάλησλ εηδψλ παλίδαο θαη απηνθπνχο ρισξίδαο
θνηλνηηθήο ζεκαζίαο.
Τν έηνο 1995, αλαπηχρζεθαλ θαη δεκνζηεχηεθαλ απφ ην Διιεληθφ Κέληξν Βηνηφπσλ
Υγξνηφπσλ (ΔΚΒΥ) πξνδηαγξαθέο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ελ ιφγσ πεξηνρψλ. Απηέο
δεκηνπξγήζεθαλ κεηά απφ αλάζεζε ηνπ άιινηε Υπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, ην
νπνίν καδί κε ηνπο 27 ειιεληθνχο θνξείο δηαρείξηζεο ησλ πεξηνρψλ ΦΥΣΖ 2000
ήηαλ ππεχζπλν γηα ηε δηαρείξηζή ηνπο. Δλλέα ρξφληα αξγφηεξα αλαλεψζεθαλ θαη
αλαζεσξήζεθαλ νη πξνδηαγξαθέο απηέο θαη δεκνζηεχηεθαλ εθ λένπ ην 2004.
Τν βαζηθό πξόβιεκα απηψλ ησλ πξνδηαγξαθψλ δηαρείξηζεο, είλαη φηη δελ
πεξηιακβάλνπλ θακία κέζνδν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο γηα θάζε
πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή ή εηδηθή δψλε πξνζηαζίαο μερσξηζηά.
Με απηέο ινηπφλ ηηο νδεγίεο-πξνδηαγξαθέο επεηεχρζε κφλν ελ κέξεη ε ππνζηήξημε
ηνπ αλαηηζέκελνπ απφ ην πξναλαθεξζέλ Υπ. Πεξηβάιινληνο έξγνπ ησλ 27 θνξέσλ
δηαρείξηζεο γηα ηελ εθπφλεζε ησλ δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ.
Γηα ηνλ ιφγν απηφ παξνπζηάζηεθε ζηελ δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηνπ KALAPODIS (2010),
κέζσ ελφο παξαδείγκαηνο ζε κηα πεξηνρή ηνπ δάζνπο ηεο Διαηηάο, ε νπνία
βξίζθεηαη ππφ ην θαζεζηψο εηδηθήο δηαρείξηζεο ησλ πεξηνρψλ ΦΥΣΖ 2000, ην πψο
ζα έπξεπε θάζε ηέηνηνπ είδνπο πεξηνρή λα ραξηνγξαθείηαη θαη λα πεξηγξάθεηαη.
Ταπηφρξνλα ζα έπξεπε λα απνζαθεληζηεί, ην πψο ζα πξέπεη γεληθφηεξα λα
θαηαγξαθνχλ ζε γεληθέο γξακκέο νη νδεγίεο ραξηνγξάθεζεο θαη πψο ζα
κπνξνχζαλ ηα δηάθνξα δηαρεηξηζηηθά-δαζνθνκηθά κέηξα λα ηείλνπλ εγγχηεξα πξνο
ηελ θχζε.
Δπίζεο, επηζεκάλζεθε, ην πψο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηα ζεκαληηθφηεξα
κέηξα δηαηήξεζεο, ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ δηαζθάιηζε ησλ νηθνηφπσλ θαη
ησλ ελδηαηηεκάησλ θνηλνηηθήο ζεκαζίαο, έηζη ψζηε λα δηαηεξεζεί θαη λα βειηησζεί ε
πνηφηεηά ηνπο. Δπηπιένλ, έγηλαλ πξνηάζεηο γηα ηε δηαδηθαζία ξνήο ηνπ ζπλφινπ ηεο
κεζφδνπ, κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ.
Μεηά απφ φια απηά ζα πξέπεη λα ηεζνχλ εηο γλψζε ηα αθφινπζα ζεκαληηθά
δεηήκαηα:

Ο δηαρσξηζκόο ησλ θπζηθώλ ηύπσλ νηθνηόπσλ ζηα πιαίζηα ηνπ δηθηχνπ
πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ΦΥΣΖ 2000, ζα έπξεπε λα ζπλδέεηαη ζε κεγάιν
βαζκφ κε ηνπο κειινληηθνχο ηχπνπο εμέιημεο ησλ δαζψλ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ,
ηίζεηαη ε απφ νηθνινγηθήο απφςεσο δπλακηθή ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ
σο ζεκαληηθή βάζε.


Τα πεξηζζφηεξα δάζε ηεο Διιάδαο βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία εμέιημήο ηνπο,
εμειίζζνληαη δειαδή απφ αξρηθά ζε ηειηθά ζηάδηα δηαδνρήο. Γηα ηνλ ιφγν
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απηφ, ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπο ζα πξέπεη πξψηα λα νξηνζεηείηαη
ραξηνγξαθηθά, κε ηε ρξήζε έγθπξσλ θαη επίθαηξσλ αεξνθσηνγξαθηώλ
θαη έπεηηα λα ειέγρεηαη ζην πεδίν κε ηε ρξήζε ελφο εγρεηξηδίνπ πεξηγξαθήο,
αλάιπζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο εηδψλ άγξηαο
ρισξίδαο θαη παλίδαο θαη ηχπσλ νηθνηφπσλ.


Γηα ηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα ηεο Διιάδαο θαη ηα ζηάδηα εμέιημήο ηνπο ζα
πξέπεη λα ζπληαρζνχλ πξνηάζεηο δαζνθνκηθώλ ρεηξηζκώλ γηα ηελ
πξνψζεζε ηεο Αξρήο ηεο θπζηθά πξνζαλαηνιηζκέλεο δηαρείξηζεο θαη ησλ
δαζηθψλ ηχπσλ εμέιημεο.



Σηα πιαίζηα ηεο επηθείκελεο δαζηθήο δηαρεηξηζηηθήο ζα πξέπεη νη πξνηάζεηο
ρεηξηζκώλ λα εθαξκνζηνύλ αλά ζπζηάδα θαη λα ελζσκαησζνύλ ζηνλ
παξαδνζηαθφ ζρεδηαζκφ εθκεηάιιεπζεο.

Αλάγθε πεξεηαίξσ έξεπλαο
Όπσο έρεη ήδε γίλεη γλσζηφ, κεηά ηηο ηειεπηαίεο εθινγέο ηνπ 2009 ζηελ Διιάδα, ηα
δχν Υπνπξγεία Γεσξγίαο θαη Πεξηβάιινληνο – ζην βαζκφ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ
ηνκέα ησλ δαζψλ – ελνπνηήζεθαλ. Τν λενζπζηαζέλ Υπνπξγείν κε ην φλνκα
,Υπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο’ είλαη ηψξα ππεχζπλν
ηφζν γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ ειιεληθψλ δαζψλ, φζν θαη γηα ηε
δηαρείξηζε ησλ πεξηνρψλ ΦΥΣΖ 2000. Απηφ ζα κπνξνχζε λα είλαη έλα πνιχ κεγάιν
πιενλέθηεκα, δηφηη ε επζχλε θαη γηα ηνπο δχν απηνχο ηνκείο βξίζθεηαη, ζα ιέγακε,
θάησ απφ κία θαη ηελ ηδία ζηέγε. Αιιά, επί ηνπ παξφληνο είλαη αθφκε αζαθέο, ην
πψο ζα ζηειερσζεί ην Υπνπξγείν, γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηελ επίιπζε απηψλ ησλ
κεγάισλ πξνθιήζεσλ.
Θα πξέπεη λα αληηκεησπίζεη θαη λα επηιχζεη ηα παξαθάησ ππνδεηήκαηα:
 Πξψηα ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί, πνηνο ζα είλαη κειινληηθά ν ππεχζπλνο γηα
ηελ εθπφλεζε θαη ηελ εθαξκνγή ζηε πξάμε ησλ εθάζηνηε δηαρεηξηζηηθώλ
ζρεδίσλ, γηα ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ ηερληθή επίβιεςε ηεο εθπφλεζεο ησλ
ζρεδίσλ ησλ πεξηνρψλ ΦΥΣΖ 2000 ηφζν ζηηο ρνξηνιηβαδηθέο θαη δαζηθέο
εθηάζεηο φζν θαη ζηηο γπκλέο.


Δπείγνπζα είλαη επίζεο ε δεκηνπξγία ραξηνγξαθήζεσλ δαζηθώλ
βηνηόπσλ. Απηέο νη ραξηνγξαθήζεηο είλαη ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηελ
δηαρείξηζε ησλ πεξηνρψλ απηψλ θαη ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ
πνξεία ηεο δαζηθήο δηαρεηξηζηηθήο. Απφ ηε ραξηνγξάθεζε ησλ δαζηθψλ
βηνηφπσλ πξνθχπηνπλ ν δηαρσξηζκφο ησλ πεξηνρψλ, ησλ θαηαζηάζεσλ θαη
ησλ πξνηάζεσλ κέηξσλ γηα ηνπο δαζηθνχο ηχπνπο νηθνηφπσλ.



Γηα κεηξήζεηο ζην πεδίν ζα πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ εηδηθέο θόξκεο
εηζαγσγήο δεδνκέλσλ γηα ηνπ δαζηθνύο νηθνηόπνπο σο κνλάδεο
απνγξαθήο.



Τν πεξηερφκελφ ηνπο πξέπεη λα ιακβάλεηαη απφ ςεθηαθά πξόηππα δειηία
δεδνκέλσλ γηα φινπο ηνπο νηθνηφπνπο θαη είδε. Απηά ηα δειηία πξέπεη λα
είλαη έηζη ζρεδηαζκέλα, ψζηε λα κπνξεί ε απνγξαθή, ε πεξηγξαθή θαη ν
έιεγρνο λα ελεκεξψλνληαη ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ.



Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα αλαπηπρζεί κηα κέζνδνο αμηνιόγεζεο ησλ ηύπσλ
νηθνηόπσλ. Απηή ε κέζνδνο ζα πξέπεη λα ρξεζηκεχεη σο ζεκείν αλαθνξάο
γηα ηελ θαηάζηαζε δηαηήξεζεο ησλ ηχπσλ νηθνηφπσλ.
Σηε Βάδε-Βπξηεκβέξγε, ε θαηάζηαζε δηαηήξεζεο ησλ πεξηνρψλ απηψλ
αμηνινγείηαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα:
(1.) ζε επίπεδν βηνγεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ, ή ζε επίπεδν θξαηηδίνπ
(2.) γηα ηηο πεξηνρέο ΦΥΣΖ 2000 θαη
(3.) γηα ηηο κνλάδεο απνγξαθήο ηνπο.

Σηελ Διιάδα ζα κπνξνχζε θάιιηζηα λα εθαξκνζηεί ην ίδην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο.
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Γηαθαίλεηαη, ινηπφλ, φηη γηα ηε δαζηθή δηαρεηξηζηηθή πξάμε ζηελ Διιάδα ζρεηηθά κε
ηε δηαρείξηζε ησλ πεξηνρψλ ΦΥΣΖ 2000 ζα πξέπεη λα επηιπζνχλ αθφκε θάπνηα
ηδηάδνπζαο ζεκαζίαο δεηήκαηα.
Δπηηαθηηθά αλαγθαίν είλαη λα αλαπηπρζεί έλα πξνζρέδην ελφο εγρεηξηδίνπ γηα ηε
δηαρείξηζε ησλ πεξηνρώλ ΦΤΖ 2000. Έλα ηέηνην εγρεηξίδην ζα πξέπεη λα
πεξηέρεη ππνρξεσηηθέο γηα φιε ηελ ρψξα θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, γηα ηελ
εθπφλεζε εηδηθψλ δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ γηα ηηο πεξηνρέο απηέο. Με ην εγρεηξίδην
απηφ ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί, φηη φια ηα ζρέδηα ζα ιακβάλνπλ πιένλ ρψξα ππφ
ην πξίζκα ελφο θνηλνχ πξνηχπνπ, φηη φινη νη ελδηαθεξφκελνη ζα ζπκκεηέρνπλ επί
ηνπ δένληνο θαη φηη φια ηα απνηειέζκαηα ζα κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ κεηαμχ ηνπο
θαη ζα κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ γηα ην ζχλνιν ηεο ρψξαο.
Οη πξνηάζεηο απφ ηελ πεξηπησζηνινγηθή κειέηε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ηνπ
ζπγγξαθέα, ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ κηα αξρηθή ψζεζε γηα ην
πξναλαθεξζέλ εγρεηξίδην. Ψζηφζν, νη άλζξσπνη ηεο πξάμεο, ρξεηάδνληαη επηπιένλ
εθηεηακέλε θαηάξηηζε θαη ζα πξέπεη λα απνθηήζνπλ εκπεηξίεο, γηα λα κπνξέζνπλ
λα εθαξκφζνπλ ηηο απαηηήζεηο ελφο ηέηνηνπ είδνπο εγρεηξηδίνπ.
7.4 Ζ ειιεληθή δαζηθή δηαρεηξηζηηθή από ην 1965 θαη νη πξννπηηθέο εμέιημήο
ηεο
Οη ειιείςεηο ησλ αθφκε ηζρπνπζψλ ζηαηηθψλ θαη μεπεξαζκέλσλ πιένλ ειιεληθψλ
νδεγηψλ εθπφλεζεο δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ θαη νη ζρεηηθέο πξνηάζεηο
ηξνπνπνίεζήο ηνπο αθνξνχλ θπξίσο παξαδνζηαθά θαη κνλνκεξή ζηνηρεία δαζηθψλ
δηαρεηξηζηηθψλ κεζφδσλ ηφζν γηα ηελ ζεσξία φζν θαη γηα ηελ πξάμε.
Σθνπφο, επνκέλσο είλαη ε εμέιημή ηνπο ζχκθσλα κε ηελ θπζηθφηεηα, ηελ
πεξηβαιινληηθή πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη ηελ ελζσκάησζε φισλ ησλ δαζηθψλ
ιεηηνπξγηψλ ζηε δαζηθή δηαρείξηζε.
Μεηά απφ κηα κειέηε ησλ νδεγηώλ εθπόλεζεο δηαρεηξηζηηθώλ ζρεδίσλ ηνπ
1953/65 θαη βάζεη κηαο ζχγθξηζήο ηνπο κε ηελ ηξέρνπζα πξνζέγγηζε ηεο ΒάδεοΒπξηεκβέξγεο είλαη ζεκαληηθά ηα εμήο λέα ραξαθηεξηζηηθά:


Ζ κειινληηθή δαζηθή δηαρείξηζε ζα πξέπεη λα πξνζαλαηνιίδεηαη πεξηζζφηεξν
ζηελ θπζηθή δπλακηθή ησλ δαζώλ. Καηά ζπλέπεηα, ζα πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηνχληαη νη ήδε πξναλαθεξζέληεο δαζηθνί ηύπνη εμέιημεο ζηνπο
δαζνθνκηθνχο ζρεδηαζκνχο.



Αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε θάζε δαζηθφ ζηαζκφ, ζα πξέπεη
θαηά ηελ επηινγή ηνπ δαζνπνληθνχ είδνπο πξνο πξνψζεζε, λα δίλεηαη ε
δένπζα πξνζνρή ζην πξναλαθεξζέο κνληέιν ηεο πξνζαξκνζκέλεο
νηθνπιαζηηθήο βιαζηεζεο.



Γηα ηελ κείσζε ησλ απεηιψλ-θηλδχλσλ έλαληη βηνηηθψλ θαη αβηνηηθψλ
αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ζην δάζνο, ζα πξέπεη ηα παξαγσγηθά δάζε, θαη
ζπγθεθξηκέλα νη κε θπζηθέο ζπζηάδεο ηνπο, κέζσ ηεο αχμεζεο ηνπ πνζνζηνχ
ησλ πιαηχθπιισλ εηδψλ, λα αλαρζνχλ ζε ιηγόηεξν αζηαζείο κεηθηέο
ζπζηάδεο.



Ζ θπζηθή αλαγέλλεζε ησλ δαζώλ εμαθνινπζεί λα είλαη ζεκαληηθή. Αιιά νη
θπηεχζεηο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ, ζηηο γπκλέο επηθάλεηεο, λα επέιζνπλ
ηαρχηεξα ζε κνξθέο δαζηθήο δνκήο ηειηθψλ ζηαδίσλ δηαδνρήο. Σε απηέο ηηο
πεξηπηψζεηο ζα πξέπεη λα πξνηείλνληαη ξεαιηζηηθέο πξνζεγγίζεηο.



Οη επηζπκεηέο απφ ηνλ άλζξσπν δηαζηάζεηο ησλ δέλδξσλ, ζα πξέπεη λα
ζεσξνχληαη κφλν σο κεγέζε πιαηζίνπ. Θα πξέπεη απηέο, γηα θάζε λέα
πεξίνδν ηεο δαζηθήο ρξήζεο, λα ελεκεξψλνληαη ή λα επαλαπξνζδηνξίδνληαη
κε βάζε ηνπο αληίζηνηρνπο ζηαζκηθνχο θαη ρξνληθνχο παξάγνληεο.
Όζνλ αθνξά ηελ ηαρχηεξε επίηεπμε ησλ θαηά επηζπκία δηαζηάζεσλ ησλ
δέληξσλ, είλαη ζεκαληηθή ε έγθαηξε πξνψζεζε ησλ κειινληηθψλ-επίιεθησλ
αηφκσλ – αιιά πάληα ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο αληίζηνηρεο νηθνινγηθέο θαη
πξνζηαηεπηηθέο απαηηήζεηο.



Γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ δαζψλ ζα πξέπεη λα είλαη εμίζνπ ζεκαληηθνί νη
πξνζηαηεπηηθνί, θνηλσληθνί θαη παξαγσγηθνί ζθνπνί, λα ηίζεληαη δειαδή
ηζάμηα πάλσ ζηελ ίδηα θιίκαθα.
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Γηα λα επηηεπρζνχλ απηνί νη ζηφρνη, ζα πξέπεη καδί κε ηνλ ηκεκαηηθφ πιένλ
ζρεδηαζκφ λα ιάβνπλ κεγαιχηεξν βάξνο νη ζηξσκαηνπνηεκέλνη ζρεδηαζκνί,
θαζψο επίζεο θαη νη, ζην πιαίζην ηεο δαζηθήο εμέιημεο, ζπλαθείο κε απηνχο ηχπνη
εμέιημεο δαζψλ. Νέεο ηερλνινγίεο, φπσο πξνζνκνησηέο αχμεζεο, κνληέια GIS,
ηερληθή ΄επηρεηξηζηαθήο έξεπλαο΄ θαη ν ζπκκεηνρηθφο ζρεδηαζκφο κπνξνχλ λα
δψζνπλ κηα νπζηαζηηθή βνήζεηα ζηελ πξνζπάζεηα απηή.
Σαλ κηα λέα πξνζέγγηζε ζηελ επηζηεκνληθή κειέηε ησλ ζεκεξηλψλ θαη ησλ
κειινληηθψλ πξνθιήζεσλ ηνπ καθξνπξφζεζκνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο δαζνθνκηθήο
εθαξκνγήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο απμαλφκελεο αβεβαηφηεηαο, ζρεηηθά κε ηελ
αλάπηπμε ησλ νηθνινγηθψλ πξνηχπσλ θαη θνηλσληθψλ αλαγθψλ, έρεη δεκηνπξγεζεί
ηα ηειεπηαία ρξφληα ν φξνο ηεο ,πξνζαξκνζκέλεο δαζηθήο δηαρείξηζεο’.
Σχκθσλα κε ηνπο W ALTERS and HOLLING (1990) and HALBERT (1993), νη GREGORY
et al. (2006) δηαίξεζαλ απηφλ ηνλ φξν ζε ΄΄παζεηηθά πξνζαξκνζκέλε δηαρείξηζε΄΄
θαη ζε ΄΄ελεξγεηηθά πξνζαξκνζκέλε δηαρείξηζε΄΄.
Οη BRANG et al. (2009) πήξαλ απηή ηελ ηδέα θαη πξνζπάζεζαλ λα ηελ
ζπγθεθξηκελνπνηήζνπλ φπσο παξαθάησ (Πηλ.3).
Πηλ. 3: Δλεξγεηηθή Vs. Παζεηηθήο
πξνζαξκνζκέλεο ζην πεξηβάιινλ
δηαρείξηζεο
(BRANG et al., 2009, ηξνπνπνηεκέλν)

Δθηφο απφ ην γεγνλφο φηη ν ζπλδπαζκφο ησλ φξσλ ΄΄παζεηηθή΄΄ θαη ΄΄δηαρείξηζε΄΄
δελ πθίζηαηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, δηφηη ε δηαρείξηζε ζεκαίλεη θαζαπηή
΄΄ελεξγεηηθή δξάζε΄΄, ππάξρνπλ θαη άιιεο έλλνηεο πνπ είλαη ακθηζβεηήζηκεο. Έηζη,
ζην κέιινλ ζα αληηκεησπίδνληαη νη πξνγλψζεηο κε κεγαιχηεξε αβεβαηφηεηα απ’ φηη
απηφ ζπλέβαηλε ζην παξειζφλ. Ζ παξαθνινχζεζε κπνξεί λα ήηαλ αλέθαζελ κηα
πνιχ ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα ζηε δαζνπνλία, αιιά απηφ δελ ζπκβαίλεη πιένλ
ζήκεξα. Σην κεηαμχ, κφλν νη κέζνδνη απνγξαθήο θαη αμηνιφγεζεο έρνπλ βειηησζεί
θαη απηφ επέηξεςε ηε δεκηνπξγία πνιχ δηαθνξεηηθψλ απνηειεζκάησλ. Σπλνιηθά
θαίλεηαη, φζνλ αθνξά ην ζέκα απηφ, ε χπαξμε πεξαηηέξσ αλάγθεο γηα έξεπλα θαη
ζπδήηεζε. Γελ ππάξρεη, φκσο, θακία ακθηβνιία φηη ε εμέιημε, πνπ πεξηγξάθεθε θαη
εμεγήζεθε ζηελ εξγαζία απηή, πεξηθιείεη λέεο, θαηλνηφκεο ηδέεο γηα ηελ ειιεληθή
δαζνπνλία, νη νπνίεο κειινληηθά ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαη λα
πξνζαξκνζηνχλ ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο.
Ζ ρξήζε λέσλ ηερληθψλ, φπσο πξνζνκνησηέο αχμεζεο, κπνξεί λα ζεσξεζεί κφλν
σο έλα ππνζηεξηθηηθφ εξγαιείν ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ (DENSBORN, 1999).
Γηα ηελ πεξεηαίξσ εμέιημε ηεο δαζνπνλίαο, ή ηελ πξνζαξκνγή ηεο ζηηο
κεηαβαιιφκελεο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο απαηηνχληαη πην πεηξακαηηθέο
εξεπλεηηθέο πξνζεγγίζεηο, θαιχηεξε θαηαγξαθή ησλ πνηθίισλ ιεπηνκεξεηαθψλ
απνηειεζκάησλ, εθηεηακέλεο αλαιχζεηο φισλ ησλ δηαζέζηκσλ – αθφκε θαη ησλ
παιαηφηεξσλ – ζηνηρείσλ, εμαθξίβσζε θαη δνθηκή ησλ απνηειεζκάησλ αλάιπζεο,
πνπ επηηεχρζεθαλ κε ηελ πιένλ ηερλεηή λνεκνζχλε – δειαδή κε πξνζνκνησηέο
αχμεζεο – θαη πξνγλψζεηο.
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Οη BRANG et al. (2009) θαηαγγέιινπλ, φηη ιακβάλεη ρψξα κηα πνιχ κηθξή
αληαιιαγή γλψζεσλ, φηη θαηλνηνκίεο δελ ιακβάλνληαη επαξθψο ππφςε θαη φηη νη
ζηφρνη δελ εμεηάδνληαη αξθεηά θξηηηθά.
Όια απηά είλαη επηρεηξήκαηα, πνπ πξέπεη κειινληηθά λα ιεθζνχλ ππφςε θαη ζηελ
ειιεληθή δαζνπνλία, ή ηε δαζηθή δηαρεηξηζηηθή, σο θχξην ζψκα ηνπ ζρεδηαζκνχ.
Ζ ειιεληθή δαζηθή δηαρεηξηζηηθή, θπξηνιεθηηθά, βξίζθεηαη κπξνζηά ζε κηα δηπιή
πξφθιεζε:


Θα πξέπεη κεηά απφ 60 ρξφληα λα ιάβεη ππφςε ηεο ηα λέα θαζήθνληα , ηα
νπνία ηίζεληαη ζηε δαζνπνλία. Απηφ ζρεηίδεηαη κε ηελ εμέιημε ζηνλ ηνκέα ηεο
πξνζηαζίαο ηεο θύζεο, ηεο δαζνθνκηθήο, ηεο αλαςπρήο θαη ησλ
ηερληθώλ θαηλνηνκηώλ. Απηή ε εμέιημε είλαη αξρηθά αλεμάξηεηε απφ ηηο
πηζαλέο θιηκαηηθέο αιιαγέο.



Θα πξέπεη επίζεο λα πξνζαξκνζηεί ζηελ απμαλφκελε αβεβαηφηεηα, πνπ
κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο θαη θαη’ επέθηαζε ηηο
ζηαζκνινγηθέο αιιαγέο, νη νπνίεο νθείινληαη ζε πνηθίια αίηηα.

Απφ φια απηά δηαθαίλεηαη ν πεξηνξηζκφο γηα ηελ άκεζε θαη πιήξε ελεκέξσζε,
φπσο επίζεο θαη γηα ηε ξηδηθή αλαζεψξεζε ηεο δαζηθήο δηαρεηξηζηηθήο ζηελ
Διιάδα.
Παξ’ φια απηά, κεξηθνί θηιφδνμνη ζηφρνη – φπσο θαη παιαηφηεξα – δχζθνια
κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ. Δπίζεο, δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί κηα πιήξεο δηείζδπζε
ζηα πξνβιήκαηα, φπσο ήδε είρε αλαγλσξίζεη ν KURTH (1994):
«Άλλωζηε μαρ είναι γνωζηό – παπόλη ηην καηανόηζη ηος
παπελθόνηορ και ηην επίγνωζη ηηρ ηπέσοςζαρ
ππαγμαηικόηηηαρ – όηι η ζίγοςπη γνώζη αποηςγσάνει …»
(„Freilich ist uns – trotzt Verstehens der
Vergangenheit und Kennens der aktuellen
Wirklichkeit – sicheres Wissen versagt…“)
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ZUSAMMENFASSUNG
Derzeitiger Stand der Waldwirtschaft in Griechenland
Die Waldökosysteme Griechenlands sind geprägt einerseits durch sich ständig
wandelnde Umweltbedingungen und andererseits durch menschliche, nicht
nachhaltige Einflüsse. So haben die jahrhundertelange Übernutzung von Brennund Bauholz sowie die Waldweide zu erheblicher Degradation hinsichtlich
Artenzusammensetzung und Struktur, Funktionsgefüge, Leistungsfähigkeit und
Dynamik geführt. Die Wälder weichen deshalb stark von natürlichen Aufbauformen
ab.
Seit einigen Jahren zeigt sich allerdings, dass sich die griechischen Wälder als
Folge des nachlassenden Nutzungsdrucks langsam wieder „erholen“. Derzeit
befinden sich die meisten von ihnen im Übergang von Pionier- zu
spätsukzessionalen Stadien.
Zahlreiche griechische Forstwissenschaftler und -praktiker bemühen sich seit über
60 Jahren, d. h. seit dem Ende des 2. Weltkrieges, darum, die Wälder zu erhalten
und zu bewirtschaften. Damit soll die griechische Waldwirtschaft insgesamt
verbessert werden. Das ist jedoch nur teilweise gelungen.
Ein wichtiges Ereignis in der Geschichte der griechischen Waldwirtschaft und
Forstwissenschaft war die Verabschiedung forstlicher Dienstanweisungen im Jahr
1953 und ihrer Ergänzungen 1965 durch das damalige Ministerium für
Landwirtschaft. Ziel dieser Vorschriften war, bzw. ist bis heute, die Bewirtschaftung
der griechischen Wälder anhand forstlicher Betriebspläne zu regeln. Diese sind
jedoch schwerpunktmäßig auf die Nachhaltsregelung der Holzerträge ausgerichtet,
d.h. auf die traditionelle nachhaltige und planmäßige Holzproduktion und
Holznutzung.
Bemühungen zahlreicher Experten, diese Anweisungen an die inzwischen aktuell
gewordenen, weitergehenden Anforderungen an die Waldbewirtschaftung
anzupassen, waren bisher nicht erfolgreich. Heute, fast 60 Jahre später, zeigen
sich dementsprechend erhebliche Defizite:
 Soziale, genauso wie ökologisch begründete Waldfunktionen haben ihren
Ursprung in den veränderten gesellschaftlichen Ansprüchen. Sie stehen jedoch
immer noch im Hintergrund der gültigen Bewirtschaftungsvorschriften.
 Es ist mehr und mehr offenkundig, dass die griechischen Wälder einer starken
Dynamik in Richtung der Wiederherstellung natürlicher Aufbauformen
unterliegen. Dennoch wurden derartige natürliche Entwicklungen nicht in die
Forsteinrichtungsanweisungen von 1953/1965 einbezogen.
 In den Anweisungen werden die europäischen Richtlinien zum Schutz der
Lebensräume besonders gefährdeter Tier- und Pflanzenarten (Flora-FaunaHabitat-Richtlinie), bzw. die Bemühungen um die Minderung des raschen
Verlusts an Biodiversität im europäischen Raum außerdem nicht berücksichtigt.
 Schließlich wird den Herausforderungen von Waldschutz und Waldnutzung
angesichts des Klimawandels mit den genannten Anweisungen, insbesondere
mit
den
dort
vorgeschriebenen
historischen
klassischen
Forsteinrichtungsverfahren, nicht Rechnung getragen.
Die alten forstlichen Forsteinrichtungsanweisungen sind offensichtlich nicht
geeignet, eine Waldbewirtschaftung sicherzustellen, die den Herausforderungen
von Klimawandel und gesellschaftlichem Wandel gerecht werden.
In der vorliegenden Studie werden drei wesentliche Prinzipien eines nachhaltigen
Managements von Waldökosystemen thematisiert und hinsichtlich ihrer
praktischen Umsetzung für Griechenland erörtert:
 Prinzipien der multifunktionalen Waldwirtschaft.
 Prinzipien einer naturnah ausgerichteten Waldbewirtschaftung.
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 Möglichkeiten der Anpassung der Waldbewirtschaftung an den Klimawandel
(Umweltadaption).
Diese für die griechische Forstwirtschaft neuen Ansätze, bzw. Prinzipien werden
geprüft, wie sie in das griechische forstliche Planungssystem integriert werden
können und inwiefern die bis heute lediglich als operative Planung zu
charakterisierende
Forstplanung
zu
einer
strategisch
ausgerichteten
weiterentwickelt werden kann.

