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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ουσιαστική προϋπόθεση για την αειφορική δασική διαχείριση ¨πολλαπλών χρήσεων¨
είναι η απογραφή και η χαρτογράφηση της υφιστάµενης κατάστασης όλων των
δασικών λειτουργιών. Παρ΄ όλες τις έρευνες που έχουν λάβει χώρα στην Ελλάδα για
την απογραφή δασικών λειτουργιών εκτός της ξυλοπαραγωγής µέχρι και σήµερα, η
ελληνική δασική διαχειριστική, όσον αφορά την απογραφή της υφιστάµενης
κατάστασης του δάσους, στα διαχειριστικά της σχέδια εστιάζεται κυρίως σε αυτήν
του ξυλώδη όγκου. Χαρτογράφηση και απογραφή της οικολογικής κατάστασης ή των
λειτουργιών προστασίας και αναψυχής του δάσους προς το παρόν δεν υφίστανται και
δεν διατίθενται προς βοήθεια για την λήψη απόφασης στον τελικό σχεδιασµό.
Σε πολλές περιπτώσεις, κάθε µια λειτουργία του δάσους (παραγωγή, προστασία και
αναψυχή) δεν µπορεί να εκπληρωθεί µε την ίδια εντατικότητα και τρόπο. Γι΄ αυτό
πρέπει για την κάθε µια λειτουργία να γίνεται ξεχωριστά και κατά τόπο απογραφή.
Μέσω της χαρτογράφησης των δασικών λειτουργιών µπορεί να γίνει ορατή η χωρική
κατανοµή των δασικών επιφανειών που πληρούν λειτουργίες ξυλοπαραγωγής,
προστασίας και αναψυχής. Οι πληροφορίες που προέρχονται από αυτή τη
χαρτογράφηση είναι πληροφορίες απογραφής της υφιστάµενης κατάστασης του
δάσους και όχι αποτέλεσµα του τελικού σχεδιασµού, οι οποίες όµως θα πρέπει να
αποτελούν προϋπόθεση στη διαδικασία λήψης απόφασης στον τελικό σχεδιασµό.
Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η ανάπτυξη οδηγιών χαρτογράφησης δασικών
λειτουργιών και η πρακτική τους εφαρµογή στην διαχείριση των δηµοσίων δασών της
Ελλάδας (Περιπτωσιολογική µελέτη ∆ηµόσιο ∆άσος Ελατιάς ∆ράµας) για την
περαιτέρω βελτίωση της ελληνικής δασικής διαχείρισης. Η µεθοδολογική πρόταση
της έρευνας αυτής βασίζεται στις µεθόδους χαρτογράφησης δασικών λειτουργιών της
Βάδης- Βυρτεµβέργης της Γερµανίας.

Λέξεις κλειδιά: Χαρτογράφηση δασικών λειτουργιών, λειτουργίες προστασίας και
αναψυχής, αειφορική διαχείριση πολλαπλών χρήσεων, Ελλάδα.
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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Εδώ και περίπου 200 χρόνια η δασοπονία είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την αρχή της
αειφορίας. Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει όλες οι λειτουργίες του δάσους να
λαµβάνονται υπόψη στον ίδιο βαθµό, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται ταυτόχρονα οι
έµµεσες και άµεσες καρπώσεις του δάσους. Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις θα έχει
επιτευχθεί µια οικολογικά συµβατή, κοινωνικά δίκαιη και οικονοµικά επικερδής
δασοπονία (Εικ. 1). Μόνο όταν πληρούνται οι τρεις αυτές προϋποθέσεις της
αειφορίας, οι οποίες είναι µεταξύ τους συνδεδεµένες, µπορούν να εξασφαλιστούν για
όλους τους µετόχους οι µακροπρόθεσµοι σκοποί της δασοπονίας.
Το πρότυπο της αειφορικής
∆ασοπονίας

Οικονοµικά επικερδής

Οικολογικά συµβατή

Κοινωνικά δίκαιη

Αειφορική ∆ασική Εκµετάλλευση

Λειτουργίες Παραγωγής

Λειτουργίες Προστασίας

Λειτουργίες Αναψυχής

Παραγωγή ξύλου και λοιπών
δασικών προϊόντων

Προστασία του νερού

∆άσος ως χώρος
αναψυχής

Προστασία του εδάφους

Προστασία του κλίµατος

Προστασία της φύσης
και του τοπίου

Απογραφή των δασικών λειτουργιών ως
θεµέλιο για την ∆ασική ∆ιαχειριστική

Εικ. 1: Σηµασία της χαρτογράφησης των δασικών λειτουργιών στο πρότυπο της αειφορικής
δασοπονίας πολλαπλών χρήσεων.
Abb.1: Bedeutung der Waldfunktionenkartierung im Leitbild der nachhaltigen multifunktionalen
Waldbewirtschaftung.
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Η εικόνα 1 διασαφηνίζει, ότι η απογραφή της υφιστάµενης κατάστασης του δάσους,
που λειτουργεί σαν βάση για την διαχείρισή του, θα πρέπει να διαθέτει πληροφορίες
για όλες τις λειτουργίες του.
Οι, κατά την χαρτογράφηση, απογεγραµµένες λειτουργίες προστασίας και αναψυχής
θα πρέπει να κατατάσσονται για λόγους συνοπτικότητας στις παρακάτω θεµατικές
ενότητες (Εικ.2):

∆ασικές Λειτουργίες
Λειτουργίες Αναψυχής

Προστατευτικές λειτουργίες

Νερό
Χώροι Αναψυχής
Έδαφος και ∆ιάβρωση

Κλίµα

Προστασία της φύσης
και τοπίου

Χώροι κυνηγιού,
ψαρέµατος,
αθλητισµού κ.α.

Εικ. 2: ∆ασικές λειτουργίες εκτός των λειτουργιών παραγωγής (Προστατευτικές λειτουργίες και
λειτουργίες αναψυχής).
Abb. 2: Waldfunktionen außer der Nutzfunktionen (Schutz- und Erholungsfunktionen).

Προστατευτικές λειτουργίες θεωρούνται εκείνες που επιδρούν ευνοϊκά στην υδατική
δίαιτα, τη διατήρηση-προστασία και βελτίωση του εδάφους, όπως επίσης και την
προστασία του κλίµατος. Η προστασία της φύσης και του τοπίου είναι µια εξίσου
βασική λειτουργία, η οποία γίνεται ιδιαίτερα σηµαντική στις περιπτώσεις έντονης
ανθρώπινης επίδρασης στα οικοσυστήµατα, τόσο σε επίπεδο πανίδας και χλωρίδας,
όσο και σε αυτό του τοπίου.
Εκτός των προστατευτικών λειτουργιών, το δάσος λειτουργεί και ως χώρος
αναψυχής. Αποτελεί για τον άνθρωπο µια αντισταθµιστική εµπειρία αντίθεσης µε το
αστικό περιβάλλον που ζει, διότι µέσω ενός ευνοϊκού κλίµατος (ισορροπηµένες
θερµοκρασίες, καθαρός αέρας, κ.α.), των εναλλαγών των αισθητικών
χαρακτηριστικών (χρωµάτων, γεωµορφολογικών σχηµατισµών, κ.α.), των
δυνατοτήτων παρατήρησης του φυσικού κάλλους και των δυνατοτήτων
πραγµατοποίησης διαφόρων δραστηριοτήτων (κυνήγι, ψάρεµα, αθλητισµό), του
παρέχει δυνατότητες φυσικής και ψυχικής ανάτασης.
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2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
2.1 Περιοχή έρευνας – ∆ηµόσιο δάσος Ελατιάς
Περιοχή έρευνας είναι το δηµόσιο δάσος της Ελατιάς το οποίο βρίσκεται στο
κεντρικό και βόρειο µέρος του Νοµού ∆ράµας, κατά µήκος των ελληνοβουλγαρικών
συνόρων. Το γεωγραφικό µήκος είναι 24° 15 σε 24° 25 και το γεωγραφικό πλάτος
είναι 41° 32 σε 41° 25. Συνολικά η επιφάνεια του ανέρχεται περίπου σε 50.000 ha.
Γεωµορφολογικά, η περιοχή χαρακτηρίζεται από την έντονη παρουσία των όξινων
πυριγενών πετρωµάτων, των πλουτωνιτών και των ηφαιστιτών. Το ανάγλυφο της
περιοχής στο βόρειο, δυτικό και κεντρικό τµήµα της, είναι ήπιο, χωρίς ιδιαίτερες
εξάρσεις και κλίσεις. Αντιθέτως, το βορειανατολικό, νοτιοανατολικό και ανατολικό
τµήµα της, εµφανίζει εξάρσεις, έντονες κλίσεις µε απότοµο ανάγλυφο και µε
υδρολογικές λεκάνες σχήµατος κλειστού V. Το κλίµα της ευρύτερης περιοχής
προσιδιάζει προς το µεταβατικό µεταξύ Μεσογειακού και Μεσευρωπαϊκού, γεγονός
που δικαιολογεί την παρουσία ψυχρόβιων ειδών, ∆.Πεύκης, Σηµύδας και της
Ερυθρελάτης. Το εύρος των θερµοκρασιών, ιδίως στη ζώνη των ψυχρόβιων
κωνοφόρων είναι µεγάλο, από ελάχιστες θερµοκρασίες το χειµώνα που ποικίλει από
+5° C έως 20° C µέχρι µέγιστες το καλοκαίρι από +18° C έως +28° C, µε µέση
ετήσια θερµοκρασία +5,4° C. Το µέσο ύψος βροχής ποικίλει από 300mm έως
600mm. Το υψόµετρο της περιοχής Ελατιά, κυµαίνεται από τα 70µ έως και τα 2230µ
και συγκεκριµένα στην περιοχή µελέτης το υψόµετρο κυµαίνεται από 500µ έως
1800µ. Το δάσος αποτελείται από µικτές και αµιγείς συστάδες από Picea abies
(ερυθρελάτη), Pinus sylvestris (δασική πεύκη), Fagus sylvatica s.l. (δασική οξιά) και
άλλα πλατύφυλλα είδη. Το ανατολικό τµήµα της περιοχής αποτελείται από
θερµοβιότερους τύπους βλάστησης µε συστάδες από Quercus petraea ssp.
medwediewii (= Q. Dalechampii), Q. fraineto (δρύς πλατύφυλλη) Pinus nigra
ssp.nigra var.caramanica (µαύρη πεύκη)
Όσον αφορά τις λειτουργίες που εξυπηρετεί το δάσος της Ελατιάς έχουµε:
Ξυλοπαραγωγή: Η περιοχή της Ελατιάς καταλαµβάνει το 5,16% των Ελληνικών
δασών και η ξυλοπαραγωγή της το 12,5% της συνολικής παραγωγής ξύλου της
χώρας. Το µέσο ξυλαπόθεµα των δασών της Ελατιάς ανέρχεται σε 122 m3 /ha όταν το
µέσο ξυλαπόθεµα του Ν. ∆ράµας είναι 11,9 m3 /ha και το συνολικό ξυλαπόθεµα της
Ελλάδας 62,4 m3 /ha. Από τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι η ξυλοπαραγωγή του
∆άσους της Ελατιάς παίζει σηµαντικό ρόλο όχι µόνο σε τοπικό αλλά και σε εθνικό
επίπεδο.
Βόσκηση: Μια ακόµη οικονοµική δραστηριότητα εκτός της ξυλοπαραγωγής που
αναπτύσσεται στο δάσος της Ελατιάς είναι η κτηνοτροφία (παραγωγή κρέατος και
γάλακτος). Η βοσκοϊκανότητα της Ελατιάς ανέρχεται σε 17,742 µικρές ζωικές
µονάδες/ha , ενώ η βοσκοφόρτιση της σε 14,426 µικρές ζωικές µονάδα/ha.
Προστασία: Οι περιοχές της Ελατιάς που βρίσκονται υπό νοµικό καθεστώς
προστασίας είναι η περιοχή ¨Πυραµίς Κούτρα¨ (NATURA 2000 µε κωδικό GR
1140003 και έκταση 7431,51ha) και η περιοχή ¨Στραβορέµα¨ (Απαγόρευση Θήρας –
Καταφύγιο θηραµάτων). Οι άλλες προστατευτικές λειτουργίες (προστασία του νερού,
εδάφους και κλίµατος) υπάρχουν µόνο σε θεωρητικό επίπεδο και δεν προστατεύονται
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µε βάση κάποιο νοµικό πλαίσιο. Μέχρι σήµερα δεν υπάρχουν ορισµοί και
χαρτογράφηση γι΄ αυτές τις προστατευτικές λειτουργίες (π.χ. ∆άσος για προστασία
νερού, εδάφους και κλίµατος) όπως και για τις λειτουργίες της αναψυχής.
Αναψυχή: Το δάσος της Ελατιάς είναι διάσηµο για την ικανότητα ξυλοπαραγωγής
του. Η Ελατιά όµως λόγω της ποικίλης φυσικής οµορφιάς της είναι µια ελκυστική
τοποθεσία αναψυχής τόσο για ανθρώπους οι οποίοι έχουν µια στενή σχέση µε την
φύση, όσο και για ανθρώπους που λόγω του αστικού περιβάλλοντος προτιµούν
εναλλακτικές µορφές αναψυχής. Επίσης στην Ελατιά λειτουργεί δασικό χωριό το
οποίο χτίστηκε κατά την δεκαετία του ΄80 για λόγους κάλυψης τόσο αναψυχικών
δραστηριοτήτων όσο και για την φιλοξενία των εκεί δασεργατών και ερευνητών. Το
δάσος της Ελατιάς προσφέρεται επίσης και για άλλες δραστηριότητες όπως το κυνήγι
και το ψάρεµα.
2.2 Επισκόπηση Μεθοδολογίας
Στην παρακάτω εικόνα (Εικ.3) δίνεται η επισκόπηση της µεθοδολογίας που
χρησιµοποιήθηκε για την χαρτογράφηση των δασικών λειτουργιών (Λειτουργίες
προστασία και αναψυχής) στο δάσος της Ελατιάς.
1. Καθορισµός των δασικών λειτουργιών. Ορισµοί και κριτήρια οριοθέτησης µε βάση τις οδηγίες χαρτογράφησης
δασικών λειτουργιών της Βάδης-Βυρτεµβέργης Γερµανίας

2. Λήψη δεδοµένων και θεµατικών χαρτών για το δάσος της Ελατιάς από το ερευνητικό πρόγραµµα ¨Αρχιµήδης¨

3. Ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης κάθε µιας δασικής λειτουργίας ξεχωριστά στην περιοχή έρευνας

4. Προσαρµογή των κριτηρίων οριοθέτησης των δασικών λειτουργιών µε βάση τις οδηγίες χαρτογράφησης της
Βάδης-Βυρτεµβέργης Γερµανίας στις υπάρχουσες συνθήκες της περιοχής

5. Επεξεργασία δεδοµένων µε την βοήθεια των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών (GIS)
Αποτέλεσµα: Προσχέδιο ενός χάρτης δασικών λειτουργιών

6. Επαλήθευση και διόρθωση του προσχέδιου χάρτη στο πεδίο.
Αποτέλεσµα: Χάρτης δασικών λειτουργιών του δάσους της Ελατιάς

7. Ανάλυση των αντικρουόµενων αλληλεπιδράσεων των δασικών λειτουργιών

Εικ.3: Μεθοδολογική επισκόπηση της χαρτογράφησης δασικών λειτουργιών στην Ελατιά
Abb.3: Methodisches Vorgehen der Waldfunktionenkartierung in Elatia

Σ΄ αυτό το σηµείο θα πρέπει να τονιστεί ότι:
•

Βάση για το καθορισµό των δασικών λειτουργιών ήταν οι οδηγίες
χαρτογράφησης δασικών λειτουργιών του κρατιδίου Βάδης-Βυρτεµβέργης της
Γερµανίας. Οι ορισµοί και τα κριτήρια οριοθέτησης των δασικών λειτουργιών
πρόκειτε να προσαρµοστούν στις συνθήκες της περιοχής έρευνας (Ελατιά).
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Οι πληροφορίες και οι θεµατικοί χάρτες της περιοχή, που διατέθηκαν µέσω του
προγράµµατος ¨Αρχιµήδης¨ «Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Φυσικών Χερσαίων
Οικοσυστηµάτων: Η περίπτωση του δάσους Ελατιάς ∆ράµας» από την Ελλάδα,
ήταν η βάση για την παραγωγή ενός προσχέδιου χάρτη δασικών λειτουργιών. Η
εξέταση του προσχέδιου χάρτη επαληθεύθηκε στην περιοχή και οδήγησε σε
ουσιαστικές διορθώσεις για τη δηµιουργία του τελικού χάρτη.
Τέλος εξετάστηκε στην περιοχή έρευνας σε συνεργασία µε άλλους ειδικευµένους
επιστήµονες ποιες από τις δασικές λειτουργίες είναι ανταγωνιστικές, ποιες είναι
µεταξύ τους ανεξάρτητες και ποιες συµπληρωµατικές.

2.3 Μέθοδος Έρευνας
Η µέθοδος οριοθέτησης, χαρτογράφησης, καθώς και οι ορισµοί των δασικών
λειτουργιών (προστατευτικών και λειτουργιών αναψυχής) πραγµατοποιήθηκε µε
βάση τις οδηγίες του κρατιδίου Βάδης-Βυρτεµβέργης της Γερµανίας.
∆άσος για την προστασία υδάτων (Wasserschutzwald): ∆άσος για την προστασία
του νερού ορίζεται εκείνο που εξασφαλίζει και βελτιώνει την ποιότητα του υπόγειου
ύδατος όπως επίσης και των στάσιµων και τρεχούµενων επιφανειακών υδάτων.
Επίσης είναι το δάσος, που βελτιώνει την σταθερότητα της αποταµίευσης των υδάτων
και µειώνει ταυτόχρονα τον κίνδυνο από πληµµυρικές ζηµίες και διάβρωση.
Ως δάση προστασίας νερού οριοθετούνται οι παρακάτω περιοχές:
• Περιοχές που έχουν καθοριστεί νοµικά ως περιοχές προστασίας υδάτων και ως
περιοχές ιαµατικών υδάτων καθώς επίσης και φυσικών πηγών.
• Περιοχές αποταµίευσης και ροής υπογείων και επιφανειακών υδάτων καθώς
επίσης προγραµµατισµένες και τεχνικά καθορισµένες περιοχές εκµετάλλευσης
υδάτων (αποταµιευτήρες νερού, φράγµατα, κανάλια, κ.λ.π.).
Στις δασικές περιοχές προστασίας υδάτων θα πρέπει να χαρτογραφούνται:
• Όλες οι τοποθεσίες διάθεσης πόσιµου νερού στις οποίες υπάρχει η πρέπει να
υπάρξει προστασία του νερού.
∆άσος για την προστασία του εδάφους και διάβρωσης (Bodenschutzwald): ∆άσος
προστασίας εδάφους ορίζεται εκείνο που προστατεύει έναν τόπο καθώς επίσης και τις
γειτονικές σ΄ αυτόν περιοχές από διάβρωση λόγω νερού και ανέµων, από ολισθήσεις,
κατακρηµνίσεις. κ.λ.π..
Επειδή οι επιπτώσεις και οι παράγοντες διάβρωσης είναι δύσκολο να εκτιµηθούν
καθίσταται επίσης δύσκολη η οριοθέτηση των περιοχών προστασία εδάφους.
Για την κατάταξη των περιοχών προστασία εδάφους είναι σηµαντικά:
• Οι γεωλογικές συνθήκες
• Ο τύπος εδάφους
• Οι τοπογραφικές συνθήκες (έκθεση και κλίση κλιτυών)
• Το κλίµα (ατµοσφαιρικά κατακρηµνίσµατα, ένταση άνεµου)
• Οι δασοκοµικές επεµβάσεις
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Στο χάρτη δασικών λειτουργιών χαρτογραφούνται:
• ∆ασικές εκτάσεις µε έντονη κλίση πάνω από 250
• Περιοχές που η κλίση τους είναι πάνω από 200 θα πρέπει να εξετάζονται για το αν
θα πρέπει να χαρακτηριστούν ως δάση προστασίας εδάφους.
∆άσος για την προστασία του κλίµατος (Klimaschutzwald): ∆άσος για την προστασία
του τοπικού κλίµατος ορίζεται το δάσος που προστατεύει κατοικηµένες περιοχές,
περιοχές αναψυχής, καθώς επίσης και δασικές περιοχές που εκµεταλλεύονται
οικονοµικά από ανεπιθύµητες επιπτώσεις ανέµων και ψυχρών αερίων µαζών. Επίσης
συµβάλλει την εξισορρόπηση ακραίων θερµοκρασιών και τιµών υγρασίας.
Η οριοθέτηση της παραπάνω λειτουργίας του δάσους διακρίνεται ανάλογα µε το
ανάγλυφο της περιοχής:
• Λαµβάνοντας υπόψη το ανάγλυφο της περιοχής οριοθετούνται περιοχές, όπου θα
πρέπει να µειωθούν οι ανεπιθύµητες επιδράσεις ανέµων, ψυχρών αερίων µαζών,
θερµοκρασίας και υγρασίας.
• Ανεξάρτητα από το ανάγλυφο της περιοχής οριοθετούνται περιοχές, όπου θα
πρέπει να διατηρηθεί ένα ιδιαίτερο κλίµα, δηλαδή περιοχές όπως χώροι
αναψυχής, δασικοί δρόµοι, κ.λ.π..
∆άσος για την προστασία της φύσης και του τοπίου (Natur- und
Landschaftsschutz): ∆άση για την προστασία της φύσης και του τοπίου ορίζονται οι
δασικές εκτάσεις που εξυπηρετούν την προστασία ιδιαίτερων βιοτόπων σπάνιων
ειδών και ενδιαιτηµάτων καθώς επίσης και την διατήρηση της βιοποικιλότητας και
της φυσικής οµορφιάς των τοπίων.
Ως δάση για την προστασία της φύσης και του τοπίου οριοθετούνται όλες εκείνες οι
περιοχές που έχουν καθοριστεί νοµικά ως περιοχές µε ιδιαίτερες προστατευτικές
λειτουργίες για την φύση και το τοπίο.
∆άσος Αναψυχής (Erholungswald): Ως δάσος αναψυχής ορίζονται όλες εκείνες οι
δασικές εκτάσεις που εξυπηρετούν στην αναψυχή του πληθυσµού.
Στην χαρτογράφηση των δασικών λειτουργιών καταγράφονται όλες οι δασικές
εκτάσεις, στις οποίες συναντούνται ιδιαίτερα συχνά επισκέπτες. ∆ασικές εκτάσεις
που δέχονται έναν µέσο ή µικρό αριθµό επισκεπτών δεν λαµβάνονται υπόψη. Τα
δάση αναψυχής διακρίνονται σε:
• ∆άση µε εντατική λειτουργία αναψυχής (∆άσος αναψυχής – Επίπεδο Ι)
• ∆άση µε λειτουργία αναψυχής πάνω από τον µέσο όρο (∆άσος αναψυχής –
Επίπεδο ΙΙ)
Καθοριστικό κριτήριο για την ταξινόµηση σε επίπεδα εντατικότητας είναι η
συχνότητα επίσκεψης των επισκεπτών. Ως κατευθυντήριες τιµές για τον αριθµό
επισκεπτών ανά µέρα ισχύουν οι παρακάτω τιµές:
• Επίπεδο Ι
Πάνω από 10 επισκέπτες/ha και µέρα
• Επίπεδο ΙΙ
1 έως 10 επισκέπτες/ha και µέρα
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Μεγάλη σηµασία για την κατάταξη του δάσους έχει η ποικιλία της προσφοράς για
αναψυχή και ο βαθµός επίδρασης της δασικής εκµετάλλευσης, όπως:
• Μονοπάτια αναψυχής (Erholungsachse)
• Θέσεις αναψυχής (Erholungsschwerpunkte)
Σύµφωνα µε τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή έρευνας µπορούν να δοθούν
ως κατευθυντήριες τιµές για την ένταση της αναψυχής οι παρακάτω τιµές:
• ∆άσος µε συγκεκριµένες αποστάσεις από κατοικηµένες περιοχές σε σχέση µε την
πυκνότητα των κατοίκων:
→ 100 km από κατοικηµένες περιοχές άλλου νοµού
→
70 km από κατοικηµένες περιοχές µε περισσότερους από 40.000 κατοίκους
• ∆άσος κοντά σε περιοχές µε λιγότερους από 200 κατοίκους

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
3.1 Χάρτης δασικών λειτουργιών δάσους Ελατιάς
Ο πρότυπος χάρτης των δασικών λειτουργιών παρέχει ένα µέρος της συνολικής
δυνατής απεικόνισης των λειτουργιών προστασίας και αναψυχής του δάσους της
Ελατιάς. Το κέντρο βάρους του πρότυπου αυτού χάρτη (Εικ.4) βρίσκεται στις εξής
δασικές λειτουργίες: Προστασία νερού, εδάφους, κλίµατος, φύσης και τοπίου, καθώς
επίσης και αναψυχής.
Για όλες τις παραπάνω καθορισµένες δασικές λειτουργίες θα πρέπει να προτείνονται
στο διαχειριστικό σχέδιο τα ανάλογα µέτρα (δασοκοµικοί χειρισµοί) για την
διατήρηση και καλυτέρευση των λειτουργιών αυτών.
3.2 Ανάλυση των αντικρουόµενων αλληλεπιδράσεων των δασικών λειτουργιών
Λόγω των πολλών αξιώσεων που έχουµε από το δάσος είναι αναπόφευκτη η ύπαρξη
αντικρουόµενων σχέσεων µεταξύ των λειτουργιών. Συγκρούσεις υπάρχουν µεταξύ
των οικολογικών και αισθητικών σκοπών του δάσους µε τους οικονοµικούς του, οι
οποίοι επιδιώκουν την προώθηση της ξυλοπαραγωγής και την βελτίωση της
οικονοµικότητας του δάσους ως επιχείρησης. Οι οικολογικοί και αισθητικοί σκοποί
θέτουν συχνά σηµαντικούς περιορισµούς και όρους στην οικονοµική εκµετάλλευση
των δασών ή αλλιώς µια εξ΄ ολοκλήρου εκµετάλλευση του δάσους µε βάση µόνο
οικονοµικούς σκοπούς, υποβαθµίζει τις προστατευτικές και αισθητικές λειτουργίες
του.
Η συνύπαρξη περισσότερων από µια λειτουργιών στην ίδια επιφάνεια δεν είναι πάντα
συνδεδεµένη µε αντικρουόµενες σχέσεις µεταξύ αυτών. Σε περιπτώσεις όµως που
υφίστανται συγκρούσεις µεταξύ των λειτουργιών, στόχος ενός διαχειριστή είναι ο
εντοπισµός και επίλυση τέτοιου είδους αντικρουόµενων σχέσεων.
Στο παρακάτω πίνακα (Πιν. 1) εξετάζεται ποιες λειτουργίες της περιοχής έρευνας
είναι µεταξύ τους ανταγωνιστικές και ποιες είναι µεταξύ τους συµπληρωµατικές ή
ανεξάρτητες.
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Πιν. 1: Συµβατότητα των διαφόρων λειτουργιών όπως επίσης και πιθανές αντικρουόµενες σχέσεις αυτών
Tab.1: Vereinbarkeit der verschiedenen Funktionen sowie denkbare Konfliktpotenziale

Λειτουργίες Παραγωγής

Προστατευτικές Λειτουργίες

∆ασικές Λειτουργίες

Ξύλο

Λειτουργίες
Παραγωγής
Βόσκηση

Προστασία
του νερού

Ξύλο

Βόσκηση

Νερό

Έδαφος

Κλίµα

Φύση
και
τοπίο

∆άσος
Αναψυχής

















(
)

















(
)

















(
)

Προστασία
του
εδάφους

Προστατευτικές
Λειτουργίες

Προστασία
του
Κλίµατος

Προστασία
της φύσης
και του
τοπίου

Λειτουργίες
Αναψυχής

Λειτουργίες
Αναψυχής

∆άσος
Αναψυχής

 = Ανταγωνιστικές



 = Ανεξάρτητες ή συµπληρωµατικές

( ) = Μερικώς ανταγωνιστικές

Ο παραπάνω πίνακας (Πιν.1) δείχνει ότι στην περιοχή έρευνας οι λειτουργίες
προστασίας και αναψυχής είναι µεταξύ τους συµβατές. Αντίθετα προβληµατικές είναι
οι σχέσεις µεταξύ των λειτουργιών παραγωγής µε τις άλλες δασικές λειτουργίες. Για
το λόγο αυτό οι λειτουργίες παραγωγής του δάσους θα πρέπει να εκπληρούν τις
οικολογικές λειτουργίες του, να διατηρούν δηλαδή την βιοποικιλότητα και µαζί όλες
τις συνδεδεµένες µε αυτήν αξίες, όπως για παράδειγµα τους υδάτινους πόρους, το
έδαφος, το κλίµα και τα ευαίσθητα οικοσυστήµατα και τοπία.
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η προσαρµογή των οδηγιών χαρτογράφησης των δασικών λειτουργιών του κρατιδίου
Βάδης-Βυρτεµβέργης της Γερµανίας στην πραγµατικότητα και στην κατάσταση που
επικρατεί στην περιοχή έρευνας εκπληρώθηκε σε έναν ικανοποιητικό βαθµό.
Οι προστατευτικές λειτουργίες, που µπορεί να εκπληρώσει η περιοχή έρευνας, έχουν
σχέση µε την προστασία του νερού, του εδάφους, από διάβρωση, της φύσης και του
τοπίου. Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει, ότι σε άλλα δηµόσια δάση της Ελλάδας δεν
µπορούν να εκπληρωθούν και άλλες λειτουργίες, όπως προστασία από ρύπανση,
χιονοθλασίες, δάση µε σκοπό την έρευνα και τη περιβαντολογική παιδεία, κ.ά.
Επίσης είναι σαφές, ότι οι οδηγίες της Βάδης-Βυρτεµβέργης για τις προστατευτικές
και αναψυχικές λειτουργίες δεν µπορούν να προσαρµοστούν άµεσα και ρητά στην
περιοχή έρευνας. Για το λόγο αυτό κάποια κριτήρια των οδηγιών χαρτογράφησης
υπέστησαν κάποια τροποποίηση ώστε να µπορούν να προσαρµοστούν καλύτερα στις
συνθήκες της περιοχής, όπως για παράδειγµα η οριοθέτηση των περιοχών προστασίας
εδάφους έγινε σε περιοχές µε κλίση πάνω από 250 (περιοχές που η κλίση τους είναι
πάνω από 200 θα πρέπει να εξετάζονται για το αν θα πρέπει να χαρακτηριστούν ως
δάση προστασίας εδάφους), ενώ στην Βάδη Βυρτεµβέργη γίνεται σε περιοχές µε
κλίση πάνω από 300. Αυτή η τροποποίηση πραγµατοποιήθηκε µετά από ανάλυση του
τοπογραφικού χάρτη (ανάλυση και υπολογισµό υψοµέτρων και κλίσεων) της
περιοχής µέσω των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών (GIS) και έπειτα από
επαλήθευση των κλίσεων αυτών στο πεδίο. Η ανάλυση αυτή έδειξε ότι οι
περισσότερες κλίσεις της περιοχής ήταν από 250 έως 600 και έτσι λήφθηκε το
κατώτερο όριο αυτών ως κριτήριο οριοθέτησης περιοχών προστασίας εδάφους.
Όσο αφορά την επεξεργασία των δεδοµένων και του τελικού χάρτη δασικών
λειτουργιών της Ελατιας υπήρξαν πολλά προβλήµατα. Τα δεδοµένα, που
χρησιµοποιήθηκαν, προέρχονται από σκαναριµένους χάρτες της Γεωγραφικής
Υπηρεσίας Στράτου (Γ.Υ.Σ.), οι οποίοι ψηφιοποιήθηκαν και όχι από δορυφορικές
εικόνες ή πρόσφατους ορθοφωτοχάρτες της περιοχής. Αυτό προκάλεσε την µη υψηλά
ικανοποιητική ακρίβεια των χαρτών, π.χ. οι δασικοί δρόµοι σε πολλές περιπτώσεις
ήταν λάθος τοποθετηµένοι ή δεν υφίστανται πλέον. Για το λόγο αυτό ήταν
απαραίτητες οι διορθώσεις µε µετρήσεις και επαληθεύσεις στο πεδίο κάτι που
προκάλεσε µεγάλες δαπάνες σε χρόνο και χρήµατα.
Αυτό που θα πρέπει να τονιστεί είναι, ότι η χαρτογράφηση των δασικών λειτουργιών
της Ελατιάς παρουσιάζει ένα µέρος από την συνολικά δυνατή απεικόνιση των
προστατευτικών και αναψυχικών λειτουργιών της περιοχής. Μέσω της απογραφής
της υφιστάµενης κατάστασης γενικεύονται σηµαντικές πληροφορίες για την
διαχείριση του δάσους, όπως για παράδειγµα η παρουσίαση των ανταγωνιστικών,
ανεξάρτητων και συµπληρωµατικών σχέσεων µεταξύ των λειτουργιών. Αυτό είναι
ένα πρώτο βήµα για τον καθορισµό προτάσεων σχεδιασµού για την ελαχιστοποίηση
των συγκρούσεων µεταξύ των δασικών λειτουργιών. Η µεταφορά των εµπειριών της
Βάδης- Βυρτεµβέργης µε ευκρινής ορισµούς των προστατευτικών και λειτουργιών
αναψυχής καθιστά εφικτή την δυνατότητα στην Ελλάδα να περάσει η αειφορική
διαχείριση της πολλαπλής χρήσης από το την θεωρία στην πράξη.
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ZUSAMMENFASSUNG
Wesentliche Voraussetzung für eine nachhaltige multifunktionale Forsteinrichtung ist die
Zustandserfassung und die Kartierung aller Funktionen des Waldes. Trotz der vielen
wissenschaftlichen Untersuchungen für die Erfassung der Nicht-Holzfunktionen bislang
bezieht sich die griechische Forsteinrichtung im Bereich der Zustandserfassung vor allem auf
die Holzfunktion. Aufnahmen zur ökologischen Situation oder zu den Schutz- und
Erholungsfunktionen finden derzeit nicht statt und stehen als Zustandserfassung nicht für
Planungsentscheidungen zur Verfügung.
Die einzelnen Funktionen (Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen) können nicht überall in
gleicher Intensität und in gleicher Weise erfüllt werden. Deshalb müss einzeln und örtlich
erfasst werden. Durch eine Waldfunktionenkartierung wird die räumliche Verteilung von
Waldflächen, die für die Schutz- und Erholungsfunktionen von besonderem Belang sind,
sichtbar gemacht. Die Informationen, die der Waldfunktionenkarte zu entnehmen sind, sind in
die Planung zu integrieren. Bei der Waldfunktionenkartierung handelt es sich um eine reine
Zustandserfassung, die für sich genommen keine Planungsergebnisse darstellt.
In Griechenland existiert bis heute keine Waldfunktionenkartierung. Anliegen der Studie ist
es, einen Vorschlag zu entwickeln, diesen in einer Fallstudie praktisch zu erproben und so
einen Beitrag zur Weiterentwicklung der griechischen Forsteinrichtung zu leisten. Der
methodische Vorschlag für eine Waldfunktionenkartierung in Griechenland basiert auf dem
Kartierungsverfahren in Baden-Württemberg und den dortigen „Arbeitsanweisungen
Waldfunktionskartierung“ (ABA/WFK). Diese Klassifizierungs- und Kartierungsverfahren
(ABA/WFK) wurden den Gegebenheiten der griechischen Staatswälder angepasst und im
Staatswald Elatia im Rahmen einer Fallstudie eingehend erprobt.
Schlagwörter: Waldfunktionenkartierung, Schutz- und Erholungsfunktionen, Nachhaltige
multifunktionale Waldbewirtschaftung, Griechenland.
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