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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
 

Ο ίηακνο (Taxus baccata) είλαη έλα ζπάλην είδνο πνπ απεηιείηαη κε εμαθάληζε ζηελ Διιάδα, 

φπσο θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Δπξψπεο. Απηή ε εξγαζία πεξηγξάθεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ 

ηηάκνπ ζην φξνο ηξαησληθφ, ζηελ Διιάδα, εμεηάδνληαο ηε δνκή ησλ ζπζηάδσλ, ηε 

δσηηθφηεηα, ηε θπζηθή αλαγέλλεζε θαη ηελ θαηά πάρνο αχμεζε ηνπ ηηάκνπ. Γηα ηε ιήςε ησλ 

δεδνκέλσλ νξηνζεηήζεθαλ 11 δεηγκαηνιεπηηθέο επηθάλεηεο, ζηηο νπνίεο κεηξήζεθαλ ην χςνο 

θαη ε ζηεζηαία δηάκεηξνο ζε φια ηα άηνκα ηηάκνπ, θαζψο θαη ζηα άηνκα ησλ άιισλ εηδψλ κε 

ζηεζηαία δηάκεηξν άλσ ησλ 4 cm. Δπηπιένλ γηα φια ηα παξαπάλσ άηνκα εθηηκεζήθαλ ε 

δσηηθφηεηα θαη ε ηάζε θνηλσληθήο εμέιημεο. Ζ αλάιπζε ηεο δνκήο ησλ ζπζηάδσλ έγηλε 

ζχκθσλα κε ηνπο ηχπνπο κίμεο ησλ δαζηθψλ εηδψλ, πνπ ζπλέζεηαλ ηηο δεηγκαηνιεπηηθέο 

επηθάλεηεο. Ζ θπζηθή αλαγέλλεζε εξεπλήζεθε εληφο ηεηξαγψλσλ κε δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο 

θαη ζχκθσλα κε δηαθνξεηηθέο θιάζεηο χςνπο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ν ίηακνο 

εκθαλίδεηαη ζπρλφηεξα ζηνλ ππφξνθν, κε κηθξφηεξε ζπρλφηεηα ζην κεζψξνθν θαη ζπάληα 

ζηνλ αλψξνθν. Ζ κέζε ππθλφηεηα ηεο θπζηθήο αλαγέλλεζεο αλέξρεηαη ζε 300 άηνκα άλσ 

ηνπ ελφο έηνπο ζην εθηάξην, κε ζπρλφηεξε εκθάληζε ζηε κεγαιχηεξε θιάζε χςνπο. Ζ θαηά 

πάρνο αχμεζε ησλ δεηγκάησλ ηηάκνπ, εκθαλίδεη κηα αξγή, ζηαζεξή θαη ρσξίο ηδηαίηεξε 

θαηαπίεζε αχμεζε. Οη πξνηάζεηο δηαρείξηζεο θαη δηαηήξεζεο ηνπ ηηάκνπ ζηελ πεξηνρή 

επηθεληξψλνληαη ζε επεκβάζεηο, πνπ έρνπλ σο ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία θαιχηεξσλ ζπλζεθψλ 

θσηηζκνχ, αιιά θαη ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ηηάκνπ απφ ιαζξνυινηνκίεο θαη 

θαηαζηξνθέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ζπγθνκηδήο. 

 

ABSTRACT 
 

Yew (Taxus baccata) is a rare species threatened with extinction in Greece, as in other parts 

of Europe. This paper describes the situation of yew at Mount Stratoniko, in Greece, 

examining the stand structure, vitality, natural regeneration and radial growth of yew. For 

data collection were marked 11 sample plots, on every plot were measured the height and 

the diameter at breast height to all yew trees and also to all the individuals of other species 

with diameter at breast height greater than 4 cm. In addition, the vitality class and the 

developmental tendency were estimated to all these individuals. The structural analysis of 

the stands was done according to the type mixing of tree species, which composed the 

sample plots. The natural regeneration was investigated within squares of different 

dimensions and according to different height classes. The results showed that yew occurs 

more often in the understorey, with less frequency in the middlestorey and rarely in the 

overstorey. The average density of natural regeneration is more than 300 seedlings aged 

more than a year per hectare, with more frequent occurrence in the higher height class. The 

radial growth of yew samples shows a slow and constant increase with a small oppression. 

The proposals for management and conservation of yew in the region were focused, on 

treatments in order to create better lighting conditions and on measures for yew protection   

from illegal logging and damages during harvest operations. 
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Εικόνα 1. Μεγάλοσ ίταμοσ ςτnν περιοχι μελζτθσ (φωτο. Κατςαβοφ Ι.)  

 

1. ΔΗΑΓΧΓΖ -ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ 

 

Το είδνο Taxus baccata θνηλ. ίηακνο ή ήκεξν έιαην ή δέληξν ηνπ ζαλάηνπ, είλαη έλα 

κπζηεξηψδεο δέληξν, κε εμαηξεηηθέο ηδηφηεηεο, πνπ πηάζηεθε ζηε δίλε ηεο επηζηήκεο 

θαη ηεο κνληέξλαο νηθνλνκίαο. Ο ίηακνο είλαη έλα δέληξν πνπ έρεη άκεζε ζρέζε κε ην 

ζάλαην. Έθηνο απφ ην ζαξθψδεο ηκήκα ηνπ θαξπνχ ηνπ, φια ηα άιια κέιε ηνπ είλαη 

ηνμηθά. Ωζηφζν ν παξάμελνο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αλαπηχζζεηαη θαη ε ηθαλφηεηά ηνπ 

λα αλαβιαζηάλεη θαη λα αλαδεκηνπξγεί παληνηηλά ηνλ εαπηφ ηνπ, ηνλ θέξλεη θνληά 

ζηελ αζαλαζία. Ο ίηακνο πξνθαιεί ην ζάλαην αιιά δελ πεζαίλεη πνηέ. Οη άλζξσπνη 

ελζνπζηάδνληαλ απφ ηα δέληξα ηνπ ηηάκνπ κε ειηθία ρηιηάδσλ ρξφλσλ θαη πάληα είραλ 

κηα ακθηιεγφκελε ζρέζε κε ην δέληξν, κηα  ζρέζε πνπ ηαιαληεπφηαλ κεηαμχ ηεο 
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ιαηξείαο θαη ηεο θαηαζηξνθήο. Αθφκα θαη φηαλ ν ίηακνο ζεσξήζεθε έλαο πνιχηηκνο 

ζχκκαρνο γηα ηνλ άλζξσπν, αληηκεηψπηζε ηνλ κεγαιχηεξν θίλδπλν. ην Μεζαίσλα ν 

ίηακνο ζεσξήζεθε «πξάζηλνο ρξπζφο» γηαηί απφ ην μχιν ηνπ θαηαζθεπάδνληαλ ηα 

πην αξηζηνηερληθά θαη δεηλά ηφμα, ελψ πξφζθαηα ραξαθηεξίζηεθε «ζαπκαηνπξγφ» 

θαξκαθεπηηθφ δέληξν φηαλ νη βηνιφγνη αλαθάιπςαλ φηη πεξηέρεη κηα αζπλήζηζηα 

απνηειεζκαηηθή αληηθαξθηληθή ηνμίλε ηελ ηαμφιε. Ζ αμία ηνπ μχινπ, ηνπ θινηνχ θαη 

ησλ βεινλψλ ηνπ ηηάκνπ ήηαλ θαη είλαη ηφζν ζεκαληηθή πνπ θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο 

απεηιήζεθε ζε κεγάιν βαζκφ απφ εθηεηακέλεο εθρεξζψζεηο.  

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ηεο δνκήο θαη ηεο εμέιημεο ησλ 

ζπζηάδσλ ηηάκνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ ηξαησληθνχ φξνπο. 

Δηδηθφηεξα: 

 Δθηίκεζε ηεο νηθνινγηθήο θαηάζηαζεο ησλ ζπζηάδσλ 

 Αλάιπζε ηεο δνκήο ησλ ζπζηάδσλ  

 Μειέηε ηεο θπζηθήο αλαγέλλεζεο 

 Δθηίκεζε ηεο θαηά πάρνο αχμεζεο ηνπ ηηάκνπ. 
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2. ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

2.1 ΙΣΟΡΙΑ 

 

O ίηακνο είλαη έλα απφ ηα αξραηφηεξα δαζηθά είδε ηεο Δπξψπεο κε πξνέιεπζε απφ 

ηελ πξν Μεηφθαηλν επνρή πξηλ απφ 2 εθαηνκκχξηα ρξφληα (Ellenberg 1988. Thomas 

& Polwart 2003). Παιαηνληνινγηθά επξήκαηα απφ πνιιέο πεξηνρέο ηεο Δπξψπεο 

έδεημαλ φηη ν ίηακνο ζπλεηζέθεξε ζεκαληηθά ζην πνζνζηφ ηεο γχξεο ησλ δέληξσλ ζηε 

δηάξθεηα ηεο νιφθαηλνπ επνρήο, δείρλνληαο φηη ήηαλ έλα ζπγθπξίαξρν ζηνηρείν ζην 

ζρεκαηηζκφ ηεο βιάζηεζεο εθείλεο ηεο επνρήο. (Grove & Rackhman 2001, Goni & 

Hannon 1999, Penalba 1994). Ο Spjut (2000) ππνζηήξημε φηη ν ίηακνο πξνέθπςε απφ 

πβξηδηζκφ κεηαμχ ελφο εμαθαληζκέλνπ Ρσζηθνχ είδνπο (Taxus contorta) θαη άιισλ 

ππνιεηκκάησλ ελαπνκείλαλησλ εηδψλ ηεο Σξηηνγελνχο επνρήο, πνπ εμαπιψλνληαλ 

βνξεηφηεξα ηεο Β. Αθξηθήο. Τπάξρνπλ πνιιά αξραηνινγηθά ζηνηρεία πνπ 

επηβεβαηψλνπλ ηελ χπαξμε ηνπ ηηάκνπ απφ ηε Νενιηζηθή κέρξη ηε Ρσκατθή επνρή, 

φπσο ηζεθνχξηα, δφξαηα, ηφμα, αθφληηα θηι. Έλα απφ ηα αξραηφηεξα γλσζηά μχιηλα 

ηερλνπξγήκαηα ζηνλ θφζκν, είλαη έλα δφξπ απφ ίηακν πνπ βξέζεθε ζην  Clacton ηνπ 

Essex θαη ππνινγίδεηαη φηη είλαη ειηθίαο  450.000 ρξφλσλ (Havinga 1967) (Δηθφλα 2). 

 

 Ζ θαηαζθεπή ηφμσλ ήηαλ ε πην γλσζηή ρξήζε ηνπ μχινπ ηνπ ηηάκνπ. Παξφιν πνπ ηα 

ηφμα θαηαζθεπάδνληαλ θαη απφ άιια είδε (Φξάμν, Λαβνχξλν), ηα θαιχηεξα ηφμα ήηαλ 

θηηαγκέλα απφ ίηακν. Σα ηφμα απηά ήηαλ θαηαζθεπαζκέλα έηζη, ψζηε ην εγθάξδην λα 

βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ ηφμνπ, ελψ ην ζνκθφ πξνο ηα έμσ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

Εικόνα 2. Δόρυ από ίταμο που βρζκθκε ςτο Clacton του Essex, 
θλικίασ  450.000 χρόνων. 
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εθκεηαιιεχνληαλ θαιχηεξα ηηο θπζηθέο ηδηφηεηεο ηνπ μχινπ, δειαδή ηε κεγάιε αληνρή 

ηνπ εγθάξδηνπ ζηε ζπκπίεζε θαη ηνπ ζνκθνχ ζηνλ εθειθπζκφ. Ζ αλάγθε γηα μχιν 

ηηάκνπ, θαηάιιεινπ γηα θαηαζθεπή ηφμσλ ήηαλ ηφζν κεγάιε, πνπ δηάθνξνη κνλάξρεο 

ζηελ Δπξψπε δηαθήξπηηαλ ηελ πξνζηαζία ή ηε θχηεπζε ηνπ ηηάκνπ (Thomas & 

Polwart 2003).  

  

ηελ ειιεληθή κπζνινγία ν ίηακνο ήηαλ αθηεξσκέλνο ζηηο Δξηλχεο, ηηο ζεφηεηεο ηεο 

εθδίθεζεο, πνχ ηηκσξνχζαλ ηηο αλζξψπηλεο αζέβεηεο κε ην δειεηήξηφ ηνπ. Ή 

ηνμηθφηεηα ηνπ ηηάκνπ ήηαλ γλσζηή απφ ηα αξραία ρξφληα. Ζ Άξηεκηο 

ρξεζηκνπνηνχζε βέιε δειεηεξηαζκέλα κε ίηακν, κε ηέηνηα βέιε ζθφησζε ηα παηδηά 

ηεο Νηφβεο χζηεξα απφ εληνιή ηεο Λεηψο, επεηδή θαπρηφηαλ γηα ηελ πνιπηεθλία ηεο 

ζε ζχγθξηζε κε ηε Λεηψ. 

Ζ Άξηεκηο ιαηξεπφηαλ, ζ' έλαλ λαφ πνχ βξηζθφηαλ κέζα ζ' έλα κεγάιν δάζνο απφ 

ίηακν ζην αξθαδηθφ βνπλφ Αξηεκίζην. ήκεξα ην βνπλφ είλαη μεξφ θαη δελ ππάξρνπλ 

παξά ειάρηζηα ηέηνηα δέληξα. Σν ζθιεξφ θαη αλζεθηηθφ μχιν ηνπ ίηακνπ ήηαλ απφ ηελ 

αξραηφηεηα πεξηδήηεην γηα μπινπξγηθέο εξγαζίεο. 
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2.2 ΛΟΓΟΙ ΕΞΑΥΑΝΙΗ ΣΟΤ ΙΣΑΜΟΤ  
 

Πξηλ απφ κεξηθνχο αηψλεο ν ίηακνο ήηαλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ησλ δαζψλ 

νιφθιεξεο ηεο Δπξψπεο, επεθηεηλφηαλ βφξεηα απφ ηε θαλδηλαβία κέρξη ηε 

Μεζφγεην θαη δπηηθά απφ ηε βφξεηα Αθξηθή κέρξη ηελ Σνπξθία θαη ηα βνπλά ηνπ 

Καπθάζνπ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 5000 ρξφλσλ ν ίηακνο εμαθαλίζηεθε ηνπηθά ή 

απνκνλψζεθε ζε κηθξφηεξνπο πιεζπζκνχο (Tittensor 1980, Peñalba 1994, 

Lewandowski θ.α. 1995, Svenning & Magård 1999, Pridnya 1984).  

Τπάξρνπλ πνιιέο απφςεηο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ πξνθάιεζαλ ηελ εμαθάληζε ηνπ 

ηηάκνπ. ηηο πεξηνρέο κε Μεζνγεηαθή βιάζηεζε ζηε λφηηα Δπξψπε απηή ε κείσζε 

πξνθιήζεθε απφ ηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο ζε ιηγφηεξν σθεάλην (Anzalone θ.α. 1997). 

ε άιιεο πεξηνρέο ε κείσζε ηνπ ηηάκνπ απνδίδεηαη ζηε βφζθεζε  ησλ θαξπψλ θαη 

ησλ θπηαξίσλ απφ ηα δψα θαη εηδηθά ζηελ έληνλε βφζθεζε ησλ ειαθηψλ, ζηνλ 

αληαγσληζκφ γηα θαιχηεξεο ζπλζήθεο θσηηζκνχ κε είδε φπσο ή νμηά, ζηηο δπζκελείο 

εδαθηθέο ζπλζήθεο, ζηελ έιιεηςε εδαθηθνχ λεξνχ, ζηηο αιιαγέο ζην κηθξνθιίκα θαη 

ζε αζζέλεηεο κπθήησλ (Król 1978, Pridnya 1984, Lewandowski θ.α.1995). 

Οη ππεξβνιηθέο ξίςεηο δέληξσλ ηηάκνπ απνηέιεζαλ έλαλ αθφκα ζεκαληηθφ 

παξάγνληα  ζηε  κείσζή ηνπ, ηδηαίηεξα ζηελ επεηξσηηθή Δπξψπε ηελ Αγγιία θαη ηελ 

Ηξιαλδία, ζηηο νπνίεο ν ίηακνο απνηειεί έλα απφ ηα είδε πνπ επεξεάζηεθαλ 

αξλεηηθφηεξα απφ ηηο αλζξψπηλεο παξεκβάζεηο (Svenning & Magård 1999, Garcia 

θ.α. 2000, Vacik θ.α. 2001). Μηα πξφζθαηε αηηία κείσζεο ηνπ ηηάκνπ, είλαη ε 

απνκάθξπλζε ησλ δέληξσλ ηηάκνπ απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ηεο γεο, γηα λα απνηξέςνπλ 

ηελ θαηάζηαζε πξνζηαζίαο ηεο.  

 

ηελ Διιάδα ν ίηακνο αλήθεη ζηελ νκάδα ησλ ζπάλησλ θαη ππφ εμαθάληζε εηδψλ. ηε 

ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ νη θιηκαηηθέο αιιαγέο θαίλεηαη λα είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ 

κείσζε ηνπ είδνπο, ζηελ Διιάδα ε πιεζπζκηαθή θαηάηκεζε πνπ παξνπζηάδεη 

απνηειεί ηε κεγαιχηεξε αηηία εθθπιηζκνχ ηνπ, ε νπνία αθνινπζείηαη απφ ξίςεηο 

ψξηκσλ αηφκσλ ρσξίο δηαθξίζεηο. Δπίζεο ε κεησκέλε ηθαλφηεηα ηνπ ηηάκνπ λα 

πξνζιακβάλεη ην θσο, ζε  ζχγθξηζε κε ηα άιια είδε κε ηα νπνία απμάλεη καδί 
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(γαχξνο,νμηά) φπσο θαη ν αθαληζκφο ηνπ απφ ηνπο θηελνηξφθνπο θαη ηνπο βνζθνχο, 

απφ ηφηε πνπ αλαθάιπςαλ φηη είλαη δειεηεξηψδεο γηα ηα δψα ηνπο, απνηεινχλ 

κεξηθνχο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζηελ εμαθάληζε ηνπ ηηάκνπ (Ellenberg 1988).  

 

Ωζηφζν ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο έρεη παξαηεξεζεί πςειή αλαγέλλεζε, γεληθά φκσο ε 

αλαγέλλεζε ηνπ παξεκπνδίδεηαη απφ ηα θπηνθάγα δψα (Garcia θ.α. 2000).  

πλεπψο πεξηιακβάλεηαη ζε πνιιέο δξάζεηο δηαηήξεζεο θαη θαλφλσλ ζηηο 

επξσπατθέο ρψξεο θαη νη δαζηθέο εθηάζεηο ζηηο νπνίεο εκθαλίδεηαη ν ίηακνο 

ραξαθηεξίδνληαη σο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο. πγθεθξηκέλα ηα κεζνγεηαθά δάζε 

κε Taxus baccata  κε θσδηθφ (9580) απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο ηχπνπο νηθνηφπσλ 

ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηεο νδεγίαο (92/43/ΔΔΚ)  πνπ πξέπεη λα πξνζηαηεπηνχλ 

(Δπξσπατθφ πκβνχιην 1992).  
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2.3 ΤΣΗΜΑΣΙΚΗ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΚΑΙ ΜΟΡΥΟΛΟΓΙΑ 
 

 Ρίνακασ 1. Συςτθματικι ταξινόμθςθ ιτάμου 

 

Σν γέλνο Taxus πεξηιακβάλεη 7 ζπλνιηθά είδε, πνπ δνπλ φια ζην βφξεην εκηζθαίξην. 

Σα 7 είδε ζπλδένληαη ζηελά κεηαμχ ηνπο θαη θαίλεηαη φηη κάιινλ είλαη γεσγξαθηθέο 

παξαιιαγέο ελφο κνλαδηθνχ είδνπο.  Έρνπλ αλαγλσξηζηεί επίζεο 70 πνηθηιίεο θαη 

θαιιηέξγεηεο (Welch & Haddow 1993, Cope 1998). Ο Σάμνο ν ξαγψδεο (Taxus 

baccata) είλαη ν κνλαδηθφο εθπξφζσπνο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξψπε. 

Καηαηάζζεηαη ζηα θσλνθφξα είδε, απνηειεί φκσο κηα εηδηθή πεξίπησζε αθνχ δελ 

παξάγεη ξεηίλε αιιά  θαη νη θαξπνί πνπ ζρεκαηίδεη δελ είλαη θψλνη. Πξφθεηηαη γηα 

αεηζαιέο δέληξν, πνπ αθνινπζεί κηα ζηξαηεγηθή επηβίσζεο κε αληνρή ζηελ πίεζε 

ζχκθσλα κε ηνλ Grime (1979), κε βξαδεία αχμεζε, πνπ αξγεί λα θηάζεη ζηελ 

σξηκφηεηα (70 έηε) αιιά καθξνβηφηαην. Ζ ειηθία ηνπ ζχκθσλα κε άηνκα πνπ 

βξέζεθαλ ζήκεξα, ππνινγίδεηαη 2000 θαη 3000 ρξφληα, ην χςνο ηνπ μεπεξλά ηα 20 

(έσο 28) κέηξα κε αλψηεξε δηάκεηξν ηα 2 κέηξα ή 7 κέηξα κε ζχλζεηνπο θνξκνχο. 

Δίλαη είδνο ζθηφθπην θαη θαηαιακβάλεη ηελ πξψηε ζέζε απφ άπνςε αληνρήο ζηε ζθηά 

απφ φια ηα ειιεληθά είδε ησλ δαζηθψλ δέληξσλ. Γελ ππάξρεη άιιν θπηφ πνπ λα 

κπνξεί λα δηαβηψζεη ηφζν θαιά ζηηο απφκεξεο θαη αλήιηαγεο γσληέο. 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΤΑΜΟΥ 

Άκροιςμα           Σπερματόφυτα  

Υπoάκροιςμα Γυμνόςπερμα  

Κλάςθ Pinatae 

Υπόκλαςθ Taxidae 

Οικογζνεια Taxaceae 

Γζνοσ  Taxus 

Είδοσ  Baccata 
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Δπηδεί ζε φιεο ηηο θαηαζηάζεηο θαη παξακέλεη, κε ηνλ ππθλφ φγθν ησλ βαζππξάζηλσλ 

βεινλψλ ηνπ, ηξαρχο ζθνηεηλφο θαη εχξσζηνο. Ο θνξκφο ηνπ είλαη πνιιαπιφο θαη 

εθηείλεηαη ζε θπθιηθή ή ππξακνεηδή θφκε. Σα θιαδηά ηνπ είλαη νξηδφληηα ή 

απνθιίλνπλ, κεξηθέο θνξέο σο ην έδαθνο. Δίλαη ηθαλφο λα παξάγεη δσληαλά θιαδηά 

απφ παιαηφηεξα θιαδηά θαη θνξκνχο. Ο θινηφο ηνπ είλαη ιεπηφο, ζηελ αξρή  

θνθθηλνθάζηαλνο θαη αξγφηεξα ζηαρηνθάζηαλνο, ελψ απνιεπίδεηαη ζε κηθξά ιέπηα. 

Οη θιαδίζθνη ηνπ είλαη εηήζηνη θαη πξάζηλνη θαη θπηξψλνπλ ζε φιν ην κήθνο ηνπ 

θνξκνχ.  

 

 

 

Εικόνα 3. Κορμόσ και κλαδιά του μεγαλφτερου ιτάμου 
που μετρικθκε ςτθ περιοχι μελζτθσ (διάμετροσ 80cm 
και φψοσ 14,5m) (φωτο. Κατςαβοφ Ι.) 
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Σα θχιια ηνπ είλαη βεινλνεηδή. Οη βειφλεο ηνπ είλαη καιαθέο, επίπεδεο νμείεο, 

κήθνπο 1-3 (ή θαη 4,5) εθαηνζηψλ θαη πιάηνπο 2-3 ρηιηνζηψλ, κε δηάηαμε αληίζεηε ή 

δίζεηξε. ηελ πάλσ επηθάλεηα είλαη γπαιηζηεξέο, βαζππξάζηλεο θαη γαιαδνπξάζηλεο 

ή αλνηρηνπξάζηλεο ζηελ θάησ (Δηθφλα 5). 

 

 

Ο ίηακνο είλαη δίνηθν είδνο θαη ηα άλζε ηνπ κνλνγελή, ηα αξζεληθά είλαη θηηξηλσπά 

σνεηδή ή ζθαηξηθά θαη ηα ζειπθά είλαη πνιχ κηθξά, πξάζηλα ζαλ νθζαικνί 

πιαηχθπιινπ είδνπο. Δκθαλίδνληαη ζε βιαζηνχο ηνπ πξνεγνχκελνπ ρξφλνπ θαη 

αλζίδνπλ Μάξηην–Απξίιην. Ζ άλζεζε πνπ γίλεηαη κηα θνξά ην ρξφλν αθνινπζείηαη 

απφ ηελ παξαγσγή ησλ θαξπψλ, νη νπνίνη έρνπλ δσεξφ εξπζξφ ρξψκα θαη 

θξχβνληαη θάησ απφ ηα θιαδηά, είλαη δξππνεηδείο, κε ζθιεξφ ζπέξκα πνπ 

πεξηβάιιεηαη απφ  έλαλ ζαξθψδε καλδχα ην επηρηηψλην. Σν ζπέξκα είλαη σνεηδέο, 

νμπθφξπθν, κήθνπο  6-8 ρηιηνζηψλ (Δηθφλα 4). Οη θαξπνί σξηκάδνπλ 6-9 κήλεο κεηά 

ηε γνληκνπνίεζε (Thomas & Polwart 2003).  

Σν μχιν, ν θινηφο, νη ηξπθεξνί βιαζηνί, νη βειφλεο θαη ηα ζπέξκαηα πεξηέρνπλ κηα 

δειεηεξηψδε αιθαινεηδή νπζία, ηελ ηαμφιε, πνπ έρεη κηα παξαιπηηθή επίδξαζε ζηελ 

θαξδηά, ε νπνία πξνθαιεί ην ζάλαην ζηα δψα πνπ θαηαλαιψλνπλ απηά ηα κέξε ηνπ 

θπηνχ. Οη παιηφηεξεο θαη μεξακέλεο βειφλεο είλαη πην δειεηεξηψδεηο απφ ηηο 

λεφηεξεο βειφλεο. ε αληίζεζε κε απηά ηα κέξε ηνπ θπηνχ, ην θφθθηλν πεξίβιεκα ησλ 

θαξπψλ, πνπ είλαη δειαηηλψδεο κε πνιχ γιπθηά γεχζε, δελ είλαη δειεηεξηψδεο θαη 

θαηαλαιψλεηαη νιφθιεξν απφ ηα πηελά. Γηέξρεηαη φκσο απφ ην πεπηηθφ ηνπο 

ζχζηεκα ρσξίο λα πξνθαιεί θακία βιάβε. Σα πηελά πνπ απνβάιινπλ ηα ζπέξκαηα 

Εικόνα 5. Βελόνεσ και καρποί του Taxus baccata Εικόνα 4. Εαρινζσ βελόνεσ ιτάμου 
(φωτο. Κατςαβοφ Ι.) 
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ηνπ θαξπνχ αθέξαηα  κε ηα πεξηηηψκαηά ηνπο, βνεζάλε ζηελ θαιχηεξε δηαζπνξά ησλ 

ζπφξσλ ηνπ ηηάκνπ. Ζ ηαμφιε έρεη παξνπζηάζεη ζπλαξπαζηηθέο δπλαηφηεηεο σο 

αληηθαξθηληθφ θάξκαθν, ηδηαίηεξα ζηε ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ ησλ σνζεθψλ. 

Γπζηπρψο, νη ζπγθεληξψζεηο ηεο ηαμφιεο ζε απηφ ην είδνο είλαη πάξα πνιχ ρακειέο 

γηα λα είλαη ζεκαληηθέο εκπνξηθά, αλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα εξεπλεηηθνχο ιφγνπο. 

 

Σν μχιν ηνπ ηηάκνπ, δελ έρεη αθηηληθφ παξέγρπκα (Hejnowicz 1978, Bell & Hemsley 

2000) θαη ξεηηλνθφξνπο αγσγνχο αλ θαη ζρεκαηίδεη ηξαπκαηηθνχο ξεηηλνθφξνπο 

αγσγνχο κεηά απφ ηξαπκαηηζκφ (Hejnowicz 1978). Σν εγθάξδηφ ηνπ έρεη ρξψκα 

θφθθηλν ελψ ην ζνκθφ σρξφ θαη ε κεηαβνιή απφ ην πξψηκν ζην φςηκν μχιν γίλεηαη 

βαζκηαία κέζα ζε θάζε εηήζην δαθηχιην. Σν μχιν ηνπ είλαη ζθιεξφ θαη εχθακπην κε 

κεγαιχηεξε ππθλφηεηα απφ 640 Kg/m³ (Brzeziecki & Kienast 1994) έσο  700-800  

Kg/m³ (Schweingruber 1993). Απηή ε ππθλφηεηα είλαη ηδηαίηεξα κεγάιε γηα ηα 

Γπκλφζπεξκα. Σν μχιν ηνπ ηηάκνπ έρεη πεξηγξαθεί ζαλ έλα απφ ηα πην δηαξθή ησλ 

εχθξαησλ εηδψλ (Eaton & Hale 1993). 

 

Ο ίηακνο έρεη έλα εθηεηακέλν νξηδφληην ζχζηεκα ξηδψλ κε έλα παρχ ζηξψκα απφ 

αδηαπέξαζηεο ιεπηέο ξίδεο πνπ δηαθιαδίδνληαη κέζσ ηνπ εδάθνπο ζηελ επηθάλεηα 

(Rodwell 1991). ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο νη ξίδεο απιψλνληαη πάλσ απφ επηθάλεηεο 

βξάρσλ θαη δηεηζδχνπλ βαζηά ζε ζρηζκέο (Kelly 1981).  
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Εικόνα 6. Βάςθ κορμοφ και ρίηεσ δζντρου ιτάμου ςτθν περιοχι μελζτθσ (φωτο. Κατςαβοφ Ι.) 

 

 

 

 

2.4 ΓΕΨΓΡΑΥΙΚΗ ΚΑΙ ΤΧΟΜΕΣΡΙΚΗ ΕΞΑΠΛΨΗ 

 

ήκεξα ν ίηακνο εκθαλίδεηαη ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε. Σν βφξεην άθξν ηνπ 

εθηείλεηαη απφ ηηο Βξεηαληθνχο λήζνπο κέρξη ηε Ννξβεγία, ηε νπεδία θαη ηε 

Φηλιαλδία. Σα αλαηνιηθά ηνπ φξηα δηέξρνληαη απφ ηνλ θφιπν ηεο Ρίγαο (Λεηνλία) 

κέζσ ηεο Bialowiecza (ζχλνξα Λεπθνξσζίαο–Πνισλίαο) θαηά κήθνο ηνπ 23νπ  

παξαιιήινπ έσο ηα αλαηνιηθά Καξπάζηα θαη ηε Μαχξε ζάιαζζα φπνπ ν ίηακνο 

εκθαλίδεηαη ζηε ρεξζφλεζν ηεο Κξηκαίαο θαη θαηά κήθνο ηεο βφξεηαο Σνπξθίαο. Σν 

λφηην φξην πεξηιακβάλεη ηελ Πνξηνγαιία θαη ηηο Μεζνγεηαθέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, 

ηελ λήζν Μαδέηξα, ηελ νξνζεηξά ηνπ Άηιαληα (Αιγεξία), ηνλ βφξεην Πφλην, ηα φξε 

Σαχξνο θαη Άκαλνο (λφηηα Σνπξθία, βφξεηα πξία), ζε νιφθιεξν ηνλ Καχθαζν θαη ζην 

φξνο Έικπξνπο ζην βφξεην Ηξάλ (Δηθφλα 7).  
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Μέζα ζε απηφ ην φξην εμάπισζεο, ν ίηακνο απνπζηάδεη απφ ηηο πεξηνρέο πνπ 

επεξεάζηεθαλ απφ ην επεηξσηηθφ θιίκα (π.ρ. Αλαηνιηθή Δπξψπε, νξνπέδην ηεο 

Αλαηνιίαο, πεδηάδεο ηεο Οπγγαξίαο) φπσο θαη ζηα ςειφηεξα φξε (θεληξηθέο Άιπεηο, 

θεληξηθά Καξπάζηα). 

  

Εικόνα 7. Πρια εξάπλωςθσ του Taxus baccata 

 

Ο Ίηακνο είλαη απηφρζνλν είδνο ζηελ Διιάδα είλαη αξθεηά ζπάλην θαη δελ ην 

ζπλαληάκε πνηέ ζε κεγάινπο αξηζκνχο. χκθσλα κε ηνπο Kassioumi (2004) ζηελ 

Διιάδα ν ίηακνο εκθαλίδεηαη ζε 173 ζπζηάδεο, ζπλήζσο φρη κεγαιχηεξεο ησλ 50 

αηφκσλ, ζε 117 δάζε ηεο ρψξαο. Οη κεγάινη πιεζπζκνί ίηακνπ πεξηνξίδνληαη  

θπξίσο ζε πεξηνρέο ηεο θεληξηθήο θαη βφξεηαο Διιάδαο, ζπγθεθξηκέλα θαηά κήθνο 

ηνπ νξεηλνχ φγθνπ ηεο Πίλδνπ θαη ηνπ Υνινκψληα θαη ζηε ρεξζφλεζν ηεο Υαιθηδηθήο, 

ελψ κηθξφηεξεο θπζηθέο ζπζηάδεο ηηάκνπ εκθαλίδνληαη ζηελ Πεινπφλλεζν θαη ζηελ 

Δχβνηα. Άηνκα ηηάκνπ είλαη δηαζθνξπηζκέλα ζε πνιιέο πεξηνρέο ζε νιφθιεξε ηελ 

Διιάδα (Kassioumis θ.α. 2004). Ο Voliotis ην 1986 επίζεο θαηέγξαςε ηελ χπαξμε 

ηηάκνπ ζηηο παξαθάησ νξεηλέο πεξηνρέο : 

Βφξαο, Σδέλα, Πάηθν, Κεξθίλε, ξβεινο, Φαιαθξφ, Παγγαίν, Άζσο, Βέξκην, 

Βνχξηλνο, Σχκθε, Λάθκνο (Πεξηζηέξη), Αζακαληθά φξε, Κφδηαθαο, Άγξαθα, Πηέξηα, 

ζζα, Πήιην, Σπκθξεζηφο, Ομηά, Οίηε, Γθηψλα, Παξλαζζφο, Κπιιήλε, Οιίγπξηνο, 

Υεικφο, Μαίλαιν, Πάξλσλαο, Γίξθε, Ξεξνβνχλη, θνηεηλή, ρε Έπβνηα, Τςάξην ζηε 

Θάζν, Φεγγάξη ζηε ακνζξάθε, Κξπνλέξη, Οιπκπία, βφξεην-αλαηνιηθή Υαιθηδηθή, 

Πεξηβφιη, Γξεβελά, Αγία Παξαζθεπή, Σξίθαια, Ζκαζία. 
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ηα βφξεηα φξηα εμάπισζήο ηνπ ν ίηακνο εκθαλίδεηαη ζε αξθεηά ρακειά πςφκεηξα, 

ελψ ζηα λφηηα εκθαλίδεηαη θπξίσο ζηα νξεηλά. ηε ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ ζηα 

ςειφηεξα βνπλά θαη ζηα φξε ηνπ Καπθάζνπ απμάλεηαη απφ ην επίπεδν ηεο ζάιαζζαο 

έσο ηα 2050 κέηξα. Σα κεγαιχηεξα πςφκεηξα ζηα νπνία απαληάηαη ν ίηακνο είλαη ζηε 

λφηηα ινβαθία 600-1000 κέηξα, ζηηο Άιπεηο 1100-1400 κέηξα, ζην Ηξάλ 1400 κέηξα, 

ζηελ Σνπξθία 1400-1900 κέηξα, ζηα Ππξελαία 1400-1650 κέηξα, ζηε λφηηα Ηζπαλία 

1600-1900 κέηξα, ζηα Καξπάζηα 1660 κέηξα, ζηε αξδελία 1700 κέηξα, ζηε 

F.Y.R.O.M. 1800 κέηξα, ζηε βφξεηα Αθξηθή 2000-2500 κέηξα, ζηνλ Καχθαζν 2050 

κέηξα θαη ζηελ θεληξηθή Διιάδα  1950 κέηξα. (Król 1978, Melzack 1979, Voliotis 

1986, Hartzell 1991, Vidakovic 1991, Schweingruber 1993) 

 

Σν Taxus baccata εκθαλίδεηαη ζηελ Διιάδα  ζε έλα κεγάιν πςνκεηξηθφ εχξνο απφ ην 

χςνο ηεο ζάιαζζαο έσο πάλσ απφ 1500 κέηξα (Αζαλαζηάδεο 1986), αιιά θπξίσο 

είλαη νξεηλφ δέληξν. Μεγάιν πνζνζηφ ησλ πιεζπζκψλ απμάλνληαη ζε πςφκεηξν απφ 

501 έσο 1000 κέηξα θαη έλα ιίγν κηθξφηεξν πνζνζηφ απφ 1001 έσο 1500 κέηξα. 

Μηθξφ πνζνζηφ πιεζπζκψλ βξίζθνληαη ζε ρακειφ πςφκεηξν (<500 κέηξα) θαη αθφκα 

κηθξφηεξν πνζνζηφ ζε  πεξηνρέο κε πςφκεηξν πάλσ απφ 1500 κέηξα. Μέζα ζε απηφ 

ην πςνκεηξηθφ εχξνο ν ίηακνο έρεη ηελ ηάζε λα απμάλεηαη ζε βνξεηναλαηνιηθέο θαη 

βνξεηνδπηηθέο πιαγηέο, φπνπ ππάξρεη πςειή πγξαζία (Kassioumis θ.α.  2004). 

 

 

2.5 ΚΛΙΜΑΣΙΚΕ ΚΑΙ ΣΟΠΟΓΡΑΥΙΚΕ  ΤΝΘΗΚΕ 

 

Οη Preston θαη Hill (1997) θαηαηάζζνπλ ηνλ ίηακν, κε ηε ζηελή έλλνηα ηνπ φξνπ ζην 

εχθξαην Δπξσπατθφ θιίκα, αιιά γεληθά απμάλεηαη θαιχηεξα ζε σθεάλην. ηα 

επεηξσηηθά ηεο Δπξψπεο ηα νηθνινγηθά εκπφδηα πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ θαηαλνκή ηνπ, 

είλαη βφξεηα νη ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, αλαηνιηθά  ην δξηκχ επεηξσηηθφ θιίκα ησλ 

ρσξψλ ηεο Βαιηηθήο θαη ηεο Πνισλίαο, λνηηναλαηνιηθά νη εθηεηακέλεο εξεκηθέο 

πεξηνρέο ηεο Σνπξθίαο θαη νη μεξέο θαη πςειέο ζεξκνθξαζίεο ηεο βφξεηαο Αθξηθήο 

(Kamppa 1926, Król 1978, Srodo 1978). Κνληά  ζε απηά ηα  θιηκαηηθά φξηα, ν ίηακνο 

πεξηνξίδεηαη ζε πγξέο ζέζεηο, φπσο θνληά ζηα έιε θαη ηα ηέικαηα ησλ αθηψλ ηεο 
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Βαιηηθήο (Król 1978) θαζψο θαη ζε ραξάδξεο,  ζηηο νπνίεο φκσο ζαλ δέληξν ηνπ 

ππνξφθνπ δέρεηαη κεγαιχηεξε πξνζηαζία απφ ηε ρακειή πγξαζία θαη ηνπ παγεηνχο 

(Hoffmann 1958, Tittensor 1980, Peñalba 1994, Saniga 2000).  

χκθσλα κε ηνπο βηνθιηκαηηθνχο ηχπνπο πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί γηα ηελ Διιάδα 

(Μαπξνκάηεο 1980) ε ηεξάζηηα πιεηνλφηεηα ησλ πεξηνρψλ ηνπ ηηάκνπ γεληθά 

εκθαλίδεηαη ζηελ ππν–Μεζνγεηαθή δψλε (40>Υ>0 Υ = ν αξηζκφο ησλ βηνινγηθά 

μεξψλ εκεξψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο μεξήο πεξηφδνπ, ζχκθσλα κε ηε κέζνδν 

Bagnouls-Gaussen) θαη ην 20,23%  ζηε ρακειή-κέζε Μεζνγεηαθή δψλε (75>Υ>0). 

Δπίζεο κφλν ην 3,47% ησλ αλαγλσξηζκέλσλ πεξηνρψλ αλήθεη ζηε ζθνδξή κέζε 

Μεζνγεηαθή (100>Υ>75) θαη έλα κηθξφ πνζνζηφ ηνπ 1,73 ησλ πεξηνρψλ εκθαλίδεηαη 

ζηνλ κε μεξφ ηχπν (Υ=0) (Kassioumis θ.α. 2004). 

 

ηηο νξεηλέο πεξηνρέο ηεο Δπξψπεο ν ίηακνο, έρεη ηελ ηάζε λα απμάλεηαη ζε 

ζθηαζκέλεο βνξεηνδπηηθέο ή βνξεηναλαηνιηθέο πιαγηέο, θάησ απφ ζπζηάδεο 

θπιινβφισλ εηδψλ ή κηθηψλ ζπζηάδσλ, φπνπ δεκηνπξγείηαη έλα θιίκα παξφκνην κε 

ην σθεάλην (Markiewicz 1978, Schweingruber 1993). 

πγθεθξηκέλα ζηελ Διιάδα νη ζπζηάδεο ηνπ ίηακνπ επδνθηκνχλ ζε πιαγηέο θάζε 

θιίζεο αιιά θπξίσο βξίζθνληαη ζε κέηξηεο πιαγηέο, ιηγφηεξν ζε επίπεδεο επηθάλεηεο 

θαη ζε πιαγηέο κε θιίζε ιηγφηεξε απφ 40% θαη κφλν ην 16,25 % ζε κέηξηα απφηνκεο 

πιαγίεο κε θιίζε  κεγαιχηεξε απφ 71% (Kassioumis θ.α. 2004).  

Ωζηφζν ηα ξπάθηα είλαη ν πην θνηλφο νηθφηνπνο γηα ηνπο πιεζπζκνχο ηνπ ηηάκνπ. 

Απφ ηηο 127 ηνπνζεζίεο πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζηελ Διιάδα, ην 78,74% βξέζεθε λα 

αλαπηχζζεηαη ζε ξπάθηα, ην 16,54% ζε νκαιέο βνπλνπιαγηέο θαη κφλν  ην 4,72% ζε 

απφηνκνπο γθξεκνχο (Kassioumis θ.α. 2004). 
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2.6    ΕΔΑΥΟ – ΓΕΨΛΟΓΙΚΟ ΤΠΟΘΕΜΑ 
 

 Οη πιεζπζκνί ηνπ Taxus baccata είλαη ζπζρεηηζκέλνη κε αζβεζηνιηζηθφ ππφζηξσκα  

θαη ξερφ θαη μεξφ ζθνχξν έδαθνο (Rodwell 1991). ηελ Δπξψπε νη θπζηθέο 

ζπζηάδεο ηηάκνπ αλαπηχζζνληαη ζπρλφηεξα ζε αζβεζηνχρα εδάθε, κπνξνχλ φκσο 

λα αλαπηπρζνχλ ζρεδφλ ζε θάζε έδαθνο, αθφκα θαη ζε ππξηηηθά εδάθε (Watt 1926, 

Webb 1977, Król 1978, Kelly 1981, Vidakovic 1991). Ο Voliotis ην 1986 παξαηήξεζε 

φηη ν ίηακνο επλνείηαη ζε ειαθξά αζβεζηνχρα εδάθε ζηε βφξεηα Δπξψπε θαη ζε 

ππξηηηθά εδάθε ζηε λφηηα Δπξψπε. Καηά κήθνο ηεο Δπξψπεο ν ίηακνο αλαπηχζζεηαη 

θαιχηεξα ζε βαζηά, πγξά ακκν-αξγηιψδε θαη θαιά απνζηξαγγηζκέλα πειψδε εδάθε, 

ελψ ζε μεξά, πεηξψδε θαη ακκψδε εδάθε εκθαλίδεηαη πεξηζηαζηαθά θαη αλά άηνκν 

(Webb 1977). Απνπζία ηνπ ηηάκνπ παξαηεξείηαη ζε πγξά εδάθε, φπσο πγξά φμηλα 

ρνπκηθά εδάθε ή θαη πγξά πειψδε (Król 1978, Williamson 1978, Ellenberg 1988), αλ 

θαη αλαπηχζζεηαη θαιά ζε αζβεζηνχρν βαιηφρνπκν. Ο ίηακνο κπνξεί λα κεηαβάιεη 

ηηο ζπλζήθεο ηνπ ππνζηξψκαηνο ζην νπνίν αλαπηχζζεηαη, ζπγθεθξηκέλα ν Howard 

θ.α. (1998) ζπλέθξηλαλ ηηο θπζηθνρεκηθέο ζπλζήθεο θάησ απφ ίηακν θαη δξπ, πνπ 

αλαπηχζζνληαλ ζε ίδην έδαθνο θαη βξήθαλ φηη θάησ απφ ηνλ ίηακν ηα ρνπκηθά νμέα 

ήηαλ πην νμεηδσκέλα, ππήξρε κηθξφηεξε πεξηεθηηθφηεηα ηέθξαο, κεγαιχηεξε 

πνζφηεηα C, N θαη Ca θαη απνπζίαδαλ νη κεγάινη γαηνζθψιεθεο, ελψ θαλέλα απφ ηα 

δχν είδε δελ επεξέαζε ην pH. 

Οη πιεζπζκνί ηνπ ηηάκνπ ζηελ Διιάδα εκθαλίδνληαη θπξίσο ζε αζβεζηνιηζηθφ 

ππφζηξσκα (46,67%) ελψ αλαπηχζζνληαη θαιά θαη ζε ζρηζηφιηζν (33,94%) θαη κε 

κηθξφηεξε ζπρλφηεηα εκθαλίδνληαη πάλσ ζε θιχζρε (21,82%). Οη πεξηζζφηεξεο 

ζπζηάδεο αλαπηχζζνληαη ζε αβαζή (38,16%) θαη κεζαίνπ βάζνπο (36,64%) εδάθε 

θαη κφλν πεξηζηαζηαθά ζε κεζαία πξνο βαζηά (13,74%) θαη βαζηά (11,45%) εδάθε.  

Απηφ είλαη αλακελφκελν θαζψο ν ίηακνο είλαη γλσζηφο γηα ην εθηεηακέλν νξηδφληην 

ζχζηεκα ξηδψλ ηνπ. 
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2.7 ΚΟΙΝΨΝΙΑ 
 

Ο ίηακνο απνηειεί ζπλήζσο έλα κηθξφ ζπζηαηηθφ ηνπ ζηαδίνπ θιίκαμ ησλ 

θπιινβφισλ, ησλ θσλνθφξσλ ή ησλ  κηθηψλ δαζψλ, απφ ηελ Πνξηνγαιία σο ηελ 

Κξηκαία, γηαηί πεξηνξίζηεθε απφ ηελ αλάγθε ηνπ γηα πγξφ θιίκα (Tittensor 1980). ηε 

βφξεηα Ηζπαλία ν ίηακνο αλαπηχζζεηαη κφλν δηάζπαξηνο κέζα ζε δάζε νμηάο 

(Peñalba 1994).  ηελ θεληξηθή θαη αλαηνιηθή Δπξψπε ν ίηακνο είλαη ζπζηαηηθφ ηνπ 

ππνξφθνπ ηεο νμηάο ή ηνπ ππνξφθνπ ησλ κηθηψλ δαζψλ νμηάο θαη θσλνθφξσλ 

(Hoffmann 1958, Saniga 2000). Δκθαλίδεηαη ζε φιεο ηηο νηθνινγηθέο πεξηνρέο ηεο 

Cephalanthero-Taxetum ζε θξπζηαιιηθφ αζβεζηφιηζν ή αζβεζηφιηζν (Król 1978). 

Απηέο νη θνηλσλίεο είλαη θάηη ελδηάκεζν κεηαμχ ηεο Melico-Fagetum θαη ηεο Seslerio-

Taxetum κε ηελ παξνπζία ηνπ Fraxinus excelsior θαη ηεο  Tilia cordata. Ζ θνηλσλία 

ηεο Seslerio-Taxetum ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα μερσξίζεη ηηο ζπζηάδεο ηνπ ηηάκνπ απφ 

απηέο ηεο νμηάο (Seslerio-Fagetum) (Krol 1978). ηηο νξεηλέο πεξηνρέο ηεο Σζερίαο 

θαη ινβαθίαο ν ίηακνο αλαπηχζζεηαη ζε δάζε ειάηεο θαη νμηάο θαη ζε ρακειφηεξα 

πςφκεηξα είλαη κέξνο ησλ δαζψλ ηεο  δξπφο θαη ηνπ γαχξνπ (Futak θ.α. 1966). ηελ 

Πνισλία ν ίηακνο αλαπηχζζεηαη κέζα ζε νμηέο ζε podsol εδάθε (Melico-Fagetum) 

θαη ζε έλαλ πινχζην ζε  αζβέζηην θαη ηέθξα βαιηφηνπν ζεκχδαο (Circaeo-Alnetum) 

(Król 1978). Δπίζεο ζηελ Πνισλία ν ίηακνο βξέζεθε ζε ζπζηάδεο ηεο Queco-

Carpinetum medio-europaeum καδί κε ζεκχδα ζε βαιηψδε εδάθε. 

ηε Βξεηαλία  ν ίηακνο ζρεκαηίδεη έλα  δάζνο ηδηαίηεξα θησρφ ζε είδε, κε ηνλ ίηακν 

λα είλαη ην κφλν ζηαζεξφ είδνο. πλήζσο ζρεκαηίδεη κηα θιεηζηή, πνιχ ππθλή θφκε, 

ζε δεζηέο, ειηφινπζηεο θαη λφηηεο πιαγηέο, πάλσ ζε ξερά αζβεζηνιηζηθά εδάθε 

(Rodwell 1991). Σα δάζε απηά ζεσξνχληαη ηκήκα ηεο Fagion κέζα ζηελ Querco-

Fagetea (Kelly 1981). ηε λνηηνδπηηθή Ηξιαλδία εκθαλίδνληαη εθηεηακέλεο ζπζηάδεο 

ηηάκνπ πνπ θπξηαξρνχλ ζε πεηξψδεηο πεξηνρέο κε γπκλφ αλζξαθνχρν, αζβεζηφιηζν, 

ηα νπνία ηαμηλνκνχληαη σο εθθξάζεηο ηνπ ηηάκνπ ζηελ θνηλσλία Corylo x Fraxinetum 

(ζεηξά Fagetalia, ηάμε Querco-Fagetea) θαη αλήθνπλ επίζεο ζην πξφγξακκα 

NATURA κε ηνλ θσδηθφ 8240 θαη ζηελ Παιαηναξθηηθή Σαμηλφκεζε Οηθνηφπσλ 62.3 

(Δξκελεπηηθφο νδεγφο ησλ Δπξσπατθψλ νηθνηφπσλ 1999). 

 Δθηφο απφ ηε Βξεηαλία ν ίηακνο ζρεκαηίδεη ζε κηθξή θιίκαθα ακηγείο ζπζηάδεο, κφλν 

ζηα σθεάληα θιίκαηα ηεο Κξηκαίαο θαη ηνπ Καπθάζνπ (Pridnya 1984). O Krol ην 1978 
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θαηέγξαςε ζηνλ Καχθαζν φηη νη ακηγείο ζπζηάδεο ηηάκνπ ή απηέο ζηηο νπνίεο ήηαλ 

θπξίαξρν είδνο, είραλ έθηαζε πάλσ απφ 10 εθηάξηα κε κέγηζην χςνο δέληξσλ 32,5 

κέηξα θαη αλήθνπλ ζε δάζε πνπ ζρεκαηίζηεθαλ απφ Fagus sylvatica, Carpinus spp., 

Fraxinus excelsior, Acer platanoides, A. campestre, A. pictum, Ulmus elliptica  θαη 

Fagus orientalis ζε κίμε κε Abies nordmaniana and Picea orientalis, κε ππφξνθν απφ 

Buxus sempervirens (Pridnya 1984). Οη πιένλ ακηγείο ζπζηάδεο ηηάκνπ δέρνληαλ 

εκθαλψο εηζβνιή απφ ηελ νμηά θαη ην θξάμν. Σα λεζηά Κνξζηθή θαη αξδελία έρνπλ 

επίζεο πνιιά δάζε πνπ θπξηαξρνχληαη απφ ηνλ ίηακν, ζπρλφηεξα κε Ilex aquifolium 

θαη Buxus sempervirens, Sorbus aria θαη Mercurialis perennis (θαηαηάζζνληαη ζην 

πξφγξακκα NATURA κε θσδηθφ 9580 θαη ζηελ Παιαηναξθηηθή Σαμηλφκεζε 

Οηθνηφπσλ 42. Α72 θαη 42.Α73 (Δξκελεπηηθφο νδεγφο ησλ Δπξσπατθψλ νηθνηφπσλ 

1999). Απηά ζεσξνχληαη φηη αληηπξνζσπεχνπλ ηε γεξαηφηεξε θάζε ησλ απζεληηθψλ 

δαζψλ νμηάο ή νμηάο ειάηεο. Παξφκνηα απνζέκαηα ηηάκνπ, ππάξρνπλ θαηά ζέζεηο 

ζηε βφξεηα θαη θεληξηθή Πνξηνγαιία ζε κηθξνχο απνκνλσκέλνπο ζρεκαηηζκνχο.  

Οη πιεζπζκνί ηνπ ηηάκνπ ζηελ Διιάδα είλαη κηθξνί, ζπλήζσο αλά 5 έσο 50 άηνκα 

(48,56%), ή εκθαλίδνληαη ζε δηαζθνξπηζκέλεο επηθάλεηεο αλά 2 έσο 4 δέληξα 

(13,20%) θαη ζπρλφηεξα ζε απνκνλσκέλα δείγκαηα (23,7%). Οη κεγάιεο ζπζηάδεο 

ηηάκνπ είλαη ζπάληεο, κφλν ην 12,13% ησλ αλαγλσξηζκέλσλ πεξηνρψλ πεξηέρνπλ 

πιεζπζκνχο κεηαμχ 51 θαη 500 αηφκσλ φηαλ νη ππθλέο ζπζηάδεο (πάλσ απφ 500 

άηνκα) ζρεκαηίδνληαη κφλν ζην 2,34% ησλ πεξηνρψλ. 

 Ζ έθηαζε πνπ θάζε θνηλσλία ηηάκνπ θαηαιακβάλεη πνηθίιεη  αλάινγα κε ην κέγεζνο 

ηεο ζπζηάδαο. Έηζη κε εμαίξεζε ηηο πεξηνρέο κε κνλαρηθά δέληξα, νη πεξηζζφηεξνη 

πιεζπζκνί θαηαιακβάλνπλ  έθηαζε  0,2-1 εθηαξίσλ (56.88%) θαη ιηγφηεξν ζπρλά 

έθηαζε 1,1-5 εθηαξίσλ (27.52%). Ζ κεγάιε δηαζπνξά θαη νη κηθξνί απνκνλσκέλνη  

πιεζπζκνί εκπνδίδνπλ ηνλ ίηακν λα αλαπηπρζεί πξννδεπηηθά ζε έλα θαζαξφ δάζνο 

ηηάκνπ. 

Έρεη παξαηεξεζεί φηη νη πιεζπζκνί ηνπ ηηάκνπ ζηελ Διιάδα εκθαλίδνληαη ζπρλφηεξα 

ζε ακηγή (45,3%) θαη κεηθηά (52%) δάζε θαη ζπάληα ζε ηκεκαηηθέο δαζηθέο εθηάζεηο 

(1,7%). Απηφ επηβεβαηψλεη ην γεγνλφο φηη ν ίηακνο πξνηηκά πεξηζζφηεξν 

πξνζηαηεπφκελεο ζθηαζκέλεο θαη πγξέο ηνπνζεζίεο (Kassioumis θ.α. 2004). ε 

ακηγείο ζπζηάδεο εκθαλίδεηαη ζαλ θνκκάηη ηνπ ππνξφθνπ ησλ θσλνθφξσλ, 
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ζπγθεθξηκέλα ζε δάζε Abies cephalonica (71.7%), πνιχ πεξηζηαζηαθά ζε καχξε 

Πεχθε (14,32%), ζε νμηά (13,2%) θαη ζε δξπ (9,77% Quercus frainetto). ηε δψλε ηεο 

νμηάο ν ίηακνο παξνπζηάδεηαη ζε δάζε Luzulo-Fagetum θαηά κήθνο ηεο Πίλδνπ, ζε 

Asperulo-Fagetum ζηε θεληξηθή θαη Βφξεηα Μαθεδνλία θαη ζε Cephalanthero-Fagion 

ζηνλ ιπκπν. 

ηα κεηθηά δάζε ε παξνπζία ηνπ ηηάκνπ είλαη ιηγφηεξν εθιεθηηθή. Ο ίηακνο 

παξαηεξείηαη ζπρλφηεξα ζε κεηθηά δάζε Γξπφο–Ομηάο ζε πνζνζηφ 23,08%, ζε δάζε 

Διάηεο–Ομηάο  ζε πνζνζηφ 17,95%, ζε δάζε Διάηεο–Μαχξεο πεχθεο  ζε πνζνζηφ 

15,38%, ζε δάζε Ομηάο–Διάηεο ζε πνζνζηφ 7,96%, ζε δάζε Γξπφο–Διάηεο/Μαχξεο 

πεχθεο ζε πνζνζηφ 5,98%.  

Δμαηηίαο ηεο πςειήο αληνρήο ζηε ζθίαζε, ν ίηακνο απμάλεηαη θαη ζρεκαηίδεη έλα 

ζακλψδεο ζηξψκα φηαλ δηαζθνξπηζηεί θαη πεξηζηαζηαθά γίλεηαη έλα θνκκάηη ηεο 

θνκνζηέγεο  ππθλψλ πιεζπζκψλ.  

Οη πεξηζζφηεξνη πιεζπζκνί ηνπ ηηάκνπ ζπλαληψληαη ζηνλ ππφξνθν  (56,49%), 

ιηγφηεξν ζπρλά ζην κεζαίν ζηξψκα (24,43%) θαη κφλν 9 πεξηνρέο (6,87%) έρνπλ 

θαηαγξαθεί λα πεξηέρνπλ θπξίαξρα  δέληξα ηηάκνπ ζηελ θνκνζηέγε. Ο ίηακνο ζπάληα 

ζρεκαηίδεη έλαλ πξαγκαηηθφ ππθλφ ππφξνθν, ζπλήζσο ζπλππάξρεη κε άιια είδε. Με 

Juniperus sp ζε πνζνζηφ 29,8%, κε Ilex aquifolium 29,8%, κε Ostrya carpinifolia 

14,9%, κε Carpinus orientalis 10,6%, Quercus ilex 10,6% θαη κε άιια είδε (Αcer, 

Corylus, Ulmus) 4,2%. Ο ίηακνο ζηνλ ππφξνθν θηάλεη ζε χςνο ηα 3 έσο 6 κέηξα 

(73,02%), κφλν ην 17.06% ησλ δέληξσλ θηάλνπλ ηα 6-10 κέηξα χςνο θαη ζην 8,31% 

ησλ πεξηνρψλ ππάξρνπλ άηνκα ηηάκνπ πνπ θηάλνπλ ζηα 11 κέηξα χςνο (Kassioumis 

θ.α. 2004). 
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ηελ Δπξψπε ν ίηακνο κε βάζε ηελ θπηνθνηλσλία κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε 11 ηχπνπο: 

1. Γάζε ηηάκνπ ηνπ Μπάθνλη (Οπγγαξία) 

2. Γάζε ηηάκνπ ησλ Καξπαζίσλ 

3. Γάζε ηηάκνπ ησλ Γεξκαληθψλ-Βνεκηθψλ νξνπεδίσλ  

4. Γάζε ηηάκνπ ζηα φξηα ησλ Άιπεσλ 

5. Γάζε ηηάκνπ ηεο Κξναηίαο 

6. Γάζε ηηάκνπ ηεο Διιάδαο (Βαιθάληα)  

7. Γάζε ηηάκνπ ηεο Σνπξθίαο  

8. Γάζε ηηάκνπ ηνπ Καπθάζνπ, ηεο Κξηκαίαο θαη ηνπ Ηξάλ  

9. Γάζε ηηάκνπ ηεο Ηβεξηθήο ρεξζνλήζνπ θαη ηεο Ηηαιίαο 

10. Γάζε ηηάκνπ ηεο Αιγεξίαο  

11. Γάζε ηηάκνπ ησλ βφξεησλ Δπξσπατθψλ πεδηάδσλ 

ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο νη θπηνθνηλσλίεο αληηζηνηρνχλ ζηνλ απμεηηθφ ρψξν  

ηεο Taxo-Fagetum [1,2,3,4,7,9,10], ε [5] ζηνλ Tileto-Taxetum, ε [6] ζηνλ Fagetum–

submontanum taxetosum, ε [8] ζηνλ Euonymo-Taxetum θαη ε [11] ζηνλ 

Cephalantero-Taxetum balticum (Hageneder 2007). 
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2.8 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΥΤΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
                                                                                                                                                      

 

Ο ίηακνο είλαη έλα απφ ηα πην βξαδπαπμή θαη καθξνβηφηεξα δαζηθά είδε ηεο 

Δπξψπεο, θηάλνληαο κεξηθέο θνξέο ζηελ ειηθία ησλ 3000 ρξφλσλ (Pridnya 2002) 

αιιά  κεηψλεηαη γξήγνξα ζην κεγαιχηεξν εχξνο ηνπ (Tittensor 1980, Hulme 1996).  

Γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ ηηάκνπ πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζην βαζκφ επαηζζεζίαο θαη ζηε 

βησζηκφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ. Ζ κειέηε ησλ νηθνινγηθψλ θαη θπζηνινγηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ηηάκνπ δείρλεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θάζε ραξαθηεξηζηηθφ 

κεηψλεη ή απμάλεη ηνλ θίλδπλν εμαθάληζήο ηνπ θαη νδεγεί ζηελ εθηίκεζε ησλ 

θαηαιιειφηεξσλ πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο γηα ηε δηαηήξεζή ηνπ. 

Ζ αξγή αχμεζε ηνπ ηηάκνπ κεηψλεη ηελ ηθαλφηεηα αληαγσληζκνχ ηνπ κε ηα ππφινηπα 

γεηηνληθά δέληξα γηα δηαζέζηκνπο πφξνπο, κε απνηέιεζκα λα  εκπνδίδεηαη ε ζπλνιηθή 

ηνπ αχμεζε θαη αλάπηπμε (Thomas & Polwart 2003).  

Σα θπηάξηα ηνπ ηηάκνπ κπνξνχλ λα επηβηψζνπλ ζε ρακειέο ζπλζήθεο θσηηζκνχ ιίγα 

ρξφληα κεηά ηε θχηξσζή ηνπο αιιά γηα ηα επφκελα ρξφληα ην θψο είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ αχμεζε θαη ηελ επηβίσζή ηνπο (Krol 1978, Thomas & 

Polwart 2003, Iszkulo θ.α. 2005, Iszkulo & Boratynski 2006). Έλαο ελήιηθνο ίηακνο 

κπνξεί λα επηβηψζεη ζε κε επλντθέο ζπλζήθεο θσηηζκνχ γηα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα (Lilpop 1931, Krol 1978, Brzeziecki & Kienast 1994). Ωζηφζν ε  

αλαγελλεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ε απνθαηάζηαζε ηνπ ηηάκνπ κπνξνχλ λα 

πξναρζνχλ απφ ηε δηαζεζηκφηεηα θαιχηεξσλ ζπλζεθψλ θσηηζκνχ (Svenning & 

Magard 1999, Saniga 2000), πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ππθλφηεηα ηεο ππνβιάζηεζεο, 

ηελ θπθιηθή επηθάλεηα θαη ηε ζχλζεζε ησλ εηδψλ (Pacala θ.α. 1993). Οη Iszkulo & 

Boratynski ην 2004 παξαηήξεζαλ φηη ε αλαγέλλεζε θάησ απφ ηελ θφκε ησλ 

θσλνθφξσλ ήηαλ κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε απηήλ θάησ απφ θπιινβφια πιαηχθπιια 

θαη απηφ γηαηί εκπνδίδεηαη απφ ηα θχιια πνπ πέθηνπλ ην θζηλφπσξν πάλσ ζηα 

θπηάξηα. Σν πνζνζηφ επηβίσζεο φκσο ησλ θπηαξίσλ ήηαλ κεγαιχηεξν θάησ απφ ηα 

θπιινβφια, γηαηί ηα θπηάξηα πνπ επηβηψλνπλ απφ ηελ επίδξαζε ησλ θχιισλ 
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απμάλνπλ ζε θαιχηεξεο ζπλζήθεο. Απηφ εμεγείηαη απφ ηελ πξψηκε αλνημηάηηθε 

θσηνζπλζεηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ κεηψλεη ηελ έιιεηςε θσηφο θαηά ηελ απμεηηθή 

πεξίνδν, ιφγσ ηεο απνπζίαο ηεο θφκεο ηνπ αλσξφθνπ. Ο Saniga (2000) 

παξαηήξεζε φηη ε απνκάθξπλζε ηνπ 18-20% ηνπ φγθνπ ησλ ζπζηάδσλ (εηδηθά 

αηφκσλ Fagus sylvatica θαη Picea abies) κεηψλεη ησλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ εηδψλ 

ην νπνίν επηηξέπεη κηα αχμεζε ζην κέζν χςνο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ ηηάκνπ. Μηα 

γξήγνξε φκσο αιιαγή ησλ ζπλζεθψλ θσηηζκνχ ή κηα μαθληθή αχμεζε ζηελ έληαζε 

ηνπ θσηφο θαη ηε ζεξκνθξαζία κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ηε λέθξσζε ηνπ ηηάκνπ 

(Iszkulo 2001). 

 Απηή ε αξλεηηθή επίδξαζε ηεο ππθλήο θφκεο ζηελ αχμεζε ηνπ ηηάκνπ κπνξεί λα 

εμεγήζεη ραξαθηεξηζηηθνχο ηχπνπο θαηά ηελ ηεηαξηνγελή πεξίνδν ζηελ ηζηνξία ηνπ 

ηηάκνπ ζηελ Δπξψπε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεγνχκελεο κεζνπαγεησληθήο επνρήο 

ν ίηακνο κπνξνχζε λα επηηχρεη πςειή αθζνλία ζε κέξε ηεο εχθξαηεο Δπξψπεο, 

θνηλψο άθκαδε θαηά ηε κεζνθξαηηθή θάζε. ηαλ ηα θπξίαξρα ηφηε είδε κεηψζεθαλ ν 

ίηακνο εμαπιψζεθε θαηξνζθνπηθά, αιιά γξήγνξα έδσζε ηε ζέζε ηνπ ζηα ίδηα είδε 

(Erd 1978, Nilsson 1983). Ο ίηακνο άθκαδε επίζεο θαηξνζθνπηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

νιφθαηλνπ επνρήο. Σειηθά ν ίηακνο αθζνλνχζε ζε πγξά εδάθε ζηελ Αγγιία θαη ζηελ 

βνξεηνδπηηθή Γεξκαλία ζηελ νιφθαηλν επνρή θαη ζπλδέζεθε κε πγξέο εδαθηθέο 

ζπλζήθεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο κεζνπαγεησληθήο πεξηφδνπ (Eemian) ζηε 

Γαλία. Δπεηδή φκσο ν ίηακνο δελ πξνηηκά θαζεαπηφ ηα πγξά εδάθε θαη είλαη εμίζνπ 

επαίζζεηνο ζηε θησρή δηαζεζηκφηεηα λεξνχ (Ellenberg 1988, Godwin 1975, Krol 

1978, Williamson 1978), πηζηεχεηαη φηη απηέο νη ζπζρεηίζεηο πξνέθπςαλ επεηδή ε 

θφκε ηνπ δάζνπο ησλ πγξψλ εδαθψλ θπξηαξρείηαη απφ είδε πνπ δεκηνπξγνχλ 

ιηγφηεξε ζθηά, επηηξέπνληαο κηα ζρεηηθά πςειή δηαζεζηκφηεηα θσηφο ζηνλ ππφξνθν. 

Γη‘απηφ ππάξρνπλ πνιιά ζηνηρεία φηη ε δηαζεζηκφηεηα ηνπ θσηφο είλαη έλαο ηζρπξφο 

παξάγνληαο γηα ηελ αθζνλία θαη ηελ θαηαλνκή ηνπ ηηάκνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ήπησλ πεξηφδσλ ηεο ηεηαξηνγελνχο πεξηφδνπ (Svenning & Magard 1999). 

ρεηηθά κε ηηο πδαηηθέο ζπλζήθεο  ν Campbell ην 1993 αλέθεξε φηη ε δηαζεζηκφηεηα 

ηνπ λεξνχ απμάλεη ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ αηφκσλ ηηάκνπ αλά εθηάξην, αιιά θαη ζε 

πεξηπηψζεηο έιιεηςεο δηαζέζηκνπ λεξνχ ν ίηακνο κπνξεί θαη επηβηψλεη ράξε ζηελ 

αληνρή ηνπ ζηελ μεξαζία (Thomas & Polwart 2003).  
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Ζ πςειή παξαβιαζηηθή ηθαλφηεηα, βνεζάεη ηνλ ίηακν λα επηβηψζεη κεηά απφ πνιινχο 

ηξαπκαηηζκνχο ζηνλ θνξκφ θαη ζηελ θφκε θαη επί πιένλ απμάλεη ηηο ζπλνιηθέο 

επθαηξίεο θπζηθήο απνθαηάζηαζεο (Dhar θ.α. 2006). 

Ο ίηακνο είλαη ειάρηζηα επαίζζεηνο ζηελ απνζχλζεζε, πξνζβνιή ηνπ μχινπ κεηά 

απφ θαηαζηξνθή ηνπ θνξκνχ, νη βειφλεο ηνπ φκσο δελ είλαη αλζεθηηθέο ζε δξηκχ θαη 

παξαηεηακέλν παγεηφ, ζε παγσκέλνπο αλέκνπο θαη ζε πςειά πνζνζηά δηαπλνήο 

(Skorupski & Luxton, 1998). 

Ζ πςειή αληνρή ζηε θσηηά θαη ε πςειή παξαβιαζηηθή ηθαλφηεηα, επηηξέπνπλ ζηνλ 

ίηακν λα επηβηψλεη απφ αβηνηηθέο δεκηέο (Gilman & Watson 1994). 

Σν κεγαιχηεξν πιενλέθηεκα ελφο δίνηθνπ αλαπαξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο φπσο απηφ 

ηνπ ηηάκνπ είλαη ε κείσζε ηεο ελδνγακηθήο θαηαπίεζεο (Darwin 1876). Σα πςειά 

επίπεδα ηεο εηεξνδπγσηίαο κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ αθφκα θαη ζε κηθξνχο 

πιεζπζκνχο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ηα κεηνλεθηήκαηα φπσο είλαη ε απψιεηα απφ ηε 

κία ή ηελ άιιε αλαπαξαγσγηθή ιεηηνπξγία θαη ε έιιεηςε θηλεηηθφηεηαο κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ ζηελ εμαθάληζε κηθξψλ πιεζπζκψλ (Charlesworth 2001). 

Οη αζζέλεηεο δελ απνηεινχλ κεγάιν δήηεκα, αλ θαη ν ίηακνο έρεη ζεκεηψζεη 

επαηζζεζία ζηελ αζζέλεηα ησλ ξηδψλ Phytopthera sp. (Strouts 1993) θαη ζηελ 

αζζέλεηα ησλ θιαδηψλ Phytophthora ramorum (Lane θ.α. 2004). O Thomas θαη ν 

Polwart ην 2003 θαηέγξαςαλ φηη ηα αθάξεα (Cecidophyopsis psilaspis Nalepa: 

Eriophyidae) πνπ πξνζβάιινπλ ηνπο νθζαικνχο ζεσξνχληαη επηβιαβή έληνκα γηα 

ηνλ ίηακν ζηε βφξεηα θαη θεληξηθή Δπξψπε. 

Ο ίηακνο έρεη έλα κεγάιν έπξνο εμάπισζεο πνπ ηνπ επηηξέπεη λα αλαπηχζζεηαη ζε 

πνιιέο πεξηνρέο (Thomas & Polwart 2003). 

Ο Kelly ην 1981, ν Haeggstrom ην 1990, νη Mysterud & Ostbye ην 1995 θαη ν Dhar 

θ.α. αλέθεξαλ φηη ν ίηακνο είλαη πνιχ επαίζζεηνο ζηε ζήξεπζε ησλ άγξησλ δψσλ θαη 

ν Watt (1926) επηζήκαλε φηη ε βφζθεζε κπνξεί λα επεξεάζεη δξαζηηθά ην θαζαξφ 

πνζνζηφ αχμεζεο, ην νπνίν νδεγεί ζε ηζρπξή αξλεηηθή επίδξαζε θαηά ηελ 

απνθαηάζηαζε θαη επηβίσζε ησλ ελήιηθσλ αηφκσλ ηηάκνπ ζε πεξηνρέο κε ειάθηα. 
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Οη Dhar et.al. ην 2008 εθηίκεζαλ φηη ε θαιχηεξε δηαρείξηζε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

βησζηκφηεηαο ηνπ ηηάκνπ ζα είλαη κηα δηαρείξηζε βαζηζκέλε ζηελ πξνζηαζία θαη φρη 

ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ δάζνπο. ηα πιαίζηα απηήο ηεο δηαρείξηζεο 

πεξηιακβάλνληαη ζπλερείο ξίςεηο δέληξσλ θαη κείσζε θαηά 30% ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ 

ηεο ζπζηάδαο, ηα νπνία ζα εμαζθαιίζνπλ θαιχηεξεο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο γηα ηα 

ψξηκα άηνκα ηηάκνπ. Απηφ ζα νδεγήζεη ζε κηα αχμεζε ζηελ παξαγσγή θαξπψλ. ηε 

ζπλέρεηα ε δεκηνπξγία κηαο ηζνξξνπεκέλεο δνκήο ζχκθσλε κε ηελ θαηαθφξπθε 

δηάξζξσζε, ε δεκηνπξγία δηαθέλσλ θαη ε θαηαλνκή ησλ ζηεζηαίσλ δηακέηξσλ ζα 

παξέρνπλ θαιχηεξε δσηηθφηεηα ζηε ζπζηάδα θαη ζα απμήζνπλ ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ 

θσηφο ζην δαζηθφ έδαθνο. Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη ελέξγεηεο φπσο, ην θπλήγη πνπ 

ζηνρεχεη ζηελ  απνκάθξπλζε ησλ θπηνθάγσλ δψσλ απφ ηνπο πιεζπζκνχο ηνπ 

ηηάκνπ θαη ε αχμεζε ηεο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ, πνπ ζα βνεζήζεη ζηελ πξναγσγή 

ηεο επαηζζεζίαο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο ζρεηηθά κε ηνλ ίηακν. Μηα άιιε κνξθή 

δηαρείξηζεο πνπ εθηίκεζαλ φηη ζα βνεζήζεη ηε δηαηήξεζε ηνπ ηηάκνπ, κε ζεβαζκφ 

ζηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή άπνςε, πεξηιακβάλεη ηε κείσζε ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ 

ησλ θπξίαξρσλ θαη ησλ ζπγθπξίαξρσλ εηδψλ κε ηε ξίςε φισλ ησλ άιισλ δαζηθψλ 

εηδψλ θαη ηερλεηή αλαγέλλεζε κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο γελεηηθήο  πνηθηιφηεηαο.  

 Οη Garcia et.al. ην 2000 ππνζηήξημαλ φηη ε δηαηήξεζε θαη ε αλαγέλλεζε πγηψλ 

πιεζπζκψλ ηηάκνπ ζηα βνπλά ηεο Μεζνγείνπ εμαξηάηαη ηζρπξά απφ ηε δηαηήξεζε 

ελφο θαιά αλαπηπγκέλνπ ππνξφθνπ απφ ζάκλνπο κε ζαξθψδεηο θαξπνχο, νη νπνίνη 

δξνπλ ζαλ έλα εγθαηεζηεκέλν πεξηβάιινλ γηα ηα λεαξά θπηάξηα θαη ηα δελδξχιιηα 

ηνπ ηηάκνπ, θαζψο θαη ηελ θνηλσλία ησλ πηελψλ πνπ δνπλ ζε απηνχο θαη βνεζνχλ 

ζην δηαζθνξπηζκφ ησλ ζπφξσλ. 
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3. ΓΔΝΗΚΖ  ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Σν ζχκπιεγκα ησλ Γαζψλ Αξλαίαο αλήθεη ζην Διιεληθφ Γεκφζην θαη θαιχπηεη ηνλ 

νξεηλφ φγθν ηνπ ηξαησληθνχ φξνπο (40ν 33‘ Ν / 23ν 47‘ Δ), ην νπνίν αλήθεη ζηελ 

νξνζεηξά ηνπ φξνπο Υνινκψληα. Ζ πεξηνρή θαιχπηεη κηα ζπλνιηθή έθηαζε 7.928 

εθηαξίσλ κε κέζν πςφκεηξν 400 κέηξσλ θαη κέγηζην 912 κέηξσλ.  Πνιηηηθά ππάγεηαη 

ζηελ Δπαξρία Αξλαίαο θαη πεξηιακβάλεη ηα Γεκφζηα Γάζε ησλ Γεκνηηθψλ 

Γηακεξηζκάησλ Βαξβάξαο, Νενρσξίνπ, ηαγείξσλ, ηξαηνλίθεο, ηξαησλίνπ, 

Μεγάιεο Παλαγηάο, Γνκαηίνπ θαη κέξνο ηεο Αξλαίαο θαη ηνπ ηαλνχ. Γαζνπνιηηηθά 

ζην Γαζαξρείν Αξλαίαο, ζηε Γηεχζπλζε Γαζψλ Ννκνχ Υαιθηδηθήο θαη ζηε Γηεχζπλζε 

Γαζψλ Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. 

 

 

Χάρτθσ  1.  Γεωγραφικι και πολιτικι διαίρεςθ των δαςαρχείων των Νομϊν  Θεςςαλονίκθσ και Χαλκιδικισ 
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Σα φξηα ηνπ ζπκπιέγκαηνο Αξλαίαο είλαη γεληθά ζαθή, γηαηί αθνινπζνχλ ζρεδφλ ζε 

φιν ην κήθνο ηνπο θπζηθέο γξακκέο ηνπ εδάθνπο, ρσξίο ηδηαίηεξεο ακθηζβεηήζεηο. Σν 

ζχκπιεγκα δηαζρίδεη ε θχξηα νξνζεηξά ηνπ ηξαησληθνχ φξνπο κε πνιιέο 

δεπηεξεχνπζεο εμάξζεηο. Ζ γεληθή ηνπ έθζεζε είλαη Αλαηνιηθή-Βνξεηναλαηνιηθή θαη 

Ννηηνδπηηθή. Σν αλάγιπθν είλαη γεληθά ήπην κε θιίζεηο απφ 10-40%, κε εμαίξεζε ηηο 

πξνζβφξεηεο πιαγηέο ηνπ ηξαησληθνχ φξνπο πνπ νη θιίζεηο είλαη απφηνκεο απφ 70-

100%. 

Απφ γεσινγηθήο άπνςεο ην ζχκπιεγκα αλήθεη ζην Κξπζηαιινπαγέο ζπγθξφηεκα 

Ρνδφπεο. Απφ πεηξνγξαθηθή άπνςε ην θξπζηαινζρηζηψδεο βάζξν απνηειείηαη απφ 

κεηακνξθσκέλα πεηξψκαηα Γλεπζηαθήο θαη Φπιιηηηθήο ζεηξάο. Σα εδάθε ηεο 

πεξηνρήο πξνέξρνληαη απφ ηελ απνζάζξσζε θπξίσο Γηκαξκαξπγηαθψλ-

Πιαγηνπιαζηηθψλ θαη Μηθξνθιηληθψλ-Βηνηηθψλ Γλεπζηψλ, Ακθηβνιηηψλ, Φπιιηηψλ, 

Κεξαζηηιβηθψλ-Βηνηηθψλ θαη Γηκαξκαξπγηαθψλ Γξαλνδηνξηηψλ, Αλαθξπζηαιισκέλσλ 

Αζβεζηφιηζσλ θαη Μαξκάξσλ. Δίλαη θπξίσο φμηλα εδάθε κε κηθξή ή θαζφινπ 

δηαπήισζε. Δίλαη ζρεηηθά λένο ζρεκαηηζκφο θαη ζε πνιιέο ζέζεηο ηεο πεξηνρήο 

ππάξρνπλ ελδείμεηο παιαηψλ θαιιηεξγεηψλ κε ζπλέπεηα ηε δηάβξσζε ηνπ 

επηθαλεηαθνχ ζηξψκαηνο. Ωο πξνο ην βάζνο πνηθίιεη απφ ηα ζθειεηηθά ησλ 

ππνβαζκηζκέλσλ εκηζακλψλσλ έσο ηα βαζέα ησλ θαιχηεξσλ πνηνηήησλ ηφπνπ 

Ομηάο θαη Καζηαληάο (Γηαρεηξηζηηθή κειέηε Γαζαξρείνπ Αξλαίαο, 1993) . 

Σα θιηκαηηθά ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο, πνπ πξνέξρνληαη απφ ην κεηεσξνινγηθφ ζηαζκφ 

ηνπ θπησξίνπ ηνπ Γαζαξρείνπ Αξλαίαο, αλαθέξνληαη ζηελ πεξίνδν 1977-1997, 

δείρλνπλ κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία 12,64ν, εηήζην χςνο βξνρήο 569 mm θαη κέζε 

εηήζηα ζρεηηθή πγξαζία 77%. Σν θιίκα ηεο πεξηνρήο είλαη κεηαβαηηθφ κεηαμχ ηνπ 

Ζπεηξψηηθνπ θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ Μεζνγεηαθνχ (Κνηίλε–Εακπάθα 1983) θαη 

θαηαηάζζεηαη ζην έληνλν κέζν-Μεζνγεηαθφ ηχπν (Tselepidakis & Theoharatos 1989). 

Έρεη ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ Μεζνγεηαθνχ θιίκαηνο κε μεξφ θαινθαίξη θαη 

πγξφ ρεηκψλα. 
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3.1 ΔΑΙΚΗ ΒΛΑΣΗΗ 
 

ηελ πεξηνρή ηνπ ζπκπιέγκαηνο απαληψληαη νη παξαθάησ θπηνθνηλσληθέο κνλάδεο: 

ηε δψλε ησλ Αείθπιισλ-Πιαηχθπιισλ (Δπκεζνγεηαθή δψλε βιάζηεζεο) 

δηαθξίλνληαη : 

 Ίρλε ηεο ππνδψλεο Oleo–Ceratonion θαη πην ζπγθεθξηκέλα ν απμεηηθφο ρψξνο  

Oleo lentiscetum. 

 Ζ ππνδψλε ηνπ Quercion ilicis θαη ζε λεζίδα ν απμεηηθφο ρψξνο Adrachno 

quercetum ilicis. ηνλ ίδην ρψξν πεξηιακβάλνληαη απηνθπείο πιεζπζκνί 

Υαιεπίνπ Πεχθεο (Γνκάηη), θαζψο θαη έθηαζε κε ην πβξίδην κεηαμχ Υαιεπίνπ 

θαη Σξαρείαο Πεχθεο (ηξαηνλίθε). Μεγάιν κέξνο θαηαιακβάλνπλ θαη νη 

αλαδαζψζεηο κε δηάθνξα είδε Πεχθεο (Pinus Maritima, Pinus Radiata, Pinus 

brutia θιπ.)  

ηε δψλε ηεο Γξπφο (Παξακεζνγεηαθή δψλε βιάζηεζεο) δηαθξίλνληαη: 

 Ζ ππνδψλε Ostryo–carpinion κε ηνλ απμεηηθφ ρψξν Coccifero–carpinetum. 

 Ζ ππνδψλε Quercion confertae κε ηνπο απμεηηθνχο ρψξνπο Quercetum 

confertae, Tilio–castanetum θαη Quercetum dalehampii 

 

ηε δψλε ηεο Ομηάο-Διάηεο θαη νξεηλψλ παξακεζνγεηαθψλ θσλνθφξσλ δηαθξίλνληαη: 

 Ζ ππνδψλε Fagion moesiacae  

Καηά κήθνο ησλ ξεπκάησλ ππάξρεη παξαπνηάκηα βιάζηεζε απνηεινχκελε θπξίσο 

απφ Πιάηαλν θαη θιήζξν. 

Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο πεξηνρήο είλαη ή εμάπισζε ηεο Ομηάο έμσ απφ ηα ζεξκνφξηά ηεο 

(θάησ απφ ηα 200 κέηξα) θαη ηεο Καζηαληάο κέρξη ηε ζάιαζζα. 
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3.2 ΔΙΑΙΡΕΗ ΔΑΟΤ   
 

Απφ ηε δηαρεηξηζηηθή κειέηε πξνθχπηεη φηη ε κέρξη ηψξα δηαρείξηζε ηνπ 

πκπιέγκαηνο ησλ Γεκνζίσλ Γαζψλ Αξλαίαο βαζίδεηαη ζην αθφινπζν ζρήκα 

δηαίξεζεο : 

 ζε ζπζηάδεο, ηκήκαηα θαη δηαρεηξηζηηθέο θιάζεηο. 

Οη ζπζηάδεο, κφληκεο επηθαλεηαθέο δηαηξέζεηο ηνπ δάζνπο, απνηεινχλ ηηο κηθξφηεξεο 

θαη βαζηθέο κνλάδεο επνπηείαο, απνγξαθήο ζρεδηαζκνχ εθηέιεζεο θαη ειέγρνπ ησλ 

επεκβάζεσλ. Ζ έθηαζε ησλ ζπζηάδσλ δηαηξείηαη ζε επηκέξνπο ελφηεηεο / κνλάδεο κε 

θξηηήξηα ηε ζχλζεζε ησλ δαζνπνληθψλ εηδψλ, ηελ πνηφηεηα ηφπνπ θαη ηελ θιάζε 

ειηθίαο. Οη επηκέξνπο απηέο ελφηεηεο θαινχληαη ππνεπηθάλεηεο θαη νξηνζεηνχλ πιένλ 

εληαίεο θαηαζηάζεηο απφ άπνςε δαζνθνκηθνχ ρεηξηζκνχ θαη ζηελ νπζία νξηνζεηνχλ 

ζπζηάδεο κε ηε δαζνθνκηθή ζεκαζία ηνπ φξνπ. Γηα ην ιφγν απηφ πξνθεηκέλνπ λα 

δηαηεξεζεί ε δαζνθνκηθή ζεκαζία ηνπ φξνπ νη κέρξη ηψξα ζπζηάδεο κεηνλνκάδνληαη 

ζε ππνηκήκαηα. Έηζη θάζε ρξήζε ηνπ φξνπ ζπζηάδα πνπ ζα γίλεηαη ζηε ζπλέρεηα ζα 

αλαθέξεηαη ζε ππνεπηθάλεηεο. Σα φξηα ησλ ππνεπηθαλεηψλ είλαη πξνζσξηλνχ 

ραξαθηήξα θαη κπνξνχλ λα αλαζεσξνχληαη θάζε δεθαεηία αλάινγα κε ηηο  

δηαπηζησκέλεο αιιαγέο ζηε ζχλζεζε θαη ζπγθξφηεζε ηνπο θαη δελ ζεκαίλνληαη ζην 

έδαθνο. Έηζη ηα ππνηκήκαηα (πξψελ ζπζηάδεο) ζην χκπιεγκα ησλ Γεκνζίσλ 

Γαζψλ Αξλαίαο πεξηιακβάλεη 777 ζπζηάδεο (ππνηκήκαηα) θαη  339 ηκήκαηα ηα 

νπνία απνηεινχλ ηελ αλψηεξε κφληκε γεσγξαθηθή κνλάδα δηαίξεζεο ηνπ δάζνπο θαη 

είλαη αζξνίζκαηα ζπζηάδσλ. 

Οη αλάγθεο δαζνθνκηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη νξγάλσζεο ηεο αεηθνξίαο ηνπ δάζνπο 

εμππεξεηνχληαη κε ηε δηαίξεζε ζε δηαρεηξηζηηθέο θιάζεηο, πνπ απνηεινχλ επξχηεξεο 

ελφηεηεο νη νπνίεο δηαθξίλνληαη κε θξηηήξην ηε ζχλζεζε ησλ δαζνπνληθψλ εηδψλ, νη 

δηαρεηξηζηηθέο θιάζεηο ηνπ ζπκπιέγκαηνο είλαη νη παξαθάησ:   

Η θιάζε: Πξεκλνθπνχο Γξπφο 

ΗΗ θιάζε: Τπφ αλαγσγή Γξπφο  

ΗΗΗ θιάζε: Ομηάο 
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IV θιάζε: Καζηαληάο  

V θιάζε: Αείθπιισλ-Πιαηχθπιισλ  

VI θιάζε: Πεχθεο   

ηελ πξάμε ηεο δηαρείξηζεο, δηαηεξψληαο ηελ παξαπάλσ δηαίξεζε, ρξεζηκνπνηείηαη 

θαη ε έλλνηα ηνπ ζπζηαδηθνχ ηχπνπ. Κάζε ζπζηαδηθφο ηχπνο έρεη ζπγθεθξηκέλε 

ρσξηθή νληφηεηα θαη πεξηιακβάλεη, ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ  ζπκπιέγκαηνο, ζχλνια 

ππνεπηθαλεηψλ κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, ηε ζχλζεζε ησλ δαζνπνληθψλ εηδψλ θαη 

ηελ πνηφηεηα ηφπνπ. Σν ζχλνιν ησλ ζπζηάδσλ ελφο ζπζηαδηθνχ ηχπνπ ζπγθξνηνχλ 

κηα εληαία απμεηηθή ζεηξά ζην επίπεδν ηεο νπνίαο επηθεληξψλνληαη δηάθνξεο 

αλαιχζεηο θαη παίξλνληαη βαζηθέο απνθάζεηο νξγάλσζεο ηεο παξαγσγήο φπσο π.ρ. 

ε δηεξεχλεζε ηνπ κεραληζκνχ αχμεζεο θαη απφδνζεο ηνπ δάζνπο, ν πξνζδηνξηζκφο 

ησλ πεξίηξνπσλ ρξφλσλ θαη ηνπ θαλνληθνχ μπιαπνζέκαηνο θαη άιια. 

 

3.3  ΠΡΨΣΟΓΕΝΗ ΣΟΜΕΑ ΠΑΡΑΓΨΓΗ 

  

Ζ εθκεηάιιεπζε ησλ δαζψλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο Γαζηθνχο πλεηαηξηζκνχο 

ηεο πεξηνρήο. Ζ εηήζηα παξαγσγή αλέξρεηαη ζηηο 55.000 θ.κ. ζπλνιηθνχ μπιψδνπο 

φγθνπ. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ είλαη ζε θαπζφμπια, ελψ ε ρξήζηκε μπιεία 

πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηελ Καζηαληά θαη ηελ Ομηά θαη ειάρηζηα απφ ηε  Γξπ θαη ηελ 

Πεχθε. Σα θχξηα δαζνπνληθά είδε πνπ ζπλζέηνπλ ην μπιψδεο θεθάιαην είλαη: 

 Γξπο  

 Ομηά 

 Καζηαληά 

 Πεχθε 

 Αξηά 

 Φιακνπξηά 

 Οζηξηά 



35 
 

Τπάξρνπλ θαη άιια δαζνπνληθά είδε πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν δαζνπνληθήο 

εθκεηάιιεπζεο, άιια είλαη δηάζπαξηα θαη ζε κίμε κε ηα θχξηα. 

 

Ζ θηελνηξνθία αζθείηαη παξαδνζηαθά κέζα ζε δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο, κε φιεο ηηο 

δπζκελήο επηπηψζεηο, γηαηί θαζαξνί βνζθφηνπνη δελ ππάξρνπλ ζηε πεξηνρή ηνπ 

ζπκπιέγκαηνο. Γπν αθφκα αμηφινγεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα πνπ 

πξέπεη λα αλαθεξζνχλ είλαη ε παξαγσγή ρξηζηνπγελληάηηθσλ δέληξσλ θαη ε 

κειηζζνθνκία. 

 

 

 

 

3.4 ΕΦΘΡΟΙ ΚΑΙ ΚΙΝΔΤΝΟΙ ΣΟΤ ΔΑΟΤ  
 

Ο κφλνο ζνβαξφο θίλδπλνο πνπ παξακέλεη γηα ηα δάζε ηεο πεξηνρήο εηδηθά γηα απηά 

ηεο δψλεο ησλ Αείθπιισλ–Πιαηχθπιισλ, είλαη νη ππξθαγηέο ιφγσ ησλ εχθιεθησλ 

εηδψλ πνπ ηα ζπλζέηνπλ. νβαξφ πξφβιεκα απφ κχθεηεο θαη έληνκα, παξαηεξείηαη 

θπξίσο ζηελ Καζηαληά κε ην έιθνο θαη ηε κειάλσζε, πξνβιήκαηα φκσο πνπ 

κπνξνχλ λα πεξηνξηζηνχλ κε ηελ εθαξκνγή ζπλδπαζκνχ κέηξσλ πξφιεςεο θαη 

εμάπισζεο. Ζ μήξαλζε ηεο Γξπφο έρεη πεξηνξηζηεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε αληίζεζε 

κε ηελ μήξαλζε ηεο Πεχθεο ζηηο αλαδαζψζεηο ε νπνία ζπλερίδεηαη, ηδηαίηεξα ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Γνκαηίνπ. Ηδηαίηεξνη θίλδπλνη απφ ιαζξνυινηνκίεο θαη εθρεξζψζεηο δελ 

ππάξρνπλ, ελψ ν θίλδπλνο απφ ηελ αηγνβνζθή έρεη κεησζεί ζην ειάρηζην ιφγσ ηεο 

κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ αηγνπνηκλίσλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξήζεθαλ θαη 

δεκηέο απφ ρηφληα ζε αλαδαζψζεηο (P. Maritima)  ζηελ πεξηνρή ηεο ηξαησλίθεο. 
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3.5 ΠΡΟΣΑΣΕΤΣΙΚΕ, ΑΙΘΗΣΙΚΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕ ΤΝΘΗΚΕ 
 

Σν κεγάιν πνζνζηφ δαζνθάιπςεο ζπληειεί ζηελ άξηζηε εθπιήξσζε ησλ 

πξνζηαηεπηηθψλ θαη πδξνλνκηθψλ ζπλζεθψλ. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

θαηαθξεκληζκάησλ  θαηαθξαηείηαη απφ ην έδαθνο θαη ηε βιάζηεζε κε απνηέιεζκα, 

θαηλφκελα φπσο ε επηθαλεηαθή δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο λα κελ παξαηεξνχληαη. Οη 

αλάγθεο αλαςπρήο εθπιεξψλνληαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη ζε απηφ ζπληεινχλ νη 

πνηθηινκνξθία ηεο βιάζηεζεο, ε χπαξμε κνλνπαηηψλ, ην κεγάιν κήθνο ηνπ νδηθνχ 

δηθηχνπ, νη ζέζεηο ζέαο θαη άιια ζηνηρεία πνπ βνεζνχλ ζηε αλάδεημε ηεο πεξηνρήο.   

 

3.6 Natura 2000 
 

Σν φξνο ηξαησληθφ είλαη εληαγκέλν ζην νηθνινγηθφ Δπξσπατθφ δίθηπν Natura 2000, 

Σφπσλ Κνηλσληθήο εκαζίαο (Δπηηξνπή Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 2006), κε ηελ 

νλνκαζία ξνο ηξαησληθφ - θνξπθή θακλί θαη κε θσδηθφ GR 1270005. Σν δίθηπν 

ηδξχζεθε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο νδεγίαο 92/43/ΔΟΚ γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ 

νηθνηφπσλ θαη ησλ άγξησλ εηδψλ ρισξίδαο θαη παλίδαο, πνπ βξίζθνληαη ζηνλ 

θαηάινγν ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο νδεγίαο. Ζ πεξηνρή πεξηιακβάλεη ηχπνπο 

νηθνηφπσλ ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο νδεγίαο, σζηφζν νη γλψζεηο γηα ηελ 

θπηνπνηθηιφηεηα ηεο πεξηνρήο είλαη αξθεηά ειιηπείο. 

Ζ πεξηνρή θαιχπηεηαη απφ δάζε πνπ αληηπξνζσπεχνπλ  επηά ηχπνπο  νηθνηφπσλ, 

φπσο θαζνξίδνληαη απφ ηνλ εξκελεπηηθφ νδεγφ ησλ Δπξσπατθψλ νηθνηφπσλ 

(Δπξσπατθή Δπηηξνπή 2003) θαη ηνλ Νηάθε θ.α. (2001). Οη έμη απφ απηνχο 

βξίζθνληαη ζην παξάξηεκα Η ηεο νδεγίαο 92/43/ΔΔ (Δπξσπατθφ πκβνχιην 1992). 

Γάζε κε Quercus ilex (9340), απνηειείηαη απφ κεζνγεηαθά αεηζαιή είδε, θπξίσο 

Quercus ilex, Arbutus unedo, Erica arborea θηι. Απηφο ν νηθφηνπνο θαιχπηεη ην 

κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο πεξηνρήο, ζε πςφκεηξν απφ ην επίπεδν ηεο ζάιαζζαο έσο 

300 κέηξα. 
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Γάζε κε Castanea sativa (9260), παξνπζηάδεηαη θπξίσο ζην ΒΓ ηκήκα ηεο πεξηνρήο, 

ζε Β, ΒΑ θαη ΒΓ εθζέζεηο, ζε πςφκεηξα κεηαμχ 300 θαη 600 κέηξσλ. 

Γάζε νμηάο Asperulo-Fagetum (9130), παξνπζηάδεηαη θπξίσο ζην Γ ηκήκα ηεο 

πεξηνρήο, ζε Β θαη ΒΓ εθζέζεηο, ζηα ςειφηεξα πςφκεηξα ηεο πεξηνρήο (500-912 

κέηξα). 

Θεξκφθηια Γξπνδάζε ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ θαη ηεο Βαιθαληθήο (924A), 

βξίζθεηαη θπξίσο ζην ΒΓ ηκήκα ηεο πεξηνρήο. Απηά είλαη δάζε α) Quercus frainetto, 

πνπ παξνπζηάδνληαη ζε Ν, ΝΑ θαη ΝΓ εθζέζεηο κεηαμχ 250 θαη 600 κέηξσλ θαη β) 

Quercus petraea subsp. Medwediewii, ζε ΒΓ  θαη Γ εθζέζεηο κεηαμχ 350 θαη 400 

κέηξσλ. Μηθηά δάζε θαη ησλ δπν εηδψλ βξίζθνληαη ζε Β θαη ΒΑ εθζέζεηο κεηαμχ 300 

θαη 350 κέηξσλ. 

Γάζε ζε πιαγηέο, ιηζψλεο ή ραξάδξεο απφ Tilio-Acerion (9180), ζπζηάδεο Tilia 

tomentosa, T.platyphyllos, Acer hyrcanum, A. pseudoplatanus, Fagus sylvatica, 

Quercus petraea subsp. Medwediewii θαη Q. Frainetto βξίζθνληαη θπξίσο ζε 

ραξάδξεο ζε πςφκεηξν απφ 300 έσο 500 κέηξα. 

 

Γάζε κε Quercus frainetto (9280), κηθηά δάζε απφ Fagus sylvatica θαη Quercus 

frainetto εκθαλίδνληαη θπξίσο ζην ΝΓ ηκήκα ηεο πεξηνρήο. Βξίζθνληαη ζε Β θαη ΒΓ 

εθζέζεηο ζε πςφκεηξν κεηαμχ 300 θαη 700 κέηξσλ. 

 

Γάζε κε Platanus orientalis (92C0), δηάζπαξηα ζηε πεξηνρή θνληά ζε ξπάθηα. 

 

Δθηφο απφ ηνπο παξαπάλσ δαζηθνχο νηθφηνπνπο, έλαο ρνξηνιηβαδηθφο ζρεκαηηζκφο, 

πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ νηθφηνπν: Θεξηδφκελνη ιεηκψλεο  ραµεινχ πςνκέηξνπ 

(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) – (6510), θαιχπηεη κηα κηθξή πεξηνρή 

ζην θέληξν. Δπηπιένλ ζην Α ηκήκα ηεο πεξηνρήο εκθαλίδνληαη δαζηθά ηκήκαηα κε 

απηφρζνλα πεχθα ηεο Διιάδαο (θπξίσο Pinus halepensis s.Lat.  θαη ζπαληφηεξα 

Pinus pinaster) θαη ιίγεο ηνπνζεζίεο κε μεληθά είδε (Cedrus atlantica θαη Pseudotsuga 

menziensii). 
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4. ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΡΔΤΝΑ   

 

Απφ ηα ζηνηρεία ηεο ηειεπηαίαο δηαρεηξηζηηθήο κειέηεο ηνπ Γαζαξρείνπ Αξλαίαο πνπ 

ζπληάρηεθε ην 1993, θαίλεηαη φηη ν ίηακνο εκθαλίδεηαη ζην δεκφζην δάζνο ηνπ 

δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο ηαγείξσλ. χκθσλα κε ηα θχιια πεξηγξαθήο ησλ 

ζπζηάδσλ ηνπ δάζνπο ηαγείξσλ, ε εκθάληζε ηνπ ίηακνπ θαηαγξάθηεθε ζε 10 

ππνηκήκαηα 3 ζπζηάδσλ ζπλνιηθήο έθηαζεο 265,2 ha.  

 

 

 

Χάρτθσ  2. Γενικόσ χάρτθσ περιοχισ 
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Σα ππνηκήκαηα ζηα νπνία εκθαλίδεηαη ν ίηακνο βξίζθνληαη ζε πςφκεηξν απφ 350 

έσο 900 κέηξα, ζε πιαγηέο κε θιίζε 10-99% θαη έθζεζε Β-ΒΑ-ΒΓ-Α-ΝΑ. 

ια ηα ππνηκήκαηα ησλ ζπζηάδσλ αλαπηχζζνληαη ζε αξγηιινακκκψδεο- 

πεινακκψδεο βαζχ έσο κέηξηα βαζχ θαη θαηά ζέζεηο αβαζέο έδαθνο, ηθαλνπνηεηηθήο 

εδαθηθήο πγξαζίαο θαη γνληκφηεηαο, ην βαζηθφ πέηξσκα πνπ επηθξαηεί είλαη ν 

Γλεχζηνο - Μαξκαξπγηαθφο ζρηζηφιηζνο θαη ππάξρεη μεξνηάπεηαο κεγάινπ πάρνπο. 

Οη πδαηηθέο ζπλζήθεο ζηελ πεξηνρή ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ χπαξμε κφληκνπ 

ηξερνχκελνπ λεξνχ ζε δχν απφ ηα ππνηκήκαηα ζηα νπνία εκθαλίδεηαη ν ίηακνο (65β, 

65δ) θαη απφ ηελ απνπζία ηνπ χδαηνο ζηα ππφινηπα. 

Οη παξεδαθηαία βιάζηεζε απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ είδε:Pteridium aquilinum, 

Asplenium, Asperula odorata, Rubus caesius,  Ruscus aculeatus, Ruscus 

hypoglossum, Hedera helix, Daphne laureola, Festuca sp, Fragaria vesca, Galium 

sp, Alium ursinum, Viola hirta, Lathyrus inermis, Cicerbita muralis, Calamintha 

grandiflora, Medicago sp, Helleborus cyclophylus, clematis vitalba, Veronica 

officinalis, Lathyrus venetus, Violla cracca, Trifolium sp, Geranium sp, Geranium 

silvaticum, Lathyrus inermis, Cyclamen purpurascens, Scilla bifolia, Euphorbia 

amygdaloides.  

ηα ππνηκήκαηα ησλ ζπζηάδσλ πνπ εκθαλίδεηαη ν ίηακνο ηα θχξηα δαζνπνληθά είδε 

είλαη ε Fagus moesiaca θαη ε Castanea sativa, ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο 

παξνπζηάδεηαη κίμε θαη‘ άηνκν ή νκάδεο θαη ζπλδελδξίεο ηεο Fagus moesiaca κε ηελ 

Castanea sativa (65δ, 66α, 66γ) θαη ηεο  Quercus conferta κε ηελ Fagus moesiaca 

(66γ).  

Δθηφο απφ ηα θχξηα είδε ππάξρνπλ θαη άιια είδε ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζηε ζπζηάδα 

ηα νπνία ζρεκαηίδνπλ νκάδεο ή ζπλδελδξίεο  ή εκθαλίδνληαη θαη‘ άηνκν. 

Απηά πνπ ζρεκαηίδνπλ νκάδεο θαη ζπλδελδξίεο είλαη: Quercus dalechampii, Quercus 

conferta, Abies cephalonica, Ostrya carpinifolia, Populus tremula. 

 Μεηαμχ ησλ αηφκσλ πνπ εκθαλίδνληαη θαη‘άηνκν είλαη θαη ην Taxus baccata καδί κε 

ηα παξαθάησ είδε: Acer hyrcanum, Acer pseudoplatanus, Castanea sativa, Erica 
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arborea, Fagus orientalis, Ilex aquifolium, Ostrya carpinifolia, Platanus orientalis, 

Quercus conferta, Sorbus torminalis, Tilia tomentosa, Quercus dalechampii, Quercus 

ilex, Ulmus montana.  

 

ε φια ηα ππνηκήκαηα νη ζπζηάδεο ηεο  Fagus moesiaca είλαη ζπεξκνθπείο απφ 

θπζηθή αλαγέλλεζε, θαη ηεο Castanea sativa πξεκλνθπείο, ελψ ζην ηκήκα 66γ καδί 

κε ηα θχξηα είδε εκθαλίδεηαη ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ θαη ε Quercus conferta, ε νπνία 

είλαη ζπεξκνθπείο απφ θπζηθή αλαγέλλεζε αιιά θαη πξεκλνθπείο. 

Ζ δνκή ησλ ζπζηάδσλ πνπ ζρεκαηίδεη ε Fagus moesiaca είλαη αθαλφληζηε 

ππνθεπεπηή  θαη ηεο Castanea sativa νκήιηθε ζε φια ηα ππνηκήκαηα. 

Ζ ειηθία ησλ ζπζηάδσλ ηεο  Fagus moesiaca θπκαίλεηαη απφ 40 έσο 150 εηψλ, ηεο 

Castanea sativa απφ 3 έσο 30 εηψλ, ελψ ε κέζε ειηθία ηεο Quercus conferta ζην 

ππνηκήκα 66γ είλαη 30 εηψλ θαη ηεο Quercus dalechampii κε ηελ Quercus conferta 

ζην ππνηκήκα 65α είλαη 35 εηψλ. 

Ζ θαηάζηαζε πγείαο ησλ ζπζηάδσλ εκθαλίδεηαη κέηξηα πξνο θαιή θαη κφλν θαηά 

ζέζεηο θαθή κε αξθεηά άηνκα ηεο Fagus moesiaca ζάπηα, θαθφκνξθα, δηραισηά, 

ζηξεβιά, πνιχθιαδα, θνπθαιεξά κε δηαζπαζκέλε θνκνζηέγε. 

ε φια ηα ηκήκαηα ησλ ζπζηάδσλ ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθή αλαγέλλεζε ηεο Fagus 

moesiaca θαηά ζέζεηο. 

Απφ ην 1985 έσο ην 1992 ην ζχλνιν ησλ θαξπψζεσλ (θαλνληθέο θαη έθηαθηεο) θάζε 

ππνηκήκαηνο ησλ ζπζηάδσλ θπκαίλεηαη απφ 78 έσο 2670 m³ κε κέζν φξν 644,7 m³. 

Αμηνζεκείσηα γεγνλφηα είλαη ηα παξαθάησ ζηνηρεία:                                                                                

ην ππνηκήκα  64α ε Castanea sativa βξίζθεηαη ζην ζηάδην αληηθαηαζηάζεσο απφ 

ηελ Fagus moesiaca, ελψ ην 1970 πξαγκαηνπνηήζεθε αλαδάζσζε ζην ππνηκήκα   

64γ ζε έθηαζε 0,20 ha κε Abies cephalonica. 
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Σα ζηνηρεία θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπζηάδσλ θαη ησλ ππνηκεκάησλ απηψλ 

παξνπζηάδνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο. 

 

Ρίνακασ 2: Ρεριγραφι Συςτάδασ 64 

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΥΡΟΤΜΗΜΑ 
ΣΥΣΤΑΔΑΣ 

64 α 
Θζςθ Εβραίοσ 

64 β 
Θζςθ Εβραίοσ- 
Μπρουςλιάνα 

64 γ 
Θζςθ Εβραίοσ 

ΔΙΑΧΕΙΙΣΤΙΚΗ ΚΛΑΣΗ ΙΙΙ ΙΙΙ& ΙV III&IV 

ΥΡΕΘΑΛΑΣΣΙΟ ΥΨΟΣ 
(m) 

600 - 800 550 - 800 590-700 

ΕΚΘΕΣΗ Α  - BΑ Α – ΒΑ Α - ΒΑ - ΝΑ 

ΚΛΙΣΗ % 20 -80% 10 – 80% 20 -50% 

ΥΡΑΞΗ ΥΔΑΤΟΣ 
(ΤΕΧΟΥΜΕΝΟ/ΣΤΑΣΙΜΟ) 

Πχι Πχι Πχι 

ΚΥΙΑ ΔΑΣΟΡΟΝΙΚΑ ΕΙΔΗ Fagus moesiaca 
Fagus moesiaca, 
Castanea sativa 

Fagus moesiaca 
Castanea sativa 

ΛΟΙΡΑ ΔΑΣΟΡΟΡΝΙΚΑ 
ΕΙΔΗ ΣΕ 

ΟΜΑΔΕΣ/ΣΥΝΔΕΝΔΙΕΣ 
  

Ομάδεσ από 
Quercus dalechampii, 
Quercus conferta, Abies cephalonica 

ΑΤΟΜΑ ΛΟΙΡΩΝ 
ΔΑΣΟΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Castanea sativa, 
Fagus orientalis, 
Ostrya carpinifolia, 
Taxus baccata, 
Platanus orientalis, 
Ilex aquifolium, 
Erica arborea 

Quercus conferta, 
Fagus orientalis, 
Ilex aquifolium, 
Taxus baccata 

Fagus orientalis, 
Ostrya carpinifolia, 
Taxus baccata, 
Ilex aquifolium, 
Sorbus torminalis, 
Erica arborea 

ΜΙΞΗ ΔΑΣΟΡΟΝΙΚΩΝ 
ΕΙΔΩΝ 

   

ΡΟΕΛΕΥΣΗ ΣΥΣΤΑΔΩΝ/ 
ΔΙΑΧΕΙΙΣΤΙΚΗ ΜΟΦΗ 

Fagus moesiaca 
ςπερμοφυείσ από 

φυςικι αναγζννθςθ, 
Castanea sativa 

πρεμνοφυείσ 

Fagus moesiaca ςπερμοφυείσ από 
φυςικι αναγζννθςθ , 

Castanea sativa πρεμνοφυείσ 

Fagus moesiaca ςπερμοφυείσ απo 
φυςικι αναγζννθςθ. 

Castanea sativa πρεμνοφυείσ 

ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΣΤΑΔΩΝ 
Fagus moesiaca  40-150 

ετϊν ,Castanea sativa 
26 ετϊν 

Fagus moesiaca  30-100 ετϊν, 
Castanea sativa 28 ετϊν 

Fagus moesiaca  40-120 ετϊν, 
Castanea sativa 3 ετϊν 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 
ΣΥΣΤΑΔΩΝ 

Καλι Καλι 
Καλι. Υποτμιμα  με πολφ 
διαςπαςμζνθ κομοςτζγθ 
 (βακμόσ  ςυγκόμωςθσ 0,6) 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ 

ΣΥΣΤΑΔΩΝ 

Κατά κζςεισ αρκετι με 
Fagus moesiaca 

Αρκετι κατά κζςεισ 
 με Fagus moesiaca 

     Λίγθ με Fagus moesiaca 

ΚΑΡΩΣΕΙΣ 609 m³  Ζτοσ 1986 78 m³  Ζτοσ 1985 1038 m³  Ζτοσ 1990 
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Ρίνακασ 3: Ρεριγραφι Συςτάδασ 65 

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ 
ΥΡΟΤΜΗΜΑ ΣΥΣΤΑΔΑΣ 

65 α 
Θζςθ Κάτω ςτρίτο 

 

65 β 
Θζςθ Κάτω ςτρίτο 

65γ 
Θζςθ Άνω ςτρίτο- 

Ρατθτιρια 

65 δ 
Θζςθ Ρατθτιρια- 

Γοφβεσ 

ΔΙΑΧΕΙΙΣΤΙΚΗ ΚΛΑΣΗ IV&III III&IV III&IV III&IV 

ΥΡΕΘΑΛΑΣΣΙΟ ΥΨΟΣ 
(m) 

350 - 660 350 - 670 600 - 900 460 -900 

ΕΚΘΕΣΗ Β - ΒΑ Β - ΒΔ Β - ΒΔ Β – ΒΑ 

ΚΛΙΣΗ % 30 – 80% 50 – 99% 40 – 99%           30 – 80% 

ΥΡΑΞΗ ΥΔΑΤΟΣ 
(ΤΕΧΟΥΜΕΝΟ 

/ΣΤΑΣΙΜΟ) 

Πχι Ναι 
τρεχοφμενο 

(μόνιμο) 

Πχι Ναι Τρεχοφμενο 
(μόνιμο) 

ΚΥΙΑ ΔΑΣΟΡΟΝΙΚΑ 
ΕΙΔΗ 

Castanea sativa, 
Fagus moesiaca 

 

Fagus moesiaca, 
Castanea sativa 

Fagus moesiaca, 
Castanea sativa 

Fagus moesiaca 
Castanea sativa 

ΛΟΙΡΑ ΔΑΣΟΡΟΡΝΙΚΑ 
ΕΙΔΗ ΣΕ 

ΟΜΑΔΕΣ/ΣΥΝΔΕΝΔΙΕΣ 

Ομάδεσ από 
Quercus dalechampii 

Ομάδεσ από Quercus 
dalechampii, Quercus 

conferta, Ostrya 
carpinifolia 

 

  

ΑΤΟΜΑ ΛΟΙΡΩΝ 
ΔΑΣΟΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Tilia tomentosa, 
Taxus baccata, 

Ostrya carpinifolia, 
Platanus orientalis, 

Fagus orientalis, 
Quercus conferta, 

Erica arborea 

Quercus dalechampii, 
Quercus conferta, 
Ostrya carpinifolia, 

Tilia tomentosa, 
Taxus baccata, Platanus 

orientalis, 
Quercus ilex, 

Acer hyrcanum 
 
 

Quercus conferta, 
Taxus baccata 
Ilex aquifolium, 

Acer pseudoplatanus 

Quercus dalechampii, 
Taxus baccata, 
Ilex aquifolium, 

Tilia tomentosa, Ostrya 
carpinifolia, 

Platanus orientalis, 
Acer pseudoplatanus, 

Ulmus montana 

 

ΜΙΞΗ ΔΑΣΟΡΟΝΙΚΩΝ 
ΕΙΔΩΝ 

   Κατ’άτομο, 
ςυνδενδρίεσ και ομάδεσ 
μίξθ τθσ Castanea sativa 

με τθ Fagus moesiaca 

ΡΟΕΛΕΥΣΗ 
ΣΥΣΤΑΔΩΝ/ 

ΔΙΑΧΕΙΙΣΤΙΚΗ ΜΟΦΗ 

Fagus moesiaca 
ςπερμοφυείσ από 
φυςικι αναγζννθςθ, 

 
Castanea sativa 
πρεμνοφυείσ 

 

Fagus moesiaca 
ςπερμοφυείσ από 

φυςικι αναγζννθςθ. 
 

Castanea sativa 
πρεμνοφυείσ. 

Fagus moesiaca 
ςπερμοφυείσ από 

φυςικι αναγζννθςθ. 
 

Castanea sativa 
πρεμνοφυείσ 

Fagus moesiaca 
ςπερμοφυείσ από 

φυςικι αναγζννθςθ 
 

Castanea sativa 
πρεμνοφυείσ 

ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΣΤΑΔΩΝ Castanea sativa 17 ετϊν, 
Fagus moesiaca 
30-110 ετϊν 
Quercus dalechampii / 
Quercus conferta 
μζςθ 35 ετϊν 

 

Fagus moesiaca 
40-120 ετϊν 

 
Castanea sativa 

16 ετϊν 

Fagus moesiaca 
40-110 ετϊν. 

 
Castanea sativa 5 ετϊν, 

ομάδεσ 30 ετϊν. 

Fagus moesiaca  50-130 
ετϊν 

 
Castanea sativa 24 ετϊν 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 
ΣΥΣΤΑΔΩΝ 

Καλι Μζτρια ζωσ κακι. Με 
αρκετά άτομα Fmo 

ςάπια και κακόμορφα, 
κατά κζςεισ 

Fagus moesiaca  κακι. 
Κατά αρκετζσ κζςεισ 

πολλά άτομα διχαλωτά, 
ςτρεβλά, πολφκλαδα και 

ςάπια 

Καλι 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ 

ΣΥΣΤΑΔΩΝ 

Κατά κζςεισ πλοφςια Κατά κζςεισ 
ικανοποιθτικι 

Κατά κζςεισ αρκετι. Κατά κζςεισ 
ικανοποιθτικι με Fmo 

ΚΑΡΩΣΕΙΣ 90 m³  Ζτοσ 1992 543 m³  Ζτοσ 1987 153 m³ ‘Ετοσ 1988 2670 m³ Ζτοσ 1988 
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Ρίνακασ 4: Ρεριγραφι ςυςτάδασ 66 

 

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ 
ΥΡΟΤΜΗΜΑ ΣΥΣΤΑΔΑΣ 

66 α 
Θζςθ Κάτω ςτρίτο 

66 β 
Θζςθ Τρόχαλο 

66 γ 
Θζςθ Οξυάσ νερό 

ΔΙΑΧΕΙΙΣΤΙΚΗ ΚΛΑΣΗ III&IV III III&IV 

ΥΡΕΘΑΛΑΣΣΙΟ ΥΨΟΣ 
(μζτρα) 

420 - 880 800 - 900 400 - 830 

ΕΚΘΕΣΗ Α - ΒΑ Β - ΒΑ - ΒΔ Β - ΒΔ 

ΚΛΙΣΗ % 25 – 90% 20 – 80% 35 – 99% 

ΥΡΑΞΗ ΥΔΑΤΟΣ 
(ΤΕΧΟΥΜΕΝΟ 

/ΣΤΑΣΙΜΟ) 

Πχι Πχι Πχι 

ΚΥΙΑ ΔΑΣΟΡΟΝΙΚΑ 
ΕΙΔΗ 

Fagus moesiaca 
Castanea sativa 

Fagus moesiaca Fagus moesiaca 
Castanea sativa 

ΛΟΙΡΑ ΔΑΣΟΡΟΡΝΙΚΑ 
ΕΙΔΗ ΣΕ 

ΟΜΑΔΕΣ/ΣΥΝΔΕΝΔΙΕΣ 

Ομάδεσ από Quercus conferta Castanea sativa, 
 Taxus baccata,   
Ilex aquifolium 

Ατομα-Συνδενδρίεσ Quercus 
conferta, Populus tremula 

ΑΤΟΜΑ ΛΟΙΡΩΝ 
ΔΑΣΟΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Quercus conferta, 
Ostrya carpinifolia, 
Sorbus torminalis, 
Acer pseudoplatanus, 
Taxus baccata, 
Tilia tomentosa, 
Ilex aquifolium, 
Platanus orientalis,  
Erica arborea 
 
 

 Ostrya carpinifolia, 
Taxus baccata, 
Tilia tomentosa, 
Acer pseudoplatanus, 
Sorbus torminalis,  
Ilex aquifolium, 
 Erica arborea 
 

ΜΙΞΗ ΔΑΣΟΡΟΝΙΚΩΝ 
ΕΙΔΩΝ 

Κατ’άτομο, ςυνδενδρίεσ και 
ομάδεσ μίξθ τθσ Castanea 
sativa με τθ Fagus moesiaca 

 Κατ’άτομο, ςυνδενδρίεσ και ομάδεσ 
μίξθ τθσ Castanea sativa με τθ Fagus 
moesiaca και τθσ Quercus conferta με 
τθ Fagus moesiaca 

ΡΟΕΛΕΥΣΗ 
ΣΥΣΤΑΔΩΝ/ 

ΔΙΑΧΕΙΙΣΤΙΚΗ ΜΟΦΗ 

Fagus moesiaca ςπερμοφυείσ 
από φυςικι αναγζννθςθ, 
Castanea sativa πρεμνοφυείσ, 
Quercus conferta ςπερμοφυείσ 
από φυςικι αναγζννθςθ και 
πρεμνοφυείσ. 

Fagus moesiaca ςπερμοφυείσ 
από φυςικι αναγζννθςθ, 
 
Castanea sativa πρεμνοφυείσ 

Fagus moesiaca ςπερμοφυείσ από 
φυςικι αναγζννθςθ, 
 
Castanea sativa πρεμνοφυείσ 

ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΣΤΑΔΩΝ Fagus moesiaca  40-110 ετϊν, 
Castanea sativa 26 ετϊν 

Fagus moesiaca  40-100 ετϊν,  
Castanea sativa 19 ετϊν 

 Fagus moesiaca  40-120 ετϊν, 
Castanea sativa 24 ετϊν, 
Quercus conferta μζςθ 30 ετϊν 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 
ΣΥΣΤΑΔΩΝ 

Μζτρια. Κατά κζςεισ κακι, με 
άτομα Fmo πολφκλαδα, 
ςτρεβλά, κουφαλερά και 
ιςχυρά διαςπαςμζνθ 
κομοςτζγθ 

Καλι Μζτρια. Κατά κζςεισ άτομα Fmo 
κακόμορφα και ςάπια 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ 

ΣΥΣΤΑΔΩΝ 

Κατά κζςεισ ικανοποιθτικι με 
Fmo 

Κατά κζςεισ πλοφςια Κατά κζςεισ πλοφςια με Fmo 

ΚΑΡΩΣΕΙΣ 502 m³ Ζτοσ 1987 459 m³ Ζτοσ 1989 305 m³Ζτοσ 1989 
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Ζ πεξηνρή βξίζθεηαη ππφ ηε δηαρείξηζε ηνπ Γαζαξρείνπ Αξλαίαο θαη ν κέρξη ηψξα 

ζρεδηαζκφο δελ πεξηειάκβαλε θακία ελέξγεηα γηα ηνλ ίηακν, ιφγσ ηνπ ηξφπνπ 

εκθάληζήο ηνπ ζε νκάδεο, ζπλδελδξίεο θαη δηάζπαξηα άηνκα κε απνηέιεζκα λα κελ 

απνηειεί αληηθείκελν ηδηαίηεξνπ δαζνθνκηθνχ ρεηξηζκνχ. Ζ δηαρείξηζε φκσο γίλεηαη 

ζηηο ζπζηάδεο πνπ εκθαλίδεηαη ν ίηακνο. χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία δηαρεηξηζηηθή 

κειέηε ζηε δηαρεηξηζηηθή θιάζε ηεο νμηάο δηελεξγήζεθαλ θαιιηεξγεηηθέο  πινηνκίεο 

θαη ζηελ δηαρεηξηζηηθή θιάζε ηεο Καζηαληάο αλαγέλλεζε κε απνςηισηηθέο πινηνκίεο 

θαη ηξεηο θαιιηεξγεηηθέο επεκβάζεηο (αξαηψζεηο). 

 

5. ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ 

 

5.1 ΔΙΕΞΑΓΨΓΗ ΕΡΕΤΝΑ 
 

Ζ έξεπλα πνπ μεθίλεζε ην θζηλφπσξν ηνπ 2009, ζπγθεθξηκέλα ην ηειεπηαίν 

δεθαήκεξν ηνπ Οθησβξίνπ, είρε σο πξψην βήκα ηελ επίζθεςε ζην δαζαξρείν 

Αξλαίαο φπνπ κε ηε βνήζεηα ησλ ππαιιήισλ ηνπ δαζαξρείνπ απνθηήζεθαλ 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ πιεζπζκφ ηνπ ηηάκνπ θαη ζηνηρεία πνπ επηβεβαηψλνπλ ηελ 

χπαξμε θαη ηηο ζέζεηο εκθάληζήο ηνπ ζηελ πεξηνρή (θχιια πεξηγξαθήο ζπζηάδσλ, 

ράξηεο ζπζηάδσλ), θαζψο θαη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε 

κέρξη ηψξα δηαρείξηζε φιεο ηεο πεξηνρήο. Σελ ίδηα εκέξα κε ηε βνήζεηα ελφο 

Γαζνιφγνπ θαη ην ππεξεζηαθφ απηνθίλεην έγηλε μελάγεζε ζηελ πεξηνρή γηα λα 

θαηαδεηρηνχλ νη ζπζηάδεο θαη ν ηξφπνο πξνζέγγηζήο ηνπο. Σελ επνκέλε έγηλε ε 

πξψηε επίζθεςε γηα ηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ, ε νπνία μεθίλεζε απφ ηηο πην 

πξνζηηέο ζπζηάδεο ιφγσ ησλ δπζκελψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, ελψ νη δπζπξφζηηεο 

απνθαζίζηεθε λα κειεηεζνχλ ηελ άλνημε. Ζ πξνζέγγηζε ησλ ζπζηάδσλ έγηλε σο έλα 

ζεκείν κε ην απηνθίλεην θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηα πφδηα. Ζ παξαηήξεζε θάζε 

ζπζηάδαο γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπ ηηάκνπ έγηλε κε πεξπάηεκα ζε νιφθιεξε ηελ 

επηθάλεηά ηεο, φπνπ εκθαλίδνληαλ αξθεηά άηνκα θαη ην πεξηβάιινλ παξνπζίαδε 

νκνηνγέλεηα, απφ άπνςε δαζνπνληθψλ εηδψλ θαη πνηφηεηαο ηφπνπ, νξηνζεηνχληαλ 

δεηγκαηνιεπηηθέο επηθάλεηεο. Σν θζηλφπσξν ηνπ 2009 έγηλε παξαηήξεζε ησλ 
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ππνηκεκάησλ 64α (14,7 εθηάξηα), 64β (17,7εθηάξηα), 64γ (25,2 εθηάξηα) θαη κέξνο 

ηνπ ππνηκήκαηνο 65δ (65,8 εθηάξηα). Απνηέιεζκα ηεο παξαηήξεζεο απηψλ ησλ 

εθηάζεσλ ήηαλ ε νξηνζέηεζε 4 πεηξακαηηθψλ επηθαλεηψλ, δχν ζην ππνηκήκα 64β, 

κία ζην 64α θαη κηα ζην 65δ, ελψ ζην 64γ δελ νξηνζεηήζεθε δεηγκαηνιεπηηθή 

επηθάλεηα γηαηί εληνπίζηεθε κηθξφο αξηζκφο κνλαρηθψλ αηφκσλ ηηάκνπ πνπ 

βξηζθφηαλ δηάζπαξηα κέζα ζην ππνηκήκα. Σελ άλνημε ηνπ 2010 κε θαιχηεξεο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο ζπλερίζηεθε ε κειέηε ζηα ππφινηπα ππνηκήκαηα ησλ ζπζηάδσλ, 

δειαδή ην ππφινηπν κέξνο ηνπ ππνηκήκαηνο 65δ, ην 65γ (16 εθηάξηα), ην 65β (15,7 

εθηάξηα), ην 65α (15,3 εθηάξηα), ην 66α (41,6), ην 66β (12,5 εθηάξηα) θαη ην 66γ 

(40,7εθηάξηα). Μεηά απφ ηελ παξαηήξεζε ησλ παξαπάλσ νξηνζεηήζεθαλ 7 

δεηγκαηνιεπηηθέο επηθάλεηεο, 5 απφ απηέο ζην ππνηκήκα 65δ κηα ζηα φξηα (ξέκα) ηεο 

65δ κε ηελ 65γ θαη κία ζηα φξηα (ξέκα) ηεο 65δ κε ηελ 65β. ηηο ππφινηπεο ζπζηάδεο 

ν ίηακνο εκθαλίδεηαη αλά άηνκν θαη δηάζπαξηνο κέζα ζηα ππνηκήκαηα, ελψ ζε 

θάπνηεο απνπζηάδεη ηειείσο, γεγνλφο πνπ δελ επέηξεπε ηελ νξηνζέηεζε επηθαλεηψλ 

γηα κειέηε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ ηηάκνπ.   
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5.2 ΜΕΘΟΔΟ ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΧΙΑ  
 

Ο ηξφπνο δεηγκαηνιεςίαο πνπ εθαξκφζηεθε γηα ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ κε ζθνπφ ηελ 

εθηίκεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ ηηάκνπ, ήηαλ ε νξηνζέηεζε δεηγκαηνιεπηηθψλ 

επηθαλεηψλ δηαζηάζεσλ 25Υ20 κέηξσλ, ζηα ζεκεία εκθάληζήο ηνπ. πλνιηθά 

νξηνζεηήζεθαλ 11 επηθάλεηεο, απφ ηηο νπνίεο νη 8 αλήθνπλ ζην ππνηκήκα 65δ, 2 ζην 

ππνηκήκα 64β  θαη κηα ζην ππνηκήκα 64α.  

Γηα ηελ επθνιφηεξε θαηαγξαθή θαη ηελ θαιχηεξε επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ 

δεκηνπξγήζεθαλ εηδηθά έληππα γηα θάζε δεηγκαηνιεπηηθή επηθάλεηα.  

ε θάζε  έληππν πεξηγξάθεθαλ ηα γεληθά ζηνηρεία θάζε δεηγκαηνιεπηηθήο επηθάλεηαο, 

φπσο ν αχμσλ αξηζκφο ηεο δεηγκαηνιεπηηθήο επηθάλεηαο, ν αξηζκφο ηνπ 

ππνηκήκαηνο, ε θιίζε θαη ε έθζεζε ηνπ εδάθνπο κε θιηζίκεηξν θαη ππμίδα αληίζηνηρα, 

ν βαζκφο ζπγθφκσζεο κε νπηηθή παξαηήξεζε, ε ειηθία ζχκθσλα κε ηα θχιια 

πεξηγξαθήο, ην πςφκεηξν θαη νη ζπληεηαγκέλεο κε GPS ρεηξφο, ην κέγεζνο ηεο 

δεηγκαηνιεπηηθήο επηθάλεηαο, ε πνηφηεηα ηφπνπ ζχκθσλα κε ηα θχιια πεξηγξαθήο 

θαη ε εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο δεηγκαηνιεςίαο. Δληφο ηεο πεξηκέηξνπ ηεο 

δεηγκαηνιεπηηθήο επηθάλεηαο, κεηξήζεθαλ θαη θαηαγξάθεθαλ ζηα εηδηθά έληππα, φια 

ηα ηζηάκελα δέληξα θάζε είδνπο κε ζηεζηαία δηάκεηξν κεγαιχηεξε απφ 4 εθαηνζηά, 

θαζψο θαη φια ηα άηνκα ηηάκνπ κε δηάκεηξν κηθξφηεξε απφ 4 εθαηνζηά. Γηα θάζε 

δέληξν κεηξήζεθε ην χςνο (πςφκεηξν Haga), ε δηάκεηξνο ζην ζηεζηαίν χςνο (1.30) 

θαη ην χςνο έλαξμεο  ηεο θφκεο (πςφκεηξν Haga), ππνινγίζηεθε ην κήθνο θφκεο, 

εθηηκήζεθαλ ε ηάζε  θνηλσληθήο εμέιημεο (θαηά IUFRO 1=πξνζαπμαλφκελα, 

2=ζπλαπμαλφκελα, 3=ππνιεηπφκελα) (κχξεο θ.α. 1991, Σζηηζψλε 1991, Γθαλάηζαο 

1993) θαη ε δσηηθφηεηα (θαηά IUFRO 10=δέληξα πνπ αλαπηχζζνληαη δσεξά, 

20=δέληξα πνπ αλαπηχζζνληαη θαλνληθά, 30= δέληξα πνπ αλαπηχζζνληαη θαρεθηηθά) 

θαη ηέινο ππνινγίζηεθε ε θπθιηθή επηθάλεηα. (Εάγθαο 1990, Tsitsoni θαη 

Karagiannakidou 2000, Thanasis θ.α. 2007). 
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ηηο δεηγκαηνιεπηηθέο επηθάλεηεο πνπ ππήξρε αλαγέλλεζε, αλεμάξηεηα απφ ηελ 

χπαξμε ή κε αλαγέλλεζεο ίηακνπ, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο, επηιέρζεθαλ ηξείο 

επηθάλεηεο ζε ζρήκα ηεηξαγψλνπ θαη ζε δηαγψληα δηάηαμε θαηά κήθνο ηεο 

δεηγκαηνιεπηηθήο επηθάλεηαο. ε θάζε κηα απφ απηέο ε θπζηθή αλαγέλλεζε 

εξεπλήζεθε ζχκθσλα κε ηξεηο θιάζεηο χςνπο (0-0.30m, 0.30-1m, 1-3m)  κε ηε 

βνήζεηα ηξηψλ ηεηξαγψλσλ κε δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο (1x1m, 3x3m, 5x5m) (Dhar 

θ.α. 2006).  ην ηεηξάγσλν κε δηαζηάζεηο 1x1 κεηξήζεθαλ φια ηα θπηάξηα θαη λεαξά 

άηνκα κε χςνο έσο 0.30 m, ζην επφκελν ηεηξάγσλν κε δηαζηάζεηο 3x3 κεηξήζεθαλ 

φια ηα άηνκα κε χςνο απφ 0.30-1 m θαη ζην ηειεπηαίν κε δηαζηάζεηο 5x5 κεηξήζεθαλ 

φια ηα άηνκα κε χςνο 1 έσο 3 m (ρήκα 1).    

 

     

            Σχιμα 1. Μζκοδοσ εκτίμθςθσ τθσ αναγζννθςθσ 
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Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο θαηά πάρνο αχμεζεο ηνπ ηηάκνπ ζηελ πεξηνρή, θξίζεθε 

απαξαίηεηε ε ιήςε δεηγκάησλ απφ ησλ θνξκφ ηζηάκελσλ δέληξσλ, ηα δείγκαηα πνπ 

πάξζεθαλ αλήθνπλ ζε άηνκα ηηάκνπ κε δηαθνξεηηθά χςε θαη δηάκεηξν θαη  

βξίζθνληαλ εληφο ηεο πεξηκέηξνπ ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ επηθαλεηψλ. Ζ 

δεηγκαηνιεςία έγηλε κε εγθάξζηα ηνκή ζηε βάζε ηνπ θνξκνχ ησλ δέληξσλ απφ φπνπ 

θαη θφπεθαλ θπθιηθνί δίζθνη πάρνπο 1-1.5 cm. πλνιηθά ιήθζεθαλ 4 δείγκαηα απφ 4 

δηαθνξεηηθέο δεηγκαηνιεπηηθέο επηθάλεηεο κε ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά 

(δηάκεηξνο, χςνο δέληξνπ, πάρνο δείγκαηνο) : 

 

α/α 

δείγκαηνο  

Γηάκεηξνο δείγκαηνο (cm) Όςνο δέληξνπ (m) Πάρνο δείγκαηνο 

(cm) 

1 4.5 1.80 1.5 

2 4 1.65 1.1 

3 3.5 1.5 1.2 

4 2 1.35 0.8 

Ρίνακασ 5. Χαρακτθριςτικά των ξφλινων δειγμάτων του ιτάμου 

 

  

                

Εικόνα 8. Φωτογραφίεσ δειγμάτων των ξφλινων κυκλικϊν δίςκων από άτομα ιτάμου (φωτο. Κατςαβοφ Ι.) 

             

Ζ εθηίκεζε ηεο θαηά πάρνο αχμεζεο έγηλε κε ηε κέηξεζε θαη παξαηήξεζε ησλ 

εηήζησλ απμεηηθψλ δαθηπιίσλ ησλ δεηγκάησλ, ζε ζηεξενζθφπην ηνπ εξγαζηεξίνπ 

Γαζνθνκίαο.  
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5.3  ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ  ΣΟΙΦΕΙΨΝ 
 

Μεηά απφ ηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ απφ ηηο δεηγκαηνιεπηηθέο επηθάλεηεο, 

αθνινχζεζε ε επεμεξγαζία απηψλ γηα ηελ εμαγσγή απνηειεζκάησλ θαη 

ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ θαηάζηαζε δηαηήξεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ ηηάκνπ ζηελ 

πεξηνρή.  

Σα δεδνκέλα ησλ εηδηθψλ εληχπσλ πνπ ζπκπιεξψζεθαλ θαηά ηε δεηγκαηνιεςία, 

κεηαθέξζεθαλ ζε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, αξρηθά έγηλε απιή εηζαγσγή ησλ 

δεδνκέλσλ ζε  αξρεία Excel 2007, θάζε αξρείν πεξηειάκβαλε ηα ζηνηρεηά  γηα κηα 

δεηγκαηνιεπηηθή επηθάλεηα καδί κε ηελ αλαγέλλεζε ηεο. Οη κεηξήζεηο ησλ πςψλ θαη 

ησλ δηακέηξσλ φισλ ησλ δέληξσλ ζπγθεληξψζεθαλ ζε έλα αξρείν θαη  

θαηαλεκήζεθαλ ζε βαζκίδεο, 14 βαζκίδεο γηα ηηο δηακέηξνπο κε ειάρηζηε δηάκεηξν 0,5 

εθαηνζηφ θαη κεγαιχηεξε ηα 80 εθαηνζηά, γηα ηα χςε δεκηνπξγήζεθαλ 13 βαζκίδεο κε 

κηθξφηεξν χςνο 0,15 κέηξα θαη κέγηζην ηα 33 κέηξα (Μάηεο 1989). Σα άηνκα ηεο 

αλαγέλλεζεο ηαμηλνκήζεθαλ μερσξηζηά ζηηο ίδηεο θιάζεηο χςνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο (0-0.30m, 0.30-1m, 1-3m).  Έπεηηα ηα 

ζηνηρεία θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε ηχπνπο κίμεο εηδψλ πνπ παξνπζηάδνληαλ ζηηο 

δεηγκαηνιεπηηθέο επηθάλεηεο, έηζη δεκηνπξγήζεθαλ ηξία αξρεία Excel πνπ ην θάζε 

αξρείν αληηζηνηρνχζε ζε έλαλ ηχπν κίμεο θαη πεξηείρε φιεο ηηο δεηγκαηνιεπηηθέο 

επηθάλεηεο πνπ άλεθαλ ζε απηφλ ηνλ ηχπν. ηε ζπλέρεηα ηα ζηνηρεία εηζήρζεζαλ ζε 

πξφγξακκα  SPSS 17 γηα ζηαηηζηηθή αλάιπζε. 

Ζ εθηίκεζε ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο απφ ηα δείγκαηα ηνπ θνξκνχ ησλ δέληξσλ ηηάκνπ 

έγηλε κε κέηξεζε ησλ εηήζησλ δαθηπιίσλ ζε εηδηθφ ζηεξενζθφπην, ην νπνίν θαηά ηε 

δηάξθεηα κέηξεζεο ησλ δαθηπιίσλ έδηλε έλαλ αξηζκφ γηα θάζε δαθηχιην, πνπ 

αληηζηνηρνχζε ζηελ απφζηαζε κεηαμχ ησλ δαθηπιίσλ, έηζη εθηφο απφ ησλ αξηζκφ ησλ 

απμεηηθψλ δαθηπιίσλ πνπ έγηλε γλσζηφο κε απηή ηε δηαδηθαζία, ε εηζαγσγή θαη ε 

επεμεξγαζία ησλ ηηκψλ ζε πξφγξακκα  Excel έδσζε ζπκπεξάζκαηα γηα ην ξπζκφ 

αχμεζεο ηνπ ηηάκνπ ζηελ πεξηνρή. 
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6. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

6.1 Σύπος μίξης Ι, ΙΙ, ΙΙΙ 
 

Σν Taxus baccata ζηελ πεξηνρή εκθαλίδεηαη ζε ηξείο δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο, πνπ 

δηαθνξνπνηνχληαη κε θξηηήξην ηα δαζηθά είδε ηα νπνία ζπλζέηνπλ ηηο επηθάλεηεο 

κειέηεο. ηελ πξψηε θαηάζηαζε (Σχπνο κίμεο Η), πνπ εκθαλίδεηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο 

επηθάλεηεο κε ζπλνιηθή δεηγκαηνιεπηηθή έθηαζε 0,25 ha, ην Taxus baccata 

ζπλππάξρεη κφλν κε ηελ Fagus moesiaca. ηε  δεχηεξε θαηάζηαζε (Σχπνο κίμεο ΗΗ ) 

ε νπνία εκθαλίδεηαη ζε κηθξφηεξε δεηγκαηνιεπηηθή έθηαζε 0,2 ha, ην Taxus baccata 

ζπλππάξρεη κε ηελ Fagus moesiaca θαη ην Ilex aquifolium, ελψ ζηελ ηξίηε θαηάζηαζε 

(Σππνο κίμεο ΗΗΗ), κε δεηγκαηνιεπηηθή έθηαζε 0,1 ha, ην Taxus baccata ζπλππάξρεη 

κε ηελ Fagus moesiaca, ηελ Castanea sativa θαη ην Ilex aquifolium. 

Ο Σχπνο κίμεο Η εκθαλίδεηαη θπξίσο ζε πςφκεηξν 525-665 m, ζε επηθάλεηεο κε θιίζε 

30-70% θαη ζε Β-ΒΑ εθζέζεηο. Οη επηθάλεηεο απηέο, ζχκθσλα κε ηνπο ράξηεο 

πεξηγξαθήο ηεο ζπζηάδαο, αλήθνπλ ζην ζπζηαδηθφ ηχπν ακηγψλ ζπζηάδσλ Fagus 

moesiaca, κε θιάζεηο ειηθίαο 90 θαη 110  εηψλ θαη ζε πνηφηεηεο ηφπνπ II, ΗΗΗ θαη IV. 

Δλψ ν βαζκφο ζπγθφκσζεο ησλ επηθαλεηψλ απηψλ εθηηκάηαη ζε πνζνζηφ πνπ 

θπκαίλεηαη απφ 50- 70%. 

Ο Σχπνο κίμεο ΗΗ εκθαλίδεηαη ζε πςφκεηξν 500-570 m, ζε επηθάλεηεο κε θιίζε 50-

80% θαη ζε Β-ΒΑ-ΒΓ εθζέζεηο. Οη επηθάλεηεο αλήθνπλ ζην ζπζηαδηθφ ηχπν ακηγψλ 

ζπζηάδσλ Fagus moesiaca, κε θιάζεηο ειηθίαο 90 θαη 110 εηψλ θαη ζηελ Η θαη ΗΗ 

πνηφηεηα ηφπνπ. Ο βαζκφο ζπγθφκσζεο εθηηκάηαη ζε πνζνζηφ 60%, ζε φιεο ηηο 

επηθάλεηεο πνπ αλήθνπλ ζε απηφ ηνλ ηχπν κίμεο. 

Ο Σχπνο κίμεο ΗΗΗ εκθαλίδεηαη ζε πςφκεηξν 500-540 m, ζε επηθάλεηεο κε θιίζε 45-

50% θαη ζε Β-ΒΑ εθζέζεηο. Οη επηθάλεηεο αλήθνπλ ζην ζπζηαδηθφ ηχπν κηθηέο 

ζπζηάδεο Fagus moesiaca ζε πνζνζηφ 60% κε ηελ Castanea sativa ζε πνζνζηφ 

40%, κε θιάζε ειηθίαο 90 εηψλ θαη IV πνηφηεηαο ηφπνπ. Ο βαζκφο ζπγθφκσζεο ηνπ 

αλσξφθνπ εθηηκάηαη ζην 40%.   
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6.2 Δομή και αύξηση του Σύπου μίξης Ι (F.m. + T.b.) 
 

Σν πνζνζηφ εκθάληζεο ηεο Fagus moesiaca ζηνλ Σχπν Η θαιχπηεη ην 97,8% ηεο 

ζπλνιηθήο θπθιηθήο επηθάλεηαο, ελψ ην πνζνζηφ ηνπ Taxus baccata θαιχπηεη ην  

ππφινηπν 2,2% (πίλαθαο 6). Οη ζπζηάδεο ηνπ Σχπνπ Η ραξαθηεξίδνληαη σο ακηγείο 

ζπζηάδεο Fagus moesiaca κε θπξίαξρν χςνο 26-29 κέηξα. ηνλ ηχπν κίμεο Η 

παξαηεξήζεθε φηη ν ίηακνο ζπγθεληξψλεηαη ζε πνζνζηφ 92% ζηε κηθξφηεξε βαζκίδα 

δηακέηξνπ θαη απνπζηάδεη απφ ηηο βαζκίδεο κε δηάκεηξν κεγαιχηεξε απφ 29 cm, ελψ 

ε νμηά εκθαλίδεηαη ζε φιεο ηηο βαζκίδεο δηακέηξνπ (Γηάγξακκα 1). ηηο βαζκίδεο 

χςνπο ν ίηακνο ζπγθεληξψλεηαη θπξίσο ζηε κηθξφηεξε βαζκίδα κε πνζνζηφ 90,5% 

θαη απνπζηάδεη απφ ηηο βαζκίδεο κε χςνο κεγαιχηεξν απφ 12,7 m, ε νμηά εκθαλίδεηαη 

ζε φιεο ηηο βαζκίδεο χςνπο εθηφο απφ ηε βαζκίδα πνπ εκθαλίδνληαη ηα κηθξφηεξα 

άηνκα ηηάκνπ (0,15-2,6) θαη ηε βαζκίδα πνπ εκθαλίδνληαη ηα κεγαιχηεξα άηνκα 

ηηάκνπ (10,1-12,6 m) (Γηάγξακκα 2). 

Ο αλψξνθνο ησλ ζπζηάδσλ θαιχπηεη ην 89,9% ηεο ζπλνιηθήο θπθιηθήο επηθάλεηαο 

θαη ζπληίζεηαη κφλν απφ άηνκα ηεο Fagus moesiaca, κε ππθλφηεηα θνξκψλ 34,8% 

θαη κέζν χςνο 21,7 m. Σα δέληξα ηνπ αλσξφθνπ αλαπηχζζνληαη δσεξά πξνο 

θαλνληθά θαη ππεξηεξνχλ ζε χςνο απφ ηα ππφινηπα (πίλαθαο 6). 

Ο κεζψξνθνο θαιχπηεη ην 7,15% ηεο ζπλνιηθήο θπθιηθήο επηθάλεηαο θαη ζπληίζεηαη 

ζε πνζνζηφ 89,3% απφ ηε Fagus moesiaca θαη ζε πνζνζηφ 10,6% απφ ην Taxus 

baccata, έρεη ππθλφηεηα θνξκψλ 8,2% θαη κέζν χςνο 14 m. Σα δέληξα ηνπ 

κεζσξφθνπ αλαπηχζζνληαη θαλνληθά θαη δηαηεξνχλ ηελ θνηλσληθή ηνπο ζέζε 

(πίλαθαο 6).  

ην κεζψξνθν ην κέγηζην χςνο ηνπ ηηάκνπ είλαη 11,5 m κε ζηεζηαία δηάκεηξν 22 cm 

θαη κέζν χςνο 11 m. Ζ ππθλφηεηα ησλ θνξκψλ ηνπ ηηάκνπ ππνινγίζηεθε 18,2%   

ελψ φια ηα άηνκα αλαπηχζζνληαη δσεξά θαη είλαη θνηλσληθά αλεξρφκελα.  

Ο ππφξνθνο θαιχπηεη ην 2,9% ηεο ζπλνιηθήο θπθιηθήο επηθάλεηαο θαη ζπληίζεηαη απφ 

Fagus moesiaca ζε πνζνζηφ 51,46% θαη Taxus baccata ζε πνζνζηφ 48,54%, έρεη 

ππθλφηεηα θνξκψλ 57% θαη κέζν χςνο 2,15 m. Σα δέληξα ηνπ ππνξφθνπ 
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αλαπηχζζνληαη θαλνληθά πξνο θαρεθηηθά θαη ραξαθηεξίδνληαη σο θνηλσληθά 

παξακέλνληα (πίλαθαο 6). 

Ο ίηακνο ζηνλ ππφξνθν εκθαλίδεηαη ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ κε ππθλφηεηα θνξκψλ 

79,2%, κε χςνο πνπ θπκαίλεηαη απφ 0,32-7m θαη δηάκεηξν απφ 0,5-26 cm. Σν 26,2% 

ησλ αηφκσλ αλαπηχζζνληαη δσεξά, ην 45,9% θαλνληθά θαη ην 27,9% θαρεθηηθά. Σν 

65,6% είλαη θνηλσληθά αλεξρφκελα άηνκα ελψ ην 34,4% θνηλσληθά θαηεξρφκελα 

(πίλαθαο 6). 

Ρίνακασ 6. Αποτελζςματα ανάλυςθσ δομισ για τον Τφπο μίξθσ Ι 

        

  

Διάμετροσ 
D(cm)       

Mean (SE)   

Φψοσ 
 H(m)                      
Mean (SE)   

Κυκλικι 
Επιφάνεια 
G (m²/ha) N/ha 

Ηωτικότθτα  
 

      Mean   

Τάςθ 
Εξζλιξθσ     

Mean  

        Ανϊροφοσ F.m. 41,38 (1,8) 21,74(0,37) 27,48 188 15,11 1,17 

        

        Μεςϊροφοσ F.m. 21,1 (3,7) 14,7 (0,77) 1,952 36 23,33 2,44 

        

 
T.b. 19(3) 11(0,5) 0,232 8 10 1 

Σφνολο   
Μεςωροφου 

 
23,1 (2,3) 14(0,77) 2,184 44 20,91 2,18 

        Υπόροφοσ  F.m. 8,54 (1,09) 5,45 (0,38) 0,456 64 25 2,94 

        

 
T.b. 2,5 (0,5) 1,29 (0,12) 0,43 244 20,16 2,34 

Σφνολο 
Υπορόφου 

 
3,7 (0,54) 2,15 (0,23) 0,886 308 21,17 2,47 

        Σφνολο F.m. 
 

31,9 (2,06) 17,25(0,84) 29,88 288 18,32 1,72 

Σφνολο T.b. 
 

3,05 (0,6) 1,6 (0,24) 0,664 252 19,84 2 

        ΣΥΝΟΛΟ 
 

18,45 (1,6) 9,9 (0,8) 30,55 540 19,04 1,99 
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Διάγραμμα 1. Κατανομι διαμζτρων των ειδϊν του Τφπου μίξθσ Ι 

 

Διάγραμμα 2. Κατανομι υψϊν των ειδϊν του Τφπου μίξθσ Ι  
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Εικόνα 9. Συςτάδα Fagus moesiaca  με υπόροφο από Taxus baccata ςε δειγματολθπτικι επιφάνεια που ανικει ςτον 
τφπο μίξθσ Ι (φωτο. Κατςαβοφ Ι.) 

 

6.3 Δομή και αύξηση του Σύπου μίξης ΙΙ (F.m. +I.a. + T.b.) 
 

ηνλ ηχπν ΗΗ ε Fagus moesiaca θαιχπηεη ην 82,4%, ηεο ζπλνιηθήο θπθιηθήο 

επηθάλεηαο, ην Taxus baccata ην 17,1% θαη ην Ilex aquifolium ην 0,37% (πίλαθαο 7). 

Οη ζπζηάδεο ηνπ Σχπνπ  ΗΗ ραξαθηεξίδνληαη κηθηέο κε ζηκκηγλπφκελν είδνο ην Taxus 

baccata κε θπξίαξρν χςνο 31-33 κέηξα. Σν 60,3% ησλ αηφκσλ ηηάκνπ 

παξαηεξήζεθε φηη ζπγθεληξψλεηαη ζηελ κηθξφηεξε βαζκίδα δηακέηξνπ, ελψ ην 1,5% 

ηνπ ηηάκνπ εκθαλίδεηαη ζηελ κεγαιχηεξε βαζκίδα απνπζηάδεη φκσο απφ ηηο 

ελδηάκεζεο κε δηάκεηξν 29-74,4 cm, ε Fagus moesiaca εκθαλίδεηαη ζε φιεο ηηο 

βαζκίδεο δηακέηξνπ θαη ηα άηνκα ηνπ Ilex aquifolium εκθαλίδνληαη ζηηο ηξείο πξψηεο 

βαζκίδεο ζε πνζνζηά 40%, 40% θαη 20% αληίζηνηρα (Γηάγξακκα 3). Σα άηνκα ηνπ 

ηηάκνπ ζπγθεληξψλνληαη ζηελ κηθξφηεξε βαζκίδα χςνπο ζε πνζνζηφ 60,3% απφ ηελ 

νπνία απνπζηάδνπλ ηα αιιά δπν είδε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε κίμε, ελψ απνπζηάδεη 
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απφ ηηο βαζκίδεο κε χςνο κεγαιχηεξν απφ 15,2 m. Σν Ilex aquifolium εκθαλίδεηαη ζε 

δπν βαζκίδεο καδί ην κε ην Taxus baccata θαη ηε Fagus moesiaca ελψ ε ηειεπηαία 

εκθαλίδεηαη θαη ζε φιεο ηηο ππφινηπεο εθηφο απφ ηελ πξψηε (Γηάγξακκα 4). 

Ο αλψξνθνο ησλ ζπζηάδσλ θαιχπηεη ην 77,6% ηεο ζπλνιηθήο θπθιηθήο επηθάλεηαο, 

κε ππθλφηεηα θνξκψλ 28,2% θαη ζπληίζεηαη  κφλν απφ Fagus moesiaca. Σα δέληξα 

ηνπ αλσξφθνπ αλαπηχζζνληαη θαλνληθά πξνο δσεξά θαη αλέξρνληαη ή παξακέλνπλ 

ζηνλ αλψξνθν (πίλαθαο 7). 

Ο κεζψξνθνο θαιχπηεη ην 15,2% ηεο ζπλνιηθήο θπθιηθήο επηθάλεηαο θαη ζπληίζεηαη 

απφ ηε Fagus moesiaca ζε πνζνζηφ  26,8%, απφ ην Taxus baccata ζε πνζνζηφ 

71,9% θαη απφ ην Ilex aquifolium ζε πνζνζηφ 1,2%, κε ππθλφηεηα θνξκψλ 14,5% θαη 

κέζν χςνο 11,86 m. Σα δέληξα αλαπηχζζνληαη θαλνληθά κε ηάζε λα  παξακείλνπλ 

ζηνλ κεζψξνθν (πίλαθαο 7).  

Σν χςνο ηνπ Taxus baccata ζην κεζψξνθν θπκαίλεηαη απφ 9-15 m θαη ε δηάκεηξνο 

απφ 19-80 cm. Ζ ππθλφηεηα θνξκψλ ηνπ Taxus baccata  ππνινγίζηεθε ζε 42,1% ζε 

ζρέζε κε ηε Fagus moesiaca κε ππθλφηεηα 52,63% θαη ην Ilex aquifolium κε 

ππθλφηεηα 5,3%. Σν 87,5% ησλ αηφκσλ ηηάκνπ αλαπηχζζνληαη δσεξά θαη είλαη 

θνηλσληθά αλεξρφκελα ελψ ηα ππφινηπα αλαπηχζζνληαη θαρεθηηθά θαη είλαη 

θνηλσληθά παξακέλνληα. 

Ο ππφξνθνο θαιχπηεη ην 7% ηεο ζπλνιηθήο θπθιηθήο επηθάλεηαο θαη ζπληίζεηαη απφ 

Fagus moesiaca ζε πνζνζηφ 9,7%, Taxus baccata ζε πνζνζηφ 88% θαη Ilex 

aquifolium ζε πνζνζηφ 2,8%, κε ππθλφηεηα θνξκψλ 57,3% θαη κέζν χςνο 3,22 m. 

Σα δέληξα ηνπ ππνξφθνπ αλαπηχζζνληαη θαλνληθά θαη εκθαλίδνπλ ηελ ηάζε λα 

παξακέλνπλ ζηνλ ππφξνθν (πίλαθαο 7). 

ηνλ ππφξνθν ην χςνο ηνπ ηηακνπ θπκαίλεηαη απφ 0,15-8 m θαη δηάκεηξν απφ 0,5-28 

cm. Ζ ππθλφηεηα θνξκψλ ππνινγίζηεθε ζε 80% ζε ζρέζε κε ηε  Fagus moesiaca κε 

ππθλφηεηα 14,7% θαη ην Ilex aquifolium κε ππθλφηεηα 5,3%. Σα πεξηζζφηεξα άηνκα 

ηηάκνπ (43,3%) αλαπηχζζνληαη θαλνληθά, έλα πνζνζηφ 28,3% αλαπηχζζεηαη δσεξά 

θαη έλα ίδην πνζνζηφ αλαπηχζζεηαη θαρεθηηθά. Σν 70% ησλ αηφκσλ έρνπλ ηελ ηάζε 

λα παξακέλνπλ ζηνλ ππφξνθν, έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ 3,3% ππεξηεξεί ζε αχμεζε 
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ζε χςνο απφ ηα ππφινηπα θαη ην 26,7% απνηειείηαη απφ θνηλσληθά θαηεξρφκελα 

άηνκα.     

 

 

Ρίνακασ 7. Αποτελζςματα ανάλυςθσ δομισ για τον Τφπο μίξθσ ΙΙ 

        

  

Διάμετροσ 
D(cm)       
Mean         
(SE)   

Φψοσ 
H(m)                 
Mean (SE)   

Κυκλικι 
Επιφάνεια 
G (m²/ha) N/ha 

Ηωτικότθτα      
 

Mean   

Τάςθ 
Εξζλιξθσ    

Mean  

        Ανϊροφοσ F.m. 41,3 (2,4) 22,2 (0,57) 28,1 185 17,57 1,35 

        Μεςϊροφοσ F.m.  17,5 (2,7) 12,7  (0,96) 1,475 50 26 2,5 

        

 
T.b. 29,8 (7,2) 

              
11,12(0,85) 3,955 40 12,5 1,13 

        

 
I.a. 13 (-) 9 (-) 0,066 5 10 2 

Σφνολο Μεςωρόφου 22,5 (3,5) 11,86(0,65) 5,5 95 19,47 1,87 

        Υπόροφοσ F.m.  6,9 (0,97) 5,45 (0,38) 0,247 55 28,18 2,82 

        
 

T.b. 6,6 (0,9) 2,72 (0,29) 2,245 300 20 2,23 

        
 

I.a. 6,5 (1,04) 4,25 (0,47) 0,0714 20 25 2,5 
Σφνολο 
Υπορόφου  

 
6,64 (0,7) 3,22(0,26) 2,55 375 21,47 2,33 

        Σφνολο F.m. 
 

30,7 (2,5) 17,41(0,97) 29,84 290 21,03 1,83 
Σφνολο T.b. 

 
9,3 (1,4) 3,7 (0,42) 6,2 340 19,1 2 

Σφνολο I.a. 
 

7,8 (1,5) 5,2 (1,01) 0,137 25 22 2,4 

        ΣΥΝΟΛΟ 
 

18,7 (1,6) 9,83 (0,76) 36,16 655 20,08 1,99 
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Διάγραμμα 3. Κατανομι διαμζτρων των ειδϊν του Τφπου μίξθσ ΙΙ 

 

 

Διάγραμμα 4. Κατανομι υψϊν των ειδϊν του Τφπου μίξθσ ΙΙ 
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Εικόνα 10. Συςτάδα Fagus moesiaca με Taxus baccata ςτον μεςϊροφο και τον υπόροφο ςε δειγματολθπτικι επιφάνεια 
του τφπου μίξθσ ΙΙ (φωτο. Κατςαβοφ Ι.) 

 

 

6.4 Δομή και αύξηση του Σύπου μίξης ΙΙΙ (F.m. +I.a. +C.s.+ T.b.) 
 

ηνλ ηχπν ΗΗ ε Fagus moesiaca θαιχπηεη ην 67,2% ηεο ζπλνιηθήο θπθιηθήο 

επηθάλεηαο, ην Taxus baccata ην 28,8%, ην Ilex aquifolium ην 3% θαη ε Castanea 

sativa ην 1% (πίλαθαο 8). Ζ ζπζηάδεο ραξαθηεξίδνληαη κηθηέο κε κηγλπφκελν είδνο ην 

Taxus baccata κε θπξίαξρν χςνο 21-22 κέηξα. Σα άηνκα ηνπ ηηάκνπ ζηνλ ηχπν κίμεο 

ΗΗ θαηαλέκνληαη ζε ηέζζεξηο  βαζκίδεο  δηακέηξνπ, κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 88,6% 

λα ζπγθεληξψλεηαη ζηε κηθξφηεξε βαζκίδα ζηελ νπνία εκθαλίδνληαη επίζεο ε 

Castanea sativa θαη ε Fagus moesiaca, ζηηο άιιεο ηξείο βαζκίδεο ν ίηακνο 

εκθαλίδεηαη ή κφλν κε ηελ Fagus moesiaca ή κφλν κε ηελ Castanea sativa θαη ζηελ 

κεγαιχηεξε βαζκίδα εκθάληζεο ηνπ είλαη κφλνο ηνπ. Σν Ilex aquifolium εκθαλίδεηαη ζε 

δχν βαζκίδεο απφ ηηο νπνίεο απνπζηάδεη ν ίηακνο (Γηάγξακκα 5). ηηο βαζκίδεο 

χςνπο ν ίηακνο εκθαλίδεηαη ζε ηξείο βαζκίδεο,  κε πνζνζηφ 91,4% ζηε κηθξφηεξε 
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βαζκίδα, απφ ηελ νπνία απνπζηάδνπλ φια ηα ππφινηπα είδε ηεο κίμεο. ηε δεχηεξε 

βαζκίδα εκθαλίδεηαη κε φια ηα είδε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε κίμε, ελψ ζηελ ηξίηε κε ηελ 

Castanea sativa θαη ε Fagus moesiaca. ηηο ππφινηπεο βαζκίδεο εκθαλίδεηαη κφλε 

ηεο ε Fagus moesiaca (Γηάγξακκα 6). 

Ο αλψξνθνο θαιχπηεη ην 81% ηεο ζπλνιηθήο θπθιηθήο επηθάλεηαο θαη ζπληίζεηαη απφ 

Fagus moesiaca ζε πνζνζηφ 76%, απφ Taxus baccata ζε πνζνζηφ 23% θαη 

Castanea sativa ζε πνζνζηφ 3%, κε ππθλφηεηα θνξκψλ 12,5% θαη κέζν χςνο 15,6 

m. Σα δέληξα ηνπ αλσξφθνπ ραξαθηεξίδνληαη ζπλαπμαλφκελα θαη αλαπηχζζνληαη 

θαλνληθά (πίλαθαο 8). 

ηνλ ηχπν απηφ ην Taxus baccata ζπκκεηέρεη θαη ζηνλ αλψξνθν ζε αληίζεζε κε ηνπο 

άιινπο δπν ηχπνπο, κε ππθλφηεηα θνξκψλ 14,3% φπσο θαη ε  Castanea sativa ζε 

ζρέζε κε ηε ππθλφηεηα ηεο Fagus moesiaca 71,4%. Σν κέγηζην χςνο είλαη 10 m κε 

δηάκεηξν 55 cm, κε άηνκα πνπ αλαπηχζζνληαη δσεξά θαη αλέξρνληαη θνηλσληθά. 

Ο κεζψξνθνο θαιχπηεη ην 16% ηεο ζπλνιηθήο θπθιηθήο επηθάλεηαο θαη ζπληίζεηαη 

απφ Fagus moesiaca ζε πνζνζηφ 33,4%, απφ Taxus baccata ζε πνζνζηφ 52,1%, 

απφ Ilex aquifolium ζε πνζνζηφ 13,7% θαη απφ Castanea sativa ζε πνζνζηφ 0,77%, 

κε ππθλφηεηα θνξκψλ 23,2% θαη κέζν χςνο 6,3 m. Σα δέληξα ηνπ αλαπηχζζνληαη 

θαλνληθά πξνο θαρεθηηθά θαη ηείλνπλ λα ζπλαπμάλνληαη ή λα ππνιείπνληαη ζην 

κεζσξφθν (πίλαθαο 8). 

Ζ ππθλφηεηα θνξκψλ ηνπ ηηάκνπ ζην κεζψξνθν ππνινγίζηεθε ζε 7,7%  θαη είλαη ίδηα 

κε ηεο Castanea sativa θαη ηνπ Ilex aquifolium ζε ζρέζε κε ηελ Fagus moesiaca κε 

ππθλφηεηα 76,9%. Σν κέγηζην χςνο είλαη 8 m θαη ε δηάκεηξνο 37 cm θαη ηα άηνκα 

αλαπηχζζνληαη δσεξά θαη αλέξρνληαη θνηλσληθά. 

Ο ππφξνθνο θαιχπηεη ην 3% ηεο ζπλνιηθήο θπθιηθήο επηθάλεηαο θαη ζπληίζεηαη απφ 

Fagus moesiaca ζε πνζνζηφ 7,28%, απφ Taxus baccata ζε πνζνζηφ 63,8% θαη απφ 

Ilex aquifolium ζε πνζνζηφ 28,9%, κε ππθλφηεηα θνξκψλ 64,3% θαη κέζν χςνο 1,59 

m. Σα δέληξα ζηνλ ππφξνθν αλαπηχζζνληαη θαλνληθά θαη ηείλνπλ λα ζπλαπμάληαη 

(πίλαθαο 8). 
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Ζ ππθλφηεηα θνξκψλ ηνπ ηηάκνπ ζηνλ ππφξνθν ππνινγίζηεθε ζε 91,7% ζε ζρέζε κε 

ην 5,6% ηεο Fagus moesiaca θαη ην 2,8% ηνπ Ilex aquifolium. Σν χςνο  ηνπ ηηάκνπ 

θπκαίλεηαη απφ 0,5-3 m θαη ε δηάκεηξνο απφ 0,5-11 cm. Σν 48,5% θαη ην 24,2% ησλ 

αηφκσλ ζηνλ ππφξνθν αλαπηχζζνληαη δσεξά θαη  θαλνληθά αληίζηνηρα, δηαηεξψληαο 

ηελ θνηλσληθή ηνπο ζέζε θαη ην 27,3% αλαπηχζζεηαη θαρεθηηθά θαη έρνπλ ηελ ηάζε λα 

ππνιείπνληαη. 

 

Ρίνακασ 8. Αποτελζςματα ανάλυςθσ δομισ για τον Τφπο μίξθσ ΙΙΙ 

        

  

Διάμετροσ 
D(cm)       

Mean (SE)   

Φψοσ 
 H(m)                    
Mean (SE)   

Κυκλικι 
Επιφάνεια               
G (m²/ha) N/ha 

Ηωτικότθτα   
 

Mean   

Τάςθ 
Εξζλιξθσ 

Mean  

        Ανϊροφοσ F.m. 39 (11) 18,1 (2,11) 7,9 50 20 1,6 

        

 
T.b. 55 (-) 10 (-) 2,4 10 10 1 

        

 
C.s. 12 (-) 9 (-) 0,113 10 30 3 

Σφνολο Ανωρόφου 
 

37,4 (9) 15,6 (2,1) 10,4 70 20 1,71 

        Μεςϊροφοσ 
       

 
F.m. 8,8 (1,06) 6,43 (0,33) 0,69 100 26 2,6 

        

 
T.b. 37 (-) 8 (-) 1,074 10 30 2 

        

 
C.s. 4,5 (-) 5 (-) 0,016 10 30 3 

        

 
I.a. 19 (-) 5 (-) 0,283 10 20 2 

Σφνολο Μεςωρόφου 11,4 (2,4) 6,3 (0,32) 2,06 130 26,15 2,54 

        Υπόροφοσ F.m. 4,25 (0,25) 3,5 (0,5) 0,0284 20 30 3 

        

 
T.b. 1,8 (0,43) 1,4 (0,12) 0,249 330 17,88 2,27 

        

 
I.a. 12 (-) 4 (-) 0,113 10 30 3 

Σφνολο Υπορόφου 
 

2,28 (0,49) 1,59 (0,15) 0,39 360 18,89 2,33 

        Σφνολο F.m. 
 

17 (4,6) 9,51 (1,52) 8,62 170 24,71 2,35 

Σφνολο T.b. 
 

4,3 (1,8) 1,84 (0,32) 3,69 350 18 2,23 

Σφνολο C.s. 
 

8,2 (3,7) 7 (2) 0,128 20 30 3 

Σφνολο I.a. 
 

15,5 (3,5) 4,5 (0,5) 0,396 20 25 2,5 

        ΣΥΝΟΛΟ 
 

8,7 (1,9) 4,45 (0,68) 25,7164 1120 20,71 2,3 
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Διάγραμμα 5. Κατανομι διαμζτρων των ειδϊν του Τφπου μίξθσ ΙΙΙ 

 

 

Διάγραμμα 6. Κατανομι υψϊν  των ειδϊν του Τφπου μίξθσ ΙΙΙ 
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Εικόνα 11. Συςτάδα που ανικει ςτον τφπο μίξθσ ΙΙΙ (φωτο. Κατςαβοφ Ι.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

6.5 ΥΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΗ 
 

Ζ θπζηθή αλαγέλλεζε ππνινγίζηεθε ζε φιεο ηηο επηθάλεηεο ζε θάζε ηχπν κίμεο, εθηφο 

απφ ηηο επηθάλεηεο απφ ηηο νπνίεο απνπζίαδε ε θπζηθή αλαγέλλεζε θαη αλήθνπλ δχν 

ζηνλ ηχπν κίμεο Η θαη κία ζηνλ ηχπν κίμεο ΗΗ. Ζ κέζε ζπλνιηθή ππθλφηεηα 

αλαγέλλεζεο αλέξρεηαη ζε 300 θπηάξηα αλά εθηάξην, απφ απηά ην 53,5% απνηειείηαη  

απφ ηε Fagus moesiaca, ην 30,1% απφ Taxus baccata, ην 12% απφ Ilex aquifolium 

θαη ην 4,4% απφ Phillyrea latifolia. Ζ θπζηθή αλαγέλλεζε θαηεγνξηνπνηήζεθε ζε ηξεηο 

θιάζεηο χςνπο, ζηελ θιάζε 0-0,3 m βξέζεθε ην 10,1% ησλ αηφκσλ ηεο θπζηθήο 

αλαγέλλεζεο, ζηελ θιάζε 0,3-1 m ην 31,1% θαη ζηελ θιάζε 1-3 m ην 58,8%. 

ηνλ ηχπν κίμεο Η ε ππθλφηεηα αλαγέλλεζεο αλέξρεηαη ζε 180 άηνκα ειηθίαο 

κεγαιχηεξεο ηνπ ελφο έηνπο ζην εθηάξην θαη ζπληίζεηαη απφ ηε Fagus moesiaca ζε 

πνζνζηφ 53,3%, απφ ην Taxus baccata ζε πνζνζηφ 42,2% θαη απφ ην Ilex aquifolium 

ζε πνζνζηφ 4,5% (πίλαθαο 9). ηνλ ηχπν απηφ ην Taxus baccata εκθαλίδεηαη ζηε 

δεχηεξε θιάζε χςνπο (0,3-1m) θαη κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ζηελ ηξίηε θιάζε 

χςνπο (1-3m), ελψ απνπζηάδεη απφ ηελ πξψηε (0-0,3m) (Γηάγξακκα 7). 

 

Ρίνακασ 9. Ανάλυςθ τθσ φυςικισ αναγζννθςθσ ςφμφωνα με τισ κλάςεισ φψουσ, ςτον τφπο μίξθσ Ι 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΛΑΣΘ ΥΨΟΥΣ 
 

Είδοσ  
 

Φψοσ 
H(m)                              

Mean ( SE) 
 

N/ha 
 

0-0,3 m F.m. 0,21 (0,025) 16 

    0,3-1 m F.m. 0,64 (0,07) 24 

 
T.b. 0,47 (0,07) 16 

ΣΥΝΟΛΟ 0,3-1m 
 

0,57 (0,058) 40 

    1-3 m F.m. 1,93 (0,1) 56 

 
T.b. 1,63 (0,14) 60 

 
I.a. 1,42 (0,42) 8 

ΣΥΝΟΛΟ 1-3m 
 

1,75 (0,11) 124 
ΣΥΝΟΛΟ F.m. 1,34 (0,19) 96 

    ΣΥΝΟΛΟ T.b. 1,39 (0,16) 76 

    ΣΥΝΟΛΟ I.a. 1,42 (0,42) 8 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 

 
1,35 (0,11) 180 
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Διάγραμμα 7. Κατανομι  των ειδϊν τθσ φυςικισ αναγζννθςθσ ,ςφμφωνα με τισ κλάςεισ φψουσ, ςτον τφπο μίξθσ Ι 

 

 

Εικόνα 12. Αναγζννθςθ ιτάμου ςτον τφπο μίξθσ ΙΙΙ, παρατθρείται εμφάνιςθ μεγάλων φυταρίων και απουςία μικρϊν, 
πικανόν λόγω τθσ επίδραςθσ του φκινοπωρινοφ φυλλϊματοσ (φωτο. Κατςαβοφ Ι.) 
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ηνλ ηχπν κίμεο ΗΗ ε ππθλφηεηα αλαγέλλεζεο αλέξρεηαη ζε 200 άηνκα ειηθίαο 

κεγαιχηεξεο ηνπ ελφο έηνπο ζην εθηάξην θαη ζπληίζεηαη απφ  Fagus moesiaca ζε 

πνζνζηφ 37,5%, απφ Taxus baccata ζε πνζνζηφ 22,5%, απν Ilex aquifolium ζε 

πνζνζηφ 35% θαη απφ Phillyrea latifolia ζε πνζνζηφ 5% (πίλαθαο 10). Σν Taxus 

baccata εκθαλίδεηαη ζε φιεο ηηο θιάζεηο χςνπο, αιιά παξνπζηάδεη κεγαιχηεξε 

ζπρλφηεηα ζηελ ηξίηε θιάζε (1-3m) (Γηάγξακκα 8) . 

 

Ρίνακασ 10. Ανάλυςθ τθσ φυςικισ αναγζννθςθσ ςφμφωνα με τισ κλάςεισ φψουσ, ςτον τφπο μίξθσ ΙΙ 

 
 

  

ΚΛΑΣΘ ΥΨΟΥΣ 
 

Είδοσ 
 

Φψοσ 
H(m)                      

Mean ( SE)   
 

N/ha 
 

0-0,3 m F.m. 0,25 (0) 10 

 
T.b. 0,175 (0,25) 10 

 
I.a. 0,175 (0,0,3) 20 

 
Ph.l. 0,25 (-) 5 

ΣΥΝΟΛΟ 0-0,3 m 
 

0,2 (0,01) 45 
0,3-1 m F.m. 0,625 (0,08) 20 

 
T.b. 0,7(-) 5 

 
I.a. 058 (0,1) 20 

 
Ph.l. 0,4 (-) 5 

ΣΥΝΟΛΟ 0,3-1 m 
 

0,59 (0,05) 50 
1-3 m F.m. 1,78 (018) 45 

 
T.b. 1,36 (0,12) 30 

 
I.a. 1,97 (0,28) 30 

ΣΥΝΟΛΟ 1-3 m 
 

1,72 (0,1) 105 
ΣΥΝΟΛΟ F.m. 1,27 (0,20) 75 
ΣΥΝΟΛΟ T.b. 1,02 (0,19) 45 
ΣΥΝΟΛΟ I.a. 1,06 (0,25) 70 
ΣΥΝΟΛΟ Ph. l. 0,325 (0,075) 10 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 
1,09 (0,12) 200 
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Διάγραμμα 8. Κατανομι των ειδϊν τθσ φυςικισ αναγζννθςθσ , ςφμφωνα με τισ κλάςεισ φψουσ, ςτον τφπο μίξθσ ΙΙ   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ηνλ ηχπν κίμεο ΗΗΗ ε ππθλφηεηα αλαγέλλεζεο αλέξρεηαη ζε 520 άηνκα ειηθίαο 

κεγαιχηεξεο ηνπ ελφο έηνπο ζην εθηάξην θαη ζπληίζεηαη απφ Fagus moesiaca ζε 

πνζνζηφ 59,6%, απφ Taxus baccata ζε πνζνζηφ 28,8%, απφ Ilex aquifolium ζε 

πνζνζηφ 5,77% θαη απφ Phillyrea latifolia ζε πνζνζηφ 5,8% (πίλαθαο 11). Σν Taxus 

baccata εκθαλίδεηαη ζηε δεχηεξε θιάζε χςνπο (0,3-1m) θαη ζε αξθεηά κεγαιχηεξε 

ζπρλφηεηα ζηελ ηξίηε θιάζε (1-3m) (Γηάγξακκα 9). 
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Ρίνακασ 11. Ανάλυςθ τθσ φυςικισ αναγζννθςθσ ςφμφωνα με τισ κλάςεισ φψουσ, ςτον τφπο μίξθσ ΙΙΙ 

   
    
ΚΛΑΣΘ ΥΨΟΥΣ 
 

Είδοσ 
 

H(m)                     
  Mean ( SE)  

  
N/ha 

 
0-0,3 m F.m. 0,22 (0,014) 30 

    0,3-1 m F.m. 0,51 (0,05) 130 

 
T.b. 0,82 (0,07) 20 

 
I.a. 0,7 (-) 10 

 
Ph.l. 0,63 (0,12) 30 

ΣΥΝΟΛΟ 0,3-1 m 
 

0,57 (0,04) 190 

    1-3 m F.m. 0,54 (0,15) 150 

 
T.b. 1,22 (0,08) 130 

 
I.a. 1 (0) 20 

ΣΥΝΟΛΟ 1-3 m 
 

1,36 (0,09) 300 

    ΣΥΝΟΛΟ F.m. 0,98 (0,12) 310 

    ΣΥΝΟΛΟ T.b. 1,16 (0,07) 150 

    ΣΥΝΟΛΟ I.a. 0,9 (0,1) 30 

    ΣΥΝΟΛΟ Ph. l. 0,63 (0,12) 30 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
 

1,01 (0,08) 520 
 

 

Διάγραμμα 9.  Κατανομι  των ειδϊν τθσ φυςικισ αναγζννθςθσ ςφμφωνα με τισ κλάςεισ φψουσ, ςτον τφπο μίξθσ ΙΙΙ                                                                                                                                                                                                            
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Εικόνα 13.  Φυτάριο ιτάμου με νζουσ ανοιξιάτικουσ βλαςτοφσ (φωτο. Κατςαβοφ Ι.) 

 

 

Εικόνα 14. Αναγζννθςθ ιτάμου ςτθν όχκθ του χωματόδρομου (φωτο. Κατςαβοφ Ι.) 

 

 

Εικόνα 15. Φυτάριο ιτάμου το φκινόπωρο (φωτο. Κατςαβοφ Ι.) 
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6.6  ΚΑΤΑ ΠΑΧΟΣ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΙΤΑΜΟΥ 
 

1ο Δείγμα 

 

 ην πξψην δείγκα, απφ δέληξν ηηάκνπ κε χςνο 1,80 m θαη δηάκεηξν ζηε βάζε ηνπ 

θνξκνχ 4,5 cm, κεηξήζεθαλ ζπλνιηθά 62 απμεηηθνί δαθηχιηνη, πνπ ν θαζέλαο 

αληηπξνζσπεχεη έλα έηνο, έηζη πξνθχπηεη φηη ε ζπλνιηθή ειηθία ηνπ δέληξνπ 

αλέξρεηαη ζηα 62 έηε. 

 ην δηάγξακκα ηεο ηξέρνπζαο εηήζηαο πξνζαχμεζεο εκθαλίδνληαη νη πέληε 

κεγαιχηεξεο ηηκέο ζην 5ν έηνο (91), 3ν (90), 2ν (80), 15ν (61) θαη 49ν (60), ελψ 

παξάιιεια νη πέληε κηθξφηεξεο ηηκέο εκθαλίδνληαη ζην 11ν έηνο (15), 26ν (15), 33ν 

(8), 40ν (12), θαη 58ν (6) (Γηάγξακκα 10). 

 

Διάγραμμα 10. Διάγραμμα τθσ τρζχουςασ ετιςιασ προςαφξθςθσ για το 1ο δείγμα 
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ην δηάγξακκα πνπ αλαπαξηζηά ηε κέζε εηήζηα πξνζαχμεζε, παξαηεξείηαη αλνδηθή 

ηάζε απφ ηελ αξρή ηεο δσήο ηνπ δέληξνπ έσο θαη ηελ ειηθία ησλ 5 εηψλ, απφ ην 6ν 

έηνο έσο ην 15ν έηνο παξαηεξείηαη κηα απφηνκε κείσζε, ζηε ζπλέρεηα απφ ην 16ν 

έσο ην 20ν  παξαηεξείηαη κία δεχηεξε αιιά πην νκαιή κείσζε, απφ ην 21ν έσο ην 

32ν ε κέζε εηήζηα πξνζαχμεζε παξακέλεη ζηαζεξή γχξσ απφ ηελ ίδηα ηηκή, 

αθνινπζεί κηα ηξίηε κείσζε κέρξη ην 43ν θαη κηα δεχηεξε ζηαζεξνπνίεζε ηεο κέζεο 

εηήζηαο πξνζαχμεζεο έσο ην 59ν έηνο, κε κηα κηθξή πξφζθαηξε αχμεζε ζην 49ν θαη 

50ν, ζηελ ειηθία ησλ 60 εηψλ παξαηεξείηαη κηα ηειεπηαία ειάρηζηε πηψζε πνπ μαλά 

ζηαζεξνπνηείηαη  ζηα ηειεπηαία ρξφληα (Γηάγξακκα 11). 

 

Διάγραμμα 11.  Διάγραμμα μζςθσ ετιςιασ προςαφξθςθσ για το 1ο δείγμα 

 

ην ζπγθξηηηθφ δηάγξακκα ηεο ηξέρνπζαο εηήζηαο πξνζαχμεζεο κε ηε κέζε εηήζηα 

πξνζαχμεζε εκθαλίδνληαη ηα ζεκεία ηνκήο ησλ δχν θακππιψλ. ηα έηε ζηα νπνία νη 

δχν θακπχιεο ηέκλνληαη ε αλάπηπμε ηνπ δέληξνπ είλαη  θαλνληθή, ζηα έηε πνπ ε 

θακπχιε ηεο ηξέρνπζαο πξνζαχμεζεο είλαη πάλσ απφ ηελ θακπχιε ηεο κέζεο 

εηήζηαο πξνζαχμεζεο παξαηεξείηαη κεγαιχηεξε αλάπηπμε (π.ρ. 49ν έηνο)  θαη ζηα 

έηε πνπ ε θακπχιε ηεο ηξέρνπζαο πξνζαχμεζεο βξίζθεηαη θάησ απφ ηελ θακπχιε 

ηεο κέζεο εηήζηαο πξνζαχμεζεο ε αλάπηπμε είλαη κεησκέλε (58ν έηνο) (Γηάγξακκα 

12). 
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Διάγραμμα 12. Συγκριτικό διάγραμμα για το 1ο δείγμα 

 

 

 

2ο  Δείγμα 

 

ην δεχηεξν δείγκα απφ δέληξν ηηάκνπ κε χςνο 1,65 m  θαη δηάκεηξν ζηε βάζε ηνπ 

θνξκνχ 4 cm, κεηξήζεθαλ ζπλνιηθά 51 απμεηηθνί δαθηχιηνη, πνπ ν θαζέλαο 

αληηπξνζσπεχεη έλα έηνο, έηζη πξνθχπηεη φηη ε ζπλνιηθή ειηθία ηνπ δέληξνπ 

αλέξρεηαη ζηα 51 έηε. 

ην δηάγξακκα ηεο ηξέρνπζαο εηήζηαο πξνζαχμεζεο εκθαλίδνληαη νη πέληε 

κεγαιχηεξεο ηηκέο ζην 17ν έηνο (89), 21ν (115), 22ν (100), 26ν (80) θαη 27ν (140), 

ελψ παξάιιεια νη πέληε κηθξφηεξεο ηηκέο εκθαλίδνληαη ζην 32ν έηνο (12), 33ν (7), 

36ν (8), 45ν (6), θαη 46ν (14) (Γηάγξακκα 13). 
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Διάγραμμα 13. Διάγραμμα τρζχουςασ ετιςιασ  προςαφξθςθσ για το 2ο δείγμα 

 

Ζ θακπχιε ηεο κέζεο εηήζηαο πξνζαχμεζεο γηα ην δεχηεξν δείγκα εκθαλίδεη πησηηθή 

ηάζε ηα πξψηα 6 ρξφληα ηεο δσήο ηνπ ελψ ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεη αλνδηθή πνξεία 

κέρξη ην 28ν έηνο θαη κέρξη ην 51ν έηνο αθνινπζεί μαλά θαζνδηθή πνξεία (Γηάγξακκα 

14).  

 

Διάγραμμα 14.Διάγραμμα μζςθσ ετιςιασ προςαφξθςθσ για το 2ο δείγμα 
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ην ζπγθξηηηθφ δηάγξακκα ηεο ηξέρνπζαο εηήζηαο πξνζαχμεζεο κε ηε κέζε εηήζηα 

πξνζαχμεζε εκθαλίδνληαη ηα ζεκεία ηνκήο ησλ δχν θακππιψλ. ηα έηε ζηα νπνία νη 

δχν θακπχιεο ηέκλνληαη ε αλάπηπμε ηνπ δέληξνπ είλαη  θαλνληθή, ζηα έηε πνπ ε 

θακπχιε ηεο ηξέρνπζαο εηήζηαο πξνζαχμεζεο είλαη πάλσ απφ ηελ θακπχιε ηεο 

κέζεο εηήζηαο πξνζαχμεζεο παξαηεξείηαη ε κεγαιχηεξε αλάπηπμε (27ν έηνο)  θαη 

ζηα έηε πνπ ε θακπχιε ηεο ηξέρνπζαο εηήζηαο πξνζαχμεζεο βξίζθεηαη θάησ απφ 

ηελ θακπχιε ηεο κέζεο εηήζηαο πξνζαχμεζεο ε αλάπηπμε είλαη κεησκέλε (45ν έηνο) 

(Γηάγξακκα 15). 

 

Διάγραμμα 15. Συγκριτικό διάγραμμα για το 2ο δείγμα 

 

3ο Δείγμα  

 

ην ηξίην δείγκα απφ δέληξν ηηάκνπ κε χςνο 1,5 m  θαη δηάκεηξν ζηε βάζε ηνπ 

θνξκνχ 3,5 cm, κεηξήζεθαλ ζπλνιηθά 27 απμεηηθνί δαθηχιηνη, πνπ ν θαζέλαο 

αληηπξνζσπεχεη έλα έηνο, έηζη πξνθχπηεη φηη ε ζπλνιηθή ειηθία ηνπ δέληξνπ 

αλέξρεηαη ζηα 27 έηε. 

ην δηάγξακκα ηεο ηξέρνπζαο εηήζηαο πξνζαχμεζεο εκθαλίδνληαη νη πέληε 

κεγαιχηεξεο ηηκέο ζην 2ν έηνο (131), 17ν (193), 18ν (173), 19ν (125) θαη 21ν (141), 

ελψ παξάιιεια νη πέληε κηθξφηεξεο ηηκέο εκθαλίδνληαη ζην 15ν έηνο (16), 22ν (13), 

24ν (21), 25ν (16), θαη 26ν (13) (Γηάγξακκα 16).  
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Διάγραμμα 16. Διάγραμμα τρζχουςασ ετιςιασ προςαφξθςθσ για το 3ο δείγμα 

 

Ζ θακπχιε ηεο κέζεο εηήζηα πξνζαχμεζεο ηνπ ηξίηνπ δείγκαηνο εκθαλίδεη άλνδν ηα 

2 πξψηα ρξφληα, ζηε ζπλέρεηα ζηαδηαθή πηψζε έσο ην 7ν έηνο, έπεηηα πξφζθαηξε 

κηθξή άλνδν ηα επφκελα ηξία ρξφληα έσο ην 10ν έηνο θαη αθνινπζεί πησηηθή ηάζε 

έσο ην 16o , απφ ην 17ν έσο ην 21o  έηνο  εκθαλίδεηαη κηα ηξίηε αχμεζε ελψ έσο ηελ 

ειηθία ησλ 27 αθνινπζεί πησηηθή πνξεία (Γηάγξακκα 17). 
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Διάγραμμα 17.Διάγραμμα μζςθσ ετιςιασ προςαφξθςθσ για το 3ο δείγμα 

 

 

ην ζπγθξηηηθφ δηάγξακκα ηεο ηξέρνπζαο εηήζηαο πξνζαχμεζεο κε ηε κέζε εηήζηα 

πξνζαχμεζε εκθαλίδνληαη ηα ζεκεία ηνκήο ησλ δχν θακππιψλ. ηα έηε ζηα νπνία νη 

δχν θακπχιεο ηέκλνληαη ε αλάπηπμε ηνπ δέληξνπ είλαη  θαλνληθή, ζηα έηε πνπ ε 

θακπχιε ηεο ηξέρνπζαο εηήζηαο πξνζαχμεζεο είλαη πάλσ απφ ηελ θακπχιε ηεο 

κέζεο εηήζηαο πξνζαχμεζεο παξαηεξείηαη κεγαιχηεξε αλάπηπμε (17ν έηνο)  θαη ζηα 

έηε πνπ ε θακπχιε ηεο ηξέρνπζαο εηήζηαο πξνζαχμεζεο βξίζθεηαη θάησ απφ ηελ 

θακπχιε ηεο κέζεο εηήζηαο  πξνζαχμεζεο ε αλάπηπμε είλαη κεησκέλε (22ν έηνο) 

(Γηάγξακκα 18). 
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Διάγραμμα 18. Συγκριτικό διάγραμμα για το 3ο δείγμα 

 

 

4ο Δείγμα  

 

ην ηέηαξην δείγκα, κε χςνο 1,35 m  θαη δηάκεηξν ζηε βάζε ηνπ θνξκνχ 2 cm, 

κεηξήζεθαλ ζπλνιηθά 24 απμεηηθνί δαθηχιηνη, πνπ ν θαζέλαο αληηπξνζσπεχεη έλα 

έηνο, έηζη πξνθχπηεη φηη ε ζπλνιηθή ειηθία ηνπ δέληξνπ αλέξρεηαη ζηα 24 έηε. 

ην δηάγξακκα ηεο ηξέρνπζαο εηήζηαο πξνζαχμεζεο εκθαλίδνληαη νη πέληε 

κεγαιχηεξεο ηηκέο ζην 4ν έηνο (63), 11ν (80), 13ν (61), 14ν (63) θαη 15ν (79), ελψ 

παξάιιεια νη πέληε κηθξφηεξεο ηηκέο εκθαλίδνληαη ζην 16ν έηνο (17), 17ν (23), 18ν 

(18), 20ν (22), θαη 21ν (14) (Γηάγξακκα 19).  
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Διάγραμμα 19. Διάγραμμα τρζχουςασ ετιςιασ προςαφξθςθσ για το 4ο δείγμα 

 

 

Ζ θακπχιή ηεο κέζεο εηήζηαο πξνζαχμεζεο παξνπζηάδεη απμεηηθή ηάζε ηα πξψηα 4 

ρξφληα ηεο δσήο ηνπ, έπεηηα απφ ην 5ν  εσο ην 10ν  έηνο παξνπζηάδεη κηα πησηηθή 

ηάζε, πνπ αθνινπζείηαη απφ κηα δεπηεξε αλνδηθή πνξεία κέρξη ην 15ν έηνο θαη ηέινο 

αθνινπζεί κηα πησηηθή ηάζε κέρξη ην 24ν έηνο (Γηάγξακκα 20). 

 

Διάγραμμα 20. Διάγραμμα μζςθσ ετιςιασ προςαφξθςθσ ςε ςυνάρτθςθ με τθν θλικία για το 4ο δείγμα 
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ην ζπγθξηηηθφ δηάγξακκα ηεο ηξέρνπζαο εηήζηαο πξνζαχμεζεο κε ηε κέζε εηήζηα 

πξνζαχμεζε εκθαλίδνληαη ηα ζεκεία ηνκήο ησλ δχν θακππιψλ. ηα έηε ζηα νπνία νη 

δχν θακπχιεο ηέκλνληαη ε αλάπηπμε ηνπ δέληξνπ είλαη  θαλνληθή, ζηα έηε πνπ ε 

θακπχιε ηεο ηξέρνπζαο εηήζηαο πξνζαχμεζεο είλαη πάλσ απφ ηελ θακπχιε ηεο 

κέζεο εηήζηαο πξνζαχμεζεο παξαηεξείηαη κεγαιχηεξε αλάπηπμε (11ν έηνο)  θαη ζηα 

έηε πνπ ε θακπχιε ηεο ηξέρνπζαο εηήζηαο πξνζαχμεζεο βξίζθεηαη θάησ απφ ηελ 

θακπχιε ηεο κέζεο εηήζηαο πξνζαχμεζεο ε αλάπηπμε είλαη κεησκέλε (21ν έηνο) 

(Γηάγξακκα 21). 

 

Διάγραμμα 21. Συγκριτικό διάγραμμα για το 4ο δείγμα 
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7. ΤΕΖΣΖΖ - ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Ο ίηακνο βξέζεθε ζηελ πεξηνρή ζε πιάγηέο κε κέηξηα έσο αξθεηά απφηνκε θιίζε (30-

80%), ζε βφξεηεο, βνξεηαλαηνιηθέο θαη βνξεηνδπηηθέο εθζέζεηο θαη ζε κέηξηα πςφκεηξα 

(500-650 m), θάησ απφ ζπζηάδεο Fagus moesiaca. Οη ηνπνγξαθηθέο ζπλζήθεο απηέο 

είλαη ηδαληθέο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηηάκνπ, ζχκθσλα κε ηνπο Markiewicz (1978) θαη 

Schweingruber (1993) πνπ θαηέγξαςαλ φηη ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο ηεο Δπξψπεο ν 

ίηακνο, έρεη ηελ ηάζε λα απμάλεηαη ζε ζθηαζκέλεο βνξεηνδπηηθέο ή βνξεηναλαηνιηθέο 

πιαγίεο, θάησ απφ ζπζηάδεο θπιινβφισλ εηδψλ ή κηθηψλ ζπζηάδσλ, φπνπ 

δεκηνπξγείηαη έλα θιίκα παξφκνην κε ην σθεάλην. 

Ο ίηακνο βξέζεθε λα ζρεκαηίδεη θνηλσλίεο ζε ζπζηάδεο πνπ ππάξρεη κφληκα 

ηξερνχκελν λεξφ (ξπάθηα), ζε αληίζεζε κε ηηο  ζπζηάδεο πνπ δελ δηαζρίδνληαη απφ 

ξπάθηα, φπνπ εκθαλίδεηαη ζπάληα θαη αλά άηνκν. Ο Campbell ην 1993 αλέθεξε φηη ε 

δηαζεζηκφηεηα ηνπ λεξνχ απμάλεη ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ αηφκσλ ηηάκνπ αλά 

εθηάξην, αιιά θαη ζε πεξηπηψζεηο έιιεηςεο δηαζέζηκνπ λεξνχ ν ίηακνο κπνξεί θαη 

επηβηψλεη ράξε ζηελ αληνρή ηνπ ζηελ μεξαζία (Thomas & Polwart 2003).  

Ο ίηακνο βξέζεθε ζε ηξείο ηχπνπο κίμεο κε άιια δαζνπνληθά είδε, ν κεγαιχηεξνο 

αξηζκφο αηφκσλ ηηάκνπ (350/ha) εκθαλίζηεθε ζηνλ ηχπν κίμεο ηηη (Fagus moesiaca, 

Ilex aquifolium θαη Castanea sativa), ελψ ζηνλ ηχπν κίμεο ΗΗ (Fagus moesiaca, Ilex 

aquifolium) είρε ιίγν κηθξφηεξν αξηζκφ (340/ha) θαη αθφκα κηθξφηεξν αξηζκφ (252/ha) 

ζηνλ ηχπν κίμεο Η (Fagus moesiaca).  Γεδνκέλνπ φηη ζηηο επηθάλεηεο θαη ησλ ηξηψλ 

ηχπσλ νη ηνπνγξαθηθνί παξάγνληεο (πςφκεηξν, θιίζε θαη έθζεζε) δελ δηέθεξαλ 

ζεκαληηθά, ε δηαθνξά ζηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ ηηάκνπ κπνξεί λα νθείιεηαη ζηνπο 

δηαθνξεηηθνχο βαζκνχο ζπγθφκσζεο. Πεξηζζφηεξα άηνκα βξέζεθαλ ζηνλ ηχπν κίμεο 

III πνπ είρε ην κηθξφηεξν βαζκφ ζπγθφκσζεο 40%, ζε αληίζεζε κε ηνλ  ηχπν ΗΗ πνπ 

είρε 60% θαη ηνλ ηχπν Η πνπ είρε 50-70%. Απηφ  κπνξεί λα νθείιεηαη ζηηο θαιχηεξεο 

ζπλζήθεο θσηηζκνχ πνπ επηθξαηνχλ ιφγσ ηεο κηθξφηεξεο ππθλφηεηαο ηεο θφκεο. 

Έλαο ελήιηθνο ίηακνο κπνξεί λα επηβηψζεη ζε κε επλντθέο ζπλζήθεο θσηηζκνχ γηα 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα (Lilpop 1931, Krol 1978, Brzeziecki & Kienast 1994). 
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Ωζηφζν ε  αλαγελλεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ε απνθαηάζηαζε ηνπ ηηάκνπ κπνξνχλ λα 

πξναρζνχλ απφ ηε δηαζεζηκφηεηα θαιχηεξσλ ζπλζεθψλ θσηηζκνχ (Svenning & 

Magard 1999, Saniga 2000), πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ππθλφηεηα ηεο ππνβιάζηεζεο, 

ηελ θπθιηθή επηθάλεηα θαη ηελ ζχλζεζε ησλ εηδψλ (Pacala θ.α. 1993). 

ε φινπο ηνπο ηχπνπο κίμεο ν ίηακνο εκθαλίδεηαη ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζηνλ 

ππφξνθν θαη ζε πνιχ κηθξφηεξν ζηνλ κεζψξνθν, ελψ κφλν ζηνλ ηχπν κίμεο ΗΗΗ ν 

ηηακνο εκθαλίδεηαη θαη ζηνλ αλψξνθν. Πεξηζζφηεξα άηνκα ηηάκνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ 

ππφξνθν ηνπ ηχπνπ κίμεο ΗΗΗ, ιηγφηεξα ζηνλ ππφξνθν ηνπ ηχπνπ ΗΗ θαη αθφκα 

ιηγφηεξα ζηνλ ππφξνθν ηνπ ηχπνπ Η. Απηφ επηβεβαηψλεη ην γεγνλφο φηη ν ίηακνο είλαη 

πνιχ αλζεθηηθφο ζηελ ζθίαζε θαη φηη ζρεκαηίδεη έλα ππθλφ ζακλψδεο ζηξψκα, φηαλ 

αλακηγλχεηαη κε Ilex aquifolium (ηχπνο κίμεο ΗΗ θαη ηχπνο κίμεο ΗΗΗ). Ο κέζνο φξνο ησλ 

δηαζηάζεσλ (χςνο, δηάκεηξνο) ησλ αηφκσλ ηνπ ηηάκνπ θαη ζηνπο ηξείο ηχπνπο 

δηαθέξεη, νη κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο ζηα άηνκα ηνπ ππνξφθνπ παξαηεξήζεθαλ ζηνλ 

ηχπν κίμεο ΗΗ, ελψ ζηα άηνκα ηνπ κεζψξνθνπ νη κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο 

παξαηεξεζήθαλ ζηνπο ηχπνπο ΗΗ θαη ΗΗΗ κε ηε δηαθνξά φηη ζηνλ ηχπν ΗΗΗ κφλν ε κέζε 

δηάκεηξνο ήηαλ κεγαιχηεξε απφ απηή ηνπ ηχπνπ ΗΗ ελψ ην κέζν χςνο ήηαλ κηθξφηεξν. 

Οη κηθξέο δηαζηάζεηο ησλ αηφκσλ ηνπ ππνξφθνπ ζηνλ ηχπν Η κπνξεί λα νθείινληαη 

ζηελ έιιεηςε ηθαλνπνηεηηθήο πνζφηεηαο θσηφο, πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ αξγή 

αχμεζε ηνπ ηηάκνπ.  Ο Saniga παξαηήξεζε φηη ε απνκάθξπλζε ηνπ 18-20% ηνπ 

ζπζηαδηθνχ φγθνπ (εηδηθά αηφκσλ Fagus sylvatica θαη Picea abies) κεηψλεη ησλ 

αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ εηδψλ ην νπνίν επηηξέπεη κηα αχμεζε ζην κέζν χςνο ηνπ 

πιεζπζκνχ ηνπ ηηάκνπ. Μηα γξήγνξε φκσο αιιαγή ησλ ζπλζεθψλ θσηηζκνχ ή κηα 

μαθληθή αχμεζε ζηελ έληαζε ηνπ θσηφο θαη ηε ζεξκνθξαζία κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

ηελ λέθξσζε ηνπ ηηάκνπ (Iszkulo 2001). Οη αθφκα κηθξφηεξεο δηαζηάζεηο ησλ αηφκσλ 

ηνπ ππνξφθνπ ζηνλ ηχπν κίμεο ΗΗΗ, κπνξεί λα νθείινληαη ζηελ χπαξμε ηζρπξνχ 

αληαγσληζκνχ απφ ηα άιια είδε, αιιά θαη απφ ηα κεγάια άηνκα ηνπ ίδηνπ είδνπο, 

αθνχ ζε απηφ ηνλ ηχπν εκθαλίδνληαη θαη άηνκα ηνπ ηηάκνπ ζηνλ αλψξνθν. Ζ αξγή 

αχμεζε ηνπ ηηάκνπ κεηψλεη ηελ ηθαλφηεηα ζπλαγσληζκνχ ηνπ κε ηα ππφινηπα 

γεηηνληθά δέληξα γηα δηαζέζηκνπο πφξνπο, κε απνηέιεζκα λα εκπνδίδεηαη ε ζπλνιηθή 

ηνπ αχμεζε θαη αλάπηπμε (Thomas & Polwart 2003).  
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Εικόνα 17. Η καταςτροφι τθσ οξιάσ από αςκζνεια μείωςε τισ 
ςυνκικεσ ανταγωνιςμοφ για τον ίταμο (φωτο. Κατςαβοφ Ι.) 

 

          

Ζ δσηηθφηεηα ησλ αηφκσλ ηηάκνπ ηνπ ππνξφθνπ, ραξαθηεξίδεηαη θαλνληθή, ελψ 

απηψλ ηνπ κεζσξφθνπ θαη ηνπ αλσξφθνπ δσεξή. χκθσλα κε ηνλ Dhar (2006) θ.α. 

ε δσηηθφηεηα απμάλεηαη κε ηελ αχμεζε ηνπ χςνπο θαη ηεο δηακέηξνπ, έηζη ηα λεφηεξα 

άηνκα ηνπ ηηάκνπ αλαπηχζζνληαη ιηγφηεξν δσεξά απφ ηα κεγαιχηεξα άηνκα. 

ηνλ ηχπν κίμεο ΗΗΗ, ζε φιεο ηεο δεηγκαηνιεπηηθέο επηθάλεηεο ππήξρε θπζηθή 

αλαγέλλεζε ηηάκνπ (150/ha), ελψ ζηνπο ηχπνπο κίμεο Η θαη ΗΗ ε θπζηθή αλαγέλλεζε 

απνπζίαδε απφ κεξηθέο επηθάλεηεο θαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο θπηαξίσλ ήηαλ 

κηθξφηεξνο 76/ha θαη 45/ha αληίζηνηρα. ηνπο  ηχπνπο κίμεο Η θαη ΗΗ ν κηθξφηεξνο 

αξηζκφο θπηαξίσλ αιιά θαη ε κεξηθή απνπζία θπζηθήο αλαγέλλεζεο, κπνξεί λα 

νθείινληαη ζηηο δπζκελείο ζπλζήθεο θσηηζκνχ ιφγσ ηεο ππθλήο θφκεο θαη ζχκθσλα 

κε ηνπο Krol (1978), Thomas & Polwart (2003), Iszkulo θ.α. (2005), Iszkulo & 

Εικόνα 16. Ανταγωνιςμόσ ιτάμου με γειτονικό άτομο 
οξιάσ (φωτο. Κατςαβοφ Ι.) 
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Boratynski (2006), ηα θπηάξηα ηνπ ηηάκνπ κπνξνχλ λα επηβηψζνπλ ζε ρακειέο 

ζπλζήθεο θσηηζκνχ ιίγα ρξφληα κεηά ηε θχηξσζή ηνπο αιιά γηα ηα επφκελα ρξφληα 

ην θψο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ αχμεζε θαη ηελ επηβίσζε ηνπο.  

εκαληηθφ επίζεο είλαη φηη ζηηο επηθάλεηεο ηνπ ηχπν κίμεο ΗΗ πνπ απνπζίαδε ε θπζηθή 

αλαγέλλεζε, ηα δέληξα ηνπ ηηάκνπ παξνπζίαδαλ ηηο κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο (χςνο, 

δηάκεηξν) θαη ζρεδφλ απνπζίαδαλ άηνκα ηηάκνπ κε δηάκεηξν θάησ απφ 4 εθαηνζηά, ε 

θφκε απηψλ ησλ αηφκσλ επλνεί ηε θχηξσζε ησλ ζπφξσλ, αιιά κπνξεί λα έρεη 

αξλεηηθή επίδξαζε  ζηελ επηβίσζε θαη αχμεζε ησλ θπηαξίσλ (Iszkulo &  Boratynski 

2004). 

Παξαηεξήζεθε επίζεο φηη ηα θπηάξηα κε χςνο 1-3 m βξέζεθαλ ζε κεγαιχηεξν αξηζκφ 

θαη ζηνπο ηξείο ηχπνπο κίμεο, ζε ζχγθξηζε κε ηα θπηάξηα χςνπο 0,3-1 m θαη ηα 

θπηάξηα χςνπο 0-0,3 m. Ζ πηζαλή αηηία γηα ηελ εκθάληζε θπηαξίσλ κφλν 

κεγαιχηεξσλ δηαζηάζεσλ είλαη ε αξλεηηθή επίδξαζε ησλ πεζκέλσλ θζηλνπσξηλψλ 

θχιισλ ζηελ επηβίσζε ησλ θπηαξίσλ, θάησ απφ ηελ θφκε ηεο νμηάο, σζηφζν φζα 

θπηάξηα επηβηψζνπλ απφ απηή ηελ αξλεηηθή επίδξαζε, ζα έρνπλ θαιχηεξεο ζπλζήθεο 

αλάπηπμεο πηζαλφλ ιφγσ ηεο ηθαλφηεηαο ηνπο λα θσηνζπλζέζνπλ λσξίο ηελ άλνημε, 

φηαλ ηα δέληξα ηεο θνκνζηέγεο δελ ζα έρνπλ εθπηχμεη αθφκα ηα θχιια ηνπο (Iszkulo 

θαη Boratynski 2004). 

Μαδί κε ηα θπηάξηα ηηάκνπ ζηε θπζηθή αλαγέλλεζε κεηξήζεθαλ θαη ηα θπηάξηα άιισλ 

εηδψλ, ζηνλ ηχπν κίμεο Η ην Ilex aquifolium δελ ζπκκεηείρε ζηε κίμε άιια εκθαλίζηεθε 

ζηε θπζηθή αλαγέλλεζε ζηε θαηεγνξία χςνπο 1-3 m, ζηελ νπνία εκθαλίζηεθαλ θαη 

ηα πεξηζζφηεξα θπηάξηα ηηάκνπ. Δπίζεο ζηε θπζηθή αλαγέλλεζε ηνπ ηχπνπ κίμεο ΗΗ 

ην Ilex aquifolium εκθαλίζηεθε θαη ζηηο ηξείο θαηεγνξίεο χςνπο ζηηο νπνίεο 

εκθαλίζηεθε θαη ν ίηακνο, επηπιένλ ζηηο δχν κηθξφηεξεο θαηεγνξίεο χςνπο 

εκθαλίζηεθαλ θαη θπηάξηα Phillyrea latifolia. Σέινο ζηνλ ηχπν κίμεο ΗΗΗ ην Ilex 

aquifolium εκθαλίζηεθε καδί κε ηνλ ίηακν, ζηηο δχν κεγαιχηεξεο θαηεγνξίεο χςνπο 

θαη ε Phillyrea latifolia κφλν ζηελ δεχηεξε, ελψ ζηελ πξψηε θαηεγνξία πνπ δελ 

ππήξρε θαλέλα απφ ηα άιια δπν είδε δελ εκθαλίζηεθε θπζηθή αλαγέλλεζε ηηάκνπ. 

Σα απνηειέζκαηα απηά επηβεβαηψλνπλ ηε ζεηηθή επίδξαζε ησλ ζάκλσλ κε 

ζαξθψδεηο θαξπνχο, ζηα Μεζνγεηαθά πεξηβάιινληα, ζηελ αλαγέλλεζε ηνπ ηηάκνπ, νη 

νπνίνη ειθχνπλ ηα πνπιηά ηα νπνία απνβάιινπλ ηνπο θαγσκέλνπο θαξπνχο ηνπ 
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ηηάκνπ θάησ απφ ηνπο ζάκλνπο, φπνπ δηαηεξείηαη έλα επλντθφ κηθξνθιίκα πγξφ θαη 

πινχζην ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά. Δπίζεο παξέρεηε πξνζηαζία απφ ηε βφζθεζε αθνχ 

ηα μπιψδε κέξε ησλ ζάκλσλ είλαη ζρεηηθά άγεπζηα θαη ζπλήζσο αθαλζψδε. Ζ πςειή 

αληνρή ηνπ ηηάκνπ ζηε ζθίαζε επηηξέπεη ηελ θαιή αλάπηπμή ηνπ, θάησ απφ ηελ 

ηζρπξή ζθίαζε ησλ ζάκλσλ (Crawley & Long 1995,  Hulme 1996, Garcia 2000). 

Σν 8,4% ησλ ζπλνιηθψλ αηφκσλ ηηάκνπ, νιφθιεξεο ηεο πεξηνρήο έξεπλαο, βξέζεθαλ 

ζπαζκέλα, απφ απξφζεθηε ξίςε δέληξσλ άιισλ εηδψλ θαηά ηε δηάξθεηα πινηνκηψλ ή 

θνκκέλα ζην ζηεζηαίν χςνο ιφγσ ιαζξνυινηνκηψλ, θαζψο ν ίηακνο δελ αλήθεη ζηα 

δαζηθά είδε πνπ πινηνκνχληαη απφ ην Γαζαξρείν Αξλαίαο. Δπίζεο ζε έλα ζεκαληηθφ 

πνζνζηφ ηηάκσλ παξαηεξήζεθε θιάδεπζε ηεο θνξπθήο θαη ησλ αλψηεξσλ θιαδηψλ, 

πνπ ζχκθσλα κε πιεξνθνξίεο ηνπ Γαζαξρείνπ πξνθιήζεθε απφ ηδηνθηήηεο 

αλζνπσιείσλ, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ίηακν ζηηο αλζνζπλζέζεηο ηνπο. 

 

 

 

 

Εικόνα 18. Κομμζνο δζντρο ιτάμου από λακροχλοτομία (φωτο. Κατςαβοφ Ι.) 
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Εικόνα 19. Δζντρο ιτάμου ςπαςμζνο από 
απρόςεκτθ ρίψθ δζντρων κατά τθ διάρκεια 
υλοτομιϊν (φωτο. Κατςαβοφ Ι.) 

 

 

 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηηο έξεπλαο ην θιίκα ηεο πεξηνρήο επλνεί ηελ εκθάληζε 

ηνπ ηηάκνπ, γηα ηε δηαηήξεζε θαη ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ φκσο επηβάιιεηαη ε 

αχμεζε ηεο πξνζνρήο θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο απφ ηελ ππεχζπλε δηαρεηξηζηηθή αξρή. 

Ζ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ θαη ησλ ππεπζχλσλ γηα ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο δηαηήξεζεο 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο, ζα πξέπεη λα είλαη ην πξψην βήκα απφ κηα ζεηξά 

ελεξγεηψλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηε δηαηήξεζε θαη πηζαλφλ ζηελ αχμεζε ηνπ 

πιεζπζκνχ. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ε παξνχζα δηαρείξηζε ηεο πεξηνρήο δελ πεξηιακβάλεη 

ελέξγεηεο γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ ηηάκνπ. Πξέπεη ινηπφλ νη δηαρεηξηζηηθέο ελέξγεηεο λα 

απνζθνπνχλ φρη κφλν ζηε κέγηζηε παξαγσγηθφηεηα ηνπ δάζνπο, αιιά θαη ζηε 

δηαηήξεζε ηνπ ηηάκνπ, γηα λα κεησζεί ε πηζαλφηεηα εμαθάληζήο ηνπ απφ ηελ πεξηνρή. 

Απηέο νη ελέξγεηεο πξέπεη λα έρνπλ σο ζηφρν αξρηθά ηε δηαηήξεζε ηνπ είδνπο θαη ζηε 

ζπλέρεηα ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ ηηάκνπ κε ηε δεκηνπξγία επλντθφηεξσλ 
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ζπλζεθψλ πνπ ζα πξνάγνπλ ηελ αλάπηπμε θαη αλαγέλλεζή ηνπ (Ganatsas θ.α. 

2001). Οη ελέξγεηεο πνπ πξνηείλνληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ, είλαη 

ε κέηξηα θαη ζηαδηαθή αξαίσζε ησλ ζπζηάδσλ, κε απνκάθξπλζε αηφκσλ νμηάο, 

θαζψο κηα απφηνκε αιιαγή ζηηο ζπλζήθεο θσηηζκνχ ζα κπνξνχζε λα έρεη ηα 

αληίζεηα απνηειέζκαηα, ελψ ε πξνζεθηηθή αιιαγή ησλ ζπλζεθψλ θσηηζκνχ ζα 

κεηψζεη ηνλ αληαγσληζκφ θαη ζα απμήζεη ηε δσηηθφηεηα θαη ηελ ηάζε εμέιημεο ηνπ 

ηηάκνπ, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ εκθάληζήο ηνπ θαη ζηνπο άιινπο 

νξφθνπο εθηφο απφ ηνλ ππφξνθν, θαη ηελ εκθάληζε πεξηζζφηεξεο αλαγέλλεζεο. Σν 

πνζνζηφ ηεο αξαίσζεο δελ κπνξεί λα δνζεί κε αθξίβεηα, αλ θαη ππάξρνπλ κειέηεο 

πνπ πξνηείλνπλ πνζνζηά αξαίσζεο, κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ππφςε κφλν κεηά απφ 

πξνζεθηηθή αλάιπζε ηεο δνκήο ησλ ζπζηάδσλ ζηηο νπνίεο ζα εθαξκνζηνχλ, θαζψο 

νη πξνηάζεηο αλαθέξνληαη ζε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο. Δπίζεο ε πξνζεθηηθφηεξε 

εθηέιεζε ησλ πινηνκηψλ ζα κείσλε ηηο δεκηέο απφ ηελ ξίςε ησλ άιισλ δαζηθψλ 

εηδψλ, κε απνηέιεζκα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ επηβίσζεο ησλ θπηαξίσλ ηνπ ηηάκνπ 

θαη ηελ θαιχηεξε αλάπηπμε ηνπο. Σέινο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ κέηξα γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ δέληξσλ ηνπ ηηάκνπ απφ ηηο παξάλνκεο ιαζξνυινηνκίεο ησλ 

ηδηνθηεηψλ αλζνπσιείσλ. 
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Εικόνα 20. Επίδραςθ τθσ απότομθσ ζκκεςθσ ςτο φϊσ ςε δζντρο ιτάμου μετά τθν καταςτροφι τoυ γειτονικοφ δζντρου 
(φωτο. Κατςαβοφ Ι.) 
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