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∆ιάκριση οικοσυστηµάτων µαύρης πεύκης

Ανάλογα µε την τρόπο εγκατάστασης
(Φυσικά - τεχνητά οικοσυστήµατα (Αναδασώσεις)

Ανάλογα µε τη δασοπονική µορφή
(οµήλικες – ανοµήλικες κλπ.)

Ανάλογα µε τη σύνθεση των συστάδων
(αµιγείς – µικτές)



Μαύρη πεύκη – Pinus nigra
Φυσική εξάπλωση στην Ελλάδα



Κατακόρυφος εξάπλωση

Συνήθως σε υψόµετρο 500 έως 1600 µ
Σε ορισµένες περιοχές δηµιουργεί τα δασοόρια
Αντίθετα, στο Σουφλί και αλλού απαντάται σε
χαµηλότερα υψόµετρα (200-300 µ.)
Άριστο εξάπλωσης 900-1300 µ.



Οικονοµική σηµασία

Το ξύλο της µαύρης πεύκης
είναι καλής ποιότητας
Έχει ευρεία χρήση και χρησιµοποιείται

στην οικοδοµική
στη µεταλλευτική
κιβωτοποιία
για στρωτήρες
εµποτιζόµενο για στύλους
ως βιοµηχανικό

∆ασοκοµική σηµασία
Υψηλή, µπορεί να χρησιµοποιηθεί
για την αξιοποίηση γυµνών εδαφών
Ως πρόδροµο είδος



Τα φυσικά δάση της µαύρης πεύκης απαντώνται

σε Αµιγή µορφή
σε µικτές συστάδες

µε δρυ,συνήθως στα θερµοόρια
Παρατηρείται είσοδος της µαύρης πεύκης σε υποβαθµισµένες
συστάδες δρυός κατ΄άτοµο ή σε οµάδες
Παρουσιάζει ενδιαφέρον το φαινόµενο της διαδοχής

µε οξιά
στους καλύτερους σταθµούς

µε ελάτη
∆ηµιουργεί φυσικά µικτές συστάδες µε την ελάτη
Επίσης και η ελάτη εισχωρεί σε πολλές αναδασώσεις της µαύρης
πεύκης

Με αείφυλλα πλατύφυλλα



Τεχνητά δάση µαύρης πεύκης

Η µαύρη πεύκη αποτέλεσε για δεκαετίες ένα από τα κύρια
δασοπονικά είδη που χρησιµοποιήθηκαν για παραγωγικές
(παραγωγή ξύλου) αναδασώσεις

Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής έχουν πραγµατοποιηθεί
σηµαντικές αναδασώσεις σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας
(από τη δεκαετία του 1950)



Περιοχές που έχουν αναδασωθεί µε µαύρη πεύκη
(ενδεικτικός κατάλογος)

∆αδιά (Θράκη)
Ορεινή Ροδόπη
Γρεβενά
Χολοµώντας (Χαλκιδική)
ΒΑ Χαλκιδική
∆υτικές πλαγιές του Ολύµπου
Περτούλι
Πάρνηθα
Αρκαδία



Τα τεχνητά οικοσυστήµατα απαντώνται επίσης
σε αµιγή µορφή
σε µικτές συστάδες
σε διφυείς συστάδες

Στις περισσότερες περιπτώσεις των αναδασώσεων
(µεγάλης ηλικίας), παρατηρείται το φαινόµενο της διαδοχής
στη ζώνη της δρυός εµφανίζεται η δρυς (Χολοµώντας, ∆αδιά
κλπ.)
στη ζώνη της ελάτης η Ελάτη (Περτούλι, Πάρνηθα κλπ)
στη ζώνη της οξάς η οξυά (Χολοµώντας κλπ)



∆ασοκοµική µορφή των συστάδων

Εξαρτάται κυρίως:
στα διαχειριζόµενα δάση από τον τρόπο διαχείρισης και
ειδικότερα από τον τρόπο αναγέννησης των συστάδων
στα µη διαχειριζόµενα δάση, από τον τρόπο εποίκισης
και τη φυσική εξέλιξη των συστάδων

Στα διαχειριζόµενα δάση η αναγέννηση πραγµατοποιείται
µε βάση τους κανόνες της οικολογικά προσαρµοσµένης
δασοκοµίας
αποκλειστικά µε τη διενέργεια επιλογικών υλοτοµιών
συνήθως µε υπόσκιες υλοτοµίες
Οι συστάδες που προκύπτουν είναι οµήλικες ή
υποκηπευτές



∆ασοκοµική µορφή µη διαχειριζόµενων συστάδων

Η φυσική εξέλιξη των συστάδων που δεν διαχειρίζονται
επηρεάζεται

από τις οικοφυσιολογικές ιδιότητες του είδους
από την ποιότητα τόπου
την ετερογένεια του περιβάλλοντος
τις ανθρώπινες επεµβάσεις

Συνήθως οι συστάδες είναι οµήλικες ή υποκηπευτές

Σε πολλές περιπτώσεις παρατηρείται έντονη συσσώρευση
εύφλεκτης βιοµάζας, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο
καταστροφών από πυρκαγιά



Περιοχές όπου εµφανίστηκαν επικόρυφες πυρκαγιές σε
συστάδες µαύρης πεύκης τα τελευταία χρόνια
(ενδεικτικός κατάλογος)

Εθνικός ∆ρυµός Ολύµπου
Βέρµιο
Θάσος
Γράµµος
Ιωάννινα
Λέσβος
Άµφισσα
Ορεινή Κορινθία
Πάρνωνας
Ταύγετος



Στις περισσότερες περιπτώσεις
τα δάση που κάηκαν ήταν φυσικά



… και οι συστάδες καταστράφηκαν σχεδόν ολοσχερώς



Σε περιπτώσεις επικόρυφων πυρκαγιών σε φυσικά
οικοσυστήµατα µαύρης πεύκης, µετά τη φωτιά έχει
παρατηρηθεί:

∆ευτερογενής διαδοχή µε επικράτηση µη δενδρώδους
βλάστησης (πχ. είδη Cistus)
Επικράτηση των αειφύλλων πλατυφύλλων
Αύξηση της παρουσίας της δρυός
Επέκταση της τραχείας πεύκης (Λέσβος)

Σε µικρή έκταση, φυσική αναγέννηση της µαύρης πεύκης
µε πλαγιοσπορά σε κοντινή απόσταση από τις άκαυτες
συστάδες



Η πλαγιοσπορά επηρεάζεται:

από το ύψος των δένδρων, όσο ψηλότερα τα δένδρα τόσο
µακρύτερα µπορούν να διασπαρθούν οι σπόροι
από την ηλικία της µητρικής άκαυτης συστάδας (π.χ. σε
ηλικία µικρότερη των 10-15 ετών δεν αναµένονται
σηµαντικές επιδόσεις)
από την πυκνότητα των συστάδων
από τα τοπογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής (προς
τα κατάντι είναι σαφώς µεγαλύτερη η απόσταση που
µπορούν να διανύσουν οι σπόροι)
από τη διεύθυνση και ένταση των επικρατούντων ανέµων



Η ικανότητα αναγέννησης της µαύρης πεύκης στις
µεταπυρικές συνθήκες εξαρτάται:

σαφώς από την ικανότητα πλαγιοσποράς
από τα χαρακτηριστικά του σταθµού (γονιµότητα εδάφους, 
υγρασία, κλίσεις κλπ.)
από την ικανότητα φύτρωσης των σπόρων στο µεταπυρικό
περιβάλλον
από τον ανταγωνισµό µε άλλα είδη
από την ικανότητα επιβίωσης και ανάπτυξης των φυταρίων
από τις ανθρώπινες επεµβάσεις (προστασία, βόσκηση κλπ.)



Τα µοντέλα διασποράς των σπόρων που έχουν αναπτυχθεί
έχουν δείξει ότι:
σοβαρή φυσική αναγέννηση της µαύρης πεύκης δεν
πρέπει να αναµένεται σε απόσταση µεγαλύτερη των 100 
µ. ή τριπλάσια του κορυφαίου ύψους των συστάδων, από
το άκαυτο δάσος

Σε ορισµένες περιπτώσεις έχει παρατηρηθεί φυσική
αναγέννηση σε µεγαλύτερες αποστάσεις



Φυσική αναγέννηση της µαύρης πεύκης σε
µεταπυρικές συνθήκες

Ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο παίζουν δένδρα, συδενδρίες ή
συστάδες που έµειναν ζωντανά εντός των καµένων εκτάσεων
Αυτά αποτελούν φορείς αναγέννησης (παραγωγή και
διασπορά σπόρων στις καµένες εκτάσεις) 
Γι΄ αυτό πολύ σηµαντικό ρόλο παίζει ο κατάλληλος
δασοκοµικός χειρισµός των συστάδων, εστιασµένος στην
αντιπυρική προστασία των συστάδων



Ενδεικνυόµενοι χειρισµοί

1. ∆ιενέργεια αρνητικών αραιώσεων (Thinning from below)
σε αντίθεση µε τη θετική επιλογή που εφαρµόζεται στα
παραγωγικό δάση, µε σκοπό:
την αποµάκρυνση των κυριαρχούµενων και καταπιεσµένων
ατόµων
τη µείωση της (εύφλεκτης) βιοµάζας
την ανύψωση του µήκους άκλαδου κορµού (Crown base 
height)

2. ∆ιενέργεια κλαδεύσεων, ιδιαίτερα στα νεαρά στάδια των
συστάδων (κορµίδια)

Τα παραπάνω που επιδρούν σηµαντικά στην µείωση του
κινδύνου των καταστροφών από πυρκαγιά



Στις περιπτώσεις πυρκαγιών σε φυσικά οικοσυστήµατα
µαύρης πεύκης

Στόχος της αποκατάστασης πρέπει να είναι η
διατήρηση της µαύρης πεύκης ως κυρίαρχο είδος στις
καµένες εκτάσεις
καθώς η µαύρη πεύκη είναι ένα πολύτιµο είδος
και η φυσική του εξάπλωση είναι αποτέλεσµα
µακροχρόνιας εξελικτικής διαδικασίας, πολλές φορές
κάτω επί την επίδραση του ανθρώπου



Σε περιπτώσεις των τεχνητών συστάδων
(αναδασώσεων) θα πρέπει να συνεκτιµώνται:

τα χαρακτηριστικά της αυτόχθονης ξυλώδους
χλωρίδας
η ικανότητα φυσικής αναγέννησης των υπαρχόντων
δενδρωδών ειδών
ο δασοπονικός σκοπός



Τέλος, θα πρέπει να τονισθεί ότι:

Ο κίνδυνος καταστροφής των συστάδων από ενδεχόµενη
πυρκαγιά εξαρτάται από τη δοµή των συστάδων και το
µέγεθος και κατανοµή της βιοµάζας
Συστάδες µη διαχειριζόµενες και ακαλλιέργητες είναι
πολύ πιο ευαίσθητες στον κίνδυνο των πυρκαγιών.
Συνεπώς οι συστάδες δεν θα πρέπει να αφήνονται
εγκαταλειµµένες
Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη διαχείριση και
σωστή καλλιέργεια των συστάδων µε σκοπό τη µείωση
του κινδύνου των πυρκαγιών



Ευχαριστώ πολύ !
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