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Αναδάσωση
Α) Δάσωση, όταν ιδρύεται για πρώτη φορά δάσος σε μη δασικό έδαφος. Τέτοια
εδάφη είναι τα νεοδημιουργηθέντα εδάφη (προσχώσεις, διαβρωσιγενείς
επιφάνειες κλπ.) και οι επιφάνειες που έως σήμερα δεν είχαν δάσος (έλη,
στέπες κλπ.).
Β) Αναδάσωση, όταν επανιδρύεται δάσος σε πρώην δασικά εδάφη. Τέτοιες
επιφάνειες είναι αυτές που λόγω συγκεκριμένων ανθρώπινων παρεμβάσεων,
όπως η υπερβόσκηση ή οι πυρκαγιές, εκδασώθηκαν είτε πρόσφατα είτε πριν
πολλά χρόνια.
Γ) Ενρητίνωση, όταν εισάγουμε τεχνητά είδη κωνοφόρων δέντρων
προκειμένου να εμπλουτιστούν υποβαθμισμένα δάση φυλλοβόλων ή
αείφυλλων πλατύφυλλων για να μην κινδυνέψει η επιβίωση της άγριας
πανίδας και χλωρίδας.
Στη χώρα μας χωρίς να παραβλέπεται η σημασία της δάσωσης
πρόσφατα δημιουργηθέντων εδαφών, δεσπόζουσα θέση στην τεχνητή ίδρυση
του δάσους κατέχουν οι αναδασώσεις των δασικών επιφανειών που
εκδασώθηκαν πρόσφατα ή και πριν από πολλά χρόνια.

1. Σκοπός των αναδασώσεων
Η αναδάσωση αυτή καθεαυτή δεν αποτελεί αυτοσκοπό αλλά μέσο για
την επίτευξη ενός συγκεκριμένου σκοπού, ο οποίος μπορεί να είναι:
1) Η παραγωγή ξύλου ή άλλων προϊόντων (οικονομικός σκοπός).
2) Η προστασία του εδάφους από τη διάβρωση και η ρύθμιση της ροής
των υδάτων (υδρονομικός σκοπός).
3) Η αναψυχική και υγιεινή επίδραση του δάσους.
4) Η ρυθμιστική επίδραση στην οικολογική ισορροπία βεβαρυμμένων
οικοσυστημάτων, που μπορεί να επηρεάζονται από τις βιομηχανικές
και αστικές περιοχές ή άλλες ανθρώπινες παρεμβάσεις, όπως η
υπερλοτόμηση και η υπερβόσκηση.
Σαφής διαχωρισμός μεταξύ των διαφορετικών σκοπών δεν είναι
δυνατός και συνήθως επιδιώκουμε την πλήρωση περισσότερων σκοπών
(πολλαπλή χρήση του δάσους). Βασικά διαχωρίζουμε τους σκοπούς σε δύο
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ομάδες, στον οικονομικό σκοπό (π.χ. παραγωγή ξύλου) και τον κοινωφελή
σκοπό που περιλαμβάνει όλους τους υπόλοιπους σκοπούς.
Κατά κανόνα, ένα δάσος, που είναι ικανό να παράγει τεχνικό ξύλο
μεγάλων διαστάσεων, έχει τη δυνατότητα να ικανοποιεί και όλους τους
υπόλοιπους σκοπούς. Στην Ελλάδα, που πάσχει από έλλειψη ξύλου, βασικός
σκοπός των αναδασώσεων, με εξαίρεση τα περιαστικά δάση, είναι η
παραγωγή ξύλου καλής ποιότητας και υψηλής προστατευτικής και
κοινωφελούς επίδρασης.

2. Πότε κάνουμε αναδάσωση
Η ανάγκη για αναδάσωση είναι ένα μέτρο που λαμβάνεται μόνο αν η
φυσική αναγέννηση του δάσους είναι αδύνατη ή δε δίνει ικανοποιητικά
αποτελέσματα. Έτσι, πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε αναδασωτική προσπάθεια
πρέπει να γίνει λεπτομερής εξέταση των συνθηκών για να διαπιστωθεί αν η
αναδάσωση είναι απαραίτητη.
Κάποιες από τις πιο συνηθισμένες περιπτώσεις που εμφανίζονται στην
Ελλάδα είναι οι εξής:
 Έλλειψη δένδρων σπορέων μετά από εκτεταμένη πυρκαγιά. Η
περίπτωση αυτή εμφανίζεται όταν καταστραφεί μία πολύ μεγάλη
έκταση από φωτιά και τα σπέρματα που παράγονται από τα δένδρα που
έχουν παραμείνει στις παρυφές της έκτασης αυτής δεν μπορούν να
μετακινηθούν τόσο μακριά, ώστε να καλύψουν όλη την καμένη έκταση.
Όσο πιο βαριά είναι τα παραγόμενα σπέρματα τόσο λιγότερη είναι και
η απόσταση που μεταφέρονται. Αυτό οφείλεται στο ότι τα σπέρματα
σχεδόν όλων των δασοπονικών ειδών μεταφέρονται με τον άνεμο. Στις
περιπτώσεις αυτές γνωρίζοντας την απόσταση που μεταφέρονται τα
σπέρματα από τους ανέμους, κατά μέσο όρο, γίνονται αναδασώσεις
στις περιοχές που είναι μακριά από τα δένδρα σπορείς.
 Επαναλαμβανόμενη καταστροφή σε πυκνά χρονικά διαστήματα. Τα
περισσότερα δασικά είδη και ιδίως αυτά των μεσογειακών κωνοφόρων
έχουν την ικανότητα να αναγεννιούνται μετά από πυρκαγιές, κυρίως
χάρη στην τράπεζα σπερμάτων που διατηρείται στο έδαφος και τα
οποία μετά τη φωτιά δίνουν νέα άτομα. Σε περίπτωση, όμως, που
προκύψει νέα πυρκαγιά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα είναι πολύ
πιθανό τα νέα δένδρα να μην έχουν φτάσει ακόμα σε ηλικία
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καρποφορίας και επομένως δε θα υπάρχουν σπέρματα. Έτσι, τα νεαρά
δένδρα θα καταστραφούν μεν από τη φωτιά, αλλά δε θα υπάρχουν
σπέρματα για να δώσουν την επόμενη γενιά. Γι’ αυτό, είναι σημαντικό
να τηρούνται αρχεία των δασικών πυρκαγιών, έτσι ώστε να είναι πάντα
γνωστό αν η καμένη περιοχή έχει τη δυνατότητα να αναγεννηθεί με
φυσικό τρόπο.
 Καταστροφή του εδάφους. Υπάρχουν περιπτώσεις που το έδαφος είναι
ευάλωτο στη διάβρωση, όταν χάσει το προστατευτικό κάλυμμα της
βλάστησης. Το πρόβλημα είναι πιο έντονο όσο πιο απότομο είναι το
ανάγλυφο και όσο ελαφρύτερο είναι το έδαφος (μεγάλη περιεκτικότητα
σε άμμο). Σε τέτοιες περιπτώσεις μετά από μια διαταραχή στη
βλάστηση από φωτιά, υλοτομία και ανεμορριψίες επιβάλλεται η άμεση
αποκατάσταση του εδαφοκαλύμματος. Εάν η αποκατάσταση δεν γίνει
ή αργήσει πολύ μπορεί τα αποτελέσματα να είναι μη αναστρέψιμα αν
στο μεταξύ προκύψει δυνατή βροχή, το νερό της οποίας μπορεί να
παρασύρει μεγάλες ποσότητες από το επιφανειακό γόνιμο έδαφος. Σε
αυτή την περίπτωση υποβαθμίζεται δραστικά το έδαφος και οι
συνθήκες για τη βλάστηση επιδεινώνονται. Εάν δε, συμβεί παρόμοια
καταστροφή σε σύντομο διάστημα, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι η
πλήρης απομάκρυνση του εδάφους και η αποκάλυψη του μητρικού
πετρώματος που βρίσκεται από κάτω, οπότε η επανεγκατάσταση του
δάσους είναι αδύνατη τόσο φυσικά όσο και τεχνητά.

3. Εποχή φύτευσης
Η φύτευση πρέπει να γίνεται εκείνη την εποχή κατά την οποία εξασφαλίζεται:
 Η άμεση και δραστήρια ριζοβόληση1 των φυταρίων.
 Η αντοχή των φυταρίων στο δυσμενές περιβάλλον του πρώτου έτους
μετά τη μεταφύτευση.
 Η μεγαλύτερη κατά το δυνατόν ανάπτυξη των φυταρίων κατά τα πρώτα
έτη.
 Η οικονομική αρχή. Για παράδειγμα, τα φυτάρια στην αρχή ή στο τέλος
της φυτευτικής περιόδου έχουν διαφορετική τιμή, γιατί τα φυτάρια
είναι μικρότερα ή μεγαλύτερα.
1

Ριζοβόληση: ο στόχος είναι η καλή ριζοβόληση και αυτό σημαίνει να πιάσει η ρίζα του
φυτού όταν το φυτέψουμε και να μπορέσει να αναπτυχθεί σωστά.
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Η καλύτερη εποχή ριζοβόλησης είναι αυτή κατά την οποία:
 Το έδαφος είναι υγρό σε βάθος τουλάχιστον 30 εκατοστών.
 Η θερμοκρασία του εδάφους, στο βάθος του ριζικού συστήματος,
είναι μεγαλύτερη από 5ο C.
 Η σχετική υγρασία του αέρα είναι υψηλή και η εξάτμιση χαμηλή.
 Το υπέργειο τμήμα των φυταρίων βρίσκεται σε ηρεμία, ενώ το
ριζικό σύστημα αυξάνει ακόμα ή έχει ήδη αρχίσει την αύξησή του.
Για την Ελλάδα οι συνθήκες αυτές πληρούνται το φθινόπωρο μετά τις
πρώτες βροχές και την άνοιξη μετά την τήξη του χιονιού. Αναδασώσεις κατά
τη διάρκεια του χειμώνα μπορούν να γίνουν στη θερμότερη ζώνη των
αείφυλλων πλατύφυλλων, όπου ο χειμώνας είναι ήπιος και σχετικά βροχερός.
Η εκλογή μεταξύ φθινοπωρινής και ανοιξιάτικης φύτευσης γίνεται ανάλογα με
τους κινδύνους που εμφανίζονται αμέσως μετά τη φύτευση. Δύσκολες
συνθήκες για τα νεοφυτευθέντα φυτάρια υπάρχουν το καλοκαίρι λόγω της
επικρατούσας ξηρασίας και το χειμώνα εξαιτίας των παγετών.

4. Εκλογή φυτών
Η εκλογή των δασοπονικών ειδών, τα οποία θα συνθέτουν μια μελλοντική
συστάδα δάσους, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα δασοκομικά μέτρα, που
καθορίζουν τους παραπέρα χειρισμούς για πολλές δεκαετίες. Η επιτυχία ή
αποτυχία των αναδασώσεων εξαρτάται κατά μεγάλο βαθμό από την
επιτυχημένη ή μη εκλογή του είδους και των ειδών που θα χρησιμοποιηθούν.
Για αυτό το λόγο τα προς εκλογή δασοπονικά είδη πρέπει να πληρούν τις εξής
τρεις βασικές προϋποθέσεις:
1. Να είναι βιολογικά προσαρμοσμένα στις οικολογικές συνθήκες του
σταθμού, το σύνολο των παραγόντων του περιβάλλοντος που δρουν
σε ένα συγκεκριμένο τόπο.
Έτσι, από τους κλιματικούς παράγοντες μετρούνται συνήθως το ύψος και η
κατανομή της βροχής, η πορεία της θερμοκρασίας αέρος και εδάφους, οι
απολύτως ελάχιστες και μέγιστες θερμοκρασίες, η εμφάνιση του πρώτου και
του τελευταίου παγετού κ.ά. Από το έδαφος εκτιμώνται το βάθος του και οι
φυσικές και χημικές του ιδιότητες, δηλαδή το πάχος του χουμικού ορίζοντα, η
περιεκτικότητά του σε οργανική ουσία, η περιεκτικότητα σε άζωτο και
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ασβέστιο (βάθος εδάφους, μηχανική σύσταση και δομή εδάφους, οργανική
ουσία PH και θρεπτικά συστατικά του εδάφους).
2. Να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του επιδιωκόμενου σκοπού.
Αν ο σκοπός, για παράδειγμα, είναι αισθητικός-αναψυχικός, εκλέγονται τα
είδη εκείνα, που ανταποκρίνονται πληρέστερα στο σκοπό αυτό, όπως αυτά
που έχουν ωραία χρώματα ή ωραία άνθη. Στην περίπτωση αυτή, εκλέγονται
περισσότερα είδη διαφόρων κατηγοριών ύψους, για να δημιουργείται και μία
εναλλαγή σχημάτων και χρωμάτων, που κάνει αισθητικά ωραιότερες τις
συστάδες. Αν ο σκοπός είναι προστατευτικός, εκλέγονται είδη ανθεκτικά στις
εξωτερικές επιδράσεις, όσο το δυνατόν βαθύριζα. Αν, τέλος, ο σκοπός είναι
κυρίως ή αποκλειστικά για την παραγωγή ξύλου τότε λαμβάνουμε υπόψη τη
δυνατότητα του κάθε είδους να παράγει καλό ξύλο.
3. Να είναι εύκολη η εγκατάστασή τους και ο παραπέρα χειρισμός τους
χωρίς υψηλές δαπάνες.

5. Φυτώρια
Τα φυτώρια είναι μεγάλες εδαφικές εκτάσεις στις οποίες γίνεται η παραγωγή
φυταρίων με οργάνωση και μεθόδους παραγωγής, που πλησιάζουν τις
αντίστοιχες δενδροκομικές και κηπουρικές. Κύριος σκοπός τους είναι η
παραγωγή φυτευτικού υλικού, απαραίτητου πρώτιστα για τις ανάγκες
αναδάσωσης και ανόρθωσης των οικοσυστημάτων των διαφόρων Δασαρχείων
ανά την Ελλάδα, σε αναδασωτέες εκτάσεις τους, και κατά δεύτερο λόγο για
αντίστοιχες εκτάσεις των όμορων νομών τους.
Τα φυτώρια διακρίνονται σε προσωρινά, όταν ιδρύονται για την κάλυψη των
αναγκών σε φυτευτικό υλικό μιας συγκεκριμένης και σχετικά περιορισμένης
περιοχής και σε μόνιμα, που ιδρύονται για την εξυπηρέτηση μακροχρόνιων
αναγκών σε φυτευτικό υλικό. Τόσο τα προσωρινά όσο και τα μόνιμα φυτώρια
παρουσιάζουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, τα οποία θα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη πριν την εκλογή τους.
Προσωρινά φυτώρια
Τα προσωρινά φυτώρια έχουν το μεγάλο πλεονέκτημα ότι βρίσκονται συνήθως
μέσα ή κοντά στην προς αναδάσωση περιοχή και κατά συνέπεια περιορίζεται
σημαντικά το σοκ μεταφύτευσης που μπορεί να υποστεί το φυτό. Με τον όρο
σοκ μεταφύτευσης εννοούμε ότι αλλάζουν οι συνθήκες στις οποίες ζούσε
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μέχρι τώρα και πρέπει να προσαρμοστεί σε κάτι νέο, γιατί εκεί που ήταν το
έδαφος είχε μια συγκεκριμένη υγρασία και στο νέο τόπο που φυτεύτηκε
μπορεί να έχει περισσότερη ή λιγότερη υγρασία ή θερμοκρασία. Το σοκ αυτό
δημιουργείται όπως είναι γνωστό από τη διαφορά μεταξύ του περιβάλλοντος
του φυτωρίου και της προς αναδάσωση περιοχής. Επίσης, λόγω της μικρής
απόστασης από το φυτώριο μειώνονται σημαντικά οι δαπάνες μεταφοράς
όπως και οι κίνδυνοι κατά τη μεταφορά των νεαρών φυτών. Απαιτούν πολύ
μικρές δαπάνες σε κτίρια και μηχανικό εξοπλισμό. Η ποιότητα των φυταρίων
που παράγονται είναι κατώτερη και το κόστος παραγωγής πολύ μεγαλύτερο
λόγω της περιορισμένης παραγωγής.
Μόνιμα φυτώρια
Τα μόνιμα φυτώρια έχουν το πλεονέκτημα ότι ιδρύονται συνήθως κοντά σε
χωριά ή πόλεις και γι’ αυτό η εξεύρεση εργατών, η επίβλεψή τους και η
οργάνωσή τους είναι γενικά πολύ ευκολότερη. Το κόστος παραγωγής είναι
κατά κανόνα μικρότερο λόγω του μεγαλύτερου αριθμού παραγωγής φυτών
κάθε χρόνο. Η ποιότητα των φυταρίων είναι κατά κανόνα μεγαλύτερη. Από την
άλλη πλευρά, τα έξοδα μεταφοράς των φυταρίων από το φυτώριο στην προς
αναδάσωση περιοχή είναι μεγαλύτερα, όπως επίσης και ο κίνδυνος
καταστροφής τους. Στα μόνιμα φυτώρια απαιτείται καλύτερη κατεργασία του
εδάφους, ανελλιπή λίπανση και καταπολέμηση των ζιζανίων και οι δαπάνες
επένδυσης σε μόνιμες κτιριολογικές, υδραυλικές και λοιπές εγκαταστάσεις και
μηχανικό εξοπλισμό είναι πολύ μεγαλύτερες. Γι’ αυτό και μόνιμη εγκατάσταση
φυτωρίου δικαιολογείται στις περιπτώσεις που απαιτείται παραγωγή μερικών
εκατομμυρίων φυταρίων το χρόνο.
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6. Τεχνική φύτευσης

Γυμνόριζα

Βωλόφυτα

Υπάρχουν δύο μέθοδοι φύτευσης που εφαρμόζονται στην πράξη, ανάλογα με
το δασοπονικό είδος, το σταθμό, την κατηγορία των φυταρίων (γυμνόριζα και
βωλόφυτα): α) η χειρωνακτική μέθοδος και β) η μέθοδος με μηχανές. Η
χρησιμοποίηση των μηχανών γίνεται μόνο όταν το επιτρέπει το ανάγλυφο και
η κλίση του εδάφους και είναι οικονομικά συμφέρουσα όταν πρόκειται να
αναδασωθούν μεγάλες εκτάσεις. Με μία φυτευτική μηχανή μπορούν να
φυτευτούν 10-12 χιλιάδες φυτά σε μία ημέρα και η μέθοδος αυτή δίνει
καλύτερα αποτελέσματα λόγω της μικρότερης αναδίπλωσης των ριζών και της
ταχύτερης κάλυψής τους από ό,τι με τους εργάτες. Η μέθοδος που
εφαρμόζεται κατά κύριο λόγο είναι η χειρωνακτική φύτευση και η
χρησιμοποίηση διαφόρων τεχνικών, όπως είναι η φύτευση σε σχισμές ή η
φύτευση σε λάκκους.

Εργαλεία για χειρωνακτική φύτευση

Λάκκος φύτευσης με μηχανές
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7. Φυτευτικός σύνδεσμος
Κατά τη δημιουργία της τεχνητής συστάδας ένα από τα σημαντικότερα
προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει ο δασολόγος, που κάνει την
αναδάσωση, είναι η επιλογή του φυτευτικού συνδέσμου, δηλαδή, η κατανομή
των φυταρίων στην υπό αναδάσωση επιφάνεια και η μεταξύ τους απόσταση.
Οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή του φυτευτικού
συνδέσμου είναι:
1) Ο ρυθμός της καθ΄ ύψος αύξησης των φυτών: Για παράδειγμα τα
βραδυαυξή2 είδη φυτεύονται σε στενότερους φυτευτικούς συνδέσμους.

2

Βραδυαυξή είδη είναι αυτά που δεν μεγαλώνουν πολύ γρήγορα όπως η ελάτη, και η
βελανιδιά.
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Βραδυαυξές είδος: έλατο

Βραδυαυξές είδος: δρυς
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2) Η αυξητική μορφή των ειδών που έχουν φυτευτεί: Τα πολύκλαδα και
πολυκόρυφα είδη φυτεύονται σε στενούς φυτευτικούς συνδέσμους, έτσι ώστε
να αναγκάζονται να δημιουργήσουν μονοστέλεχο κορμό, λίγο διακλαδιζόμενο.
3) Η περιεκτικότητα του εδάφους σε θρεπτικά στοιχεία: Σε ξηρά, αβαθή και
άγονα εδάφη τα φυτά φυτεύονται σε ευρείς φυτευτικούς συνδέσμους για την
καλύτερη ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και τη μείωση του ανταγωνισμού
μεταξύ των δένδρων.
4) Ο σκοπός της παραγωγής: Αν επιδιώκεται παραγωγή ξύλου πολύ καλής
ποιότητας, τα φυτά φυτεύονται σε στενούς φυτευτικούς συνδέσμους ενώ για
την παραγωγή ξύλου μικρότερης ποιότητας επιλέγονται ευρύτεροι φυτευτικοί
σύνδεσμοι. Επίσης, για τη δημιουργία αισθητικών δασών προτιμώνται
ευρύτεροι φυτευτικοί σύνδεσμοι.
5) Η οικονομικότητα της φύτευσης. Το κόστος αυξάνει γεωμετρικά με τη
μείωση του φυτευτικού συνδέσμου. Για παράδειγμα για σύνδεσμο 2x2
απαιτούνται 2500 φυτάρια ανά εκτάριο (10 στρέμματα) ενώ για φυτευτικό
σύνδεσμο 1x1 απαιτούνται 10.000 φυτάρια.
Για την Ελλάδα και για άλλες παραμεσογειακές και μεσευρωπαϊκές
χώρες συστήνονται οι εξής φυτευτικοί σύνδεσμοι:
1) Για τη χαλέπιο, τραχεία και παραθαλάσσια πεύκη, ο φυτευτικός
σύνδεσμος δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 1,5-1,8 μέτρα.
2) Για τη μαύρη και τη δασική πεύκη 1,0-1,2 μέτρα.
3) Για την ελάτη και την ερυθρελάτη 1,2-1,5 μέτρα και για τα ταχυαυξή
κωνοφόρα 1,8-2,0 μέτρα
4) Για τα ταχυαυξή πλατύφυλλα, όπως είναι κλώνοι υβριδίων λεύκης,
χρησιμοποιούνται πολύ ευρείς φυτευτικοί σύνδεσμοι 5x5-8x8 μέτρα
και στην ευκάλυπτο 4x4-5x5 και σπάνια 6x6 μέτρα.
8. Κατανομή των φυταρίων
Όσον αφορά την κατανομή των φυταρίων, αυτή μπορεί να είναι:
1) Σε κανονικούς συνδέσμους (αυστηρή απόσταση φυτών σε
τετραγωνικούς τριγωνικούς, σε σχήμα Χ και ορθογώνιους).
2) Σε ημικανονικούς συνδέσμους (εφαρμόζεται στην πράξη συνήθως σε
ισαπέχουσες γραμμές αλλά απόσταση φυταρίων με βάση τα
μικροπεριβάλλοντα).

12

3) Σε ακανόνιστους συνδέσμους, στους οποίους δεν τηρείται σταθερή
απόσταση μεταξύ των φυταρίων, αλλά κυμαίνεται, ανάλογα με τα
ευνοϊκά για τη φύτευση μικροπεριβάλλοντα.
9. Κανόνες φύτευσης
Ανεξάρτητα από τη μέθοδο που θα χρησιμοποιηθεί για τη φύτευση των
φυταρίων θα πρέπει να τηρούνται κάποιοι βασικοί κανόνες:
1) Ο άξονας του φυταρίου πρέπει να τοποθετείται κατά κανόνα
κατακόρυφα.
2) Τα φυτάρια πρέπει να φυτεύονται σε τόσο βάθος όσο ήταν και το βάθος
τους στο φυτώριο, από όπου ξεριζώθηκαν. Δηλαδή ο ριζικός κόμβος των
φυτών πρέπει να βρίσκεται, μετά την κατακάθιση του εδάφους, στο ίδιο
επίπεδο με την επιφάνεια του εδάφους. Συνήθως φυτεύουμε το φυτό
2-3 εκατοστά πιο βαθιά γιατί το έδαφος κατακάθεται μετά τη φύτευση.
3) Σε ξηρά εδάφη και κλίματα με παρατεταμένες ξηρές περιόδους, τα
φυτάρια θα πρέπει να φυτεύονται κατά τη μέθοδο της χαμηλής
φύτευσης. Αυτό σημαίνει ότι γύρω από το φυτάριο θα πρέπει να
δημιουργείται ένας λάκκος, ο οποίος ονομάζεται "λάκκος
συντηρήσεως" και έχει βάθος 0,10-0,12 μέτρα εφόσον το πλάτος του
λάκκου είναι 0,25-0,30 μέτρα και 0,20 μέτρα ή και περισσότερο εφόσον
το πλάτος του λάκκου είναι 0,5-0,6 μέτρα ή και περισσότερο. Με αυτό
τον τρόπο θα συγκρατείται περισσότερο νερό κατά τη διάρκεια των
βροχοπτώσεων. Στην περίπτωση όμως που τα εδάφη είναι πολύ
συνεκτικά και βαθιά, τότε θα πρέπει να αποφεύγεται η μέθοδος της
χαμηλής φύτευσης γιατί το νερό θα διατηρείται για μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα στο λάκκο συντήρησης και μπορεί να προκαλέσει ασφυξία
στα φυτάρια.
4) Σε υγρά ή κάθυγρα εδάφη η φύτευση πρέπει να γίνεται σε
μικροϋψώματα, έτσι ώστε το νερό να αποστραγγίζεται εύκολα.
5) Σε εδάφη με απότομες κλίσεις καθώς και σε ξηρά περιβάλλοντα η
φύτευση πρέπει να γίνεται σε βαθμίδες (πεζούλια) και η επιφάνειά τους
να κλίνει ελαφρώς προς τα μέσα (2% αντίκλιση).
6) Το φυτάριο θα πρέπει να φυτεύεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε το ριζικό
του σύστημα να διατηρεί, κατά το δυνατό τη φυσική διάταξη που είχε
στο έδαφος προέλευσης.
7) Η περικοπή των ριζών που πλεονάζουν θα πρέπει να περιορίζεται στο
ελάχιστο δυνατό και να πραγματοποιείται λίγο πριν από τη φύτευση
των φυταρίων.
8) Το ριζικό σύστημα των φυταρίων θα πρέπει να περιβάλλεται από το
καλύτερο διαθέσιμο νωπό χώμα.
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9) Το έδαφος που περιβάλλει τις ρίζες θα πρέπει να συμπιέζεται τόσο ώστε
να έρθει σε στενή επαφή με όλες τις ρίζες χωρίς αυτές να κοπούν.
10) Σε ξηρά κλίματα το έδαφος θα πρέπει με ελαφρά σκαλίσματα να
διατηρείται χαλαρό ή να σκεπάζεται από ελαφριές πέτρες, για να
παρεμποδίζεται η εξάτμιση της εδαφικής υγρασίας.
11) Η εκλογή της θέσης φύτευσης θα πρέπει να γίνεται με μεγάλη
επιμέλεια και να επιλέγεται το εκάστοτε ευνοϊκό μικροπεριβάλλον.
12) Η φύτευση των φυταρίων πρέπει να γίνεται σε νεφοσκεπείς και υγρές
ημέρες και όχι σε ηλιόλουστες και με πολύ αέρα ημέρες.
13) Κατά τη μεταφορά των φυταρίων στο χώρο φύτευσής τους, οι ρίζες
πρέπει να διατηρούνται συνεχώς νωπές γι’ αυτό και καλύπτονται με
υγρά βρύα ή υγρές λινάτσες.
10. Περιποίηση της νεοφυτείας
Μετά τη φύτευση τα φυτάρια πρέπει να φροντίζονται και να μην
εγκαταλείπονται για να μεγαλώσουν μόνα τους. Θα πρέπει να δημιουργηθούν
ευνοϊκές συνθήκες έτσι ώστε να επιβιώσουν τα φυτάρια μετά τη φύτευση και
να δημιουργηθεί το κατάλληλο αυξητικό περιβάλλον για γρήγορη και υγιή
ανάπτυξη. Τα βασικά στάδια που περιλαμβάνει η περιποίηση της νεοφυτείας
είναι τα εξής:
1) Καταπολέμηση της ανταγωνιστικής βλάστησης (ζιζανίων): το
κυριότερο μέτρο για την προστασία των νεαρών φυταρίων, είναι η
καταπολέμηση των ζιζανίων. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται αφενός
η μείωση του ανταγωνισμού των ζιζανίων, αφετέρου, με την
απομάκρυνση της βλάστησης που αποτελεί ισχυρό καταναλωτή νερού,
επιτυγχάνεται διατήρηση της υγρασίας του εδάφους και γενικά
δημιουργούνται ευνοϊκότερες συνθήκες για την ανάπτυξη των
φυταρίων. Η καταπολέμηση των ζιζανίων μπορεί να γίνει χειρωνακτικά,
με μηχανικά μέσα και με χημικά μέσα.
Η χειρωνακτική καταπολέμηση γίνεται εκεί που δεν μπορούν να
εφαρμοστούν μηχανικά μέσα και επαναλαμβάνεται αρκετές φορές
ιδιαίτερα τον πρώτο χρόνο. Τα επόμενα χρόνια μπορεί να περιοριστεί σε
μία έως δύο φορές το χρόνο και όταν η νεοφυτεία σταθεροποιηθεί τότε
επανερχόμαστε περιοδικά για την απομάκρυνση των βάτων και άλλων
αναρριχητικών ζιζανίων όπως είναι η αγράμπελη, ο αγριόβικος και το
αγιόκλημα. Για τη μηχανική καταπολέμηση χρησιμοποιούνται διάφορα
μηχανήματα, όπως οι σβάρνες και οι φρέζες. Η εφαρμογή τους έχει πολύ
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καλά αποτελέσματα γιατί απομακρύνει τα ζιζάνια και παράλληλα
επεξεργάζεται επιφανειακά το έδαφος και συντηρεί την υγρασία του
εδάφους που περιορίζεται λόγω του ανάγλυφου και της κλίσης του. Τέλος,
υπάρχει και η χημική καταπολέμηση των ζιζανίων για την οποία όμως
υπάρχουν διάφοροι περιορισμοί. Οι φυτοκτόνες ουσίες είναι ιδιαίτερα
δραστικές την άνοιξη αλλά τότε τα νεαρά φυτάρια είναι ιδιαίτερα
ευαίσθητα. Από την άλλη οι φυτοκτόνες ουσίες είναι επιλεκτικές.
Ορισμένες από αυτές καταπολεμούν τα πλατύφυλλα ζιζάνια και άλλες τα
αγρωστώδη. Το σημαντικότερο μειονέκτημα των ουσιών αυτών είναι η
μόλυνση του περιβάλλοντος και ειδικότερα του πόσιμου νερού. Τα
αποτελέσματά τους μπορεί να είναι άμεσα ή να έχουν μακροχρόνιες
δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο. Για αυτούς τους λόγους, παρόλο που
συμβάλλουν άμεσα στην καταπολέμηση των ζιζανίων, αποφεύγεται η
εφαρμογή τους.
2) Άρδευση: όταν γίνονται αναδασώσεις σε ξηρές περιοχές, χρειάζονται
πότισμα πολλές φορές περιοδικά και μάλιστα κατά τον πρώτο χρόνο της
φύτευσής τους εάν θέλουμε να έχουμε υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Η
άρδευση ξεκινάει με την έναρξη της ξηρής περιόδου, όταν τελειώσουν
οι βροχές και η υγρασία του εδάφους φτάσει στο συντελεστή μονίμου
μαρασμού και συνεχίζεται για όλη την ξηρή περίοδο. Πριν από την
άρδευση θα πρέπει να έχουν απομακρυνθεί τα ζιζάνια και να έχει
δημιουργηθεί ειδικός λάκκος γύρω από το φυτάριο (λάκκος
συντήρησης). Καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται με ισχυρά
ποτίσματα, περίπου 20 λίτρα ανά φυτάριο, και ανά μεγάλα χρονικά
διαστήματα έτσι ώστε να μην προλαβαίνει το νερό να εξατμιστεί πριν
διεισδύσει στα βαθύτερα στρώματα.
3) Συμπληρωματική φύτευση: σε μία αναδάσωση τα νεαρά φυτάρια δεν
επιβιώνουν όλα κατά τον πρώτο χρόνο της ζωής τους. Σε αυτές τις
περιπτώσεις είναι απαραίτητη η συμπληρωματική φύτευση. Η
συμπλήρωση των κενών είναι απαραίτητη όταν διαπιστωθεί ότι το
ποσοστό επιβίωσης είναι μικρότερο από 75-80%. Αν η αποτυχία
κατανέμεται ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια και έχει
χρησιμοποιηθεί στενός φυτευτικός σύνδεσμος, τότε συμπληρωματική
φύτευση είναι απαραίτητη ακόμα και αν το ποσοστό είναι μικρότερο
από 60-70%. Επίσης, αν η αποτυχία αφορά σε συγκεκριμένα μόνο
φυτάρια, τότε τα κενά συμπληρώνονται, έστω και αν το ποσοστό
επιβίωσης είναι μεγαλύτερο από 80%. Όταν γίνεται συμπληρωματική
φύτευση χρησιμοποιούνται τα καλύτερης ποιότητας φυτάρια για να
μπορέσουν να αντέξουν στον ανταγωνισμό από τα μεγαλύτερα φυτάρια
της προηγούμενης φύτευσης. Η συμπληρωματική φύτευση για να είναι
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επιτυχής πρέπει να διενεργείται έγκαιρα από τη στιγμή που θα
διαπιστωθεί η αποτυχία, και σε διάστημα όχι μεγαλύτερο από ένα
χρόνο.
4) Προστασία έναντι λοιπών κινδύνων: άλλοι κίνδυνοι που μπορεί να
βλάψουν τα νεαρά φυτάρια στα πρώτα χρόνια της ανάπτυξης τους είναι
η βόσκηση των ζώων, οι επιδημίες εντόμων και η προσβολή από
μύκητες. Για κάθε περίπτωση εφαρμόζονται διάφορα μέτρα
προστασίας.
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Κι άλλες πληροφορίες για την αναδάσωση
11. Βασικές αρχές της αναδάσωσης
Για να είναι επιτυχής μία αναδάσωση θα πρέπει να τηρούνται κάποιες
βασικές αρχές:
Αρχή 1: Μία επιτυχημένη αναδάσωση είναι δυνατή μόνο εκεί, όπου ο σταθμός
θα μπορούσε να αναδασωθεί και μόνος του φυσικά.
Πάντα πριν ξεκινήσουμε μία αναδάσωση, πρέπει να αναρωτηθούμε:
ανταποκρίνονται οι τοπικές συνθήκες της περιοχής στις απαιτήσεις του
δάσους; Γιατί πρέπει να κάνουμε αναδάσωση; Γιατί δεν γίνεται το δάσος μόνο
του φυσικά; Χρησιμοποιώντας δαπανηρές μεθόδους κατεργασίας του
εδάφους, είναι δυνατό να έχουμε επιτυχία στη φύτευση. Ωστόσο, επιτυχία των
φυτεύσεων δεν σημαίνει πάντοτε και επιτυχία της αναδάσωσης. Τα φυτά είναι
δυνατό να ριζοβολήσουν και στην συνέχεια να μην μπορούν να ανταποκριθούν
στις δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες, με αποτέλεσμα να έχουν καχεκτική
ανάπτυξη και πρόωρη γήρανση.
Αρχή 2: Η φυσική δάσωση αποτελεί το ιδεώδες αρχικό στάδιο της
αναδάσωσης.
Σε πολλές περιπτώσεις, μετά από την καταστροφή του δάσους από πυρκαγιά
ή άλλες αιτίες, ακολουθεί μία φυσική επανεγκατάστασή του. Κατά τη φυσική
αυτή αναδάσωση δεν επανεγκαθίστανται αμέσως τα προϋπάρχοντα είδη,
αλλά εμφανίζεται μία διαδοχή διαφόρων φυτοκοινωνιών, οι οποίες ξεκινούν
από τα πρόδρομα ή πρόσκοπα είδη και οδεύουν προς την τελική
φυτοκοινωνία. Σε αυτή την περίπτωση η φύση εργάζεται χωρίς καμία δαπάνη
για τον άνθρωπο.
Αρχή 3: Η αναδάσωση πρέπει να ακολουθεί ή να εκμεταλλεύεται κατά το
δυνατό τη φυσική διαδοχή, να τη συντομεύει και να την οδηγεί με τέτοιο
τρόπο, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις δικές μας απαιτήσεις.
Πολλές φορές η δημιουργία ενός προδάσους από πρόδρομα είδη διευκολύνει
ή καθιστά μόνο τότε δυνατή την εγκατάσταση του τελικού είδους.
Αρχή 4: Κατά τις αναδασώσεις πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά το δυνατό
ενδημικά είδη. Πριν από κάθε αναδάσωση θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το
γεγονός ότι η ζωτικότητα των διαφόρων δασοπονικών ειδών, είναι μικρότερη
στις αναδασώσεις από ό,τι στα φυσικά δάση. Γι’ αυτό θα πρέπει να
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επιλέγονται ενδημικά (ελληνικά) είδη, και, εφόσον δεν υπάρχουν τέτοια, θα
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ξένα προς τη φυσική φυτοκοινωνία είδη
αλλά που πλησιάζουν πολύ στις απαιτήσεις του σταθμού.
Αρχή 5: Κατά τις αναδασώσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούνται προελεύσεις
από όμοιους ή ανάλογους σταθμούς με εκείνους της προς αναδάσωση
περιοχής.
Πρέπει, δηλαδή, να χρησιμοποιούνται οικότυποι3 προσαρμοσμένοι στον
εκάστοτε αποφασιστικό παράγοντα του περιβάλλοντος.
Αρχή 6: Κατά τις αναδασώσεις θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι
συνοικολογικές συνθήκες. Πολλές φορές το έδαφος λόγω της διάβρωσης ή της
βοσκής έχει υποβαθμιστεί και εμφανίζει δυσμενείς φυσικές και χημικές
ιδιότητες. Σε αυτή την περίπτωση είναι αναγκαίο να βελτιωθούν οι φυσικές
και χημικές ιδιότητες του εδάφους με κατάλληλη κατεργασία και λίπανση.

12. Λάθη κατά τη διάρκεια της αναδάσωσης
Τα σημαντικότερα λάθη μιας αναδάσωσης μπορεί να είναι τα εξής:





Σφάλμα στην επιλογή του δασοπονικού είδους.
Σφάλμα στην ακολουθούμενη τεχνική της φύτευσης.
Ανεπαρκής κατεργασία του εδάφους.
Απρόσεκτος χειρισμός των φυταρίων κατά την εξαγωγή, συσκευασία,
μεταφορά και φύτευση των νεαρών φυταρίων. (π.χ. έκθεση των ριζών
στον ήλιο και τον αέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα, πλημμελές
πότισμα των φυταρίων και κακή συσκευασία).
 Κακή φύτευση
 Ανεπαρκής καταπολέμηση της υποβλάστησης.
 Ακαταλληλότητα του σταθμού επιλογής της αναδάσωσης.

3

Οικότυπος. Ένας πληθυσμός φυτών και ζώων που έχει προσαρμοστεί στις συνθήκες ενός
συγκεκριμένου χώρου ή καλύτερα είναι ομάδα οργανισμών ενός είδους που αναπτύσσεται
σε καθορισμένο περιβάλλον
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13. Οι αναδασώσεις στην Ελλάδα (1941-2001)
Έτος

Αναδασώσεις σε στρέμματα

Φυτευθέντα δενδρύλλια σε χιλιάδες

1941-1950

247.061

40.978

1951-1960

543.531

104.055

1961-1970

366.132

103.265

1971

49.917

14.975

1972

61.867

18.560

1973

43.301

12.900

1974

35.274

4.468

1975

30.908

7.088

1976

33.345

6.651

1977

39.889

6.060

1978

39.066

6.770

1979

35.870

5.841

1980

47.383

6.785

1981

36.776

5.368

1982

297.527

5.435

1983

43.308

5.783

1984

49.971

8.364

1985

56.614

8.353

1986

54.801

9.618

1987

51.001

9.000

1988

44.883

6.425

1989

46.508

6.793

1990

46.571

6.264

1991

41.395

5.002

1992

45.918

7.393

1993

46.534

7.829

1994

44.058

7.794

1995

33.204

5.597

1996

19.631

2.763

1997

25.320

3.218

1998

18.566

2.596

1999

24.544

2.979

2000

14.916

2.055

2001

18.364

1.569
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14. Αναδάσωση και βιοποικιλότητα
Σκοπός της αναδάσωσης μιας περιοχής, πέρα από την προστασία από τη
διάβρωση, τον έλεγχο του υδατικού ισοζυγίου4 την ποιότητα του τοπίου, τη
διατήρηση του O2 και CO2 της ατμόσφαιρας σε ικανοποιητικά επίπεδα, πρέπει
να είναι και η αύξηση της βιοποικιλότητας, η οποία εξασφαλίζει τη δημιουργία
υψηλής και σταθερής ποιότητας ενός οικοσυστήματος.
Όταν σε μία αναδάσωση γίνει πολύ πυκνή φύτευση με τη χρήση ελάχιστων
ειδών δένδρων τότε δημιουργείται ένα σχετικά ομοιογενές περιβάλλον, το
οποίο είναι πρακτικά εχθρικό για πολλά είδη άγριας πανίδας. Αντίθετα, όταν
σε ένα δάσος η φυτοκοινότητα είναι πλούσια με τη ύπαρξη υπορόφου,
μεσορόφου και ανωρόφου σε συνδυασμό με διάκενα ευνοείται η ανάπτυξη
της πανίδας.
Είδη της άγριας πανίδας, όπως είναι ο λαγός και πολλά είδη τρωκτικών,
πτηνών και ερπετών προτιμούν βιοτόπους με πολύπλοκη δομή
φυτοκοινότητας που βρίσκεται στα πρώτα στάδια διαδοχής. Όταν επιλέγονται
φυτικά είδη, όπως είναι η χνοώδης δρυς (Quercus pubescens), η φτελιά (Ulmus
campestris), το σπάρτο (Spartium jungeum) ή η δενδρώδης μηδική (Medicago
arborea) μπορεί να βελτιωθεί η ποιότητα και να αυξηθεί η παραγωγή τροφής
για τα φυτοφάγα ζώα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση αυτού του
πληθυσμού των ζώων και στη συνέχεια των αρπάγων5 τους.
Η θετική επίδραση της αναδάσωσης και στη ζωοποικιλότητα εξαρτάται από τη
μετέπειτα διαχείριση, δηλαδή το βαθμό αραίωσης των συστάδων, την
εφαρμογή κλάδευσης των δέντρων και θάμνων και τη συγκομιδή των δασικών
προϊόντων.
Γενικότερα, λοιπόν, η φύτευση δέντρων με αραιό φυτευτικό σύνδεσμο και με
υλοτομίες σε σχετικά μικρό περίτροπο χρόνο καθώς και οι φυτεύσεις θάμνων,
συμβάλλουν στη διατήρηση της πληθυσμιακής ισορροπίας των ζωικών ειδών
σε όλο το εύρος της τροφικής αλυσίδας.
4

Το υδατικό ισοζύγιο δηλώνει τις ποσότητες από το νερό της βροχής που κρατάνε τα φύλλα
και οι κορμοί, που περνάει στα βαθύτερα στρώματα του εδάφους και που ρέει επιφανειακά
(επιφανειακά ένα μέρος εξατμίζεται και επιστρέφει πάλι στην ατμόσφαιρά και ένα μέρος
καταλήγει στα ρέματα, στα ποτάμια, στις λίμνες και τις θάλασσες)
5

Άρπαγες: τα σαρκοφάγα που τρώνε τα φυτοφάγα ζώα ή των μεγαλύτερα σαρκοφάγα που
τρώνε τα μικρότερα σαρκοφάγα
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