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Αειφορική  Διαχείριση του Κισσάβου 

Γκάτσικος Αστέριος, Δασολόγος 

 

Η έννοια «αειφορική διαχείριση» ισχύει για όλα τα φυσικά οικοσυστήματα 
και τους ανανεώσιμους φυσικούς πόρους. Εμπεριέχει δυο βασικές αρχές: 
      (α) την εξασφάλιση της διατήρησης του οικοσυστήματος ως 
λειτουργικού συστήματος,  
     (β) την εξασφάλιση της παραγωγικότητας του Βιότοπου.  
Γενικά, ο όρος «αειφορική διαχείριση» χρησιμοποιείται με την έννοια της 
διαχείρισης η οποία γίνεται στο πλαίσιο της οικολογικής ισορροπίας και του 
σεβασμού του περιβάλλοντος. 

 

Το δάσος είναι ένα πολύπλοκο οικοσύστημα η λειτουργία του οποίου  
επηρεάζει  

 την ποιότητα του εδάφους,  
 του νερού  
 και του αέρα. 

 Προσφέρει  

 προϊόντα για οικονομική εκμετάλλευση,  

 δουλειά στους παραδασόβιους πληθυσμούς και  

 αναψυχή στους επισκέπτες.            

          
            Δηλαδή η λειτουργία του δάσους είναι πολλαπλή: 

 Βιολογική –  

 οικολογική, κοινωνική και  

 οικονομική. 
 

Η αειφορία των δασών αποτέλεσε βασική αρχή και κανόνα από τα πρώτα 
βήματα της δασοπονίας, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η 
αρχή αυτή, από τότε που έγινε πράξη, προστάτευσε τα ευρωπαϊκά δάση από 
την υπερεκμετάλλευση και την καταστροφή και επηρέασε θετικά την 
οικονομία των περιοχών όπου τα δάση έπαιζαν σημαντικό ρόλο. Για να 
εφαρμοστεί η αρχή αυτή αποτελεσματικά αναπτύχθηκε και ειδική προς τούτο 
θεωρία (η θεωρία του κανονικού δάσους), η οποία έδωσε και αντίστοιχα 
κάποιους κανόνες  βάσει των οποίων  εφαρμόστηκε   η αειφορία   

Αειφορική διαχείριση δασών είναι εκείνη η διαχείριση η οποία 
εξασφαλίζει την διαρκή, σταθερή και σύμμετρη παραγωγή αγαθών, 
υπηρεσιών και επιδράσεων από το δάσος, αλλά εξασφαλίζει ταυ-

τόχρονα και τη διατήρηση του δάσους ως λειτουργικού συστήματος. 
Ντάφης Σ., 1994 

 

Οι βασικοί κανόνες της θεωρίας  κάλυψαν μέχρι πρότινος με επάρκεια τις 
ανάγκες σχεδιασμού της διαχείρισης των δασών πάνω σε αειφορικές βάσεις, 
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όταν στο πλέγμα των σκοπών της δασοπονίας κυριαρχούσε η 
ξυλοπαραγωγή. 

 Σήμερα, όμως, οι ανάγκες έχουν διευρυνθεί κατά τρόπο ώστε να μιλούμε 
πλέον για δασοπονία πολλαπλών σκοπών χωρίς, επί πλέον, να 
προεξοφλείται η κυριαρχία της παραγωγής ξύλου στο φάσμα των σκοπών 
της δασοπονίας. Θεωρώ  πάντως  σκόπιμο να αναφέρω ότι οι τρέχουσες 
οικονομικές εξελίξεις επηρέασαν αρνητικά  την πολλαπλότητα των σκοπών 
του δάσους με την τεράστια ζήτηση προϊόντων ξύλου και μας οδηγούν  εν 
μέρει στην προηγούμενη  περίοδο όπου κυριαρχούσε  η ξυλοπαραγωγή 

 

Η πολλαπλότητα των στόχων σε συνδυασμό με τον πολυλειτουργικό 
χαρακτήρα των δασικών οικοσυστημάτων σηματοδοτεί την ανάγκη για 
συστηματική ταξινόμηση και αποσαφήνιση των κριτηρίων που κατευθύνουν 
σήμερα τη δασοπονική πράξη. 

 

 

. 

Δασική  Παραγωγή: 

Ξύλο 

βοσκήσιμη  ύλη 

Ρητίνη 

Αρωματικά φυτά 

Δασική  Αναψυχή 

Αισθητική τοπίου 

Φυσικές εμπειρίες 

Ευκαιρίες  θήρας 

Ορειβασία 

 

Προστασία δασικών 

οικοσυστημάτων: 

 

Διατήρηση άγριας  ζωής 

προστασία υδρολογικού κύκλου  

αντίσταση σε απειλές ( πυρκαγιές-

διάβρωση ..) 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΤΟΥ ΚΙΣΣΑΒΟΥ 

Η  αειφορική διαχείριση  του Κισσάβου άρχισε  πριν πενήντα περίπου 

χρόνια στα πλαίσια της (ΚΕΔ)  Κρατικής Εκμετάλλευσης Δασών υπό 

την  ουσιαστική εποπτεία της δασικής υπηρεσίας.  Η διαχείριση  του 

συμπλέγματος  του Κισσάβου στηρίχθηκε  στους κανόνες της  

αειφορικής διαχείρισης των δασών  και κατά συνέπεια έπρεπε να  

εκπονηθούν μελέτες διαχείρισης  όπως  και έγινε  και ισχύει μέχρι  
σήμερα. Πρωταρχικός στόχος  του μελετητή  είναι  η οριοθέτηση του προς   
μελέτη δάσους  και εν συνεχεία  η διαίρεση  αυτού σε επί μέρους τμήματα  
γεγονός το οποίο θα κάνει ευκολότερη την εργασία του μελετητή  αλλά και του 
εφαρμοστή αυτής.   

 
ΤΟΜΕΑΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ     
 

 Για  εφαρμοσθεί η αειφορία στη διαχείριση των δασών του Κισσάβου  

προβαίνουμε στην εφαρμογή των προβλεπομένων  έργων και εργασιών από 

τη μελέτη  η οποία έχει ορίζοντα εφαρμογής τα δέκα έτη , και για κάθε έτος  

προβλέπεται  ποια τμήματα θα  υλοτομηθούν. 

Στα ήδη οριοθετημένα  τμήματα   γίνεται  σήμανση των δένδρων που 

πρόκειται να υλοτομηθούν   από εξειδικευμένο προσωπικό  του δασαρχείου 

(δασολόγοι) και εν συνεχεία  αναλαμβάνουν  την κοπή  των οι υλοτόμοι πάντα 

υπό την στενή παρακολούθηση και καθοδήγηση του δασικού προσωπικού. Ο 

όγκος  των προϊόντων που θα υλοτομηθούν  είναι ο προβλεπόμενος  στη 

διαχειριστική μελέτη. Ο όγκος αυτός  είναι  συνήθως μικρότερος   από την 

ετήσια αύξηση του   ξυλώδους όγκου του κάθε τμήματος. Και τούτο γίνεται για  

τηρείται η βασική αρχή της αειφορίας  της σύμμετρης παραγωγής και της  

διατήρησης του δάσους  ως λειτουργικού συστήματος   Η συνολική παραγωγή  

ξυλωδών προϊόντων   από  το Κίσσαβο  ανέρχεται περίπου στα 20190 κ.μ. 

από τα οποία τα 3768 κ.μ. είναι τεχνικό ξύλο και τα 16422 κ.μ.  καυσόξυλα .  

Τα  παραπάνω ποσά  προέρχονται από δημόσια και μη δημόσια δάση.  Έτσι  

τα 3476 κ.μ. τεχνικού ξύλου και τα 10698 κ.μ. καυσοξύλων προέρχονται από 

δημόσια δάση , ενώ τα 292 κ.μ.  τεχνικού και τα 5724  κ.μ. καυσοξύλων  από 

δημοτικά κυρίως  δάση. 

2ον  Εκτός από την παραγωγή ξύλου έχουμε  και παραγωγή βοσκήσιμης ύλης   

η οποία  δεν είναι δυνατόν να μετρηθεί  αλλά όμως μπορούμε να  αναφέρουμε 

ότι στον Κίσαβο  υπάρχουν αρκετές κτηνοτροφικές μονάδες  των οποίων τα 

ζώα καλύπτουν μεγάλο μέρος της  τροφής τους από τα  παραγόμενη 

βοσκήσιμη ύλη   

3ον  Έχουμε παραγωγή αρωματικών φυτών , κυρίως ρίγανη ,τσάι,  φλαμούρι  

κλπ τα οποία συλλέγονται από τους κατοίκους και τους επισκέπτες  του 

βουνού   
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ΤΟΜΕΑΣ  ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ  
 
1ΟΝ  Υπάρχει  η ευκαιρία της θήρας  για όσους ασχολούνται με  αυτήν καθότι 
έχουμε παραγωγή  τριχωτών θηραμάτων  (αγριόχοιροι-ζαρκάδια- λαγοί)  και 
φτερωτά  (φασιανοί  πέρδικες αγριοπερίστερα ). Η θήρα γίνεται με δύο 
τρόπους  αφενός μεν εντός της ελεγχόμενης κυνηγετικής περιοχής η οποία 
είναι οριοθετημένη  και διαχειριζόμενη υπό της δασικής υπηρεσίας 
(Δασαρχείο Λάρισας) όπου έχουμε ελεγχόμενο αριθμό  θηραμάτων που θα 
θηρευτούν  κατά είδος . Στη προκειμένη περίπτωση γίνεται ότι και στη 
ξυλοπαραγωγή δηλαδή φροντίζουμε να έχουμε αειφορία  στη διαχείριση των 
θηραμάτων  και αφετέρου υπάρχει και ένα μικρότερο τμήμα στο οποίο η θήρα 
γίνεται ελεύθερα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία χωρίς να είμαστε σε 
θέση να γνωρίζουμε τον αριθμό θηραμάτων που έχουν  θηρευτεί. 
2ον  υπάρχει  δυνατότητα  για ορειβασία   καθόσον υπάρχουν διαθέσιμες 
διαδρομές σε συνεργασία με τον ορειβατικό σύλλογο  Λάρισας   και με  χρήση 
και του υπάρχοντος  ορειβατικού καταφυγίου στην περιοχή   του χωριού  
Σπηλιά. 
3ον  μπορεί  όποιος  θέλει να απολαύσει και τις φυσικές  ομορφιές του βουνού  
 

ΤΟΜΕΑΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  
 
Στον τομέα αυτόν   λαμβάνονται μέτρα  πρόληψης κατά των πυρκαγιών  με 
καθαρισμούς των δρόμων από την βλάστηση είτε με την φυσική παρουσία της 
δασικής υπηρεσίας (περιπολίες ), γίνονται αναδασώσεις  για την αύξηση  των 
δασών και συνάμα για την προστασία  τους εδάφους από τις διαβρώσεις  
αλλά και την  προστασία του υδρολογικού  κύκλου, καθώς επίσης και η 
διατήρηση της άγριας ζωής  είτε με εμπλουτισμό των πληθυσμών  είτε  με την 
προστασία του υπάρχοντος 
 
Αν και θα περίμενε κανείς ότι η διαδικασία αυτή, που για να κτιστεί στην χώρα 
μας χρειάστηκαν πάνω από 50 χρόνια δασοπονικής εμπειρίας και πράξης, θα 
προστατεύονταν ως κόρη οφθαλμού από τους έχοντες την ευθύνη διοίκησης 
των Δασικών Υπηρεσιών, δηλ. από την πολιτεία, εντούτοις τα πράγματα 
μιλούν για το αντίθετο. Οι εξελίξεις και οι αποφάσεις που πάρθηκαν κατά τα 
τελευταία είκοσι χρόνια για τη δασοπονία οδήγησαν τις δασικές υπηρεσίες, 
από  θεματοφύλακες της προστασίας και του ορθολογισμού της διαχείρισης 
των δασών, στη φάση της πλήρους σχεδόν διάλυσης, με προφανή αδυναμία 
να στηρίξουν την εφαρμογή όλων αυτών που αναπτύχθηκαν παραπάνω. 
Ενώ, η συνέχιση αυτής της κατάστασης, όχι μόνο θα προκαλέσει δυσκολίες 
στην πιστοποίηση των δασών, αλλά μπορεί να οδηγήσει και σε πλήρη 
αναστολή κάθε υλοτομικής επέμβασης στα δάση, εξαιτίας των μη 
αναστρέψιμων επιπτώσεων που προκαλούν τέτοιες καταστάσεις στο φυσικό 
περιβάλλον της χώρας. 
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Τα συναντώμενα δασικά είδη στην περιοχή του συμπλέγματος είναι  
 
FAGUS SILVATICA                Οξυά 
FAGUS ORIENTALIS     Οξυά 
ABIES BORISI REGIS     Ελάτη 
PINUS NIGRA              Μ.Πεύκη 
QUERCUS PUBESCENS     Δρυς 
QUERCUS CONFERTA     Δρυς  
QUERCUS COCCIFERA             Πουρνάρι 
CASTANEA VESCA                                   Καστανιά 
CAPRINUS DUINENSIS        Γαύρος 
CAPRINUS BETULUS     Γαύρος 
PLATANUS ORIENTALIS               Πλατάνι 
OLEA EUROPA                                 Αγριοελιά 
CORNUS MAS       Κρανιά 
OSTRYA CARPINIFOLIA                                    Οστρυά 
ULMUS CAMPESTRIS                  Καραγάτσι 
ACER PSEUDOPLATANUS             Ψευδοπλατάνι 
ACER PLATANOIDES                  Σφενδάμι 
ACER TRILOBUM                          Σφενδάμι 
SORBUS TORMINALIS     Σορβιά 
ILEX AQUIFOLIUM                    Αρκοδοπούρναρο 
FRAXINUS ORNUS                   Μελιός 
CERCIS SILICUASTRUM               Κουτσουπία 
                                                                                       Φιλύρα 
JUNIPERUS OXVCEDRUS                    Κέδρος 
JUNIPERUS COMMUNIS                               Κέδρος 
JUNIPERUS FOETIDISSIMA                          Μαλόκεδρος 
ERICA ARBOREIA                                Ρείκι 
ERICA VERTICILATA                                 Ρείκι 
SAMBUCUS NIGRA     Κουφοξυλιά 
RALIURUS AQULEATUS                     Παλιούρι 
BUXUS SEMPER VIRENS                   Πυξάρι 
RUS COTINUS                    Ρούδι 
PRUNUS SPINOSA                 Προύνος 
PHILLIREA MEDIA                    Φιλίκι 
ARBUTUS UNEDO                 Κουμαριά 
PISTACEA TEREBINTHUS     Κοκορεβυθιά 
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Η παρεδαφιαία βλάστηση αποτελείται κυρίως από τα είδη : 
 
FRAGARIA VESCA 
PTELIS AQUILINA 
ROSA CANINA 
THYMUS SERPILUM 
HELLEBORUS CYCLOPHYLLUS 
CISTUS INCANUS 
SPARTIUM JUNCEUM 
VISCUM ALBUM 
 
Τέλος ο χλωροτάπητας συγκροτείται από σύνθετα , ψυχανθή και 
αγροστώδη 
 
GRAMINAE       Είδη αγροστωδών  
PAPILIONACEAE                Είδη ψυχανθών 
CRUCIFERAE                 Είδη σταυρανθών 
ANEMONAE       Είδη ανεμώνης 
Καθώς και από αρκετά είδη των οικογενειών αυτών. 
      Από όλα τα παραπάνω είδη εκμεταλλεύσιμες συστάδες σχηματίζουν η 
οξυά , η ελάτη και η δρυς και σε λίγες περιοχές η κουμαριά με την αριά. 
 
 
 
                                                                                                                               ΑΓΙΑ  24-5-2013 
 
 
 
 

 


