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1. Δηζαγσγή – Γεληθά ζηνηρεία νηθνηόπνπ Juniperus foetidissima 

Ζ παξνύζα έθζεζε αθνξά ζηελ θαηαγξαθή ησλ δξάζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα 

κειεηεζεί ε ζύζηαζε θαη ε δνκή ησλ πιεζπζκώλ θαη ησλ ζπζηάδσλ ηνπ Juniperus foetidissima (9560*) 

εληόο ηεο πεξηνρήο Natura 2000 ηνπ Δζληθνύ Γξπκνύ Νίηεο (GR2440004). Ζ ζπγθεθξηκέλε έθζεζε είλαη 

κόλν ελδεηθηηθή, θαζώο ηα νξηζηηθά απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ζα παξνπζηαζηνύλ ζηελ ηειηθή 

έθζεζε, πνπ ζα ππνβιεζεί κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο Γξάζεο Α.7 ηνπ Έξγνπ. 

Ζ αξρηθέο ελέξγεηεο πινπνίεζεο ηεο Γξάζεο Α.7 αθνξνύζαλ ζηε ιεπηνκεξή ραξηνγξάθεζε πιεζπζκώλ 

θαη νηθνηόπσλ ηνπ Juniperus foetidissima, πνπ πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο είραλ εληνπηζηεί ζηελ 

πεξηνρή Φαθίηζα ηεο Νίηεο θαη πεξηιακβάλνληαλ ζηνπο νηθόηνπνπο πξνηεξαηόηεηαο ηεο πεξηνρήο Natura 

2000. Από ηε ιεπηνκεξή δηεξεύλεζε ηεο πεξηνρήο όκσο εληνπίζηεθαλ θαη λένη νηθόηνπνη, νη νπνίνη 

αλαζεσξνύλ ηα αξρηθά δεδνκέλα θαη εθθξάδνπλ ηε δηαθνξεηηθή γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηνπ είδνπο ζηελ 

πξνζηαηεπόκελε πεξηνρή ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε θαηαγξαθή. Δπεηδή νη λέεο πεξηνρέο είλαη πνιύ 
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πεξηζζόηεξεο από ηελ αξρηθή θαη παξνπζηάδνπλ ηδηαηηεξόηεηεο, ζεσξήζεθε ζεκαληηθό λα 

ραξηνγξαθεζνύλ θαη λα κειεηεζνύλ. 

Νη πξνεγνύκελεο αλαθνξέο δηακόξθσλαλ έλα πιαίζην αληηιήςεσλ, πνπ ηζρύεη ζε γεληθόηεξε ζεώξεζε 

παξά ηηο ηδηαηηεξόηεηεο πνπ θαίλεηαη λα πξνζηδηάδνπλ ζηελ Νίηε. Νη γεληθόηεξεο δηαπηζηώζεηο γηα ηνπο 

θπζηθνύο πιεζπζκνύο ηνπ Juniperus foeditissima, ηόζν ζηελ Νίηε όζνλ θαη ζε γεηηνληθέο πεξηνρέο 

(Ξαξλαζζό) είλαη όηη, ην ελ ιόγσ είδνο παξνπζηάδεηαη ζπλήζσο σο νξηαθό θαη δηάδνρν πξνο ηα αλώηεξα 

όξηα εμάπισζεο ηεο Θεθαιεληαθήο ειάηεο (Κπξόθαο θ.α. 1996, Γεκόπνπινο 1993, Θαξέηζνο 2001). 

Ππλήζσο αλαπηύζζεηαη ζε αζβεζηνιηζηθά ππνζηξώκαηα, όπνπ ηα εδάθε εκθαλίδνληαη έληνλα 

δηαβξσκέλα θαη «απνθεθαιηζκέλα» θαη ζπλήζσο κε έλαλ εδαθηθό νξίδνληα, πινύζην ζε νξγαληθή νπζία.  

Θαηά ηνλ Κνπιόπνπιν (1965), ην Juniperus foetidissima θύεηαη θπξίσο ζηελ πεξηνρή ηεο δηάπιαζεο ησλ 

θπιινβόισλ πιαηύθπιισλ, ελώ ζρεκαηίδεη θαη ηα αλσδαζηθά όξηα, όπσο ζην όξνο Θπιιήλε. Απαληάηαη 

ζηα όξε όιεο ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο κεηά ηεο ειάηεο, θπιινβόισλ δξπώλ, αλαηνιηθνύ γαύξνπ θ.ιπ., 

είηε θαη’ άηνκν, είηε θαηά κηθξέο ζπζηάδεο, θπξίσο ζηελ πεξηνρή ηεο ειάηεο θαη είλαη πεξηδήηεην από ηνπο 

ληόπηνπο πιεζπζκνύο γηαηί παξάγεη νηθνδνκηθή μπιεία άξηζηεο πνηόηεηαο.  

Θαηά ηνπο Quezel (1973) θαη Barbero & Quezel (1976), ην Juniperus foetidissima είλαη ην πιένλ άθζνλν 

από άιια είδε Juniperus θαη ζρεκαηίδεη ζεκαληηθνύο πιεζπζκνύο ζε δηάθνξα νξεηλά ζπγθξνηήκαηα ηεο 

Διιάδαο. Πηνλ νξεηλό κεζνγεηαθό όξνθν ζπληζηά ζπρλά κηα όςε κέζα ζηηο ππνβαζκηζκέλεο δώλεο ηεο 

Abies cephalonica κε λόηηα έθζεζε θαη ζηνλ νξν-κεζνγεηαθό όξνθν, καδί κε ηα άιια δελδξώδε είδε 

Juniperus, κπνξνύλ λα έρνπλ έλα θάπνην ξόιν ζηα βνπλά ηεο λόηηαο Διιάδαο. Γηαθξίλνπλ δε ζηνλ 

Ξαξλαζζό κηα θπηνθνηλσληθή έλσζε κε Juniperus excelsa θαη Juniperus communis var. hemispherica, 

όπνπ ην Juniperus foetidissima, έρεη δηάζπαξηε εκθάληζε. Πηα Βαξδνύζηα ν Quezel, (1973), πεξηγξάθεη 

ηνπο ζρεκαηηζκνύο ηνπ, σο κία έλσζε κε ην όλνκα Juniperus foetidissima et Onobrychis ebenoides var. 

minor σο ηδηαίηεξε όςε ηεο ζπλέλσζεο Stipo-Morinion. Θεσξεί δε, όηη ε ελ ιόγσ θπηνθνηλσλία δελ είλαη 

εηδηθή ησλ Βαξδνπζίσλ, αιιά ζα πξέπεη λα αληηπξνζσπεύεηαη κε ηελ ίδηα ή δηαθνξεηηθή ρισξηδηθή 

ζύλζεζε θαη ζ’ άιια όξε ηεο Διιάδαο, εθόζνλ παξόκνηνη ζρεκαηηζκνί έρνπλ εληνπηζζεί ζηα λόηηα 

αληεξείζκαηα ηνπ Ξαξλαζζνύ θαη ηεο Ρύκθεο ζηελ Ξίλδν. Νη Georgiadis & Dimopoulos (1993), θαη ν 

Γεκόπνπινο (1993), ζηελ Θπιιήλε δηαθξίλνπλ κηα ηδηαίηεξε θπηνθνηλσλία Juniperetum foetidissimae ass. 

nova, όπνπ θπξηαξρεί ην είδνο απηό, κε ραξαθηεξηζηηθά είδε ηα: Acer monspessulanum, Prunus mahaleb, 

θαη Dianthus biflorus.  

Θαηά ηνλ Θαξέηζν (2002), ζηελ Νίηε ε παξνπζία ηνπ Juniperus foetidissima είλαη γεληθά πνιύ 

πεξηνξηζκέλε θαη εκθαλίδεηαη εληόο ηνπ νξεηλνύ-κεζνγεηαθνύ νξόθνπ βιάζηεζεο ζε κηθηέο κε ηελ ειάηε 

ζπζηάδεο, θαηά θαλόλα δηαζπαζκέλεο θαη ππνβαζκηζκέλεο. Κόλν ζε κία ζέζε ζην Μεξνβνύλη αλαηνιηθά 

από ηε ζέζε «Θαηαβόζξα», δεκηνπξγεί κηα ακηγή ζπζηάδα κεηαμύ ησλ 1500 θαη 1700 m, κε αξαηά άηνκα 

Juniperus foetidissima, επί ησλ αλαηνιηθώλ θαη λνηίσλ εθζέζεσλ, όκσο βξίζθεηαη εθηόο ησλ νξίσλ ηεο 

πεξηνρήο Natura 2000. Ππνξαδηθά εκθαλίδεηαη ζηνλ νξν-κεζνγεηαθό όξνθν, ζηα δαζνόξηα ησλ λνηίσλ 

εθζέζεσλ, ρσξίο λα απνπζηάδεη κε ηελ ίδηα ζπνξαδηθή κνξθή, από ηνπο βξαρώδεηο αζβεζηνιηζηθνύο 
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ζρεκαηηζκνύο ησλ πςειόηεξσλ θνξπθώλ Ξύξγνπ θαη Γξεβελνύ, κέρξη ησλ 2000 m Νη πεξηζζόηεξεο 

ζπζηάδεο ζρεκαηίδνληαη απνθιεηζηηθά ζε ππόβαζξν αζβεζηνιίζνπ κε ειάρηζην έδαθνο ή ζηηο θαιύηεξεο 

πεξηπηώζεηο ζε έδαθνο ηύπνπ ξεληδίλα κε κεγάιν πνζνζηό επηθαλεηαθώλ βξάρσλ. Δπίζεο αλαθέξεη όηη 

κεκνλσκέλα εληππσζηαθά άηνκα ύςνπο 15 m, αιιά θαη ζπδελδξίεο θαζώο θαη κηθξέο ζπζηάδεο ηνπ ελ 

ιόγσ είδνπο, ππάξρνπλ ζηε βόξεηα θαη λόηηα ζηέςε ηνπ θαξαγγηνύ ηνπ Γνξγνπνηάκνπ, επάλσ ζε 

πιαθνπαγή αζβεζηόιηζν θαη ζε έδαθνο ηύπνπ ξεληδίλα. 

Πε ζρέζε κε ηηο δεηγκαηνιεςίεο ηνπ, ζηελ Νίηε δεκηνπξγεί κηα ηδηαίηεξε θπηνθνηλόηεηα. Υο δηαγλσζηηθά 

taxa ηεο θπηνθνηλόηεηαο ζεσξεί ηα είδε: Juniperus oxycedrus ssp. oxycedrus, Rumex kerneri, Aurinia 

saxatilis ssp. orientalis θαη Fragula rupestris.  

Ρν ύςνο ηνπ δελδξώδνπο (ζακλώδνπο) νξόθνπ θπκαίλεηαη κεηαμύ 4 θαη 5 m, θαη δελ μεπεξλά ηα 6 m, 

ζηηο θαιύηεξεο πεξηπηώζεηο. Ν βαζκόο θάιπςεο ηνπ ελ ιόγσ νξόθνπ δελ μεπεξλά ην 60% κε κέζν όξν 

πεξίπνπ ην 40%. Ν ζακλώδεο όξνθνο απνηειείηαη από Juniperus oxycedrus ssp. oxycedrus, Rosa 

pulverulenta θαη Daphne oleoides κε κεγάιε ζπρλόηεηα εκθάληζεο. Ν βαζκόο θάιπςεο ηνπ ζακλώδνπο 

νξόθνπ θαηά κέζν όξν είλαη πεξίπνπ 40%, ρσξίο λα μεπεξλά ην 60%. Ζ παξεδαθηαία βιάζηεζε 

ζπλίζηαηαη από ηα είδε Brachypodium rupestre, Cerastium cadidissimum, Galium thymifolium, 

Pterocephalus perennis ssp. perennis, Koeleria lobata, Thymus longicaulis ssp. chaubardii, Festuca polita, 

Teucrium chamaedrys ssp. chamaedrys θαη πιήζνο άιισλ εηδώλ κε κηθξόηεξε πιεζνθάιπςε θαη 

ζπρλόηεηα εκθάληζεο. Ζ θάιπςε ηνπ πνώδνπο νξόθνπ, θαηά κέζν όξν, είλαη πεξίπνπ 30%. 

Ζ ελ ιόγσ θπηνθνηλόηεηα, δελ παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο νκνηόηεηεο κε ηε θπηνθνηλσλία Juniperetum 

foetidissimae, πνπ πεξηγξάθεη ν Γεκόπνπινο (1993), ζην όξνο Θπιιήλε, αλ θαη εκθαλίδεηαη ζε αληίζηνηρα 

πςόκεηξα θαη γεσινγηθό ππόβαζξν. Ρα ραξαθηεξηζηηθά taxa ζηελ Θπιιήλεο δελ ζπκκεηέρνπλ ζηε 

ζύλζεζε ησλ ζρεκαηηζκώλ απηώλ ζηελ Νίηε, νύηε ππάξρεη εκθάληζε θνηλώλ ραξαθηεξηζηηθώλ taxa, πιελ 

ειαρίζησλ, ηεο Stipo-Morinion. Νκνηόηεηεο εκθαλίδνληαη θπξίσο ζε ζηνηρεία ηεο Daphno-Festucetalia, 

όπσο ζηα είδε: Koeleria lobata, Cerastium candidissimum, Aubrieta deltoidea, Pterocephalus perennis 

ssp. perennis, Bromus squarosus, Eryngium amethystinum θαη ζε αξθεηά ζπλνδά είδε θπξίσο ηεο 

Quercetalia pubescentis, όπσο Juniperus communis, J. oxycedrus ssp. oxycedrus, Thymus longicaulis ssp. 

chaubardii. 

Αληίζεηα ζεκαληηθέο ζπγγέλεηεο παξνπζηάδνληαη κε ηελ θπηνθνηλσληθή έλσζε Juniperus excelsa θαη 

Juniperus communis var. hemispherica, πνπ πεξηγξάθεθε ζηνλ Ξαξλαζζό από ηνπο Barbero & Quezel 

(1976). Θνηλά είδε κε ακθόηεξε ζεκαληηθή ζηαζεξόηεηα είλαη ηα εμήο: Juniperus communis ssp. nana, 

Abies cephalonica, Daphne oleoides, Astragalus creticus ssp. rumelicus, Anemone blanda, Galium 

thymifolium, Satureja alpina ssp. meridionalis, Cerastium candidissimum, Geranium subcaulescens θαη 

Aubrieta deltoidea. Ξεξηζζόηεξν ζπγγελήο όκσο, παξνπζηάδεηαη ε θπηνθνηλσλία Juniperus foetidissima-

Onobrychis ebenoides var. minor, πνπ πεξηγξάθεη ν Quezel (1973), ζηα Βαξδνύζηα. Υο ραξαθηεξηζηηθά 

taxa ρξεζηκνπνηεί ηα εμήο: Juniperus foetidissima, Onobrychis ebenoides, Sideritis raeseri, Scabiosa 

crenata, Ridera graeca, Pedicularis graeca θαη Rhinanthus pubescens. Ρα είδε απηά δελ απνπζηάδνπλ από 

ηε ρισξίδα ηεο Νίηεο, αιιά δελ ζπκκεηέρνπλ απνθιεηζηηθά ζηε ζύλζεζε ησλ ζπζηάδσλ ηεο Juniperus 

foetidissima πνπ δηαπξαγκαηεπόκαζηε. Πεκαληηθέο εμάιινπ νκνηόηεηεο, δειώλεη ε θνηλή παξνπζία ησλ 
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εηδώλ: Pterocephalus perennis ssp. perennis, Cerastium candidissimum, Koeleria lobata, Aubrieta 

deltoidea θαη Daphne oleoides. 

Ζ εκθάληζε ησλ ζρεκαηηζκώλ ηνπ Juniperus foetidissima εληόο ηεο δώλεο ησλ δαζώλ ηεο ειάηεο θαη ε 

επέθηαζε ηνπο θαηά πεξίπησζε θαη ζηηο αλσδαζηθέο πεξηνρέο, παξνπζηάδεη κεγάιε εηεξνγέλεηα ζηε 

ζύλζεζε ησλ εηδώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ, εθόζνλ ππεηζέξρνληαη είδε ησλ πςνκεηξηθά γεηηνληθώλ αλσηέξσλ 

ζπληαμηλνκηθώλ κνλάδσλ Potentilletalia speciosae θαη Asplenietea trichomanis. 

Ππκπεξαζκαηηθά, ζα ήηαλ ζθόπηκν λα παξαηεξήζνπκε, όηη νη βηβιηνγξαθηθέο θπηνθνηλσληνινγηθέο 

αλαθνξέο, ζρεηηθά κε ηνπο ζρεκαηηζκνύο ηνπ Juniperus foetidissima, είλαη ηδηαίηεξα θησρέο γηα ηνλ 

Διιεληθό ρώξν.  

Από δπλακηθή άπνςε, ηα «δάζε» Juniperus foetidissima, ζα πξέπεη λα ζεσξεζνύλ σο ππνβαζκηζκέλε 

ζεηξά ησλ ειαηνδαζώλ, εθόζνλ ε ειάηε ζπκκεηέρεη κε ζεκαληηθή παξνπζία ζηε ζύλζεζή ηνπο. Ρελ 

άπνςε απηή ππνζηεξίδνπλ άιισζηε θαη νη Barbero & Quezel (1976) θαη ν Γεκόπνπινο (1993). Ν 

ηειεπηαίνο κάιηζηα επηρεηξεί λα ζπλδέζεη ηηο εκθαλίζεηο ησλ ζρεκαηηζκώλ απηώλ, κε ην γεσινγηθό 

ππόβαζξν, ην νπνίν ζην όξνο Θπιιήλε απνηειείηαη από πιαθνπαγείο αζβεζηόιηζνπο. Υο εθ ηνύηνπ, 

ζεσξεί ηηο θπηνθνηλσλίεο απηέο σο «ςεπδν-θιηκαθηθέο», πνπ επλνήζεθαλ επηπξόζζεηα από ηηο 

αλζξώπηλεο επεκβάζεηο. Αληίζηνηρα θαη ζηελ Νίηε έρνπκε εληνπίζεη ηα πην αθκαία άηνκα ηνπ Juniperus 

foetidissima, ζε πιαθνπαγή αζβεζηόιηζν, αιιά κόλν ζεκεηαθά. Νη πιένλ ζπκπαγείο θαη εθηεηακέλνη 

ζρεκαηηζκνί ζηελ Νίηε, εκθαλίδνληαη ζηηο εμάξζεηο θαη ζηα αληεξείζκαηα ησλ πιένλ θησρώλ θαη μεξώλ 

αζβεζηνιηζηθώλ θιηηύσλ, λνηίσλ γεληθώο εθζέζεσλ. Υο γεληθεπκέλε άπνςε απνδερόκαζηε εθείλε ηνπ 

Κνπιόπνπινπ (1965), ν νπνίνο ζεσξεί ην Juniperus foetidissima σο «ιίαλ ιηηνδίαηην» είδνο, πνπ 

αλαπηύζζεηαη επί μεξώλ βξαρσδώλ αζβεζηνιηζηθώλ νξέσλ. Δπηπιένλ, έρνπκε εληνπίζεη, αιιά θαη 

ππάξρνπλ αλαθνξέο, όηη νη ζπζηάδεο απηέο πεξηζζόηεξν δέρζεθαλ ηηο θαηαζηξνθηθέο αλζξώπηλεο 

επεκβάζεηο, θπξίσο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ πνιύηηκνπ μύινπ ηνπο, ην νπνίν είλαη αζαπέο θαη 

ρξεζηκνπνηείην ζηελ θαηαζθεπή αγξνηηθώλ ζθεπώλ θαη ζηελ νηθνδνκηθή.  

Δπίζεο απνδερόκαζηε πξνο ην παξόλ ηελ ζπληαμηλνκηθή άπνςε, όηη νη ζπζηάδεο ηεο Νίηεο ζα πξέπεη λα 

εληαρζνύλ ζηε ζπλέλσζε Stipo-Morinion, ηεο ηάμεο Daphno-Festucetalia θαη ηεο θιάζεο Daphno-

Festucetea.  

 

 

 

2. Οηθόηνπνη Juniperus foetidissima ζηελ Οίηε 

Πηελ Νίηε, πέξαλ ηνπ ησλ δηαπηζησκέλσλ πιεζπζκώλ ηνπ Juniperus foetidissima ζηηο πεξηνρέο Φαθίηζα 

θαη Ρξάπεδα, δηαπηζηώζεθε ε ππάξμε θαη ζε άιιεο ζέζεηο: Φαθίηζα 2, Ρξάπεδα 2, Ξξνθήηεο Ζιηάο, 

Ρζνύθα, Αθνλόξαρε 1 θαη 2, Θαηαξξάθηεο θαη Καηάθηα. Έλαο γεληθόο ράξηεο κε ηηο ζέζεηο όπνπ 

εληνπίζηεθε ην είδνο εληόο ηεο πεξηνρήο Natura 2000 παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθόλα 1. Δδώ πξέπεη λα 

ζεκεησζεί επίζεο θαη ε ύπαξμε πιεζπζκώλ εθηόο ηεο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρήο, νη ζέζεηο ησλ νπνίσλ 
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δελ παξνπζηάδνληαη ζηελ Δηθόλα 1. Δπίζεο παξαηίζεηαη ε Δηθόλα 2 όπνπ έρεη γίλεη ε ζρεηηθά πην αθξηβήο 

ρσξνζέηεζε ησλ πιεζπζκώλ  

 
Δηθόλα 1. Θέζεηο εληνπηζκνύ κε πιεζπζκνύο Juniperus foetidissima ζηελ Νίηε.  

 
 

 
Δηθόλα 2. Δθηάζεηο αλά ζέζε εληνπηζκνύ ηνπ Juniperus foetidissima ζηελ Νίηε.  
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3. Θαηάζηαζε πιεζπζκώλ Juniperus foetidissima ζηελ Οίηε 

3.1. Πεξηνρή Φαθίηζα 1 

Πηελ πεξηνρή Φαθίηζα έγηλαλ αλαιπηηθέο θαηαγξαθέο ησλ αηόκσλ Juniperus foetidissima. 

Ξξαγκαηνπνηήζεθε ιεπηνκεξήο ραξηνγξάθεζε κε ιήςε γεσγξαθηθώλ ζπληεηαγκέλσλ ζε θάζε δέλδξν. 

Ξξόζζεηα ζε θάζε δέλδξν έρνπλ ιεθζεί βηνκεηξηθά ζηνηρεία. Ππγθεθξηκέλα κεηξήζεθαλ ε ζηεζηαία 

δηάκεηξνο θαη ην ύςνο θάζε δέλδξνπ θαη έγηλε πξνζδηνξηζκόο ηνπ θύινπ, όπνπ απηό ήηαλ δπλαηό. Από 

ηελ πεξηνρή απηή ζπιιέρζεθαλ θιάδνη, νη νπνίνη κεηαθέξζεθαλ ζην εξγαζηήξην, ώζηε λα κεηξεζνύλ νη 

θαξπνί θαη λα εθηηκεζεί ην αλαπαξαγσγηθό ηνπο δπλακηθό. Γηα κία θαιύηεξε εθηίκεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ 

ζηξνβίισλ θαη άξα ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ δπλακηθνύ ηνπ Juniperus foetidissima, επηιέρζεθε έλα άηνκν κε 

κέζε πνζόηεηα ζηξνβίισλ (δέλδξν δείθηεο). Θάησ από ην άηνκν απηό ζηξώζεθαλ δίρηπα γηα ηε ζπιινγή 

ησλ ζηξνβίισλ νη νπνίνη απηή ηελ επνρή έρνπλ σξηκάζεη θαη κέρξη ην ιηώζηκν ηνπ ρηνληνύ ηελ άλνημε ζα 

έρνπλ απνξξηθζεί. Κε ηνλ ηξόπν απηό ζα γίλεη κηα αθξηβείο θαηακέηξεζε ησλ ζηξνβίισλ θαη κε ζύγθξηζε 

κε άιια άηνκα ζα κπνξνύζε λα γίλεη αθξηβέζηεξε εθηίκεζε ηνπ αξηζκνύ ηεο εδαθηθήο ηξάπεδαο 

ζπεξκάησλ. Δπίζεο, ζε θάζε ζήιπ δέλδξν θαηαγξαθόηαλ ε θαηάζηαζε θαξπνθνξίαο κε πνηνηηθά θξηηήξηα 

ζε ηξεηο θαηεγνξίεο (δέλδξα κε κηθξή, κέηξηα θαη κεγάιε θαξπνθνξία). Ζ αλαιπηηθή θαηαγξαθή 

πιεξνθνξηώλ ζην πεδίν πεξηιάκβαλε θαη πξόζζεηα ζηνηρεία, όπσο ν αξηζκόο θνξκώλ ζε θάζε δέλδξν, 

ελώ έγηλε θαη αθξηβήο απνηύπσζε αθόκα θαη ηεο θπζηθήο αλαγέλλεζεο ηνπ είδνπο. Ρέινο ιήθζεζαλ 

ηξππαλίδηα από ηνπο θνξκνύο δέλδξσλ γηα ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκό ηεο ειηθίαο ηνπο (Δηθόλα 3). 

 
 

 
Δηθόλα 3: Ιήςε ηξππαληδίσλ ζηελ πεξηνρή Φαθίηζα 1 (Πεπηέκβξηνο 2014). 
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Δηθόλα 4: Θαηαγξαθή πιεζπζκώλ Juniperus foetidissima ζηελ πεξηνρή Φαθίηζα.
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Δίθνλα 5. Ιήςε γεσγξαθηθώλ ζπληεηαγκέλσλ ζε αλαγέλλεζε Juniperus foetidissima ζηελ πεξηνρή 

Φαθίηζα θαη παξαηήξεζε κε θηάιηα ζε πεξηνρέο πνπ δελ ήηαλ δπλαηή ε πξνζέγγηζε ζηελ πεξηνρή Φαθίηζα 
(Ηνύιηνο 2013). 

 

 
Δηθόλα 6: Αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ νηθνηόπνπ Juniperus foetidissima ζηελ πεξηνρή Φαθίηζα1 (Ηνύιηνο 2013). 

 

 
Δηθόλα 7: Νηθόηνπνο Juniperus foetidissima ζηελ πεξηνρή Φαθίηζα 1 (Ηνύιηνο 2013). 
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H γεσγξαθηθή απνηύπσζε ηεο εμάπισζεο ηνπ είδνπο θαη νη αθξηβείο ζέζεηο ησλ δέλδξσλ, πνπ 

κεηξήζεθαλ ζηε Φαθίηζα παξνπζηάδνληαη ζηελ Δηθόλα 4. Ππλνιηθά κεηξήζεθαλ επηηόπνπ 283 δέλδξα 

ζηελ ελ ιόγσ πεξηνρή κε ηε ρξήζε GPS, ζηα νπνία ειήθζεζαλ θαη βηνκεηξηθά ζηνηρεία. Πηα ζεκεία πνπ ε 

πξόζβαζε δελ ήηαλ εθηθηή, δει. ζηηο δπζπξόζηηεο πεξηνρέο, γηλόηαλ επηζήκαλζε ησλ δέλδξσλ ζε ράξηε 

κεηά από ιεπηνκεξή παξαηήξεζε κε θηάιηα (Δηθόλα 5). 

Δθηόο ησλ θαηαγξαθώλ θαη ησλ απεηθνλίζεσλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ε εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ 

πιεζπζκνύ ζηελ πεξηνρή Φαθίηζα 1, πξαγκαηνπνηήζεθε κε κεηξήζεηο ζε πεηξακαηηθή επηθάλεηα ζε 

αληηπξνζσπεπηηθή ζέζε ηνπ νηθνηόπνπ εκβαδνύ 1.057 m2 κε κέζν πςόκεηξν 1.524 m (Δηθόλα 8). Πηελ 

επηθάλεηα απηή ε ππθλόηεηα ηνπ πιεζπζκνύ πξνζδηνξίζηεθε ζε 26 δέλδξα αλά ζηξ. ή 255 δέλδξα αλά 

ha θαη θαηαγξάθεθαλ ζπλνιηθά 27 δέλδξα. Από ην ζύλνιν ησλ αηόκσλ ηνπ δείγκαηνο ε αλαινγία 

αξζεληθώλ-ζειπθώλ (Α/Θ) ήηαλ 8:6 (1,3). Πε πνζνζηό 48% (13 άηνκα) δελ ήηαλ δπλαηή ε δηεπθξίληζε 

ηνπ θύιινπ. 

 

 
Δηθόλα 8: Ξεηξακαηηθή επηθάλεηα ζηελ πεξηνρή Φαθίηζα 1 γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο θαηάζηαζεο ηνπ 

πιεζπζκνύ Juniperus foetidissima. 
 

Ρα δέλδξα κηθξήο ειηθίαο ή κάιινλ ρακεινύ ύςνπο πνπ ζπληζηνύλ ηε θπζηθή αλαγέλλεζε απνηεινύζαλ 

ην 15% ηνπ ζπλόινπ ηνπ δείγκαηνο (4 άηνκα) θαη είραλ κέζν ύςνο 0,88m. Αληίζηνηρα ην κέζν ύςνο ησλ 

ελήιηθσλ δέλδξσλ ήηαλ 5,13 m κε κέζε δηάκεηξν 25,2 cm. Ρα αξζεληθά δέλδξα είραλ κέζν ύςνο 5,2 m 

θαη κέζε δηάκεηξν 27,5 cm, ελώ ηα ζειπθά 6,9 m θαη 36,2 cm, αληίζηνηρα. 
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Από ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ αλά θαηεγνξία ύςνπο, πξνθύπηεη όηη ε πιεηνςεθία ησλ αηόκσλ 

(πνζνζηό 33%) έρεη ύςε κεηαμύ 4 θαη 6 κέηξσλ, ελώ εληόο ηεο πεηξακαηηθήο επηθάλεηαο δελ βξέζεθαλ 

άηνκα κε ύςε κεγαιύηεξα ησλ 10 m (Πρήκα 1). Πε ζρέζε κε ηε ζηεζηαία δηάκεηξν (Πρήκα 2), θαίλεηαη 

όηη ε πιεηνςεθία ησλ αηόκσλ (37%) έρεη κηθξέο δηακέηξνπο (κηθξόηεξεο ησλ 10 cm), όκσο ην πνζνζηό 

κε πνιύ κεγάιεο δηακέηξνπο (πάλσ από 60 cm) είλαη ζεκαληηθό (11%). Αληίζεηα, εληόο ηεο πεηξακαηηθέο 

επηθάλεηαο δελ βξέζεθαλ δέλδξα δηακέηξσλ από 30 έσο 50 cm. 

 
Πρήκα 1: Θαηεγνξηνπνίεζε πιήζνπο αηόκσλ Juniperus foetidissima αλά θαηεγνξία ύςνπο. 

 
Πρήκα 2: Θαηεγνξηνπνίεζε πιήζνπο αηόκσλ Juniperus foetidissima αλά θαηεγνξία ύςνπο. 
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Ζ ζρέζε ύςνπο-δηακέηξνπ όπσο πξνέθπςε από ηηο κεηξήζεηο εληόο ηεο πεηξακαηηθήο επηθάλεηαο 

πξνζεγγίδεηαη θαιύηεξα από γξακκηθή εμίζσζε θαη παξνπζηάδεη ηθαλνπνηεηηθή όκσο όρη ηζρπξή ζπζρέηηζε 

(R2= 0,43, Πρήκα 3). 

 
Πρήκα 3: Πρέζε ύςνπο – δηακέηξνπ ησλ δέλδξσλ Juniperus foetidissima ζηελ πεξηνρή Φαθίηζα. 

 

Ρν αλαπαξαγσγηθό δπλακηθό ηεο πεξηνρήο εθηηκήζεθε κέζσ ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ ζειπθώλ δέλδξσλ 

πνπ έθεξαλ θώλνπο ζε 3 θαηεγνξίεο (1 κεγάιε, 2 κέηξηα θαη 3 κηθξή ππθλόηεηα θώλσλ). Από ηα 5 

ζειπθά άηνκα πνπ βξίζθνληαλ εληόο ηεο δεηγκαηνιεπηηθήο επηθάλεηαο ηα 2 είραλ κεγάιε ππθλόηεηα 

θώλσλ, ην 1 κέηξηα θαη ηα 2 κηθξή. 

 

 

3.2. Πεξηνρή Φαθίηζα 2 

Ζ πεξηνρή Φαθίηζα 2 δηαρσξίδεηαη από ηελ Φαθίηζα 1 από δάζνο ειάηεο. Θαηαιακβάλεη ηελ θνξπθή πνπ 

βξίζθεηαη λνηηνδπηηθόηεξα από ηε Φαθίηζα 1 (Δηθόλα 1). Κεηαμύ ησλ δύν ζέζεσλ θαη εληόο ηεο δώλεο ηεο 

ειάηεο ππάξρνπλ δηάζπαξηα άηνκα Juniperus foetidissima θπξίσο κεγάιεο ειηθίαο θαη κάιηζηα κε αξθεηά 

κεγάιε ππθλόηεηα, όκσο κε πεξηνξηζκέλε αλαγέλλεζε, πξνθαλώο ιόγσ αληαγσληζκνύ (Δηθόλα 9). Ρν 

είδνο γίλεηαη θπξίαξρν ζηηο θνξπθή ηεο πεξηνρήο Φαθίηζα 2 (Δηθόλα 10), όπνπ ππάξρεη δαζηθό άλνηγκα. Πε 

απηή ηε ζέζε εγθαηαζηάζεθε δεηγκαηνιεπηηθή επηθάλεηα κε ζθνπό ηελ εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ 

πιεζπζκνύ. Δπίζεο θαη ζηηο δύν δεηγκαηνιεπηηθέο επηθάλεηεο ζπιιέρζεθαλ εδαθηθά δείγκαηα γηα ρεκηθή 

αλάιπζε. 
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Πηελ πεξηνρή έγηλαλ αθξηβείο θαηαγξαθέο ησλ ζέζεσλ κεγάινπ αξηζκνύ δέλδξσλ ηόζν κεηαμύ ησλ 

ζέζεσλ Φαθίηζα 1 θαη Φαθίηζα 2 (εληόο ηνπ δάζνπο ειάηεο) όζν θαη ζηνπο ακηγείο πιεζπζκνύο ηνπ 

Juniperus foetidissima κε ζθνπό ηελ αθξηβή νξηνζέηεζε ηνπ νηθνηόπνπ (Δηθόλα 11).  

 
Δηθόλα 9: Κέηξεζε ζηεζηαίαο δηακέηξνπ αηόκνπ Juniperus foetidissima κεγάιεο ειίθίαο ζηελ πεξηνρή 

Φαθίηζα εληόο ηνπ δάζνπο Διάηεο (Ηνύιηνο 2013). 
 

 
Δηθόλα 10: Δμάπισζε ηνπ νηθνηόπνπ Juniperus foetidissima ζηελ πεξηνρή Φαθίηζα 2 (Ηνύιηνο 2013). 



15 

 
 

Δηθόλα 11. Θαηαγξαθέο αηόκσλ Juniperus foetidissima θαη ελδεηθηηθή νξηνζέηεζε πεξηνρήο λένπ νηθνηόπνπ ζηελ πεξηνρή Φαθίηζα. Ζ ζέζε ησλ 
δέλδξσλ επηζεκάλζεθε κε ρξήζε GPS (πξάζηλα ζεκεία) ή κε παξαηήξεζε όπνπ δελ ππήξρε πξνζβαζηκόηεηα (κπιε ζεκεία). 
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Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ πιεζπζκνύ ζηελ πεξηνρή Φαθίηζα 2 νξηνζεηήζεθε πεξηνρή έθηαζεο 

1.069 m2 ζε αληηπξνζσπεπηηθή ζέζε ζην δαζηθό άλνηγκα κε κέζν πςόκεηξν 1.457 m (Δηθόλα 12). Ζ 

ππθλόηεηα ησλ δέλδξσλ βξέζεθε ίζε κε 39 δέλδξα αλά ζηξ. ή 394 δέλδξα αλά ha θαη 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλνιηθά 39 αλαιπηηθέο θαηαγξαθέο. Ζ αλαινγία αξζεληθώλ-ζειπθώλ (Α/Θ) ήηαλ 8/5 

(1,6), ελώ ην πνζνζηό αηόκσλ κε δηαθξηηνύ θύιινπ ήηαλ αξθεηά πςειό (67%, 26 άηνκα).  

 
Δηθόλα 12: Ξεηξακαηηθή επηθάλεηα γηα ηελ εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ πιεζπζκνύ Juniperus 

foetidissima ζηελ πεξηνρή Φαθίηζα 2. Κε θόθθηλν έρεη ζεκαλζεί ε ζέζε ιήςεο εδαθηθνύ δείγκαηνο. 
 

Ρα λεαξά δέλδξα αληηζηνηρνύζαλ ζην 38,5% ηνπ ζπλόινπ ηνπ δείγκαηνο θαη είραλ κέζν ύςνο 0,82 m. Ρα 

ελήιηθα δέλδξα είραλ κέζν ύςνο 5,6 m θαη κέζε δηάκεηξν 23,1 cm, ελώ ηα αληίζηνηρα κεγέζε γηα ηα 

αξζεληθά δέλδξα ήηαλ 6,4 m θαη 31,6 cm θαη γηα ηα ζειπθά 6,4 m θαη 30,0 cm. 

Από ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ αλά θαηεγνξία ύςνπο, πξνθύπηεη όηη ε πιεηνςεθία ησλ αηόκσλ (ζε 

πνζνζηό 38%) έρεη ύςε κηθξόηεξα ησλ 2 κέηξσλ, ππνδεηθλύνληαο όηη ν ζπγθεθξηκέλνο πιεζπζκόο είλαη 
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λεώηεξνο ζε ζύγθξηζε κε εθείλνλ ηεο Φαθίηζα 1. Δπίζεο εληόο ηεο πεηξακαηηθήο επηθάλεηαο βξέζεθε κόλν 

έλα άηνκν κε ύςνο κεγαιύηεξν ησλ 10 m (Πρήκα 4). Πε ζρέζε κε ηε ζηεζηαία δηάκεηξν (Πρήκα 5), 

θαίλεηαη όηη ε πιεηνςεθία ησλ αηόκσλ (54%) έρεη κηθξέο δηακέηξνπο (κηθξόηεξεο ησλ 10 cm) θαη εληόο 

ηεο πεηξακαηηθήο επηθάλεηαο βξέζεθαλ δέλδξα όισλ ησλ θαηεγνξηώλ δηακέηξσλ. 

 
Πρήκα 4: Θαηεγνξηνπνίεζε πιήζνπο αηόκσλ Juniperus foetidissima αλά θαηεγνξία ύςνπο. 

 

 
Πρήκα 5: Θαηεγνξηνπνίεζε πιήζνπο αηόκσλ Juniperus foetidissima αλά θαηεγνξία ύςνπο. 
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Ζ ζρέζε ύςνπο-δηακέηξνπ όπσο πξνέθπςε από ηηο κεηξήζεηο εληόο ηεο πεηξακαηηθήο επηθάλεηαο 

πξνζεγγίδεηαη θαιύηεξα από εθζεηηθή εμίζσζε θαη παξνπζηάδεη ηθαλνπνηεηηθά ηζρπξή ζπζρέηηζε (R2= 

0,70, Πρήκα 6). 

 

 

Πρήκα 6: Πρέζε ύςνπο – δηακέηξνπ ησλ δέλδξσλ Juniperus foetidissima ζηελ πεξηνρή Φαθίηζα 2. 
 

Ρν αλαπαξαγσγηθό δπλακηθό ηεο πεξηνρήο εθηηκήζεθε κέζσ ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ ζειπθώλ δέλδξσλ 

πνπ έθεξαλ θώλνπο, ζε 3 θαηεγνξίεο όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ πιεζπζκνύ ηεο πεξηνρήο Φαθίηζα 1. 

Από ηα 5 ζειπθά άηνκα πνπ βξίζθνληαλ εληόο ηεο πεηξακαηηθήο επηθάλεηαο ην 1 είρε κεγάιε ππθλόηεηα 

θώλσλ, ηα 3 κέηξηα θαη 1 κηθξή. 

 

 

3.3. Πεξηνρή Τξάπεδα 1 

Αλαιπηηθέο θαηαγξαθέο δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ πεξηνρή Ρξάπεδα 1. Θαηαγξάθεθαλ 

ζπλνιηθά 16 δέλδξα. Πε απηή ηελ πεξηνρή ε εκθάληζε ηνπ είδνπο είλαη πνιύ αξαηή θαη ηα άηνκα έρνπλ 

αξθεηή απόζηαζε κεηαμύ ηνπο. Ν πιεζπζκόο ηνπο είλαη ακηγήο θαη θπξίσο απνηειείηαη από δέλδξα 

κεγάιεο ειηθίαο πνπ θαίλνληαη λα δέρνληαη θαηαπόλεζε εμαηηίαο ησλ δπζκελώλ ηνπηθώλ θιηκαηηθώλ 

ζπλζεθώλ, νη νπνίεο δηαρξνληθά έρνπλ δώζεη ζηα δέλδξα ηδηαίηεξεο κνξθέο ςειώλ ζάκλσλ, αξθεηά 

δηαθνξνπνηεκέλεο ζε ζύγθξηζε κε ηνπο πιεζπζκνύο άιισλ πεξηνρώλ (Δηθόλα 13). Δπίζεο ραξαθηεξηζηηθή 

είλαη ε απνπζία θπζηθήο αλαγέλλεζεο. Ζ ρσξνζέηεζε ηεο πεξηνρήο παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθόλα 14. 
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Δηθόλα 13: Άηνκν Juniperus foetidissima ζηελ πεξηνρή Ρξάπεδα 1 (Πεπηέκβξηνο 2014). 

 

 

 
Δηθόλα 14: Θαηαγξαθέο αηόκσλ Juniperus foetidissima θαη νξηνζέηεζε πεξηνρήο νηθνηόπνπ ζηελ πεξηνρή 

Ρξάπεδα.  



20 

 

3.4. Πεξηνρή Τξάπεδα 2 

Απνηειεί πεξηνρή πνπ εληνπίζηεθε πξόζθαηα θαη δελ έρεη αθόκα γίλεη θαηαγξαθή ηνπ νηθνηόπνπ. Ζ 

ύπαξμε ηνπ είδνπο έρεη επηβεβαησζεί από ην πξνζσπηθό ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ (Δηθ. 15). 

 
Δηθόλα 15: Δλδεηθηηθή νξηνζέηεζε πεξηνρήο λένπ νηθνηόπνπ ζηελ πεξηνρή Ρξάπεδα 2. 

 

 

3.5. Πεξηνρή Καηάθηα 

Πηε πεξηνρή έγηλε ιήςε γεσγξαθηθώλ ζηνηρείσλ γηα ηε γεληθή ρσξνζέηεζε ηνπ νηθνηόπνπ Juniperus 

foetidissima. Θαη ζε απηή ηελ πεξηνρή απαηηείηαη ιεπηνκεξήο ραξηνγξάθεζε. Δλδεηθηηθά ε ζέζε θάπνησλ 

αηόκσλ ηνπ είδνπο εκθαλίδνληαη ζηελ Δηθόλα 16. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζε απηή ηελ πεξίπησζε θαίλεηαη 

λα απνηειεί ε αλάπηπμε ηνπ είδνπο ζε δηαθνξεηηθό εδαθηθό ππόζηξσκα από εθείλν πνπ ζπλήζσο 

απαληάηαη. Ρα άηνκα ζηελ πεξηνρή γεληθά εκθαλίδνληαη κεκνλσκέλα ρσξίο ηδηαίηεξε ζπλνρή, ελώ έρνπλ 

κηθξέο ειηθίεο (Δηθόλα 17). Ζ ζέζε βξίζθεηαη ζην όξην ηεο πεξηνρήο Natura. 

Πηελ πεξηνρή απηή ζα κπνξνύζαλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ δξάζεηο εκπινπηηζκνύ ηνπ είδνπο, αθνύ πξώηα 

γίλνπλ νη απαξαίηεηεο αλαιπηηθέο θαηαγξαθέο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ππάξρνληνο πιεζπζκνύ θαζώο θαη νη 

απαξαίηεηεο εδαθνινγηθέο αλαιύζεηο. 
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Δηθόλα 16: Νξηνζέηεζε πεξηνρήο νηθνηόπνπ ζηελ πεξηνρή Καηάθηα. Ζ ζέζε ησλ δέλδξσλ επηζεκάλζεθε κε 

ρξήζε GPS (πξάζηλα ζεκεία). 
 
 
 
 
 

 
Δηθόλα 17:Κε ραξηνγξαθεκέλνο νηθόηνπνο Juniperus foetidissima ζηελ πεξηνρή Καηάθηα (Ηαλνπάξηνο 

2014). 
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3.6. Πεξηνρή Πξνθήηεο Ζιίαο 

Απνηειεί επίζεο λέα πεξηνρή πνπ θαηαγξάθεθε ε παξνπζία αηόκσλ Juniperus foetidissima. Πηελ Δηθόλα 

18 έρεη γίλεη ε αθξηβήο απνηύπσζε ηεο έθηαζεο ηνπ νηθνηόπνπ θαη έρνπλ ζεκαλζεί ηα δέλδξα ζηηο 

πξνζβάζηκεο ζέζεηο, ελώ κε παξαηήξεζε θαηαγξάθεθαλ θαη νη ζέζεηο δέλδξσλ ζηηο κε πξνζβάζηκεο. 

 
Δηθόλα 18: Νξηνζέηεζε ηνπ νηθνηόπνπ Juniperus foetidissima ζηελ πεξηνρή Ξξνθήηεο Ζιίαο. Ζ ζέζε ησλ 
δέλδξσλ επηζεκάλζεθε κε ρξήζε GPS (πξάζηλα ζεκεία) ή κε παξαηήξεζε όπνπ δελ ππήξρε 
πξνζβαζηκόηεηα (κπιε ζεκεία). Κε θίηξηλε γξακκή παξνπζηάδεηαη ην όξην ηεο πεξηνρήο Natura. 
 

 
Δηθόλα 19: Δλήιεθα δέλδξα Juniperus foetidissima ζηελ πεξηνρή Ξξνθήηεο Ζιίαο. Γεμηά δηαθξίλεηαη ε 
πεηξόρηηζηε εθθιεζία πνπ βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηνπ ιόθνπ (Ηνύιηνο 2014). 
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Δηθόλα 20: Άηνκα κεγάιεο ειηθίαο ζηηο πξνζβάζηκεο ζέζεηο ηεο θνξπθήο ηνπ Ξξνθήηε Ζιία (Ηνύιηνο 

2014). 
 

Από ηηο καθξνζθνπηθέο παξαηεξήζεηο κέρξη ζηηγκήο πξνθύπηεη όηη πξόθεηηαη γηα έλαλ πιεζπζκό κε αξθεηά 

κεγάιε ππθλόηεηα δέλδξσλ θπξίσο κεγάισλ ειηθηώλ θαη κε πεξηνξηζκέλε θπζηθή αλαγέλλεζε. Δπαξθήο 

αλαγέλλεζε θαίλεηαη λα ππάξρεη ζηε λόηηα πιεπξά ηνπ ιόθνπ ζε κε πξνζβάζηκε ζέζε (Δηθόλα 21). 

 
Δηθόλα 21: Άηνκα κηθξήο ειηθίαο ζε κε πξνζβάζηκε ζέζε ζηα λόηηα ηνπ ιόθνπ ηνπ Ξξνθήηε Ζιία 

(Ηνύιηνο 2014). 
 

Πηελ πεξηνρή ιήθζεθαλ ζηνηρεία αλάπηπμεο ησλ δέλδξσλ (ζηεζηαίεο δηάκεηξνη θαη ύςε) θαζώο θαη 

ηξππαλίδηα από ηνπο θνξκνύο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ειηθίαο. Δπίζεο έγηλε αλαιπηηθή θαηαγξαθή ηεο 

βιάζηεζεο (Δηθόλεο 22-24).  

Ρν επόκελν δηάζηεκα ζα μεθηλήζε ε αλάιπζε ησλ ηξππαληδίσλ πνπ έρνπλ ζπιιερζεί από ηελ πεξηνρή κε 

ζθνπό ηελ εθηίκεζε ηεο ειηθίαο ηνπ πιεζπζκνύ θαη ηε ζπζρέηηζε κε ην ύςνο ησλ δέλδξσλ. 
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Δηθόλα 22-24: Ππκπιεξσκέλα έληππα θπηνιεςηώλ ζηελ πεξηνρή Ξξνθήηεο Ζιίαο. 
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3.7. Πεξηνρή Τζνύθα 

Ζ πεξηνρή εθηείλεηαη βνξεηόηεξα ηεο πεξηνρήο Ξξνθήηεο Ζιίαο θαη αλαηνιηθόηεξα ηεο Φαθίηζαο. Πηελ 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή πξαγκαηνπνηήζεθε ιήςε ζπληεηαγκέλσλ κε GPS (Δηθόλα 25) θαη ιήθζεζαλ 

βηνκεηξηθέο κεηξήζεηο ύςνπο θαη δηακέηξνπ από ηα δέλδξα ζηελ πεξηνρή ηνπ ιηβαδηνύ. Πηα ίδηα άηνκα 

ιήθζεθαλ θαη ηξππαλίδηα από ηνπο θνξκνύο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ειηθίαο ηνπο. Ν νηθόηνπνο είλαη ηδηαίηεξα 

θαηαπνλεκέλνο από έληνλε πινηόκεζε. 

 
Δηθόλα 25: Θέζεηο δέλδξσλ Juniperus foetidissima ζηελ πεξηνρή Ρζνύθα. Νη ζέζεηο επηζεκάλζεθαλ είηε κε 

ηε ρξήζε GPS (πξάζηλα ζεκεία) είηε κε παξαηήξεζε (κπιε ζεκεία). 
 

 
Δηθόλα 26: Κεκνλσκέλν άηνκν Juniperus foetidissima ζην ιηβάδη ζηελ πεξηνρή Ρζνύθα (Κάηνο 2014). 



28 

 
Δηθόλα 27: Κεκνλσκέλα δηάζπαξηα άηνκα Juniperus foetidissima ζην ιηβάδη ζηελ πεξηνρή Ρζνύθα 

(Ηνύιηνο 2014). 
 

 
Δηθόλα 28: Ν νηθόηνπνο Juniperus foetidissima ζηελ πεξηνρή Ρζνύθα (δεύηεξν πιάλν) θαη Ξξνθήηεο 

Ζιίαο (ζην βάζνο). Φσηνγξαθία ηξαβεγκέλε από Φαθίηζα (Κάηνο 2014). 
 

Από ηηο πξώηεο θαηαγξαθέο θαη παξαηεξήζεηο πνπ έγηλαλ από άιιεο ζέζεηο (Δηθόλα 28) από ηηο νπνίεο 

ππήξρε νπηηθή επαθή, πξνθύπηεη όηη νη πεξηνρέο Φαθίηζα 1, Φαθίηζα 2, Ρζνύθα θαη Ξξνθήηεο Ζιίαο, 

κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ σο εληαίνο πιεζπζκόο κε κηθξνύο ζρεηηθά ζπκπαγέζηεξνπο νηθνηόπνπο πνπ 

δηαθόπηνληαη θαηά πεξίπησζε από δάζε ειάηεο, εληόο ησλ νπνίσλ δελ παύεη ε αξαηή έζησ παξνπζία 

αηόκσλ ηνπ είδνπο juniperus foetidissima. Ζ ζπλνιηθή έθηαζε ηεο δηαζπνξάο θηάλεη κέρξη ηα όξηα ηεο 

πεξηνρήο Natura (Δηθόλα 29). 

Γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο έθηαζεο απαηηνύληαη πξόζζεηεο παξαηεξήζεηο. 
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Δηθόλα 29: Θέζε ηνπ εληαίνπ νηθνηόπνπ ηνπ Juniperus foetidissima κεηαμύ ησλ πεξηνρώλ Φαθίηζα 1, 

Φαθίηζα 2 θαη Tζνύθα. 
 

3.8. Πεξηνρέο Ακαιηόιαθθα, Ψειατλόο θαη Αθνλόξαρε  

Απνηεινύλ λέεο πεξηνρέο κε δηαπηζησκέλε ηελ ύπαξμε Juniperus foetidissima, όκσο απαηηνύληαη 

πξόζζεηεο παξαηεξήζεηο γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο έθηαζήο ηνπ νηθνηόπνπ. Κηα πξώηε ελδεηθηηθή 

ρσξνζέηεζε θαη θάπνηεο ζέζεηο δηαπηζησκέλσλ αηόκσλ παξνπζηάδνληαη ζηελ Δηθόλα 30. 

 
Δηθόλα 30. Θαηαγξαθέο αηόκσλ Juniperus foetidissima θαη ελδεηθηηθή νξηνζέηεζε πεξηνρήο λένπ 

νηθνηόπνπ ζηηο πεξηνρέο Τειατλόο θαη Αθνλόξαρε. 
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Ρα θαηαγεγξακκέλα άηνκα από ηηο πξώηεο παξαηεξήζεηο εθηηκάηαη όηη έρνπλ γεληθά κηθξέο ειηθίεο θαη 

βξίζθνληαη δηάζπαξηα ζην ιηβάδη ηεο Ακαιηόιαθθαο (Δηθόλα 31). Γηάζπαξηα άηνκα ππάξρνπλ 

βνξεηναλαηνιηθόηεξα όκσο ζε κίμε κε ηελ ειάηε. Ν πιεζπζκόο απνθηά πην ακηγείο πιεζπζκνύο ζηα 

δπζπξόζηηα ζεκεία ησλ λόηησλ εθζέζεσλ ησλ πεξηνρώλ Τειατλόο θαη Αθνλόξαρε, όπσο επηβεβαηώλεηαη 

από εμ’ απνζηάζεσο παξαηεξήζεηο (Δηθόλα 32). 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ζέζε θαη θπξίσο ε πεξηνρή ηεο Ακαιηόιαθθαο θαίλεηαη λα κπνξεί λα βειηησζεί κέζσ 

εκπινπηηζκνύ, όκσο απαηηείηαη πην ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή ηεο θαηάζηαζεο ησλ πιεζπζκώλ θαη 

αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ εδάθνπο. 

 
Δηθόλα 31: Κε ραξηνγξαθεκέλνο νηθόηνπνο Juniperus foetidissima ζηελ Ακαιηόιαθα (Κάηνο 2014). 

 

 
Δηθόλα 32: Ν νηθόηνπνο Juniperus foetidissima ζηελ πεξηνρή Αθνλόξαρε (Κάηνο 2014). 
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3.9. Πεξηνρή Εαπαληόιαθα 

Ζ αδξνκεξήο ρσξνζέηεζε ηνπ νηθνηόπνπ ζηελ πεξηνρή, ρσξίο αθόκα λα έρεη γίλεη εμαθξίβσζε ησλ νξίσλ 

ησλ πιεζπζκώλ, εκθαλίδεηαη ζηελ Δηθόλα 33. Ν νηθόηνπνο μεθηλά από ην ιηβάδη (Εαπαληόιαθθα 1) όπνπ 

ππάξρεη ζε ακηγή κνξθή κε δηάζπαξηα κεκσλνκέλα δέλδξα (Δηθόλα 33). Άηνκα ηνπ είδνπο ππάξρνπλ 

δηάζπαξηα βνξεηόηεξα ζε κίμε κε ηελ ειάηε, ελώ δηαπηζηώλεηαη ε ύπαξμε κηθξώλ ακηγώλ ζπζηάδσλ κέζα 

ζην δάζνο θαη όπνπ ππάξρνπλ, έζησ θαη κηθξά, δαζηθά αλνίγκαηα. Γεληθά, ηα δέλδξα εληόο ηνπ 

ειαηνδάζνπο έρνπλ κεγάιεο ειηθίεο (Δηθόλα 34) θαη ε παξνπζία θπζηθήο αλαγέλλεζεο είλαη πεξηνξηζκέλε. 

Πηελ θνξπθή ηνπ ιόθνπ (Zαπαληόιαθθα 2) θαηαγξάθεθαλ ακηγείο νκάδεο αηόκσλ (Δηθόλα 35). 

 
Δηθόλα 33: Άηνκα Juniperus foetidissima ζηελ πεξηνρή Εαπαληόιαθα. 

 
Δηθόλα 34: Γηάζπαξηα άηνκα Juniperus foetidissima ζην ιηβάδη ζηελ πεξηνρή Εαπαληόιαθθα 1. 
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Δίθνλα 35: Άηνκν Juniperus foetidissima εληόο ηνπ δάζνπο ειάηεο ζηελ πεξηνρή Εαπαληόιαθθα. 

 

 
Δηθόλα 36: Ακηγήο πιεζπζκόο Juniperus foetidissima ζηελ θνξπθή ηεο πεξηνρήο Εαπαληόιαθθα 2 

(Θεξακόξαρε). 
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3.10. Πεξηνρή Θαηαξξάθηεο 

Απνηειεί λέα πεξηνρή ύπαξμεο ηνπ είδνπο Juniperus foetidissima θνληά ζην Μεξνβνύλη. Ζ πηζαλή 

ρσξνζέηεζε ηεο, ρσξίο αθόκα λα έρεη γίλεη επηηόπηα δηαπίζησζε πιεζπζκώλ, εκθαλίδεηαη ζηελ Δηθόλα 36. 

 
Δηθόλα 37: Ξηζαλή ρσξνζέηεζε λένπ νηθνηόπνπ ζηελ πεξηνρή Θαηαξξάθηεο. 

 

 

4. Αλάιπζε βηνκεηξηθώλ ζηνηρείσλ 

Ρα βηνκεηξηθά ζηνηρεία ηνπ Juniperus foetidissima πξνήιζαλ θπξίσο από ηελ πεξηνρή Φαθίηζα, αιιά θαη 

από ηα ιηγόηεξα άηνκα ηεο πεξηνρήο Ρξάπεδα. Ππλνιηθά πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηξήζεηο ζε 299 δέλδξα, εθ 

ησλ νπνίσλ ηα 283 βξίζθνληαλ ζηε Φαθίηζα. Νη κεηξήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε θάζε δέλδξν θαη 

αθνξνύζαλ ζε: 

 ύςνο  

 ζηεζηαία δηάκεηξνο 

 θαξπνθνξία ζειπθώλ δέλδξσλ 

 αξηζκόο θνξκώλ αλά δέλδξν 

 θύιν 

 ινηπέο παξαηεξήζεηο (κε επζπηελήο αλάπηπμε, ύπαξμε μεξώλ θαη θνκκέλσλ θ.ιπ.) 

Γηα λα δηεπθνιπλζεί ε θαηαγξαθή ησλ παξακέηξσλ δεκηνπξγήζεθε εηδηθό έληππν θαηαγξαθήο (Δηθ. 37). 
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Δηθόλα 38: Κέηξεζε ύςνπο αηόκσλ Juniperus foetidissima ζηελ πεξηνρή Φαθίηζα (Ηνύιηνο 2013). 
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Περιοχή:                 
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Αρ. 

φωτογρφίασ 
Κωδ. 

Σρυπανιδίου 
Παρατηρήςεισ 
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Αλάπηπμε δέλδξσλ 

 

Ύςνο 

Ρν κέγεζνο ησλ δέλδξσλ πξνζδηνξίζηεθε κέζσ ησλ κεηξήζεσλ ύςνπο θαη δηακέηξνπ. Ζ θαηαλνκή ησλ 

δέλδξσλ αλά θαηεγνξία ύςνπο παξνπζηάδεηαη ζην Πρήκα 7 θαη ηνλ Ξίλαθα 1, όπνπ δηαπηζηώλεηαη όηη ν 

κεγαιύηεξνο αξηζκόο ηνπο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ύςνπο από 0 έσο 2 m. Απηά ηα κηθξνύ ύςνπο άηνκα 

εκθαλίδνπλ κέζε δηάκεηξν 14,1 cm. Ρν ζύλνιν απηώλ ησλ θαηαγξαθώλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηόζν 

ζηε ζέζε Φαθίηζα όζν θαη ζηελ Ρξάπεδα, αθνξνύλ ην 33,4% ηνπ πιεζπζκνύ. Όπσο αλακελόηαλ ηα πνιύ 

κεγάια άηνκα κε ύςνο κεγαιύηεξν ησλ 10 m, είλαη ζρεηηθά ζπαληόηεξα θαη εληνπίζηεθαλ ζην 3,7% ηνπ 

δείγκαηνο. Ππγθεθξηκέλα εληνπίζηεθαλ 11 ηέηνηα δέλδξα, ελώ ην πςειόηεξν άηνκν πνπ θαηαγξάθεθε 

είρε ύςνο 14 m. Δδώ πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη θαη ζηηο δύν ζέζεηο πνπ κεηξήζεθαλ άηνκα, δηαπηζηώζεθε 

αλζξσπνγελήο θαηαπόλεζε ηνπ είδνπο νθεηιόκελε ζε θνπέο θιάδσλ ή αθόκα θαη νιόθιεξσλ δέλδξσλ 

(Δηθόλα 38). 

 
Πρήκα 7. Αξηζκνί αηόκσλ αλά θαηεγνξία ύςνπο ηνπ Juniperus foetidissima ζηελ Νίηε. 

 

Ξίλαθαο 1. Αξηζκνί αηόκσλ, πνζνζηά θαη κέζε δηάκεηξνο αλά θαηεγνξία ύςνπο. 
Θαηεγνξία Ύςνπο 

(m) 

Αξηζκόο 

αηόκσλ 

Πνζνζηό 

(%) 

Κέζε δηάκεηξνο 

(cm) 

Τππηθή απόθιηζε 

(cm) 

<2,0 100 33,4 14,1 11,4 

(2,0-4,0] 65 21,7 9,3 6,4 

(4,0-6,0] 62 20,7 18,0 8,3 

(6,0-8,0] 36 12,0 29,7 21,3 

(8,0-10,0] 25 8,4 46,5 21,2 

>10,0 11 3,7 80,3 57,9 

Όια ηα ύςε 299 100,0 24,3 25,3 
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Δηθόλα 39. Θνκκέλα άηνκα Juniperus foetidissima ζηελ πεξηνρή Ρζνύθα. 

 

Νη κέζεο ζηεζηαίεο δηάκεηξνη ησλ δέλδξσλ αθνινπζνύλ γεληθά ηελ αλακελόκελε θαηαλνκή κε κηθξόηεξεο 

δηακέηξνπο ζηα δέλδξα κηθξνύ ύςνπο (έσο 4 m) θαη κεγαιύηεξεο ζηα πνιύ ςειά. Νη κέζεο δηάκεηξνη αλά 

θαηεγνξία ύςνπο παξνπζηάδνληαη ζην Πρήκα 8 θαη θπκαίλνληαη από 9,3 cm θαη 14,1 cm ζε δέλδξα ύςνπο     

2-4 m θαη κηθξόηεξα από 2 m αληίζηνηρα, έσο 80,3 cm ζηα πνιύ κεγάια δέλδξα κε ύςε κεγαιύηεξα ησλ 

10 m. 

 
Πρήκα 8. Κέζεο ζηεζηαίεο δηάκεηξνη δέλδξσλ Juniperus foetidissima αλά θαηεγνξία ύςνπο. 
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Ν αξηζκόο θνξπθώλ (θνξκώλ) αλά δέλδξν δελ θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη θάπνηα ζπζρέηηζε κε ην ύςνο θαη 

είλαη κάιινλ ηπραία (Πρήκα 9). Ρα κηθξόηεξα δέλδξα (κέρξη ύςνπο 2 m), θαίλεηαη όηη δελ εκθαλίδνπλ 

ηάζε ζρεκαηηζκνύ πνιιώλ θνξκώλ θαη γεληθά επηθξαηεί κηα θεληξηθή θνξπθή. Πε κεγαιύηεξα ύςε ε 

εκθάληζε πνιύθνξκσλ δέλδξσλ είλαη ζπρλή, πηζαλώο εμαηηίαο ηεο πνιύρξνλεο μύιεπζεο ηνπο. 

 
Πρήκα 9. Κέζνο αξηζκόο θιάδσλ (θνξκώλ) αλά δέλδξν ζε θάζε θαηεγνξία ύςνπο. 

 

Γηάκεηξνο 

Από ηελ αλάιπζε ησλ βηνκεηξηθώλ ζηνηρείσλ κε βάζε ηε ζηεζηαία δηάκεηξν πξνέθπςε όηη, ηα 

πεξηζζόηεξα δέλδξα (56) έρνπλ δηακέηξνπο από 10 έσο 20 cm (Πρήκα 10). Αξθεηά ζπρλή είλαη θαη 

εκθάληζε δέλδξσλ κε αθόκα κηθξόηεξε δηάκεηξν (<10 cm), ελώ ζπαληόηεξα ζπλαληώληαη δέλδξα κε 

κεγάιεο δηακέηξνπο (πάλσ από 40 cm). Ρα δέλδξα κε θνξκνύο κεγάιεο δηακέηξνπ (πάλσ από 60 cm) 

ήηαλ κόιηο 11, θαη ην ύςνο ηνπο ήηαλ θαηά κέζν όξν 9,2 m. Αλαιπηηθή θαηαλνκή ησλ κέζσλ πςώλ αλά 

θαηεγνξία κεγέζνπο θνξκνύ παξνπζηάδεηαη ζην Πρήκα 11. 

 
Πρήκα 10. Αξηζκόο δέλδξσλ Juniperus foetidisssima αλά θαηεγνξία δηακέηξνπ θνξκνύ. 
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Πρήκα 11: Κέζν ύςνο δέλδξσλ Juniperus foetidisssima αλά θαηεγνξία δηακέηξνπ θνξκνύ. 

 

Σρέζε Ύςνπο - Γηακέηξνπ 

Ζ ζρέζε ύςνπο-δηακέηξνπ γηα ην είδνο Juniperus foetidissima ζηελ Νίηε θαίλεηαη λα είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή, όκσο όρη ηδηαίηεξα ηζρπξή. Ζ ζρέζε ησλ δεδνκέλσλ ύςνπο θαη ζηεζηαίαο δηακέηξνπ 

παξνπζηάδεηαη ζην Πρήκα 12 θαη εκθαλίδεη ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο R2=0,50, o νπνίνο θξίλεηαη 

ηθαλνπνηεηηθόο. Ζ ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηε ζηεζηαία δηάκεηξν κε ην ύςνο ησλ δέλδξσλ είλαη: 

Σηεζηαία δηάκεηξνο (cm) = 5,0545 * Ύςνο – 3,9474  (R2=0.5047) 

 
Πρήκα 12. Ππζρέηηζε ύςνπο θαη δηακέηξνπ δέλδξσλ Juniperus foetidissima. 
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Αλαινγία αξζεληθώλ – ζειπθώλ αηόκσλ 

Από ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξνέθπςε έλαο κεγάινο αξηζκόο αηόκσλ πνπ δελ ήηαλ δπλαηή ε 

δηάθξηζε ηνπ θύινπ ηνπο θαηά ηελ πεξίνδν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξώηε θαηαγξαθή (παξά ην 

γεγνλόο όηη ε επνρή ήηαλ θαηάιιειε), θαζώο δελ δηαπηζηώζεθε νύηε ε ύπαξμε αξζεληθώλ αλζώλ, αιιά 

νύηε θαη θαξπώλ. Ρν πνζνζηό απηό αλέξρεηαη ζην 68% ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ δέλδξσλ, πνπ 

εμεηάζηεθαλ θαη από ηηο δύν πεξηνρέο (Φαθίηζα θαη Ρξάπεδα). 

  
Δηθόλα 40: Αξζεληθά άλζε (δεμηά) θαη θώλνη (αξηζηεξά) Juniperus foetidissima (Ηνύιηνο 2013) 

 

Από ηα ππόινηπα άηνκα θαίλεηαη λα κελ επαιεζεύεηαη ν θόβνο γηα θάπνηνπ είδνπο δπζκελή αλαινγία, 

δειαδή ε αλαινγία αξζεληθώλ – ζειπθώλ είλαη ζρεδόλ 1:1, ελώ ηα αλαιπηηθά πνζνζηά θαηαγξαθώλ θάζε 

θύινπ παξνπζηάδνληαη ζην Πρήκα 13. Δπίζεο γηα ηε δηαπίζησζε παξνπζίαο κόλνηθσλ αηόκσλ ηνπ είδνπο 

ζηελ Νίηε απαηηνύληαη πξόζζεηεο παξαηεξήζεηο ηα επόκελα ρξόληα. 

 
 

Πρήκα 13. Αλαινγίεο αξζεληθώλ, ζειπθώλ θαη αδηεπθξίληζηνπ θύινπ αηόκσλ Juniperus foetidissima από 

ηελ αλάιπζε ζηνηρείσλ 299 δέλδξσλ από ηηο πεξηνρέο Φαθίηζα θαη Ρξάπεδα. 
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Κεηαμύ αξζεληθώλ θαη ζειπθώλ αηόκσλ δελ παξαηεξνύληαη ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζε όηη αθνξά 

ζηα απμεηηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, όπσο ην ύςνο ή ε κέζε δηάκεηξν. Ρα αξζεληθά θαη ηα ζειπθά άηνκα 

δελ θαίλεηαη λα έρνπλ νύηε δηαθνξεηηθά ύςε, αιιά νύηε θαη δηαθνξεηηθέο ζηεζηαίεο δηακέηξνπο θνξκώλ. 

Ρα κέζα κεγέζε ηνπο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Ξίλαθα 2. 

Ξίλαθαο 2. Κέζα ύςε θαη ζηεζηαίεο δηάκεηξνη ησλ αξζεληθώλ θαη ζειπθώλ αηόκσλ Juniperus foetidissima. 

Φύιν 
Κέζν Ύςνο 

(m) 
Κέζε Γηάκεηξνο 

(cm) 

Άξξελ 6,2 33,4 

Θήιπ 6,3 32,3 

Αδηεπθξίληζην 3,0 18,2 

Σύλνιν αηόκσλ 4,1 24,3 

 

Νη αθξηβείο ζέζεηο ησλ αξζεληθώλ (κπιε) θαη ησλ ζειπθώλ (θόθθηλν) αηόκσλ ηνπ Juniperus foetidissima 

ζηηο δύν πεξηνρέο (Φαθίηζα θαη Ρξάπεδα) θαζώο θαη ε θαηαγξαθή ηνπ κνλαδηθνύ κόλνηθνπ ζηε ζέζε 

ηξάπεδα εκθαλίδνληαη ζηηο Δηθόλεο 42 θαη 43. 

 

 

Θαξπνθνξία 

Ν πξνζδηνξηζκόο ηεο θαξπνθνξίαο έγηλε κε εθηίκεζε ηνπ αξηζκνύ θαξπώλ-ζηξνβίισλ δείγκαηνο 52 

ζειπθώλ αηόκσλ, θαηαηάζζνληαο ηα άηνκα ζε ηξείο (3) θαηεγνξίεο κε καθξνζθνπηθά θξηηήξηα: άηνκα κε 

κεγάιε, κεζαία θαη κηθξή θαξπνθνξία. Ζ θαηαλνκή ηνπ αξηζκνύ ησλ ζειπθώλ δέλδξσλ, κε βάζε απηήλ 

ηελ θαηεγνξηνπνίεζε, παξνπζηάδεηαη ζην Πρήκα 14. 

 
Πρήκα 14. Θαηαλνκή δέλδξσλ κε βάζε ηελ θαξπνθνξία ηνπο. 
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Δηθόλα 41: Αξζεληθά (κπιε) θαη ζειπθά (θόθθηλν) άηνκα Juniperus foetidissima ζηελ πεξηνρή Φαθίηζα. Κε γθξη ρξώκα ζεκεηώλνληαη ηα 

αδηεπθξίλεζηνπ θύινπ άηνκα. 
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Δηθόλα 42: Αξζεληθά (κπιε) θαη ζειπθά (θόθθηλν) άηνκα Juniperus foetidissima ζηελ πεξηνρή Ρξάπεδα. Κε γθξη ρξώκα ζεκεηώλνληαη ηα 
αδηεπθξίλεζηνπ θύινπ άηνκα θαη κε θίηξηλν ην κνλαδηθό κόλνηθν πνπ θαηαγξάθεθε. 



43 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ δπλακηθνύ ηνπ είδνπο ζπιιέρηεθαλ θιάδνη κε 

θαξπνύο από ηελ πεξηνρή Φαθίηζα θαη κεηαθέξζεθαλ ζην εξγαζηήξην. Δθεί έγηλε δηαρσξηζκόο 

ησλ θιαδίζθσλ από ηνπο θιάδνπο θαη ζε θάζε θιαδίζθν κεηξήζεθαλ νη θαξπνί. Πθνπόο ησλ 

κεηξήζεσλ ήηαλ λα εθηηκεζεί έλα αληηπξνζσπεπηηθόο κέζνο όξνο θαξπώλ αλά θιαδίζθν, ώζηε 

λα κπνξεί ηειηθά λα πξνζδηνξηζηεί έκκεζα, αιιά κε ζρεηηθή αθξίβεηα, ν αξηζκόο ησλ θαξπώλ 

αλά δέλδξν. 

Ν κέζνο αξηζκόο ησλ θαξπώλ αλά θιαδίζθν βξέζεθε ίζνο κε 21, όκσο κε κεγάιε ηππηθή 

απόθιηζε (±18). Ππλνιηθά επεμεξγάζηεθαλ 189 θιαδίζθoη πνπ βξίζθνληαλ πάλσ ζε 21 

θιάδνπο θαη απνθόπεθαλ από δηαθνξεηηθά δέλδξα Juniperus foetidissima ζε δηαθνξεηηθά ύςε 

ηεο θόκεο ηνπο. Νη θιαδίζθνη εκθαλίδνπλ έληνλεο δηαθνξνπνηήζεηο ζηνπο αξηζκνύο θαξπώλ 

πνπ θέξνπλ, θπκαηλόκελνη από 1 έσο θαη 93 θαξπνύο αλά θιαδίζθν. Ρν βάξνο πξνζδηνξίζηεθε 

κε δύγηζε 1.000 ζηξνβίισλ ηνπ είδνπο από δηαθνξεηηθά δέλδξα θαη βξέζεθε ίζν κε 263 

gr/1000 ζηξνβίινπο. 

Ζ δηεξεύλεζε ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ δπλακηθνύ ησλ δέλδξσλ Juniperus foetidissima ζα 

επεθηαζεί θαη κε πξόζζεηεο δεηγκαηνιεςίεο, κεηξήζεηο θαη επεμεξγαζία ζηνηρείσλ, ώζηε λα 

πξνζδηνξηζηεί ν κέζνο αξηζκόο θαξπώλ αλά ζειπθό δέλδξν, αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ, γηα 

πην αθξηβείο εθηηκήζεηο. 

 

Πνιύθνξκα δέλδξα 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, γεληθά ηα κηθξά δέλδξα δελ εκθαλίδνπλ ην θαηλόκελν λα 

ζρεκαηίδνπλ πνιινύο θνξκνύο. Από ην ζύλνιν ησλ δέλδξσλ ηνπ δείγκαηνο δηαπηζηώζεθε ε 

ύπαξμε κέρξη θαη 5 θύξησλ θνξκώλ. Ζ αξηζκεηηθή θαηαλνκή ησλ δέλδξσλ κε βάζε ηνλ αξηζκό 

ησλ θνξκώλ πνπ έρνπλ παξνπζηάδεηαη ζην Πρήκα 15, όπνπ επηβεβαηώλεηαη ε γεληθή κνξθή 

ηνπ κνλόθνξκνπ δέλδξνπ, όκσο κε ζρεηηθά ζπρλή εκθάληζε δύν ή θαη πεξηζζόηεξσλ θνξκώλ. 

 
Πρήκα 15. Θαηαλνκή δέλδξσλ κε βάζε ηελ ηνλ αξηζκό ησλ θεληξηθώλ θνξκώλ ηνπο. 
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5. Δδαθηθά δείγκαηα 

Σπιινγή, επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ δεηγκάησλ 

Ζ θπιιάδα απνκαθξύλζεθε θαη ην ιεπηό ζηξώκα νξγαληθήο νπζίαο ζπιιέρηεθε καδί κε ην 

αλόξγαλν κέρξη ην βάζνο ησλ 20 cm.   

Όια ηα δείγκαηα μεξάζεθαλ ζηνλ αέξα θαη πέξαζαλ από θόζθηλν δηακέηξνπ 2 mm.  Όιεο νη 

ζπγθεληξώζεηο εθθξάδνληαη ζε μεξό ζηνλ αέξα έδαθνο. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ νξγαληθνύ 

άλζξαθα θαη ηνπ νιηθνύ αδώηνπ κέξνο ησλ δεηγκάησλ αιέζζεθε ζε ζθαηξόκπιν. 

Ζ κεραληθή ζύζηαζε ησλ δεηγκάησλ πξνζδηνξίζηεθε κε ηε κέζνδν ηνπ πδξνκέηξνπ. Ρν 

πνζνζηό CaCO3 κεηξήζεθε κε αζβεζηόκεηξν. The pH ησλ εδαθώλ (1:2,5 αλαινγία έδαθνο: 

λεξό) κεηξήζεθε ειεθηξνκεηξηθά.  Ζ ηθαλόηεηα αλαηαιιαγήο θαηηνόλησλ (Η.Α.Θ.) 

πξνζδηνξίζηεθε κε ηε κέζνδν ηνπ νμηθνύ λαηξίνπ (Bower et al., 1952) θαη ν νξγαληθόο 

άλζξαθαο κε νμείδσζε κε K2Cr2O7 (Walkley, 1946). Ζ αγσγηκόηεηα ηνπ εδαθηθνύ δηαιύκαηνο 

(1:5 αλαινγία έδαθνο: λεξό) κεηξήζεθε ειεθηξνκεηξηθά θαη ην απνηέιεζκα 

πνιιαπιαζηάζηεθε κε 6,4 (BAI, 1984). 

Ρα αληαιιάμηκα θαηηόληα (Ca, Mg, K and Na) εθρπιίζηεθαλ κε 1 Κ νμηθνύ λαηξίνπ θαη νη 

ζπγθεληξώζεηο ηνπο κεηξήζεθαλ ζε θαζκαηνθσηόκεηξν αηνκηθήο απνξξόθεζεο.  Ν βαζκόο 

θνξεζκνύ κε βάζεηο ππνινγίζζεθε σο ην εθαηνζηηαίν πνζνζηό ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ βαζηθώλ 

θαηηόλησλ ζε ζρέζε κε ηελ Η.Α.Θ.  Ρα δηαζέζηκα ηρλνζηνηρεία εθρπιίζηεθαλ κε DTPA (Lindsay 

and Norvell, 1978) θαη ε ζπγθέληξσζε ηνπο κεηξήζεθε ζε  θαζκαηνθσηόκεηξν αηνκηθήο 

απνξξόθεζεο. 

 
Δηθόλα 43: Θέζεηο ιήςεο εδαθηθώλ δεηγκάησλ 
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Απνηειέζκαηα εδαθηθώλ αλαιύζεσλ 

Ρα απνηειέζκαηα ησλ αλαιύζεσλ παξνπζηάδνληαη ζηνπο πίλαθεο 3, 4 θαη 5. Νη πίλαθεο 6 θαη 7 

δείρλνπλ ηηο θξίζηκεο ηηκέο θάησ από ηηο νπνίεο πηζαλόλ λα δεκηνπξγεζεί πξόβιεκα ζξέςεο 

ζηα θπηά. Ν πίλαθαο 6 πεξηέρεη πιεξνθνξίεο από ην ΒΑΗ (1984) θαη ν πίλαθαο 7 από ηνπο 

Martens θαη Lindsay (1990). 

Νη ηηκέο ηνπ pH (Ξίλαθαο 3) ζεσξνύληαη ηθαλνπνηεηηθέο γηα όια ηα εδάθε (ζε ζρέζε κε ηελ 

δηαζεζηκόηεηα ησλ ζξεπηηθώλ ζηνηρείσλ). Νη ηηκέο ηνπ νξγαληθνύ άλζξαθα (Ξίλαθαο 3)είλαη 

ρακειέο γηα ηξία εδάθε, εθείλα ηεο Φαθίηζαο 1, Ιηβάδηα αθόληην θαη Ιηβάδηα 0-10. Γηα ηα ίδηα 

απηά 3 εδάθε παξνπζηάδνληαη θαη ρακειέο αλαινγίεο άλζξαθα πξνο άδσην, ελώ ην ίδην ην 

άδσην έρεη ηηκέο ηθαλνπνηεηηθέο γηα όια ηα εδάθε (Ξίλαθαο 3). Δίλαη πηζαλόλ όηη ζηα ηξία 

εδάθε πνπ πξναλαθέξζεθαλ ηα πεξηηηώκαηα ησλ δώσλ λα έπαημαλ θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ 

πςειή πεξηεθηηθόηεηα ηνπ αδώηνπ. Νη ηηκέο ηεο αξγίινπ είλαη θάπσο πςειέο ηα δείγκαηα ηεο 

Φαθίηζαο 1 θαη Φαθίηζαο 2. Όια ηα άιια εδάθε ραξαθηεξίδνληαη ακκνπειώδε κε ρακειό 

πνζνζηό αξγίινπ.  Απηό ζεκαίλεη όηη ηα δείγκαηα ηεο Φαθίηζαο 1 θαη Φαθίηζαο 2 κπνξνύλ λα 

ζπγθξαηήζνπλ πεξηζζόηεξε πγξαζία θαη ζξεπηηθά ζηνηρεία θαη εηδηθόηεξα εθείλν ηεο Φαθίηζαο 

2. 

Ξνζνζηό αληρλεύζηκνπ αλζξαθηθνύ αζβεζηίνπ δε βξέζεθε ζε θαλέλα έδαθνο. Νη ηηκέο ηεο 

αγσγηκόηεηαο ηνπ εδαθηθνύ δηαιύκαηνο (Ξίλαθαο 4) δελ δεκηνπξγνύλ αλεζπρία. Ρα απόιπηα 

κεγέζε ησλ αληαιιάμηκσλ θαηηόλησλ (Ξίλαθαο 4) δελ είλαη θάησ από ηηο θξίζηκεο ηηκέο γηα όια 

ηα εδάθε.  Υζηόζν, νη ζρέζεηο ησλ αληαιιάμηκσλ Ca/Mg δελ είλαη επλντθέο γηα ηα δείγκαηα 

εδάθνπο πνπ ζπιιέρηεθαλ από ηελ Ρξάπεδα θαζώο θαη από ηε Φαθίηζα 1 θαη Φαθίηζα 2. 

Ππγθξηκέλα, νη αλαινγίεο απηέο είλαη 21, 28 θαη 32, αληίζηνηρα. Ρέηνηεο αλαινγίεο κπνξνύλ λα 

παξεκπνδίζνπλ ηελ πξόζιεςε καγλεζίνπ από ηα θπηά (ΒΑΗ, 1984). Νη ηηκέο ηνπ 

αληαιιάμηκνπ λαηξίνπ είλαη κηθξέο θαη δελ δεκηνπξγνύλ πξνβιήκαηα. Νη ηηκέο ηεο ηθαλόηεηαο 

αληαιιαγήο θαηηόλησλ (ΗΑΘ) θαζώο θαη ηνπ βαζκνύ θνξεζκνύ κε βάζεηο (Ξίλαθαο 2) είλαη 

θάπσο ρακειέο γηα ηα δείγκαηα Ιηβάδηα Νίηεο αθόληην θαη Ιηβάδηα Νίηεο 0-10. Ρα δύν απηά 

εδάθε έρνπλ θαη ηα ρακειόηεξα pH. Ρα δύν απηά εδάθε δηαηξέρνπλ ηνλ θίλδπλν έθπιπζεο 

ησλ βαζηθώλ θαηηόλησλ ιακβάλνληαο ππόςε θαη ην ρακειό πνζνζηό αξγίινπ (Ξίλαθαο 3). 

Όζνλ αθνξά ηα ηρλνζηνηρεία, όια ηα εδάθε είλαη επαξθώο εθνδηαζκέλα κε ζίδεξν θαη 

καγγάλην. Πηελ πεξίπησζε ηνπ ραιθνύ έρνπκε ρακειέο ηηκέο γηα ηα εδάθε Ιηβάδηα Νίηεο 

αθόληην, Ιηβάδηα Νίηεο 0-10 θαη Ιηβάδηα Νίηεο Galium.  Δπίζεο νη ηηκέο ηνπ ςεπδαξγύξνπ είλαη 

ρακειέο γηα ηα εδάθε Ιηβάδηα Νίηεο αθόληην, θαη Ιηβάδηα Νίηεο 0-10. Δηδηθά ηα Ιηβάδηα Νίηεο 

αθόληην, θαη Ιηβάδηα Νίηεο 0-10 έρνπλ θαη ρακειό πνζνζηό νξγαληθνύ άλζξαθα θαη ρακειό 

πνζνζηό αξγίινπ.  Δθεί νη ηξνθνπελίεο κε ηρλνζηνηρεία είλαη πην πηζαλέο. 
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Ξίλαθαο 3. Ηδηόηεηεο ησλ εδαθώλ 

 

 

 

 

 pH Οξγαληθόο C 

(%) 

Οιηθό Λ 

(g/kg) 

C/N Άκκνο 

(%) 

Άξγηινο 

(%) 

Ηιύο (%) Χαξαθηεξηζκόο 

εδάθνπο 

Τξάπεδα 7,03 7,2 6,72 10,7 58,2 11,3 30,6 Ακκνπειώδεο 

Φαθίηζα 1 6,91 2,4 4,97 4,83 48,2 17,3 34,6 Ξειώδεο 

Φαθίηζα 2 6,89 6,8 5,88 11,6 48,2 27,3 24,6 Ακκναξγηινπεισδεο 

Ιηβάδηα Οίηεο 

καδεκέλα 

6,60 7,2 6,23 11,6 54,2 9,3 36,6 Ακκνπειώδεο 

Ιηβάδηα Οίηεο 

αθόληην 

5,22 2,0 5,04 3,97 56,9 10,6 32,6 Ακκνπειώδεο 

Ιηβάδηα Οίηεο 

0-10 

5,27 1,0 3,15 3,17 54,9 12,6 32,6 Ακκνπειώδεο 

Ιηβάδηα Οίηεο 

Galium 

6,78 6,0 4,62 13,0 56,9 10,6 32,6 Ακκνπειώδεο 
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Ξίλαθαο 2. Ηδηόηεηεο ησλ εδαθώλ 

 

 

 

 Αγσγηκόηεηα 

(κS/cm) 

Αληαι.Ca 

(meq/100 g) 

Αληαι. Mg 

(meq/100 g) 

Αληαι. K 

(meq/100 g) 

Αληαι. Na 

(meq/100 g) 

Η.Α.Θ. 

(meq/100 g) 

Βαζκόο 

Θνξεζκνύ 

(%) 

Τξάπεδα 659 21,0 1,00 1,07 0,008 49,9 46,2 

Φαθίηζα 1 730 21,3 0,75 0,49 0,018 39,0 57,6 

Φαθίηζα 2 960 26,5 0,83 0,51 0,012 43,4 64,2 

Ιηβάδηα Οίηεο 

καδεκέλα 

1344 16,0 1,83 0,79 0,007 45,6 40,9 

Ιηβάδηα Οίηεο 

αθόληην 

259 2,2 0,71 0,50 0,006 17,9 19,1 

Ιηβάδηα Οίηεο 

0-10 

257 1,2 0,58 0,47 0,006 19,0 11,9 

Ιηβάδηα Οίηεο 

Galium 

500 13,0 2,00 0,61 0,007 35,8 43,6 
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Ξίλαθαο 3. Ηδηόηεηεο ησλ εδαθώλ 

 

 

 

  

 

 Γηαζέζηκν  Mn 

(mg/kg) 

Γηαζέζηκνο Fe (mg/kg) Γηαζέζηκνο Cu 

(mg/kg) 

Γηαζέζηκνο Zn 

(mg/kg) 

Τξάπεδα 66,0 52,0 1,78 3,60 

Φαθίηζα 1 16,0 34,0 1,22 1,76 

Φαθίηζα 2 122 142 1,20 1,90 

Ιηβάδηα Οίηεο 

καδεκέλα 

54,0 88,0 0,80 3,60 

Ιηβάδηα Οίηεο 

αθόληην 

24,0 90,0 0,50 0,74 

Ιηβάδηα Οίηεο 0-

10 

16,0 78,0 0,54 0,50 

Ιηβάδηα Οίηεο 

Galium 

26,0 40,0 0,50 2,50 
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Ξίλαθαο 4.  Θξίζηκεο ηηκέο ησλ δηαζέζηκσλ καθξνζηνηρείσλ ζύκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία Ν νξγαληθόο C 

εθθξάδεηαη ζε %, ην νιηθό N ζε g/kg, ε ηθαλόηεηα αληαιιαγήο θαηηόλησλ, ηα αληαιιάμηκα Ca, Mg θαη K, 

ζε  meq/100g, ν δηαζέζηκνο P ζε mg/kg 

             Οξγαληθόο C Οιηθό N Η.Α.Θ. 
Αληαι.  

Ca 

Αληαι. 

Mg 

Αληαι. 

K 

Θξίζηκεο ηηκέο 2 1 5.0 0.8 0.20 0.20 

 

Ξίλαθαο 5.  Θξίζηκεο ηηκέο ησλ δηαζέζηκσλ ηρλνζηνηρείσλ (mg/kg) ζύκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία 

Fe Mn Zn Cu 

4.80 0.22 0.80 0.53 
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