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Εισvαγωγή

Η ξηρασvία επηρεάζει σvημαντικά τόσvο την

εξάπλωσvη των ελατοδασvών (Abies
cephalonica Loudon, A. x borisii-regis Mattf.)
της κεντρικής και νότιας Ελλάδας όσvο και

την χλωριδική τους σvύνθεσvη. Η επίδρασvη

όμως της ξηρασvίας σvτη διαφοροποίησvή

τους δεν έχει μελετηθεί επαρκώς. Στόχος

της παρούσvας έρευνας είναι η μελέτη του

ρόλου της ξηρασvίας σvτην οικολογική

διαφοροποίησvη των ελατοδασvών της

κεντρικής Στερεάς Ελλάδας.
Για το σvκοπό αυτό διενεργήθηκαν 67

δειγματοληψίες βλάσvτησvης σvτα όρη Οίτη,

Γουλινάς και Βαρδούσvια σvύμφωνα με τη

μέθοδο του Braun-Blanquet.
Οι δειγματοληπτικές επιφάνειες (Δ.Ε.)

ταξινομήθηκαν σvε ομάδες με βάσvη τη

χλωριδική τους ομοιότητα. Για τη μελέτη

της διαβάθμισvης της βλάσvτησvης

χρησvιμοποιήθηκε η μέθοδος της έμμεσvης

ταξιθέτησvης NMDS, καθώς και η μέθοδος

της δενδρικής ταξινόμησvης (classification
tree analysis).

Χλωριδική διαφοροποίησvη

Για την ταξινόμησvη των Δ.Ε.

χρησvιμοποιήθηκε η μέθοδος της ιεραρχικής

σvυναθροισvτικής ανάλυσvης ομάδων

(hierarchical agglomerative cluster
analysis). Για την ανάλυσvη ομάδων
χρησvιμοποιήθηκε ο αλγόριθμος flexible beta
με σvυντελεσvτή β = - 0,25 και το μέτρο

απόσvτασvης (distance measure) Bray-Curtis.
Από την ταξινόμησvη των 67 Δ.Ε.

διακρίθηκαν δύο ομάδες που

αντιπροσvωπεύουν δύο δασvικούς τύπους

κεφαλληνιακής ελάτης.

Οικολογική διαφοροποίησvη

Για την οικολογική ερμηνεία της χλωριδικής

διαφοροποίησvης των δύο δασvικών τύπων

χρησvιμοποιήθηκε η μέθοδος της μη-μετρικής

πολυδιάσvτατης κλιμακοποίησvης

(Νon-metric Multi-Dimensional Scaling),
γνωσvτή ως NMDS. Η ανάλυσvη με τη
μέθοδο NMDS έδειξε πως η κύρια
περιβαλλοντική διαβάθμισvη, σvτην οποία

οφείλεται η διαφοροποίησvη των δύο

δασvικών τύπων, σvχετίζεται με το υψόμετρο,

την ξηρασvία και τους δύο βασvικούς

παράγοντες υπολογισvμού της, την

εξατμοδιαπνοή και τη βροχόπτωσvη.

Δασvικοί Τύποι

Ξηρο - θερμόβια ελατοδάσvη

Χλωριδική σvύνθεσvη χαρακτηρισvτική των

δυσvμενών (ξηρών) οικολογικών σvυνθηκών

που επικρατούν. Θαμνώδης όροφος από

αείφυλλα πλατύφυλλα (πουρνάρι, φιλλύκι,

αριά) και θερμόβια φυλλοβόλα (φράξος,

χνοώδης δρύς, γάβρος, οσvτρυά).

Μεσvο - ψυχρόβια ελατοδάσvη

Χλωριδική σvύνθεσvη χαρακτηρισvτική των

ευνοϊκών (δροσvερών και λιγότερο ξηρών)

οικολογικών σvυνθηκών που επικρατούν.

Θαμνώδης όροφος αποκλεισvτικά από

άτομα ελάτης.

Το όριο ξηρασvίας

Η μέθοδος της δενδρικής ταξινόμησvης

(classification tree analysis) έδειξε πως το
σvημαντικότερο ρόλο σvτη διαφοροποίησvη

των δύο δασvικών τύπων της ελάτης παίζει

η ξηρασvία της περίοδο της Άνοιξης. Το

όριο ξηρασvίας που διακρίνει τους δύο

δασvικούς τύπους υπολογίσvτηκε σvτο 1,66

(μονάδες υπολογισvμένες με το δείκτη

υγρασvίας/ξηρασvίας ΗΙ).

HI=P/PET, όπου P τα ατμοσvφαιρικά
κατακρημνίσvματα (mm) και PET η
δυνητική εξατμοδιαπνοή (mm).

Οικολογικοί δείκτες

Από τη μελέτη της βλάσvτησvης των ελατοδασvών της κεντρικής Στερεάς Ελλάδας προέκυψαν

δύο ομάδες φυτών που φύονται σvτον υπώροφό τους και μπορούν να χρησvιμοποιηθούν ως

οικολογικοί δείκτες.

Οικολογική ομάδα θερμόβιων και

ξηρανθεκτικών φυτών

Crepis fraasii Cistus creticus

Fraxinus ornus Phillyrea latifolia

Quercus coccifera Ruscus aculeatus

Thymus longicaulis Trifolium grandiflorum

Οικολογική ομάδα μεσvο - ψυχρόβιων και

μεσvο - υγρόφιλων φυτών

Geum urbanum Carduus tmoleus

Silene multicaulis Lapsana communis

Senecio rupestris Arabis alpina

Digitalis ferruginea Juniperus communis

Συμπεράσvματα

Τα ελατοδάσvη της κεντρικής Στερεάς Ελλάδας μπορούν να διακριθούν σvε δύο δασvικούς

τύπους. Στα ξηρο - θερμόβια ελατοδάσvη της κατώτερης υψομετρικής ζώνης και σvτα

μεσvο - ψυχρόβια ελατοδάσvη της ανώτερης υψομετρικής ζώνης. Τα μεσvο - ψυχρόβια δάσvη

ελάτης αναπτύσvσvονται σvε περιοχές όπου ο δείκτης ξηρασvίας την Άνοιξη είναι πάνω από

1,66. Οι δύο δασvικοί τύποι διαφέρουν ως προς τη χλωριδική τους σvύνθεσvη, τη δομή τους και

τις οικολογικές σvυνθήκες που επικρατούν σvε αυτούς.
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