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Εισvαγωγή - Το πρόβλημα

Η ξηρασvία αποτελεί μια από τις

σvημαντικότερες απειλές για τα δάσvη της

κεφαλληνιακής ελάτης καθώς έχει

αναγνωρισvτεί ως ο βασvικός πρωτογενής

παράγοντας που αποδυναμώνει τα δέντρα,

κάνοντάς τα ευάλωτα σvε δευτερογενείς

προσvβολές από φλοιοφάγα έντομα. Οι

εκτεταμένες νεκρώσvεις δέντρων που έχουν

παρατηρηθεί τις τελευταίες δεκαετίες σvτα

ελατοδάσvη της χώρας μας, αναμένεται να

επιδεινωθούν λόγω της κλιματικής

αλλαγής.

IPCC 2013. Climate Change 2013:
The Physical Science Basis.

Η αξιολόγησvη της ευπάθειας των δασvών

της κεφαλληνιακής ελάτης αποτελεί το

πρώτο βήμα σvτο σvχεδιασvμό για την

προσvαρμογή της διαχείρισvης τους σvτην

κλιματική αλλαγή.

Δασvικοί τύποι

Τα ελατοδάσvη της Οίτης μπορούν να διακριθούν σvε δύο δασvικούς τύπους

Ξηρο-θερμόβια ελατοδάσvη

Αυξημένα ποσvοσvτά (68%) προσvβολών από

το έντομο Choristoneura murinana.
Διασvπασvμένες και αραιές σvυσvτάδες.

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

Μικρότερα ποσvοσvτά (35%) προσvβολών από

το έντομο Choristoneura murinana.
Σχετικά κλεισvτές σvυσvτάδες. Χλωριδική

σvύνθεσvη χαρακτηρισvτική των ευνοϊκών

(δροσvερών και λιγότερο ξηρών) οικολογικών

σvυνθηκών που επικρατούν. Θαμνώδης

όροφος αποκλεισvτικά από άτομα ελάτης.

Κλιματική αλλαγή

Οι περισvσvότεροι σvταθμοί παρουσvιάζουν

τάσvη μείωσvης της ετήσvιας βροχόπτωσvης

που κυμαίνεται από -3,617 μμ/έτος

(σvταθμός Γραβιά) έως μόλις -1,435 μμ/έτος

(σvταθμός Λιδωρίκι), με μοναδική εξαίρεσvη

τον σvταθμό Τρίλοφο.

Οι τρεις σvταθμοί που διαθέτουν δεδομένα

θερμοκρασvιών (Λαμία, Λιδωρίκι και Αγ.

Νικόλαος) παρουσvιάζουν τάσvη αύξησvης

τόσvο της μέσvης ετήσvιας θερμοκρασvίας του

αέρα όσvο και των μέσvων εποχικών τιμών,

με μεγαλύτερη τάσvη αύξησvης την περίοδο

του καλοκαιριού.

Το έργο ΠΙΤΥΣ - Μεθοδολογία

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη μιας καινοτόμου μεθοδολογίας που θα αποτελέσvει

χρήσvιμο εργαλείο σvτον εντοπισvμό των πιο ευπαθών σvτην κλιματική αλλαγή σvυσvτάδων

κεφαλληνιακής ελάτης. Για την πιλοτική εφαρμογή του έργου επιλέχθηκε το όρος Οίτη.

Συλλέχθηκαν κλιματικά δεδομένα θερμοκρασvίας και βροχόπτωσvης, καθώς και δεδομένα

βλάσvτησvης που αφορούσvαν τη φυτοϋγειονομική κατάσvτασvη, τη χλωριδική σvύνθεσvη και τη

δομή των ελατοδασvών της περιοχής. Από την επεξεργασvία των δεδομένων δημιουργήθηκαν

χάρτες ξηρασvίας, με βάσvη τις σvημερινές αλλά και τις αναμενόμενες μελλοντικές κλιματικές

σvυνθήκες. Αναγνωρίσvτηκαν οι βασvικοί δασvικού τύποι των ελατοδασvών της περιοχής και

εντοπίσvτηκε το ξηροθερμικό όριο εξάπλωσvης των ευπαθών σvυσvτάδων (ξηρο-θερμόβιων

δασvικών τύπων).

Οι ευπαθείς περιοχές

Με βάσvη τις σvημερινές σvυνθήκες ξηρασvίας,

οι περιοχές υψηλού βαθμού ευπάθειας των

ελατοδασvών της Οίτης (απεικονίζονται με

κόκκινο χρώμα) καταλαμβάνουν μικρή

σvχετικά έκτασvη και περιορίζονται, κυρίως,

εκτός των ορίων της περιφερειακής ζώνης

του Εθνικού Δρυμού.

Τη μεγαλύτερη έκτασvη σvτην περιοχή

καταλαμβάνουν οι σvυσvτάδες μεσvαίου

(πορτοκαλί χρώμα) και χαμηλού (πράσvινο

χρώμα) βαθμού ευπάθειας.

Τα μελλοντικά σvενάρια...

Η αναμενόμενη κλιματική αλλαγή σvύμφωνα με το ενδιάμεσvο σvενάριο RCP4.5 της IPCC θα

οδηγήσvει σvε σvημαντική αύξησvη της έκτασvης των σvυσvτάδων υψηλού βαθμού ευπάθειας σvτο

μέλλον.
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Το έργο εντάσvσvεται σvτη Πράξη «Εκπόνησvη σvχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών ΄Εργων

Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ») ΜΙΣ 453350, σvτο πλαίσvιο του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,

(ΕΠΑΝΑΔ,ΕΣΠΑ 2007 - 2014). Το έργο σvυγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και

από Εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ 2007 - 2014) και σvυντονίσvτηκε από το ΕΛΓΟ -ΔΗΜΗΤΡΑ, Ινσvτιτούτο Μεσvογειακών

Δασvικών Οικοσvυσvτημάτων.
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