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Περίληψη
Η ικανοποίηση της συνεχούς ζήτησης αναψυχής στο περιαστικό δάσος προϋποθέτει την
διαχείριση του χώρου κατάλληλα ώστε αφενός µεν να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες στους
επισκέπτες, και αφετέρου να προστατευθεί από την υπερβολική και κακή χρήση του από τους
επισκέπτες. Με την παρούσα εργασία διερευνάται και αναλύεται η υφιστάµενη κατάσταση
των περιαστικών δασών ∆ράµας, Λίµνης και Ελασσόνας και προτείνεται η ενδεδειγµένη
µελλοντική µεθοδολογία διαχείρισης των. Οι απόψεις των κατοίκων αποτυπώνονται στην
πρωτογενή έρευνα µε τη χρήση ερωτηµατολογίου (προσωπικής συνέντευξης). Τα
αποτελέσµατα επικεντρώνονται, ανεξάρτητα από την περιοχή, στον πολλαπλό ρόλο που
διαδραµατίζουν τα περιαστικά δάση για τις αστικές και ηµιαστικές περιοχές. Η ένταξη των
περιαστικών δασών και προπάντων του αστικού πράσινου ως βασικών στοιχείων χωροταξίας
και πολεοδοµικής ανασυγκρότησης των µεγάλων αλλά και µικρών αστικών κέντρων είναι το
µέσο που θα δηµιουργήσει ευνοϊκές προϋποθέσεις για µελλοντική αναβάθµιση των
περιαστικών δασών, προκειµένου να επιτελείται επαρκώς ο σύγχρονος τριπλός παραγωγικός,
οικολογικός και ταυτόχρονα κοινωνικός τους ρόλος.
Λέξεις κλειδιά:περιαστικά δάση ∆ράµας - Λίµνη - Ελασσόνας, ∆ιαχείριση - προστασία και
ανάδειξη περιαστικών δασών, άποψη κατοίκων.
Εισαγωγή – σκοπός
Χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των µεγάλων αλλά και των µικρότερων αστικών
συγκροτηµάτων αποτελούν η συνεχιζόµενη αύξηση της πυκνότητας του πληθυσµού σε
περιορισµένο χώρο, ο σταθερά αυξανόµενος οικοδοµικός όγκος και γενικότερα η κάλυψη της
επιφάνειας του εδάφους µε άσφαλτο και άλλα σκληρά δοµικά υλικά µεγάλης
θερµοχωρητικότητας. Παράλληλα, η γειτνίαση ορισµένων από τις σύγχρονες πόλεις µε
βιοµηχανικές περιοχές και ο υπέρµετρος κυκλοφοριακός φόρτος επιβαρύνουν σηµαντικά τις
περιβαλλοντικές συνθήκες, αυξάνοντας την ατµοσφαιρική ρύπανση και τη θερµοκρασία και
µειώνοντας την ταχύτητα του ανέµου στο αστικό περιβάλλον (Miller 1997, Ντάφης 2001,
Georgi and Tzesouri 2008). Για τη βελτίωση των συνθηκών του περιβάλλοντος της πόλης
καθοριστική είναι η σηµασία του αστικού και περιαστικού πράσινου (Τάκος 2003, Samara
and Tsitsoni 2007, Ζάγκας 2008). Το πράσινο έχει τη δυνατότητα, υπό ορισµένες
προϋποθέσεις, να συµβάλλει στη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών της πόλης. Στις
προϋποθέσεις αυτές κυρίαρχο ρόλο παίζει η έκταση της φυτοκαλυµµένης επιφάνειας, η
µορφή και η σύνθεση της βλάστησης, ο συνδυασµός αυτής µε το υδάτινο στοιχείο. Πέραν
τούτων, η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, η αλόγιστη και η επαναλαµβανόµενη µε
έντονο ρυθµό επέµβαση του ανθρώπου στη φύση, ο προσδιορισµός νέων οικονοµικών αξιών
και η αδιάκοπη εκµετάλλευση των φυσικών πόρων έχει ως αποτέλεσµα την υποβάθµιση του
φυσικού περιβάλλοντος και τη διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας των δασικών
οικοσυστηµάτων µε δυσάρεστες συνέπειες ακόµα και για την ίδια την επιβίωση του
ανθρώπου. Ο σύγχρονος άνθρωπος πίστεψε ότι του επιτρέπεται να επιβληθεί αλόγιστα στη
φύση και να την εκµεταλλευτεί προκειµένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες του. Παρά τις
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συνεχείς όµως διαταράξεις της αµφιµονοσήµαντης σχέσης «∆άσος – Άνθρωπος», ο δεύτερος
πάντα ένιωθε την ανάγκη να επιστρέψει έστω και για λίγο στο φυσικό περιβάλλον απ’ όπου
ξεκίνησε και να βιώσει κάποιες απ’ τις µοναδικές απολαύσεις, που συνέχεια και
αφιλοκερδώς, απλόχερα του προσέφερε.
Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση και ανάλυση των υφιστάµενων προβληµάτων των
περιαστικών δασών ∆ράµας, Λίµνης και Ελασσόνας αλλά και η ενδεδειγµένη µελλοντική
µεθοδολογία διαχείρισης. Επίσης, σκοπός είναι η εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε τα
ακόλουθα θέµατα:
• Ζήτηση δασικής αναψυχής στα περιαστικά δάση ∆ράµας, Λίµνης και Ελασσόνας
(ενεργούς και µελλοντικής). Η διερεύνηση της ζήτησης ή της ανάγκης για αναψυχή είναι
κεφαλαιώδους σηµασίας, γιατί οδηγεί τελικά στην έστω κατά προσέγγιση εκτίµηση του
αριθµού των επισκεπτών, του είδους των δραστηριοτήτων, της εποχής επισκέψεως, του
χρόνου παραµονής κλπ, µεταβλητές αναγκαίες για το σωστό προγραµµατισµό των διαφόρων
έργων που µπορεί να εκτελεστούν. Ενεργός ζήτηση είναι η τωρινή ζήτηση, ενώ µελλοντική
ζήτηση είναι η ζήτηση που θα διαµορφωθεί µετά την εκτέλεση των έργων στο χώρο.
• Περιγραφή της διαχείρισης των περιαστικών δασών ∆ράµας, Λίµνης και-Ελασσόνας.
• Προτιµήσεις των κατοίκων της ∆ράµας, της Λίµνης και της Ελασσόνας σε δραστηριότητες
και µέσα-ευκολίες δασικής αναψυχής.
• Εκτίµηση της αξίας της αναψυχής.
• Προβλήµατα περιαστικών δασών και τρόποι αντιµετώπισης τους.
Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
Προς την κατεύθυνση της ικανοποίησης των περιβαλλοντικών του αναζητήσεων, τα
περιαστικά δάση δείχνουν να αποτελούν µια ιδανική διέξοδο, αφού είναι προσβάσιµα στο
µεγαλύτερο µέρος του αστικού πληθυσµού. Τα περιαστικά δάση δεν είναι απλά ένα σύνολο
δένδρων και θάµνων που καλύπτουν µια επιφάνεια. Είναι ένα οικοσύστηµα που επιτελεί µια
σειρά λειτουργιών, οι οποίες γίνονται αισθητές από τις υπηρεσίες και τα αγαθά που
προσφέρει και οι οποίες για πολλούς είναι άγνωστες. Οι τοµείς που µπορούν να συµβάλλουν
είναι η βελτίωση του µικροκλίµατος (ηλιακή ακτινοβολία, θερµοκρασία, σχετική υγρασία,
ιονισµός κλπ), παραγωγή οξυγόνου, απορρόφηση διοξειδίου του άνθρακα, στην
απορρύπανση του ατµοσφαιρικού αέρα (Ντάφης 2010, Cartalis and Varotsos 1992,
Nowaketal 2006, Georgi and Tzesouri 2008). Στην αντιπληµµυρική προστασία και τον
εµπλουτισµό υπόγειων υδροφορέων, στην παροχή αναψυχής στους κατοίκους των πόλεων,
στην µείωση των θορύβων, στην προστασία από τους ανέµους, στην προστασία από την
ραδιενέργεια, στη ρύθµιση των συνθηκών φωτισµού και την αντιθαµβωτική προστασία, στην
αισθητική αναβάθµιση του περιαστικού χώρου,στην διατήρηση της βιοποικιλότητας και στην
εν γένει διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας, στην εξοικονόµηση ενέργειας, στην
περιβαλλοντικήεκπαίδευση και στην εξοικείωση µε το φυσικό περιβάλλον (βοτανικοί κήποι,
µονοπάτια µελέτης της φύσης, κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, θέσεις θέας κ.λπ.), σε
κοινωνικά
προβλήµατα
(αντικοινωνικότητα,
εγκληµατικότητα
κ.λπ.)
(Φτίκα
2008,Μπελαβίλας και Βαταβάλη 2009). Τα σπουδαιότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν
είναι οι πυρκαγιές, τα σκουπίδια, οι εγκαταστάσεις κοινωφελούς και στρατιωτικού
χαρακτήρα που βρίσκουν υποδοχή στα βουνά ελλείψει χώρου στον ιστό, η λατόµευση, η
υπερβόσκηση και τα µπάζα (Ντούρος 2001, 2007, Ζίγκηρης 2009, Κωνσταντινίδου 2014). Ο
Φουντάς (2002) Υφυπουργός Γεωργίας αναφέρει: «είναι ανάγκη να προσδιοριστεί νοµικά η
έννοια του "Περιαστικού ∆άσους" και να θεσµοθετηθεί το καθεστώς προστασίας και
διαχείρισης των περιαστικών δασών. Χρειάζεται επίσης να αναθεωρήσουµε και να
αναβαθµίσουµε τον τρόπο και τις τεχνικές διαχείρισης των περιαστικών δασών ώστε να
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αναδεικνύεται ο προστατευτικός και πολιτιστικός τους ρόλος και να ικανοποιούνται
αποτελεσµατικότερα, απ’ ότι µέχρι τώρα, οι κοινωνικές ανάγκες που απευθύνονται στα δάση
αυτά. Η εκπόνηση ενός νέου θεσµικού πλαισίου σχεδιασµού και εκπόνησης σχεδίων
διαχείρισης των δασών αυτών για τα δάση αυτά είναι επιτακτική ανάγκη». Η ένταξη των
περιαστικών δασών και προπάντων του αστικού πράσινου ως βασικών στοιχείων χωροταξίας
και πολεοδοµικής ανασυγκρότησης των µεγάλων αστικών κέντρων είναι το µέσο που θα
δηµιουργήσει ευνοϊκές προϋποθέσεις για µελλοντική αναβάθµιση και επέκταση των
περιαστικών δασών και αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των µεγαλουπόλεων. Ο Μπεριάτος
(2002) αναφέρει: «υπάρχουν σοβαρά κενά και ελλείψεις στην νοµοθεσία για την διαχείριση
και προστασία των περιαστικών δασών. Η προστασία και η ανάδειξη των περιαστικών δασών
στην Ελλάδα απαιτούν την δηµιουργία ειδικού θεσµικού αλλά και διοικητικού πλαισίου (π.χ.
κανονισµοί λειτουργίας)». Ο Ντούρος (2001), (1947-2008) ∆ασολόγος, στέλεχος της δασικής
υπηρεσίας που προσέφερε σηµαντικό έργο στην ελληνική δασοπονία αναδεικνύοντας τις
οικολογικές πτυχές και την κοινωνική πλευρά των δασών, υπηρετώντας ως δασάρχης και
διατυπώνοντας συχνά δηµοσίως ρηξικέλευθες απόψεις αναφέρει: «το ιδιαίτερα πολύπλοκο
ιδιοκτησιακό καθεστώς των περιαστικών δασών και των διεκδικήσεων είναι από τα
κυριότερα προβλήµατα για τα δάση αυτά και τα θέτουν συχνά υπό απειλή».
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά αλλά και ο
συµπληρωµατικός ρόλος των περιαστικών δασών σε σύγκριση µε τα αστικά πάρκα αλλά και
σε σχέση µε τα δάση, ως χώρους αναψυχής (Κωνσταντινίδου 2014).
Πίνακας 17. Σύγκριση των χώρων πρασίνου (Κωνσταντινίδου 2014).

Ορισµός
Θέση
ΊδρυσηΕγκατάσταση

Μέγεθος
Οριοθέτησηθεσµικό
καθεστώς

Συνθήκες
αύξησης
∆ιαχείριση

Πάρκα και άλση εντός
σχεδίου πόλης
Οι χώροι πρασίνου που
υπάρχουν µέσα στο
δοµηµένο χώρο.
Εντός της πόλης.

Περιαστικά δάση
Τα δάση που βρίσκονται έξω από
το δοµηµένο χώρο, κοντά σε
πόλεις.
Στις παρυφές της πόλης.

Συνήθως τεχνητή
εγκατάσταση της
βλάστησης, ωστόσο
υπάρχουν θύλακες φυσικής
βλάστησης εντός πόλεων.
Συνήθως καταλαµβάνουν
µικρές εκτάσεις.
Υπάρχει οριοθετηµένο στο
πολεοδοµικό σχέδιο. Έχει
αυστηρό καθεστώς
προστασίας σύµφωνα µε το
άρθρο 3 παρ.4 του Ν.998/79.

Συχνά είναι φυσικά δάση. Πολλά
δάση ιδρύθηκαν τεχνητώς ως
προστατευτικά, οι συνθήκες όµως
προσοµοιάζουν αυτές των
φυσικών δασών.
Μεγαλύτερες εκτάσεις από τα
πάρκα και τα άλση εντός σχεδίου.
Αντιµετωπίζεται ως δάσος ή
δασική έκταση. ∆εν είναι
οριοθετηµένο ως περιαστικό.

∆υσµενέστερες λόγω
ρύπανσης και εντατικής
χρήσης. Υψηλότερη
θερµοκρασία αέρα.
Σύµφωνα µε της κανόνες της
παρκοτεχνίας. ∆ιαρκείς
φυτεύσεις. Επεξεργασία
εδάφους, άρδευση, λίπανση,
καταπολέµηση ασθενειών
κλπ.

Ευνοϊκές. Αδιατάρακτο έδαφος.
Μπορεί να υπάρχει ρύπανση
λόγω παρακείµενων βιοµηχανιών.
Αρχές της αειφορίας, της
διατήρησης του δάσους και της
βελτίωσης του εδάφους. ∆εν
αρδεύεται, ούτε λιπαίνεται.
Γίνεται καταπολέµηση των
ασθενειών. Τεχνητές
αναδασώσεις αλλά και φυσική
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∆άση και δασικές
εκτάσεις
Το σύνολο των δασών και
των δασικών εκτάσεων.
Σε µεγάλη απόσταση από τα
αστικά κέντρα.
Συνήθως είναι φυσικά
οικοσυστήµατα.

Μεγάλες εκτάσεις.
Είναι οριοθετηµένο
σύµφωνα µε τις µελέτες
προστασίας και διαχείρισης
της ∆ασικής Υπηρεσίας.
Προστατεύεται από τις
διατάξεις της δασικής και
περιβαλλοντικής
νοµοθεσίας.
Φυσικές συνθήκες αύξησης.

Αρχές της αειφορίας, της
διατήρησης του δάσους και
της βελτίωσης του εδάφους.
Σπάνια γίνεται
καταπολέµηση των
ασθενειών. Φυσική
αναγέννηση του δάσους.
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Προστασία
εδάφους,
προστασία από
πληµµύρες
Παραγωγή
προϊόντων

Προστατεύεται το έδαφος,
το νερό διηθείται στα
βαθύτερα στρώµατα του
εδάφους.
Ιδιαίτερα περιορισµένη.

Βελτίωση του
κλίµατος

Βελτιώνει το µικροκλίµα,
ανάλογα µε το µέγεθος.

Βιοποικιλότητα
∆ιάρκεια
επίσκεψης
∆ραστηριότητες
αναψυχής

Ανάλογη της κλίµακας.
Σύντοµη και συχνή.

Περιβαλλοντική
εκπαίδευση
Κίνδυνοιαπειλές

∆ύναται να διεξαχθεί σε
µικρές ηλικίες.
Αυθαίρετες κατασκευές,
παράνοµες επεµβάσεις.

Εντατική χρήση του χώρου.

αναγέννηση. Κλαδεύσεις.
Βασικός προστάτης της πόλης
από τις πληµµύρες.
∆ύναται να παράγει προϊόντα.
Σηµαντική βελτίωση των
µικροκλιµατικών συνθηκών της
πόλεις, µε απορρύπανση του
αέρα.
Ανάλογη της κλίµακας.
Ολιγόωρη ή µονοήµερη.
Προσφέρεται ιδιαίτερα για
άθληση και αναψυχή. Εκτατική
χρήση του χώρου για τις διάφορες
δραστηριότητες.
Προσφέρεται ιδιαίτερα λόγω
εγγύτητας στο αστικό κέντρο.
Ισχυρές οικιστικές πιέσεις,
οικοπεδοποίηση, παράνοµες
επεµβάσεις, δασικές πυρκαγιές
προσβολές από έντοµα.

Μόνιµη προστασία χάρη
στην εδαφοκάλυψη σε
µεγάλες εκτάσεις.
Συνήθως παράγει προϊόντα,
όπως ξυλεία, ρετσίνι,
βοσκήσιµη ύλη.
Σηµαντική συµβολή στο
παγκόσµιο ισοζύγιο του
άνθρακα.
Ανάλογη της κλίµακας.
Μονοήµερη ή πολυήµερη
επίσκεψη.
Ποικίλες δραστηριότητες
κατανεµηµένες σε µεγάλες
εκτάσεις.
Προσφέρεται όταν υπάρχει
χρόνος.
Λιγότερες οικιστικές
πιέσεις, υγιέστερα,
διατηρούν την οικολογική
ισορροπία.

Οι αντιλήψεις του κοινού αλλά και των επιστηµόνων ολοένα και διευρύνονται για την
ανάγκη µεταβολής του προσανατολισµού διαχείρισης των περιαστικών δασών, προκειµένου
να επιτελείται επαρκώς ο σύγχρονος τριπλός παραγωγικός, οικολογικός- προστατευτικός και
ταυτόχρονα κοινωνικός τους ρόλος.
Περιοχές µελέτης - Υλικά και µέθοδοι
Η έρευνα πεδίου αφορά τις περιοχές των «Περιαστικών δασών ∆ράµας, Λίµνης και
Ελασσόνας. Με τη δασική αναψυχή στα περιαστικά δάση ο άνθρωπος έρχεται σε επαφή µε
το δάσος και δίνει πρωταρχική σηµασία στο ίδιο το δάσος σαν σύνολο, σαν χώρο που θα
ικανοποιήσει τις συγκεκριµένες ανάγκες του (Κασιούµης, 1985). Η διαχείριση όµως των
περιαστικών δασών για αναψυχή δεν µπορεί να βασίζεται µόνο στα φυσικά χαρακτηριστικά
του δάσους (προσφορά δασικής αναψυχής) αλλά και στις ανάγκες και επιθυµίες του κόσµου
που τα επισκέπτονται, δηλ. στους ίδιους τους «καταναλωτές δασικής αναψυχής».
Η ∆ράµα είναι η πρωτεύουσα του οµώνυµου νοµού της ανατολικής Μακεδονίας.
Πρόκειται για πόλη µε µακραίωνη ιστορία, καθώς η περιοχή της κατοικήθηκε ήδη από τους
προϊστορικούς χρόνους. Η ετυµολογία της λέξης προέρχεται από το «Υδράµα»-«∆ύραµα»
λόγω της αφθονίας των νερών που αναβλύζουν στην περιοχή (Πηγή Βικιπαίδεια).Το δάσος
του Κορυλόβου είναι το περιαστικό δάσος της πόλης της ∆ράµας στα βόρεια της πόλης, µε
πανοραµική θέα προς αυτήν αλλά και προς την πεδιάδα της ∆ράµας. Ο λόφος του
Κορυλόβου, µε µέγιστο υψόµετρο τα 624 µέτρα, θεωρείται προέκταση του Φαλακρού όρους.
Η βλάστηση αποτελείται από τραχεία πεύκη (Pinusbrutia) η οποία προέρχεται από τεχνητή
αναδάσωση στο νότιο τµήµα, αλλά και από αυτοφυή βλάστηση µε πρίνο (Quercuscoccifera),
γαύρο
(Carpinusorientalis),
παλιούρι
(Paliurusspina-christi),
και
κέδρο
(Juniperuscommunis). Το πευκοδάσος του Κορυλόβου προήλθε τεχνητά από αναδασώσεις
που ξεκίνησαν από τη ∆ασική Υπηρεσία ∆ράµας κατά τα έτη 1945-46 και ολοκληρώθηκαν
στο µεγαλύτερο µέρος τους το 1950 (∆ασαρχείο ∆ράµας 1982, 2008).
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Η Ελασσόνα είναι η έδρα του ∆ήµου Ελασσόνας. Είναι κτισµένη στα νότια κράσπεδα του
Ολύµπου στους πρόποδες λοφίσκων και του κάµπου της Ελασσόνας, υπήρξε η πρωτεύουσα
µιας ευρύτατης γεωγραφικής περιοχής µε οµοειδή πληθυσµό για τέσσερις χιλιάδες χρόνια µε
την ονοµασία Περραιβία. (Ελευθέρια 1998)και είναι γνωστή από την αρχαιότητα σαν
πρωτεύουσα της Περραιβίας µε την ονοµασία Ολοσσόν, (µνηµονεύεται άλλωστε από τον
Όµηρο). Το περιαστικό της δάσος εξαπλώνεται στους λόφους που βρίσκονται βόρεια της
Ελασσόνας και από υψόµετρο 300 µέτρα έως 700 µέτρα περίπου. Από το 1937 έως και το
1955 η τότε δασική Υπηρεσία (Υ∆Ε Θεσσαλίας) προέβη στην αναδάσωση της εκτάσεως
αυτής µε τραχεία πεύκη (Pinusbrutia) και κατά θέσεις κυπαρίσσι (Cupressussempervirens),
ψευδακακία (Robiniapseudoacacia) και καναδική λεύκη (Populus canadensis) µέσα στα
ρέµατα. Η βλάστηση που επικρατεί στη µείζονα περιοχή είναι η θαµνώδης βλάστηση µε
πρίνο (Quercuscoccifera) και χορτολίβαδα. Λόγω των έντονων κλίσεων και των
υφιστάµενων ευνοϊκών συνθηκών διάβρωσης, η υπάρχουσα αυτή δασοκάλυψη ασκεί
σοβαρότατη προστατευτική επίδραση επί των ιδίων εδαφ ών και της λεκάνης γενικότερα του
χειµάρρου Ελασσονίτικου. Χαρακτηριστική περίπτωση το ιδιοκτησιακό καθεστώς του
περιαστικού δάσους της Ελασσόνας όπου ένα τµήµα του 1100 περίπου στρεµµάτων είναι
συνιδιόκτητο µεταξύ ∆ηµοσίου και Τ.ΕΘ.Α και ευρίσκονται µέσα σε αυτό οι εγκαταστάσεις
της 364 ΠΑΠ Ελασσόνας (Προκεχωρηµένη Αποθήκη Πυροµαχικών).
Στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του είναι η Ιερά Μονή Ολυµπιωτίσσης σε µια κορυφή του
σήµα κατατεθέν της πόλης της Ελασσόνας και το ότι από τις κορυφές του φαίνονται το
µεγαλύτερο µέρος του Θεσσαλικού κάµπου και οι κορυφές του Ολύµπου, µια θέα απείρου
κάλλους. Η έκτασή του καταλαµβάνει 360 εκτάρια.
H Λίµνη, κωµόπολη της Βόρειας Εύβοιας, που βρίσκεται κοντά στην αρχαία πόλη
Ελύµνιον, αναφέρεται στα έργα του Σοφοκλή. Αναπτύσσεται αµφιθεατρικά στα πλαίσια ενός
γεωλογικού φατνώµατος σαφώς προσανατολισµένου προς τη θάλασσα σε ένα µυχό του
Βόρειου Ευβοϊκού κόλπου. Σύµφωνα µε την απογραφή του 2001 είχε 2.118 κατοίκους. Το
περιαστικο δάσος βρίσκεται βορειοανατολικά της Λίµνης και είναι ένα ευαίσθητο
οικοσύστηµα που παρουσιάζει σηµαντικό οικολογικό ενδιαφέρον. Αξίζει να σηµειωθεί, ότι
στην περιοχή παρουσιάζονται 42 ενδηµικά είδη και υποείδη. Αναφέρουµε µόνο την ευβοϊκή
δρυ (Quercustrojanassp. εuboica) που φύεται στην περιοχή και έχει πάρει την ονοµασία της
από την Εύβοια καθώς επίσης την παρουσία ανώτερων θηρευτών, όπως τα αρπακτικά πουλιά
και τη βίδρα που είναι αξιόλογος δείκτης για την πληρότητα των οικοσυστηµάτων.
∆ηµιουργεί τοπικό άνεµο που σε συνδυασµό µε την τοπογραφία της περιοχής (φαράγγια)
βελτιώνει τις συνθήκες θερµικής άνεσης. Ο τοπικός αέρας, ο οποίος δηµιουργείται από την
τοπογραφία της περιοχής (‘γραίγο’ τον ονοµάζουν οι ντόπιοι) είναι βορειοανατολικός και
πνέει κύρια τις απογευµατινές ώρες 15:00 έως 19:00.
∆ιεξαγωγή έρευνας για την καταγραφή της κοινής γνώµης - Κατάρτιση
ερωτηµατολογίου. Εκτός από τη βιβλιογραφική έρευνα, τη συλλογή στοιχείων από
Υπηρεσίες και τη συλλογή στοιχείων κατά τη διενέργεια αυτοψιών, πραγµατοποιήθηκε και
έρευνα µε ερωτηµατολόγια. Τα ερωτηµατολόγια και οι συνεντεύξεις αποτελούν µια από τις
µεθόδους έρευνας για τη διερεύνηση απόψεων, ενδιαφερόντων, συµπεριφορών κλπ. Τα
αποτελέσµατα των ερωτηµατολογίων µετά από επεξεργασία και ερµηνεία, βοηθούν στην
εξαγωγή συµπερασµάτων και στη λήψη αποφάσεων (JaveauC. 2000).
Η σύνταξη και ο σχεδιασµός του ερωτηµατολογίου, ο τύπος των ερωτήσεων (ανοικτού –
κλειστού τύπου), η µέτρηση των στάσεων και συµπεριφορών των ερωτώµενων αλλά και η
επιλογή του πληθυσµού βασίστηκε στη βιβλιογραφία (Ελευθεριάδης κ.ά.1995, 2000,
Chiesura 2004, Ζίγκηρης 2008, AnthopoulosandGeorgi 2011, Σοφού 2014).
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Στόχος του ερωτηµατολογίου που αποτελείται από είκοσι δύο ερωτήσεις κλειστού και
ανοικτού τύπου, είναι ο προσδιορισµός των συνηθειών των ερωτηθέντων ως προς την
επίσκεψή τους στα περιαστικά δάση αντίστοιχα ∆ράµας, Λίµνης, Ελασσόνας, αντίστοιχα οι
λόγοι της επίσκεψης, η άποψή τους για την υφιστάµενη κατάσταση και οι προτάσεις τους για
τη βελτίωση των χώρων.
Η επιλογή της µεθόδου της «προσωπικής συνέντευξης» στηρίχθηκε στα πλεονεκτήµατα που
παρουσιάζει η µέθοδος σχετικά µε τις άλλες όπως το ότι απαντούν οι περισσότεροι, υπάρχει
δυνατότητα επεξήγησης των ερωτήσεων από τον απογραφέα στον ερωτούµενο και χρήση
µεγάλου ερωτηµατολογίου. Βέβαια τα µειονεκτήµατα της µεθόδου είναι αρκετά κοπιαστική
για τον απογραφέα, µεγάλος χρόνος για τη συλλογή των απαντήσεων, και µερικές φορές
υποβάλλεται από τον απογραφέα η «σωστή» απάντηση.
Τα δείγµατα καθορίστηκαν να είναι 60 ερωτηµατολόγια σε διαφορετικής ηλικίας, φύλου,
επαγγέλµατος και συνηθειών ατόµων. Πραγµατοποιήθηκαν σε κάθε περιοχή σε διαφορετικά
χρονικά διαστήµατα και από 1η Φεβρουαρίου έως και 15 Μαρτίου του 2015.
Οι πρώτες δύο ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου έχουν να κάνουν µε την ηλικία και το φύλο
δίνουν δηλαδή το προφίλ των ερωτηθέντων. Οι επόµενες έξι ερωτήσεις διερευνούν τις
συνήθειες των ερωτηθέντων σε ότι αφορά τις επισκέψεις τους στην περιοχή έρευνας, όπως η
συχνότητα επίσκεψης, το µεταφορικό µέσο µετάβασης στον περιαστικό χώρο κλπ. Στη
συνέχεια ζητείται από τους ερωτηθέντες να διατυπώσουν τις απόψεις τους σχετικά µε το
χώρο, ενώ στις υπόλοιπες ερωτήσεις έχουν την ευκαιρία να κάνουν τις προτάσεις τους για τη
διαχείριση και την πιθανή ανάδειξη των περιαστικών δασών. Στο ερωτηµατολόγιο
διερευνάται επίσης η πρόθεσή τους για συµµετοχή σε εκδηλώσεις περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης και η πρόθεσή τους για προσφορά εθελοντικής φύλαξης του χώρου. Για τη
διευκόλυνση των ερωτώµενων προτιµήθηκαν οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στο
µεγαλύτερο µέρος του ερωτηµατολογίου. Τέλος, ενσωµατώθηκαν ερωτήµατα ελέγχου, τα
οποία στη συνέχεια διασταυρώθηκαν.
Αποτελέσµατα
∆ράµα. Η επιφάνεια περιαστικού πρασίνου που αναλογεί στους κατοίκους της ∆ράµας
(απογραφή του 2011) ανέρχεται σε 85 τ.µ. ανά κάτοικο (3.802,0 στρέµµατα για 44.823
κατοίκους), επιφάνεια συγκρίσιµη µε αυτή άλλων πόλεων της ελληνικής επικράτειας.
Οι προτάσεις που διατυπώνονται παρακάτω διέπονται από την αρχή της αειφορίας, την αρχή
της διατήρησης του δάσους ως δάσος και την προστασία του εδάφους. Επιπλέον, διέπονται
από την φιλοσοφία της ανάπτυξης της εκτατικής χρήσης του περιαστικού δάσους και της
αναψυχής και όχι της εντατικής.
Οι επεµβάσεις που προτείνονται λαµβάνουν υπόψη τους το προστατευτικό καθεστώς της
έκτασης και λήφθηκε ιδιαίτερη µέριµνα να είναι εναρµονισµένες µε το δασικό οικοσύστηµα,
όπως για παράδειγµα η χρήση ιθαγενών (ντόπιων) δασοπονικών ειδών για την αναδάσωση
αλλά και η χρήση ανακυκλώσιµων υλικών µε χαµηλό οικολογικό αποτύπωµα, όπως η πέτρα
και το ξύλο.
Οι προτάσεις διακρίνονται στις παρακάτω ενότητες:
•
Οριοθέτηση, προστασία και διαχείριση του περιαστικού δάσους.
• Αναδασώσεις και ανόρθωση της υποβαθµισµένης βλάστησης.
• Έργα αναψυχής.
• Σύνδεση του περιαστικού και του αστικού πρασίνου.
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• Περιβαλλοντική εκπαίδευση-εξοικείωση του τοπικού πληθυσµού µε το φυσικό
περιβάλλον.
• ∆ιατύπωση κανονισµού λειτουργίας.
Ελασσόνα. Οι κάτοικοι της περιοχής αναγνωρίζουν την οικολογική σηµασία του περιαστικού
δάσους και οι περισσότεροι εξ αυτών το επισκέπτονται συχνά. Πλανάται βέβαια έντονος ο
φόβος µιας πυρκαγιάς λόγω της φωτιάς στην ΠΑΠ Ελασσόνας τον Ιούλιο του 2013 για αυτό
προτείνονται βασικά µέτρα πρόληψης και φύλαξης του περιαστικού δάσους .Οι περισσότεροι
νέοι βέβαια δηλώνουν εθελοντική συµµετοχή για τη φύλαξη αυτού. Χαρακτηριστικό είναι ότι
όλοι σχεδόν οι ερωτηθέντες επισκέπτονται το δάσος συχνά και θα το επισκέπτονταν
συχνότερα αν υπήρχε καλύτερη υποδοµή (µονοπάτια, κάδοι απορριµµάτων, τουαλέτες).
∆ηλώνουν οι περισσότεροι εξ αυτών ότι θα πλήρωναν για την καλύτερη διαχείρισή του και
θεωρούν πολύ σηµαντικό το γεγονός της ύπαρξής του στην πόλη της Ελασσόνας .
Λίµνη. Το ποσοστό των πολιτών που επισκέπτεται το περιαστικό δάσος, οι λόγοι της
επίσκεψης, οι ελλείψεις που υπάρχουν, η βελτίωση των χώρων αναψυχής, η βελτίωση της
ποιότητας ζωής που επιθυµούν µέσα από την αύξηση του πρασίνου, και µέσα από την
συνεισφορά των ίδιων, τα προβλήµατα που εντοπίζουν µε κυρίαρχα τις πυρκαγιές και τα
σκουπίδια, παίζουν καθοριστικό ρόλο για την επιλογή ενός άλλου τρόπου διαχείρισης του
περιαστικού δάσους (Ζίγκηρης 2008). Κυρίαρχος σκοπός της διαχείρισης θα είναι η
προστασία, η βελτίωση η αισθητική και οικολογική ανάδειξη όχι µόνο για την προσέλκυση
των πολιτών αλλά για την βελτίωση των βιοκλιµατικών συνθηκών του µικροκλίµατος της
περιοχής.
Συζήτηση - συµπεράσµατα
• Οι περισσότεροι επισκέπτες του δάσους καταφθάνουν πεζοί, κάτι που δηλώνει πως η
προσβασιµότητα είναι εύκολη. Αυτό προκύπτει και από τις απαντήσεις για την
προσβασιµότητα, που θεωρείται ικανοποιητική ή µάλλον ικανοποιητική από την
πλειονότητα.
• ∆ιαπιστώθηκε ότι το µεγαλύτερο µέρος των ερωτηθέντων, αν και δεν έχουν συµµετάσχει
σε εκδηλώσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, θα επιθυµούσαν τη συµµετοχή τους σε τέτοιου
είδους προγράµµατα. Ειδικά οι µαθητές και οι εκπαιδευτικοί συµφώνησαν στο σύνολό τους.
• Οι ερωτηθέντες που απάντησαν στην ανοιχτού τύπου ερώτηση σχετικά µε τα υλικά
κατασκευής, δήλωσαν την προτίµησή τους στην πέτρα, το ξύλο και τα φυσικά υλικά, γεγονός
που υποδεικνύει την περιβαλλοντική τους ευαισθησία.
• Οι λόγοι της επίσκεψης των επισκεπτών του δάσους είναι ο περίπατος, η άσκηση, η
ξεκούραση και η χαλάρωση ,η επαφή µε τη φύση και η απόδραση από την πόλη, όπως
επίσης τα σπορ και η φιλική συνάντηση.
• Τα κατεξοχήν προβλήµατα του δάσους θεωρούνται η ύπαρξη απορριµµάτων, η
προσβολή από πευκοκάµπια και οι πυρκαγιές.
• Οι ερωτηθέντες συµφωνούν µε την ανάδειξη του δάσους και θεωρούν ότι πρέπει να
περιλαµβάνει κιόσκια, παγκάκια, τουαλέτες αλλά και συντήρηση των υφιστάµενων
υποδοµών. Ωστόσο, το µεγαλύτερο µέρος αυτών δεν είναι διατεθειµένο να επιβαρυνθεί
οικονοµικά για την βελτίωση και συντήρηση του χώρου.
• Αναγνωρίζεται η οικολογική αξία του περιαστικού δάσους από τους πολίτες των
µελετώµενων περιοχών και επιζητείται ένας άλλος τρόπος διαχείρισης και προστασίας του .
• Συνολικά, οι ερωτηθέντες, ανεξαρτήτως οµάδας, έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το
περιαστικό δάσος, απάντησαν σε όλες τις ερωτήσεις κλειστού τύπου και σε µεγάλο µέρος
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των ανοικτών και εξέφρασαν απόψεις και προτάσεις για µία ενδεχόµενη ανάδειξη των
περιοχών.
Abstract
The satisfaction of continuous leisure demand in suburban forest requires management of
space properly so in the one hand to provide better services to visitors and in the other hand to
protect against excessive and improper use of by guests. In the present study we investigated
and analyzed the current situation of the suburban forests of Drama, Limni and Elassona and
proposed the appropriate future management. The views of residents are reflected in primary
research using a questionnaire (personal interview). The results focus, regardless of the
region, to the multiple roles played by suburban forests for urban and suburban areas. The
integration of suburban forests and above all the urban green as key elements of spatial
planning and urban reconstruction of large and small urban centers are the means that will
create favorable conditions for future upgrading of suburban forests in order to sufficiently
accomplished modern triple productive, ecological and social role.
Key words: Suburban forest, peri-urban forest of Drama, Limni and Elassona, management
and protection of suburban forest
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