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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

       Η πρακτική άσκηση έλαβε χώρα στη Μη Κυβερνητική Περιβαλλοντική 
Οργάνωση ΄΄Καλλιστώ΄΄, κατά την διάρκεια των μηνών Οκτωβρίου-
Νοεμβρίου(1/10/2011-30/11/2011). Η εργασία ήταν κατά το μεγαλύτερο μέρος της 
εργασία πεδίου με επισκέψεις και καταγραφές-δειγματοληψίες στην περιοχή 
μελέτης(ρέμα Διαγόρα-περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης Σέιχ-Σου), αλλά και 
βιβλιογραφική σε μικρότερο βαθμό. Το θέμα της ήταν η μελέτη και η καταγραφή της 
ρεματικής(παρόχθιας) βλάστησης κατά μήκος του ρέματος Κρυονερίου, ενός από τα 
ρέματα που διαρρέουν το Σέιχ-Σου. Να αναφερθεί εδώ ότι το εν λόγω ρέμα 
αναφέρεται και ως ρέμα Διαγόρα, γι’ αυτό και στην παρούσα εργασία περιστασιακά 
χρησιμοποιούνται και οι δύο ονομασίες. Η ρεματική βλάστηση είναι ιδιαίτερα 
χρήσιμη ως ενδείκτης της οικολογικής κατάστασης των ρεμάτων για διάφορους 
λόγους, όπως: α)προσφέρεται για την έρευνα της χωρικής ανάλυσης των διαφόρων 
τύπων οικοτόπων, β) χαρακτηρίζει το γενικό χαρακτήρα φυσικότητας του ρέματος 
και γ)περιγράφει τη δομή δασικών πόρων που σχετίζονται με το ρέμα. Ειδικά 
χαρακτηριστικά της δομής, της σύνθεσης των ειδών και της ακεραιότητας των 
παρόχθιων σχηματισμών(π.χ. κάλυψη βλάστησης, ποικιλότητα ειδών δέντρων, 
φυσικότητα δομής) τα καθιστούν ευαίσθητους ενδείκτες ανθρωπογενών αλλοιώσεων. 
Όσον αφορά την εργασία στο πεδίο, επιλέχθηκαν 30 περιοχές που κάλυπταν όλο το 
μήκος του ρέματος, εντός των οποίων λήφθηκε μια δειγματοληπτική επιφάνεια, 
διαφορετικού εμβαδού. Εντός των δειγματοληπτικών επιφανειών έγινε καταγραφή 
της ποικιλότητας των φυτικών ειδών, του αριθμού των ατόμων αυτών(όπου ήταν 
εφικτό) και της φυτοκάλυψης κάθε είδους ξεχωριστά. Συνολικά, αναγνωρίστηκαν 
είδη που ανήκουν σε 24 οικογένειες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τόσο 
γυμνόσπερμα(Gymnospermae) όσο και αγγειόσπερμα(Angiospermae) φυτά. Από το 
βιοτικό φάσμα που κατασκευάστηκε, παρατηρούμε ότι τα φανερόφυτα(Ρ) κυριαρχούν 
έναντι των άλλων βιοτικών μορφών στην παρόχθια βλάστηση του ρέματος Διαγόρα.   
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

       Το περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης(Σέιχ-Σου) εκτείνεται στα βορειοανατολικά 
της πόλης, σε σχετικά μικρή απόσταση από το κέντρο της και με πανοραμική προς 
αυτήν και τον Θερμαϊκό κόλπο θέα. Αποτελεί μια όαση δροσιάς και πρασίνου για την 
πόλη αλλά και μια περιοχή μεγάλης οικολογικής, κοινωνικό-οικονομικής, 
αναψυχικής και πολιτισμικής αξίας. Την ονομασία ΄΄Σέιχ-Σου΄΄, που σημαίνει το νερό 
του Σεΐχη, το δάσος την απέκτησε κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας και 
οφείλεται σε ένα νεκρικό μουσουλμανικό μνημείο και στο κτίσμα της πηγής. 
Μάλιστα, το ερείπιο της πηγής αυτής υπάρχει ακόμη στην τοποθεσία ΄΄Χίλια 
Δέντρα΄΄. Το δάσος έχει συνολική έκταση 30.215,29 στρέμματα και περιβάλλεται 
από τον αστικό ιστό τόσο στα βόρεια όσο και στα νότια όριά του. Όλα τα ρέματα που 
διέρχονται από την πόλη και τα προάστιά της πηγάζουν από το δάσος, ενώ τα νερά 
τους παροχετεύονται τελικά στον Θερμαϊκό κόλπο μέσω της περιφερειακής τάφρου 
και του χειμάρρου του Δενδροποτάμου. Σε διοικητικό επίπεδο, το δάσος υπάγεται 
στους δήμους: Θεσσαλονίκης, Πυλαίας, Πανοράματος, Τριανδρίας, Συκεών, Αγίου 
Παύλου, Χορτιάτη και στην κοινότητα Πεύκων, ενώ σε ιδιοκτησιακό, στο 
μεγαλύτερο μέρος του είναι δημόσιο και η διαχείριση του είναι αρμοδιότητα του 
δασαρχείου Θεσσαλονίκης.   

 

Δημιουργία του δάσους και οικολογική κατάσταση 

      Το Σέιχ-Σου δημιουργήθηκε με αναδασώσεις τη δεκαετία του’30 στη θέση ενός 
προϋπάρχοντος δάσους δρυός, με στόχο τη φυσική προστασία της πόλης από 
πλημμύρες και την ανόρθωση του υποβαθμισμένου τότε οικοσυστήματος. Οι 
αναδασωτικές εργασίες απέδωσαν καρπούς καθώς, έως το 1997, σχεδόν ολόκληρη η 
περιοχή καλυπτόταν από δάσος τραχείας πεύκης, εναλλασσόμενη με κυπαρίσσια και 
φυσικούς θαμνώνες πουρναριού. Ωστόσο, τον Ιούλιο του 1997, το δάσος υπέστη 
τεράστια οικολογική καταστροφή, καθώς το 55% της συνολικής του έκτασης κάηκε. 
Ακολούθησαν εργασίες άμεσης αποκατάστασης, όπως έργα αναδάσωσης και έργα 
αντιπλημμυρικής-αντιδιαβρωτικής προστασίας προστασίας, κυρίως από τις δασικές 
υπηρεσίες. Από αυτά τα έργα, αυτά που στόχευαν στην προστασία από την διάβρωση 
δεν είχαν το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Αντιθέτως, τα φυτοτεχνικά έργα 
λειτούργησαν πολύ καλά κάτι που φαίνεται από την επιτυχή εγκατάσταση φυσικής 
αναγέννησης στις θέσεις που εγκαταστάθηκαν. Τα ξύλινα φράγματα λειτούργησαν 
καλά όπου κατασκευάστηκαν, αλλά ο αριθμός τους πρέπει να αυξηθεί σημαντικά. Τα 
μεγάλα τσιμεντένια μεγάλα φράγματα θα μπορούσαν να είχαν αντικατασταθεί από 
μικρότερης κλίμακας έργα που ενσωματώνονται ευκολότερα και γρηγορότερα στην 
οικολογία του τόπου. 
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Το Σέιχ-Σου και η σημασία του 

       Στο δάσος επιτελείται ένα πλήθος λειτουργιών, από τις οποίες απορρέουν 
ανεκτίμητες αξίες και υπηρεσίες προς τον άνθρωπο. Συγκεκριμένα, το Σέιχ-Σου 
προσφέρει προστασία από τις πλημμύρες και τη διάβρωση, εμπλουτισμό των 
υπόγειων υδροφορέων και βελτίωση της ποιότητας του νερού, της ποιότητας της 
ατμόσφαιρας με απορρόφηση του διοξειδίου του άνθρακα και δέσμευση της ηλιακής 
ακτινοβολίας , μείωση ηχορύπανσης και άμβλυνση ακραίων θερμοκρασιών, ενίσχυση 
και διατήρηση βιοποικιλότητας με στήριξη των τροφικών πυραμίδων. Επιπρόσθετα, 
το δάσος ως περιαστικό είναι ιδιαίτερα ελκυστικό μέρος για αναψυχικές 
δραστηριότητες και για ενίσχυση και προώθηση της έρευνας και της 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Επίσης, στο δάσος υπάρχουν ζωολογικός κήπος, 
μονοπάτια για περίπατο και άθληση, χώροι δασικής αναψυχής, πηγές, παρατηρητήρια 
και θέσεις θέας που το καθιστούν πόλο έλξης όλου του Πολεοδομικού 
Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης αλλά και της περιαστικής ζώνης. Σήμερα, το 
δυναμικό και συνεχώς εξελισσόμενο αυτό οικοσύστημα συνεχίζει να προσφέρει 
καθημερινά τις υπηρεσίες του, συμβάλλοντας έτσι ουσιαστικά στη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των κατοίκων της Θεσσαλονίκης.  

 

Στοιχεία φυσικού περιβάλλοντος  

       Η μελέτη των κλιματικών συνθηκών και μετεωρολογικών συνθηκών στο 
περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης πραγματοποιείται από το μετεωρολογικό 
σταθμό του Α.Π.Θ. Σύμφωνα με την κλιματική κατάταξη κατά Koppen το κλίμα της 
Θεσσαλονίκης είναι μεσογειακού τύπου με ξηρά και θερμά καλοκαίρια. Το χαμηλό 
σχετικά μέσο ετήσιο ύψος των κατακρημνισμάτων της περιοχής και η ανομοιόμορφη 
κατανομή τους, η ραγδαιότητα κατά τη διάρκεια του έτους και οι μεγάλες ετήσιες και 
μηνιαίες διακυμάνσεις των κατακρημνισμάτων δημιουργούν μέτριες μέχρι οριακές 
υδατικές συνθήκες σε συνδυασμό με το μικρό βάθος εδάφους(μικρή 
υδατοχωρητικότητα), γεγονός που επηρεάζει την ομαλή ανάπτυξη των φυτών. Οι 
άνεμοι που επικρατούν στο περιαστικό δάσος είναι αρκετά ισχυροί και πνέουν με 
ταχύτητες που φτάνουν έως και τα 40km/h. Το ανάγλυφο του εδάφους μπορεί να 
χαρακτηριστεί ως ήπιο με κλίσεις που κυμαίνονται από 10% έως 40%, ενώ κατά 
τόπους φτάνουν και το 55%. Γενικά, η περιοχή έχει βιοκλιματικό δείκτη  κατά 
Emberger Q=54,6 που σημαίνει ότι το κλίμα της είναι ημίξηρο-μεσογειακό βιοκλίμα 
και ως εκ τούτου όχι τόσο ευνοϊκό για την ανάπτυξη δάσους, ειδικότερα στις νότιες 
εκθέσεις όπου σε συνδυασμό με το μικρό βάθος εδάφους, δημιουργούνται δυσμενείς 
οριακές συνθήκες αύξησης με ξηροανθεκτικά είδη. 
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Υδρογραφικά στοιχεία της περιοχής 

       Το υδρογραφικό δίκτυο του Σέιχ-Σου περιλαμβάνει 17 χειμαρρικά ρεύματα, τα 
οποία φαίνονται στον παρακάνω πίνακα, μαζί με τα εμβαδά και τις κλίσεις των 
λεκανών απορροής τους. 

 

Πίνακας 1:Χειμαρρικά ρεύματα και εμβαδά-κλίσεις λεκανών απορροής τους στο Σέιχ-
Σου 

Χειμαρρικό ρεύμα Εμβαδό λεκάνης 
απορροής(km2) 

Κλίση λεκάνης 
απορροής(%) 

Συκεών 1,863 10,35 
Υδραγωγείου 0,524 11,38 
Αγίου Παύλου 0,641 12,594 
Καυτατζογλείου 0,986 12,605 
Κωνσταντινίδη 2,539 11,310 
Αγίου Βασιλείου 1,814 11,240 

Διαγόρα 0,869 10,236 
Περεβού 0,908 8,014 
Ουτσάρσο 1,736 10,345 

Μεγάλο Ρέμα 1,114 14,318 
Κορυδαλλός 4,982 14,605 

Αγίου Παντελεήμονα 0,387 13,305 
Κοντογούρη 0,964 12,493 
Τσιφλίκι 0,626 15,618 

Παλαιομαχαλάς 0,541 16,231 
Μονής 5,667 14,010 

Παλιό Τέρμα 1,689 14,164 
  

 

       Για τις 17 λεκάνες απορροής των χειμαρρικών ρευμάτων του Σέιχ-Σου έχει 
υπολογιστεί ο συντελεστής φυτοκάλυψης C, κατά τα χρονικά έτη 1997 και 2004. 

 

Πίνακας 2:Τιμές του συντελεστή φυτοκάλυψης(C) των λεκανών απορροής 

Λεκάνη απορροής 
χειμαρρικού ρεύματος 

Συντελεστής 
φυτοκάλυψης/1997 

Συντελεστής 
φυτοκάλυψης/2004 

Συκεών 0,0066 0,0053 
Υδραγωγείου 0,0068 0,0054 
Αγίου Παύλου 0,0066 0,0053 
Καυτατζογλείου 0,0065 0,0054 
Κωνσταντινίδη 0,0066 0,0052 
Αγίου Βασιλείου 0,1314 0,0209 
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Διαγόρα 0,1412 0,0211 
Περεβού 0,1905 0,0033 
Ουτσάρσο 0,1915 0,031 

Μεγάλο Ρέμα 0,195 0,031 
Κορυδαλλός 0,2 0,031 

Αγίου Παντελεήμονα 0,2 0,031 
Κοντογούρη 0,2 0,031 
Τσιφλίκι 0,198 0,0035 

Παλαιομαχαλάς 0,2 0,031 
Μονής 0,102 0,0035 

Παλιό Τέρμα 0,01385 0,005 
 

        

 

 

 

 

Εικόνα 1:Χάρτης όπου φαίνονται τα διάφορα ρέματα στο Σέιχ-Σου 
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Βλάστηση 

       Σύμφωνα με το παράρτημα 1 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, το περιαστικό δάσος 
Θεσσαλονίκης(Σέιχ-Σου) ανήκει στην ομάδα οικοτόπων με κωδικό 9540 η οποία 
χαρακτηρίζεται ως: ΄΄Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της 
Μεσογείου, περιλαμβανομένων των Pinus mungo και Pinus leucodermis΄΄. Στην 
Ελλάδα αντιπροσωπεύεται από τα ακόλουθα τρία φυσικά δάση: δάση με Pinus 
halepensis, Pinus brutia, και Pinus pinea. Το Σέιχ-Σου ανήκει στα δάση τραχείας 
πεύκης(Pinus brutia), τα οποία συγκριτικά με τα δάση χαλεπίου πεύκης(Pinus 
halepensis) περιλαμβάνουν υψηλότερους, πλουσιότερους και πιο εκτετεμένους 
σχηματισμούς. Σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης περιλαμβάνει τα αυτοφυή 
είδη της ζώνης Quercus coccifera καθώς και τα κωνοφόρα Pinus brutia και 
Cupressus sempervirens τα οποία εισήχθησαν τεχνητά. Άλλα είδη που επίσης έχουν 
εισαχθεί τεχνητά είναι τα Cupressus arizonica, Pinus pinea, Ligustrum vulgare, Celtis 
australis, Quercus pubescens, Populus alba, Laurus nibilis και Quercus aegilops.  
      Το κύριο είδος των κυριαρχούντων δέντρων του περιαστικού δάσους(ποσοστό 
κάλυψης 75% επί της συνολικής έκτασης του δάσους) είναι η τραχεία πεύκη(Pinus 
brutia). Εγκαταστάθηκε σχεδόν σε όλη την έκταση του Σέιχ-Σου κυρίως σε αμιγή 
μορφή και κατά περιοχές σε μίξη με το κυπαρίσσι ή το αυτοφυές πουρνάρι. Η τραχεία 
πεύκη είναι ένα είδος των παραμεσογειακών ξηροθερμόβιων κωνοφόρων, λιτοδίαιτο 
και με ικανοποιητική προσαρμογή σε άγονα ξηρά έδαφη. Αναπτύσσεται σε χαλαρά 
βαθιά εδάφη, ανεξάρτητα από τη φύση του πετρώματος και δείχνει μεγάλη 
ευαισθησία σε αβαθή, ξηρά εδάφη όπου παίρνει μια θαμνόμορφη μορφή. Είναι είδος 
φωτόφιλο και ευαίσθητο στους ανέμους και ο μεγαλύτερος κίνδυνος που 
αντιμετωπίζει είναι η πυρκαγιά, επειδή η φυσική του αναγέννηση είναι λιγότερο 
έντονη απ’ ότι της χαλεπίου πεύκης και εμφανίζεται κατά ομάδες. 
       Το δεύτερο σε βαθμό κάλυψης της περιοχής είδος κυριαρχούντων 
δέντρων(ποσοστό κάλυψης 5% επί της συνολικής έκτασης του δάσους) είναι το 
αειθαλές κυπαρίσσι(Cupressus sempervirens), το οποίο δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις 
από το έδαφος και είναι αδιάφορο για την ορυκτολογική σύσταση και οξύτητα αυτού. 
Είναι μετρίως φωτόφιλο είδος, ανθεκτικό στον θερινό καύσωνα και την ξηρασία, ενώ 
σε σύγκριση με την τραχεία πεύκη παρουσιάζει καλύτερη ζωτικότητα και 
ανθεκτικότητα στις πυρκαγιές. Γι αυτό το λόγο άλλωστε εγκαταστάθηκε τεχνητά 
κατά μήκος των αντιπυρικών λωρίδων. Το κυπαρίσσι(Cupressus sempervirens) μαζί 
με το κυπαρίσσι της Αριζόνας(Cupressus arizonica)· το οποίο μοιάζει πολύ ως προς 
την οικολογική του συμπεριφορά με το αειθαλές κυπαρίσσι, ασκούν σημαντική 
προστατευτική επίδραση, ενώ αναγεννώνται φυσικά σε ικανοποιητικό βαθμό. 
       H κουκουναριά(Pinus pinea) είναι ένα φωτόφιλο είδος με απαιτήσεις στο φως 
μεγαλύτερες απ’ όλα τα υπόλοιπα ελληνικά πεύκα της οποίας η κόμη από σφαιρική 
στην αρχή, εξελίσσεται σε θολωτή με οριζόντια κλαδιά. Είναι είδος ευαίσθητο στην 
ξηρασία και ο μεγαλύτερος κίνδυνος των δασών της είναι οι πυρκαγιές καθόσον 
βαρύσπορη, δεν αναγεννάται εύκολα μετά από πυρκαγιά.   
       Κυρίαρχο είδος του θαμνώδους υπό-ορόφου είναι το πουρνάρι(Quercus 
coccifera), με ποσοστό κάλυψης επί της συνολικής έκτασης του δάσους περίπου 19%. 
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Το πουρνάρι είναι ένα αείφυλλο σκληρόφυλλο είδος, μετρίως φωτόφιλο, ξηρόβιο και 
θερμόβιο με περιορισμένες απαιτήσεις από το έδαφος. Εμφανίζεται ως αμιγής μορφή 
στα υψηλότερα κυρίως του δάσους, αλλά και σε μίξη με την τραχεία πεύκη και το 
κυπαρίσσι. Είναι ένα είδος ανθεκτικό στις έντονες επιδράσεις βοσκής, υλοτομίας, 
πυρκαγιών και γι’ αυτό η συνηθισμένη του μορφή είναι η θαμνώδης. Άλλοι 
αντιπρόσωποι της θαμνώδους βλάστησης του Σέιχ-Σου είναι οι λαδανιές(Cistus sp.) 
και το παλιούρι(Paliurus spina-christi).  
      Στα ρέματα και στις παρόχθιες περιοχές του δάσους απαντώνται τα Populus alba, 
Platanus orientalis, Junglans regia, Populus nigra, Ulmus campestris, Ulmus procera 
και Laurus nobilis. Η λεύκη η λευκή(Populus alba) είναι ένα είδος καθαρά φωτόφιλο 
με μεγάλη ευαισθησία στην πλευρική σκίαση και με αυξημένες απαιτήσεις ως προς 
την θερμοκρασία και την υγρασία. Προτιμάει τα αμμώδη υγρά παραποτάμια εδάφη, 
αλλά στη χώρα μας αναπτύσσεται και σε αλατούχα, ξηρά, αμμώδη εδάφη. 
 
Η Περιβαλλοντική Οργάνωση Καλλιστώ 
 

 
 

       Η Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση «Καλλιστώ» 
δημιουργήθηκε το 2004 στη Βόρεια Ελλάδα, από επιστήμονες με μεγάλη εμπειρία 
και εξειδίκευση σε περιβαλλοντικά ζητήματα. 

Κύριοι στόχοι της οργάνωσης είναι η προστασία του περιβάλλοντος ως δημόσιου – 
συλλογικού αγαθού και η άσκηση ελέγχου στα κέντρα λήψης αποφάσεων, που 
αφορούν στο φυσικό περιβάλλον και την ποιότητα της ανθρώπινης ζωής.  

Προτεραιότητες – Δραστηριότητες 

       Η «Καλλιστώ» εντάσσει τις δραστηριότητές της στη συνολικότερη προσπάθεια 
ενεργοποίησης ενσυνείδητων κι ενημερωμένων πολιτών για την αντιμετώπιση των 
μεγάλων, οικουμενικών περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβλημάτων της εποχής.  

Χωρίς να αποκλείει άλλους τομείς παρέμβασης, εστιάζει τις δράσεις της στον τομέα 
διατήρησης της άγριας ζωής και της φύσης και αναπτύσσει δραστηριότητες σε 
ορεινούς όγκους και δασικές εκτάσεις της Ελλάδας, των Βαλκανίων και άλλων 
γειτονικών χωρών.  

Δίνει έμφαση στη μελέτη, προστασία και διαχείριση των πληθυσμών και βιοτόπων 
των μεγάλων σαρκοφάγων (όπως η αρκούδα, ο λύκος και το τσακάλι) και άλλων 
απειλούμενων ειδών της άγριας πανίδας. Τα είδη αυτά προσφέρουν τη δυνατότητα 
μιας ολοκληρωμένης και συγκεκριμένης προσέγγισης στα ζητήματα διαχείρισης 
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ορεινών και δασικών οικοσυστημάτων, προστασίας της βιοποικιλότητας και των 
φυσικών πόρων και αειφόρου ανάπτυξης της υπαίθρου, γενικότερα. 

 

Άλλοι τομείς δραστηριοποίησης 

 Σχεδιάζει και συντονίζει εκστρατείες και προγράμματα περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης.  

 Οργανώνει προγράμματα εθελοντικής εργασίας, με στόχο την ενημέρωση, 
ενεργοποίηση και συμμετοχή των πολιτών στις προσπάθειες διατήρησης του 
περιβάλλοντος. 

 Παρεμβαίνει για την εξουδετέρωση ή ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από 
μεγάλα τεχνικά έργα και άλλες ανθρώπινες επεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον. 

 Ασκεί πίεση προς τα κέντρα λήψης αποφάσεων για τη θέσπιση και 
αποτελεσματική λειτουργία Προστατευόμενων Περιοχών, καθώς και εθνικών και 
διεθνών Δικτύων των Περιοχών αυτών (όπως το NATURA 2000) και 
“οικολογικών διαδρόμων” σύνδεσης μεταξύ τους.  

 Αναπτύσσει συνεργασίες με άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις εντός και εκτός 
Ελλάδας. 

Διεθνείς και διασυνοριακές συνεργασίες 

       Αναγνωρίζοντας τη σημασία των διεθνών και διασυνοριακών συνεργασιών, η 
«ΚΑΛΛΙΣΤΩ» συμμετέχει σε περιφερειακά και διεθνή δίκτυα και οργανισμούς:  

 Στο Βαλκανικό Δίκτυο για τη Διατήρηση των Μεγάλων Σαρκοφάγων, που 
διασυνδέει πολλούς ειδικούς και Περιβαλλοντικές Οργανώσεις στην Ελλάδα και 
τα Βαλκάνια. 

 Στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Διατήρηση των Μεγάλων Σαρκοφάγων 
(LCIE),  στην οποία μετέχουν εκπρόσωποι εθνικών και διεθνών οργανισμών, 
ΜΚΟ, ερευνητών και ιδρυμάτων από 29 χώρες της Ευρώπης. 

Προγράμματα που ήδη υλοποιήθηκαν  

Προγράμματα που ολοκληρώθηκαν μέσα στο 2005 

 Η δράση - σχέδιο κατάρτισης στο πλαίσιο του προγράμματος «ΝΕΟΛΑΙΑ», με 
τίτλο «Ανάπτυξη συνεργασιών σε θέματα περιβάλλοντος μέσα από το Πρόγραμμα 
Νεολαία», υλοποιήθηκε μεταξύ 8 και 18 Ιουλίου 2005 στο Δασικό χωριό της 
Ελατιάς Δράμας. Χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. 

Προγράμματα που ολοκληρώθηκαν μέσα στο 2006 
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 Ερευνητικό πρόγραμμα «Συστηματικής Παρακολούθησης της συμπεριφοράς 
των Λύκων στην περιοχή της νέας σιδηροδρομικής γραμμής Λειανοκλαδίου-
Δομοκού», με αντικείμενο την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της κατασκευής 
και λειτουργίας της νέας σιδηροδρομικής γραμμής στην περιοχή. Το έργο 
αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα μελέτης που ανετέθη από την ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ στη 
σύμπραξη των μελετητών «ΓΑΜΜΑ 4 ΕΠΕ - Γιαννάτος Γερ. - Αργυρόπουλου 
Δ. - ΣΣΕ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΕ». Ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Απρίλιο του 
2006.  

 Σχέδιο κατάρτισης στο πλαίσιο του προγράμματος «ΝΕΟΛΑΙΑ» με τίτλο 
«Κατάρτιση για την ανάπτυξη διεθνούς συνεργασίας σε περιβαλλοντικά 
θέματα». Το σχέδιο αφορούσε στην κατάρτιση νέων από τέσσερις χώρες 
(Ελλάδα, Αλβανία, ΠΓΔΜ, Βουλγαρία) και υλοποιήθηκε με επιτυχία στο Νομό 
Καστοριάς (Δήμος Ορεστίδας, ορεινός όγκος Γράμμου) από 9 έως 18 Ιουλίου 
2006. 

 Πρόγραμμα “Twinning” με τίτλο Capacity building of staff members of the 
NGO “ERINA” with assistance provided by the Greek NGO “Callisto” που 
χρηματοδοτήθηκε κατά 90% από την Γ.Δ. Περιβάλλοντος της Ε.Ε. Στο πλαίσιο 
του έργου αυτού στελέχη της «Καλλιστώ» παρείχαν τεχνογνωσία και κατάρτιση 
σε στελέχη της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης “Erina”, στη γειτονική ΠΓΔΜ, με 
σκοπό την ενδυνάμωση της επιχειρησιακής ικανότητας της οργάνωσης αυτής και 
την «αδελφοποίηση» των δύο οργανώσεων. Ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 
2006. 

Προγράμματα που ολοκληρώθηκαν μέσα στο 2007 

 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Istituto Ecologia Applicata 
(«Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Οικολογίας», Ρώμη, Ιταλία) που ανέλαβε να 
ετοιμάσει «Κατευθυντήριους άξονες για Σχέδια Διαχείρισης Πληθυσμών 
Μεγάλων Σαρκοφάγων» («Guidelines for population Level Management Plans 
for Large Carnivores») για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η 
«Καλλιστώ» ανέλαβε την ευθύνη ετοιμασίας των σχεδίων αυτών για τη 
Νοτιανατολική Ευρώπη – Βαλκανική χερσόνησο. Το έργο ολοκληρώθηκε τον 
Μάρτιο του 2007. 

 Πρόγραμμα «Πολιτισμική Εγνατία»: Τεκμηρίωση και ανάδειξη σημείων 
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος που συνδέονται με το οδικό δίκτυο της Εγνατίας 
οδού. Η εξειδικευμένη προσέγγιση των σημείων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος 
πρόκειται να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της παραγωγής  ενός δίγλωσσου (ελληνικά 
– αγγλικά) διαδικτυακού τόπου που θα περιλαμβάνει πληροφορίες για την 
πολιτιστική κληρονομιά, το φυσικό περιβάλλον και το σύγχρονο πολιτισμό των 
εν λόγω περιοχών, σε γεωγραφική κλίμακα είκοσι (20) νομών, που χωροταξικά 
συνδέονται με το σύγχρονο οδικό δίκτυο της Εγνατίας οδού και των καθέτων 
αξόνων της. Το έργο που ανέλαβε η «Καλλιστώ» χρηματοδοτήθηκε από το 
Υπουργείο Πολιτισμού, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος  «Κοινωνία 
της Πληροφορίας», Μέτρο 1.3. Ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2007. 
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 Δημιουργία υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τον λύκο (Canis lupus) στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού μέσου LIFE και του έργου COEX  - 
“Improving Coexistence of Large Carnivores and Agriculture in South Europe”, 
με κωδικό LIFE04NAT/IT/000144. Η «Καλλιστώ» επελέγη από τον δικαιούχο 
του προγράμματος («Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Οικολογίας», Ρώμη, Ιταλία) για 
να σχεδιάσει το υλικό που θα κυκλοφορήσει σε έξι χώρες της Νότιας Ευρώπης 
(Ιταλία, Γαλλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Κροατία και Ελλάδα). Το έργο 
ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2007. 

 Πρόγραμμα PHARE: «Development of Cross-Border Cooperation as a Basis for 
Effective Conservation of Brown Bear Population and Habitats in Western 
Rhodope Region». Πρόκειται για πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας 
μεταξύ Βουλγαρικών και Ελληνικών ΟΤΑ και ΜΚΟ για την διατήρηση των 
πληθυσμών και ενδιαιτημάτων της καφέ αρκούδας στην Δυτική Ροδόπη. Το έργο 
χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος PHARE και 
ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2007.  

Προγράμματα που ολοκληρώθηκαν μέσα στο 2008 

 «Κοινές στρατηγικές και συνεργασία για την αναβάθμιση και προστασία των 
περιβαλλοντικών πόρων του Γράμμου». Δράση στο πλαίσιο του Interreg ΙΙΙΑ 
Ελλάδας-Αλβανίας, της Νομαρχίας Καστοριάς, η οποία ανέθεσε την υλοποίησή 
της, μετά από διαγωνισμό, στην εταιρία συμβούλων NEXT COM. Η εταιρία 
αυτή ζήτησε την επιστημονική υποστήριξη της «Καλλιστώς» για την υλοποίηση 
του έργου, η οποία ανέλαβε: (α) την επιστημονική επιμέλεια και συγγραφή 
κειμένων που περιλήφθηκαν σε ενημερωτικό οδηγό της περιοχής του Γράμμου 
και (β) την επιστημονική επιμέλεια των εκθεμάτων του Κέντρου Ενημέρωσης 
Γράμμου, στο Νεστόριο Καστοριάς. Το έργο, διάρκειας 3 μηνών, ολοκληρώθηκε 
το Φεβρουάριο του 2008. 

 Σεμινάριο Κατάρτισης 50 νέων από την Αλβανία, την Π.Γ.Δ.Μ., τη Σερβία, την 
Κροατία, τη Βοσνία – Ερζεγοβίνη, τη Βουλγαρία και την Ελλάδα με θέμα 
«Θεσμική κατοχύρωση και νομικό καθεστώς των Προστατευόμενων Περιοχών 
στα Βαλκάνια με έμφαση στα ευρωπαϊκά δίκτυα» χρηματοδοτείται από τη Νέα 
Γενιά σε Δράση (Σύμβαση 3.1.2/R4/2007/1). Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε 
στο Δήμο Παρανεστίου του Νομού Δράμας από τις 10 έως τις 17 Μαρτίου 2008.  

 «Δράσεις Ενίσχυσης Της Απασχόλησης Ανέργων Με Την Ενεργό Συμμετοχή 
Των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ – Α΄ ΚΥΚΛΟΣ)». Χρηματοδότηση 
της «Καλλιστώς» από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, μέσω του Υπουργείου 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, για την υλοποίηση πέντε Σχεδίων 
Δράσης: (1) «Δικτύωση με Εκπαιδευτικούς, Μαθητές και Γονείς με Στόχο την 
Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση στο Δήμο Ελευθερίου-Κορδελιού», (2) 
«Στοχευμένες Δράσεις Ενημέρωσης, Ευαισθητοποίησης και Πρόληψης, σε 
Περιοχές Επαναποίκησης από την Καφέ Αρκούδα», (3) «Ενημέρωση 
κτηνοτρόφων και επισκεπτών της Προστατευόμενης Περιοχής Ροδόπης περί 
διαχειριστικών μέτρων και μείωση των συγκρούσεων», (4) «Εκστρατεία 
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Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης για τα Ορεινά Οικοσυστήματα του Ν. 
Καστοριάς με Συμμετοχή Εθελοντών» και (5) «Παρεμβάσεις για την Προστασία 
των Παραποτάμιων Περιοχών του Πηνειού». Οι δράσεις ήταν 12-μηνης 
διάρκειας η κάθε μία. 

 «Υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην 
Προστατευόμενη Περιοχή Οροσειράς Ροδόπης»: Το έργο υλοποιήθηκε στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Εκπαίδευση και την Αρχική 
Επαγγελματική Κατάρτιση (ΕΠΕΑΕΚ), Μέτρο 2.6 «Προγράμματα Προστασίας 
Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», Ενέργεια 2.6.1 
«Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης», Κατηγορία Πράξεων 2.6.1.η «Προγράμματα σε 
Προστατευόμενες Περιοχές Φυσικού Περιβάλλοντος». Συγχρηματοδοτήθηκε 
κατά 75% από το ΕΚΤ και περιλάμβανε τον σχεδιασμό προγράμματος από 
ομάδα ειδικών συνεργατών της ΜΚΟ «Καλλιστώ» και στη συνέχεια την 
υλοποίησή του από τον «Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης». 
Ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Ιούνιο του 2008. 

 «Ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών στα Βαλκάνια για την αποτελεσματική 
εφαρμογή του περιβαλλοντικού κεκτημένου»: Στο πλαίσιο δράσης του 
προγράμματος αυτού που ενισχύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
(EuropeAid/125785/C/ACT/Multi) και υλοποιήθηκε από την ΜΚΟ EcoArk της 
Βουλγαρίας, η «Καλλιστώ» συμμετείχε ως εταίρος και ανέλαβε την κατάρτιση 
στελεχών της ΜΚΟ και άλλων τοπικών φορέων, μέσω σεμιναρίου με κεντρικό 
θέμα το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στην ανάπτυξη βιώσιμων μορφών 
τουρισμού», που οργανώθηκε στο Σμίλιαν (Smiljan) Βουλγαρίας, από 28 έως 30 
Ιουλίου 2008. 

 «Εκστρατεία ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τα ορεινά οικοσυστήματα 
και τα μεγάλα σαρκοφάγα στη διασυνοριακή περιοχή Ροδόπης», στο πλαίσιο της 
Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III A Ελλάδας-Βουλγαρίας, Μέτρο 3.2: 
«Προστασία, ανάδειξη και διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος» (Κωδικός MIS: 
102207). Στο πλαίσιο του έργου, μεταξύ άλλων, εκδόθηκαν και διακινήθηκαν 
ενημερωτικά φυλλάδια, περιοδικό δελτίο και δύο βιβλία με θέμα τα μεγάλα 
σαρκοφάγα, κατασκευάστηκε και λειτούργησε website, οργανώθηκαν 
εκδηλώσεις για το κοινό, ημερίδες και ανταλλαγή επισκέψεων με τη Βουλγαρία, 
καθώς και δράσεις υποστήριξης του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης με 
εθελοντές, που αναζήτησε, κατάρτισε, εξόπλισε και συντόνισε η «Καλλιστώ». Η 
υλοποίηση του έργου έγινε στο διάστημα Νοέμβριος 2006 - Σεπτέμβριος 2008.  

 «Δασοπροστασία, δασοπυρόσβεση των ορεινών περιοχών με την ενεργό 
συμμετοχή εθελοντών και εθελοντριών». Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε 
συνεργασία με το WWF Ελλάς και την «Πίνδος Περιβαλλοντική» και αφορούσε 
στη συγκρότηση ομάδων εθελοντών που ανέλαβαν να κάνουν περιπολίες και να 
στελεχώσουν πυροφυλάκια που δεν καλύπτονταν ικανοποιητικά σε δασικές 
περιοχές στη Βόρεια Πίνδο (Βάλια Κάλντα) και στο Γράμο. Σε ό,τι αφορά στις 
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δράσεις της «ΚΑΛΛΙΣΤΩ», το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από χορηγίες του 
Ιδρύματος Λάτση και του ΟΤΕ. Η υλοποίηση του έργου έγινε το διάστημα 
Ιούλιος έως Σεπτέμβριος 2008. 

 «Σχέδιο δράσης για την ελαχιστοποίηση του κατακερματισμού βιοτόπων λόγω 
οδικών και συμπληρωματικών έργων»: Η εκπόνηση της μελέτης αυτής 
ανατέθηκε τον Αύγουστο του 2007 στην «Καλλιστώ» στο πλαίσιο του Μέτρου 
«Τεχνική Βοήθεια» του ΕΠΠΕΡ ΙΙΙ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2000-2006»). Προσέφερε ένα σημαντικό εργαλείο για την 
υιοθέτηση προτύπων εφαρμογής αντισταθμιστικών μέτρων  σε όλες τις 
περιπτώσεις κατασκευής οδικών αξόνων, ειδικότερα σε περιοχές υψηλής 
φυσικής αξίας στις οποίες διαβιούν σημαντικά είδη της άγριας πανίδας, κυρίως 
θηλαστικών. Η υλοποίηση του έργου ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο του 2008. 

 «Ανταλλαγή εμπειριών και συνεργασία με την Αλβανία σε θέματα ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης των κατοίκων σχετικά με την προστασία του 
περιβάλλοντος». Δράση στο πλαίσιο του Interreg ΙΙΙΑ Ελλάδας-Αλβανίας, του 
«Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου», ο οποίος ανέθεσε την 
υλοποίησή της, μετά από διαγωνισμό, στην εταιρία συμβούλων NEXT COM. Η 
εταιρία αυτή ζήτησε τη συνεργασία της «Καλλιστώς» για την υλοποίηση του 
έργου, η οποία ανέλαβε: (α) την συγγραφή «Οδηγού Εκπόνησης Διαχειριστικών 
Σχεδίων Προστατευόμενων Περιοχών» (για λογαριασμό του Ε.Π. Hotova 
Αλβανίας), (β) την εκπόνηση «Συμβουλευτικής Έκθεσης» για τη διαχείριση του 
Αλβανικού Πάρκου «Hotova» και (γ) την επιστημονική επιμέλεια και συγγραφή 
κειμένων που περιλήφθηκαν σε φυλλάδια και «πολυμεσικές» εφαρμογές για τα 
Εθνικά Πάρκα Βόρειας Πίνδου (Ελλάδας) και Hotova (Αλβανίας).  Το έργο, 
διάρκειας 5 μηνών, ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο του 2008. 

«Παρακολούθηση της πανίδας στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου». Η «Καλλιστώ» 
επιλέχθηκε, με διαδικασία διαγωνισμού που προκήρυξε ο Φορέας Διαχείρισης του 
Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, για την υλοποίηση αυτού του έργου, εστιάζοντας 
στα θηλαστικά (αρκούδα, λύκος, ζαρκάΗ Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια 
Ζωή και τη Φύση «Καλλιστώ» δημιουργήθηκε το 2004 στη Βόρεια Ελλάδα, από 
επιστήμονες με μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση σε περιβαλλοντικά ζητήματα. 

Κύριοι στόχοι της οργάνωσης είναι η προστασία του περιβάλλοντος ως δημόσιου – 
συλλογικού αγαθού και η άσκηση ελέγχου στα κέντρα λήψης αποφάσεων, που 
αφορούν στο φυσικό περιβάλλον και την ποιότητα της ανθρώπινης ζωής.  

Η «Καλλιστώ» εντάσσει τις δραστηριότητές της στη συνολικότερη προσπάθεια 
ενεργοποίησης ενσυνείδητων κι ενημερωμένων πολιτών για την αντιμετώπιση των 
μεγάλων, οικουμενικών περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβλημάτων της εποχής.  

Χωρίς να αποκλείει άλλους τομείς παρέμβασης, εστιάζει τις δράσεις της στον τομέα 
διατήρησης της άγριας ζωής και της φύσης και αναπτύσσει δραστηριότητες σε 
ορεινούς όγκους και δασικές εκτάσεις της Ελλάδας, των Βαλκανίων και άλλων 
γειτονικών χωρών.  
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Δίνει έμφαση στη μελέτη, προστασία και διαχείριση των πληθυσμών και βιοτόπων 
των μεγάλων σαρκοφάγων (όπως η αρκούδα, ο λύκος και το τσακάλι) και άλλων 
απειλούμενων ειδών της άγριας πανίδας. Τα είδη αυτά προσφέρουν τη δυνατότητα 
μιας ολοκληρωμένης και συγκεκριμένης προσέγγισης στα ζητήματα διαχείρισης 
ορεινών και δασικών οικοσυστημάτων, προστασίας της βιοποικιλότητας και των 
φυσικών πόρων και αειφόρου ανάπτυξης της υπαίθρου, γενικότερα. 

 Σχεδιάζει και συντονίζει εκστρατείες και προγράμματα περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης.  

 Οργανώνει προγράμματα εθελοντικής εργασίας, με στόχο την ενημέρωση, 
ενεργοποίηση και συμμετοχή των πολιτών στις προσπάθειες διατήρησης του 
περιβάλλοντος. 

 Παρεμβαίνει για την εξουδετέρωση ή ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από 
μεγάλα τεχνικά έργα και άλλες ανθρώπινες επεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον. 

 Ασκεί πίεση προς τα κέντρα λήψης αποφάσεων για τη θέσπιση και 
αποτελεσματική λειτουργία Προστατευόμενων Περιοχών, καθώς και εθνικών και 
διεθνών Δικτύων των Περιοχών αυτών (όπως το NATURA 2000) και 
“οικολογικών διαδρόμων” σύνδεσης μεταξύ τους.  

 Αναπτύσσει συνεργασίες με άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις εντός και εκτός 
Ελλάδας. 

Αναγνωρίζοντας τη σημασία των διεθνών και διασυνοριακών συνεργασιών, η 
«ΚΑΛΛΙΣΤΩ» συμμετέχει σε περιφερειακά και διεθνή δίκτυα και οργανισμούς:  

 Στο Βαλκανικό Δίκτυο για τη Διατήρηση των Μεγάλων Σαρκοφάγων, που 
διασυνδέει πολλούς ειδικούς και Περιβαλλοντικές Οργανώσεις στην Ελλάδα και 
τα Βαλκάνια. 

 Στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Διατήρηση των Μεγάλων Σαρκοφάγων 
(LCIE),  στην οποία μετέχουν εκπρόσωποι εθνικών και διεθνών οργανισμών, 
ΜΚΟ, ερευνητών και ιδρυμάτων από 29 χώρες της Ευρώπης. 

Προγράμματα που ολοκληρώθηκαν μέσα στο 2005 

 Η δράση - σχέδιο κατάρτισης στο πλαίσιο του προγράμματος «ΝΕΟΛΑΙΑ», με 
τίτλο «Ανάπτυξη συνεργασιών σε θέματα περιβάλλοντος μέσα από το Πρόγραμμα 
Νεολαία», υλοποιήθηκε μεταξύ 8 και 18 Ιουλίου 2005 στο Δασικό χωριό της 
Ελατιάς Δράμας. Χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. 

Προγράμματα που ολοκληρώθηκαν μέσα στο 2006 
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 Ερευνητικό πρόγραμμα «Συστηματικής Παρακολούθησης της συμπεριφοράς 
των Λύκων στην περιοχή της νέας σιδηροδρομικής γραμμής Λειανοκλαδίου-
Δομοκού», με αντικείμενο την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της κατασκευής 
και λειτουργίας της νέας σιδηροδρομικής γραμμής στην περιοχή. Το έργο 
αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα μελέτης που ανετέθη από την ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ στη 
σύμπραξη των μελετητών «ΓΑΜΜΑ 4 ΕΠΕ - Γιαννάτος Γερ. - Αργυρόπουλου 
Δ. - ΣΣΕ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΕ». Ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Απρίλιο του 
2006.  

 Σχέδιο κατάρτισης στο πλαίσιο του προγράμματος «ΝΕΟΛΑΙΑ» με τίτλο 
«Κατάρτιση για την ανάπτυξη διεθνούς συνεργασίας σε περιβαλλοντικά 
θέματα». Το σχέδιο αφορούσε στην κατάρτιση νέων από τέσσερις χώρες 
(Ελλάδα, Αλβανία, ΠΓΔΜ, Βουλγαρία) και υλοποιήθηκε με επιτυχία στο Νομό 
Καστοριάς (Δήμος Ορεστίδας, ορεινός όγκος Γράμμου) από 9 έως 18 Ιουλίου 
2006. 

 Πρόγραμμα “Twinning” με τίτλο Capacity building of staff members of the 
NGO “ERINA” with assistance provided by the Greek NGO “Callisto” που 
χρηματοδοτήθηκε κατά 90% από την Γ.Δ. Περιβάλλοντος της Ε.Ε. Στο πλαίσιο 
του έργου αυτού στελέχη της «Καλλιστώ» παρείχαν τεχνογνωσία και κατάρτιση 
σε στελέχη της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης “Erina”, στη γειτονική ΠΓΔΜ, με 
σκοπό την ενδυνάμωση της επιχειρησιακής ικανότητας της οργάνωσης αυτής και 
την «αδελφοποίηση» των δύο οργανώσεων. Ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 
2006. 

Προγράμματα που ολοκληρώθηκαν μέσα στο 2007 

 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Istituto Ecologia Applicata 
(«Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Οικολογίας», Ρώμη, Ιταλία) που ανέλαβε να 
ετοιμάσει «Κατευθυντήριους άξονες για Σχέδια Διαχείρισης Πληθυσμών 
Μεγάλων Σαρκοφάγων» («Guidelines for population Level Management Plans 
for Large Carnivores») για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η 
«Καλλιστώ» ανέλαβε την ευθύνη ετοιμασίας των σχεδίων αυτών για τη 
Νοτιανατολική Ευρώπη – Βαλκανική χερσόνησο. Το έργο ολοκληρώθηκε τον 
Μάρτιο του 2007. 

 Πρόγραμμα «Πολιτισμική Εγνατία»: Τεκμηρίωση και ανάδειξη σημείων 
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος που συνδέονται με το οδικό δίκτυο της Εγνατίας 
οδού. Η εξειδικευμένη προσέγγιση των σημείων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος 
πρόκειται να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της παραγωγής  ενός δίγλωσσου (ελληνικά 
– αγγλικά) διαδικτυακού τόπου που θα περιλαμβάνει πληροφορίες για την 
πολιτιστική κληρονομιά, το φυσικό περιβάλλον και το σύγχρονο πολιτισμό των 
εν λόγω περιοχών, σε γεωγραφική κλίμακα είκοσι (20) νομών, που χωροταξικά 
συνδέονται με το σύγχρονο οδικό δίκτυο της Εγνατίας οδού και των καθέτων 
αξόνων της. Το έργο που ανέλαβε η «Καλλιστώ» χρηματοδοτήθηκε από το 
Υπουργείο Πολιτισμού, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος  «Κοινωνία 
της Πληροφορίας», Μέτρο 1.3. Ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2007. 
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 Δημιουργία υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τον λύκο (Canis lupus) στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού μέσου LIFE και του έργου COEX  - 
“Improving Coexistence of Large Carnivores and Agriculture in South Europe”, 
με κωδικό LIFE04NAT/IT/000144. Η «Καλλιστώ» επελέγη από τον δικαιούχο 
του προγράμματος («Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Οικολογίας», Ρώμη, Ιταλία) για 
να σχεδιάσει το υλικό που θα κυκλοφορήσει σε έξι χώρες της Νότιας Ευρώπης 
(Ιταλία, Γαλλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Κροατία και Ελλάδα). Το έργο 
ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2007. 

 Πρόγραμμα PHARE: «Development of Cross-Border Cooperation as a Basis for 
Effective Conservation of Brown Bear Population and Habitats in Western 
Rhodope Region». Πρόκειται για πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας 
μεταξύ Βουλγαρικών και Ελληνικών ΟΤΑ και ΜΚΟ για την διατήρηση των 
πληθυσμών και ενδιαιτημάτων της καφέ αρκούδας στην Δυτική Ροδόπη. Το έργο 
χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος PHARE και 
ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2007.  

Προγράμματα που ολοκληρώθηκαν μέσα στο 2008 

 «Κοινές στρατηγικές και συνεργασία για την αναβάθμιση και προστασία των 
περιβαλλοντικών πόρων του Γράμμου». Δράση στο πλαίσιο του Interreg ΙΙΙΑ 
Ελλάδας-Αλβανίας, της Νομαρχίας Καστοριάς, η οποία ανέθεσε την υλοποίησή 
της, μετά από διαγωνισμό, στην εταιρία συμβούλων NEXT COM. Η εταιρία 
αυτή ζήτησε την επιστημονική υποστήριξη της «Καλλιστώς» για την υλοποίηση 
του έργου, η οποία ανέλαβε: (α) την επιστημονική επιμέλεια και συγγραφή 
κειμένων που περιλήφθηκαν σε ενημερωτικό οδηγό της περιοχής του Γράμμου 
και (β) την επιστημονική επιμέλεια των εκθεμάτων του Κέντρου Ενημέρωσης 
Γράμμου, στο Νεστόριο Καστοριάς. Το έργο, διάρκειας 3 μηνών, ολοκληρώθηκε 
το Φεβρουάριο του 2008. 

 Σεμινάριο Κατάρτισης 50 νέων από την Αλβανία, την Π.Γ.Δ.Μ., τη Σερβία, την 
Κροατία, τη Βοσνία – Ερζεγοβίνη, τη Βουλγαρία και την Ελλάδα με θέμα 
«Θεσμική κατοχύρωση και νομικό καθεστώς των Προστατευόμενων Περιοχών 
στα Βαλκάνια με έμφαση στα ευρωπαϊκά δίκτυα» χρηματοδοτείται από τη Νέα 
Γενιά σε Δράση (Σύμβαση 3.1.2/R4/2007/1). Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε 
στο Δήμο Παρανεστίου του Νομού Δράμας από τις 10 έως τις 17 Μαρτίου 2008.  

 «Δράσεις Ενίσχυσης Της Απασχόλησης Ανέργων Με Την Ενεργό Συμμετοχή 
Των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ – Α΄ ΚΥΚΛΟΣ)». Χρηματοδότηση 
της «Καλλιστώς» από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, μέσω του Υπουργείου 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, για την υλοποίηση πέντε Σχεδίων 
Δράσης: (1) «Δικτύωση με Εκπαιδευτικούς, Μαθητές και Γονείς με Στόχο την 
Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση στο Δήμο Ελευθερίου-Κορδελιού», (2) 
«Στοχευμένες Δράσεις Ενημέρωσης, Ευαισθητοποίησης και Πρόληψης, σε 
Περιοχές Επαναποίκησης από την Καφέ Αρκούδα», (3) «Ενημέρωση 
κτηνοτρόφων και επισκεπτών της Προστατευόμενης Περιοχής Ροδόπης περί 
διαχειριστικών μέτρων και μείωση των συγκρούσεων», (4) «Εκστρατεία 
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Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης για τα Ορεινά Οικοσυστήματα του Ν. 
Καστοριάς με Συμμετοχή Εθελοντών» και (5) «Παρεμβάσεις για την Προστασία 
των Παραποτάμιων Περιοχών του Πηνειού». Οι δράσεις ήταν 12-μηνης 
διάρκειας η κάθε μία. 

 «Υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην 
Προστατευόμενη Περιοχή Οροσειράς Ροδόπης»: Το έργο υλοποιήθηκε στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Εκπαίδευση και την Αρχική 
Επαγγελματική Κατάρτιση (ΕΠΕΑΕΚ), Μέτρο 2.6 «Προγράμματα Προστασίας 
Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», Ενέργεια 2.6.1 
«Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης», Κατηγορία Πράξεων 2.6.1.η «Προγράμματα σε 
Προστατευόμενες Περιοχές Φυσικού Περιβάλλοντος». Συγχρηματοδοτήθηκε 
κατά 75% από το ΕΚΤ και περιλάμβανε τον σχεδιασμό προγράμματος από 
ομάδα ειδικών συνεργατών της ΜΚΟ «Καλλιστώ» και στη συνέχεια την 
υλοποίησή του από τον «Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης». 
Ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Ιούνιο του 2008. 

 «Ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών στα Βαλκάνια για την αποτελεσματική 
εφαρμογή του περιβαλλοντικού κεκτημένου»: Στο πλαίσιο δράσης του 
προγράμματος αυτού που ενισχύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
(EuropeAid/125785/C/ACT/Multi) και υλοποιήθηκε από την ΜΚΟ EcoArk της 
Βουλγαρίας, η «Καλλιστώ» συμμετείχε ως εταίρος και ανέλαβε την κατάρτιση 
στελεχών της ΜΚΟ και άλλων τοπικών φορέων, μέσω σεμιναρίου με κεντρικό 
θέμα το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στην ανάπτυξη βιώσιμων μορφών 
τουρισμού», που οργανώθηκε στο Σμίλιαν (Smiljan) Βουλγαρίας, από 28 έως 30 
Ιουλίου 2008. 

 «Εκστρατεία ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τα ορεινά οικοσυστήματα 
και τα μεγάλα σαρκοφάγα στη διασυνοριακή περιοχή Ροδόπης», στο πλαίσιο της 
Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III A Ελλάδας-Βουλγαρίας, Μέτρο 3.2: 
«Προστασία, ανάδειξη και διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος» (Κωδικός MIS: 
102207). Στο πλαίσιο του έργου, μεταξύ άλλων, εκδόθηκαν και διακινήθηκαν 
ενημερωτικά φυλλάδια, περιοδικό δελτίο και δύο βιβλία με θέμα τα μεγάλα 
σαρκοφάγα, κατασκευάστηκε και λειτούργησε website, οργανώθηκαν 
εκδηλώσεις για το κοινό, ημερίδες και ανταλλαγή επισκέψεων με τη Βουλγαρία, 
καθώς και δράσεις υποστήριξης του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης με 
εθελοντές, που αναζήτησε, κατάρτισε, εξόπλισε και συντόνισε η «Καλλιστώ». Η 
υλοποίηση του έργου έγινε στο διάστημα Νοέμβριος 2006 - Σεπτέμβριος 2008.  

 «Δασοπροστασία, δασοπυρόσβεση των ορεινών περιοχών με την ενεργό 
συμμετοχή εθελοντών και εθελοντριών». Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε 
συνεργασία με το WWF Ελλάς και την «Πίνδος Περιβαλλοντική» και αφορούσε 
στη συγκρότηση ομάδων εθελοντών που ανέλαβαν να κάνουν περιπολίες και να 
στελεχώσουν πυροφυλάκια που δεν καλύπτονταν ικανοποιητικά σε δασικές 
περιοχές στη Βόρεια Πίνδο (Βάλια Κάλντα) και στο Γράμο. Σε ό,τι αφορά στις 
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δράσεις της «ΚΑΛΛΙΣΤΩ», το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από χορηγίες του 
Ιδρύματος Λάτση και του ΟΤΕ. Η υλοποίηση του έργου έγινε το διάστημα 
Ιούλιος έως Σεπτέμβριος 2008. 

 «Σχέδιο δράσης για την ελαχιστοποίηση του κατακερματισμού βιοτόπων λόγω 
οδικών και συμπληρωματικών έργων»: Η εκπόνηση της μελέτης αυτής 
ανατέθηκε τον Αύγουστο του 2007 στην «Καλλιστώ» στο πλαίσιο του Μέτρου 
«Τεχνική Βοήθεια» του ΕΠΠΕΡ ΙΙΙ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2000-2006»). Προσέφερε ένα σημαντικό εργαλείο για την 
υιοθέτηση προτύπων εφαρμογής αντισταθμιστικών μέτρων  σε όλες τις 
περιπτώσεις κατασκευής οδικών αξόνων, ειδικότερα σε περιοχές υψηλής 
φυσικής αξίας στις οποίες διαβιούν σημαντικά είδη της άγριας πανίδας, κυρίως 
θηλαστικών. Η υλοποίηση του έργου ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο του 2008. 

 «Ανταλλαγή εμπειριών και συνεργασία με την Αλβανία σε θέματα ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης των κατοίκων σχετικά με την προστασία του 
περιβάλλοντος». Δράση στο πλαίσιο του Interreg ΙΙΙΑ Ελλάδας-Αλβανίας, του 
«Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου», ο οποίος ανέθεσε την 
υλοποίησή της, μετά από διαγωνισμό, στην εταιρία συμβούλων NEXT COM. Η 
εταιρία αυτή ζήτησε τη συνεργασία της «Καλλιστώς» για την υλοποίηση του 
έργου, η οποία ανέλαβε: (α) την συγγραφή «Οδηγού Εκπόνησης Διαχειριστικών 
Σχεδίων Προστατευόμενων Περιοχών» (για λογαριασμό του Ε.Π. Hotova 
Αλβανίας), (β) την εκπόνηση «Συμβουλευτικής Έκθεσης» για τη διαχείριση του 
Αλβανικού Πάρκου «Hotova» και (γ) την επιστημονική επιμέλεια και συγγραφή 
κειμένων που περιλήφθηκαν σε φυλλάδια και «πολυμεσικές» εφαρμογές για τα 
Εθνικά Πάρκα Βόρειας Πίνδου (Ελλάδας) και Hotova (Αλβανίας).  Το έργο, 
διάρκειας 5 μηνών, ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο του 2008. 

 «Παρακολούθηση της πανίδας στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου». Η 
«Καλλιστώ» ε 

 δι, αγριόγιδο, βίδρα), στην ορνιθοπανίδα (αρπακτικά, δρυοκολάπτες, 
μαυροπελαργοί, αλπικά στρουθιόμορφα), την ιχθυοπανίδα και τα αμφίβια 
(τρίτωνες). Στόχος του προγράμματος ήταν η συγκέντρωση στοιχείων για την 
υφιστάμενη κατάσταση κατανομής και πληθυσμών από τα προαναφερόμενα είδη 
και η θέσπιση και πιλοτική εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου παρακολούθησης με 
δυνατότητα μακροπρόθεσμης εφαρμογής του από το επιστημονικό και τεχνικό 
προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης. καθώς και η εγκαθίδρυση διαχειριστικών 
πρακτικών για την διατήρηση των παραπάνω. Η υλοποίηση του έργου έγινε στο 
διάστημα Μάιος έως Δεκέμβριος 2008. 

 «Δράσεις Ενίσχυσης Της Απασχόλησης Ανέργων Με Την Ενεργό Συμμετοχή 
Των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ – Β΄ ΚΥΚΛΟΣ)». Επιχορήγηση 
της «Καλλιστώς» από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, μέσω του Υπουργείου 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, για την υλοποίηση δύο νέων 
Σχεδίων Δράσης: (1) «Δράσεις Ενημέρωσης Και Κινητοποίηση Εθελοντών Για 
Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση Παραγωγών Και Επισκεπτών Στο 
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Σιδηρόνερο Δράμας» και (2) «Παρεμβάσεις για την Προστασία των 
Προστατευόμενων Περιοχών στη Δυτική Θεσσαλία». Οι δράσεις ήταν 10-μηνης 
διάρκειας η κάθε μία (1/3 έως 31/12/2008). 

Προγράμματα που ολοκληρώθηκαν μέσα στο 2009 

 Πρόγραμμα «Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Επιπτώσεων στα Μεγάλα 
Θηλαστικά και στα Ενδιαιτήματά τους από την Κατασκευή και Λειτουργία της 
Εγνατίας Οδού στο τμήμα Παναγιά – Γρεβενά (Τμήμα 4.1)». Η «Καλλιστώ» 
ανέλαβε το συντονισμό του έργου αυτού, διάρκειας δύο ετών, καθώς και την 
ευθύνη παρακολούθησης των επιπτώσεων στα μεγάλα σαρκοφάγα (αρκούδα-
λύκο) κατά τη φάση κατασκευής του αυτοκινητόδρομου. Η φάση αυτή του 
κληρώθηκε τον Μάρτιο του 2009. 

 Πρόγραμμα «Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των επιπτώσεων στα μεγάλα 
θηλαστικά και στα ενδιαιτήματά τους από την κατασκευή της Εγνατίας Οδού, 
στην περιοχή από το ανατολικό στόμιο της Σήραγγας Μετσόβου έως την είσοδο 
της Σήραγγας Παναγιάς (τμήμα 3.5.1/2) της Εγνατίας Οδού». Η «Καλλιστώ» 
ανέλαβε χρέη συμβούλου της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. για την υλοποίηση του 
έργου αυτού. Το έργο, διάρκειας 18 μηνών, ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 
2009. 

 Πρόγραμμα «Εκστρατεία Ευαισθητοποίησης για τη διατήρηση των μεγάλων 
σαρκοφάγων στην Ελλάδα και τη συνύπαρξή τους με τον άνθρωπο»: Το έργο 
αυτό εντάχθηκε και χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Περιβάλλον» (ΕΠΠΕΡ ΙΙΙ, Μέτρο 5.2). Περιλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης και παραγωγή μίας ταινίας διάρκειας 50΄ λεπτών, που 
καλύπτει θέματα όπως τα μέτρα πρόληψης που μπορούν να ληφθούν για τον 
περιορισμό ζημιών από μεγάλα σαρκοφάγα (αρκούδα-λύκος) στη γεωργία,  
καθώς και τα αντισταθμιστικά μέτρα που μπορούν να ληφθούν για να 
ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στους βιοτόπους τους από την κατασκευή 
μεγάλων οδικών αξόνων.  

 «Πρόγραμμα Καταγραφής και Προστασίας του Τσακαλιού στην Ελλάδα». Το 
έργο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το WWF-Ελλάς. Στόχος της συνεργασίας 
αυτής ήταν η μελέτη της εξάπλωσης και της κατάστασης των πληθυσμών του 
τσακαλιού (Canis aureus), στην Πελοπόννησο και την Χαλκιδική, η διατύπωση 
και προώθηση μέτρων προστασίας και διαχείρισής του, καθώς και η ανάληψη 
κοινών δράσεων ευαισθητοποίησης. Ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2008 και 
ολοκληρώθηκε το 2009. 

 

Προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη  

 LIFE Pindos/Grevena (LIFE07 NAT/GR/000291). Το έργο υλοποιείται στο 
Νομό Γρεβενών, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών 
(επικεφαλής εταίρος), το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών/ΕΘΙΑΓΕ, την 
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Αναπτυξιακή Γρεβενών και άλλους εταίρους, με αντικείμενο την επίδειξη 
διαχειριστικών δράσεων για την διατήρηση του είδους της Καφέ Αρκούδας και 
του τύπου οικοτόπων Μαύρης Πεύκης στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου. Η 
προβλεπόμενη διάρκειά του είναι 1/1/2009 έως 30/06/2012. 

 LIFE EX-TRA (LIFE07 NAT/IT/000502).  Πρόκειται για ένα πολυεθνικό 
πρόγραμμα, μεταξύ Ιταλίας, Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας, την 
υλοποίηση δράσεων του οποίου ανέλαβε για την Ελλάδα η ΚΑΛΛΙΣΤΩ. Το 
έργο αφορά στη μεταφορά εμπειρίας και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τη 
βελτίωση των όρων διατήρησης μεγάλων σαρκοφάγων (αρκούδα-λύκος) και 
συνύπαρξής τους με τον άνθρωπο. Στην Ελλάδα, η επιλεχθείσα περιοχή 
εφαρμογής του έργου είναι τα ορεινά Τρίκαλα (Θεσσαλία). Η προβλεπόμενη 
διάρκειά του είναι 1/1/2009 έως 31/03/2013. 

 LIFE ARCTOS/KASTORIA (LIFE09 NAT/GR/000333). Το έργο υλοποιείται 
στο Νομό Καστοριάς, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 
(Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς) που είναι και ο επικεφαλής εταίρος και την 
Αναπτυξιακή Καστοριάς (ΑΝΚΑΣ). Αντικείμενο του έργου είναι η βελτίωση 
προϋποθέσεων συνύπαρξης ανθρώπου και αρκούδας στο Νομό Καστοριάς, 
δίνοντας έμφαση τόσο στο πρόβλημα των τροχαίων ατυχημάτων στα οποία 
εμπλέκονται αρκούδες, όσο και στις ζημιές που προκαλεί η αρκούδα σε ζωική 
και φυτική παραγωγή. Η προβλεπόμενη διάρκεια του είναι 1/10/2010 έως 
30/6/2014. 

 Πρόγραμμα «Περιορισμός των επιπτώσεων στους πληθυσμούς του λύκου και 
των μεγάλων θηλαστικών από ένα πολλαπλό δίκτυο μεγάλων υποδομών: 
κλειστή σιδηροδρομική γραμμή υψηλών ταχυτήτων Λειανοκλαδίου-Δομοκού 
και Ε65 (κλειστός αυτοκινητόδρομος Στερεάς Ελλάδας)».   

 

Συμμετοχή σε περιβαλλοντικούς φορείς και διεθνείς οργανισμούς 

       Η Περιβαλλοντική Οργάνωση «Καλλιστώ» εκπροσωπεί τις ελληνικές 
περιβαλλοντικές ΜΚΟ τόσο στον Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ο Σπ. 
Ψαρούδας είναι τακτικό μέλος του Δ.Σ. του Φορέα). 
Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της οργάνωσης δρ. Γ. Μερτζάνης είναι τακτικό μέλος 
του Core Group του Large Carnivore Initiative for Europe (LCIE)/IUCN, του 
IUCN/SSC Bear Specialist Group, της International Association on Bear Research 
and Management (IBA) και του European Brown Bear Expert Team. 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

       Η πρακτική άσκηση έλαβε χώρα στην Μη Κυβερνητική Οργάνωση ΄΄Καλλιστώ΄΄ 
κατά τους μήνες Οκτώβριο-Νοέμβριο(1/10/2011-30/11/2011). Ήταν κατά το 
μεγαλύτερο μέρος της εργασία πεδίου με επισκέψεις και καταγραφές στην περιοχή 
μελέτης. Η περιοχή ενδιαφέροντος ήταν το περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης(Σέιχ-
Σου) και ιδιαίτερα το ρέμα Διαγόρα, ένα από τα ρέματα που διατρέχουν το Σέιχ-Σου. 
Κατά μήκος του ρέματος αυτού επιλέχθηκαν 30 περιοχές ενδιαφέροντος(που 
κάλυπταν όλο το μήκος του ρέματος) και μέσα σε αυτές λήφθηκε μια 
δειγματοληπτική επιφάνεια διαφορετικού μεγέθους κάθε φορά · λήφθηκαν ως εκ 
τούτου 30 δειγματοληπτικές επιφάνειες συνολικά.  Σε κάθε δειγματοληπτική 
επιφάνεια γινόταν καταγραφή των φυτικών ειδών που υπήρχαν, των πληθυσμών 
τους(όπου αυτό ήταν εφικτό, για παράδειγμα σε κάποια θαμνώδη ή ποώδη φυτά ήταν 
εξαιρετικά δύσκολο να προσδιοριστεί ο αριθμός των ατόμων τους), της φυτοκάλυψης 
κάθε είδους ξεχωριστά αλλά και του ορόφου βλάστησης στον οποίο καθένα από αυτά 
άνηκε. Όσον αφορά την φυτοκάλυψη των ειδών, αυτή αρχικά υπολογίστηκε σε 
ποσοστά % ενώ στη συνέχεια έγινε αντιστοίχηση των ποσοστών αυτών με τις τιμές 
της 5βάθμιας κλίμακας Braun-Blanquet. Η εν λόγω κλίμακα(είναι η απλή καθώς 
υπάρχει και η πιο λεπτομερής 9βάθμια) εκτιμά την φυτοκάλυψη ενός είδους με βάση 
έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 5 όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 3:Αντιστοίχηση ποσοστών φυτοκάλυψης στις τιμές της κλίμακας Braun-
Blanquet 

Ποσοστά % Τιμές κλίμακας Braun-Blanquet 

< 5% 1 

5-25% 2 

26-50% 3 

51-75% 4 

76-100% 5 
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       Αναφορικά με τους ορόφους βλάστησης, αυτοί που διακρίθηκαν ήταν: ο ποώδης, 
ο θαμνώδης, ο όροφος των κυριαρχούμενων δέντρων και ο όροφος των 
κυριαρχούντων δέντρων. Ορισμένα φυτικά είδη, όπως π.χ. ο κισσός(Hedera helix) 
που είναι αναρριχώμενα συνιστούσαν ένα δικό τους υπό-όροφο και για κάθε ένα από 
αυτά καταγράφηκε και το ύψος μέχρι το οποίο έφτανε(π.χ. στο ύψος των 
κυριαρχούμενων ή των κυριαρχούντων δέντρων).Επίσης, σε κάθε δειγματοληπτική 
επιφάνεια καταγράφηκαν η ημερομηνία λήψης, το μέγεθος της κάθε επιφάνειας 
καθώς και η θέση της. Η θέση των δειγματοληπτικών επιφανειών προσδιορίστηκε 
βάσει των γεωγραφικών τους συντεταγμένων(γεωγραφικό μήκος και πλάτος), οι 
οποίες καταγράφηκαν με τη βοήθεια οργάνου εύρεσης γεωγραφικών συντεταγμένων. 
Η πρόσβαση στο ρέμα γινόταν από την είσοδο του Σέιχ-Σου που ονομάζεται 
΄΄Κέδρινος Λόφος΄΄. Στη συνέχεια ο δρόμος γινόταν χωμάτινος και οδηγούσε σε μια 
γέφυρα, η οποία χώριζε το ρέμα σε δύο μέρη. Το πρώτο εκτείνονταν από τη γέφυρα 
και προς τα κάτω(προς τη μεριά του περιφερειακού δρόμου), ενώ το δεύτερο από τη 
γέφυρα και προς τα πάνω(προς το Φιλίππειο). Οι 12 πρώτες δειγματοληπτικές 
επιφάνειες λήφθηκαν στο πρώτο κομμάτι του ρέματος(Εικόνα 2). 
 
 

 
 

Εικόνα 2:Δειγματοληπτικές επιφάνειες 1-12 
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       Οι δειγματοληπτικές επιφάνειες 13-30 λήφθηκαν στο δεύτερο και μεγαλύτερο 
κομμάτι του ρέματος(Εικόνα 3). 

 

 

Εικόνα 3:Δειγματοληπτικές επιφάνειες 13-30 

 

 

       Σε κάθε δειγματοληπτική επιφάνεια γινόταν καταγραφή των φυτικών ειδών που 
αυτή περιείχε. Η διαδικασία αναγνώρισης των ειδών περιλάμβανε, όσον αφορά τα 
άγνωστα είδη, συλλογή δειγμάτων σε σακούλες και αναγνώριση αυτών με τη βοήθεια 
κλειδών προσδιορισμού. Για τα γνωστά είδη, όπως π.χ. ο πλάτανος ή το πουρνάρι, 
δεν ακολουθούνταν η παραπάνω διαδικασία, αλλά η ταυτοποίηση των ονομάτων 
γινόταν επι τόπου. Συνολικά, τα είδη που προσδιορίστηκαν, κατατάσσονται σε 24 
οικογένειες. Από αυτές, οι 3 ανήκουν στην ομάδα των γυμνόσπερμων 
φυτών(Gymnospermae) και οι υπόλοιπες 21 σε αυτή των αγγειοσπέρμων 
(Angiospermae). Από τις 21 οικογένειες αγγειοσπέρμων φυτών, οι 3 
αντιπροσωπεύουν μονοκότυλα φυτά(Liliatae), ενώ οι 18, δικότυλα(Magnoliatae).   
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Χλωριδικός κατάλογος 

 

       ΓΥΜΝΟΣΠΕΡΜΑ                                                         TYPHACEAE 

                                                                                                Typha sp. , G      

       EPHEDRACEAE 

       Ephedra distachya ,NP                                      ΑΓΓΕΙΟΣΠΕΡΜΑ-ΔΙΚΟΤΥΛΑ 

  

       PINACEAE                                                                   ARALIACEAE 

       Pinus brutia, P                                                              Hedera helix, P 

 

       CUPRESSACEAE                                                        ASCLEPIADACEAE    

       Cupressus sempervirens, P                                           Periploca graeca, P 

 

       Cupressus arizonica, P                                                  ASTERACEAE 

                                                                                              Silybum marianum, H 

       Juniperus oxycedrus, NP 

                                                                                               BETULACEAE 

       ΑΓΓΕΙΟΣΠΕΡΜΑ-ΜΟΝΟΚΟΤΥΛΑ                       Carpinus betulus, P 

 

       POACEAE                                                                      CAESALPINIACEAE 

       Phragmites australis, G                                                  Cercis siliquastrum, P 

 

       LILIACEAE                                                                    CISTACEAE 

       Asparagus sp. , G                                                            Cistus incanus, NP 
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FABACEAE                                                      

Anthyllis hermanniae, CH                                                          Olea europaea, P 

 

Coronilla emeroides, T                                                               Phillyrea latifolia, NP 

 

Spartium junceum, NP                                                                 PLATANACEAE 

FAGACEAE                                                                               Platanus orientalis, P 

Quercus coccifera, NP                                                                      

                                                                                                    RHAMNACEAE 

Quercus ilex, P                                                                       Paliurus spina-christi, NP 

 

JUGLANDACEAE                                                                    ROSACEAE 

Juglans regia, P                                                                        Crataegus sp. , P 

                                                                                                   

LAURACEAE                                                                          Prunus cerasifera , P  

Laurus nobilis, NP                                                                          

                                                                                                   Rosa canina, NP  

MORACEAE 

Ficus carica, P                                                                           Rubus hirtus, NP 

 

OLEACEAE                                                                      Sarcopoterium spinosum, NP   

Jasminum fruticans, NP 

 

Ligustrum vulgare, NP 
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SALICACEAE 

Salix alba, P 

 

Populus nigra, P 

 

Populus alba, P 

 

ULMACEAE 

Celtis australis, P 

 

Ulmus campestris, P 

 

Ulmus procera, P 

 

VITACEAE 

Vitis vinifera, P 

 

        

       Από τον παραπάνω χλωριδικό κατάλογο παρατηρούμε ότι η οικογένεια με τους 
περισσότερους αντιπροσώπους στην παρόχθια βλάστηση του ρέματος Διαγόρα είναι 
η οικογένεια Rosaceae με 5 είδη, ενώ ακολουθεί η Oleaceae με 4. Επιπλέον, για κάθε 
φυτικό είδος προσδιορίστηκε η βιοτική του μορφή, η οποία σημειώνεται δίπλα από το 
επιστημονικό όνομα του φυτού. Οι βιοτικές μορφές αποτελούν την μορφολογική 
συνιστώσα των συνθηκών του περιβάλλοντος πάνω στα φυτά και καθορίζουν τις 
βιοτικές αξιώσεις των φυτών. Ακόμα, χρησιμοποιούνται σαν βιοτικοί καθοριστικοί 
δείκτες των οικολογικών συνθηκών που επικρατούν στον τόπο, όπου αναπτύσσονται. 
Ο προσδιορισμός των βιοτικών μορφών έγινε με βάση το σύστημα του Raunkiaer 
(1934). Διακρίνονται 5 βασικές κατηγορίες βιοτικών μορφών(Πίνακας 4).      
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Πίνακας 4:Βιοτικές μορφές και χαρακτηριστικά τους 

ΒΙΟΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Φανερόφυτα(Ρ) Ξυλώδη είδη που οι οφθαλμοί τους 

βρίσκονται τουλάχιστον 25-30 εκ. από το 
έδαφος. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν 
και τα Νανοφανερόφυτα(ΝΡ), που είναι 
κυρίως θάμνοι 

Χαμαίφυτα(CH)  Ξυλώδη ή πολυετή ποώδη είδη που οι 
οφθαλμοί τους βρίσκονται κοντά στο 
έδαφος (< 25-30 εκ.) 

Ημικρυπτόφυτα(Η) Διετή ή πολυετή ποώδη είδη που οι 
υπέργειοι βλαστοί καταστρέφονται κατά 
τη διάρκεια του χειμώνα. Οι οφθαλμοί 
διατηρούνται κοντά στην επιφάνεια του 
εδάφους ή λίγο κάτω από αυτή 

Γεώφυτα(G)  Πολυετή ποώδη είδη που οι υπέργειοι 
βλαστοί καταστρέφονται κατά τη 
διάρκεια του χειμώνα. Οι οφθαλμοί 
βρίσκονται σε ριζώματα, βολβούς ή 
κονδύλους οι οποίοι παραμένουν βαθιά 
στο έδαφος 
 

Θερόφυτα(Τ) Μονοετή είδη που ολοκληρώνουν το 
βιολογικό τους κύκλο σε μία βλαστητική 
περίοδο. Τα σπέρματά τους επιβιώνουν 
μέσα στο έδαφος 

 

    

       Για την ρεματική βλάστηση στο ρέμα Διαγόρα, κατασκευάστηκε το βιοτικό 
φάσμα(Εικόνα 4), που αποτελεί την εκατοστιαία ποσοτική αναλογία βιοτικών 
μορφών επί του συνολικού αριθμού ειδών της χλωρίδας μιας περιοχής. Επιπρόσθετα, 
το βιοτικό φάσμα εκφράζει κατά ικανοποιητικό τρόπο και τις κλιματικές συνθήκες 
μιας περιοχής. 
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Εικόνα 4:Βιοτικό φάσμα ρεματικής βλάστησης ρέματος Διαγόρα 

 

       Από το βιοτικό φάσμα παρατηρούμε ότι κυριαρχούν τα φανερόφυτα(49%), 
ξυλώδη δηλαδή είδη που οι οφθαλμοί τους βρίσκονται τουλάχιστον 25-30 εκατοστά 
από την επιφάνεια του εδάφους. Χαρακτηριστικά φανερόφυτα της περιοχής μελέτης 
μας είναι τα κωνοφόρα, όπως η τραχεία πεύκη(Pinus brutia) και το 
κυπαρίσσι(Cupressus sempervirens) και τα δύο είδη λεύκης, η λευκή(Populus alba) 
και η μαύρη(Populus nigra). Στη συνέχεια, το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό 
καταλαμβάνουν τα νανοφανερόφυτα(34%), τα οποία είναι κατά κύριο λόγο θάμνοι 
όπως το πουρνάρι(Quercus coccifera) και το φιλλύκι(Phillyrea latifolia), ενώ 
ακολουθούν τα γεώφυτα με ποσοστό 7%. Τέλος, τα χαμαίφυτα απαντώνται με ένα 
ποσοστό της τάξης του 5%, ενώ τόσο τα θερόφυτα όσο και τα ημικρυπτόφυτα 
κυμαίνονται στο ίδιο ποσοστό, περίπου στο 2%. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
       Παρατίθενται οι πίνακες των 30 δειγματοληπτικών επιφανειών που λήφθηκαν σε 
όλο το μήκος του ρέματος Διαγόρα, μαζί με τα αντίστοιχα εμβαδά τους και τις 
ημερομηνίες κατά τις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι εκάστοτε δειγματοληψίες. Στην 
στήλη ΄΄Αριθμός ατόμων΄΄ η (-) συμβολίζει αδυναμία μέτρησης του αριθμού ατόμων. 
 
 

Ημερομηνία δειγματοληψίας: 24/10/2011 

Δειγματοληπτική επιφάνεια Νο: 1 

Μέγεθος δειγματοληπτικής επιφάνειας: 15 Χ 7 m2

Κατάσταση ροής: Ελάχιστη, σχεδόν μηδενική 

Είδος Αριθμός 
ατόμων 

Ποσοστιαία 
κάλυψη 

Κάλυψη κατά 
Braun-

Blanquet 

Υπό-όροφος 

Salix alba 1 20% 2 Κυριαρχούντων 
δέντρων 

Pinus brutia 2 10% 2 Κυριαρχούντων 
δέντρων 

Rubus hirtus - 5% 2 Θαμνώδες 
Cercis 

siliquastrum 
2 10% 2 Κυριαρχούντων 

δέντρων 
Periploca 

graeca 
- <5% 1 Αναρριχώμενο 

(στο ύψος των 
κυριαρχούντων 

δέντρων) 
 

 

Δειγματοληπτική επιφάνεια Νο: 2 

Μέγεθος δειγματοληπτικής επιφάνειας: 15 Χ 7 m2

Κατάσταση ροής: Ελάχιστη 

32 
 



Είδος Αριθμός 
ατόμων 

Ποσοστιαία 
κάλυψη 

Κάλυψη 
κατά Braun-

Blanquet 

Υπό-όροφος 

Paliurus 
spina-christi 

2 5% 2 Κυριαρχούμενων 
δέντρων 

Asparagus sp - 5% 2 Θαμνωδών 
Rubus hirtus - 50% 3 Θαμνωδών 
Pinus brutia 1 <5% 1 Κυριαρχούντων 

δέντρων 
Typha sp - 10% 2 Ποωδών 

Phragmites 
australis 

- 10% 2 Ποωδών 

Sarcopoterium 
spinosum 

- 5% 2 Θαμνωδών 

 

Δειγματοληπτική επιφάνεια Νο: 3 

Μέγεθος δειγματοληπτικής επιφάνειας: 15 Χ 14 m2 

Κατάσταση ροής: Ελάχιστη 

Είδος Αριθμός 
ατόμων 

Ποσοστιαία 
κάλυψη 

Κάλυψη κατά 
Braun-

Blanquet 

Υπό-όροφος 

Pinus brutia 3 30% 3 Κυριαρχούντων 
δέντρων 

Quercus 
coccifera 

2 10% 2 Θαμνωδών 

Cercis 
siliquastrum 

1 <5% 1 Κυριαρχούντων 
δέντρων 

Rubus hirtus - 40% 3 Θαμνωδών 
Phragmites 

australis 
- 30% 3 Ποωδών 

Typha sp - 20% 2 Ποωδών 
 

 

 

Ημερομηνία δειγματοληψίας: 04/11/2011 

 

Δειγματοληπτική επιφάνεια Νο: 4 

Μέγεθος δειγματοληπτικής επιφάνειας: 15 Χ 7 m2  

Ροή: Ελάχιστη 
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Είδος Αριθμός 
ατόμων 

Ποσοστιαία 
κάλυψη 

Κάλυψη κατά 
Braun-

Blanquet 

Υπό-όροφος 

Periploca 
graeca 

- 10% 2 Αναρριχώμενο 
(μέχρι τον 
όροφο των 

κυριαρχούμενων 
δέντρων) 

Pinus brutia  5% 2 Κυριαρχούντων 
δέντρων 

Quercus 
coccifera 

~4 10% 2 Θαμνωδών 

Rubus hirtus - 10% 2 Θαμνωδών 
Quercus 
coccifera 

 10-15% 2 Θαμνωδών 

Sarcopoterium 
spinosum 

- <5% 1 Θαμνωδών 

 

Δειγματοληπτική επιφάνεια Νο: 5 

Μέγεθος δειγματοληπτικής επιφάνειας: 15 Χ 7 m2 

Καθεστώς ροής: Πολύ μικρή 

Είδος Αριθμός 
ατόμων 

Ποσοστιαία 
κάλυψη 

Κάλυψη 
κατά Braun-

Blanquet 

Υπό-όροφος 

Periploca 
graeca 

- 25% 2 Αναρριχώμενο 
(μέχρι τον όροφο 

των 
κυριαρχούμενων 

δέντρων) 
Salix alba 2 40% 3 Κυριαρχούντων 

δέντρων 
Juglans regia 1 10% 2 Κυριαρχούμενων 

δέντρων 
Rubus hirtus - 20% 2 Θαμνωδών 
Quercus ilex 1 15% 2 Κυριαρχούμενων 

δέντρων 
Quercus 
coccifera 

- 5% 2 Θαμνωδών 

Pinus brutia 1 25% 2 Κυριαρχούμενων 
δέντρων 

Populus alba 2 35% 3 Κυριαρχούντων 
δέντρων 

Ficus carica 1 5% 2 Κυριαρχούμενων 
δέντρων 
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Sarcopoterium 
spinosum 

- <5% 1 Θαμνωδών 

 

 

 

 

Δειγματοληπτική επιφάνεια Νο: 6 

Μέγεθος δειγματοληπτικής επιφάνειας: 5Χ 20 m2 

Καθεστώς ροής: Πολύ μικρή (εάν υπάρχει) 

Είδος Αριθμός 
ατόμων 

Ποσοστιαία 
κάλυψη 

Κάλυψη κατά 
Braun-

Blanquet 

Υπό-όροφος 

Pinus brutia 2 10% 2 Κυριαρχούντων 
δέντρων 

Salix alba ~3 10% 2 Κυριαρχούντων 
δέντρων 

Rubus hirtus - 15% 2 Θαμνωδών 
Periploca 

graeca 
- 35% 3 Αναρριχώμενο 

(μέχρι τον όροφο 
των 

κυριαρχούντων 
δέντρων) 

Quercus ilex 1 <5% 1 Κυριαρχούμενων 
δέντρων 

Laurus nobilis 1 <5% 1 Κυριαρχούμενων 
δέντρων 

Vitis vinifera - <5% 1 Αναρριχώμενο 
(μέχρι τον όροφο 
των 
κυριαρχούμενων 
δέντρων) 

 

 

Ημερομηνία δειγματοληψίας: 09/11/2011 

Δειγματοληπτική επιφάνεια Νο: 7 

Μέγεθος δειγματοληπτικής επιφάνειας: 5 Χ 30 m2

Καθεστώς ροής: πολύ μικρή, σχεδόν μηδενική 
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Είδος Αριθμός 
ατόμων 

Ποσοστιαία 
κάλυψη 

Κάλυψη 
κατά Braun-

Blanquet 

Υπό-όροφος 

Pinus brutia 3 8% 2 Κυριαρχούντων 
δέντρων 

Ficus carica 1 5% 2 Κυριαρχούμενων 
δέντρων 

Quercus ilex 2 <5% 1 Κυριαρχούμενων 
δέντρων 

Typha sp  30% 3 Ποωδών 
Phragmites 

australis 
 15% 2 Ποωδών 

Vitis vinifera - 5% 2 Αναρριχώμενο 
(μέχρι τον όροφο 

των 
κυριαρχούμενων 

δέντρων) 
 

Δειγματοληπτική επιφάνεια Νο: 8 

Μέγεθος δειγματοληπτικής επιφάνειας: 5 Χ 30 m2

Καθεστώς ροής: Σχεδόν μηδενικό 

 

Είδος Αριθμός 
ατόμων 

Ποσοστιαία 
κάλυψη 

Κάλυψη κατά 
Braun-

Blanquet 

Υπό-όροφος 

Pinus brutia 3 15-20% 2 Κυριαρχούντων 
δέντρων 

Laurus nobilis 3 5% 2 Κυριαρχούντων 
δέντρων 

Typha sp - 60-70% 4 Ποωδών 
 

Δειγματοληπτική επιφάνεια Νο: 9 

Μέγεθος δειγματοληπτικής επιφάνειας: 4 Χ20 m2

Καθεστώς ροής: Πολύ μικρή 

 

Είδος Αριθμός 
ατόμων 

Ποσοστιαία 
κάλυψη 

Κάλυψη κατά 
Braun-

Blanquet 

Υπό-όροφος 

Platanus 
orientalis 

7 50% 3 Κυριαρχούντων 
δέντρων 

Laurus nobilis >10 20% 2 Κυριαρχούμενων 
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δέντρων 
Pinus brutia >10 20% 2 Κυριαρχούντων 

δέντρων 
Quercus 
coccifera 

4 5-10% 2 Θαμνωδών 

Rubus hirtus - 25% 2 Θαμνωδών 
Vitis vinifera 1 5% 2 Αναρριχώμενο 

(μέχρι τον όροφο 
των 

κυριαρχούμενων 
δέντρων) 

 

 

Δειγματοληπτική επιφάνεια Νο: 10 

Μέγεθος δειγματοληπτικής επιφάνειας: 5 Χ 30 m2

Καθεστώς ροής: Πολύ μικρή, σχηματισμός λιμναζόντων υδάτων 

Είδος Αριθμός 
ατόμων 

Ποσοστιαία 
κάλυψη 

Κάλυψη 
κατά Braun-

Blanquet 

Υπό-όροφος 

Cupressus 
sempervirens 

5-6 15% 2 Κυριαρχούντων 
δέντρων 

Pinus brutia 2 5-7% 2 Κυριαρχούντων 
δέντρων 

Carpinus 
betulus 

1 10% 2 Κυριαρχούμενων 
δέντρων 

Sarcopoterium 
spinosum 

- 5% 2 Θαμνωδών 

 

Δειγματοληπτική επιφάνεια Νο: 11    

Μέγεθος δειγματοληπτικής επιφάνειας: 5 Χ 20 m2 

Καθεστώς Ροής: Πολύ μικρή 

 

Είδος Αριθμός 
ατόμων 

Ποσοστιαία 
κάλυψη 

Κάλυψη 
κατά 

Braun-
Blanquet 

Υπό-όροφος 

Cupressus 
sempervirens 

8-10 40% 3 Κυριαρχούντων 
δέντρων 

Pinus brutia 1 15-20% 2 Κυριαρχούντων 
δέντρων 

Carpinus 1 <5% 1 Κυριαρχούμενων 
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betulus δέντρων 
Platanus 
orientalis 

2 20-25% 2 Κυριαρχούντων 
δέντρων 

Quercus 
coccifera 

- <5% 1 Θαμνωδών 

Rubus hirtus - 15% 2 Θαμνωδών 
Laurus nobilis - <5% 1 Κυριαρχούμενων 

δέντρων 
 

Δειγματοληπτική επιφάνεια Νο: 12 

Μέγεθος δειγματοληπτικής επιφάνειας: 5 Χ 20 m2

Καθεστώς ροής: Μηδενική 

Είδος Αριθμός 
ατόμων 

Ποσοστιαία 
κάλυψη 

Κάλυψη κατά 
Braun-

Blanquet 

Υπό-όροφος 

Pinus brutia 3 15-20% 2 Κυριαρχούντων 
δέντρων 

Rubus hirtus - >70% 4 Θαμνωδών 
Cupressus 

sempervirens 
3 25-30% 3 Κυριαρχούντων 

δέντρων 
Quercus 
coccifera 

- 5% 2 Θαμνωδών 

Populus alba 1 15% 2 Κυριαρχούντων 
δέντρων 

 

 

 

Ημερομηνία δειγματοληψίας: 16/11/2011 

 

Δειγματοληπτική επιφάνεια Νο: 13 

Μέγεθος δειγματοληπτικής επιφάνειας: 7 Χ 12 m2

Καθεστώς ροής: Μηδενική 

 

Είδος Αριθμός 
ατόμων 

Ποσοστιαία 
κάλυψη 

Κάλυψη κατά 
Braun-

Blanquet 

Υπό-όροφος 

Rubus hirtus - ~75% 4 Θαμνωδών 
Pinus brutia 8 20% 2 Κυριαρχούντων 
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δέντρων 
Salix alba 2 30% 3 Κυριαρχούντων 

δέντρων 
Platanus 
orientalis 

2 30-35% 3 Κυριαρχούντων 
δέντρων 

~5-6 7% 2 Κυριαρχούμενων 
δέντρων 

Quercus 
coccifera 

- <5% 1 Θαμνωδών 
1 15% 2 Κυριαρχούντων 

δέντρων 
Populus alba 

3 ~5% 2 Κυριαρχούμενων 
δέντρων 

Periploca 
graeca 

- 7-10% 2 Αναρριχώμενο 

Prunus 
cerasifera 

1 <5% 1 Κυριαρχούμενων 
δέντρων 

Laurus nobilis 2 <5% 1 Κυριαρχούμενων 
δέντρων 

Jasminum 
fruticans 

- 10% 2 Θαμνωδών 

Coronilla 
emeroides 

- ~5% 2 Θαμνωδών 

 

 

Δειγματοληπτική επιφάνεια Νο: 14 

Μέγεθος δειγματοληπτικής επιφάνειας: 6 Χ 15 m2

Καθεστώς ροής: Πολύ μικρή, σχηματισμός λιμναζόντων υδάτων  

 

Είδος Αριθμός 
ατόμων 

Ποσοστιαία 
κάλυψη 

Κάλυψη 
κατά Braun-

Blanquet 

Υπό-όροφος 

Platanus 
orientalis 

2 40-45% 3 Κυριαρχούντων 
δέντρων 

Rubus hirtus - 25% 2 Θαμνωδών 
Pinus brutia 7 ~25% 2 Κυριαρχούντων 

δέντρων 
Celtis 

australis 
2 <5% 1 Κυριαρχούμενων 

δέντρων 
Paliurus 

spina-christi 
2 <5% 1 Θαμνωδών 

Quercus 
coccifera 

- <5% 1 Θαμνωδών 

Periploca 
graeca 

- <5% 1 Αναρριχώμενο 
(μέχρι τον όροφο 
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των 
κυριαρχούμενων 

δέντρων) 
Typha sp - ~5% 2 Ποωδών 

Phragmites 
australis 

- ~5% 2 Ποωδών 

Coronilla 
emeroides 

- ~5% 2 Θαμνωδών 
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Δειγματοληπτική επιφάνεια Νο: 15 

Μέγεθος δειγματοληπτικής επιφάνειας: 5 Χ 15 m2

Καθεστώς ροής: Σχεδόν μηδενική 

 

Είδος Αριθμός 
ατόμων 

Ποσοστιαία 
κάλυψη 

Κάλυψη κατά 
Braun-

Blanquet 

Υπό-όροφος 

Ulmus procera 3 5% 2 Κυριαρχούντων 
δέντρων 

Rubus hirtus - 80% 5 Θαμνωδών 
Pinus brutia 9(+ μερικά 

πεθαμένα 
άτομα) 

~25% 2 Κυριαρχούντων 
δέντρων 

Quercus 
coccifera 

- ~5% 2 Θαμνωδών 

Phillyrea 
latifolia 

1 <5% 1 Θαμνωδών 

Asparagus sp - 10% 2 Θαμνωδών 
Hedera helix - 10% 2 Αναρριχώμενο 

(μέχρι τον 
όροφο των 

κυριαρχούντων 
δέντρων) 

Coronilla 
emeroides 

- 5% 2 Θαμνωδών 

 

Δειγματοληπτική επιφάνεια Νο: 16 

Μέγεθος δειγματοληπτικής επιφάνειας: 5 Χ 15 m2

Καθεστώς ροής: Πολύ μικρή, με σχηματισμό λιμναζόντων υδάτων και παρουσία 
μεγάλης επιφάνειας γυμνής από βλάστηση 

 

Είδος Αριθμός 
ατόμων 

Ποσοστιαία 
κάλυψη 

Κάλυψη 
κατά Braun-

Blanquet 

Υπό-όροφος 

Rubus hirtus - ~70% 4 Θαμνωδών 
Salix alba 3 15% 2 Κυριαρχούντων 

δέντρων 
Pinus brutia 7 15% 2 Κυριαρχούντων 

δέντρων 
Cupressus 

sempervirens 
1  <5% 1 Κυριαρχούντων 

δέντρων 
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Quercus 
coccifera 

- 7% 2 Κυριαρχούμενων 
δέντρων 

Ficus carica 1 <5% 1 Κυριαρχούμενων 
δέντρων 

Spartium 
junceum 

1 <5% 1 Θαμνωδών 

Silybum 
marianum 

- 15% 2 Ποωδών 

Phragmites 
australis 

- <5% 1 Ποωδών 

Typha sp - 5% 2 Ποωδών 
 

Ημερομηνία δειγματοληψίας: 22/11/2011 

 

Δειγματοληπτική επιφάνεια Νο: 17 

Μέγεθος δειγματοληπτικής επιφάνειας: 6 Χ20 m2

Καθεστώς ροής: Μηδενική 

Είδος Αριθμός 
ατόμων 

Ποσοστιαία 
κάλυψη 

Κάλυψη 
κατά Braun-

Blanquet 

Υπό-όροφος 

2 10% 2 Κυριαρχούντων 
δέντρων 

Populus alba 

8 <5% 1 Κυριαρχούμενων 
δέντρων(<2m) 

Platanus 
orientalis 

4 13% 2 Κυριαρχούντων 
δέντρων 

~22 20% 2 Κυριαρχούμενων 
δέντρων (κυρίως 
νεαρά άτομα) 

Pinus brutia 

~15-20 15% 2 Κυριαρχούμενων 
δέντρων (πολύ 
νεαρά άτομα) 

Cupressus 
sempervirens 

2 <5% 1 Κυριαρχούμενων 
δέντρων (το 1 
πολύ νεαρό) 

Cupressus 
arizonica 

1 5% 2 Κυριαρχούμενων 
δέντρων 

Rubus hirtus - ~5% 2 Θαμνωδών 
Anthyllis 

hermanniae 
- <5% 1 Θαμνωδών 

Coronilla 
emeroides 

~10 5-10% 2 Θαμνωδών 

Quercus 
coccifera 

1 <1% 1 Θαμνωδών 
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Silybum 
marianum 

- <1% 1 Ποωδών 

Crataegus sp 1 1-2% 1 Κυριαρχούμενων 
δέντρων 

Asparagus sp - 1-2% 1 Θαμνωδών 
 

 

Δειγματοληπτική επιφάνεια Νο: 18 

Μέγεθος δειγματοληπτικής επιφάνειας: 4 Χ15 m2

Καθεστώς ροής: Μηδενική 

 

Είδος Αριθμός 
ατόμων 

Ποσοστιαία 
κάλυψη 

Κάλυψη 
κατά Braun-

Blanquet 

Υπό-όροφος 

5 25% 2 Κυριαρχούντων 
δέντρων 

Pinus brutia 

8 10% 2 Κυριαρχούμενων 
δέντρων 

2 5% 2 Κυριαρχούμενων 
δέντρων 

Quercus 
coccifera 

- 5-10% 2 Θαμνωδών 
- 5% 2 Θαμνωδών Phillyrea 

latifolia 1 <5% 1 Κυριαρχούμενων 
δέντρων 

Olea europea 1 1-2% 1 Κυριαρχούμενων 
δέντρων 

Asparagus sp - 5% 2 Θαμνωδών 
Paliurus 

spina-christi 
4 5% 2 Κυριαρχούμενων 

δέντρων 
Ligustrum 

vulgare 
- 5-7% 2 Θαμνωδών 

Rubus hirtus - 10% 2 Θαμνωδών 
Celtis australis 1 <5% 1 Κυριαρχούμενων 

δέντρων 
Ulmus 

campestris 
- 1-2% 1 Κυριαρχούμενων 

δέντρων (πολύ 
μικρό ύψος) 

Crataegus sp 1 1-2% 1 Θαμνωδών 
Ficus carica - ~5% 2 Κυριαρχούμενων 

δέντρων 
Jasminum 
fruticans 

- 5% 2 Θαμνωδών 

Spartium 
junceum 

2 5% 2 Θαμνωδών 
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Ημερομηνία δειγματοληψίας: 25/11/2011 

 

Δειγματοληπτική επιφάνεια Νο: 19 

Μέγεθος δειγματοληπτικής επιφάνειας: 4 Χ12 m2

Καθεστώς ροής: Μηδενική 

 

Είδος Αριθμός 
ατόμων 

Ποσοστιαία 
κάλυψη 

Κάλυψη 
κατά Braun-

Blanquet 

Υπό-όροφος 

Paliurus spina-
christi 

9 15% 2 Κυριαρχούμενων 
δέντρων(~2 m) 

5 30% 3 Κυριαρχούντων 
δέντρων 

Pinus brutia 

4 10% 2 Κυριαρχούμενων 
δέντρων 

Phillyrea 
latifolia 

- 50% 3 Θαμνωδών 

Ficus carica 1 1-2% 1 Κυριαρχούμενων 
δέντρων(<2 m) 

Asparagus sp - 5% 2 Θαμνωδών 
Quercus 
coccifera 

- 5% 2 Θαμνωδών 

Jasminum 
fruticans 

- ~5% 2 Θαμνωδών 

Rubus hirtus - <5% 1 Θαμνωδών 
Crataegus sp 3 <5% 1 Θαμνωδών 

Spartium 
junceum 

3 <5% 1 Θαμνωδών 

 

Δειγματοληπτική επιφάνεια Νο: 20 

Μέγεθος δειγματολιπτικής επιφάνειας: 6 Χ15 m2

Καθεστώς ροής: Μηδενική 

 

Είδος Αριθμός 
ατόμων 

Ποσοστιαία 
κάλυψη 

Κάλυψη 
κατά Braun-

Blanquet 

Υπό-όροφος 

5 10% 2 Κυριαρχούντων 
δέντρων 

Pinus brutia 

1 <5% 1 Κυριαρχούμενων 
δέντρων 
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Jasminum 
fruticans 

- 15% 2 Θαμνωδών 

Paliurus spina-
christi 

4 7% 2 Κυριαρχούμενων 
δέντρων (~2 m) 

Asparagus sp - 5-7% 2 Θαμνωδών 
1 5% 2 Κυριαρχούμενων 

δέντρων 
Quercus 
coccifera 

- 10% 2 Θαμνωδών 
Phillyrea 
latifolia 

- <5% 1 Θαμνωδών 

Rubus hirtus - <5% 1 Θαμνωδών 
Crataegus sp - <5% 1 Θαμνωδών 

Ephedra 
distachya 

1 <5% 1 Θαμνωδών 
(γυμνόσπερμο) 

 

Δειγματοληπτική επιφάνεια Νο: 21 

Μέγεθος δειγματοληπτικής επιφάνειας: 5 Χ 18 m2 

Καθεστώς ροής: Μηδενική 

 

Είδος Αριθμός 
ατόμων 

Ποσοστιαία 
κάλυψη 

Κάλυψη 
κατά Braun-

Blanquet 

Υπό-όροφος 

3 60% 4 Κυριαρχούντων 
δέντρων 

Pinus brutia 

8 30% 3 Κυριαρχούμενων 
δέντρων 

Jasminum 
fruticans 

- 15% 2 Θαμνωδών 

Phillyrea 
latifolia 

- 25% 2 Θαμνωδών 

Rubus hirtus - <5% 1 Θαμνωδών 
Quercus 
coccifera 

- 5% 2 Θαμνωδών 

Asparagus sp - 5% 2 Θαμνωδών 
Crataegus sp 1 <5% 1 Κυριαρχούμενων 

δέντρων 
Paliurus spina-

christi 
1 <5% 1 Θαμνωδών 

Ulmus procera 2 <5% 1 Κυριαρχούμενων 
δέντρων (αλλά 
πολύ νεαρά 
άτομα) 
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Δειγματοληπτική επιφάνεια Νο: 22 

Μέγεθος δειγματοληπτικής επιφάνειας: 6 Χ 15 m2

Καθεστώς ροής: Μηδενική 

 

Είδος Αριθμός 
ατόμων 

Ποσοστιαία 
κάλυψη 

Κάλυψη 
κατά Braun-

Blanquet 

Υπό-όροφος 

4 5% 2 Κυριαρχούντων 
δέντρων 

Cupressus 
sempervirens 

~7 ~5% 2 Κυριαρχούμενων 
δέντρων 

1 <5% 1 Κυριαρχούμενων 
δέντρων 

Crataegus sp 

1 <5% 1 Θαμνωδών 
Jasminum 
fruticans 

- 15-20% 2 Θαμνωδών 

2 5% 2 Κυριαρχούντων 
δέντρων (αλλά 
πολύ κοντύτερα 

από τα 
Cupressus) 

Pinus brutia 

10 10% 2 Κυριαρχούμενων 
δέντρων 

2 5-7% 2 Κυριαρχούμενων 
δέντρων 

Paliurus spina-
christi 

- <5% 1 Θαμνωδών 
Rubus hirtus - <5% 1 Θαμνωδών 

Cercis 
siliquastrum 

1-2 5% 2 Κυριαρχούμενων 
δέντρων 

1 7% 2 Κυριαρχούμενων 
δέντρων 

Quercus 
coccifera 

- 15% 2 Θαμνωδών 
- 5-7% 2 Κυριαρχούμενων 

δέντρων 
Phillyrea 
latifolia 

- 15% 2 Θαμνωδών 
Platanus 
orientalis 

1 <5% 1 Κυριαρχούμενων 
δέντρων (αλλά 
πολύ γερασμένο)

Ulmus 
campestris 

1 ~10% 2 Κυριαρχούμενων 
δέντρων 

Ulmus procera  4 ~15% 2 Κυριαρχούμενων 
δέντρων 

Asparagus sp - <5% 1 Θαμνωδών 
Ligustrum 

vulgare 
- 5% 2 Θαμνωδών 
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Ημερομηνία δειγματοληψίας: 29/11/2011 

 

Δειγματοληπτική επιφάνεια Νο: 23 

Μέγεθος δειγματοληπτικής επιφάνειας: 7 Χ 15 m2

Καθεστώς ροής: Μηδενικό με λίγα λιμνάζοντα ύδατα 

 

Είδος Αριθμός 
ατόμων 

Ποσοστιαία 
κάλυψη 

Κάλυψη 
κατά Braun-

Blanquet 

Υπό-όροφος 

4 5% 2 Κυριαρχούμενων 
δέντρων 

Quercus 
coccifera 

- <5% 1 Θαμνωδών 
4 5-7% 2 Κυριαρχούμενων 

δέντρων 
Phillyrea 
latifolia 

- <5% 1 Θαμνωδών 
Rubus hirtus - <5% 1 Θαμνωδών 

1 5-7% 2 Κυριαρχούντων 
δέντρων 

Pinus brutia 

4-5 7-10% 2 Κυριαρχούμενων 
δέντρων 

Olea europea 1 <5% 1 Κυριαρχούμενων 
δέντρων 

Hedera helix - <5% 1 Αναρριχώμενο 
(μέχρι τον όροφο 

των 
κυριαρχούμενων 

δέντρων) 
Asparagus sp - 5% 2 Θαμνωδών 

9-10 10-15% 2 Κυριαρχούντων 
δέντρων 

Cupressus 
sempervirens 

2 <5% 1 Κυριαρχούμενων 
δέντρων (νεαρά 

άτομα) 
Jasminum 
fruticans 

- 30% 3 Θαμνωδών 

Spartium 
junceum 

- <5% 1 Θαμνωδών 

Cercis 
siliquastrum 

2 <5% 1 Κυριαρχούμενων 
δέντρων 

Paliurus spina-
christi 

- <5% 1 Κυριαρχούμενων 
δέντρων 

Celtis australis - <5% 1 Κυριαρχούμενων 
δέντρων (αλλά 
πολύ μικρό 
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<1m) 
Ephedra 
distachya 

- <5% 1 Θαμνωδών 

 

Δειγματοληπτική επιφάνεια Νο: 24  

Μέγεθος δειγματοληπτικής επιφάνειας: 5 Χ 20 m2

Καθεστώς ροής: Μηδενική με πολύ μικρές συγκεντρώσεις στάσιμων υδάτων  

 

Είδος Αριθμός 
ατόμων 

Ποσοστιαία 
κάλυψη 

Κάλυψη 
κατά Braun-

Blanquet 

Υπό-όροφος 

Paliurus spina-
christi 

1 10-12% 2 Κυριαρχούμενων 
δέντρων 

Cistus incanus - <5% 1 Θαμνωδών 
Asparagus sp - 10% 2 Θαμνωδών 

Sarcopoterium 
spinosum 

- 5% 2 Θαμνωδών 

Quercus 
coccifera 

- 10% 2 Θαμνωδών 

- 10% 2 Κυριαρχούντων 
δέντρων 

Pinus brutia 

- <5% 1 Κυριαρχούμενων 
δέντρων 

Phillyrea 
latifolia 

1 <5% 1 Κυριαρχούμενων 
δέντρων 

Ulmus procera - 10% 2 Κυριαρχούμενων 
δέντρων 

Rubus hirtus - <5% 1 Θαμνωδών 
Populus alba 4 <5% 1 Κυριαρχούμενων 

δέντρων 
Ficus carica 1 <5% 1 Κυριαρχούμενων 

δέντρων 
Celtis australis 1 5% 2 Κυριαρχούμενων 

δέντρων 
Cercis 

siliquastrum 
2 <5% 1 Κυριαρχούμενων 

δέντρων 
Ulmus 

campestris 
- 5-7% 2 Κυριαρχούμενων 

δέντρων 
Jasminum 
fruticans 

- 5-7% 2 Θαμνωδών 

Ephedra 
distachya 

1 <5% 1 Θαμνωδών 
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Δειγματοληπτική επιφάνεια Νο: 25 

Μέγεθος δειγματοληπτικής επιφάνειας: 7 Χ15 m2

Καθεστώς ροής: Πολύ μικρή με σχηματισμό στάσιμων υδάτων 

 

Είδος Αριθμός 
ατόμων 

Ποσοστιαία 
κάλυψη 

Κάλυψη 
κατά Braun-

Blanquet 

Υπό-όροφος 

Anthyllis 
hermanniae 

- <5% 1 Θαμνωδών 

Rubus hirtus - 5-7% 2 Θαμνωδών 
Cercis 

siliquastrum 
- 15% 2 Κυριαρχούμενων 

δέντρων 
Jasminum 
fruticans 

- 5-7% 2 Θαμνωδών 

Hedera helix - ~5% 2 Αναρριχώμενο 
(μέχρι τον όροφο 

των 
κυριαρχούμενων 

δέντρων) 
Asparagus sp - 7-10% 2 Θαμνωδών 
Cistus incanus - 5-7% 2 Θαμνωδών 
Paliurus spina-

christi 
- ~7% 2 Κυριαρχούμενων 

δέντρων 
3 10-15% 2 Κυριαρχούντων 

δέντρων 
Pinus brutia 

3-4 <5% 1 Κυριαρχούμενων 
δέντρων 

Coronilla 
emeroides 

- <5% 1 Θαμνωδών 

2 7% 2 Κυριαρχούντων 
δέντρων 

Populus alba 

1 <5% 1 Κυριαρχούμενων 
δέντρων 

Celtis australis 1 <5% 1 Κυριαρχούμενων 
δέντρων 

Rosa canina - <5% 1 Θαμνωδών 
Phillyrea 
latifolia 

2-3 ~5% 2 Κυριαρχούμενων 
δέντρων 

Quercus 
coccifera 

- <5% 1 Θαμνωδών 

Phragmites 
australis 

- <5% 1 Ποωδών 

Sarcopoterium 
spinosum 

- <5% 1 Θαμνωδών 
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Δειγματοληπτική επιφάνεια Νο: 26 

Μέγεθος δειγματοληπτικής επιφάνειας: 7 Χ 15 m2

Καθεστώς ροής: Μηδενική 

 

Είδος Αριθμός 
ατόμων 

Ποσοστιαία 
κάλυψη  

Κάλυψη 
κατά Braun-
Blanquet 

Υπό-όροφος 

Hedera helix - 40% 3 Αναρριχώμενο 
(μέχρι τον όροφο 

των 
κυριαρχούμενων 

δέντρων) 
Asparagus sp - ~7% 2 Θαμνωδών 

Quercus 
coccifera 

- 10% 2 Θαμνωδών 

Platanus 
orientalis 

- 15% 2 Κυριαρχούμενων 
δέντρων 

2-3 15% 2 Κυριαρχούντων 
δέντρων 

Pinus brutia 

1 <5% 1 Κυριαρχούμενων 
δέντρων 

2 10% 2 Κυριαρχούντων 
δέντρων 

Ulmus procera 

- 20% 2 Κυριαρχούμενων 
δέντρων 

Paliurus spina-
christi 

1 <5% 1 Θαμνωδών 

Rubus hirtus - <5% 1 Θαμνωδών 
Jasminum 
fruticans 

- <5% 1 Θαμνωδών 

Spartium 
junceum 

1 <5% 1 Θαμνωδών 

Populus alba 2 15% 2 Κυριαρχούντων 
δέντρων 

Ulmus 
campestris 

2 10% 2 Κυριαρχούμενων 
δέντρων 
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Δειγματοληπτική επιφάνεια Νο: 27 

Μέγεθος δειγματοληπτικής επιφάνειας: 6 Χ15 m2

Καθεστώς ροής: Μηδενική 

 

Είδος Αριθμός 
ατόμων 

Ποσοστιαία 
κάλυψη 

Κάλυψη 
κατά Braun-

Blanquet 

Υπό-όροφος 

Jasminum 
fruticans 

- 25-30% 3 Θαμνωδών 

Asparagus sp - 15% 2 Θαμνωδών 
Sarcopoterium 

spinosum 
- 5% 2 Θαμνωδών 

Phillyrea 
latifolia 

3-4 10% 2 Κυριαρχούμενων 
δέντρων 

Rosa canina 1 <5% 1 Κυριαρχούμενων 
δέντρων 

Ulmus procera - ~30% 3 Κυριαρχούμενων 
δέντρων 

Cercis 
siliquastrum 

1 <5% 1 Κυριαρχούμενων 
δέντρων 

Crataegus 1 <5% 1 Κυριαρχούμενων 
δέντρων 

Ulmus 
campestris 

- ~20% 2 Κυριαρχούμενων 
δέντρων 

Paliurus spina-
christi 

2 <5% 1 Κυριαρχούμενων 
δέντρων 

Spartium 
junceum 

2 <5% 1 Θαμνωδών 

 

 

Δειγματοληπτική επιφάνεια Νο: 28 

Μέγεθος δειγματοληπτικής επιφάνειας: 7 Χ 15 m2

Καθεστώς ροής: Σχεδόν μηδενική, πολύ λίγα λιμνάζοντα νερά  

Είδος Αριθμός 
ατόμων 

Ποσοστιαία 
κάλυψη 

Κάλυψη 
κατά Braun-

Blanquet 

Υπό-όροφος 

Pinus brutia 4 ~5% 2 Κυριαρχούμενων 
δέντρων (νεαρά 

άτομα) 
Populus alba 2 10% 2 Κυριαρχούντων 

δέντρων 
Cistus incanus - 7-10% 2 Θαμνωδών 
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Asparagus sp - 10% 2 Θαμνωδών 
Jasminum 
fruticans 

- 15-20% 2 Θαμνωδών 

Cercis 
siliquastrum 

2 <5% 1 Κυριαρχούμενων 
δέντρων 

Rubus hirtus - 7-10% 2 Θαμνωδών 
Salix alba - 5-7% 2 Κυριαρχούμενων 

δέντρων 
Paliurus spina-

christi 
- 5% 2 Θαμνωδών 

Crataegus - <5% 1 Θαμνωδών 
Sarcopoterium 

spinosum 
- <5% 1 Θαμνωδών 

- 7% 2 Κυριαρχούμενων 
δέντρων 

Quercus 
coccifera 

- 7-10% 2 Θαμνωδών 
Phillyrea 
latifolia 

- 5% 2 Θαμνωδών 

Quercus ilex - 7-10% 2 Κυριαρχούμενων 
δέντρων 

Ligustrum 
vulgare 

- ~5% 2 Θαμνωδών 

Ulmus procera - 7% 2 Κυριαρχούντων 
δέντρων 

 

Δειγματοληπτική επιφάνεια Νο: 29 

Μέγεθος δειγματοληπτικής επιφάνειας: 7 Χ 15 m2

Καθεστώς ροής: Σχηματισμός στάσιμων, λιμναζόντων υδάτων 

 

Είδος Αριθμός 
ατόμων 

Ποσοστιαία 
κάλυψη 

Κάλυψη 
κατά Braun-

Blanquet 

Υπό-όροφος 

Pinus brutia 4 5-7% 2 Κυριαρχούμενων 
δέντρων 

Paliurus spina-
christi 

- 10-15% 2 Κυριαρχούμενων 
δέντρων 

Rubus hirtus - <5% 1 Θαμνωδών 
Asparagus sp - 5% 2 Θαμνωδών 

Jasminum 
fruticans 

- 5% 2 Θαμνωδών 

- 5% 2 Κυριαρχούμενων 
δέντρων 

Quercus 
coccifera 

- 5% 2 Θαμνωδών 
Phillyrea 
latifolia 

- 5-10% 2 Κυριαρχούμενων 
δέντρων 
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Sarcopoterium 
spinosum 

- 5% 2 Θαμνωδών 

Juniperus 
oxicedrus 

1 <5% 1 Κυριαρχούμενων 
δέντρων 

Cupressus 
sempervirens 

1 <5% 1 Κυριαρχούντων 
δέντρων 

Ulmus procera 3 10% 2 Κυριαρχούντων 
δέντρων 

Ligustrum 
vulgare 

2 ~5% 2 Κυριαρχούμενων 
δέντρων 

Coronilla 
emeroides 

- <5% 1 Θαμνωδών 

Rosa canina - <5% 1 Θαμνώδες 
(ψηλό) 

Cistus incanus  <5% 1 Θαμνώδες 
 

 

Δειγματοληπτική επιφάνεια Νο: 30 

Μέγεθος δειγματοληπτικής επιφάνειας: 10 Χ 15 m2

Καθεστώς Ροής: Μηδενική 

 

Είδος Αριθμός 
ατόμων 

Ποσοστιαία 
κάλυψη 

Κάλυψη 
κατά Braun-

Blanquet 

Υπό-όροφος 

4 5-7% 2 Κυριαρχούντων 
δέντρων 

Pinus brutia 

5 <5% 1 Κυριαρχούμενων 
δέντρων (νεαρά 

άτομα) 
Salix alba 2 ~5% 2 Κυριαρχούμενων 

δέντρων 
Populus nigra 1 5% 2 Κυριαρχούντων 

δέντρων 
Rubus hirtus - 20% 2 Θαμνωδών 

Cistus incanus - <5% 1 Θαμνωδών 
Phillyrea 
latifolia 

- 10% 2 Θαμνωδών 

Asparagus sp - 5-10% 2 Θαμνωδών 
Paliurus spina-

christi 
1-2 <5% 1 Κυριαρχούμενων 

δέντρων 
Jasminum 
fruticans 

- 10% 2 Θαμνωδών 

Ulmus procera - 10-15% 2 Κυριαρχούμενων 
δέντρων 
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- 5% 2 Κυριαρχούμενων 
δέντρων 

Quercus 
coccifera 

- <5% 1 Θαμνωδών 
Sarcopoterium 

spinosum 
- <5% 1 Θαμνωδών 

 

 

 

       Παρατίθενται τέλος, φωτογραφίες από σημεία της περιοχής μελέτης καθώς και 
ορισμένες φωτογραφίες φυτικών ειδών που καταγράφηκαν στην παρούσα εργασία. 

 

 

Εικόνα 5:Anthyllis hermanniae 
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Εικόνα 6:Coronilla emeroides 
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Εικόνα 7:Hedera helix 

 

Εικόνα 8:Paliurus spina-christi 
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Εικόνα 9:Quercus coccifera 

 

Εικόνα 10:Phillyrea latifolia 
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Εικόνα 11:Ligustrum vulgare 
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Εικόνα 12:Populus alba 
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Εικόνα 13:Platanus orientalis 

 

 

Εικόνα 14:Ephedra distachya 
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Εικόνα 15:Typha sp 

 

 

Εικόνα 16:Cercis siliquastrum 
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Εικόνα 17:Άποψη του ρέματος από το μονοπάτι 
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Εικόνα 18:Τμήμα της δειγματοληπτικής επιφάνειας Νο 13 

 

 

Ευχαριστίες 

       Κλείνοντας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου 
και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα την κ.Χαντζαρίδου για 
την παροχή δεδομένων και πληροφοριών που αφορούσαν το δάσος Σέιχ-Σου. Ακόμα, 
το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης για την συνεργασία που είχαμε σε θέματα οδικής 
μεταφοράς και παροχής ηλεκτρονικών χαρτών δεδομένων(π.χ. χαρτών). Τέλος, 
οφείλουμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον κ.Τσιριπίδη τόσο για την σημαντική του 
βοήθεια στην διαδικασία αναγνώρισης των φυτικών ειδών, όσο και για την παροχή 
οδηγιών και κατευθύνσεων σε θέματα που αφορούσαν την εργασία στο πεδίο.     
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