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Αύξηση του ρυθμού δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα από τα 
δασικά οικοσυστήματα

αύξηση της αφομοιωτικής ικανότητας των δασών 

αύξηση της ποσότητας της οργανικής ουσίας στο έδαφος 

αύξηση του περίτροπου χρόνου ή και αλλαγή στην κατανομή των 
ηλικιών των δένδρων στα διαχειριζόμενα οικοσυστήματα

αλλαγή στη σύνθεση των ειδών

αύξηση των δασικών εκτάσεων με δασώσεις και αναδασώσεις 



λίπανση

αποφυγή αραιώσεων

χρησιμοποίηση, σε αναδασωτικά προγράμματα, ειδών και
γενοτύπων που είναι περισσότερο αποτελεσματικά στη δέσμευση του
διοξειδίου του άνθρακα

προστασία του εδάφους από τη διάβρωση ή ακόμη και από τις
μεταβολές της υγρασίας και

βελτίωση της υγείας των συστάδων



Η διαχείριση των δασών δυνητικά, μπορεί να 
μειώσει την αποθηκευμένη ποσότητα άνθρακα 
σε σύγκριση με τα μη διαχειριζόμενα δάση, γιατί 
έχει αποδειχθεί ότι τα μη διαχειριζόμενα δάση 
έχουν την ικανότητα να αποθηκεύουν 
περισσότερο άνθρακα. Το ίδιο ισχύει και για τις 
αραιώσεις γιατί πολλοί ερευνητές ισχυρίζονται 
ότι όταν σκοπός της διαχείρισης των 
οικοσυστημάτων είναι η δέσμευση 
περισσοτέρου άνθρακα  τότε οι αραιώσεις 
πρέπει να αποφεύγονται (Maclaren 2000, 
Kirschbaum 2003). 



Με τη μελέτη των επιπτώσεων της 
διαχείρισης των δασών στην αποθηκευόμενη 
ποσότητα άνθρακα παρέχονται οι 
πληροφορίες αλλά και οι δυνατότητες για τον 
καλύτερο ανασχεδιασμό της διαχείρισης των 
δασών όταν ως βασικός σκοπός τίθεται ο 
περιορισμός των αερίων που προκαλούν την 
κλιματική αλλαγή.



Εδαφικοί πόροι

Το έδαφος είναι ένα μη ανανεώσιμο-με τη στενή 
έννοια-κοινωνικό αγαθό, του οποίου οι ιδιότητες 
αντανακλούν την προηγούμενη διαχείριση και σε 
πολλές περιπτώσεις αντανακλούν και τα 
αποτελέσματα μη προβλεπομένων φυσικών 
καταστροφών



Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στον σχεδιασμό της αειφορικής 
διαχείρισης των εδαφών 

η εξασφάλιση της παραγωγής σε βάθος χρόνου

η αποτελεσματική χρήση των εδαφικών πόρων με το 
μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό κόστος

η πρόβλεψη των μεταβολών στις εδαφικές ιδιότητες που 
προκαλούνται από τη διαχείριση

η βελτιστοποίηση των λειτουργιών του εδάφους προς όφελος 
της βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος και της 
υγείας του ανθρώπου



Ποιότητα του εδάφους

Ως ποιότητα του εδάφους θεωρείται η ικανότητα του 
εδάφους να υποστηρίζει την ανάπτυξη των φυτών και των 
ζώων, να συγκρατεί το νερό, να αποθηκεύει άνθρακα και 
άλλους ρύπους μετατρέποντάς τους σε μορφές μη 
επικίνδυνες για την ποιότητα του περιβάλλοντος και να 
υποστηρίζει την υγεία και τη διατροφή του ανθρώπου. 



Ποιότητα του εδάφους σύμφωνα με τη SSSA

ως ποιότητα του εδάφους ορίζεται “η ικανότητα του 
εδάφους να διατηρεί την παραγωγικότητα των 
φυτών και ζώων, να βελτιώνει την ποιότητα του 
νερού και του αέρα, να υποστηρίζει την υγεία του 
ανθρώπου και του περιβάλλοντος, ανεξάρτητα αν το 
έδαφος αποτελεί μέρος ενός φυσικού ή 
διαχειριζόμενου οικοσυστήματος (Εδαφολογική 
Εταιρεία των ΗΠΑ). 



Δείκτες της ποιότητας του εδάφους

η υφή 

η ταχύτητα ανοργανοποιήσης του Ν

η περιεκτικότητα του εδάφους σε οργανική ουσία και άζωτο

το φυσιολογικό βάθος του εδάφους

το ενεργό βάθος του εδάφους

η βιομάζα των οργανισμών 

η ταχύτητα αποσύνθεσης της οργανικής ουσίας

η παραγωγή CO2 κ.ά.



Διαχείριση των δασών και οργανική ουσία του εδάφους

Η διαχείριση των δασών πάντοτε μεταβάλλει σταδιακά ή
απότομα την ποιότητα και ποσότητα του δασικού τάπητα
καθώς και τις ιδιότητες των επιφανειακών εδαφικών
οριζόντων λόγω της αύξησης του ρυθμού αποσύνθεσης, τη
μείωση της ποσότητας των φυτικών υπολειμμάτων που
φθάνουν στο έδαφος ή ακόμα και της αύξησης της

διάβρωσης. Το αποτέλεσμα αυτό δεν επιδρά μόνον στην
ισορροπία των οικοσυστημάτων, αλλά και στην
απελευθέρωση μεγάλων ποσοτήτων CO2 στην ατμόσφαιρα,
συμβάλλοντας έμμεσα στην κλιματική αλλαγή.



Η διατήρηση της παραγωγικότητας του εδάφους στις ορεινές
περιοχές είναι το βασικό ερώτημα που πρέπει πάντοτε να
τίθεται σε κάθε μορφή διαχείρισης. Αυτό μπορεί να
επιτευχθεί όταν η διαχείριση προσαρμόζεται στις
ιδιαιτερότητες των ορεινών εδαφών.



Χαρακτηριστικά των ορεινών εδαφών

νέα και ανώριμα 

πετρώδη  

με μικρό βάθος 

μεγάλη οριζόντια και κατακόρυφη μεταβλητότητα

η αποθηκευμένη σε αυτό οργανική ουσία είναι σχετικά λίγη,
αν και πιστεύεται ότι τα ορεινά δασικά εδάφη περιέχουν 
περισσότερο άνθρακα και άζωτο σε σχέση με τα εδάφη των 
πεδινών περιοχών 

τα ορεινά εδάφη περιέχουν λιγότερη άργιλο σε σχέση με τα 
πεδινά, με αποτέλεσμα η οργανική ουσία που περιέχουν να 
παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην προσρόφηση των 
θρεπτικών στοιχείων

η επίδραση του μητρικού πετρώματος στις ιδιότητες του 
εδάφους είναι έντονη



τα περισσότερα ορεινά εδάφη έχουν καλλιεργηθεί 
γεωργικώς, με συνέπεια να είναι πολύ υποβαθμισμένα



Απαιτήσεις για την αειφορική διαχείριση των εδαφών

λεπτομερείς γνώσεις των φυσικών, χημικών και βιολογικών 
ιδιοτήτων του εδάφους που επηρεάζουν την παραγωγικότητά 
του 

κατανόηση των διεργασιών που παρατηρούνται σε κάθε 
είδος εδάφους και οι οποίες διεργασίες επηρεάζονται από 
την κάθε μορφή διαχείρισης

αναγνώριση της ευαισθησίας των εδαφών σε κάθε μορφή 
διαχείρισης 

προσαρμογή της διαχείρισης ανάλογα με την ευαισθησία των 
εδαφών και τον κίνδυνο υποβάθμισής τους



Διαχείριση των εδαφικών πόρων και παράγοντες που 
προκαλούν την υποβάθμιση τους

η χρήση της γης

οι φυσιογραφικές συνθήκες

το κλίμα

οι γεωλογικές συνθήκες και

οι ιδιότητες του εδάφους



Αύξηση της αποτελεσματικότητας βροχοπτώσεων και έδαφος

με την αυξημένη έκπλυση των βάσεων από το έδαφος και τη 
δημιουργία όξινων συνθηκών σε αυτό
αύξηση του ρυθμού αποσάθρωσης και της 
ταχύτητας εδαφογένεσης στην οποία σημαντικό 
ρόλο παίζει η δράση των μυκήτων, λειχηνών και 
βρύων
σχηματισμό  δευτερογενών ορυκτών της αργίλου

αύξηση του ρυθμού μετακίνησης των διαφόρων ουσιών στο 
έδαφος



κατακρημνίσματα/ εξατμισιοδιαπνοή<0,03 

το έδαφος αποκτά τα χαρακτηριστικά της     
ερήμου.



Ιδιότητες που πρέπει να εξετάζονται στον σχεδιασμό της χρήσης 
και της διαχείρισης των εδαφών

βάθος του εδάφους (φυσιολογικό, αποτελεσματικό) 

κοκκομετρική σύσταση

δομή

υδατοσυγκράτηση

υδατοδιαπερότητα

συνεκτικότητα

περιεκτικότητα σε σκελετικό υλικό

αποστράγγιση



Η σημασία του εδάφους στην κλιματική αλλαγή

Το έδαφος, ως ένα στοιχείο του φυσικού περιβάλλοντος,
συνεχώς μεταβάλλεται, ταυτόχρονα όμως αποτελεί μια 
σημαντική δεξαμενή άνθρακα



• ο άνθρακας που βρίσκεται δεσμευμένος στην οργανική ουσία
του εδάφους ανέρχεται σε 2.400∙109 t, χωρίς να υπολογίζεται
στην ποσότητα αυτή η ποσότητα που βρίσκεται δεσμευμένη
στον δασικό τάπητα. Η ποσότητα αυτή υπολογίζεται ότι είναι
περίπου 4 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με την ποσότητα του
άνθρακα που βρίσκεται υπό μορφή αερίων στην
ατμόσφαιρα.



Κατανομή του C στη γη (Batjed 1996)

Δεξαμενή Ποσότητα (109t)

Πετρώματα  75.000.000

Ωκεανοί  36.000

Έδαφος* 2.400

Ατμόσφαιρα  750

Βλάστηση  550

*χωρίς να περιλαμβάνεται ο C του δασικού τάπητα



Σύμφωνα με μελέτη τη Royal Society (2001) o 
άνθρακας που είναι αποθηκευμένος στο έδαφος 
είναι τρεις φορές περισσότερος σε σχέση με την 
ποσότητα που είναι αποθηκευμένη στη βιομάζα 
(1750∙109 t και 550∙109 t  C αντίστοιχα).



Με την γεωργική καλλιέργεια δασικών εδαφών 
απελευθερώνεται ετησίως ποσότητα άνθρακα ισοδύναμη με 
8,5∙109 t. Η ποσότητα αυτή ισοδυναμεί με το 15% της 
ποσότητας του άνθρακα που απελευθερώνεται από τις 
διάφορες καύσεις. 

Με την καταστροφή των τυρφώνων της Ευρώπης και την 
οξείδωση της οργανικής ουσίας που περιέχεται σε αυτούς θα 
εκλυθεί ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα που ισοδυναμεί 
με αντίστοιχη ποσότητα που θα εκλυθεί από την κυκλοφορία 
4.000.0000 αυτοκινήτων στους δρόμους της Ευρώπης.



Ο  Lal αναφέρει ότι μέσω της κατάλληλης διαχείρισης των 
χερσαίων οικοσυστημάτων μπορεί να αυξηθεί η ποσότητα 
του δεσμευόμενου από αυτά διοξειδίου του άνθρακα. 
Υπολόγισε, επίσης, ότι η ποσότητα αυτή ισοδυναμεί με τη 
δέσμευση περίπου 50 ppm CO2  από τα 380 ppm που 
υπολογίζεται ότι είναι η συγκέντρωσή του στην ατμόσφαιρα 
σήμερα (Lal 2004)



• Σύμφωνα με τα στοιχεία της IPCC (Third 
Αssessment Report of IPCC 2003), ένα μόριο 
μεθανίου έχει αποτελεσματικότητα στη 
δέσμευση της ακτινοβολίας ισοδύναμη με 23
μόρια διοξειδίου του άνθρακα και ένα μόριο 
Ν2Ο δεσμεύει ακτινοβολία ισοδύναμη με 296
μόρια διοξειδίου του άνθρακα



Η βασική ερευνητική υπόθεση που πρέπει να απαντηθεί  είναι 

«Ποια είναι η αιτία που προκαλεί μεταβολές στα δασικά 
οικοσυστήματα και πως οι μεταβολές αυτές μπορεί να 
συνδεθούν με τις κλιματικές αλλαγές και αν είναι δυνατή η 
προσαρμογή της διαχείρισης των δασών με τρόπο τέτοιο 
που να συμβάλει στη δέσμευση του διοξειδίου του 
άνθρακα»



Σκοπός της έρευνας

Ο βασικός σκοπός της έρευνάς μας είναι να αξιολογηθούν οι 
βασικοί δείκτες (χαρακτηριστικά) που επηρεάζουν την 
ποιότητα του εδάφους και μέσω των δεικτών αυτών να 
μελετηθούν οι αιτίες που προκαλούν τις ξηράνσεις της 
ελάτης (περιοχές Ταϋγέτου και Πάρνηθας), της πεύκης 
(Πιέρια όρη) ή ακόμη και την φυσική επέκταση της ελάτης 
μέσα σε οικοσυστήματα δρυός (Ασπροπόταμος-
Καλαμπάκα).



Μέτρα για την αύξηση της οργανικής ουσίας του εδάφους

Μετατροπή ορισμένου ποσοστού διαχειριζομένων  δασών σε 
μη διαχειριζόμενα δάση, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές 
επίπεδο

Προσδιορισμός των κριτηρίων με τα οποία κάποια δάση θα 
τίθενται εκτός διαχείρισης

Αύξηση του περίτροπου χρόνου ή ακόμη και του χρόνου 
περιφοράς. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη λιγότερη δυνατή 
διατάραξη στο οικοσύστημα 

Ανάπτυξη προγραμμάτων δασώσεων σε παραγωγικά εδάφη 
με μεγάλη ικανότητα σχηματισμού αργιλοχουμικών 
συμπλόκων



Χρησιμοποίηση των πόρων αγοράς ρύπων σε παραγωγικά 
εδάφη, μετά από σχετική έρευνα (δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται αμμώδη εδάφη για τον σκοπό αυτόν)

Μέτρα για την αύξηση του ρυθμού χουμοποίησης της 
οργανικής ουσίας του δασικού τάπητα και περιορισμού του 
ρυθμού ανοργανοποίησης της οργανικής ουσίας του 
εδάφους. Το μέτρο αυτό καθίσταται χρήσιμο για ορισμένα 
οικοσυστήματα κωνοφόρων

Αποφυγή μέτρων που διαταράσσουν τα ορεινά εδάφη, όπως 
κατασκευή βαθμίδων, άροση κ.ά.
Χρησιμοποίηση, σε προγράμματα αναδασώσεων και 
δασώσεων, δασοπονικών ειδών που κάνουν 
αποτελεσματικότερη τη χρήση των θρεπτικών στοιχείων και 
του νερού 



Ακαλλιέργεια της οριακής παραγωγικότητας εδαφών και 
σταδιακή μετατροπή τους σε πρώτη φάση σε θαμνώνες. Η 
μέθοδος και οι προϋποθέσεις της μετατροπής αυτής 
απαιτούν σχετική έρευνα

Ιδιαίτερη αντιμετώπιση των υγροτοπικών εδαφών και των 
εδαφών που χρησιμοποιούνται στη ρυζοκαλλιέργεια

Προστασία του επιφανειακού εδάφους από τη διάβρωση. 
Αυτή η προστασία είναι αναγκαία πέραν των άλλων γιατί στα 
επιφανειακά στρώματα του εδάφους βρίσκονται οι 
μεγαλύτερες ποσότητες οργανικής ουσίας

Προσαρμογή της διαχείρισης του εδάφους ανάλογα με την 
ευαισθησία τους αλλά και τις ιδιότητες τους

Χρησιμοποίηση των χαρακτηριστικών ιδιοτήτων του εδάφους 
στον σχεδιασμό της διαχείρισης των δασών αλλά και της 
χρήσης της γης. Γεγονός που αποτελεί  πολυτέλεια για τους 
μελετητές και τις υπηρεσίες 






















	Slide Number 1
	�Αύξηση του ρυθμού δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα από τα δασικά οικοσυστήματα   
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Εδαφικοί πόροι
	Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στον σχεδιασμό της αειφορικής διαχείρισης των εδαφών 
	Ποιότητα του εδάφους
	Ποιότητα του εδάφους σύμφωνα με τη SSSA
	Δείκτες της ποιότητας του εδάφους
	Διαχείριση των δασών και οργανική ουσία του εδάφους
	Slide Number 12
	Χαρακτηριστικά των ορεινών εδαφών
	Slide Number 14
	Απαιτήσεις για την αειφορική διαχείριση των εδαφών
	 Διαχείριση των εδαφικών πόρων και παράγοντες που προκαλούν την υποβάθμιση τους
	 Αύξηση της αποτελεσματικότητας βροχοπτώσεων και έδαφος
	Slide Number 18
	Ιδιότητες που πρέπει να εξετάζονται στον σχεδιασμό της χρήσης και της διαχείρισης των εδαφών
	Η σημασία του εδάφους στην κλιματική αλλαγή 
	Slide Number 21
	 Κατανομή του C στη γη (Batjed 1996)�
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	 Η βασική ερευνητική υπόθεση που πρέπει να απαντηθεί  είναι 
	Σκοπός της έρευνας
	Μέτρα για την αύξηση της οργανικής ουσίας του εδάφους
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41

