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Ο Νομόρ Υαλκιδικήρ έσει έκηαζη 291.790 ha 



Σα παπαγυγικά δάζη καηαλαμβάνοςν έκηαζη 98.568 ha  

ή ποζοζηό 33,8% 



Σα μη παπαγυγικά δάζη 103.481ha ή ποζοζηό 35,4% 



Οι γευπγικέρ καλλιέπγειερ καηαλαμβάνοςν 98.929 ha ή 

ποζοζηό 33,9% 



Σα δεδομένα αςηά καηαηάζζοςν ηην Υαλκιδική ζηην πέμπηη 

θέζη από πλεςπάρ ζςνολικού ποζοζηού δαζοκάλςτηρ και 

ζηη δέκαηη θέζη από πλεςπάρ παπαγυγικών δαζών. 



Από πλεςπάρ δαζοπονικών ειδών ηα δάζη καηαηάζζονηαι 

υρ εξήρ: 

Δαζοπονικό Είδορ Έκηαζη πος 

καηαλαμβάνει (ha) 

% 

Χαλέπιορ Πεύκη 46.710 23,12 

Μαύπη Πεύκη 718 0,36 

Οξιά 8.862 4,39 

Καζηανιά  1.317 0,65 

Δπςρ 38.087 18,85 

Αείθςλλα 103.481 51,21 

Πλάηανορ 2.874 1,42 



Σα ανηίζηοισα ζηοισεία για ηο Γαζαπσείο Απναίαρ έσοςν υρ 

εξήρ: 

Δαζοπονικό 

Είδορ 

Δαζαπσείο 

Απναίαρ (ha) 

% 

Χαλέπιορ Πεύκη 5.151 8,08 

Μαύπη Πεύκη 239 0,38 

Οξιά 7.785 12,19 

Καζηανιά  1.198 1,87 

Δπςρ 25.390 39,77 

Αείθςλλα 22.516 35,27 

Πλάηανορ 1.557 2,44 



Όπυρ θαίνεηαι από ηα παπαπάνυ ζηοισεία ζηην πεπιοσή ηος 
Γαζαπσείος Απναίαρ ανήκει η πλειοτηθία ηυν δαζών Οξιάρ, 
Γπςόρ, Καζηανιάρ και Πλαηάνος. 

Σα δάζη αςηά είναι από ηα πιο παπαγυγικά ηα οποία 
απανηώνηαι ζηη σώπα μαρ. 

 

Δαζοπονικό Είδορ Έκηαζη πος 

καηαλαμβάνει (ha) 

Δαζαπσείο 

Απναίαρ 

Χαλέπιορ Πεύκη 46.710 5.151 

Μαύπη Πεύκη 718 239 

Οξιά 8.862 7.785 

Καζηανιά  1.317 1.198 

Δπςρ 38.087 25.390 

Αείθςλλα 103.481 22.516 

Πλάηανορ 2.874 1.557 



Δκηόρ από ηον άμεζο οικονομικό πόλο ηον οποίο είναι ζε 

θέζη να διαδπαμαηίζοςν ζηην πεπιοσή πποζθέπονηαρ 

απαζσόληζη, πολύηιμα πποφόνηα και ενεπγειακή ύλη, 

επιηελούν και μια ζειπά από άλλερ κοινυνικού σαπακηήπα 

λειηοςπγίερ όπυρ: 

• πποζηαζία εδαθών και ςποδομών,  

• ανατςσή,  

• αιζθηηική,  

• παποσή ςτηλήρ ποιόηηηαρ νεπού,  

• πποζηαζία ηηρ βιοποικιλόηηηαρ,  

• ζςμβολή ζηην ανηιμεηώπιζη ηος θαινομένος ηος 

θεπμοκηπίος και ηην ποιόηηηα ηηρ αημόζθαιπαρ κ.ά.  



Δάζη Οξιάρ 

Ππόκειηαι για πολύ παπαγυγικά δάζη ηεπάζηιαρ 

οικολογικήρ αξίαρ. Καηαηάζζονηαι ζηην καηηγοπία ηυν 

απσέγονυν δαζών και αποηελούν ζημανηικέρ αποθήκερ 

άνθπακα. 



Φύλλα και καπποί αποηελούν ηη βάζη ηποθικών 

αλςζίδυν, για πληθώπα οπγανιζμών και υρ εκ ηούηος 

είναι ζημανηικά για ηη διαηήπηζη ηηρ βιοποικιλόηηηαρ ηηρ 

πεπιοσήρ. 
 

Δνηόρ ηυν ζςζηάδυν ηηρ απανηώνηαι άηομα ηος 

απσέγονος είδοςρ Ίηαμορ (Taxus baccata) ένα από ηα 

ζημανηικόηεπα θαπμακεςηικά θςηά ηηρ εποσήρ μαρ. 
 

Σο ηεσνικό ξύλο ηηρ οξιάρ θευπείηαι ςποκαηάζηαηο ηος 

ηποπικού ξύλος «okoume» ενώ ηυν μικπόηεπυν 

διαζηάζευν θευπείηαι ένα από ηα καλύηεπα για 

ενεπγειακούρ ζκοπούρ. 
 

Σα δάζη οξιάρ παπάγοςν ηο διαςγέζηεπο και εςγεςζηόηεπο 

πόζιμο νεπό.  



υστάδα Οξιάς με άτομα Ιτάμου 



Δάζη Δπςόρ 

Ζ Δλλάδα είναι σώπα δπςοδαζών. Παπόλα αςηά ηο 

παπαγόμενο από αςηά ξύλο σπηζιμοποιείηαι ζσεδόν 

αποκλειζηικά για ενεπγειακούρ λόγοςρ (καςζόξςλο και 

ξςλοκάπβοςνο).  



Αςηό οθείλεηαι ζηην ππεμνοθςή πποέλεςζη ηυν 

δπςοδαζών και ζηοςρ μικπούρ σπόνοςρ παπαγυγήρ. 

Ζ ζύγσπονη Γαζολογική Δπιζηήμη πποηείνει ηην αναγυγή 

ηυν ππεμνοθςών δπςοδαζών ζε ςτηλά δάζη 

πποκειμένος να εκπληπώζοςν καλύηεπα ηόζο ηον 

οικονομικό όζο και ηον οικολογικό ηοςρ πόλο. 



Ζ μόνη πεπιοσή ζηην οποία εθαπμόζηηκε 

ππόγπαμμα αναγυγήρ ζε μεγάλη κλίμακα είναι ηα 

δάζη ηηρ Απναίαρ όπος ζήμεπα έσοςμε ζςζηάδερ 

ηλικίαρ και μεγαλύηεπερ ηυν 100 εηών με εκπληκηικά 

αποηελέζμαηα. 

 

Δπομένυρ ηα δάζη αςηά είναι δάζη αναθοπάρ για 

ηον Δλλαδικό σώπο ηεπάζηιαρ οικολογικήρ αξίαρ και 

ιδιαίηεπηρ επιζηημονικήρ ζημαζίαρ. 



Δάζη Καζηανιάρ 

Θευπούνηαι ηα πιο παπαγυγικά δάζη ηηρ σώπαρ μαρ. 

Σο ξύλο ηοςρ ακόμα και μικπών διαζηάζευν 
σπηζιμοποιείηαι για ηεσνικέρ σπήζειρ λόγυ ηηρ μεγάληρ 
ανηοσήρ και διάπκειάρ ηος. 

Όπυρ ηα δπςοδάζη και ηα δάζη οξιάρ είναι ζημανηικά για 
ηην πανίδα και ηη διαηήπηζη ηηρ βιοποικιλόηηηαρ. 



Δάζη Καζηανιάρ 



Δάζη Πλαηάνος 

ηην πεπιοσή απανηώνηαι ενηςπυζιακά παπαποηάμια δάζη με 
κςπιαπσία ηος αναηολικού πλαηάνος και ζςμμεηοσή ηος ζκλήθπος. 

Σα δάζη αςηά είναι πολύηιμα από οικολογική άποτη και ιδιαίηεπα 
ενηςπυζιακά από πλεςπάρ αιζθηηικήρ. 

Γςζηςσώρ είναι ηα ππώηα ηα οποία θα επηπεαζηούν από ηιρ κάθε 
είδοςρ επεμβάζειρ ζηην πεπιοσή για ηο λόγο όηι βπίζκονηαι καηά 
μήκορ ηυν ζημανηικόηεπυν διαδπομών ηος νεπού. 



Δάζη Αειθύλλων Πλαηςθύλλων 

Σα δάζη αειθύλλυν πλαηςθύλλυν δεν ενηάζζονηαι ζηα 

παπαγυγικά δάζη ζε επίπεδο επικπάηειαρ.  



Πποοπηικέρ αειθόπος ανάπηςξηρ ηηρ πεπιοσήρ 
 

Ζ πεπιοσή ηηρ ΒΑ Υαλκιδικήρ έσει όλα ηα απαπαίηηηα 

σαπακηηπιζηικά για ηο ζσεδιαζμό μιαρ ολοκληπυμένηρ 

αειθόπος ανάπηςξηρ ζηην πεπιοσή. 
 

Σα σαπακηηπιζηικά ηηρ αςηά είναι: 

Σα παπαγυγικά δάζη. 

Σα ποιοηικά παπαδοζιακά πποφόνηα. 

Ο οικοηοςπιζμόρ και ο εναλλακηικόρ ηοςπιζμόρ. 

Οι πλούζιοι και ποιοηικοί ςδάηινοι πόποι. 

Ζ μελιζζοκομία. 

Ζ κηηνοηποθία. 

Ζ ξςλογλςπηική και η παπαδοζιακή ξςλοςπγική. 

Ζ οικοηεσνία. 



Παραγωγή 

ξυλανθράκων 

Μελισσοκομία 



Παραδοσιακή αρχιτεκτονική 



Απειλέρ ηων δαζών ηηρ πεπιοσήρ 

 

Οι απειλέρ ηυν δαζών από ηιρ μεηαλλεςηικέρ 

δπαζηηπιόηηηερ είναι οι εξήρ: 

 

Άμεζη καηαζηποθή ζημανηικών απσέγονυν δαζών μέζυ 

ηυν αποτιλώζευν πποκειμένος να πποσυπήζει η 

μεηαλλεςηική δπαζηηπιόηηηα. 

 

Άμεζη καηαζηποθή δαζικών παπαγυγικών εδαθών. 

 

Ασπήζηεςζη ηος πόλος ηυν δαζών ππορ ηην καηεύθςνζη 

παπαγυγήρ ποιοηικού νεπού. 

 

 



Απειλέρ ηων δαζών ηηρ πεπιοσήρ 

 

Γιάζπαζη ηηρ ζςνέσειαρ ηυν δαζών με ζημανηικέρ 

επιπηώζειρ ζηη βιοποικιλόηηηα και ζηη διαηήπηζη 

ζημανηικών ειδών. 

 

Τποβάθμιζη ηος οικολογικού πόλος ηυν δαζών. 

 

Τποβάθμιζη ηηρ παπαγυγικόηηηαρ ηυν δαζών. 

 

Τποβάθμιζη ηυν κοινυνικών λειηοςπγιών ηυν δαζών. 



Α ΕΤΧΑΡΙΣΩ ΓΙΑ ΣΗΝ  

 

ΠΡΟΟΧΗ Α 


