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  Γξαθείν Πξσζππνπξγνύ, Αζήλα  

 
 
 
 
 
 
 

Θέκα: Γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ θακκέλσλ δαζώλ 

 

Αγαπεηέο / Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, 

Με ηελ κεγάιε εκπεηξία πνπ έρσ απνθνκίζεη από ηελ ππεξεζία κνπ ζηηο αλαδαζώζεηο επί 

ζεηξά εηώλ, θαη κε αίζζεκα επζύλεο πξνο ηνλ ηόπν, αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα κνηξαζηώ καδί 

ζαο θάπνηεο πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηηο εξγαζίεο πνπ πξόθεηηαη λα γίλνπλ γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ θακκέλσλ δαζηθώλ εθηάζεσλ. 

ηηο επόκελεο ζειίδεο ζαο παξαζέησ αλαιπηηθά ηηο πξνηάζεηο απηέο, κε ηελ ειπίδα λα ζαο 

θαλνύλ ρξήζηκεο θαη λα πηνζεηεζνύλ ζηνλ κεγαιύηεξν δπλαηό βαζκό, δεδνκέλνπ όηη έρνπλ 

εθαξκνζηεί ζην παξειζόλ θαη είκαη πεπεηζκέλνο όηη ζα απνθέξνπλ ηελ κέγηζηε απόδνζε ζην 

δύζθνιν έξγν πνπ θαιείζηε λα δηαρεηξηζηείηε. 
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 Α)   Έργο Υλοτόμων 

1. Τινηνκία θαη απνθνκηδή μπιείαο θαη θαπζόμπισλ 

2. Σνπνζέηεζε ησλ ππνιεηκκάησλ πινηνκίαο ζε ισξίδεο, πιάηνπο κέρξη 2κ. θαηά ηηο 

ηζνϋςείο θακπύιεο, θαη κε ηελ απόζηαζε κεηαμύ ησλ ισξίδσλ λα είλαη 10κ. 

     Έηζη κεηώλεηαη ε ηαρύηεηα απνξξνήο ησλ όκβξησλ πδάησλ, θαη απνθεύγεηαη ε 

δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο. 

 Β)   Έργα Γασικής Υπηρεσίας 

1. Αληηπιεκκπξηθά: 

α)   ε κηθξά ξέκαηα, κπνξνύλ λα θαηαζθεπαζηνύλ μύιηλα θξάγκαηα, ύςνπο

1-1,5κ., κε ηελ αμηνπνίεζε θνκκέλσλ θνξκώλ ή ηε ρξήζε μπιείαο θαζηαληάο. 

Καηάιιειεο ζέζεηο είλαη ζηα ζεκεία πνπ ζηελεύεη ε θνίηε ηνπ ξέκαηνο θαη ε θιίζε 

ηεο πξνο ηα αλάληε είλαη ε κηθξόηεξε δπλαηή, ώζηε λα ζπγθξαηνύληαη πεξηζζόηεξα 

θεξηά πιηθά. 

β)   ε κεγαιύηεξα ξέκαηα (θαη ζε θαηάιιειεο ζέζεηο, όπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ 

ζηελ παξάγξαθν 1.α) κπνξνύλ λα θαηαζθεπαζηνύλ ρσκάηηλα θξάγκαηα, ύςνπο 3-

4κ. κε πξνσζεηήξεο (θση.1, θση.2). 
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Φση.1 – Υσκάηηλν θξάγκα/κνλνπάηη, δεμηά θαίλεηαη ε ιίκλε. 

 

Φση.2 - Υσκάηηλν θξάγκα/κνλνπάηη, ζην βάζνο θαίλεηαη ε ιίκλε. 

Σν ζεκείν απνξξνήο ησλ πδάησλ κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί επί ζηαζεξνύ εδάθνπο. 

Δλαιιαθηηθά, αληί ησλ ρσκάηηλσλ θξαγκάησλ κπνξνύλ λα θαηαζθεπαζηνύλ θαη 

ηζηκεληέληα, κε ύςνο 4-5 κέηξα. 
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      Με ηα αλσηέξσ θξάγκαηα ζα ζρεκαηηζηνύλ κηθξνιίκλεο (θση.3, θση.4) πνπ ζα 

βειηηώζνπλ ην πεξηβάιινλ. ηηο ιίκλεο απηέο κπνξνύλ λα αλαπαξαρζνύλ ςάξηα 

ηνπ γιπθνύ λεξνύ, πξνο όθεινο ησλ θαηνίθσλ θαη ηεο παλίδαο ηεο πεξηνρήο. 

Φση.3 – Σερλεηή κηθξνιίκλε πνπ ζρεκαηίζηεθε κε ηε βνήζεηα ρσκάηηλσλ θξαγκάησλ 

Φση. 4 – Κάηνςε ηεο κηθξνιίκλεο από δνξπθόξν 
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2.    Αλαδαζώζεηο 

• ε πεξηνρέο όπνπ ηα θακκέλα πεπθνδάζε ήηαλ κεγάιεο ειηθίαο (κε 

θνπθνπλάξεο) δελ πξέπεη λα μεθηλήζνπλ άκεζα αλαδαζώζεηο. Γηα ιόγνπο 

νηθνλνκίαο, είλαη ζσζηό λα πεξηκέλνπκε ηελ θπζηθή αλαγέλλεζε ηεο εξρόκελεο 

πεξηόδνπ (θζηλόπσξν 2021 – άλνημε 2022). Άιισζηε, δελ ππάξρεη ζηα δαζηθά 

θπηώξηα ν απαξαίηεηνο αξηζκόο θπηώλ. 

• ε πεξηνρέο όπνπ ηα δέληξα πνπ θάεθαλ ήηαλ κηθξήο ειηθίαο (ρσξίο 

θνπθνπλάξεο) κπνξνύλ λα μεθηλήζνπλ εξγαζίεο αλαδάζσζεο από ηνλ εξρόκελν 

Ννέκβξην, σο εμήο: 

α)  Εδάφη με κλίζη έως 30% : 

Με πξνσζεηήξα πνπ ζα θέξεη δύν αλακνριεπηήξεο -νη νπνίνη ζα απέρνπλ κεηαμύ 

ηνπο 2κ.- ζα αλακνριεπζεί ην έδαθνο ζε βάζνο 0,60κ. ελδηάκεζα ησλ ισξίδσλ 

ελαπόζεζεο ησλ θιαδηώλ. Δθόζνλ δελ ππάξρνπλ θπηά, κπνξνύλ λα γίλνπλ 

ζπνξέο κέζα ζηα απιάθηα ηεο αλακόριεπζεο αλά 1,50κ. Με ηελ αλακόριεπζε-

απιάθσζε ηνπ εδάθνπο κεηώλεηαη πνιύ ην θόζηνο αλαδάζσζεο, θαη απμάλεηαη ην 

πνζνζηό επηηπρίαο. 

β)  Εδάφη με κλίζη 30-50% : 

ηα εδάθε απηά ν πξνσζεηήξαο δελ κπνξεί λα εξγάδεηαη νξηδνληίσο. Μπνξεί 

όκσο θάζεηα πξνο ηηο ηζνϋςείο, αλαζεθώλνληαο ηνλ αλακνριεπηήξα θάζε θνξά 

πνπ ζπλαληά ηελ ισξίδα θιαδηώλ. ε θάζε ζέζε πνπ ζα θπηεύνληαη ηα θπηά κέζα 

ζην απιάθη, ζα γίλεηαη έλα κηθξό θξαγκαηάθη. Η κέζνδνο εθαξκόζηεθε κε 

επηηπρία ζηελ πεξηνρή ηεο θνηλόηεηαο Πέληε Βξύζεσλ ηνπ Λαγθαδά, ζε έδαθνο κε 

θιίζε 55%. (θση.5) 
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Φση.5 – ην θέληξν θαίλνληαη ηα απιάθηα ζε θιίζε εδάθνπο 55% 

γ)   Εδάφη με κλίζη πάνω από 50% : 

Αλαδάζσζε κε ηελ θιαζηθή κέζνδν ζε ιάθνπο. 

Σέινο, αλ ζε θάζε έλα ζηξέκκα πνπ αλαδαζώζνπκε, θπηέςνπκε θαη έλα θαξπνθόξν δέλδξν 

(π.ρ. ζπθηά, αριαδηά, θνξνκειηά, θιπ.), απηό ζα επλννύζε ηελ αλάπηπμε ηεο παλίδαο ηεο 

αλαδαζσκέλεο πεξηνρήο. 

 

 

         Με ηηκή 

          

         Γξακκαηηθόπνπινο Γεώξγηνο 


