
Παρατηρήσεις
στην υπό δημόσια διαβούλευση πρόταση της ομάδας εργασίας του ΤΕΙ Καβάλας) με τίτλο: 

"ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΞΥΛΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ" (Β' σχετ. ανάρτησης)

(υπό Δρ. Σ. Γκατζογιάννη)
Συνοπτική αξιολόγηση
Στο κείμενο της ομάδας του ΤΕΙ δεν συνοδεύεται από κάποια εισηγητική έκθεση, ούτε καν 
από ένα εισαγωγικό κατατοπιστικό κείμενο, για την αναγκαιότητα ή την σκοπιμότητα του 
πονήματος, αλλά ούτε καν από τους τίτλους ή τις ιδιότητες των συγγραφέων του. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην γνωρίζουμε α) γιατί παρουσιάζεται το εν λόγω κείμενο προς 
διαβούλευση, β) ποια είναι η συνάφεια με το έτερο προς διαβούλευση κείμενο του ΓΕΩΤΕΕ, 
γ) σε ποια κατηγορία μελετών (Δασοπονικά ή Διαχειριστικά Σχέδια - μόνιμα ή προσωρινά, 
Δασοπονικές  ή  Διαχειριστικές  Εκθέσεις,  Πίνακες  Υλοτομίας  και  Δασικές  Απαγορευτικές 
Διατάξεις),  που  περιλαμβάνει  το  ισχύον  πλαίσιο  προδιαγραφών  (Εγκύκλιος  με  αριθμό 
158072/1120/1965 του ΥΓ) απευθύνεται  το εν λόγω κείμενο και,  τέλος, δ) ποιες αλλαγές 
επέρχονται  (και  γιατί)  στο  υφιστάμενο  κείμενο  των  τεχνικών  προδιαγραφών  εκπόνησης 
δασοπονικών σχεδίων, αν οι συγγραφείς εκεί απευθύνονται;
Η έλλειψη αυτή είναι που κάνει και τα κείμενα που ακολουθούν να έχουν τον χαρακτήρα 
έκθεσης ιδεών και να μην απαντούν με σαφήνεια στο συγκεκριμένο ζήτημα που τίθεται για το 
κεφάλαιο 2 του σχεδίου του ΓΕΩΤΕΕ, το οποίο συνοψίζεται στα εξής μερικά ζητήματα: 

* Πώς μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη εναλλακτικά συστήματα δειγματοληψίας 
για την εκτίμηση του ξυλαποθέματος και της προσαύξησης όγκου των δασών;

*  Πώς  υπολογίζεται  το  ξυλαπόθεμα  και  η  προσαύξηση  όγκου  στο  επίπεδο  μιας 
δοκιμαστικής επιφάνειας; 

*  Πώς  ανάγονται  τα  αποτελέσματα  απογραφής  των  δοκιμαστικών  επιφανειών  στο 
επίπεδο της Συστάδας και του Υποτμήματος και πώς στο επίπεδο της Διαχειριστικής  
κλάσης;

*  Ποια  μεθοδολογία  απογραφής  και  ποια  βοηθήματα  υπάρχουν  και  είναι  ικανά  και  
κατάλληλα να υποστηρίξουν μια σύγχρονη απογραφή των δασών;

Όλα  αυτά  τα  ερωτήματα  παραμένουν  αναπάντητα  και  αντί  αυτού  δίνονται  πληροφορίες 
γενικού περιεχομένου, ορισμοί συχνά αβάσιμοι, καταστρατηγούνται και αλλοιώνονται έννοιες 
γνωστές και καταξιωμένες και άλλα πολλά ασυνάρτητα, όπως θα δούμε στη συνέχεια.
Και το χειρότερο όλων είναι ότι οι συντάκτες του κειμένου του ΤΕΙ, εκεί που έκριναν ότι 
έπρεπε  να  είναι  συγκεκριμένοι  δεν  αναζήτησαν  κοινά  αποδεκτές  λύσεις,  πρακτικές  και 
τεκμηριωμένες,  που  προτείνουν  και  αποδέχονται  και  άλλοι  Έλληνες  ερευνητές,  αλλά 
ανέτρεξαν  στα  κείμενα  και  τις  μεθόδους  που  περιλαμβάνει  το  σχέδιο  του  ΓΕΩΤΕΕ  στο 
κεφάλαιο 2, το οποίο έχει ήδη απορριφθεί στην ολότητά του και εξαιρέθηκε της παρούσας 
δημόσιας διαβούλευσης, υποβαθμίζοντας αυτά ακόμα παραπέρα.
Αγνοήθηκαν εντελώς και δεν αναφέρονται  (ούτε καν στη βιβλιογραφία) σχετικοί με το 
θέμα Έλληνες επιστήμονες, όπως Ντάφης, Παναγιωτίδης, Απατσίδης, Γκατζογιάννης, Δαμαλάς 
και  άλλοι  πολλοί  (βλέπε  βιβλιογραφία  στα  φάκελο  της  ηλεκτρονικής  διεύθυνσης  που 
αναφέρεται  κατωτέρω) που  από  το  1965  (έτος  έκδοσης  των  ισχυουσών  μέχρι  σήμερα 
προδιαγραφών)  εργάστηκαν  με  φιλοτιμία,  ώστε  να  δημιουργήσουν  νέες  μεθόδους 
απογραφής,  νέες  μεθόδους  διαχείρισης,  νέες  πρακτικές  χαρτογράφησης  και  πολύτιμα 
βοηθήματα,  για  να  μπορούν  σήμερα  να  εκσυγχρονιστούν  οι  προδιαγραφές  με  ασφάλεια, 
υπευθυνότητα και επιστημονική εγκυρότητα.
Τέλος, μια εξίσου σοβαρή παράλειψη εκ μέρους των συγγραφέων είναι επίσης το γεγονός ότι, 
όχι  μόνο  δεν  κοστολόγησαν  τις  προτάσεις  τους,  ώστε  να  μπορεί  να  ελεγχθεί  η 
εφαρμοσιμότητά τους, αλλά παρέλειψαν να δώσουν και τα στοιχεία εκείνα που απαιτούνται 
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για να μπορούν οι προτάσεις τους, έστω και εκ των υστέρων, να κοστολογηθούν (θέσεις 
κόστους, όγκος εργασιών, χρονικές σπουδές, τιμές μονάδος κλπ, κλπ).
Ασυμβατότητες εμφανίζουν οι προτάσεις τους σε πολλά σημεία με το σχέδιο του ΓΕΩΤΕΕ, 
το οποίο ούτε καν αναφέρεται τόσο στο κείμενο όσο και στη βιβλιογραφία του σχεδίου του 
ΤΕΙ. Ολόκληρο το σύστημα οργάνωσης πληροφοριών του σχεδίου ΓΕΩΤΕΕ, που έχει να κάνει 
με  τη  χαρτογράφηση,  τις  γεωγραφικές  βάσεις  δεδομένων,  τα  έντυπα  απογραφής 
δοκιμαστικών επιφανειών, τα φύλλα και τους πίνακες ειδικής περιγραφής κ.ά., ακυρώνεται 
αυτομάτως, αν υποτεθεί ότι γίνεται δεκτό το σχέδιο του ΤΕΙ.

Αναλυτικές παρατηρήσεις
Για το κεφ. 1. Διαίρεση του δάσους
Το κεφάλαιο ξεκινάει με ανακρίβειες, αφού στην πρόταση ότι " .  . .το υπάρχον σύστημα 
διαίρεσης του δάσους σε δασοπονικές κλάσεις, τμήματα και συστάδες . . ." γίνεται αναφορά 
σε δασοπονικές κλάσεις που οι υφιστάμενες προδιαγραφές δεν τις προβλέπουν (αντί αυτών 
προβλέπουν διαχειριστικές και όχι δασοπονικές κλάσεις, ενώ η έννοια του Υποτμήματος στην 
οποία εστιάζει η εγκύκλιος 1120/65 (σελ. 5), αλλά και το σχέδιο του ΓΕΩΤΕΕ, δεν αναφέρεται 
καν. 
Όλες  οι  έννοιες του  ευρύτερου  συστήματος  χωρικής  οργάνωσης,  που  προτείνει  το  ΤΕΙ, 
δηλαδή α) Περιφέρεια τοπίου, β) Υπερσύστημα δασικού τοπίου, γ) Σύστημα τοπίου, δ) Τύπος  
τοπίου,  ε)  Οικότοπος,  στ)  Δασικό  Τμήμα,  ζ)  Δασική  συστάδα,  η)  Σύνθετη  ή  συνθετική 
υποσυστάδα και θ) Πρωτογενής υποσυστάδα, στο οποίο πρέπει, κατά τους συντάκτες του 
κειμένου, να ενσωματωθεί το υπάρχον σύστημα διαίρεσης του δάσους, είναι καινοφανείς, δεν 
έχουν  εμπεδωθεί  στη  δασοπονική  πράξη  και  επιπλέον  δεν  επεξηγείται  καθόλου  η 
λειτουργικότητα αυτών ενόψει του στόχου της απογραφής του δάσους.  Βασίζονται δε σε 
προσεγγίσεις που έχουν μεν την αφετηρία τους στην οικολογία τοπίου, που όμως ο τρόπος 
που επιχειρούν οι συντάκτες να τις προσαρμόσουν στις ανάγκες της διαχείρισης των δασών, 
τους υποχρεώνει να παραβιάσουν βασικές οικολογικές προσεγγίσεις και έννοιες του τοπίου και 
της οικολογίας, ως ακολούθως:
Αναφορικά με την έννοια του τοπίου: Η έννοια του τοπίου, η οποία αναφέρεται π.χ. σε 
ορατά χαρακτηριστικά μιας γήινης επιφάνειας, όπως η σύνθεση δασοπονικών ειδών, η δομή 
δασοκάλυψης (εδαφοπονικές μορφές, δομή δασοκάλυψης κλπ) και η γεωμορφολογία (κλίση, 
έκθεση, υψόμετρο), οι συντάκτες χρησιμοποιούν κριτήρια που εκ πρώτης όψεως δεν είναι 
ορατά.  Ειδικότερα: Τα  τρία  πρώτα  επίπεδα  της  προτεινόμενης  χωρικής  κλίμακας  (1. 
Περιφέρεια τοπίου, 2. Υπερσύστημα δασικού τοπίου και 3. Σύστημα τοπίου) (βλέπε πίνακα 1 
στη σελ. 7) βασίζονται σε μη ορατά χαρακτηριστικά, όπως είναι το "υπόστρωμα" (κατά τους 
συγγραφείς),  δηλαδή  στο  γεωλογικό  υπόβαθρο  και  στο  κλίμα  μιας  περιοχής.  Για  να 
ποσοτικοποιηθεί δε και να χαρτογραφηθεί το κλίμα, οι συγγραφείς παρακάμπτουν τις βασικές 
παραμέτρους  του  κλίματος (βροχοπτώσεις,  θερμοκρασίες,  υγρασία,  ανέμους  και  άλλα 
κλιματικά δεδομένα και κριτήρια) και υποκαθιστούν αυτές με ένα και μοναδικό κριτήριο, το 
υπερθαλάσσιο ύψος των δασικών περιοχών. Πέραν του ότι το κλίμα δεν μπορεί να ταυτιστεί 
με υψομετρικές ζώνες, οι συντάκτες προχωρούν και σε μια σειρά ερμηνειών για τη σύνθεση 
και τον ρόλο των υψομετρικών ζωνών που αυτές, αν δεν έγιναν εκ παραδρομής, αποτελούν 
όνειδος για τη δασολογική σκέψη.
Τα λάθη αυτά εντοπίζονται στα ακόλουθα σημεία: 
Στη ζώνη (β) των 300-800m:
* τα δάση που αναφέρονται εδώ ότι κυριαρχούν, δηλαδή της χαλεπίου και τραχείας πεύκης, 
καθώς και της μακίας βλάστησης, κυριαρχούν στην (α) (<300m) και όχι στη (β) ζώνη, όπου 
βέβαια κυριαρχούν τα δάση δρυός και άλλα. 
*  Το ίδιο ισχύει  και  για την ελιά και  απορεί  κανείς  γιατί  υπογραμμίζεται  μια (εν πολλοίς) 
εσφαλμένη πληροφορία όταν είναι γνωστό ότι "η ελαιοκαλλιέργεια περιορίζεται στη Β. Ελλάδα 
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στις παραλιακές περιοχές, ενώ εκεί όπου ο τόπος είναι βορινός, ψυχρός και ανεμόπληκτος, η 
ελιά  δεν  καλλιεργείται  σε  υψόμετρο  πάνω  από  τα  300  μέτρα" 
(http://www.olivenews.gr/files/43e47.pdf).
* Η αναφορά στα "οπωροφόρα" είναι επίσης προβληματική και άσχετη.
* Το πού, δηλαδή σε ποια ζώνη, στην (α) ή (β), αναπτύσσονται οι ανθρώπινες πιέσεις πρέπει 
να αποφασίσουν σχετικά οι συντάκτες της έκθεσης, απαντώντας επίσης και στο γιατί γίνεται 
εδώ αναφορά στις ανθρώπινες πιέσεις αφού το ζητούμενο είναι το κλίμα;
* Η αναφορά στο εύρος εξάπλωσης της οξιάς είναι επίσης εσφαλμένη.
* Η εμπλοκή αναπτυξιακών θεωρήσεων και οικονομικών απόψεων εδώ, καθώς και η σύνδεσή 
τους ξανά με την ελιά, είναι τουλάχιστον άστοχη.
Στη ζώνη (γ) των 800-1800m: εδώ εμπλέκονται αναίτια και οι δασικές πυρκαγιές και μάλιστα 
με αδόκιμους όρους (μη πυρόφιλα δάση . . .!).
Στη ζώνη (δ) > 1800m: και εδώ η αναφορά σε αλπικές περιοχές είναι λανθασμένη, αφού στην 
Ελλάδα υπάρχουν μόνο ψευδαλπικές και όχι αλπικές περιοχές.
Το  τέταρτο  (iv)  κριτήριο,  δηλαδή  "ο  τύπος  τοπίου" εμπλέκεται  με  την  έννοια  του 
οικοσυστήματος, χωρίς να δίνονται παραπέρα εξηγήσεις. 
Αναφορικά με την έννοια του οικοτόπου: Η έννοια του οικοτόπου, η οποία ταυτίζεται με 
την έννοια  του ενδιαιτήματος,  είναι  σήμερα απολύτως προσδιορισμένη από το  Υπουργείο 
Περιβάλλοντος  (http://www.ypeka.gr/  LinkClick.aspx?fileticket=  51OiCUUwsH8%3D&tabid= 
37&language=el-GR),  το  οποίο  δίνει  μάλιστα  και  τον  κατάλογο  των  δασικών  τύπων 
οικοτόπων  του  παραρτήματος  Ι  της  οδηγίας  92/43/ΕΟΚ  που  απαντούν  στην  Ελλάδα 
(http://www.ekby.gr/  download_files/2i_exaetis_ekthesi/  Hab_&_Sp_List.pdf). Παρόλα αυτά, 
οι συντάκτες “βαφτίζουν” ως οικοτόπους: το δασικό τμήμα (μόνιμη επιφανειακή διαίρεση του 
δάσους χωρίς καμιά οικολογική οντότητα), τη συστάδα, την "πρωτογενή υποσυστάδα", τη 
"σύνθετη υποσυστάδα", το δασοπονικό είδος, και, κατά τον πίνακα 1 στη σελίδα 7, "το χάρτη 
δειγματοληπτικών επιφανειών" και "το χάρτη ποιοτήτων τόπου". Δεν μπορεί να καταλάβει 
κανείς γιατί αυτή η αυθαίρετη προσέγγιση και προς τι αυτή η καταστρατήγηση της έννοιας 
του οικοτόπου.  Μια  έννοια  στην οποία  κτίστηκε  ολόκληρη η στρατηγική της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης  για  την  προστασία  των  δασών  και  του  φυσικού  περιβάλλοντος  γενικότερα  και 
οδήγησε και στο δίκτυο Natura 2000. 
Συμπερασματικά  για  το  κεφάλαιο  1 πρέπει  να  διατυπωθεί  εδώ ότι,  με  τις  προτάσεις  της 
ομάδας του ΤΕΙ, το σύστημα διαίρεσης του δάσους που υπάρχει μέχρι σήμερα όχι μόνο δεν 
εντάσσεται  λειτουργικά  στο  ευρύτερο  σύστημα  χωρικής  οργάνωσης,  που  προτείνουν  οι 
συντάκτες, αλλά αλλοιώνεται και το ίδιο κατά τρόπο απαράδεκτο.

Για το Κεφ. 2. Μέθοδος δειγματοληψίας 
Οι αναφερόμενες τρεις μέθοδοι δειγματοληψίας (τυχαία, συστηματική και στρωματοποιημένη) 
είναι  πράγματι  οι  πλέον  κατάλληλες  και  μπορούν  εναλλακτικά  να  εφαρμοστούν  και  στη 
δασοπονική πράξη. 
Τα περιγραφικά κείμενα όμως που παρατίθενται από τη σελίδα 8 μέχρι τα μέσα σελίδας 15 
αποτελούν  θεωρητικές  αναζητήσεις  και  δεν  κρίνεται  σκόπιμο  να  ενσωματωθούν  σε  ένα 
κείμενο προδιαγραφών, γιατί θα αρκούσαν παραπομπές και μόνο σε εγχειρίδια βιομετρίας ή 
απογραφής δασών. 
Εκείνο  που  στερείται  το  κείμενο  αυτό  και  που  χρειάζονται  οι  προδιαγραφές  είναι  η 
εξειδικευμένη  παρουσίαση  εφαρμογής  των  τριών  μεθόδων,  δηλαδή  για  το  πού,  σε  ποιο 
επίπεδο,  πότε  και  σε  ποιες  περιπτώσεις  μπορούν  και  πρέπει  τα  συστήματα  αυτά  να 
εφαρμόζονται.
Η πρόταση των συντακτών (σελ. 15), ότι  ως μέθοδος δειγματοληψίας προτείνεται η τυχαία 
δειγματοληψία με ενσωμάτωση τυχόν 2  ου   επιπέδου συστηματικής δειγματοληψίας όπου και   
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όταν κρίνεται απαραίτητο", όχι μόνο δεν λύνει το πρόβλημα απογραφής, αλλά δημιουργεί και 
νέα χαοτική  αντίληψη.  Πώς μπορεί  π.χ.  να  ενσωματωθεί  μια  συστηματική  δειγματοληψία 
μέσα σε μια τυχαία δειγματοληψία. Αν οι συντάκτες εννοούν τη συνδυασμένη εφαρμογή των 
δυο μεθόδων τότε ίσως να είχε κάποιο νόημα η πρόταση αυτή.
Επίσης, η πρόταση που ακολουθεί: "Προτείνεται η παραδοχή . . .έως . . .για το εξεταζόμενο 
δείγμα" χρειάζεται "μετάφραση" για να μπορέσει να γίνει κατανοητή.
Η  καταληκτική  επίσης  πρόταση  ότι:  "Τέλος,  προτείνεται  η  χρήση  αριθμού  δείγματος 
μεγαλύτερου του 30 ή του 40 σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω για την εκτίμηση  
των βασικών παραμέτρων υπολογισμού του ξυλαποθέματος,  σε υποπεριοχές του δάσους,  
όπως που καθορίζονται και χαρτογραφούνται με βάση την διαδικασία που περιγράφεται στην  
επόμενη ενότητα", δημιουργεί, λόγω ασάφειας, μια σειρά από ερωτηματικά, όπως: "ο αριθμός 
δείγματος μεγαλύτερου του 30 ή 40", αναφέρεται σε μέγεθος δείγματος; και αν ναι για ποιο 
επίπεδο απογραφής προορίζονται, σε ποιες υποπεριοχές (κατά τους συντάκτες) του δάσους: 
τμήματα, συστάδες, "πρωτογενείς υποσυστάδες", "συνθετικές υποσυστάδες", "οικοτόπους ή 
υπεσυστήματα";  Οι  αριθμοί  αυτοί  αναφέρεται  σε  παραμέτρους  υπολογισμού  του 
ξυλαποθέματος, δηλαδή σε διαμέτρους ή ύψη δένδρων ή σε δοκιμαστικές επιφάνειες; Τέτοιες 
αοριστίες είναι αδιανόητες και απαράδεκτες για ένα κείμενο προδιαγραφών.
Τέλος,  οι  συντάκτες  αποκλείουν  εδώ  την  εφαρμογή  της  στρωματοποιημένης 
δειγματοληψίας,  ενώ  στη  συνέχεια  (στο  επόμενο  κεφάλαιο)  την  προτείνουν  ως  τη 
βασική μεθοδολογία απογραφής κατά την κατάρτιση των διαχειριστικών σχεδίων.
ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΓΧΥΣΗ ΕΔΩ ΚΑΙ ΑΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΤΟΥ ΤΕΙ.

Για το Κεφ. 3. Χωρική βάση δειγματοληψίας
Ως  βάση  δειγματοληψίας  προτείνεται,  στο  εισαγωγικό  κείμενο,  η  αναγνώριση  και 
χαρτογράφηση χαρακτηριστικών υποπεριοχών του δάσους τα "υπερσυστήματα τοπίου" και "η 
στρωμάτωση δειγματοληψίας".  Εδώ ανακύπτουν  ερωτηματικά  για  τα  οποία  όχι  μόνο  δεν 
δίνονται στη συνέχεια απαντήσεις αλλά περιπλέκεται ακόμα περισσότερο η κατάσταση, ως 
ακολούθως:
Για το πρώτο επίπεδο στρωμάτωσης (υπερσυστήματα) (σελ. 16): 
*  Δεν  αποσαφηνίζεται  ο  ρόλος  διάκρισης  υποπεριοχών  (αποτελούν  ένα  πρώτο  επίπεδο 
στρωμάτωσης ή όχι και προς τι;).
* Η προτεινόμενη εδώ διάκριση των υποπεριοχών, δηλαδή των "υπερσυστημάτων κατά τους 
συντάκτες, δεν ακολουθεί τα ίδια κριτήρια με αυτά του παραρτήματος και συγκεκριμένα:

Εδώ (σελ.  17)  τα  προτεινόμενα  κριτήρια  είναι:  "η  κατανομή  στο  χώρο"  (χωρίς  να 
διευκρινίζεται ποια κατανομή. . !), η "μίξη των κυριότερων δασοπονικών ειδών και του 
ξυλαποθέματος  και  το  ανάγλυφο  της  κάθε  περιοχής",  διευκρινίζοντας  μάλιστα  (με 
ασάφειες)  ότι  για  το  ανάγλυφο  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  "χαρακτηριστικές  μίξεις 
γεωλογικού υποστρώματος, ζωνών υψομέτρου και η γενική έκθεση".
Στο παράρτημα (σελ. 82)  όπου αναλύεται ο ορισμός (ii) του "Υπερσυστήματος τοπίου" 
δίνονται  δυο  κριτήρια  προς  διάκρισή  του:  α)  "η  κατανομή  του  όγκου  των  κύριων 
δασοπονικών ειδών" (απροσδιόριστη έννοια  εδώ από πλευράς περιεχομένου)  και  β)  η 
γενική έκθεση στην περιοχή όπου υπάρχουν χαρακτηριστικοί συνδυασμοί δασοπονικών 
ειδών". Κατανοώντας οι συντάκτες την ασάφεια των εδώ κριτηρίων διευκρινίζουν μάλιστα 
στο ίδιο κείμενο ότι  "το υπερσύστημα" δεν καθορίζεται, ούτε χαρτογραφείται με 
αυστηρά  κριτήρια"  (κατά  τα  άλλα  όμως  προτείνεται  να  χρησιμοποιηθεί  ως  βάση 
δειγματοληψίας..!).

Εκτεταμένη  ασυμφωνία μεταξύ  των  δυο  διατυπώσεων  σε  ό,τι αφορά  στα  κριτήρια 
διάκρισης υποπεριοχών, σε συνδυασμό με ασάφειες και παραποιήσεις καθιερωμένων όρων 

Παρατηρήσεις στο σχέδιο προδιαγραφών του ΤΕΙ Δράμας (Σ. Γκατζογιάννης) (Ιαν. 2017) 4



(π.χ. αναγλύφου) καθιστούν την πρόταση των στελεχών του ΤΕΙ για διάκριση υποπεριοχών 
με το κριτήριο  το  "ΥΠΕΡΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΙΟΥ",  ως απολύτως χαοτική και  ακατάλληλη προς 
εφαρμογή.
Για το δεύτερο επίπεδο στρωμάτωσης: (ii.    Y  ποπεριοχές συστάδας) (σελ. 17).    Οι συντάκτες 
του κειμένου αγνοούν στο σημείο βασικές έννοιες και αυθαιρετούν παρακάμπτοντας βασικές 
παραμέτρους  που  επηρεάζουν  τη  μεταβλητότητα  του  ξυλαποθέματος  και  καθιστούν  το 
προτεινόμενο σύστημα στρωμάτωσης αναποτελεσματικό, τόσο από πλευράς δειγματοληψίας, 
όσο και προπάντων από άποψη σχεδιασμού της διαχείρισης, διότι:
α) Αγνοείται η  διττή σημασία με την οποία χρησιμοποιείται η έννοια  της συστάδας στη 
διαχείριση των δασών: 1) της συστάδας από δασοκομική άποψη, ως οικολογικής οντότητας, 
ενιαίας από άποψη συγκρότησης και δασοκομικού χειρισμού και 2) της συστάδας ως μόνιμης 
επιφανειακής διαίρεσης του δάσους (ταυτόσημης με το Υποτμήμα) στο επίπεδο της οποίας 
καταρτίζονται τα Φύλλα Ειδικής Περιγραφής του δάσους. Η  μη διευκρίνηση της διαφοράς 
αυτής ΑΚΥΡΩΝΕΙ κάθε παραπέρα σχετική αναφορά σε συστάδες και κάθε σχετική ανάλυση.
β)  Υπάρχει  ΠΛΗΡΗΣ  ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ  ή  τουλάχιστον  δεν  διευκρινίζεται  η  σχέση  των 
διακρινόμενων υποπεριοχών της "συστάδας"  (σελ.  17)  με  την  υποδιαίρεση "της  κλίμακας 
τοπίου του οικοτόπου" (σελ. 5 και πίνακας 1) σε "πρωτογενείς" και σε "σύνθετες ή συνθετικές 
υποσυστάδες"  -  το  "συνθετικές"  είναι  παντελώς  αδόκιμη  έκφραση  γιατί  παραπέμπει  σε 
συνθετικά προϊόντα π.χ. πλαστικές συστάδες - και των πρωτογενών υποσυστάδων. Μήπως, 
επειδή ο ορισμός που δίνεται για τις τελευταίες (στη σελίδα 5) είναι τόσο ασαφής, ώστε να τις 
καθιστά μη λειτουργικές για τη χρήση τους κατά την απογραφή των δασών; Η παράλειψη 
αυτή  δημιουργεί  ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ  στο  προτεινόμενο  από  τους  συντάκτες  σύστημα 
δειγματοληψίας.
γ) Οι προτάσεις των συγγραφέων (σελ. 17 έως 23) για τη διάκριση ποιοτήτων τόπου είναι 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ, ΑΝΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ και ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΕΣ.
Προβληματικές γιατί βασίζονται σε αυθαίρετες προσεγγίσεις και λανθασμένες παραδοχές των 
συγγραφέων για το τι σημαίνει και πώς προσδιορίζεται η ποιότητα τόπου και, κατά συνέπεια, 
ανεφάρμοστες. Π.χ. τα κριτήρια: κλίση του εδάφους, έκθεση και θέση στην πλαγιά, δεν είναι 
σε καμιά περίπτωση ικανά από μόνα τους να χαρακτηρίσουν την παραγωγική ικανότητα των 
εδαφών  διότι  δεν  λαμβάνουν  υπόψη  και  δεν  υποκαθιστούν  βασικούς  παράγοντες  του 
εδάφους που προσδιορίζουν καθοριστικά και μετρήσιμα την παραγωγικότητα των εδαφών, 
όπως είναι το βάθος εδάφους, η κοκκομετρική σύσταση, η περιεκτικότητα σε χούμο κ.ά. 
Προκλητικές  γιατί  αυτά  που  προτείνουν,  ενώ  δεν  έχουν  δημοσιευτεί  σε  κανένα  έγκριτο 
επιστημονικό περιοδικό, ούτε έχουν καταξιωθεί στη δασοπονική πράξη και αγνοούν τα μέχρι 
τώρα  δεδομένα  της  διαχείρισης  των  ελληνικών  δασών,  καθώς  και  την  πρόοδο  που  έχει 
επιτευχθεί  μέχρι  σήμερα  στον  τομέα  αυτόν.  Παρακάμπτουν,  π.χ.,  χωρίς  την  παραμικρή 
αναφορά  και  αιτιολόγηση,  το  οικοδόμημα  που  έστησαν  οι  δασολόγοι  της  πράξης,  το 
χρησιμοποίησαν από το 1930 μέχρι και σήμερα και υπάρχει και στις ισχύουσες προδιαγραφές. 
Συγκεκριμένα, οι συγγραφείς δεν αιτιολογούν γιατί πρέπει να αλλάξει το ισχύον μέχρι σήμερα 
σύστημα  ποιοτήτων  τόπου,  ενώ  αυτό  είναι  ευρέως  διαδεδομένο,  αποδεκτό  από  την 
επιστημονική κοινότητα (σε διεθνές επίπεδο) και έχει εφαρμοστεί ήδη και ισχύει σε όλα τα 
δάση της χώρας. Ενώ, αγνοούν και κάποια στιγμή πρέπει να εξηγήσουν στους αποδέκτες του 
κειμένου τους, γιατί δεν κάνουν καμιά απολύτως αναφορά στα συστήματα σταθμοδεικτικών 
καμπυλών που έχουν δημοσιευτεί μέχρι σήμερα και καταξιωθεί επιστημονικά και καλύπτουν 
σήμερα σχεδόν το σύνολο των δασοπονικών ειδών της χώρας; (βλέπε παραπομπή σε σχετική 
βιβλιογραφία:  Ντάφης,  Παναγιωτίδης,  Μάτης,  Απατσίδης,  Γκατζογιάννης  και  άλλοι).  Τα 
συστήματα αυτά δεν αποτελούν φαντασιώσεις των συγγραφέων τους, αλλά εστιάζουν στο 
σύστημα Ποιοτήτων Τόπου που εφαρμόζεται μέχρι σήμερα στην Ελλάδα και το βελτιώνουν 
καθοριστικά.
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δ)  Οι  συγγραφείς αυθαίρετα  περιορίζουν  τους  παράγοντες που  επηρεάζουν  τη 
μεταβλητότητα των συστάδων μόνο σε δυο παράγοντες:  στη σύνθεση των δασοπονικών 
ειδών και στην ποιότητα τόπου, παρακάμπτοντας πολύ πιο σημαντικές παραμέτρους όπως: Η 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ (κηπευτές, ομήλικες, υποκηπευτές), η ΗΛΙΚΙΑ ή ΤΟ 
ΣΤΑΔΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ των ομήλικων συστάδων (με ξυλαπόθεμα που κυμαίνεται από το μηδέν 
έως και 500 ή και σε μερικές περιπτώσεις μέχρι και 1000 κυβικά μέτρα στο εκτάριο), την 
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ  των  συστάδων  ή  τον ΒΑΘΜΟ  ΣΥΓΚΟΜΩΣΗΣ,  τη  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ  ΜΟΡΦΗ 
(πρεμνοφυή, σπερμοφυή, διφυή δάση), καθώς και τη ΔΟΜΗ και τον ΒΑΘΜΟ ΔΑΣΟΚΑΛΥΨΗΣ 
των δασών, όπως επίσης και  ΕΔΑΦΟΠΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (δασοσκεπείς,  μερικώς δασοσκεπείς 
εκτάσεις, χορτολιβαδικές κλπ.).
Η  παράλειψη  αυτή,  κατανοητή  βέβαια  για  αυτούς  που  γνωρίζουν  τι  σημαίνει  απογραφή 
δάσους, γιατί έτσι απλοποιείται το ζήτημα της δειγματοληψίας, χωρίς βέβαια να βελτιώνεται, 
αλλά ταυτόχρονα κάνει τη δειγματοληψία από τη μια πλευρά αναποτελεσματική και από την 
άλλη μη χρήσιμη για την παραπέρα διαχείριση του δάσους, γιατί για να ληφθούν αποφάσεις 
διαχείρισης πρέπει να είναι δεδομένη η γνώση και κατανομή του ξυλαποθέματος προς όλες 
αυτές τις παραμέτρους, που από τους συγγραφείς αγνοήθηκαν.
Προκλητική και αντιδεοντολογική ενέργεια αποτελεί επίσης η πρόταση των συγγραφέων και 
για έναν ακόμα λόγο, γιατί π.χ. τα πρότυπα που παρουσιάζουν στη σελίδα 22, ενώ γνωρίζουν 
ότι στην πραγματικότητα δεν υφίστανται καν, εντούτοις τα προτείνουν προς εφαρμογή (σελ. 
22), για να ακολουθήσει ύποπτη υποσημείωση στη συνέχεια ότι:

"Η κατασκευή αυτών των προτύπων και τυχόν προσαρμογή τους σε εθνικό επίπεδο 
πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο μελλοντικού εφαρμοσμένου ερευνητικού έργου".

Για το κεφ. 4. Προσδιορισμός αριθμού δειγματοληπτικών επιφανειών
Ολόκληρο το κείμενο του κεφαλαίου αυτού είναι προβληματικό από πολλές πλευρές και, κατά 
συνέπεια, απορριπτέο.  Άλλωστε  και  οι  ίδιοι  οι  συγγραφείς  απορρίπτουν  τη  χρήση  των 
μαθηματικών τύπων που παρουσιάζουν στο κείμενο ως "ασύμφορη αν όχι περιττή." (σελ. 
28 πρώτη παράγραφος).
Εδώ,  ένα  απλό  πρόβλημα,  δηλαδή  πώς  καθορίζουμε  το  ποσοστό  δειγματοληψίας  ή  τον 
αναγκαίο  αριθμό  δειγματοληπτικών  επιφανειών  εκτίμησης  του  ξυλαποθέματος,  γίνεται 
γριφώδες και ακατανόητο. 

Για το κεφ. 5. Αξιολόγηση αποτελεσμάτων της δειγματοληψίας 
Και  στο  κεφάλαιο  αυτό  αναλίσκονται  οι  συγγραφείς  σε  θεωρητικές  αναζητήσεις  και 
παραθέτουν αποσπασματικά διάφορα κείμενα που ελάχιστη σχέση έχουν με αποτελέσματα 
απογραφής ξυλαποθεμάτων κατά την κατάρτιση διαχειριστικών σχεδίων των δασών.

Για το κεφ. 6. Μέγεθος και σχήμα δειγματοληπτικών επιφανειών 
Οι  συγγραφείς  και  εδώ  ξεκινούν  με  λανθασμένες  παραδοχές  και  αμφιβόλου  εγκυρότητας 
διατυπώσεις, όπως:

* "η μεταβλητότητα μεταξύ των δειγματοληπτικών επιφανειών μειώνεται όσο αυξάνει  
το μέγεθός τους",
* "μικρού μεγέθους δειγματοληπτικές επιφάνειες κρίνονται ως ασύμφορες χρονικά"
* "το άριστο μέγεθος δειγματοληπτικών επιφανειών σχετίζεται . . . . . και με γενετικές 
παραμέτρους".

Αυτές  οι  απόψεις  καθιστούν  και  τις  προτάσεις  των  συγγραφέων  ειδικά  όσον αφορά  το 
μέγεθος των δειγματοληπτικών επιφανειών,  ως προβληματικές,  ενώ η πρόταση του West 
(2015),  τον οποίο αναφέρουν οι  συντάκτες και  o οποίος δίνει  μέγεθος από 0,01 έως 0,1 
εκτάρια παραμερίζεται αδικαιολογήτως για να προταθεί πενταπλάσιο μέγεθος (0,5 εκτάρια) για 
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νεαρές ομήλικες συστάδες. Η δε πρότασή τους για 0,1 εκτάρια "για μεικτά και ακανόνιστα 
δάση" αφήνει εκτός πρόβλεψης συστάδες μεσαίων και ανώτερων σταδίων εξέλιξης 
ομηλίκων δασών, καθώς και το σύνολο των κηπευτών δασών.

Για το κεφ. 7 Υλοποίηση της δειγματοληψίας
7.1 Υλικά και μέσα 
Οι  περιγραφές  οργάνων  δεν  είναι  αντικείμενο  προδιαγραφών,  εκτός  αν  οι  συγγραφείς 
έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με παχύμετρα και δενδροϋψόμετρα και θεωρούν ότι το 
ίδιο συμβαίνει και με τους δασολόγους και τους τεχνολόγους της πράξης.
7.2 Προεργασία - παραγωγή σειράς τυχαίων αριθμών
Εδώ οι γνώσεις των συγγραφέων στα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (ΓΣΠ) 
είναι μάλλον περιορισμένες και τους οδηγούν και σε λανθασμένες προτάσεις. Το ίδιο το 
ΓΣΠ μπορεί να κατανείμει  ένα τυχαίο δείγμα ΔΕ μέσα σε ένα πολύγωνο, χωρίς τη χρήση 
πρόσθετου λογισμικού από το διαδίκτυο, το οποίο προτείνουν οι συγγραφείς. Άλλωστε, η 
πρότασή τους για επιλογή τυχαίων αριθμών μεταξύ ελαχίστων και μεγίστων τιμών Χ και Ψ 
ενός πολυγώνου είναι λανθασμένη μέθοδος γιατί δίνει και τιμές που βρίσκονται και εκτός της 
περιμέτρου του πολυγώνου.
7.3 Επιλογή κέντρων δειγματοληψίας
Η  διατύπωση  "επιλογή  κέντρων  δειγματοληψίας"  είναι  λανθασμένη,  οι  συγγραφείς 
αναφέρονται προφανώς στον εντοπισμό του κέντρου κάθε δειγματοληπτικής/ δοκιμαστικής 
επιφάνειας στο δάσος.
Κατά τα άλλα, οι προτάσεις που γίνονται εδώ είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
7.4 Οργάνωση προσωπικού 
Το κεφάλαιο αυτό είναι πρωθύστερο, γιατί δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα οι πληροφορίες που 
πρέπει να συγκεντρωθούν σε κάθε ΔΕ. Εκτός αυτού οι πληροφορίες που δίνονται δεν είναι 
δεσμευτικές για τους μελετητές δασολόγους γιατί μπορούν οι ίδιοι να βρουν ευχερέστερους 
τρόπους οργάνωσης των εργασιών απογραφής από τους προτεινόμενους.
Άλλωστε, η εμπειρία των συγγραφέων δεν φαίνεται να είναι και πολύ πλούσια σε ό,τι αφορά 
την απογραφή δασών κατά την εκπόνηση διαχειριστικών μελετών, γιατί διαφορετικά δεν θα 
διατύπωναν τις ακόλουθες προτάσεις (σελ. 56): 

"Το προσωπικό θα πρέπει να γνωρίζει την περιοχή και τις ιδιαιτερότητές της. Στην  
περίπτωση που η περιοχή είναι άγνωστη θα πρέπει να διασχίσει κάθε συστάδα πριν  
την εγκατάσταση δειγματοληπτικών επιφανειών". 
"Παράλληλα,  θα  πρέπει  να  διαθέτει  εμπειρία  όσον  αφορά  την  εγκατάσταση 
δειγματοληπτικών επιφανειών, την αναγνώριση των ειδών  (από χαρακτηριστικά του 
φλοιού,  καρπού  και  του  φυλλώματος)  και  τη  διεξαγωγή  μετρήσεων  (ύψους, 
διαμέτρου,  μορφαρίθμου).  Αν  δεν  υπάρχει  σχετική  εμπειρία  τότε  πειραματική 
εγκατάσταση δειγματοληπτικών επιφανειών σε δασικούς τύπους  όμοιους με αυτούς 
που υπάρχουν εντός της περιοχής, θα ήταν πολύτιμη, ώστε να εξοικονομηθεί χρόνος 
και να αυξηθεί η ακρίβεια των πραγματικών μετρήσεων στο πεδίο."

Η τυχαία και χωρίς αντικειμενικά κριτήρια επιλογή του σημείου εγκατάστασης μιας ΔΕ δεν 
προϋποθέτει γνώση της περιοχής, άλλωστε αυτό αποτελεί λανθασμένη ενέργεια από πλευράς 
στατιστικής. Εκτός αυτού, το εν λόγω ζήτημα αντιμετωπίζεται σήμερα ΜΕ ΕΥΧΕΡΕΙΑ μέσω 
της τηλεπισκόπησης (αεροφωτογραφίες, δορυφορικές εικόνες, Google Earth κλπ, κλπ).
Όταν ένας δασολόγος ή δασοπόνος δεν μπορεί να αναγνωρίσει τα βασικά δασοπονικά είδη, 
όπως την οξιά, το πεύκο, το έλατο, την καστανιά και τη δρυ, δεν εγκαθιστούμε πειραματικές 
επιφάνειες  για  να  τον  εκπαιδεύσουμε,  θεωρούμε  ότι  είναι  ανεκπαίδευτος  και  δεν  του 
αναθέτουμε εργασίες δασικής απογραφής.
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Το  ότι  το  παρόν  κεφάλαιο  (κεφ.  7.4)  είναι  πρωθύστερο,  αναγκάζει  τους  συγγραφείς  να 
προκαταλάβουν και το σύστημα απογραφής και να δώσουν λανθασμένες πληροφορίες για την 
απογραφή ΔΕ όταν διατυπώνουν ότι (σελ. 59):

"Μετά την καταγραφή επιλέγεται ένας αριθμός αντιπροσωπευτικών δέντρων 
ανάλογα με τις κλάσεις διαμέτρου) για τα οποία γίνεται εκτίμηση του ύψους  
και του μορφαρίθμου".

Τι θα πει “επιλέγεται και ένας αριθμός αντιπροσωπευτικών δένδρων” κλπ.; Με ποιον σκοπό και 
γιατί;  Έτσι, για  να  κάνουμε  μετρήσεις  για  να  μας  βρίσκονται;  και  μάλιστα  τι  θα  πει 
“αντιπροσωπευτικών ανάλογα με τις κλάσεις διαμέτρου”;
7.5 Οργάνωση μετακινήσεων
Και εδώ οι συγγραφείς δεν φαίνεται να έχουν ιδιαίτερη εμπειρία από δασικές απογραφές όταν 
διατυπώνουν στη σελίδα 60 ότι:

 "Ψηφιοποίηση του οδικού δικτύου, το οποίο αποτελείται τόσο από επαρχιακά όσο 
και από δασικά τμήματα εξυπηρέτησης μεταφοράς λήμματος".

Τέσσερα λάθη εδώ σε μια τόσο μικρή πρόταση:
1) δεν ψηφιοποιείται το επαρχιακό δίκτυο κατά την κατάρτιση ενός διαχειριστικού σχεδίου αν 
αυτό είναι εκτός περιοχής του υπό μελέτη δάσους,
2)  το  οδικό  δίκτυο  δεν  "αποτελείται  από  δασικά  τμήματα",  αλλά  διέρχεται  από  δασικά 
τμήματα, 
3) η διατύπωση "δασικά τμήματα εξυπηρέτησης μεταφοράς λήμματος" δεν λέει  απολύτως 
τίποτα και 
4) το λήμμα, ως η σχεδιαζόμενη να παραχθεί μέσω των υλοτομιών ποσότητα ξυλώδη όγκου, 
δεν μεταφέρεται αλλά μόνον προβλέπεται/ σχεδιάζεται στο διαχειριστικό σχέδιο.
7.6 Μετρήσεις σε δειγματοληπτικές επιφάνειες 
Εδώ γίνονται στοιχειώδη μαθήματα ξυλομετρικής για το πώς μετρούμε τη στηθιαία διάμετρο, 
το ύψος, τον μορφάριθο και την ηλικία ενός δένδρου. Γίνεται επίσης αναφορά (σελ. 61) και 
σε  έντυπο απογραφής το οποίο έχουν μυστικό οι συγγραφείς και δεν το ανακοινώνουν 
πουθενά στις σημειώσεις τους.
7.8 "Μετρούμενα" μεγέθη
Οι συγγραφείς αναφέρονται εδώ σε χαρακτηριστικά μεγέθη των συστάδων (εγκάρσια κυκλική 
επιφάνεια, ξυλαπόθεμα και προσαύξηση όγκου) που υπολογίζονται (μεγέθη υπολογιζόμενα και 
όχι μετρούμενα) στο επίπεδο μιας ΔΕ με βάση τις  μετρήσεις του προηγούμενου κεφαλαίου 
(διάμετρο, ύψος, μορφάριθμο κλπ).
Τα κρίσιμα ζητήματα, που αφορούν στον τρόπο υπολογισμού του ξυλαποθέματος και της 
τρέχουσας  προσαύξησης  όγκου  σε  μια  ΔΕ,  οι  συγγραφείς  τα  δανείστηκαν  (χωρίς  κάποια 
βιβλιογραφική αναφορά) από το αρχικό σχέδιο του ΓΕΩΤΕΕ, δηλαδή από το κεφάλαιο 2.3.4 
(Ογκομέτρηση της ΔΕ), το περιεχόμενο του οποίου αφαιρέθηκε (είναι κενό, βλέπε σελ. 39) 
από το υπό διαβούλευση κείμενο του ΓΕΩΤΕΕ, εξαιτίας σοβαρών λαθών που περιλάμβανε σε 
κρίσιμα ζητήματα μεθοδολογίας. 
Οι  συγγραφείς  του  σχεδίου  του  ΤΕΙ,  αντί  να  μελετήσουν,  στα  πλαίσια  του  αδρά 
χρηματοδοτηθέντος προγράμματός τους (από τη Γενική Δ/νση Δασών) την τεχνογνωσία που 
υπάρχει για το εν λόγω θέμα, τόσο σε διεθνές όσο και εθνικό επίπεδο, και να προτείνουν ένα 
λειτουργικό και  εφαρμόσιμο σύστημα απογραφής ΔΕ, προτίμησαν να μεταφέρουν εδώ τα 
λάθη του προηγούμενου σχεδίου, με κάποιες μάλιστα απλοποιήσεις, οι οποίες επιδεινώνουν 
ακόμα παραπέρα την κατάσταση.
Τα  λάθη  των  κειμένων που  καταχωρούνται  στο  παρόν  κεφάλαιο  (7.8)  συνοψίζονται  στα 
ακόλουθα:
Σελίδα 69:
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* ο όρος "κυκλική επιφάνεια" είναι λανθασμένος, πρόκειται για "εγκάρσια κυκλική επιφάνεια"
* ο  μαθηματικός τύπος "Gd = .  .  ."  στο τέλος της σελίδας,  είναι  χωρίς  τις  απαραίτητες 
επεξηγήσεις συμβόλων. 
Σελίδα 70: 
*  η  διατύπωση "η  καθορισμένη σχέση ύψους-  διαμέτρου χρησιμοποιείται  κυρίως  για  τον 
χαρακτηρισμό  της  κάθετης  δομής  των  συστάδων",  παρά  τη  βιβλιογραφική  παραπομπή 
(Gadow et al. 2001) δεν έχει κάποιο σαφές νόημα.
Σελίδα 71:
* "Η μαθηματική έκφραση" που αναφέρουν οι συγγραφείς λείπει από το κείμενο.
*  Η  "ετήσια  προσαύξηση"  είναι  αόριστη  έννοια  και  θα  πρέπει  να  εξειδικευτεί  είτε  σε 
"τρέχουσα προσαύξηση" ή και σε μέση περιοδική (πχ, μέση της τελευταίας δεκαετίας). Η μη 
εξειδίκευση παράγει και συνακόλουθα λάθη, όπως:
* Ο μαθηματικός τύπος Zv = Fh*Zg, αν αναφέρεται σε υπολογισμό προσαύξησης όγκου (το 
σύμβολο Zv επεξηγείται απλά ως "η ετήσια προσαύξηση" ισχύει μόνο κάτω από προϋποθέσεις 
που οι συγγραφείς δεν αναφέρουν. Σε καμιά περίπτωση π.χ. δεν ισχύει όταν το Zv αφορά στη 
μέση περιοδική προσαύξηση, γιατί τότε ο παράγοντας Fh δεν είναι σταθερός και μεταβάλλεται 
με την πάροδο του χρόνου και αυτό σημαίνει ότι δεν είναι ίδιος στην αρχή και στο τέλος της 
περιόδου προσαύξησης.
Σελίδα 72:
* Ο μαθηματικός τύπος Zg=π*d*Ζr, είναι επίσης λανθασμένος. Ο ακριβής τύπος είναι: 
Ζg = π*(d*Zr - Zr2), 
όπου d = η σημερινή (κατά χρόνο της μέτρησης) άφλοια στηθιαία διάμετρος και
Ζr = η τρέχουσα προσαύξηση ακτίνας
Προκύπτει δε ο παραπάνω τύπος από τη σχέση Zg = g2-g1 = π* (d2 - (d-2*Zr)2), όπου g2 η 
άφλοια εγκάρσια κυκλική επιφάνεια σήμερα και g1 η ίδια πριν από ένα έτος. 
* η επεξήγηση των συγγραφέων, ότι "d = η άφλοιος διάμετρος πριν ένα έτος είναι διπλά 
εσφαλμένη, διότι: 

-  Αν το  Zg αφορά τρέχουσα προσαύξηση τότε  το d πρέπει  να αναφέρεται  στη 
σημερινή και όχι στη διάμετρο πριν από ένα έτος.
- Αν το Ζg αναφέρεται σε μέση περιοδική, τότε τι δουλειά έχει η διάμετρος πριν από 
ένα έτος; 

* και ο μαθηματικός τύπος Zr = L/n επεξηγείται λανθασμένα: Το L αναφέρεται στη δεκαετία 
και το n είναι απροσδιόριστο, ενώ η έκφραση "n = ετήσιοι δακτύλιοι" δεν λέει τίποτα, αφορά 
στον  αριθμό  των  ετησίων  δακτυλίων  στην  τελευταία  δεκαετία,  ή  στην  ομορφιά  των 
δακτυλίων αυτών; 
* Η καταληκτική δε πρόταση (ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΉ ΑΠΌ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΕ) των 
συγγραφέων του ΤΕΙ για τον υπολογισμό του ξυλαποθέματος, ότι: 

"Τα παρακάτω προκύπτουν από μετρήσεις πεδίου στον μέσο κορμό:
i) πάχος φλοιού  σε μέτρα
ii) πάχος ( L ) 10( n ) ετησίων δακτυλίων στη d1.3
iii) Στηθιαία διάμετρος d1.3 σε μέτρα"

αποτελεί ύβρη για τους αναγνώστες του κειμένου που γνωρίζουν στοιχειωδώς τι  σημαίνει 
απογραφή δάσους, διότι: 
α)  δεν  αποσαφηνίζουν σε  ποιον "μέσο  κορμό"  αναφέρονται,  γιατί  υπάρχουν πολυάριθμοι 
μέσοι κορμοί, οι οποίοι, για κακή τύχη των συγγραφέων, δεν μπορούν να βρεθούν στο πεδίο 
για να γίνουν επ' αυτών μετρήσεις πεδίου, παρά μόνο να υπολογιστούν, όπως ο κορμός που 
έχει διάμετρο ίση με την αριθμητική μέση διάμετρο του συνόλου των δένδρων μιας ΔΕ, ο 
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κατά  κυκλική  επιφάνεια  μέσος  κορμός  ή  η  διάμετρος  του  κορμού  της  μέσης  κυκλικής 
επιφάνειας της ΔΕ (dg), ο μέσος κορμός της κυριαρχούσας συστάδας (dο) κλπ, κλπ. 
β) δεν αποσαφηνίζουν προς τι αυτές οι μετρήσεις στο μέσο κορμό, για εργασιοθεραπεία των 
μελετητών ή για υπολογισμό του ξυλαποθέματος και της τρέχουσας προσαύξησης; Αν ισχύει 
το δεύτερο τότε δεν θα έπρεπε οι συγγραφείς να μας πουν ποιοι από τους μέσους κορμούς 
και πώς αυτοί χρησιμοποιούνται για αυτόν τον σκοπό; 
Όμως,  εδώ  ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΑ  ΔΥΣΚΟΛΑ  για  τους  συντάκτες  της  παρούσας  έκθεσης  γιατί 
πρέπει να απαντήσουν ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ, δηλαδή στο πώς όλα τα παραπάνω 
ΕΧΟΥΝ  ΕΦΑΡΜΟΓΉ  ΣΤΗΝ  ΕΚΤΊΜΗΣΗ  ΤΟΥ  ΞΥΛΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ  ΚΑΙ  ΤΗΣ  ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ 
ΟΓΚΟΥ σε επίπεδο ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (ΔΕ), καθώς και στο πώς αυτά ανάγονται σε 
ανώτερα  επίπεδα,  δηλαδή  στην  έκταση  μιας  συστάδας,  ενός  στρώματος  και  μιας 
διαχειριστικής κλάσης. Και δεν απαντούν γιατί δεν γνωρίζουν ή γιατί ξέχασαν το αντικείμενο 
του κεφαλαίου που επεξεργάζονται; 
Ανεξάρτητα από τα ερωτήματα αυτά οι συγγραφείς του ΤΕΙ φιλοτιμήθηκαν έστω προς την 
κατεύθυνση της προσαύξησης και προσπάθησαν να δώσουν λύση. Αντέγραψαν όμως και πάλι 
αυτήν ακριβώς τη λύση που έδωσαν και οι συγγραφείς του ΓΕΩΤΕΕ στο αρχικό τους κείμενο 
για  το  κεφάλαιο  2  (βλέπε  αρχικές  παρατηρήσεις  στο  κεφ.  2  στην  κατωτέρω  ηλεκτρ. 
διεύθυνση),  δηλαδή  την  εκτίμηση  της  προσαύξησης  α)  με  τις  εμπειρικές  εξισώσεις  του 
Υπουργείου και β) με τον τύπο του Schneider, αγνοώντας ή παραβλέποντας τα λάθη που 
είχαν ήδη επισημανθεί (στο Υπουργείο) και οδήγησαν στην ακύρωση και των δυο προτάσεων. 
Συνοψίζοντας τα λάθη που συνοδεύουν τις δυο αυτές προτάσεις επισημαίνονται τα ακόλουθα:
Για τις εξισώσεις του Υπουργείου (των εγκυκλίων 83457/3967/3-10-1991 και 74579/3022/11-
07-1991  Υ.Γ.  (Τιμολόγιο  Δ/κών  Μελετών):  Για  τις  εξισώσεις  αυτές,  δεν  υπάρχει  καμία 
απολύτως τεκμηρίωση, είναι αυθαίρετες και οδηγούν σε εξωπραγματικά αποτελέσματα για 
ένα μέγεθος (την προσαύξηση του ξυλαποθέματος, δηλαδή την παραγωγή των δασών) που 
αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την πρόβλεψη των καρπώσεων και τον έλεγχο της αειφορίας 
των δασών.  Τις  εξισώσεις  αυτές  αποδέχονται  οι  συγγραφείς,  παρότι  γνωρίζουν ότι  αυτές 
αποτελούσαν (από το 1991)  το όνειδος των δασολόγων, γιατί  έδιναν την ευκαιρία στους 
μελετητές να αντιμετωπίζουν ένα τόσο σημαντικό ζήτημα  ανέξοδα  (αμοιβόμενοι  όμως οι 
ίδιοι),  με  προχειρότητα και  χωρίς  να αναλογίζονται  ή  και  να εκτιμούν τις  επιπτώσεις που 
μπορεί  να  είχε  η  εφαρμογή  των  εξισώσεων  αυτών  στην  παραγωγή  και  το  δασικό 
οικοσύστημα.
Για τον τύπο του Schneider (Σελίδα 73): Οι συγγραφείς, τόσο του ΓΕΩΤΕΕ όσο και του ΤΕΙ, 
προέβησαν  σε  μια  αυθαιρεσία  η  οποία  ακυρώνει  αυτόματα  τη  χρήση  του  εν  λόγω 
μαθηματικού τύπου, έτσι  όπως προτείνεται.  Και  οι  δυο προτείνουν την εφαρμογή του σε 
επίπεδο δένδρου (που έχει οποιαδήποτε διάμετρο d), ενώ αυτός αφορά στη συστάδα (ή τη 
ΔΕ) ως σύνολο και οι εκτιμήσεις επικεντρώνονται στο κορμό της μέσης κυκλικής επιφάνειας 
(dg ή dm) ΚΑΙ ΜΟΝΟ !
Ο μαθηματικός αυτός τύπος έχει  ως εξής μορφή:  Pm =  Ks/n*dm,  όπου  Pm = το ποσοστό 
προσαύξησης όγκου (%), dm = η διάμετρος του κορμού της μέσης κυκλικής επιφάνειας (cm), 
n=  Ο  αριθμός  των  ετησίων  δακτυλίων  ανά  εκατοστό  και  ks=  Σταθερά  του  Schneider 
εξαρτώμενη από τον περίτροπο χρόνο (u) και η οποία παίρνει τιμές 800 όταν πρόκειται για 
συστάδες νεαρές με ηλικία μέχρι u/4, 600 για συστάδες ηλικίας u/4 μέχρι u/2 και 400 για 
συστάδες ηλικίας μεγαλύτερης από u/2 (Speidel 1972, σελ. 239). 
Η εφαρμογή του τύπου αυτού έχει ισχύ μόνο για ομήλικες συστάδες, όπου μπορεί να είναι 
γνωστή  και  να  προσδιορίζεται  η  ηλικία  τους  και  σε  καμιά  περίπτωση  σε  κηπευτά  και 
ακανόνιστα  δάση,  όπως  θέλουν  να  πιστεύουν  οι  συγγραφείς  τόσο  του  ΤΕΙ  Δασοπονίας 
Δράμας όσο και του ΓΕΩΤΕΕ, γιατί απλούστατα δεν μπορεί να δοθεί ηλικία στις συστάδες 
αυτές.
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Ακύρωσαν, δηλαδή, οι συνάδελφοί μας ακόμα και αυτήν τη μέθοδο που μπορεί και κάτω από 
ελληνικές  συνθήκες να έχει  εφαρμογή,  ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχουν άλλα μέσα, όπως οι 
πίνακες παραγωγής και η μέθοδος του  Prodan (1965, σελ. 479) της κατάρτισης εξισώσεων 
προσαύξησης διαμέτρου.
ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΑΝ  ΕΙΧΑΝ ΡΙΞΕΙ ΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ  ΣΧΕΔΙΩΝ, ΤΟΣΟ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΕ 
ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΙ, ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ Ή ΚΛΑΣΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ  ΔΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ Ή ΣΤΟ 
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ   ΤΟΥ ΙΔΕ/ ΕΘΙΑΓΕ (2008)  , ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΗΤΑΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ 
ΟΤΑΝ  ΣΥΝΕΤΑΞΑΝ  ΤΙΣ  ΕΚΘΕΣΕΙΣ  ΤΟΥΣ, ΘΑ  ΕΒΡΙΣΚΑΝ  ΤΗ  ΛΥΣΗ  ΣΤΟ  ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ.
ΑΓΝΟΙΑ; ΜΕΜΨΙΜΟΙΡΙΑ; ΜΙΣΑΛΛΟΔΟΞΙΑ; ΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ . !
Αναζήτηση βιβλιογραφίας και λοιπών αναφορών στη διεύθυνση:
https://www.dropbox.com/sh/99vb36zbvq3fxl3/AADueupJXwTRoBdQuPwzuFTta?dl=0

Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2017
Δρ. Στυλιανός Γκατζογιάννης, 
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Georg August Universität Göttingen Γερμανίας και 
Ειδικός σε θέματα Δασικής Διαχειριστικής
Λέκτορας Δασολογίας Α.Π.Θ. (1985-1990)
Τακτικός  ερευνητής  και  Προϊστάμενος  του  Εργαστηρίου  Δασικής  Διαχειριστικής  και 
Οικονομικής του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών, ΕΘΙΑΓΕ (1991 - 2011)
--------------------------
Δνση: Μαιώτιδος 16, 55133 Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, Τηλ. 2310 438375
E-mail: sgatzo@gmail.com
gatzogiannis.blogspot.com (Διαχείριση δασικών οικοσυστημάτων)
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