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1.

Πρόλογος

Το παρόν κείμενο αποτελεί το Παραδοτέο 1.ε. με τίτλο «Μελέτη: Επιλογή περιοχής εφαρμογής»
και περιγράφει τη διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής της περιοχής πιλοτικής εφαρμογής του
παρόντος έργου.
Σύμφωνα με το ΤΔΕ, κατά την 1η Φάση του έργου (ΦΕ 1: «Προκαταρκτική έρευνα και επιλογή
περιοχής πιλοτικής εφαρμογής») και παράλληλα με τις υπόλοιπες εργασίες, πραγματοποιήθηκε
προκαταρκτική καταγραφή, χαρτογραφική αποτύπωση και αξιολόγηση των εγκαταλελειμμένων
οπωρώνων σε μία ευρύτερη ορεινή και ημιορεινή έκταση της Βόρειας Ελλάδας και συγκεκριμένα
στις παρακάτω περιοχές:
-

Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς - Λευκίμης – Σουφλίου

-

Οροσειρά Ροδόπης

-

Όρη Λεκάνης - Στενά Νέστου

-

Όρος Μπέλες

-

Ορεινό τόξο Αλμωπίας

-

Όρος Γράμος

-

Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου

Η καταγραφή αφορούσε θέσεις όπου υπάρχουν καλλιεργημένα ή αυτοφυή οπωροφόρα δέντρα
και θάμνοι. Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν οι εξής κατηγορίες θέσεων:
-

Θέσεις οπωρώνων επιβεβαιωμένες από την επιτόπια έρευνα.

-

Θέσεις οπωρώνων επιβεβαιωμένες από τη βιβλιογραφία ή/και αξιόπιστες μαρτυρίες.

-

Πιθανές θέσεις οπωροφόρων από την εξέταση δορυφορικών εικόνων.

-

Θέσεις οπωροφόρων μη εγκαταλελειμμένων (κοντά σε κατοικημένους οικισμούς, αγροτικές
εκτάσεις με εκμεταλλεύσεις κα).

Η καταγραφή έγινε με το συνδυασμό των παρακάτω τρόπων: i. Συγκέντρωση και μελέτη σχετικής
δημοσιευμένης βιβλιογραφίας καθώς και αξιόπιστων αδημοσίευτων δεδομένων, ii. Εκτενής
μελέτη δορυφορικών φωτογραφιών και χαρτών, iii. Επιτόπιες επισκέψεις για έρευνα στις
παραπάνω περιοχές.

Σύμφωνα πάντα με το ΤΔΕ, με βάση την παραπάνω έρευνα, έπρεπε να επιλεχθεί, ανάμεσα από τις
περιοχές που διερευνήθηκαν, η περιοχή που θα γίνει η πιλοτική εφαρμογή των προτάσεων. Η
έκθεση με την τεκμηρίωση της επιλογής και την προκαταρκτική παρουσίαση της περιοχής
αποτελεί το παρόν παραδοτέο. Το τελικό κείμενο παραδόθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
από τη σχετική Σύμβαση στο τέλος του Μαρτίου 2015.

2.

Σύνοψη προκαταρκτικής καταγραφής

Συνολικά, στην Α’ φάση κατά καταγράφηκαν 481 θέσεις με οπωροφόρα δέντρα εντός των
περιοχών της έρευνας και συγκεκριμένα:
Πίνακας 1. Θέσεις οπωροφόρων ανά περιοχή μελέτης και μέθοδο καταγραφής
Έκταση
(hect)

Περιοχές μελέτης
Εθνικό
Πάρκο
Δάσους
Δαδιάς
Λευκίμης
–
Σουφλίου

144.750

Οροσειρά Ροδόπης

Όρη Λεκάνης - Στενά Νέστου

Ορεινό τόξο Αλμωπίας

Όρος Γράμος

Πάρκο

77.254

28.614

Όρος Μπέλες

Εθνικό
Πίνδου

42.800

117.411

57.433

Βόρειας

146.259

Μέθοδος καταγραφής
Επιτόπια έρευνα
Βιβλιογραφία
Δορυφορικές εικόνες
Μη εγκαταλ/μένοι
Επιτόπια έρευνα
Βιβλιογραφία
Δορυφορικές εικόνες
Μη εγκαταλ/μένοι
Επιτόπια έρευνα
Βιβλιογραφία
Δορυφορικές εικόνες
Μη εγκαταλ/μένοι
Επιτόπια έρευνα
Βιβλιογραφία
Δορυφορικές εικόνες
Μη εγκαταλ/μένοι
Επιτόπια έρευνα
Βιβλιογραφία
Δορυφορικές εικόνες
Μη εγκαταλ/μένοι
Επιτόπια έρευνα
Βιβλιογραφία
Δορυφορικές εικόνες
Μη εγκαταλ/μένοι
Επιτόπια έρευνα
Βιβλιογραφία
Δορυφορικές εικόνες
Μη εγκαταλ/μένοι

Αριθμός
Οπωρώνων
13
4
6
51
60
20
15
28
33
39
17
1
16
21
14
36
9
37
4
6
60

Σύνολο

Σύνολο

23

146

91

18

51

45

107
481

Ακολουθεί μία σύντομη περιγραφή των 7 περιοχών:

1. Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς - Λευκίμης – Σουφλίου
Για την οριοθέτηση της περιοχής έρευνας χρησιμοποιήθηκαν τα όρια του Εθνικού Πάρκου Δάσους
Δαδιάς - Λευκίμης – Σουφλίου. Το Εθνικό Πάρκο βρίσκεται στο μέσο του νομού Έβρου. Καλύπτει

έκταση 428.000 στρ, από τα οποία τα 72.900 στρ. είναι αυστηρά προστατευόμενη ζώνη. Το 1980 η
περιοχή ανακηρύχτηκε προστατευόμενη και από το 2006 έχει χαρακτηριστεί ως Εθνικό Πάρκο.
Καλύπτεται σε μεγάλη έκταση από δάση Μαύρης Πεύκης και διαφόρων ειδών δρυός. Το τοπίο
είναι σύνθετο, καθώς η εκτατική χρήση της γης από τον άνθρωπο έχει οδηγήσει στη διαμόρφωση
ενός πλούσιου μωσαϊκού τοπίων με πολλές εναλλαγές και διάκενα στα δάση. Η περιοχή επλήγη
σημαντικά από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά του 2011.

Εικόνα 1. Καταγεγραμμένες θέσεις οπωροφόρων στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς - Λευκίμμης – Σουφλίου

2. Οροσειρά Ροδόπης
Για την οριοθέτηση της περιοχής έρευνας χρησιμοποιήθηκαν τα όρια του Εθνικού Πάρκου
Δάσους Οροσειράς Ροδόπης, αλλά ερευνήθηκαν μόνο τα τμήματα που εντάσσονται στον κύριο

ορεινό όγκο της παραπάνω Οροσειράς, αφαιρέθηκε δηλαδή από την επικράτεια του Εθνικού
Πάρκου ένα μικρό μέρος νότια και δυτικά του ποταμού Νέστου. Το Εθνικό Πάρκο Οροσειράς
Ροδόπης (ΕΠΟΡ) περιλαμβάνει το κεντρικό και δυτικό τμήμα του ορεινού συγκροτήματος της
Ροδόπης, από τις βορειοανατολικές πλαγιές του όρους Φαλακρού και εν συνεχεία βορείως τού
ποταμού Νέστου μέχρι τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και την ορεινή περιοχή της Ξάνθης. Η
Οροσειρά Ροδόπης είναι σήμερα πυκνά δασωμένη και φιλοξενεί όλες τις ζώνες βλάστησης της
Ευρώπης. Από την ευμεσογειακή των αειφύλλων πλατυφύλλων μέχρι τη σκανδιναβική ζώνη των
ψυχρόβιων κωνοφόρων, της ερυθρελάτης, δασικής πεύκης και της σημύδας. Στο μεγαλύτερο
μέρος της δεν συναντάμε πια κατοικημένα χωριά και η ανθρώπινη παρουσία περιορίζεται κυρίως
στα νότια άκρα (Παρανέστι, Σταυρούπολη, Σκαλωτή, Σιδηρόνερο κα). Μέχρι ωστόσο και τα μέσα
του 20ου αιώνα, η περιοχή φιλοξενούσε πολύ μεγαλύτερους πληθυσμούς, κυρίως κτηνοτρόφων
και για αυτό συναντάμε, όπως θα δούμε αναλυτικά παρακάτω, έναν εξαιρετικά μεγάλο αριθμό
εγκαταλελειμμένων οικισμών, πολύ μικρού συνήθως μεγέθους.

Εικόνα 2. Καταγεγραμμένες θέσεις οπωροφόρων στην Οροσειρά Ροδόπης.

3. Όρη Λεκάνης – Στενά Νέστου
Πρόκειται για ημιορεινή και ορεινή περιοχή που εκτείνεται κυρίως στο Νομό Καβάλας, και
λιγότερο στους Νομούς Ξάνθης (στην ανατολική πλευρά του Νέστου) και Δράμας, στα βόρεια.
Καθώς δεν υπάρχει επίσημη οριοθέτηση, η οριοθέτηση της περιοχής για τις ανάγκες της
παρούσας έρευνας έγινε ώστε να περιλαμβάνει τον κύριο όγκο των Ορέων Λεκάνης – Παλιάς
Καβάλας, καθώς και την περιοχή εκατέρωθεν των Στενών του Νέστου, από τη Σταυρούπολη ως
τους Τοξότες. Η περιοχή που επιλέχθηκε καλύπτει έκταση 77.254 εκτ. Καλύπτεται κυρίως από
φυλλοβόλα δάση οξιάς, διαφόρων ειδών δρυός, καστανιές, ρεματικής βλάστησης (κοντά κυρίως
στην κοίτη του Νέστου). Ανάμεσα στο δάσος υπάρχουν αρκετά ανοίγματα με αγροτικές και
λιβαδικές εκτάσεις, οι περισσότερες εγκαταλελειμμένες. Συνολικά, από οπωροφόρα δέντρα και
θάμνοι στην περιοχή μελέτης απαντώνται πολλές καστανιές (Castanea Sativa), Καρυδιές (Juglans
regia), πολλά είδη των γένους Pyrus (αχλαδιές) και Prunus (δαμασκηνιές και κερασιές), πολλές
αγριοτριανταφυλλιές (Rosa sp), αμπέλια, συκιές (Ficus carica) στα χαμηλότερα χωριά.

Εικόνα 3. Καταγεγραμμένες θέσεις οπωροφόρων στα Όρη Λεκάνης – Στενά Νέστου

4. Όρος Μπέλες
Πρόκειται για ορεινό όγκο στα βόρεια του Νομού Σερρών και της λίμνης Κερκίνης. Καθώς δεν
υπάρχει επίσημη οριοθέτηση, η οριοθέτηση της περιοχής για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας
έγινε ώστε να περιλαμβάνει τον κύριο όγκο του όρους Μπέλες. Η περιοχή που επιλέχθηκε
καλύπτει έκταση 28.614 εκτ. Καλύπτεται κυρίως από φυλλοβόλα δάση οξιάς, διαφόρων ειδών
δρυός και καστανιές. Παρά την έντονη παρουσία του ανθρώπου στην ιστορία, πρόκειται σήμερα
γενικά για πυκνά δασωμένο βουνό, με λίγα ανοίγματα με αγροτικές και λιβαδικές εκτάσεις.

5. Ορεινό τόξο Αλμωπίας
Πρόκειται για ορεινό τόξο της Δυτικής Μακεδονίας, που ξεκινά στα ανατολικά με το όρος Πάικο,
συνεχίζει στο κέντρο με την Τζένα και το Πίνοβο και καταλήγει στα δυτικά με το Βόρα (ΚαϊμάκΤσαλάν. Στο εσωτερικό του περικλείει την εύφορη και έντονα καλλιεργημένη πεδιάδα της
Αριδαίας, η οποία φιλοξενεί πολλούς σύγχρονους οπωρώνες. Το όρος Πάικο βρίσκεται στα
σύνορα των νομών Πέλλας και Κιλκίς, με κορυφή την Γκόλα-Τσούκα σε υψόμετρο 1.650 μέτρα.
Από Βορρά προς Νότο αποτελείται από τις κορυφές Σκρα (1097μ), Τσούμα (1219 μ.), Βερτόπια
(1490 μ.), Πύργος (1494 μ.), Κάντασι ή Καντάστι (1607 μ.) και Γκόλα Τσούκα (1650 μ.).Ανάμεσα
στις κορυφές Πύργος, Βερτόπια και Κάντασι περικλείεται μια οροπεδική έκταση με επίκεντρο τον
οικισμό Μεγάλα Λιβάδια. Το Πάικο φιλοξενεί το μεγαλύτερο δάσος Καστανιάς της Ελλάδας, με
4.500 στρέμματα καστανιών, εκ των οποίων τα 2.500 είναι καλλιεργήσιμα. Γύρω στις 300
οικογένειες έχουν ως δεύτερη ασχολία το κάστανο και υπολογίζεται ότι η ετήσια παραγωγή
φτάνει στους 500-600 τόνους, ανάλογα με τη χρονιά. Το υπόλοιπο βουνό καλύπτεται από δάση,
κυρίως οξιάς και βελανιδιάς, ενώ στα χαμηλότερα υψόμετρα περιλαμβάνει και αρκετές αγροτικές
εκτάσεις. Η Τζένα και το Πίνοβο αντίθετα είναι δύο μικρά, απόκρημνα βουνά με απότομες
πλαγιές, χωρίς πολλά ανοίγματα και καλλιέργειες. Οι υψηλότερες κορυφές είναι αντίστοιχα στα
2.182 και 2.156 μ. Ο Βόρας (ή Καϊμακτσαλάν) είναι το τρίτο ψηλότερο βουνό της Ελλάδας (2.524
μ.) και βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του νομού Πέλλας έως τα όρια με το νομό Φλώρινας.
Συνεχίζεται και πέρα από τα σύνορα στην πλευρά της ΠΓΔΜ. Καλύπτεται από πυκνά δάση δρυός,

οξιάς και πεύκης, με λίγα και σχετικά μικρά ανοίγματα, χαρακτηρίζεται από μεγάλα υψόμετρα και
διαθέτει και εκτενή ψευδο-αλπικά λιβάδια, όπου λειτουργεί και χιονοδρομικό κέντρο. Καθώς δεν
υπάρχει επίσημη οριοθέτηση, η οριοθέτηση της περιοχής για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας
έγινε ώστε να περιλαμβάνει τον κύριο όγκο του τόξου. Καθώς η έκταση είναι μεγάλη και το τοπίο
αρκετά διαφορετικό, από τις χαμηλές εκτάσεις αγροτικού χαρακτήρα γύρω από τον κάμπο της
Αριδαίας, ως τα αλπικά λιβάδια του Βόρα, στην περιοχή αναμένεται να απαντώνται τα
περισσότερα από τα είδη οπωροφόρων δέντρων και θάμνων που αναφέρονται στην εισαγωγή και
μία συνάθροισή τους εδώ δεν θα προσέθετε κάποια πληροφορία.

Εικόνα 4. Καταγεγραμμένες θέσεις οπωροφόρων στο ορεινό τόξο Αλμωπίας

6. Όρος Γράμος
Ο Γράμος βρίσκεται στο βορειότερο άκρο της Πίνδου. Με υψόμετρο τα 2.520 μέτρα αποτελεί το
τέταρτο ψηλότερο βουνό της Ελλάδας. Διοικητικά μοιράζεται στους νομούς Καστοριάς και

Ιωαννίνων, ενώ συνεχίζεται στη γειτονική Αλβανία. Ανάμεσα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
βουνού, αξίζει να αναφερθεί η μακρά γεωλογική ιστορία του και οι ιδιαίτεροι γεωλογικοί
σχηματισμοί. Τα δάση καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του Γράμου. Το τοπίο συμπληρώνεται από
λιβάδια, αραιά δάση και μικρές αγροτικές εκτάσεις. Η βλάστηση χωρίζεται γενικά σε τέσσερις
βασικές ζώνες: α) Στις κοιλάδες και τις ρεματιές ιτιές, σκλήθρα και άλλα δέντρα σχηματίζουν
πλούσιες κοινότητες πυκνής παραποτάμιας βλάστησης, η οποία μπορεί να παίρνει και τη
χαρακτηριστική μορφή της «στοάς». Συναντάμε ακόμα και πιο σπάνια δέντρα, όπως τα
σφενδάμια, οι φλαμουριές, οι φτελιές. β) Πάνω από τις ρεματιές κυριαρχούν τα διάφορα είδη της
βελανιδιάς, σχηματίζοντας θαμνότοπους ή δάση, συνήθως μαζί με άλλα φυλλοβόλα δέντρα. γ)
Ψηλότερα, κοντά στα 1000 μ., ξεκινάνε τα μεγάλα και παραγωγικά δάση της Μαύρης Πεύκης και
της Οξιάς. Εκεί θα συναντήσουμε ακόμα Έλατα και Ρόμπολα. δ) Τα δάση αυτά αραιώνουν και
τελικά σταματάνε στα μεγαλύτερα υψόμετρα, τη θέση τους καταλαμβάνουν τα εκτενή ψευδοαλπικά λιβάδια του Γράμου. Τα δάση της περιοχής δέχτηκαν ένα μεγάλο πλήγμα από τις
καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2007. Σε όλες αυτές τις ζώνες, συναντάμε
συνολικά πάνω από 487 είδη φυτών, ένας αριθμός εξαιρετικά μεγάλος για ένα μόνο βουνό.
Ειδικά μάλιστα όταν 21 από αυτά είναι ενδημικά, δηλαδή υπάρχουν μόνο στο Γράμο ή στη γύρω
περιοχή.

Εικόνα 5. Καταγεγραμμένες θέσεις οπωροφόρων στο Γράμο

7. Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου
Το Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου είναι η μεγαλύτερη σε έκταση προστατευόμενη περιοχή της
Ελλάδας και περιλαμβάνει τους Εθνικούς Δρυμούς Πίνδου και Βίκου–Αώου. Περικλείει ορισμένα
από τα μεγαλύτερα ορεινά συγκροτήματα στα Βαλκάνια και η σημασία του για τη διατήρηση
απειλούμενων ειδών θηλαστικών, πτηνών, ιχθύων και αμφιβίων είναι τεράστια. Στο εσωτερικό
του περιλαμβάνονται αρκετά φυσικά οικοσυστήματα ενώ και η ανθρώπινη παρουσία έχει
διαμορφώσει το μωσαϊκό στο τοπίο διαμέσου της κτηνοτροφίας και των διάσπαρτων γεωργικών
καλλιεργειών στο δάσος. Σύμφωνα με την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη που έχει συνταχθεί για

την περιοχή (Γουδέλης συντ. 1999), η μεγάλη ποικιλία του γεωλογικού υπόβαθρου της περιοχής
(φλύσχης, ασβεστόλιθοι, δολομίτες, οφειτικά πετρώματα, γρανίτες) σε συνδυασμό με το ισχυρό
ανάγλυφο και τις μεγάλες υψομετρικές διαφορές συντελούν στη σύνθεση ενός μωσαϊκού
βιοτόπων, το οποίο με τη σειρά του αντικατοπτρίζεται από ένα επίσης πολυποίκιλο μωσαϊκό
οικοσυστημάτων, με κύριο χαρακτηριστικό τους τη μεγάλη ποικιλία ειδών, τόσο οριζόντια όσο και
κατακόρυφα. Τα δάση της περιοχής μοιράζονται μεταξύ πλατύφυλλων (49%) και κωνοφόρων
ειδών (51%). Στα πλατύφυλλα είδη κυριαρχούν η Δρυς (54,3%) και η Οξιά (24,3%), ενώ στα
κωνοφόρα κυρίαρχο είδος είναι η Μαύρη Πεύκη (82,6%) και ακολουθούν η Ελάτη και
Λευκόδερμη. Στη μεγάλη ποικιλία δασικών και αγροδασικών συστημάτων που περιλαμβάνει η
περιοχή, απαντάται το σύνολο σχεδόν των ειδών καρποφόρων δέντρων και θάμνων που
αναφέρονται στην αρχή. Σύμφωνα με τον Kalyan (2009) που μελέτησε τους εγκαταλελειμμένους
οπωρώνες της περιοχής, ως σημαντικά ενδιαιτήματα της αρκούδας, τα βασικότερα είδη που
ξεχωρίζουν είναι τα είδη της άγριας μηλιάς (Malus spp.), αχλαδιάς (Pyrus amygdaliformis, Pyrus
pyraster), Prunus domestica και οι γνωστοί θάμνοι

των γενών Rubus (Rubus hirtus, Rubus

canescens, Rubus idaeus), Sorbus (Sorbus torminalis, S. domestica S. aucuparia), Rosa (Rosa canina,
R. agrestis, R. Pulverulenta, R. heckeliana). Αναφέρονται ακόμα καστανιές (Castanea sativa) και
φουντουκιές (Corylus avellana).
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3.

Κριτήρια επιλογής

Τα κριτήρια της επιλογής της περιοχής πιλοτικής εφαρμογής προκύπτουν μέσα από τη στόχευση
του έργου, ο οποίο στοχεύει τελικά στην επεξεργασία, την προώθηση και την πιλοτική εφαρμογή
προτάσεων για την αξιοποίηση των εγκαταλελειμμένων οπωρώνων και άλλων φυτικών ειδών,
αυτοφυών ή εγκαταλελειμμένων, με σκοπό την παραγωγή νέων, καινοτόμων διατροφικών
προϊόντων χαμηλού περιβαλλοντικού κόστους και υψηλής διατροφικής αξίας, με τελικό πάντα
σκοπό την προστασία και διατήρηση των εγκαταλελειμμένων οπωρώνων.
Από τη σκοπιά αυτή, η επιλεγμένη περιοχή θα πρέπει σε κάθε περίπτωση:
-

Να διαθέτει επαρκείς εγκαταλελειμμένους οπωρώνες, σχετικά προσβάσιμους και με
επαρκή αριθμό και ποικιλία οπωροφόρων δέντρων.

-

Να αποτελεί πεδίο δραστηριότητας ενεργών παραγωγών (αγροτών, κτηνοτρόφων,
μελισσοκόμων κα), οι οποία θα αποτελέσουν και τους αποδέκτες των προτάσεων που θα
προκύψουν.

Επίσης, στην επιτυχία του έργου θα συμβάλλουν σημαντικά οι παρακάτω παράγοντες:
-

Η περιοχή να έχει παράδοση στην παραγωγή και την κυκλοφορία φρούτων ή
παραγόμενων.

-

Οι εγκαταλελειμμένοι οπωρώνες να βρίσκονται σε σχετικά καλή κατάσταση διατήρησης.

-

Οι οπωρώνες να διατηρούν σημαντική ιστορική και κοινωνική σημασία, όπως συμβαίνει
όταν σηματοδοτούν πχ τη θέση εξαφανισμένων οικισμών, ή να συνοδεύονται από
σημαντικά συνοδά πολιτιστικά στοιχεία (γεφύρια, βρύσες, πεζούλες κα).

-

Οι οπωρώνες να έχουν σχετικά μεγάλη οικολογική αξία. Αυτό ισχύει όταν οι οπωρώνες
έχουν σημαντικό ρόλο ως στοιχεία του τοπίου, όταν συμβάλλουν σημαντικά στη δομική
πολυπλοκότητα του γενικότερου δασικού οικοσυστήματος, ή όταν η περιοχή φιλοξενεί
σημαντικά είδη που τρέφονται από τους οπωρώνες, όπως η αρκούδα.

-

Οι οπωρώνες της περιοχές να φιλοξενούν τοπικές, σπάνιες ή υπό εξαφάνιση ποικιλίες
οπωροφόρων δέντρων.

-

Η περιοχή να φιλοξενεί δραστηριότητες μελισσοκόμων.

-

Η περιοχή να υποδέχεται οικοτουρίστες και να διαθέτει οικοτουριστικές επιχειρήσεις,
κυρίως καταστήματα σίτισης και φιλοξενίας, οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν στην
απορρόφηση των προϊόντων.

Με βάση τις παραπάνω σκέψεις, προτείνονται τα εξής συγκεκριμένα αντικειμενικά κριτήρια για
την επιλογή της περιοχής:
1) Αριθμός καταγεγραμμένων θέσεων οπωρώνων
2) Αριθμός καταγεγραμμένων θέσεων εγκαταλελειμμένων οπωρώνων
3) Κατάσταση εγκαταλελειμμένων οπωρώνων
4) Ιστορική σημασία εγκαταλελειμμένων οπωρώνων
5) Εκτιμώμενος αριθμός και σημασία συνοδών πολιτιστικών στοιχείων
6) Ένταση παραγωγικής δραστηριότητας του πρωτογενούς τομέα
7) Οικοτουριστική δραστηριότητα και υποδομή
8) Οικολογική σημασία οπωρώνων
Τα δυο πρώτα κριτήρια είναι καθαρά ποσοτικά, με βάση πάντα την προκαταρκτική καταγραφή
που έγινε και αναφέρεται παραπάνω. Τα υπόλοιπα κριτήρια είναι ποιοτικά (κοινωνικά,
οικονομικά και περιβαλλοντικά) και η αξιολόγησή τους γίνεται με ευθύνη και κρίση του ερευνητή,
και με βάση πάντα την επιτόπια και βιβλιογραφική έρευνα που διεξάχθηκε.

4.

Αξιολόγηση περιοχών

4.1 Ποιοτική αξιολόγηση
1. Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς - Λευκίμης – Σουφλίου
Οι καταγεγραμμένες θέσεις είναι λίγες σε απόλυτο αριθμό (23 θέσεις σε 42.800 hect) και σχετικά
λίγες, αναλογικά με την έκταση της περιοχής και σε σχέση με τις υπόλοιπες εξεταζόμενες περιοχές
(1 θέση ανά 1861 hect). Αντίστοιχα λίγοι είναι και οι εγκαταλελειμμένοι οπωρώνες (17 θέσεις). Τα
περισσότερα δέντρα και θάμνοι καταγράφονται σε θέσεις γύρω από κατοικημένους οικισμούς και
στους λίγους εγκαταλελειμμένους που βρίσκονται εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου, σε
λιβάδια και άλλα ανοίγματα του δάσους και ανάμεσα σε καλλιεργούμενα και εγκαταλελειμμένα
χωράφια.
Η κατάσταση των εγκαταλελειμμένων οπωρώνων δεν είναι καλή. Κάποιες θέσεις έχουν πληγεί
από την πυρκαγιά του 2011. Άλλες θέσεις σταδιακά χάνονται, καθώς τα ανοίγματα στο δάσος
σταδιακά μειώνονται και τα παλιά χωράφια και λιβάδια καλύπτονται από το δάσος, όσο
μειώνεται αντίστοιχα η ορεινή εκτατική κτηνοτροφία και –ακόμα περισσότερο- η γεωργία, κυρίως
πέρα από τις πεδινές εκτάσεις.
Η ιστορική σημασία τους είναι μεγάλη, καθώς ανάμεσα στις σημαντικότερες θέσεις είναι αυτές
γύρω από τους παλιούς οικισμούς Κοίλα, Βυρίνη, Πεσσάνη και Κοτρωνιά.
Σχεδόν όλες οι θέσεις συνοδεύονται από σημαντικά πολιτιστικά στοιχεία, όπως πέτρινα γεφύρια,
χαλάσματα, πεζούλες κα.
Ο πρωτογενής τομέας στην περιοχή παραμένει σχετικά δραστήριος, με αρκετή κτηνοτροφία,
μελισσοκομία και περιορισμένη ορεινή γεωργία. Μεγάλη σημασία έχει η καλλιέργεια
οπωροφόρων για την παραγωγή μεταξιού (σηροτροφία).
Η περιοχή αποτελεί σημαντικό οικοτουριστικό προορισμό, από τους πρώτους στην Ελλάδα, με
αρκετές σχετικές υποδομές (ξενοδοχεία, καταστήματα). Σημειώνεται ακόμα η λειτουργία του
Φορέα Διαχείρισης και του Κέντρου Πληροφόρησης.

Η οικολογική σημασία των οπωρώνων είναι μεγάλη, καθώς αποτελούν πολύτιμα ανοίγματα σε
ένα δάσος κωνοφόρων που απειλείται από πυρκαγιές. Επίσης Για τη σημασία των
εγκαταλελειμμένων οπωρώνων της περιοχής σημειώνεται ότι αυτή αποτελεί περιοχή σταδιακής
επαναποίκισης από άτομα αρκούδας (Ursus arctos), τα οπoία προέρχονται από τον πυρήνα του
πληθυσμού της Ροδόπης.
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2. Οροσειρά Ροδόπης
Οι καταγεγραμμένες θέσεις είναι οι περισσότερες σε απόλυτο αριθμό (146 θέσεις σε 144.750 hect)
και επίσης πολλές, αναλογικά με την έκταση της περιοχής και σε σχέση με τις υπόλοιπες
εξεταζόμενες περιοχές (1 θέση ανά 991 hect). Αντίστοιχα πολλοί είναι και οι εγκαταλελειμμένοι
οπωρώνες (131 θέσεις). Οι περισσότερες από αυτές τις θέσεις μάλιστα αφορούν τυπικούς
εγκαταλελειμμένους οπωρώνες, οι οποίοι έχουν απομείνει στους πολλούς εγκαταλελειμμένους
οικισμούς της περιοχής και σε διάφορες θέσεις πρώην αγροτικών εκτάσεων γύρω από αυτούς.

Η κατάσταση των εγκαταλελειμμένων οπωρώνων δεν είναι καλή. Οι περισσότερες από τις θέσεις
αυτές σταδιακά χάνονται, εξαιτίας της γρήγορης κάλυψης του εδάφους από δασικά είδη.
Η ιστορική σημασία τους είναι μεγάλη, πολλοί από αυτούς σηματοδοτούν τη θέση δεκάδων
εγκαταλελειμμένων και εν πολλοίς εξαφανισμένων οικισμών, κάποιοι εκ των οποίων υπήρξαν
σημαντικοί ιστορικά.
Σχεδόν όλες οι θέσεις συνοδεύονται από σημαντικά πολιτιστικά στοιχεία, όπως πέτρινα γεφύρια,
χαλάσματα, πεζούλες κα. Χαρακτηριστικές είναι οι βρύσες που βρίσκονται σε όλη την περιοχή των
Πομακοχωρίων Ξάνθης και συνοδεύονται πολλές φορές από οπωροφόρα.
Ο πρωτογενής τομέας στην περιοχή είναι σχετικά περιορισμένος, και επικεντρώνεται κυρίως στην
κοιλάδα του Νέστου. Στις ψηλότερες δασικές εκτάσεις, ελάχιστες ενεργές εκμεταλλεύσεις
παραμένουν, κυρίως κτηνοτροφικές. Υπάρχει σημαντική μελισσοκομία. Καλύτερη είναι η
κατάσταση στην περιοχή των Πομακοχωρίων της Ξάνθης, όπου διατηρείται σε σημαντικό βαθμό η
ορεινή γεωργία, συμπεριλαμβανομένων και πολλών οπωροφόρων.
Η περιοχή αποτελεί σχετικά γνωστό οικοτουριστικό προορισμό, χωρίς όμως μεγάλη προσέλευση.
Διαθέτει αρκετές σχετικές υποδομές (ξενοδοχεία, καταστήματα), κυρίως στη Σταυρούπολη και το
Παρανέστι. Σημειώνεται ακόμα η λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης.
Η οικολογική σημασία των οπωρώνων είναι μεγάλη, καθώς λόγω του αριθμού και της έκτασής
τους φιλοξενούν πολλά είδη και αυξάνουν σημαντικά τη δομική πολυπλοκότητα του γενικότερου
δασικού συστήματος και του τοπίου, το οποίο κυριαρχείται κατά τα άλλα από δάση. Εξάλλου, οι
εγκαταλελειμμένοι οπωρώνες της Ροδόπης ήταν από τους λίγους που έχουν ήδη συγκεντρώσει το
επιστημονικό ενδιαφέρον, αφού στηρίζουν τροφικά το σημαντικό πληθυσμό Καφέ Αρκούδας που
επιβιώνει στην περιοχή. Έτσι, στο παρελθόν, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος
LIFE99/ΝΑΤ/GR/006498, έχει γίνει μία πρώτη καταγραφή οπωρώνων και κάποιες σχετικές δράσεις, όπως
φυτεύσεις, οι οποίες ωστόσο δεν είχαν συνέχεια.
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3. Όρη Λεκάνης – Στενά Νέστου
Οι καταγεγραμμένες θέσεις είναι πολλές σε απόλυτο αριθμό (91 θέσεις σε 77.254 hect) και οι
περισσότερες, αναλογικά με την έκταση της περιοχής, σε σχέση με τις υπόλοιπες εξεταζόμενες
περιοχές (1 θέση ανά 849 hect). Σχετικά λιγότεροι είναι οι εγκαταλελειμμένοι οπωρώνες (61
θέσεις). Πολλές από αυτές τις θέσεις μάλιστα αφορούν τυπικούς εγκαταλελειμμένους οπωρώνες, οι
οποίοι έχουν απομείνει στους πολλούς εγκαταλελειμμένους οικισμούς της περιοχής και σε διάφορες
θέσεις πρώην αγροτικών εκτάσεων γύρω από αυτούς.

Η κατάσταση των εγκαταλελειμμένων οπωρώνων δεν είναι καλή, αλλά συγκριτικά καλύτερη από
άλλες περιοχές, αφού η πορεία της δάσωσης φαίνεται να έχει προχωρήσει σχετικά λιγότερο και
τα ανοίγματα παραμένουν.
Η ιστορική σημασία τους είναι μεγάλη, καθώς κάποιοι από αυτούς σηματοδοτούν τη θέση
σημαντικών εγκαταλελειμμένων οικισμών, με χαρακτηριστικότερους το Κοκκαλά, την Αγέλη, τη
Σεμέλη, το Κρωμνικό, τα Λιβερά. Πολλές θέσεις συνοδεύονται από σημαντικά πολιτιστικά στοιχεία,

όπως βρύσες, χαλάσματα, πεζούλες κα.

Ο πρωτογενής τομέας στην περιοχή διατηρεί κάποια δραστηριότητα σε κάποιους τομείς, ακόμα
και σε υψηλές ζώνες (πχ στο οροπέδιο της Λεκάνης). Άλλου όμως είναι περιορισμένος ή τελείως
εξαφανισμένος. Υπάρχουν αρκετές εκμεταλλεύσεις, κυρίως κτηνοτροφικές. Υπάρχει επίσης
μελισσοκομία.
Η περιοχή αποτελεί δεν αποτελεί γνωστό οικοτουριστικό προορισμό, με εξαίρεση τα Στενά του
Νέστου. Βρίσκεται όμως κοντά σε άλλους οικοτουριστικούς προορισμούς (Εθνικό Πάρκο
Οροσειράς Ροδόπης, Δέλτα Νέστου) και σε άλλα τουριστικά και οικιστικά κέντρα, τα οποία
διαθέτουν πολλές σχετικές υποδομές (ξενοδοχεία, καταστήματα).
Η οικολογική σημασία των οπωρώνων είναι μεγάλη, καθώς λόγω του αριθμού και της έκτασής
τους. Για τη σημασία των εγκαταλελειμμένων οπωρώνων της περιοχής σημειώνεται ότι αυτή αποτελεί
περιοχή σταδιακής επαναποίκισης από άτομα αρκούδας (Ursus arctos), τα οπoία προέρχονται από τον
πυρήνα του πληθυσμού της Ροδόπης.

Εικόνα 10. Ο τυπικός εγκαταλελειμμένος οικισμός του Κοκκαλά

4. Όρος Μπέλες
Οι καταγεγραμμένες θέσεις είναι λίγες σε απόλυτο αριθμό (18 θέσεις σε 28.614 hect) και επίσης
λίγες, αναλογικά με την έκταση της περιοχής, σε σχέση με τις υπόλοιπες εξεταζόμενες περιοχές (1
θέση ανά 1590 hect). Σχετικά λίγοι είναι και οι εγκαταλελειμμένοι οπωρώνες (17 θέσεις).
Σημειώνεται ότι λόγω του μικρού αριθμού και των πρακτικών περιορισμών, η περιοχή απορρίφθηκε εκ
των προτέρων και δεν έγινε αναλυτική επιτόπια έρευνα στην περιοχή. Έτσι, δεν μπορεί να εκτιμηθεί η

κατάσταση των εγκαταλελειμμένων οπωρώνων, η ιστορική σημασία κα.
Ο πρωτογενής τομέας στην περιοχή διατηρεί ελάχιστη δραστηριότητα στις υψηλές ζώνες.
Η περιοχή αποτελεί γνωστό οικοτουριστικό προορισμό, με πολλές σχετικές υποδομές
(ξενοδοχεία, καταστήματα).
Η οικολογική σημασία των οπωρώνων είναι περιορισμένη, λόγω του μικρού αριθμού και της
έκτασής τους.

5. Ορεινό τόξο Αλμωπίας
Οι καταγεγραμμένες θέσεις είναι λίγες σε απόλυτο αριθμό (51 θέσεις σε 117.411 hect) και οι
λιγότερες, αναλογικά με την έκταση της περιοχής, σε σχέση με τις υπόλοιπες εξεταζόμενες
περιοχές (1 θέση ανά 2302 hect). Ακόμα λιγότεροι είναι οι εγκαταλελειμμένοι οπωρώνες (37
θέσεις). Συγκριτικά με άλλες περιοχές, το βουνό δεν διαθέτει πολλές θέσεις τυπικών εγκαταλελειμμένων
οπωρώνων. Οι περισσότερες συγκεντρώνονται γύρω από το Πάικο, αφορούν όμως κυρίως θέσεις όπου
συνεχίζεται η καλλιέργεια. Τα όρη Τζένα, Πίνοβο και Βόρας περιέχουν λίγες συγκριτικά θέσεις. Για αυτό,
εξαιτίας των χρονικών περιορισμών που υπήρχαν για την προετοιμασία του συγκεκριμένου παραδοτέου,
δεν κρίθηκε ως προτεραιότητα η αναλυτική τους διερεύνηση.

Η κατάσταση των εγκαταλελειμμένων οπωρώνων είναι σχετικά καλύτερη από άλλες περιοχές,
αφού η πορεία της δάσωσης φαίνεται να έχει προχωρήσει σχετικά λιγότερο και τα ανοίγματα
παραμένουν.

Η ιστορική σημασία τους είναι περιορισμένη, καθώς λίγοι από αυτούς σηματοδοτούν τη θέση
σημαντικών εγκαταλελειμμένων οικισμών.
Κάποιες θέσεις συνοδεύονται από σημαντικά πολιτιστικά στοιχεία, όπως βρύσες, χαλάσματα,
πεζούλες κα.
Ο πρωτογενής τομέας στην περιοχή διατηρεί σημαντική δραστηριότητα. Στο εσωτερικό του
περικλείει την εύφορη και έντονα καλλιεργημένη πεδιάδα της Αριδαίας, η οποία φιλοξενεί πολλούς
σύγχρονους οπωρώνες. Το Πάικο φιλοξενεί το μεγαλύτερο δάσος Καστανιάς της Ελλάδας, με 4.500
στρέμματα καστανιών, εκ των οποίων τα 2.500 είναι καλλιεργήσιμα. Γύρω στις 300 οικογένειες έχουν ως
δεύτερη ασχολία το κάστανο και υπολογίζεται ότι η ετήσια παραγωγή φτάνει στους 500-600 τόνους,
ανάλογα με τη χρονιά. Η περιοχή έτσι έχει συνολικά μεγάλη παράδοση στην καλλιέργεια

οπωροφόρων. Υπάρχουν επίσης αρκετές κτηνοτροφικές και μελισσοκομικές εκμεταλλεύσεις. Στα
πιο απομακρυσμένα χωριά ωστόσο, υπάρχει τάση συρρίκνωσης και εγκατάλειψης.
Η περιοχή αποτελεί αποτελεί σχετικά γνωστό οικοτουριστικό προορισμό, ιδιαίτερα σε κάποια
σημεία (Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρα, Μεγάλα Λιβάδια Πάικου κα). Διαθέτει έτσι κάποιες σχετικές
υποδομές (ξενοδοχεία, καταστήματα).
Η οικολογική σημασία των εγκαταλελειμμένων οπωρώνων είναι μέτρια, λόγω του μικρού
αριθμού και της έκτασής τους. Είναι πολύ σημαντικός όμως ο ρόλος των καλλιεργούμενων
οπωρώνων. Εξάλλου, στην περιοχή απαντώνται σποραδικά άτομα αρκούδας.

Εικόνα 11. Τυπικός εγκαταλελειμμένος οπωρώνας βαθειά στην κοιλάδα του Μεγάλου Ρέματος

6. Όρος Γράμος
Οι καταγεγραμμένες θέσεις είναι αρκετές σε απόλυτο αριθμό (45 θέσεις σε 57.433 hect) και
μάλλον πολλές, αναλογικά με την έκταση της περιοχής, σε σχέση με τις υπόλοιπες εξεταζόμενες
περιοχές (1 θέση ανά 1276 hect). Αρκετοί είναι και οι εγκαταλελειμμένοι οπωρώνες (36 θέσεις). Οι
περισσότερες και πιο ενδιαφέρουσες βρίσκονται στους πολλούς εγκαταλελειμμένους οικισμούς της
περιοχής, οι οποίοι έχουν το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, σε σχέση για παράδειγμα με αυτούς της Ροδόπης,
να είναι και σχετικά εκτενής και να περιέχουν μεγάλο αριθμό δέντρων.

Η κατάσταση των εγκαταλελειμμένων οπωρώνων είναι σχετικά καλύτερη από άλλες περιοχές, η
δάσωσή τους δεν προχωρά με τόσο γρήγορους ρυθμούς, ίσως λόγω του υψηλού υψόμετρου της περιοχής,
και παραμένουν σχετικά ανοικτοί, ενώ σημειώνεται και αρκετή αναγέννηση των ίδιων των ειδών των
οπωροφόρων.

Η ιστορική σημασία τους είναι πολύ μεγάλη, καθώς ιστορικά ο Γράμος έχει φιλοξενήσει πλήθος
κοινοτήτων και μεγάλους πληθυσμούς. Κατά τον 20ο αιώνα ωστόσο και καθώς ο Γράμος βρίσκεται στο
επίκεντρο των πολεμικών συρράξεων, η υποχρεωτική εκκένωση και η μετανάστευση οδήγησαν τελικά σε
ερήμωση τα περισσότερα ορεινά χωριά, αφήνοντας σήμερα πολλές θέσεις με εγκαταλελειμμένους

οικισμούς. Στο βουνό υπάρχουν ακόμα αρκετές Μονές και εκκλησίες (βλ. παρακάτω). Όλες οι θέσεις αυτές
αποτελούν σήμερα σημαντικές θέσεις εγκαταλελειμμένων οπωρώνων, με χαρακτηριστικότερες τους
παλιούς οικισμούς Λιανοτόπι, Βέρτενικ, Φούσια, Σλίμνιτσα, Γλυκονέρι, Γιαννοχώρι κα.

Πολλές θέσεις συνοδεύονται από σημαντικά ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία, όπως βρύσες,
χαλάσματα, πεζούλες κα.
Ο πρωτογενής τομέας στην περιοχή διατηρεί χαμηλή δραστηριότητα. Η γεωργία είναι σχετικά
περιορισμένη και εντοπίζεται κυρίως στην κοιλάδα του Αλιάκμονα και στις χαμηλότερες πλαγιές.
Υπάρχει ώμος ακόμα εκτατική κτηνοτροφία, κυρίως στα αλπικά λιβάδια, καθώς και μελισσοκομία.
Πολύ διαδεδομένη είναι ακόμα η συλλογή βοτάνων, μανιταριών κα.
Η περιοχή αποτελεί αποτελεί σχετικά γνωστό οικοτουριστικό προορισμό, με έμφαση ιδιαίτερα
στο Νεστόριο, όπου υπάρχουν σχετικές υποδομές (ξενοδοχεία, καταστήματα).
Η οικολογική σημασία των εγκαταλελειμμένων οπωρώνων είναι πολύ μεγάλη, λόγω της έκτασης
και της σχετικά καλής κατάστασής τους. Η σημασία που έχουν οι παλιοί οπωρώνες για τον πληθυσμό
Καφέ Αρκούδας της περιοχής έχουν οδηγήσει και εδώ σε δράσεις καταγραφής και εμπλουτισμού.

Εικόνα 12. Μεγάλη καρυδιά στα ερείπια του Όρσετς

7. Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου
Οι καταγεγραμμένες θέσεις είναι πολλές σε απόλυτο αριθμό (107 θέσεις σε 146.259 hect) αλλά
λιγότερες, αναλογικά με την έκταση της περιοχής, σε σχέση με τις υπόλοιπες εξεταζόμενες
περιοχές (1 θέση ανά 1367 hect). Πολύ λιγότεροι όμως είναι οι εγκαταλελειμμένοι οπωρώνες (47
θέσεις, αφού οι περισσότερες καταγεγραμμένες θέσεις αναφέρονται σε κατοικημένους οικισμούς και
λίγοι αφορούν τυπικούς εγκαταλελειμμένους οπωρώνες. Παρόλα αυτά, οι οπωρώνες γύρω από τα
περισσότερα χωριά είναι μάλλον εγκαταλελειμμένοι στην πράξη.

Η κατάσταση των εγκαταλελειμμένων οπωρώνων είναι μέτρια και η δάσωσή προχωρά γρήγορα
ακόμα και σε αυτούς που βρίσκονται δίπλα από οικισμούς.

Η ιστορική σημασία τους είναι περιορισμένη, καθώς λίγοι σηματοδοτούν τη θέση
εγκαταλελειμμένων οικισμών.
Πολλές θέσεις όμως συνοδεύονται από σημαντικά ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία, όπως
βρύσες, χαλάσματα, πεζούλες κα.
Ο πρωτογενής τομέας στην περιοχή διατηρεί κάποια δραστηριότητα, κυρίως λόγω της εκτατικής
κτηνοτροφίας. Πολύ διαδεδομένη είναι ακόμα η συλλογή βοτάνων, μανιταριών κα.
Η περιοχή αποτελεί αποτελεί έναν από τους γνωστότερους οικοτουριστικούς προορισμούς,
κυρίως στην πλευρά των Ιωαννίνων (Ζαγοροχώρια), και διαθέτει μεγάλο αριθμό από σχετικές
υποδομές (ξενοδοχεία, καταστήματα).
Η οικολογική σημασία των εγκαταλελειμμένων οπωρώνων είναι μεγάλη, κυρίως λόγω της
παρουσίας του σημαντικότερου για την Ελλάδα υποπληθυσμού Καφέ Αρκούδας.

Εικόνα 13. Τυπικός εγκαταλελειμμένος οπωρώνας στα χαλάσματα του Αγ. Νικολάου

4.2 Ποσοτική αξιολόγηση
Στον παρακάτω πίνακα, γίνεται μία απόπειρα ποσοτικοποίησης της αξιολόγησης που
παρουσιάστηκε παραπάνω. Είναι φανερό ότι η ποσοτικοποίηση αυτή είναι σχετική, ενώ η
άθροιση των επιμέρους βαθμολογιών είναι προβληματική, καθώς συνδυάζει παράγοντες
διαφορετικής ποιότητας και βαρύτητας. Η ποσοτική σύγκριση λοιπόν μόνο για λόγους

του
δραστηριότητας
Ένταση παραγωγικής
πρωτογενούς τομέα
2
3
3
2
6
2
3

Σύνολο

4
3
3
2
2
2
3

Οικολογική σημασία οπωρώνων

3
5
4
1
1
6
2

Εκτιμώμενος αριθμός και σημασία συνοδών
πολιτιστικών στοιχείων

εγκαταλελειμμένων
σημασία

3
2
4
3
4
5
3

Ιστορική
οπωρώνων

θέσεων
3
7
6
4
2
5
1

Οικοτουριστική δραστηριότητα και υποδομή

2
6
7
3
1
5
4

Κατάσταση εγκαταλελειμμένων οπωρώνων

Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς - Λευκίμης – Σουφλίου
Οροσειρά Ροδόπης
Όρη Λεκάνης - Στενά Νέστου
Όρος Μπέλες
Ορεινό τόξο Αλμωπίας
Όρος Γράμος
Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου

Αριθμός
καταγεγραμμένων
εγκαταλελειμμένων οπωρώνων

Πίνακας: Ποσοτική αξιολόγηση κριτηρίων επιλογής
περιοχής εφαρμογής
Κλίμακα 1-7

Αριθμός καταγεγραμμένων θέσεων οπωρώνων

εποπτικούς.

5
3
1
2
3
2
4

3
7
4
1
3
7
7

25
36
32
18
22
34
27

Σε κάθε περίπτωση, τόσο από την ποιοτική, όσο και από την ποσοτική αξιολογήση, προκύπτει μία
σχετική ιεράρχηση των εξεταζόμενων περιοχών που αποτυπώνει σε γενικές γραμμές το βαθμό
που αντιστοιχούν στις προτεραιότητες του παρόντος έργου:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Οροσειρά Ροδόπης
Όρος Γράμος
Όρη Λεκάνης - Στενά Νέστου
Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου
Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς - Λευκίμης – Σουφλίου
Ορεινό τόξο Αλμωπίας
Όρος Μπέλες

Είναι αυτονόητο ότι η ιεράρχηση αυτή δεν σχετίζεται και δεν αποτυπώνει γενικά την οικολογική
και κοινωνική σημασία των περιοχών, αλλά τη σημασία των εγκαταλελειμμένων οπωρώνων που
διαθέτουν, σε σχέση πάντα με τους σκοπούς του παρόντος έργου.

4.3 Αποτέλεσμα
Τελικά, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα, επιλέγεται ως περιοχή πιλοτικής
εφαρμογής το Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης.

5.

Σύντομη περιγραφή επιλεγμένης περιοχής

5.1 Φυσικό περιβάλλον
Η περιοχή μελέτης του συγκεκριμένου προγράμματος παρακολούθησης ταυτίζεται με την
επικράτεια του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης. Το Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης
περιλαμβάνει το κεντρικό και δυτικό τμήμα του ορεινού συγκροτήματος της Ελληνικής Ροδόπης.
Η οροσειρά της Ροδόπης μοιράζεται μεταξύ των δύο χωρών καταλαμβάνοντας συνολικά περίπου
19.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Το 82% της συνολικής έκτασης της Ροδόπης ανήκει στη
Βουλγαρία και το 18% βρίσκεται στην Ελλάδα. Το ΕΠΟΡ καταλαμβάνει έκταση 1.731.150
στρεμμάτων, με βόρεια όρια τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, από την περιοχή του Κ. Νευροκοπίου
Δράμας έως την περιοχή του Δημαρίου Ξάνθης και νότια όρια τις βορειανατολικές πλαγιές του
Φαλακρού όρους και τον ποταμό Νέστο. Διοικητικά υπάγεται στην Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης και συγκεκριμένα στις Περιφερειακές Ενότητες Δράμας και Ξάνθης και
στους Δήμους Κ. Νευροκοπίου, Δράμας, Παρανεστίου, Μύκης και Ξάνθης, ενώ δασοδιοικητικά
υπάγεται στις Διευθύνσεις Δασών Δράμας και Ξάνθης και τα Δασαρχεία Κ. Νευροκοπίου, Δράμας,
Σταυρούπολης και Ξάνθης.
Σύμφωνα με την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη που έχει εκπονηθεί στην περιοχή (Γκατζογιάννης
1999), η περιοχή συγκροτείται κατά 80% από υψηλές ορεινές (μέχρι 1700 μ.) και λιγότερο από
υπαλπικές (1700 – 1814 μ.) εκτάσεις. Εμφανίζει έντονα ορεινό, πολύμορφο και πολυσχιδές
ανάγλυφο, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ποικιλομορφίας εκθέσεων και κλίσεων, με ποικίλους
προσανατολισμούς (Δ, ΝΔ, Ν, ΝΑ και Α) και ήπιες έως σχετικά μεγάλες και απότομες κλίσεις.
Ξεκινώντας από τα σύνορα Ελλάδας – Βουλγαρίας στο Νομό Ξάνθης (ανατολικά της υπό μελέτη
περιοχής) δεσπόζουν οι κορυφές Μαύρη Πέτρα (υψόμετρο 1586 μ.) και Γυφτόκαμπος (1827 μ.).
Νοτιότερα συναντώνται οι κορυφές των ορέων Κούλα (1606 μ.) και Γεράνεια (1548 μ.). Στα
σύνορα των δύο Νομών Ξάνθης και Δράμας συναντώνται οι κορυφές Δρυμός (1608 μ.), Ερμάριον
(1440 μ.) και Ερύμανθος (1569 μ.).
Στην έκταση της περιοχής που ανήκει στο Νομό Δράμας συναντώνται στο ανατολικό μέρος οι
ορεινοί όγκοι του Τύμπανου (που βρίσκεται μεταξύ του Αρκουδορέματος και του Βαθυρέματος με
κορυφές τη Βρυσούλα (1195 μ.) και το Παλιοχώρι (1275 μ.). Δυτικότερα βρίσκονται οι ορεινοί

όγκοι των Κιτρινοβουνίου (1709 μ.), Στάμνας (1616 μ.), Όρη Βαλαώρα (1390 μ.) και ο ορεινός
όγκος του Υψώματος (1906 μ.) που βρίσκεται κοντά στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία,
στα όρια του Νομού Δράμας.
Στο κεντρικό τμήμα της περιοχής (περιοχή Νομού Δράμας) συναντώνται από βορρά προς νότο οι
κορυφές Πυραμίδα Κούτρα (1628 μ.), Κάτω Αλήκιοι (1554 μ.), Σκοτεινό (1523 μ.) και Δαλακούρας
(1280 μ.).
Στο δυτικό τμήμα της (περιοχές Νευροκοπίου και Ποταμών) συναντώνται οι ορεινοί όγκοι Ανθηρό
(1332 μ.), Σούζα (1089 μ.), Μεγάλο Τσερνάκι (1523 μ.) και Τσάκαλος (1576 μ.), που ουσιαστικά
απαρτίζουν το μεγάλο δασικό σύμπλεγμα της Ελατιάς. Η περιοχή καταλήγει δυτικά σε
χαμηλότερους ορεινούς όγκους, Πλάκες (1530 μ.), Μπακλαβάς (1371 μ.), Τούμπα (941 μ.),
Σταυρός (1058 μ.) και Άγ. Νικόλαος (948 μ.).
Τέλος, στο νοτιοδυτικό τμήμα της περιοχής, νότια του ποταμού Νέστου, δεσπόζει ο ορεινός
όγκος του Φαλακρού με υψόμετρο που φθάνει τα 2100 μέτρα.
Η περιοχή παρουσιάζει μεγάλο ποσοστό δασοκάλυψης που φτάνει το 84%. Αναλυτικά η
εδαφοκάλυψη φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Μορφές (τύποι) εδαφοκάλυψης

Έκταση (ha)

Έκταση (%)

Δάση – δασοσκεπείς εκτάσεις

118.059,72

68,18

Παρόχθια βλάστηση ρευμάτων

376,59

0,22

Μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις

26.819,50

15,49

Χορτολίβαδα

19.074,93

11,02

Αγροτικές εκτάσεις

5.822,46

3,36

Άγονες, γυμνές, βραχώδεις εκτάσεις

612,69

0,35

Νερό (λεκάνη κατάκλυσης)

2.366,95

1,37

Οικισμοί

17,25

0,01

Σύνολο

173.150,09

100,00

Γεωλογικά, η περιοχή ανήκει γεωλογικά στην κρυσταλλοσχιστώδη μάζα της Ροδόπης, η οποία
χαρακτηρίζεται από την έντονη παρουσία όξινων πετρωμάτων, πλουτωνιτών και ηφαιστιτών. Οι
πετρογραφικοί τύποι που επικρατούν είναι οι γρανοδιορίτες και ακολουθούν οι γρανίτες. Όσον
αφορά την γεωλογική τοποθέτηση των πετρωμάτων αυτών, ο γρανοδιορίτης κατέχει το μέγιστο
τμήμα της περιοχής, ενώ οι γρανίτες τον διακόπτουν με μορφή φλεβικών διεισδύσεων. Πλην των
παραπάνω γρανιτών, υπάρχει και ο τύπος του διμαρμαρυγιακού γρανίτη που βρίσκεται στο
ανατολικό μέρος της περιοχής και είναι συνέχεια του γρανίτη του Παρανεστίου.
Υδρολογικά, η περιοχή της Ροδόπης ανήκει στο υδατικό διαμέρισμα της Θράκης. Περιλαμβάνει
τμήματα των υδρολογικών λεκανών 1ης τάξης του Νέστου και του Ξηρορέματος. Χαρακτηριστικό
ποτάμι της περιοχής είναι ο Νέστος με κύρια ρέματα το Δεσπάτη, το Αρκουδόρεμα, το
Διαβολόρεμα, το Στραβόρεμα, το Μέγα Ρέμα και τα ρέματα Λειμώνα, Πολυκάρπου και
Βαθυτόπου.

Εικόνα 14. Το Βαθύρεμα της Ροδόπης

Το κλίμα της περιοχής Ροδόπης μπορεί να χαρακτηριστεί ως μεταβατικό από μεσογειακό προς
μεσευρωπαϊκό, με τόνο υγρού ηπειρωτικού. Χαρακτηρίζεται από δριμείς χειμώνες, μικρής
διάρκειας θερμά καλοκαίρια και από μια σχετικά ομοιόμορφη κατανομή των βροχοπτώσεων στη
διάρκεια του έτους. Από βιοκλιματική άποψη η περιοχή έχει χαρακτήρα αξηρικό (ο χαρακτήρας
αυτός δεν ανήκει στα μεσογειακά βιοκλίματα, αλλά πλησιάζει ή ανήκει στα βιοκλίματα της
Μεσευρώπης) και υπάγεται στον υγρό βιοκλιματικό όροφο, με δριμύ χειμώνα και συγκεκριμένα
σε έναν ανώτερο υπέρυγρο βιοκλιματικό υπόροφο.

Χλωρίδα και πανίδα
Χωρίς να μπορεί να γίνει εδώ μία αποτίμηση της οικολογικής σημασίας της περιοχής,
σημειώνεται ότι η Οροσειρά Ροδόπης αποτελεί μία από τις πλουσιότερες περιοχές στη χώρα σε
αριθμό ειδών και τύπων οικοτόπων.
Σύμφωνα με την ΕΠΜ (Γκατζογιάννης 1999), οι κυριότερες ζώνες βλάστησης με τα επιμέρους
δασικά οικοσυστήματα που υπάρχουν στον ελλαδικό χώρο απαντώνται συγκεντρωμένες στη
περιοχή αυτή και συγκεκριμένα:
Παραμεσογειακή ζώνη βλάστησης ή ζώνη των φυλλοβόλων δρυών. Αποτελεί το 59,5% των δασών
της περιοχής και συγκροτείται κυρίως από τα οικοσυστήματα της δρυός. Στη ζώνη αυτή
συμμετέχουν ακόμη, οικοσυστήματα αειφύλλων και φυλλοβόλων πλατυφύλλων (καστανιά,
γαύρος, πουρνάρι κ.α.).
Ζώνη οξιάς. Καταλαμβάνει το 20,6% της δασοκάλυψης και αντιπροσωπεύεται από τα
οικοσυστήματα της οξιάς.
Ζώνη ορεινών μεσογειακών κωνοφόρων. Εδώ ανήκουν τα οικοσυστήματα της μαύρης πεύκης με
κάλυψη 2,3%.
Ζώνη των ψυχρόβιων κωνοφόρων με κύρια είδη την δασική πεύκη, την ερυθρελάτη καθώς και
την σημύδα από τα πλατύφυλλα και η οποία καταλαμβάνει το 17,5% των δασών της
περιοχής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Δυτική Ελληνική Ροδόπη αποτελεί το νοτιότερο όριο της γεωγραφικής
εξάπλωσης της ερυθρελάτης και ότι είναι η μοναδική περιοχή παρουσίας της στον ελλαδικό χώρο.
Επίσης, η δασική πεύκη βρίσκεται στη Β. Ελλάδα στα νότια όρια της γεωγραφικής της εξάπλωσης
στον ευρωπαϊκό χώρο (ο.π.).
Όπως φαίνεται από τη σύνθεση της δασικής βλάστησης, βασικό χαρακτηριστικό της περιοχής
είναι η κυριαρχία των πλατύφυλλων ειδών, τα οποία συνθέτουν το 80,10% των δασικών
οικοσυστημάτων, με κυρίαρχα είδη τη δρυ (55,53%) και την οξιά (20,61%). Από τα κωνοφόρα
σημαντική είναι η παρουσία της δασικής πεύκης με 11,39%. Όλα τα δασοπονικά είδη σχηματίζουν
αμιγείς και μικτές μεταξύ τους συστάδες. Οι αμιγείς συστάδες αποτελούν περίπου το 58% των
δασών και αφορούν κυρίως (67%) τα πρεμνοφυούς προέλευσης δρυοδάση (ο.π.).
Όσο αφορά τη χλωρίδα, στην περιοχή καταγράφηκαν 1121 taxa, από τα οποία 834 είναι είδη και
287 υποείδη. Από αυτά τα 25 είναι Πτεριδόφυτα, 9 Γυμνόσπερμα, 895 ΑγγειόσπερμαΔικοτυλήδονα και 192 Αγγειόσπερμα-Μονοκοτυλήδονα. Τα taxa αυτά κατανέμονται σε 95
οικογένειες (ο.π.). Συνολικά 290 taxa κρίθηκαν ως σημαντικά. Από αυτά τα 211 είναι είδη και 79
υποείδη. Τα σημαντικά taxa κατατάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες ως εξής:
1) 7 Τοπικά ενδημικά
2) 10 Ελληνικά ενδημικά
3) 80 Βαλκανικά ενδημικά
4) 71 Βαλκανικά υποενδημικά
5) 59 taxa αναφέρονται σε κάποιο κατάλογο ή υπόκεινται σε καθεστώς προστασίας
6) 82 taxa δεν εντάσσονται σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες αλλά θεωρούνται σπάνια για
την Ελλάδα.
Περισσότερα στοιχεία για τη χλωρίδα παρατίθενται παρακάτω, στην περιγραφή του αντικειμένου
παρακολούθησης.
Εξίσου αξιόλογη είναι η πανίδα της περιοχής (πηγή http://www.fdor.gr/). Αξίζει να σημειωθεί ως
παράδειγμα ότι η μόνη περιοχή που φιλοξενεί ταυτόχρονα όλα τα είδη μεγάλων θηλαστικών που
απαντώνται στα δάση της ηπειρωτικής Ελλάδας, όπως η Καφέ Αρκούδας (Ursus arctos), το

Αγριόγιδο (Rupicapra rupicapra), το Κόκκινο Ελάφι (Cervus elaphus) (στο ΕΠΟΡ υπάρχει ο
τελευταίος φυσικός πληθυσμός στην Ελλάδα), η Βίδρα (Lutra lutra), ο Λύκος (Canis Lupus), το
Ζαρκάδι (Capreolus capreolus), ο Αγριόχοιρος (Sus scrofa), η Αγριόγατα (Felis silvestris), ο Σκίουρος
(Sciurus vulgaris), πολλά είδη νυχτερίδων κα.
Όσο αφορά την ορνιθοπανίδα, έχουν καταγραφεί 139 είδη, περιλαμβανομένων αρπακτικών όπως
ο Χρυσαετός (Aguila chrysaetos), ο Σταυραετός (Hieraaetus pennatus), ο Πετρίτης (Falco
peregrinus), ο Μπούφος (Bubo bubo) και το Χαροπούλι (Aegolius funereus). Στην περιοχή
απαντώνται επίσης όλα τα είδη των Δρυοκολαπτών (οικ. Picidae) που βρίσκονται στα ελληνικά
δάση, ενώ αναπαράγεται ο Αγριόκουρκος (Tetrao urogallus) και η Αγριόκοτα (Tetrastes bonasia). Η
πανίδα συμπληρώνεται από 13 είδη αμφιβίων και 25 είδη ερπετών, πολλά εκ των οποίων
κοινοτικού ενδιαφέροντος, τουλάχιστον 175 είδη ασπόνδυλων, 11 ενδημικά είδη ιχθυοπανίδας
και 9 εισαγόμενα.

Εικόνα 15. Οπωρώνας σε αγρολιβαδική έκταση κοντά σε Παρανέστι - Θόλο (Ροδόπη)

5.2 Καθεστώς προστασίας – Φορέας Διαχείρισης
Εξαιτίας των ιδιαίτερων φυσικών και ιστορικών της χαρακτηριστικών, η περιοχή μελέτης ως
Προστατευόμενη από την Ελληνική νομοθεσία με το Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197 Α΄/ 27-08-2002,
Άρθρο 13) με το όνομα «Προστατευόμενη Περιοχή Οροσειράς Ροδόπης». Ακολούθησε η
εκπόνηση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης και η έγκριση αυτής από το ΥΠΕΧΩΔΕ το 2006 και
ο χαρακτηρισμός της περιοχής ως Εθνικό Πάρκο με την ΚΥΑ 40379/01-10-2009 (ΦΕΚ 445 Δ΄/02-102009). Η ΚΥΑ 40379/01-10-2009 έχει ως σκοπό την προστασία, βελτίωση, διατήρηση, διαχείριση
και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος της Οροσειράς Ροδόπης, καθώς επίσης και των
αρχαιολογικών, ιστορικών, πολιτιστικών και αισθητικών στοιχείων της περιοχής, με την
παράλληλη προώθηση και ανάπτυξη των πρόσφορων δραστηριοτήτων που εναρμονίζονται με την
προστασία της φύσης και του τοπίου και τη συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης και εξέλιξής
του1.
Το Εθνικό Πάρκο, ανάλογα με τη οικολογική βαρύτητα και τον επιθυμητό βαθμό προστασίας των
επιμέρους οικοσυστημάτων, χωρίζεται σε Περιοχές Απόλυτης Προστασίας της Φύσης, σε
Περιοχές Προστασίας της Φύσης και σε Ζώνες Ειδικής Διαχείρισης, με τα κριτήρια του ν.
1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος. Η ζωνοποίηση αυτή φαίνεται στον πίνακα που
ακολουθεί:
ΖΩΝΗ

B1
B2
B3

Περιοχή Απόλυτης Προστασίας
Φύσης
Περιοχή Απόλυτης Προστασίας
Φύσης
Περιοχή Απόλυτης Προστασίας
Φύσης
Περιοχή Προστασίας της Φύσης
Περιοχή Προστασίας της Φύσης
Περιοχή Προστασίας της Φύσης

B4

Περιοχή Προστασίας της Φύσης

B5
B6

Περιοχή Προστασίας της Φύσης
Περιοχή Προστασίας της Φύσης

B7

Περιοχή Προστασίας της Φύσης

A1
A2
A3

1

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΖΩΝΗΣ

Πηγή http://www.fdor.gr/

ΠΕΡΙΟΧΗ
της
της
της

Παρθένο Δάσος Φρακτού
Τσίχλα
Γυφτόκαστρο – Κούλα
Περιοχή περιβάλλουσα τη Ζώνη Α1
Περιοχή περιβάλλουσα τη Ζώνη Α2
Αετορράχη-Στραβόρεμα
Αβαθής επίπεδος τυρφώνας, στη θέση Καλύβια Κούτρα, Δασικό
Χωριό Ελατιάς.
Αβαθής επίπεδος τυρφώνας, Δασικό Χωριό Ελατιάς.
Δάσος σκλήθρου (Alnus incana), Ερείπια Βαθυρέματος
Κοίτη Στραβορέματος και εκατέρωθεν αυτής υπαλπικά-αλπικά
λιβάδια, Ελατιάς

Γ1
Γ2
Γ3
Γ4
Γ5
Γ6-Α
Γ6-Β

Περιοχή Ειδικής Διαχείρισης Δασών
Σημύδας Ποταμών-Σιδηρόνερου-Νέστου
Σημύδας
Περιοχή
Διαχείρισης
Δασών Δάση υψηλής παραγωγικότητας Ερυθρελάτης και Δασικής Πεύκης,
Ερυθρελάτης - Δασικής Πεύκης
Ελατιά
Περιοχή Ειδικής Διαχείρισης Φαλακρού Δασικές εκτάσεις όρους Φαλακρού
Κοίτη τού ποταμού Νέστου από το Φράγμα τού Τεμένους έως την
Περιοχή Ειδικής Διαχείρισης Νέστου
ελληνοβουλγαρική μεθόριο, 500 μ. εκατέρωθεν της κοίτης.
Περιοχή
Ειδικής
Διαχείρισης
Ευρύτερη περιοχή Αρκουδορέματος-Χαϊντούς
Αρκουδορέματος – Χαϊντούς
Περιοχή Ειδικής Διαχείρισης Συνδετικών Περιοχή εξασφάλισης χωρικής συνέχειας ζωνών κύριας έκτασης
Εκτάσεων του Εθνικού Δρυμού.
Εθνικού Πάρκου
Περιοχή
Αειφορικής
Χρήσης
και
Η περιοχή που δεν περιλαμβάνεται στις παραπάνω ζώνες
Ανάπτυξης

Ταυτόχρονα, 7 περιοχές της επικράτειας του ΕΠΟΡ έχουν ενταχθεί στο δίκτυο NATURA 2000 και
συγκεκριμένα 5 Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ):
GR 1120003 Όρος Χαϊντού – Κούλα και γύρω κορυφές,
GR 1140001 Δάσος Φρακτού,
GR 1140002 Ροδόπη (Σημύδα),
GR 1140003 Περιοχή Ελατιά, Πυραμίς Κούτρα,
GR 1140004 Κορυφές Όρους Φαλακρό (μέρος),
και 2 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)
GR 1140008 Κεντρική Ροδόπη και Κοιλάδα Νέστου
GR 1140009 Όρος Φαλακρό (μέρος)
Αναλυτικά για τις ΤΚΣ βλ. παρακάτω, στην περιγραφή του αντικειμένου της παρούσας μελέτης.
Επίσης, δύο περιοχές έχουν χαρακτηριστεί ως Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης (Παρθένο Δάσος
Κεντρικής Ροδόπης και Δάσος Οξιάς Τσίχλα Χαϊντού), εφτά ως Καταφύγια Άγριας Ζωής βάσει της
εθνικής νομοθεσίας (ΚΑΖ Ποταμού Νέστου, ΚΑΖ Αετορράχης, ΚΑΖ Φρακτού -Παρθένου Δάσους
Παρανεστίου, ΚΑΖ Τσανάκ Ντερέ, ΚΑΖ Δασικό Σύμπλεγμα Δρυμού, ΚΑΖ Γέρακα Ωραίου (μέρος),
ΚΑΖ Νευροκοπίου - Λειβαδακίου - Αχλαδιάς - Βώλακα - Γρανίτη (μέρος)) και τρεις περιοχές έχουν
χαρακτηρισθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης ως Βιογενετικά Αποθέματα (Φυσικό Μνημείο
Δάσους Οξιάς στην Τσίχλα -Χαϊντού Ξάνθης, Παρθένο Δάσος Παρανεστίου, Παρθένο Δάσος
Κεντρικής Ροδόπης).

5.3 Κοινωνία και οικονομία
Πληθυσμός και οικισμοί
Αν και μεγάλη ιστορική παράδοση και κατοικημένη κατά καιρούς από σημαντικούς λαούς και
κοινότητες (μουσουλμάνοι, σαρακατσάνοι, πρόσφυγες κα), σήμερα η ευρύτερη περιοχή του ΕΠΟΡ
είναι σήμερα σχετικά αραιοκατοικημένη, με δύο μεγάλα οικιστικά κέντρα (Παρανέστι,
Σταυρούπολη) και αρκετά μικρά χωριά, πολλά εκ των οποίων είναι εγκαταλελειμμένα ή έχουν
πολύ λίγους κατοίκους. Σύμφωνα με την ΕΠΜ (Γκατζογιάννης 1999), μπορούμε να διακρίνουμε τα
προσφυγικά χωριά, όπου περιλαμβάνονται τα Νεστοχώρια, τα χωριά δηλ. της κοιλάδας του
Νέστου (Σταυρούπολη, Παρανέστι, κοινότητες Δαφνώνα, Καρυόφυτου, Νεοχωρίου, καθώς και οι
οικιστικές ενότητες Ποταμών – Μικρομηλιάς και Σκαλωτής – Σιδηρονέρου και τα πομακοχώρια
του νομού Ξάνθης (Κοινότητες Κοτύλης και Ωραίου).
Το Επιχειρησιακό Σχέδιο για την υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Βιώσιμης
Ανάπτυξης Οροσειράς Ροδόπης (ΟΠΒΑΟΡ 2011) καταγράφει στο σύνολο της Οροσειράς Ροδόπης
και σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2001 46.952 κατοίκους, κατανεμημένους σε 195
οικισμούς. Το μέσο μέγεθος του οικισμού ήταν στους 241 κατοίκους. Ο πολυπληθέστερος και
πυκνοκατοικημένος Δήμος ήταν αυτός της Μύκης και οι πιο αραικοτοικημένος περιοχές αυτές
του Δήμου Δράμας. Όσο αφορά την εγκατάλειψη, σημειώνεται ότι 85 οικισμοί είχαν πληθυσμό
μικρότερο των 100 κατοίκων, 18 μικρότερο των 10 και 4 μηδενικό.
Η χρονική εξέλιξη του πληθυσμού επιβεβαιώνει τη σταδιακή μείωση και γήρανση του
πληθυσμού, ο οποίος μειώνεται συνεχώς από το 1961, κυρίως στην πλευρά της Δράμας. Οι
βασικοί λόγοι είναι η εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση. Ο δείκτης εξάρτησης ηλικιωμένων
δείχνει ότι υπήρχαν περισσότεροι συνταξιούχοι από ό,τι εργαζόμενοι. Ιδιαίτερα οι περιοχές του
Δήμου Παρανεστίου, Δράμας και Ξάνθης που βρίσκονται εντός του ΕΠΟΡ (βλ. παρακάτω),
βρίσκονται σε κατάσταση δημογραφικού μαρασμού.
Σύμφωνα τώρα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία και συγκεκριμένα τα επίσημα αποτελέσματα της
Εθνικής Απογραφής του 2011 (βλ. Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 3465/2012), η
περιοχή του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης είναι σήμερα ιδιαίτερα αραιοκατοικημένη. οι
δημοτικές κοινότητες και οι οικισμοί που βρίσκονται εντός των ορίων της περιοχής εφαρμογής

έχουν συνολικά 7368 κατοίκους, 2193 στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας και 5175 στην
Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης. Ο πληθυσμός αυτός κατανέμεται στους οικισμούς της περιοχής,
καθώς και στην ισχύουσα διοικητική διαίρεση, αναλυτικά ως εξής:

Περιφερειακή Ενότητα Δράμας
Δήμος Δράμας
Δημοτική Ενότητα Σιδηρόνερου
Τοπική Κοινότητα Σιδηρόνερου
Καλλίκαρπο
Οροπέδιο
Παππάδες
Σιδηρόνερο
Τοπική Κοινότητα Σκαλωτής
Σκαλωτή
Δήμος Κάτω Νευροκοπίου
Δημοτική Κοινότητα Κ. Νευροκοπίου
Τοπική Κοινότητα Αχλαδέας
Αχλαδιά
Τοπική Κοινότητα Μικροκλεισούρας
Μικροκλεισούρα
Πέρασμα
Τοπική Κοινότητα Μικρομηλιάς
Μικρομηλιά
Τοπική Κοινότητα Παγονερίου
Παγονέρι
Τοπικοί Κοινότητα Ποταμών
Ποταμοί
Δήμος Παρανεστίου
Δημοτική Ενότητα Παρανεστίου
Τοπική Κοινότητα Θόλου
Θόλος
Κάτω Θόλος
Κρήνη
Στέρνα
Τοπική Κοινότητα Παρανεστίου
Μεσοχώρι
Ξάγναντο
Παρανέστι

2193

310
24
23
35
228
102
102

92
92
137
111
26
38
38
154
154
323
323

166
4
123
8
31
822
105
43
625

Περίβλεπτο
Πολυνέρι
Πολύσυκο
Τέμενος
Τοπική Κοινότητα Σίλλης
Διπόταμα
Πρασινάδα
Σίλλη
Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης
Δήμος Μύκης
Δημοτική Ενότητα Κοτύλης
Δημοτική Κοινότητα Κοτύλης
Αιμόνιο
Δημάριο
Κοτύλη
Πάχνη
Δημοτική Ενότητα Μύκης
Δημοτική Κοινότητα Μύκης
Μάνταινα
Σμίνθη
Χρυσό
Τοπική Κοινότητα Ωραίου
Βασιλοχώρι
Θεοτόκος
Κύκνος
Ρεύμα
Σταμάτι
Ωραίο
Δήμος Ξάνθης
Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης
Τοπική Κοινότητα Δαφνώνα
Δαφνώνας
Τοπική Κοινότητα Καρυόφυτου
Άνω Καρυόφυτο
Καστανίτης
Κάτω Καρυόφυτο
Λειβαδίτης
Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου
Ιωνικό
Καλύβα

8
10
15
16
49
17
32
0
5175

2158
75
623
429
1031
693
276
277
140
962
0
26
206
148
6
576

290
290
179
105
14
48
12
319
45
0

Κάτων Ιωνικό
Νεοχώρι
Σταυροχώρι
Τοπική Κοινότητα Σταυρούπολης
Δασικό Χωριό
Καλλιθέα
Λυκοδρόμιο
Μαργαρίτι
Σταυρούπολη
Σύνολο

44
181
49
574
0
4
33
1
536
7368

Όπως φαίνεται, τα μεγαλύτερα οικιστικά κέντρα είναι το Παρανέστι (625 κάτοικοι), η Πάχνη
(1031), το Δημάριο (623), το Ωραίο (576) και η Σταυρούπολη (536). Είναι φανερό επίσης ότι
περισσότερο διατηρούν τον πληθυσμό τους τα χωριά της Π.Ε. Ξάνθης και ιδιαίτερα τα
Πομακοχώρια της περιοχής. Στην περιοχή δεν υπάρχει οικισμός άνω των 2.000 κατοίκων. Η
πλειονότητα των οικισμών έχει κάτω από 150 κατοίκους και πληροί τα κριτήρια του Ν. 4280/2014
«Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση − Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών
Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» για να χαρακτηριστούν ως «μικροί και
φθίνοντες οικισμοί» (βλ. αναλυτικά Παραδοτέο 2.α). Σε πολλά χωριά καταγράφεται πολύ μικρός
πληθυσμός, όπως ο Άνω Θόλος (4), Κρήνη (8), Περίβλεπτο (8), Σίλλη (0), Σταμάτι (6), Καλλιθέα (4),
Μαργαρίτι (1).
Σημειώνεται ωστόσο ότι τα στοιχεία της καταγραφής δεν αποτυπώνουν πάντα και την
υφιστάμενη κατάσταση, αφού πολλοί από τους κατοίκους που καταγράφονται στα χωριά της
περιοχής στην πραγματικότητα κατοικούν σε μεγαλύτερα οικιστικά κέντρα, εκτός ή εντός της
περιοχής και ο πραγματικός πληθυσμός σε πολλούς οικισμός είναι μικρότερος. Η παραπάνω
καταγραφή είναι χρήσιμο για τους σκοπούς του συγκεκριμένου έργου, αφού υποδεικνύει ποιοι
οικισμοί μπορούν να θεωρηθούν ως εγκαταλελειμμένοι, τουλάχιστον από κατοίκους.

Απασχόληση
Αρκετά διακριτά είναι τα πράγματα και όσο αφορά την απασχόληση. Σύμφωνα ξανά με το
ΕΣΟΠΒΑΟΡ 2011, στην περιοχή της Ξάνθης οι απασχολούμενοι εργάζονται κατά 72% στον

πρωτογενή τομέα, με κυριότερη καλλιέργεια τον καπνό. 14% εργάζονται στο δευτερογενή τομέα,
κυρίως ως τεχνίτες και οικοδόμοι και μόλις 9% στον τριτογενή. Στις περιοχές της Δράμας
αντίστοιχα υπάρχει επίσης υψηλό αλλά εμφανώς χαμηλότερο ποσοστό απασχόλησης στον
πρωτογενή τομέα (45%). Στο δευτερογενή τομέα απασχολείται το 16%, ενώ μεγαλύτερο είναι το
ποσοστό στον τριτογενή τομέα (25%), το οποίο αποτυπώνει κυρίως τη σχετική τουριστική
ανάπτυξη. Ιδιαίτερα αυξημένο είναι επίσης το ποσοστό της ανεργίας. Ιδιαίτερα στην περιοχή της
Π.Ε. Δράμας στο διάστημα 1991-2001 το ποσοστό εκτινάχτηκε από το 7,4% σε 15%.
Όσο αφορά τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, κύριο χαρακτηριστικό είναι η
ομοιότητα των καλλιεργειών και των εκτροφών, ο μικρός κλήρος και η επικράτηση συγκεκριμένων
ειδών ανά περιοχή, όπως η πατάτα στο Δήμο Νευροκοπίου και ο καπνός στην Π.Ε. Ξάνθης, αν και
ο τελευταίος μειώνεται λόγω της παύσης των σχετικών επιδοτήσεων. Στην περιοχή επίσης
σημειώνεται σημαντική δραστηριότητα στις μεγάλες καλλιέργειες, όπως καλαμποκιού,
κριθαριού, σιταριού. Ένα μεγάλο ποσοστό της καλλιεργήσιμης γης βρίσκεται σε κατάσταση
αγρανάπαυσης, που οφείλεται συγκεκριμένα στην εγκατάλειψη της περιοχής από τους κατοίκους
και κυρίως από τους νέους.
Έντονη είναι η κτηνοτροφική δραστηριότητα με εκτροφές μεγάλων και μικρών ζώων. Η περιοχή
που εξετάζεται περιλαμβάνει συνολικά 651,1 χιλ. στρ. ορεινών βοσκοτόπων, ικανοποιητικής
βοσκοϊκανότητας. Η βλάστηση που χαρακτηρίζει την περιοχή είναι αυτοφυής θαμνώδης με
κυρίαρχο το πουρνάρι. Στην περιοχή εκτρέφονται κυρίως βοοειδή, βουβάλια, πρόβατα, αίγες και
σε μικρότερο βαθμό κότες και μέλισσες.
Η πρωτοβάθμια οργάνωση των αγροτών και κτηνοτρόφων της περιοχής φαίνεται ότι κινείται
σχετικά χαμηλά. Συγκεκριμένα, στην ευρύτερη περιοχή καταγράφονται οι εξής συνεταιριστικές
οργανώσεις:
-

Ένωση «Αγροτικός Συνεταιρισμός Δράμας»

-

Ένωση Αγροτών Συνεταιρισμένων Ξάνθης

-

Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Ξάνθης

Επίσης, καταγράφονται οι παρακάτω Γυναικείοι – Αγροτουριστικοί Συνεταιρισμοί:
-

Αγροτουριστικός Συνεταιρισµός Γυναικών Κοκκινογείων «Ο ΜΑΑΡΑΣ»

-

Γυναικείος Αγροτικός Συνεταιρισμός Καλού Αγρού Δράμας

-

Γυναικείος Αγροτουριστικός Συνεταιρισµός Βαθυτόπου «Οι Ορεσίβιες»

-

Γυναικείος Συνεταιρισµός Παρανεστίου ∆ράµας -Ξάγναντο

-

Γυναικείος Συνεταιρισµός Τουρισµού Υπαίθρου Σταυρούπολης

-

Γυναικείος Τουριστικός Συνεταιρισµός Υπαίθρου Κοµνηνών – Οικοτεχνία

-

Δίκτυο Γυναικείων Συνεταιρισμών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Φαίνεται όμως ότι οι περισσότεροι από αυτούς και ειδικά αυτοί που βρίσκονται εντός της
περιοχής (βλ. τους 4 τελευταίους) έχουν σήμερα κλείσει ή είναι ανενεργοί.
Μεγάλης σημασίας είναι η συμβολή της δασοπονίας στο τμήμα της Π.Ε. Δράμας, αφού η περιοχή
χαρακτηρίζεται από πλούσια διαχειριζόμενα δασικά οικοσυστήματα, περιλαμβανομένων πολλά
υψηλά παραγωγικά δάση. Το 57,7% της περιοχής είναι χαρακτηρισμένα ως δασικές εκτάσεις. Τα
δάση της περιοχής χαρακτηρίζονται από υψηλό παραγωγικό δυναμικό προς διάφορες
κατευθύνσεις: ξύλο, βοσκήσιμη ύλη, μελισσοκομία, αρωματικά φυτά. Αποτελεί έτσι πολύτιμη
πηγή απασχόλησης και εισοδήματος για τους τοπικούς πληθυσμούς. Η διαχείριση των δασών
πραγματοποιείται βάσει διαχειριστικών μελετών που συντάσσονται για κάθε δασικό σύμπλεγμα
από τα Δασαρχεία Δράμας και Κάτω Νευροκοπίου. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται
μείωση της δασικής παραγωγής στο τμήμα της Π.Ε. Δράμας και στις άλλες περιοχές, εξαιτίας μιας
σειράς προβλημάτων, όπως το παρωχημένο πρότυπο δασικής οικονομίας, που στηρίζεται σχεδόν
αποκλειστικά στην ξυλοπονία, το δαιδαλώδες πλαίσιο διαχείρισης, τους περιορισμένους
οικονομικούς πόρους και το καθεστώς διαχείρισης της περιοχής.
Τα δασικά συμπλέγματα του τμήματος της Π.Ε. Δράμας περιλαμβάνουν τις εξής βασικές
διαχειριστικές κλάσεις: ψυχρόβιων κωνοφόρων (ερυθρελάτης, δασικής πεύκης, ελάτης), μαύρης
πεύκης, οξιάς, δρυός, μικτών κωνοφόρων με διάφορα πλατύφυλλα (οξιά, σημύδα κα), δρυός και
λοιπών βραδυαυξών ειδών, παραποτάμιων ειδών και υγροτόπων και αείφυλλων πλατύφυλλων.

Εικόνα 16. Υλοτομίες στη Ροδόπη (Φρακτό)

Όσο αφορά το δευτερογενή τομέα, καταγράφονται λίγες επιχειρήσεις, κυρίως ορυχεία, λατομεία,
επιχειρήσεις μεταποίησης και κατασκευές.
Ο τριτογενής τομέας τέλος επικεντρώνονται κυρίως στον τουρισμό. Ιδιαίτερα κατά τη δεκαετία
τουλάχιστον του 2000-2010 καταγράφηκε ένα αναδυόμενο ρεύμα οικοτουρισμού. Σύμφωνα με
μελέτες που έχουν γίνει (ΕΣΟΠΒΑΟΡ 2011), οι επισκέπτες αυτοί είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα
φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Δημιουργήθηκαν από τους αρμόδιους φορείς της περιοχής
κάποιες σχετικές υποδομές (μονοπάτια, κιόσκια κοκ), ενώ αυξήθηκαν τα διαθέσιμα καταλύματα.
Συγκεκριμένα, στην περιοχή το 2010 αναφέρονται η εξής διαθεσιμότητα κλινών:
Π.Ε. Δράμας:
-

61 κλίνες στο Σιδηρόνερο

-

8 κλίνες στη Μικρομηλιά

-

20 κλίνες στην Ελατιά

-

65 κλίνες στο Παρανέστι.

Η διαθεσιμότητα αυτή αντιπροσωπεύει μεγάλο τμήμα της συνολικής διαθεσιμότητας όλης της
Π.Ε. Δράμας (28%), ενώ κοντά στο Πάρκο υπάρχουν και άλλοι πόλοι (Βώλακας, Χιονοδρομικό
Κέντρο Φαλακρού).
Π.Ε. Ξάνθης:
-

26 κλίνες σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στο Μαργαρίτη

-

55 κλίνες στη Σταυρούπολη

-

118 κλίνες στο Λειβαδίτη και το Δασικό Χωριό

-

54 κλίνες στο Καρυόφυτο (Άνω και Κάτω)

-

20 κλίνες στο Λυκοδρόμιο

-

20 κλίνες στην Καλλιθέα

Σημειώνεται ωστόσο ότι σύμφωνα με τις μαρτυρίες των επαγγελματικών της περιοχής, τα
τελευταία 5 χρόνια η τάση αυτή έχει περιοριστεί σημαντικά. Ο λόγος είναι η οικονομική κρίση,
αλλά και ιδιαίτεροι τοπικοί λόγοι (πχ μη διαθεσιμότητα των ξενοδοχείων στο Παρανέστι λόγω
άλλων χρήσεων).
Παρόλα αυτά, στην παρούσα μελέτη επιμένουμε στην περιγραφή του οικοτουρισμού, γιατί
υπάρχει η εκτίμηση ότι η αξιοποίηση – ανάδειξη των εγκαταλελειμμένων οπωρώνων μπορεί να
συμβάλει στον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος και την ενδυνάμωση του τουριστικού
ρεύματος. Για το σκοπό αυτό, οι οπωρώνες που θα επιλεχθούν για πιλοτική διαχείριση –
ανάδειξη από αυτό το έργο, ή από άλλα συναφή που σχεδιαστούν, θα πρέπει να είναι
προσβάσιμοι από τους επισκέπτες, ή ακόμα να βρίσκονται κοντά στους βασικούς άξονες κίνησης
των επισκεπτών.
Οι βασικοί άξονες των επισκεπτών είναι:
α) Άξονας Δράμας - Ελατιάς. Κύρια κατεύθυνση το δασικό σύστημα της Ελατιάς. Περνά κοντά από
τους οικισμούς Ταξιάρχες, Λιβαδερό, Σιδηρόνερο και Σκαλωτή, καθώς και από την τεχνητή λίμνη

του Νέστου. Ενδιαφέρον για τους επισκέπτες παρουσιάζει ο χώρος αναψυχής του Στραβορέματος
(7 χλμ από το δασικό χωριό της Ελατιάς), το δίκτυο μονοπατιών της περιοχής, οι
εγκαταλελειμμένοι οικισμοί και τα γεφύρια.
β) Άξονας Παρανεστίου – Φρακτού. Ο άξονας ξεκινά από το Παρανέστι, όπου βρίσκονται
σημαντικές υποδομές της περιοχής, καθώς και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Ροδόπης και
κατευθύνεται προς το Παρθένο Δάσος το Φρακτού. Σημαντικά σημεία ενδιαφέροντος κατά μήκος
ή κοντά στη διαδρομή είναι οι διάφοροι καταρράκτες (Αγ. Βαρβάρας, Λεπίδα, Λειβαδίτη ή
Τραχωνίου, Φρακτού κα), τα διάφορα οικοσυστήματα της περιοχής οι εγκαταλελειμμένοι
οικισμοί και τα γεφύρια.
γ) Σταυρούπολη – Λειβαδίτης – Χαϊντού. Ο άξονας ξεκινά από τη Σταυρούπολη, σημαντικό
οικιστικό κέντρο της περιοχής, με τις περισσότερες οικοτουριστικές υποδομές και ενδιαφέρουσα
αρχιτεκτονική. Πειρλαμβάνει τον καταρράκτη του Λειβαδίτη, τον πιο γνωστό της περιοχής, και
κατευθύνεται στο Δασικό Χωριό και το δάσος της Τσίχλας – Χαϊντού (Μνημείο της Φύσης).
Περιλαμβάνει επίσης παραδοασιακούς οικισμούς, όπως οι Καλλιθέα, Καλό Νερό, Καστανίτη,
Λειβαδίτη, Κομνημά, Νεοχώρι και Καλύβα.
δ) Ξάνθη – Πομακοχώρια. Λιγότερο αναπτυγμένη τουριστικά, αλλά πολύ ενδιαφέρουσα από
άποψη περιβαλλοντική, αγροτουριστική και πολιτιστική, είναι η περιοχή των Πομακοωρίων που
βρίσκονται στην ανατολική πλευρά του ΕΠΟΡ. Περιλαμβάνει οικισμούς όπως η Σμίνθη, το Ωραίο,
η Κοτύλη, το Δημάριο. Κοντά βρίσκονται οι Θέρμες, με τα παλιά ιαματικά λουτρά. Ιδιαίτερο
ενδιαφέρον έχει το ζωντανό αγροτικό τοπίο.
Όσο αφορά τον πολιτισμό, η μελέτη ΕΣΟΠΒΑΟΡ 2011 καταγράφει λιγοστούς πολιτιστικούς
συλλόγους στην περιοχή (Λιβαδερού, Παρανεστίου, Πρασινάδας, Θόλου, Διπόταμου,
Περίβλεπτου, Ξάγναντου, Μικροωρίου, Στέρνας και Κρήνης). Στην παρούσα φάση, οι
περισσότεροι από τους συλλόγους αυτούς είναι μάλλον ανενενεργοί.

.

5.4 Παραδοσιακοί Οπωρώνες

Στην ευρύτερη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης (Τοπικές Κοινότητες
Σιδηρόνερου και Σκαλωτής στο Δήμο Δράμας, Δήμος Παρανεστίου, Δήμος Κάτω Νευροκοπίου,
Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης στο Δήμο Ξάνθης και Δήμος Μύκης) συναντάμε αρκετές ενεργές
καλλιέργειες οπωροφόρων δέντρων (ΕΣΟΠΒΑΟΡ 2011).
Στο Δήμο Παρανεστίου, που αποτελεί σημαντικό τμήμα του ΕΠΟΡ, καταγράφονται συνολικά 224
εκμεταλλεύσεις, από τις οποίες οι 159 είναι αμιγώς αγροτικές ή μικτές. Δενδρώδεις καλλιέργειες
απαντώνται στο σύνολο των εκτάσεων και η δενδροκομία θεωρείται αναπτυγμένη σε σχέση με
άλλες περιοχής της Ν.Ε. Δράμας. Οι εκμεταλλεύσεις έχουν σχετικά μικρό μέγεθος (μέσο μέγεθος
αγροτικής εκμετάλλευσης γενικά είναι τα 20 στρ. ενώ οι δενδρώδεις φαίνεται να αφορούν ακόμα
μικρότερα μεγέθη) και δεν καλύπτουν συνολικά μεγάλη έκταση (συν. 75 στρ.). Τα σημαντικότερα
καλλιεργούμενα είδη είναι η καρυδιά, (22 στρ), οι μηλιές (18 στρ), οι αχλαδιές (14 στρ),, οι
κερασιές (6 στρ.), οι ροδακινιές (6 στρ.), οι αμυγδαλιές (5 στρ.) και οι βερυκοκιές (4 στρ.) (ο.π.). Σε
μικρότερους αριθμούς ή μεμονωμένα υπάρχουν και άλλα είδη, όπως καστανιές, κυδωνιές και
λεπτοκαρυές.
Στα όρια του Δήμου Δράμας, σημαντικότερη δενδρώδης καλλιέργεια είναι η καρυδιά, (104 στρ,
ποσοστό 9%). Ακολουθούν οι λεπτοκαρυές ή φουντουκιές (29 στρ.), οι μηλιές (12 στρ), οι
καστανιές (10 στρ.) και οι αχλαδιές (3 στρ). Το μέγεθος της επιφάνειας που καλύπτεται θεωρείται
σχετικά μικρό (συν. 158 στρ., για το σύνολο του Δήμου Δράμας, από το οποίο ένα σαφώς
μικρότερο ποσοστό εμπίπτει εντός του ΕΠΟΡ) και η διάθεση των παραγόμενων προϊόντων γίνεται
σε τοπικό επίπεδο. Ειδικότερα στις Τοπικές Κοινότητες που μας ενδιαφέρουν, το μέσο μέγεθος
των αγροτικών εκμεταλλεύσεων είναι ιδιαίτερα μικρό, από 2 ως 6 στρ. Στην περιοχή
καλλιεργούνται και άλλα είδη τα οποία βρίσκονται στους αγρούς μεμονωμένα σε μικρούς
αριθμούς και εξυπηρετούν κυρίως τις ανάγκες των παραγωγών.
Στην περιοχή του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου η δενδροκομία αποτελεί επίσης δευτερεύουσα
γεωργική εκμετάλλευση (συν. 389 στρ., για το σύνολο του Δήμου Δράμας, από το οποίο ένα
σαφώς μικρότερο ποσοστό εμπίπτει εντός του ΕΠΟΡ). Και εδώ σημαντικότερη είναι η Καρυδιά,

(365 στρ, ποσοστό 33%), ενώ πολύ μικρότερη έκταση καλύπτουν οι μηλιές (10 στρ), οι αχλαδιές (7
στρ), οι κερασιές (5 στρ.),και οι λεπτοκαρυές (2 στρ.). Γενικά, το μέσο μέγεθος των αγροτικών
εκμεταλλεύσεων είναι πολύ μεγαλύτερο, αλλά αυτό αφορά μάλλον τις ιδιαίτερα αναπτυγμένες
καλλιέργειες πατάτας και φασολιού, παρά τις δενδροκαλλιέργειες (ο.π.).
Στο Δήμο Ξάνθης, όπου ανήκει και η Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης, κύρια καλλιέργεια στο
δενδροκομικό τομέα αποτελεί η ήμερη καστανιά (100 στρ.) και ακολουθούν το αμπέλι (90 στρ.),
ενώ ελάχιστη έκταση καλύπτουν οι κερασιές (4 στρ.), οι μηλιές (2 στρ.) και οι αχλαδιές (2 στρ.). Η
συνολική έκταση των δενδρώδων καλλιεργειών φτάνει έτσι τα 198 στρ., για το σύνολο του Δήμου,
από το οποίο ένα σαφώς μικρότερο ποσοστό εμπίπτει εντός του ΕΠΟΡ. Η μέση έκταση της
αγροτικής εκμετάλλευσης στη Δ.Ε. Σταυρούπολης είναι 16,77 στρ (ο.π.).
Ο Δήμος Μύκης, ο οποίος καλύπτει επίσης μεγάλο μέρος του ΕΠΟΡ, παρουσιάζει πολύ
μεγαλύτερη αγροτική ανάπτυξη, με 3.485 εκμεταλλεύσεις, από τις οποίες οι 2.742 είναι αμιγώς
αγροτικές ή μικτές. Η μέση έκταση των εκμεταλλεύσεων είναι μικρή (συν. 77 στρ.) και ιδιαίτερα
στις εκτάσεις εντός τους ΕΠΟΡ κυμαίνεται κάτω από τα 10 στρ. Οι δενδρώδεις καλλιέργειες είναι
αντίστοιχα σχετικά πιο αναπτυγμένες, ενώ μοιράζονται πιο αναλογικά σε περισσότερα είδη.
Καλλιεργούνται έτσι καρυδιές (28 στρ.), ήμερες καστανιές (17 στρ.), κερασιές (15 στρ.), αχλαδιές
(11 στρ.), μηλιές (5 στρ.) και βερυκοκιές (1 στρ.) (ο.π.).
Συνδυάζοντας τα παραπάνω στοιχεία, οι καταγεγραμμένες δενδρώδεις καλλιέργειες εντός του
ΕΠΟΡ το 2011 κυμαίνονται κάπου μεταξύ 200-300 στρ. Σημαντικότερα είδη είναι η καρυδιά, η
ήμερη καστανιά και το αμπέλι, ενώ ακολουθούν η μηλιά, η αχλαδιά, η κερασιά, η λεπτοκαρυά και
πολύ μικρή εξάπλωση έχουν ακόμα η αμυγδαλιά, η ροδακινιά και η βερυκοκιά. Ανάμεσα στα
παραπάνω είδη που καταγράφονται επίσημα, η επιτόπια έρευνα έδειξε ότι μπορούμε να
συναντήσουμε σε μικρότερους αριθμούς η απομονωμένα και άλλα, όπως η κυδωνιά και η ροδιά.
Σε σχέση με την κατάσταση διατήρησης αυτών των καλλιεργειών, δεν υπάρχουν κάποια επίσημα
στοιχεία. Η εκτίμηση μας, με βάση πάντα την προκαταρκτική επιτόπια έρευνα, είναι ότι σημαντικό
τμήμα και αυτών των καλλιεργειών βρίσκεται, ή κινδυνεύει να βρεθεί, σε φάση εγκατάλειψης.
Αυτό αφορά κυρίως τις πιο ορεινές εκμεταλλεύσεις, αφού σε όλο σχεδόν τον ορεινό όγκο πάνω
από την κοιλάδα του ποταμού Νέστου, σπάνια συναντά κανείς ενεργές καλλιέργειες
οπωροφόρων. Η κατάσταση είναι σαφώς καλύτερη στο ανατολικό τμήμα της Οροσειράς, αφού

γύρω από τα χώρια και τα ιδιαίτερα τα Πομακοχώρια της περιοχής (όπως το Ωραίο, ο Κύκνος, η
Μάνταινα, το Ρεύμα, το Σταμάτι, ο Θεοτόκος, η Καλλιθέα) συναντάμε πολλά δέντρα
καλλιεργημένα (κλαδεμένα, μπολιασμένα κ.ο.κ.), ενώ φυτεύονται ακόμα πολλά νέα δενδρύλλια.
Πέρα από τον κίνδυνο της εγκατάλειψης, ο οποίος συνδέεται συνολικά με τα προβλήματα
βιωσιμότητας της αγροτικής παραγωγής και ιδιαίτερα της παραγωγής σε ορεινές περιοχές, δεν
υπάρχουν αναφορές για συγκεκριμένα άλλα προβλήματα αυτών των καλλιεργειών. Όσο αφορά
ειδικότερα τις ασθένειες, δεν υπάρχουν αναφορές για συγκεκριμένα προβλήματα, πέρα από αυτά
που είναι γνωστά για τα είδη σε αυτά σε όλη τη χώρα και βρίσκονται κατά καιρούς σε έξαρση,
όπως πχ το έλκος της καστανιάς.

Εικόνα 17. Ένας από τους ενεργούς οπωρώνες στα Πομακοώρια της Ξάνθης

5.5 Σύνοψη - συμπεράσματα

Η περιοχή μελέτης αποτελεί μία εξαιρετικά σημαντική περιοχή για το φυσικό περιβάλλον της
χώρας, καθώς περιλαμβάνει εκτενή, υγιή και παραγωγικά δάση που φιλοξενούν μία εξαιρετικά
πλούσια, ακόμα και για τα δεδομένα της Ελλάδας, ποικιλία ειδών χλωρίδας και πανίδας. Η
αναγνώριση αυτής της αξίας επισφραγίζεται από την ανακήρυξη μεγάλου μέρους της περιοχής σε
Προστατευόμενες Περιοχές διαφόρων εθνικών ή διεθνών κατηγοριών και τελικά από την
ανακήρυξη του συνόλου της σε Εθνικό Πάρκο.
Από την άλλη, η περιοχή παραμένει σε μειονεκτική θέση όσο αφορά την ανάπτυξη και την
οικονομία. Οι περισσότεροι οικισμοί έχουν ήδη εγκαταλειφτεί στο παρελθόν και πολλοί από τους
εναπομείναντες φθίνουν. Παραγωγικά, στηρίζεται κυρίως στον πρωτογενή τομέα, με πιο
δυναμικό κομμάτι τη δασοπονία. Υπάρχει όμως η ανάγκη να εμπλουτιστεί το αντικείμενο της
δασοπονίας με άλλα προϊόντα, πέρα από το ξύλο, μία κατεύθυνση στην οποία μπορεί να
συμβάλλει ως ένα βαθμό και το παρόν πρόγραμμα.
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