ΤΑ ΔΕΝΔΡΑ ΩΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
(ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΡΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ)

Ο νομός Σερρών, ουσιαστικά διαμορφώνεται σαν ένα μεγάλο βύθισμα με
περιμετρικές εξάρσεις ορεινών όγκων, που από τις βόρειες ασυνέχειες των
Ορέων Αγκίστρου, Βροντούς και Κερκίνης διοχετεύεται η πορεία του
Στρυμόνα ποταμού, προς την μεγάλη πεδιάδα, η διαγώνια κατεύθυνση του
οποίου, καταλήγει στον Στρυμονικό κόλπο, από το διέξοδο των Κερδυλλίων
Ορέων και του Παγγαίου.
Την περιμετρική αυτή διάταξη συμπληρώνουν οι ορεινοί όγκοι του Μενοικίου
στα ΒΑ, των Κρουσίων στα Δ. και του Βερτίσκου στα Ν-ΝΔ.
Η βλάστηση μιας περιοχής, όπως είναι γνωστό, είναι το αποτέλεσμα της
συνεπίδρασης διαφόρων παραγόντων και κυρίως :
1. της χλωρίδας,
2. του γενικού κλίματος,
3. της ορογραφικής διαμόρφωσης ,
4. της πετρολογικής –γεωλογικής σύστασης του εδάφους και
5. της ανθρώπινης επίδρασης , η οποία εμφανίζεται στην ιστορική και
οικονομική δομή της περιοχής ή χώρας. (Ντάφης 1976).
Η επίδραση και συνεπίδραση όλων αυτών των παραγόντων που
αναφέρθηκαν πιο πάνω, διαμόρφωσαν στην περιοχή πέντε ζώνες
βλάστησης οι οποίες διακρίνονται καθαρά μεταξύ τους οικολογικά,
φυσιογνωμικά, χλωριστικά και ιστορικά.
Σύμφωνα με τη διάρθρωση της ΝΑ Ευρώπης του Horvat αυτές είναι :
1. Η Ευμεσογειακή ζώνη Βλάστησης(παραλιακή, λοφώδης και
υποορεινή περιοχή)
2. Η Παραμεσογειακή ζώνη (λοφώδης υποορεινή)
3. Η Ζώνη οξιάς , οξιάς –ελάτης και ορεινών παραμεσογειακών
κωνοφόρων (ορεινή –υπαλπική)
4. Η Ζώνη των ψυχροβίων κωνοφόρων (ορεινή –υπαλπική) και η
5. Η Εξωδασική ζώνη υψηλών ορέων .
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Η επίδραση του γενικού κλίματος της περιοχής , που κατά κάποιο τρόπο
διατηρεί σταθερούς τους παραπάνω υπόλοιπους παράγοντες, στην
φυσιογνωμία της βλάστησης είναι απόλυτα καθοριστική όταν οι μεταβολές
είναι απότομες και με μεγάλη ένταση.
Η αντίδραση των φυτικών οργανισμών στον καταιγισμό αυτό των
κλιματικών μεταβολών ερμηνεύεται με τη μετανάστευση ή με την
καταστροφή.
Η διαδικασία της μετανάστευσης των δασικών φυτών εξαιτίας της
μεταβολής των κλιματικών συνθηκών του Πλειστοκαίνου μπορεί να
αποδοθεί με ένα απλοποιημένο και υποθετικό παράδειγμα:
Έστω λοιπόν ότι ένα είδος δένδρου που συνθέτει ένα αμιγές δάσος μιας
μεγάλης περιοχής στο βορειότερο τμήμα της οποίας βρίσκονται τα
ψυχροόρια και στο αντίθετο τα θερμοόριά του. Αυτό σημαίνει ότι το δάσος
δεν μπορεί να επεκταθεί ούτε προς βορρά ούτε προς νότο, γιατί οι
θερμοκρασίες είναι απαγορευτικές για την ανάπτυξη των συγκεκριμένων
δένδρων (πολύ ψυχρές βορειότερα , πολύ θερμές νοτιότερα).
Αν αρχίσει μια επιδείνωση του κλίματος με γενική πτώση της θερμοκρασίας,
τότε στο βορειότερο τμήμα η θερμοκρασία θα πέσει κάτω από το
απαιτούμενο σημείο για την επιβίωση του δάσους. Το δάσος θα εξαφανιστεί
από το τμήμα αυτό μετά το θάνατο, είτε από το ψύχος είτε από γήρας των
υπαρχόντων δένδρων, αφού η επικρατούσα πλέον θερμοκρασία δεν θα
επιτρέπει την ανάπτυξη απογόνων. Αντίθετα όμως στις νοτιότερες περιοχές
έξω από την περιοχή εξάπλωσης, τα νέα επίπεδα θερμοκρασίας που θα είναι
εξαιτίας της πτώσης της χαμηλότερα από τα θερμοόρια του είδους, θα
επέτρεπαν την εγκατάσταση του είδους και επομένως την επέκταση του
δάσους σ’ αυτές.
Το τελικό αποτέλεσμα της υποχώρησης από τη μια και της επέκτασης από
την άλλη πλευρά του δάσους φαίνεται σαν μετανάστευση αυτού προς νότο.
Το αντίθετο μπορεί να συμβεί με την αύξηση της θερμοκρασίας αντί της
μείωσης, οπότε θα είχαμε μετανάστευση προς βορά.
Γενικά λοιπόν μέσα από αυτές τις διαδικασίες , σε απλές γραμμές, έχουν
μεταναστεύσει τα κύρια δασικά είδη από τον βορά, λίγο μετά τον τελευταίο
παγετώνα (Würm) την εποχή του Ολόκαινου1 (πριν από 20.000 χρόνια).
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Α’ - Τελική Παγετώδης Περίοδος (10.000 έτη π.χ ) α) Φτωχή ή χωρίς δάση β) Περίοδος Πεύκης-σημύδας-10.000-9.000 π.χγ) Περίοδος φτωχή ή χωρίς δάση (9.000 -8.200 π.χ
Β’- Μεταπαγετώδης περίοδος (8.000-6.800 π.χ- α) Περίοδος σημύδας-Πεύκης-λίγα θερμόφιλα είδη δρυός κλπ-β) Περίοδος
λεπτοκαρυάς (6.800-5.500π.χ –Λεπτοκαρυά –σημύδα-Πεύκη-δρυοδάση. Γ) πρώτη περίοδος μεικτών δρυοδασών (5.500-4.000 π.χ) Δρύς –
φτελιά-φιλύρα-λεπτοκαρυά-σκλήθρα-ελάτη-δ) Δεύτερη περίοδος μεικτών δρυοδασών (4.000-2.500 π.χ –Δρυς λεπτοκαρυά σκλήθραΠεύκη-ερυθρελάτη-φράξος-δημητριακά-οξιά. –ε) Περίοδος μεικτών δρυοδασών και οξιάς (2.500-600 π.χ) –Μείωση δρυοδασώνλεπτοκαρυάς-αύξηση οξιάς –σκλήθρου-γαύρου-ερυθρελάτης. στ) Περίοδος οξιάς (600π.χ-1.000μ.χ) –οξιά-ελάτη-γαύρος-Πεύκη . ζ)
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Η εναλλαγή αυτή των φάσεων της δασικής βλάστησης μιας περιοχής είναι
σημαντικό ότι μπορεί να ανιχνευτεί αρκετά πειστικά με την μέθοδο της
ανάλυσης της γύρης των δένδρων και παρέχει πολύ αξιόλογα εφόδια για τον
σχεδιασμό της διαχείρισής της.
Η μέθοδος αυτή εφαρμόστηκε και στο δάσος του Λαϊλιά από τον Καθηγητή
της Δασολογικής σχολής του Α.Π.Θ Αχιλλέα Γερασιμίδη2 (1985) και
στηρίζεται στα δεδομένα της επιστήμης που ονομάζεται Παλυνολογία
( από το αρχαίο ελληνικό Πάλυνος=πολύ λεπτόκοκκο υλικό επίστρωσης) .
Στο σημείο αυτό θα μου επιτρέψετε να σας υπενθυμίσω μερικά βασικά
στοιχεία για τις ιδιότητες και την πορεία που ακολουθεί όλο αυτό το φυσικό
υλικό.
Η γύρη των διαφόρων δένδρων παράγεται κάθε χρόνο σε μεγάλες ποσότητες
και μεταφέρεται κυρίως από τον άνεμο και τα έντομα στο στίγμα άλλων
ανθέων. Ελάχιστη ποσότητα όμως από αυτή κατορθώνει να εκπληρώσει την
αποστολή αυτή. Το μεγαλύτερο μέρος χάνεται εκτός στίγματος και σε λίγες
μέρες ή και ώρες χάνει την ικανότητα γονιμοποίησης.
Σε αντίθεση με αυτή την εφήμερη και αμφίβολη διαδικασία παραγωγής και
αχρήστευσης των γυρεοκόκκων, το εξωτερικό τους περίβλημα, που
ονομάζεται εξίνη , παρουσιάζει μια εξαιρετική ανθεκτικότητα που του
επιτρέπει να διατηρείται απεριόριστα κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις.
Η ιδιότητα αυτή της εξίνης και η ποικιλομορφία των γυρεοκόκκων
αποτελούν τη βάση εφαρμογής της μεθόδου ανάλυσης της γύρης.
Η ανθεκτικότητα της εξίνης οφείλεται στη χημική της σύσταση η οποία
αποτελείται από μια ουσία την σποροπολλενίνη, που είναι το αποτέλεσμα
οξειδωτικού πολυμερισμού καροτένιων και εστέρων καροτένιων.
Η σποροπολλελίνη παρουσιάζει μειωμένη ανθεκτικότητα μόνο στην
οξείδωση και στη μηχανική τριβή. Χάρη σ’ αυτές τις ιδιότητες αυτή μπορεί να
διατηρηθεί ακέραια και για ολόκληρους γωολογικούς αιώνες.
Οι ιδανικότερες συνθήκες για τη διατήρηση των γυρεοκκόκων επικρατούν
μόνιμα σε υγρές θέσεις. Η γύρη που καταλήγει σε μια υγρή περιοχή,
επιπλέει για ένα διάστημα και κατόπιν καταβυθίζεται και ενσωματώνεται
στον πυθμένα.
Η ιζηματογένεση που πραγματοποιείται στον πυθμένα, θάβει σταδιακά και
με τη σειρά εναπόθεσης τους γυρεοκόκκους (ΓΚ). Η μόνιμη υπερκάλυψη του
2

Α. Γερασιμίδης. Α.Π.Θ –Διδακτορική διατριβή : Σταθμολογικές συνθήκες και μεταπαγετώδης εξέλιξη της βλάστησης στα
Δάση Λαϊλιά και Καταφυγίου Πιερίων. Θεσσαλονίκη 1985.
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ιζήματος από το νερό εμποδίζει την οξείδωση των γυρεοκόκκων
εξασφαλίζοντας έτσι τη διατήρησή τους.
Το σχήμα, το μέγεθος και ο συνδυασμός του σχήματος με το είδος , τον
αριθμό και τη θέση των ανοιγμάτων του γυρεόκοκκου είναι το ασφαλέστερο
μέτρο για τον προσδιορισμό του κατά τη μικροσκόπηση. Στα περισσότερα
ξυλώδη φυτά οι ΓΚ είναι χαρακτηριστικοί και παρέχουν τη δυνατότητα
προσδιορισμού του γένους του δένδρου ή θάμνου από το οποίο προέρχονται.
Το μέγεθος των ΓΚ ποικίλει από 5-200μ, αλλά συνήθως κυμαίνεται μεταξύ
20-50μ. Ο προσδιορισμός τους γίνεται με το μικροσκόπιο, με βάση τα
ιδιαίτερα (όπως παραπάνω) χαρακτηριστικά κάθε τύπου ΓΚ όπως το
μέγεθος, το σχήμα, η επιφάνεια κλπ.
Παρακάτω παρουσιάζονται διάφοροι τύποι γυρεοκόκκων σε μικροσκοπική
απεικόνιση.

ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΓΥΡΕΟΚΟΚΚΩΝ ΞΥΛΩΔΩΝ ΦΥΤΩΝ
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Γυρεόκοκκος Οξιάς
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Η εξαγωγή του δείγματος, που περιέχει στρωματωμένη διαχρονικά την
ποσότητα γύρης, γίνεται με ειδικό γεωτρύπανο, με αποτέλεσμα να
παρουσιάζεται τελικά ένας κύλινδρος από το τυρφώδες της περιοχής.
Στον κύλινδρο αυτό εφαρμόζονται επιστημονικές μέθοδοι εξακρίβωσης των
ειδών που αντιπροσωπεύονται στις στρωματώσεις της γύρης, του
διαχωρισμού των χρονικών περιόδων παρουσίας τους, της πυκνότητας που
παρουσιάζουν και άλλα στοιχεία.
Με τον τρόπο αυτό έγινε η διερεύνηση της μεταπαγετώδους εξέλιξης του
δάσους Λαϊλιά από την συλλογή και ανάλυση της γύρης των δένδρων που
είχε παραμείνει άθικτη στην βαλτώδη μάζα του σφαγνώνα. Η ανάλυση
συνδυάστηκε με όλα τα ιστορικά γεγονότα της περιοχής και αποδεικνύει σε
βάθος χρόνου 5.000 ετών περίπου, την μετέπειτα εξέλιξη της βλάστησης.
Σήμερα , στο δάσος, επικρατεί η φυτοκοινωνική ένωση Luzulo- Fagetum
moesiacum3 και η οξιά τείνει να κυριαρχήσει ολοκληρωτικά, εκτοπίζοντας τη
δασική Πεύκη, προς οριακές θέσεις.

1. Ευρύτερη άποψη του Σφαγνώνα

3

Τα δάση οξιάς όξινου χούμου, όπως χαρακτηρίζεται η συνένωση Luzulo- Fagetum αναπτύσσονται πάντα σε όξινα εδάφη
πυριτικών πετρωμάτων και σε μέσες ορεινές κλιματικές συνθήκες, αποφεύγοντας έντονες καταστάσεις ξηρασίας,
υγρασίας και παγετών.
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Τα αποτελέσματα της έρευνας, που έγιναν όπως είπαμε από τον Καθηγητή
Αχιλλέα Γερασιμίδη, έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς αξιοποιούν και τα
ιστορικά στοιχεία για να εξηγήσουν πειστικότερα τις διάφορες διακυμάνσεις
της βλάστησης που δεν στηρίζονται στις καιρικές και μόνο συνθήκες των
εποχών.
Όλο το φάσμα της ανάλυσης παρουσιάζεται αρκετά συνοπτικά παρακάτω
φανερώνοντας τη σπουδαιότητά του και υποδεικνύοντας μέσα από την
ανακήρυξη του χώρου ως παλαιοντολογικού μνημείου της φύσης, την
μεγάλη αξία του.

Πρώτες ενδείξεις:
Πρώτη φάση:Πριν από 5.000χρόνια
(3.000-2.500)-1.100 π.χ.
Το δάσος εμφανίζεται ως μεικτό δρυοδάσος με υπόροφο από φιλύρα
(φλαμουριά), και λεπτοκαρυά. Η ποσοτική διαφορά που παρουσιάζει όμως η
φιλύρα απέναντι στα άλλα πλατύφυλλα οδηγεί τελικά τον χαρακτηρισμό
του δάσους σε « μεικτό δάσος φιλύρας» και η μορφή που επικρατεί κατά την
περίοδο αυτή ανήκει στην παραμεσογειακή ζώνη βλάστησης ( Quercetalia
pubescentis) που η σημερινή της εξάπλωση βρίσκεται αρκετά χαμηλότερα,
που σημαίνει ότι οι κλιματικές συνθήκες που επικρατούσαν τότε ήταν
ξηροθερμικότερες από τις σημερινές. Καλύπτει ευρεία περιφέρεια, τα όρια
της οποίας φθάνουν στις παρυφές της πόλης των Σερρών. Η οξιά και η
δασική Πεύκη εμφανίζονται σποραδικά. Στο χωριό Τούμπα και στο
Αχλαδοχώρι ( σε σχετικά κοντινή απόσταση) υπάρχουν ήδη πριν από 3.000
χρόνια πρώιμοι νεολιθικοί οικισμοί. Έχουν περάσει εξάλλου 1.000 περίπου
χρόνια που εμφανίστηκαν οι Πελασγοί και τώρα είναι η σειρά των
πρωτοελλήνων.
Οι κλιματικές συνθήκες αρχίζουν να αλλάζουν. Ο καιρός γίνεται υγρότερος
και ψυχρότερος. Το τέλος της εποχής του χαλκού (1100-1000 π.χ) φθάνει και η
βλαστητική αυτή φάση τελειώνει.
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Εικόνα 2. Φλαμουριά

Δεύτερη φάση. 1.100π.χ -1.050μ.χ
Εμφανίζονται οι Σιριοπαίονες στην περιοχή και η αλλαγή της βλάστησης
(ανήκει στη ζώνη δασών οξιάς-ελάτης –Fagetalia), ακολουθεί τον δικό της
ρυθμό. Για αρκετά χρόνια εμφανίζεται και επικρατεί τώρα η ελάτη ενώ η
φιλύρα υποχωρεί σταδιακά μέχρι που χάνεται. Σειρά πλέον της οξιάς να
διεκδικήσει την παρουσία της. Αναπτύσσεται έντονα και εκτοπίζει την
ελάτη. Η δασική Πεύκη διατηρείται σποραδικά όπως η δρυς και η
λεπτοκαρυά.
Οι βροχοπτώσεις αυξάνονται δραματικά και το έδαφος αποπλύνεται από τα
φυσικά του συστατικά. Γίνεται φτωχότερο και οξύτερο σε βάρος της φιλύρας
και της λεπτοκαρυάς ενώ η δρυς διατηρεί μια σχεδόν σταθερή τιμή, εκτός
από το τελευταίο τμήμα της φάσης οπότε εμφανίζει σημαντική αύξηση.
Η άφθονη και παρατεταμένη πτώση κατακρημνισμάτων κατά την περίοδο
αυτή έχει σαν αποτέλεσμα την έκπλυση του εδάφους, την απομάκρυνση
θρεπτικών στοιχείων και την αύξηση της οξύτητας. Αποτέλεσμα της
υποβάθμισης αυτής του εδάφους είναι να απομακρυνθούν όλα τα
απαιτητικά δασικά είδη από την περιοχή. Έτσι οπισθοχωρεί η
παραμεσογειακή ζώνη βλάστησης προς τα χαμηλότερα και η ελάτη
καταλαμβάνει τις θέσεις τους.

Τα δένδρα ως μάρτυρες της περιβαλλοντικής εξέλιξης
(Αξιοποίηση της ανάλυσης της γύρης των δένδρων για την κατανόηση της εξελικτικής διαδικασίας τους.)
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Εικόνα 3. Χαμηλό δάσος οξιάς και άλλων πλατυφύλλων

Είναι η ώρα να εμφανιστούν οι Οδόμαντες και οι Ηδωνοί. Αρχαίο κάστρο και
μικρή πόλη στην Ορεινή. Έντονη και ραγδαία η παρουσία στη συνέχεια των
Μακεδόνων. Η ελάτη εξακολουθεί να παίζει σημαντικό ρόλο.
Τέλος του 2ου αιώνα π.χ αρχίζουν οι καταστρεπτικές επιδρομές των
Σκορδίσκων, Μαίδων, Δαρδάνων, Σιντών κλπ. Οι κάτοικοι των γύρω
περιοχών επιζητούν καταφύγιο στις ορεινές δασώδεις περιοχές του Λαϊλιά. Η
ρωμαϊκή απειλή προ των πυλών. Τα δημητριακά εξαπλώνονται και η
καρυδιά που δεν είναι ενδημικό ελληνικό είδος εμφανίζεται στο χώρο του
Λαϊλιά , προερχόμενο από ανατολικότερες περιοχές, δείγμα της εποίκισής
του.
Η ανθρώπινη επέμβαση συνεχίζεται με περισσότερη ή λιγότερη ένταση. 379380 μ.χ οι Γότθοι εισβάλλουν. Ούνοι, Κουτριγούροι, Βούλγαροι, Αβαροι και
Σλάβοι εμφανίζονται από τον 6ο μέχρι τον 8ο αιώνα. Μετά επικρατεί ηρεμία
(1040+80 μ.χ). Η βλάστηση επανακτά έδαφος με εντυπωσιακή αύξηση της
οξιάς και ανάλογη της δρυός που σε συνδυασμό και με την αύξηση της
οστρυάς και των γαύρων φανερώνει επέκταση της ζώνης Quercetalia
pubescentis προς τις υψηλότερες θέσεις.
Η ανθρώπινη όμως επίδραση, εκτός από την ποσοτική αλλαγή επέφερε και
ποιοτική που δικαιολογείται από την επιλογική υλοτομία της ελάτης έναντι
της οξιάς. Επακόλουθο η καταστροφή της.
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Τρίτη φάση , από το 1.100μ.χ έως 1700+80 μ.Χ.
Έξη αιώνες γεμάτοι από επιδρομές και καταστροφές. Και πάλι ο ανθρώπινος
παράγοντας αλλοιώνει την σειρά εξέλιξης. Η οξιά και η δρυς υποχωρούν και
εμφανίζεται έντονα και δυναμικά η δασική Πεύκη που βρίσκει γυμνά και
φωτεινά περιβάλλοντα, προετοιμάζοντας την επιστροφή της οξιάς.

Εικόνα 4. Δάσος Πεύκης
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Τέταρτη φάση από τον 18ο αιώνα μέχρι σήμερα.
Η οξιά και πάλι ανακάμπτει μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. Νέες όμως
συγκρούσεις και καταστροφές την οδηγούν σε οπισθοχώρηση μέχρι πριν από
6 δεκαετίες όταν αρχίζει πλέον η ορθολογική διαχείριση του δάσους και
απαγορεύει την βοσκή και την ασύδοτη υλοτομία.

Εικόνα 5. Συστάδα οξιάς

Η σημερινή φυσική εξέλιξη στο σύνολο της περιοχής του Λαϊλιά τείνει στη
δημιουργία αμιγούς δάσους οξιάς. Η εμφάνιση κατά θέσεις συστάδων Acer
pseudoplatanus και Acer platanoides (Σφένδαμνοι), είναι ενδεικτική της
δυνατότητας επέκτασής τους. Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και για άλλα
πλατύφυλλα είδη, όπως η σορβιά, η τρέμουσα λεύκη , η δρυς.
Η μείξη με ελάτη είναι επιθυμητή και οι δυνατότητες συμβίωσης με την οξιά
είναι απόλυτα δεδομένες εξαιτίας τόσο λόγω των οικολογικών συνθηκών της
περιοχής όσο και από την επιδεικνυόμενη ανταγωνιστικότητα της ελάτης.

Κ.Βαβαλέκας
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