
Λαϊλιάς 
 ένας σπουδαίος δασικός πνεύμονας για τις 

Σέρρες και το Νομό 

 

Αλέξανδρος Τσάμης 

Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος M.Sc., 

Θηραματοπόνος 



Γενικά στοιχεία 

• Έκταση: 32.287,97 στρ 

• Αποτελεί το δυτικό τμήμα των ορέων Βροντούς 

• Βόρεια των Σερρών σε απόσταση 30 χλμ 

• Δασοκτήμονας: Ελληνικό Δημόσιο 

• Διοικητική Διαίρεση:  Δ.Κ. Σιδηροκάστρου, Τ.Κ. 
Αχλαδοχωρίου, Καπνοφύτου, Ορεινής 

• Δασοφυλακείο: Ορεινής, Δασονομείο: Χρυσοπηγής 

• Δασαρχείο: Σερρών Διεύθυνση Δασών: Σερρών 



 
Οι πετρογραφικές διαπλάσεις ανήκουν στην τριτογενή περίοδο 
του καινοζωϊκού αιώνα. Κύριο πέτρωμα ο γρανίτης. Το έδαφος 
που προήλθε από την διάβρωση των πετρωμάτων είναι 
αμμοαργιλλώδες και κατά θέσεις βαθύ έως βραχώδες. 
Ξηροτάπητας και χούμος, όπου υπάρχουν δένδρα. Καλύτερης 
ποιότητας χούμος κάτω από τις οξιές.    

 





Συνδέεται με τις Σέρρες μέσω 
επαρχιακής οδού 



Διαθέτει πυκνό δασικό οδικό δίκτυο 
με είκοσι ένα (21) δασικούς δρόμους, 



συνολικού μήκους 82,6 χλμ. 



Το 1945 

ήταν ένα υποβαθμισμένο δάσος, με ανεξέλεγκτη 
βόσκηση, φθινοπωρινές πυρκαγιές, μεγάλη 

διάβρωση του εδάφους και μικρή παραγωγή 
ξυλείας. 



2007 

Σήμερα είναι το καμάρι των Σερρών 

και για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα, 



Επιστημονική διαχείριση 
Διάνοιξη δασικών δρόμων 
Δασοκομικούς χειρισμούς (καλλιέργεια του δάσους) 
Αναδασώσεις 
Έργα δασικής αναψυχής  
Απαγόρευση της βόσκησης, από το 1960 
Πάταξη της λαθροϋλοτομίας 

 



Μορφές δασοπονικής εκμετάλλευσης 

ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΗ 

ΜΟΡΦΗ ΕΜΒΑΔΟ (ha) ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΔΑΣΟΣΚΕΠΗΣ 

ΕΚΤΑΣΗ 2.710,83 82,45% 

ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΔΑΣΟΣΚΕΠΗΣ 179,74 5,47% 

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ 0,00 0,00% 

ΓΥΜΝΗ  254,18 7,73% 

ΑΓΟΝΗ 143,22 4,36% 

ΣΥΝΟΛΟ 3.287,97 100,00% 

ΔΑΣΟΣΚΕΠΗΣ ΕΚΤΑΣΗ 

ΜΕΡΙΚΩΣ ΔΑΣΟΣΚΕΠΗΣ 

ΓΥΜΝΗ  

ΑΓΟΝΗ 



Διαχειριστικός χάρτης Λαϊλιά 



Φυτοκοινωνική ζώνη Fagetalia 
 

Διαχειριστική  κλάση αμιγούς οξιάς 
 



Οξιές (Fagus silvatica & orientalis ) 



 
 



Μετανάστευσε στον Λαϊλιά από 
βορρά λίγο μετά τον τελευταίο 

παγετώνα (20.000 έτη)   



Φυτοκοινωνική ζώνη  
Vaccinio picetalia 

Διαχειριστική κλάση αμιγούς δασικής 
πεύκης 



Δασική πεύκη (Pinus sylvestris) 



Προτιμά τις χειρότερες ποιότητες 
τόπου 



Μίξη οξιάς & δασικής πεύκης 



  Έλατα, οξιές & δασική πεύκη 



Αναδασώσεις ελάτης (Abies borisii-regis) 

 



Σφενδάμια 

Acer platanoides Acer pseudoplatanus 



Άλλα δασοπονικά είδη 

• Μαύρη πεύκη (Pinus nigra) 

• Ιτιά (Salix caprea & cinerea) 

• Λεύκη τρέμουλα (Populus tremula) 

• Αγριοκερασιά (Prunus cerasus) 

• Γαύρος (carpinus betulus) 

• Οστριά (Ostria carpinifolia) 

• Σορβιά  (Sorbus aucuparia  & aria) 

• Φράξος (Fraxinus ornus) 

• Κρανιά (Cornus mas) 

• Ερυθρελάτη (Picea sp.) 

• Σημύδα (Betula pendula) 

• Πλάτανος (Platanus orientalis) 

• Δρύς (Quercus sp) 

• Λευκόδερμος Πεύκη (Pinus heldreichii 
var. leukodermis 

 

     • Μικροί  θάμνοι, φρύγανα, 
πόες  κλπ: Σμέουρα, βάτος, 
Μπελλαντόνα, Κληματίδα,   
Μύρτιλο, Φτέρη,  Σκούπα, 
Φεστούκα, Αγριοφραουλιά, 
Τσουκνίδα, Κίστος, Τριφύλλι, 
αγροστώδη, ψυχανθή, 
βολόφυτα και κονδυλόφυτα. 
 
 

• Μικρά δένδρα & θάμνοι: 
Άρκευθος, Λεπτοκαρυά, 
Αγριαπηδιά, Αγριομηλιά, 
Αγριοτριανταφυλλιά, 
Κουφοξυλιά, Τσαπούρνο, 
Αγκάθι. 
 



Σήμερα στο δάσος λαμβάνει χώρα τρέχουσα προοδευτική 
διαδοχή που τείνει προς την ολοκληρωτική επικράτηση του 
αυξητικού χώρου της οξιάς (Fagetum moesiacae), το οποίο 

και θεωρείται το τελικό στάδιο εξέλιξης του δάσους 
«ένωση κλίμαξ» 



Η πανίδα του Λαϊλιά 



Αμφίβια 
Θηλαστικά 

Ερπετά 



ΠΤΗΝΑ 



Παραγωγή δασικών προϊόντων 2001 - 2010 

ΕΙΔΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΟΞΥΑ ΔΑΣΙΚΗ ΠΕΥΚΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ (κ.μ.)  23.565,96 34.187,80 

Καυσόξυλα (κ.μ) 21.739,28 8.154,95 

ΣΥΝΟΛΟ 45.305,24 42.342,75 



Παραλαβή στρογγύλης ξυλείας 
δασόδρομο 



Στρογγύλη ξυλεία (βουβά) 



Παραλαβή στην κορμοπλατεία 



Παχύμετρο 





Στρογγύλια και ξύλο θρυμματισμού 



Συνεργείο παραλαβής δασικών 
προϊόντων 



Σφαγνώνας Λαϊλιά 

• Βαλτώδης και ελώδης έκταση με κύριο 
ευδόκιμο είδος τα φυλλόβρυα της τάξης των 
σφαγνωδών  του γένους Σφάγνον-Sphagnum  
(350 είδη). Είναι βρύα με βλαστό όρθιο ύψους 
30 cm. 

• Διατηρητέο μνημείο της Φύσης από το 1986. 

 

 



Σφαγνώνας Λαϊλιά 

• Αποτελεί το βιβλίο ιστορίας του Λαϊλιά 
• Αρκεί να ξέρεις να το διαβάζεις. 
• Το τυρφώδες της περιοχής παρέχει τη δυνατότητα 

λήψης προφίλ για ανάλυση γύρης για την εξακρίβωση 
της ιστορικής εξέλιξης της βλάστησης του δασικού 
συμπλέγματος. 
 



Τα γράμματα του βιβλίου 



ORI VRONTOUS - LAILIAS - EPIMIKES  
 (SiteCode: GR1260007) 



Η λίμνη του Λαϊλιά 





Από το 1980 εμπλουτίζουμε τα ρέματα 
του Λαϊλιά  

Με την πέστροφα των ρευμάτων 
(Salmo trutta Fario) 



Στα ρέματα του Λαϊλιά και σε 
χαμηλότερα υψόμετρα  

• Barbus plebejus cyclolepis (Μπριάνα) 

• Gobio  Gobio bulgaricus  

• Leuciscus cephalus macedonicus 





Στον πυρήνα προσαρμογής ζουν 19 ελάφια 



Ωφέλειες από το δάσος 
 

Το δάσος και ο ατμοσφαιρικός αέρας 
 
Παράγει οξυγόνο 10 φορές περισσότερο από κάθε άλλο χερσαίο 
οικοσύστημα και συμβάλλει αποφασιστικά στη διατήρηση του 
κύκλου του οξυγόνου στον πλανήτη. Θεωρείται ότι δέκα στρέμματα 
δάσους παράγουν 12 έως 20 τόνους οξυγόνου το χρόνο.  
Απορροφά αέριους ρυπαντές, όπως διοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο 
του θείου, οξείδια του αζώτου κ.λπ. Ένα στρέμμα δάσους σε ένα 
χρόνο δεσμεύει από την ατμόσφαιρα περίπου 400 κιλά διοξείδιο του 
άνθρακα και το μετατρέπει σε 400 περίπου κιλά οξυγόνο.  
Λειτουργεί σαν τεράστιο φίλτρο, αφού συγκρατεί αέριους ρυπαντές 
(αιωρούμενα στερεά με σωματιδιακή μορφή), που επικάθονται στα 
φύλλα ή στα κλαδιά και προέρχονται από τη βιομηχανία, τα μέσα 
συγκοινωνίας κι από άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. 
Ένα στρέμμα δάσους οξιάς συγκρατεί 6.400 κιλά σκόνης, ενώ 
αντίστοιχη έκταση με πεύκα συγκρατεί 3.200 κιλά σκόνης.   

 



Ωφέλειες από το δάσος 

Το δάσος και το νερό 
 
Το δάσος είναι ο βασικότερος ρυθμιστής του υδρολογικού κύκλου, γιατί 
επηρεάζει την πτώση, την εξάτμιση, τη διήθηση των ατμοσφαιρικών 
κατακρημνισμάτων καθώς και την επιφανειακή απορροή. Ο Λαϊλιάς 
βρίσκεται στις υδρολογικές λεκάνες του Κρουσοβίτη ποταμού και του 
χειμάρρου Αγίων Αναργύρων.  
Το δάσος συγκρατεί το νερό της βροχής, μειώνει την ένταση πτώσης του 
νερού στο έδαφος και έτσι ελαχιστοποιούνται τα φαινόμενα διάβρωσης.  
Σε περίπτωση αποψίλωσης μιας δασικής έκτασης εμφανίζονται πλημμύρες 
στα κατάντι των λεκανών απορροής. Νωπές είναι οι εικόνες 
πλημμυρισμένων αστικών εκτάσεων εξαιτίας της αποψίλωσης (πυρκαγιές – 
ανεξέλεγκτη βόσκηση) των προστατευτικών δασών.  
Το δάσος συμβάλλει επίσης στην ενίσχυση των υπόγειων νερών τόσο 
ποσοτικά όσο και ποιοτικά, αφού με τη βοήθεια της βλάστησης η 
μεγαλύτερη ποσότητα βροχής απορροφάται από το έδαφος και διηθείται με 
φυσικό τρόπο.  
 



Ο Λαϊλιάς όμως προσφέρει στον άνθρωπο της πόλης, έναν 
μοναδικό χώρο αναψυχής και αγαλλίασης. Είναι ο τόπος που δίνει 
τη δυνατότητα στον άνθρωπο να ξεφύγει από το σύγχρονο τρόπο 
ζωής που τον καταπιέζει, να ξεκουραστεί και να ηρεμήσει. Ο 
καθαρός αέρας του δάσους, η ομορφιά και η ηρεμία που βρίσκει 
τον βοηθούν να ξεφύγει από το άγχος της πόλης. Επίσης λειτουργεί 
και ως χώρος εφαρμογής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.  
 





Πίστα ski…όταν έχει χιόνι 





Πλατεία ξυλοκόπων (Μπαλτά τσαΐρι) 





Κατασκήνωση…  το καλοκαίρι 



Πίνακας πληροφοριών για τους 
επισκέπτες 





Μονοπάτι 



Διαδρομές με αυτοκίνητο 





Ορειβασία 



Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή 
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Σας ευχαριστώ πολύ, 
 για την προσοχή σας. 


