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Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες της Μεσογείου που μαστίζονται από τις 
δασικές πυρκαγιές λόγω του θερμού και ξηρού καλοκαιριού. 



Εκατοντάδες δασικές πυρκαγιές ξέσπασαν το καλοκαίρι του 
2021 στην Ελλάδα, πολλές από τις οποίες μετά τις 22 
Ιουλίου, εν μέσω πρωτοφανούς καύσωνα, οι οποίες 
αποτέφρωσαν τεράστιες εκτάσεις.
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► Το μεγαλύτερο μέρος των δασών που κάηκαν στη Βόρεια 
Εύβοια ήταν συστάδες χαλεπίου Πεύκης. Υπάρχουν όμως 
και πολύ μικρότερες εκτάσεις  με συστάδες Μαύρης 
Πεύκης, Ελάτης και Δρυός.

► Ένα αρκετά μεγάλο μέρος των καμένων δασών έχει 
ξανακαεί στο παρελθόν.

► Οι κλίσεις γενικά στις δασικές περιοχές που κάηκαν είναι 
μέτριες,  υπάρχουν όμως περιοχές με κλίσεις πάνω από 
50%.



. 

Στη Μεσογειακή ζώνη τα 
οικοσυστήματα της χαλεπίου 
Πεύκης, των αειφύλλων 
πλατυφύλλων αλλά και των 
θερμόβιων πλατυφύλλων 
(δρυοδασών και δασών καστανιάς) 
είναι προσαρμοσμένα στις 
πυρκαγιές και αναγεννώνται μετά 
από αυτές. Συνεπώς στη ζώνη 
αυτή έχουμε φυσική αναγέννηση 
αρκεί :

► να υπάρχουν ώριμα δένδρα και 
► οι επιφάνειες να μην έχουν 

ισχυρές κλίσεις (>50%). 
 



Η φυσική αναγέννηση 
εξασφαλίζει:

► Φθηνό και άμεσο τρόπο 
αποκατάστασης που επιπλέον 
είναι οικολογικά σωστός

► Η αποκατάσταση γίνεται από 
φυτικό υλικό απολύτως 
προσαρμοσμένο στο τοπικό 
κλίμα και μικροκλίμα

► Δεν απαιτείται άρδευση, όπως 
στις τεχνητές αναδασώσεις 
διότι φυτρώνουν πολύ 
περισσότερα φυτάρια από 
αυτά που απαιτούνται και 
τελικά θα επιβιώσουν τα πιο 
ξηρανθεκτικά. Με αυτό τον 
τρόπο, το μελλοντικό δάσος 
θα είναι πιο προσαρμοσμένο 
στις επικρατούσες, στην 
περιοχή, συνθήκες



Τα μεν πεύκα με σπόρους τα δε 
πλατύφυλλα είδη (φυλλοβόλα 
και αείφυλλα) με 
παραβλάστηση.



► Συνεπώς το πρώτο μέλημά μας δεν είναι η «αναδάσωση» η 
οποία πολλές φορές με τον τρόπο που γίνεται προκαλεί 
μεγαλύτερη ζημιά από ό,τι η ίδια η πυρκαγιά.

Αναδάσωση ;



Συνήθως μετά από μια τόσο μεγάλης έκτασης καταστροφή όλοι θέλουν 
να συμμετέχουν αναδασώνοντας. Συνήθως όμως γίνεται γρήγορα για 
λόγους επικοινωνιακούς, χωρίς να ενδιαφέρει τι φυτεύεται, αρκεί οι 
φυτεύσεις να καλύπτουν μεγάλη έκταση. Στο κατεστραμμένο 
οικοσύστημα καλούνται τα σχολεία, οι φορείς, οι σύλλογοι, οι πολίτες 
γενικά, να συμμετάσχουν σε άχρηστες και πολλές  φορές επιζήμιες 
αναδασώσεις. 



► Στις εκτάσεις που θα αποφασιστεί αναδάσωση θα πρέπει να γίνει 
ειδική μελέτη αναδάσωσης, έτσι ώστε οι επεμβάσεις αυτές να είναι 
προς τη σωστή κατεύθυνση από οικολογική άποψη (επιλογή 
κατάλληλων δασοπονικών ειδών και τεχνικών φύτευσής τους).

► Οι αναδασώσεις πρέπει να γίνουν με την ευθύνη και εποπτεία της 
δασικής υπηρεσίας και της αρμόδιας διεύθυνσης αναδασώσεων ή των 
οικείων δασαρχείων.

►  Η αναδάσωση είναι ένα πολύ λεπτό και δαπανηρό εγχείρημα και 
πρέπει να γίνεται από τους ειδικούς και σύμφωνα με τις αρχές της 
αναδάσωσης.  



Ορεινά 
Κωνοφόρα

Πρόβλημα αποκατάστασης  δασικών 
οικοσυστημάτων μετά την πυρκαγιά δημιουργείται 
στη μαύρη Πεύκη και στην Ελάτη, είδη που δεν 
είναι προσαρμοσμένα στις πυρκαγιές, λόγω της 
ζώνης εξάπλωσής τους.    



► Η μαύρη Πεύκη με τον χονδρό φλοιό της είναι προσαρμοσμένη σε 
έρπουσες πυρκαγιές, οι οποίες διευκολύνουν τη φυσική αναγέννησή της 
αλλά δεν αντέχει σε επικόρυφες πυρκαγιές και δεν αναγεννάται φυσικά 
μετά από αυτές, διότι δεν έχει ώριμους σπόρους  κατά τους  
καλοκαιρινούς μήνες. Οι σπόροι της ωριμάζουν τον Νοέμβριο.



► Τα δασικά οικοσυστήματα της Ελάτης επίσης παρουσιάζουν 
έντονο πρόβλημα αποκατάστασης μετά την πυρκαγιά. 

► Σε περίπτωση πυρκαγιάς είναι απαραίτητη η αναδάσωση με 
υλικό που προέρχεται από σπόρους της ίδιας η γειτονικής 
περιοχής. 



Μελέτη Αναδάσωσης στις  Καμένες Περιοχές της 
Βόρειας Εύβοιας

Η μελέτη αναδάσωσης έχει οριζόντια δομή και αφορά στο σύνολό της καμένης 
έκτασης. 

Θα εφαρμοστεί όμως  μόνο στις εκτάσεις που χρίζουν αναδάσωσης: 

σε εκτάσεις  αποτυχία ή αδυναμία φυσικής αναγέννησης και 
σε εκτάσεις που για λόγους προστατευτικούς και αισθητικούς απαιτείται μια 
διαφορετική προσέγγιση (πέριξ οικισμών και λοιπών εκτάσεων με τουριστικό ή 
αναψυχικό ενδιαφέρον). 



 η  μελέτη είναι σπονδυλωτή και θα εκτελεστεί σε φάσεις οι οποίες θα 
υλοποιούνται με χρονική αλληλουχία. 
Η επιλογή θα γίνεται με βάση την προτεραιότητα η οποία θα τεθεί και η οποία 
σχετίζεται 
με την ανάγκη προστασίας, 
την ανάγκη αισθητικής αναβάθμισης, 
την ύπαρξη των αναγκαίων υδατικών πόρων για την εφαρμογή συντήρησης 
μετά τη φύτευση κ.α.

Παραδοτέο Ημερομηνία Υποβολή
Πιλοτική μελέτη αναδάσωσης 11/2021

1η Αναφορά Αξιολόγησης 2/2022
1η Φάση: Προκαταρτική μελέτης 
αναδάσωσης

2/2022

2η Αναφορά Αξιολόγησης 2/2023
2η Φάση; Μελέτη αναδάσωσης 2/2023

3η και τελική Αναφορά Αξιολόγησης 3/2024



► Η πρώτη αυτή επέμβαση η οποία χαρακτηρίστηκε Πιλοτική 
παραδόθηκε και υλοποιήθηκε. 

► Αφορά την αναδάσωση περιοχής βορειοανατολικά του 
οικισμού της Λίμνης Ευβοίας, συνολικής έκτασης 51 
περίπου στρεμμάτων.

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ



► Συνολικά φυτεύτηκαν 3000 φυτάρια εκ των οποίων 2000 
είναι χαλέπιος πεύκη, 600 κυπαρίσσια και τα υπόλοιπα 
400 πλατύφυλλα, κουτσουπιές, αριές και δάφνες. Η 
φύτευση έγινε με τυχαίο φυτευτικό σύνδεσμο. Τα 
πλατύφυλλα φυτεύτηκαν σε μια ζώνη 25-30 μέτρων κατά 
μήκος  της αντιπυρική λωρίδας.



► Η παρούσα μελέτη αφορά στην αποτύπωση της ευρύτερης 
κατάστασης των καμένων δασικών εκτάσεων που 
προκλήθηκαν από την καταστροφική πυρκαγιά του 
Αυγούστου του 2021 και αποσκοπεί στο να αποτελέσει τη 
βάση για την ορθολογική επιλογή εκτάσεων προς 
αναδάσωση λαμβάνοντας υπόψη  εδαφολογικές, κλιματικές, 
οικολογικές και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες των 
πληγεισών περιοχών.

1η ΦΑΣΗ
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ



Συνθήκες ΒλάστησηςΤοπογραφικές Συνθήκες

Εδαφολογικές συνθήκες 

Γενική περιγραφή της περιοχής

Φάση



ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Έκταση 
Δάσους

 Καμένες 
δασ. εκτάσεις

Ποσοστό

Ιστιαίας Δημόσιο 24 058 16 468 68%

Διακατεχόμενο 79 849 51 651 65%

Ιδιωτικό 88 886 62 088 70%

ΣΥΝΟΛΟ 192 793 130 207 68%

Λίμνης Δημόσιο 93 268 66 579 71%

Διακατεχόμενο 47 135 37 167 79%

Ιδιωτικό 33 219 23 648 71%

Συνδιακατεχόμενο 72 857 44 922 62%

Συνιδιόκτητο 77 134 37 171 48%

ΣΥΝΟΛΟ 323 613 209 487 65%

ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ 516 406 339 694 66%

Καμένες δασικές εκτάσεις ανά κατηγορία ιδιοκτησίας δασών (στρ)



Καμένες δασικές εκτάσεις ανά κατηγορία ιδιοκτησίας δασών 
και κατηγορία βλάστησης (στρ)



 Διπλο-καμένες δασικές εκτάσεις ανά κατηγορία ιδιοκτησίας 
δασών και κατηγορία βλάστησης (στρ)



Βασική προτεραιότητα της επιτυχούς αποκατάστασης 
μετά την πυρκαγιά αποτελεί η επιλογή της 
καταλληλότερης μεθόδου αναδάσωσης.    

 Σε περίπτωση εφαρμογής σποράς η ποιότητα εξασφαλίζεται 
εφόσον οι σπόροι που θα χρησιμοποιηθούν είναι 
πιστοποιημένοι και τοπικής προέλευσης, έχει γίνει    
προηγουμένως έλεγχος της καθαρότητας, της υγείας 
τους, καθώς και του ποσοστού της φυτρωτικής τους 
ικανότητας 

Σε περίπτωση εφαρμογής φύτευσης
    σε υποβαθμισμένα εδάφη και σε ξηροθερμικές 
συνθήκες η μορφολογική και η φυσιολογική 
κατάσταση των φυταρίων παίζει καθοριστικό ρόλο στην 

επιβίωσή τους

      



► Η άμεση σπορά θεωρητικά αποτελεί την πιο φυσική μέθοδο 
αναδάσωσης/αποκατάστασης μετά την πυρκαγιά, καθώς τα 
αρτίφυτρα που θα προκύψουν προσαρμόζουν ευκολότερα 
το ριζικό τους σύστημα στο φυσικό έδαφος και δεν 
υφίστανται το σοκ της μεταφύτευσης

► Ωστόσο, τη συνηθέστερη μέθοδο αναδάσωσης για 
περισσότερο από οκτώ (8) δεκαετίες αποτελούν οι 
φυτεύσεις και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για δυσμενή 
κλιματεδαφικά περιβάλλοντα και έντονα χορτομανή εδάφη 
(π.χ. παρατεταμένη περίοδος ξηρασίας, έντονες κλίσεις, 
νότιες εκθέσεις, ανταγωνισμός από την υποβλάστηση, 
φάγωμα από μυρμήγκια ή τρωκτικά κ.λπ.). 



Ενδεικνυόμενη μέθοδος παραγωγής σποροφύτων 
(seedlings)

► Η παραγωγή σποροφύτων διεξάγεται με τη μέθοδο είτε γυμνορίζων 
φυταρίων, είτε βωλοφύτων (σε φυτοδοχεία). 

► Τις τελευταίες δεκαετίες το μεγαλύτερο ποσοστό του φυτευτικού 
υλικού στα δασικά φυτώρια παράγεται ως  βωλόφυτα φυτάρια και 
ιδιαίτερα στις χώρες της Μεσογείου. 

► Στα Μεσογειακά οικοσυστήματα η ξηρασία, οι υψηλές θερμοκρασίες και 
η έντονη ακτινοβολία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, επηρεάζουν 
σημαντικά την οικοφυσιολογία των φυτών και περιορίζουν την 
ανάπτυξή τους. 

► Τα βωλόφυτα φυτάρια έχουν προσταστευμένο το ριζικό τους σύστημα 
με καλής ποιότητας εδαφικό υλικό, χαρακτηρίζονται από μικρότερη 
αναλογία μεγέθους βλαστού προς μέγεθος ριζικού συστήματος (S:R 
ratio), υψηλότερο δυναμικό ανάπτυξης ρίζας (Root Growth Potential, 
RGP), γεγονός που τα καθιστά καταλληλότερα για αναδάσωση/φύτευση 
σε δυσμενή περιβάλλοντα 



► Χαλέπιος Πεύκη (Pinus halepensis)

Τα φυτάρια χαλεπίου προτείνεται  να φυτευθούν ως μονοετή βωλόφυτα, διότι με 
βάση τα αποτελέσματα πολλών ερευνών έχει αποδειχτεί ότι παρουσιάζουν 
ικανοποιητικά ποσοστά επιβίωσης και καλή ανάπτυξη στις αναδασώσεις 

► Μαύρη Πεύκη (Pinus nigra)

Τα φυτάρια μαύρης πεύκης  προτείνεται  να φυτευθούν ως διετή ή και τριετή 
βωλόφυτα, διότι με βάση τα αποτελέσματα πολλών ερευνών έχει αποδειχτεί ότι 
παρουσιάζουν ικανοποιητικά ποσοστά επιβίωσης και καλή ανάπτυξη στις 
αναδασώσεις.

► Ελάτη Κεφαλληνιακή (Abies cephalonica)

Τα φυτάρια ελάτης  προτείνεται  να φυτευτούν ως τριετή βωλόφυτα, λόγω το ότι 
το είδος είναι βραδυαυξές, και συνεπώς απαιτείται τουλάχιστον μια τριετία για να 
αποκτήσουν τα φυτάρια ικανοποιητικό μέγεθος προς φύτευση,  και με βάση τα 
αποτελέσματα πολλών ερευνών έχει αποδειχτεί ότι παρουσιάζουν ικανοποιητικά 
ποσοστά επιβίωσης και καλή ανάπτυξη στις αναδασώσεις.

Προδιαγραφές φυτευτικού υλικού



► O όρος ‘προέλευση’ αφορά τον τόπο/περιοχή που φύεται ένας πληθυσμός ή τον τόπο 
από τον οποίο προέρχεται συλλεχθέν δασικό αναπαραγωγικό υλικό, όπως π.χ. τα 
σπέρματα, και συνεπώς συνδέεται με αυτό που καλούμε ζώνη συλλογής σπόρου, σε 
αντίθεση με τη ζώνη φύτευσης ή ανάπτυξης, που αφορά την περιοχή που φυτεύεται 
τεχνητά το συλλεχθέν αναπαραγωγικό υλικό (Μorgenstern 1996). 

► Όταν η ζώνη συλλογής σπόρου και η ζώνη φύτευσης είναι όμοιες οικολογικά και είτε 
επικαλύπτονται, είτε βρίσκονται σε γεωγραφική εγγύτητα, τότε μπορούν να 
αναφέρονται ενιαία ως ‘ζώνη μεταφοράς σπόρου’, το δε φυτευτικό υλικό που 
χρησιμοποιείται κατά την αναδάσωση χαρακτηρίζεται ως υλικό τοπικής προέλευσης. 

► Συνεπώς, συνιστάται η συλλογή αναπαραγωγικού υλικού από την ζώνη συλλογής 
σπόρου/προέλευση (όπως ορίστηκαν παραπάνω) που εμπίπτει η υπό αναδάσωση 
περιοχή. Ελλείψει όμως δυνατότητας συλλογής επαρκούς ποσότητας σπόρου τοπικής 
προέλευσης (λόγω στοχαστικών αιτίων, π.χ. δασικές πυρκαγιές) σε συνδυασμό με 
την έλλειψη επίσημων οδηγιών εύρους μεταφοράς και χρήσης σπόρου που 
προκύπτουν από γενετικό πειραματισμό, συνιστάται η συλλογή και χρήση σπόρου 
από γειτονική με την περιοχή αναδάσωσης προέλευση (ή ζώνη συλλογής), που 
φύεται σε κλιματεδαφικές συνθήκες που προσομοιάζουν με αυτές της υπό 
αναδάσωση περιοχής 



ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ

► Υπολογίστηκε ο απαιτούμενος αριθμός φυτών για τη διενέργεια αναδασώσεων 
μέσω διαφόρων πιθανών σεναρίων επιλογής εκτάσεων και εναλλακτικών 
φυτευτικών συνδέσμων (160 φυτά ανά στρέμμα, 100 φυτά ανά στρέμμα και 60 
φυτά ανά στρέμμα). 

► Η ανάπτυξη των σεναρίων αποσκοπεί στην εκτίμηση του συνολικού αριθμού 
απαιτούμενου αριθμού φυταρίων ανά σενάριο και κατ’ επέκταση του 
απαιτούμενου όγκου νερού στη διάρκεια του χρόνου, με στόχο τη διερεύνηση 
της βιωσιμότητας του κάθε σεναρίου. 

Τα Σενάρια χωρίζονται σε δύο διακριτές κατηγορίες. 
► Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει το σύνολο των καμένων εκτάσεων για τα 

παραπάνω δασικά είδη, όπου αναπτύσσονται τα τρία πρώτα Σενάρια. 
► Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τις καμένες εκτάσεις που έχουν καεί 

τουλάχιστον ακόμη μία φορά κατά το πρόσφατο παρελθόν, πριν την πυρκαγιά 
του Αυγούστου 2021 όπου σε αυτές τις θέσεις η ηλικία της Χαλεπίου Πεύκης 
ήταν μικρή και δεν υπήρχαν δέντρα σπορείς







ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

► Η επιλογή των εκτάσεων προς αναδάσωση αποτελεί μια πολυ-
παραγοντική διαδικασία που επηρεάζεται τόσο από οικολογικές 
παραμέτρους που αναλύθηκαν προηγούμενα, όσο και με παραμέτρους 
που σχετίζονται με τη δυνατότητα υλοποίησης την οικονομικότητα και 
μακροπρόθεσμα τη βιωσιμότητα του.

► Οι εκτάσεις που τελικά θα επιλεγούν προς αναδάσωση θα προκύψουν 

λαμβάνοντας υπόψη βασικές παραμέτρους που συνοψίζονται στα 

ακόλουθα:

∙ Κόστος σεναρίου
∙ Απαιτούμενος αριθμός φυταρίων ανά είδος
∙ Απαιτούμενος όγκος νερού ανά έτος
∙ Διαθεσιμότητα απαιτούμενου όγκου νερού στην περιοχή
∙ Απαιτούμενη στελέχωση της Δασικής Υπηρεσίας με επιστημονικό και 
τεχνικό προσωπικό για τον συντονισμό και την απρόσκοπτη 

παρακολούθηση της πορείας των εργασιών





ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 
ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΙΞΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ-ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

► Η δημιουργία ζωνών τροποποιημένης βλάστησης με χαρακτηριστικά 
που συνεισφέρουν στην πυρασφάλεια του αστικού ιστού στις περιοχές 
μίξης με δασικές εκτάσεις αποβλέπει σε δύο στόχους:

▪  στην μείωση της σφοδρότητας (πυρικών χαρακτηριστικών) μιας 
πυρκαγιάς που κατακαίει παρακείμενη δασική βλάστηση και 

▪ στην επιτυχέστερη αντιμετώπισή της  πυρκαγιάς προτού επεκταθεί σε 
οικιστικές περιοχές.

► Η δημιουργία περιαστικών προστατευτικών ζωνών βλάστησης 
αποτελεί συνήθη πρακτική και αποτελεί πάγιο μέρος του προληπτικού 
σχεδίου αντιμετώπισης πυρκαγιών σε δασοαστικές περιοχές (fires at 
the wildland – urban  interface, WUI) σε πολλές τεχνολογικά 
ανεπτυγμένες χώρες (ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία), παγκοσμίως.



Πρόταση του ΑΠΘ
ΦΩΤΟΔΟΤΙΔΑ’ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

Σκοπός:     

►   Προστασία οικισμών στη δασοαστική ζώνη από πυρκαγιές

► Ελάχιστη διατάραξη του φυσικού περιβάλλοντος χώρου

► Δημιουργία αισθήματος ασφαλείας στους κατοίκους με φωτοδότιδα 
διάνοιξη της δασικής βλάστησης.

► Συνδυασμός πυροπροστασίας και δυνατοτήτων αναψυχής των κατοίκων.

 





► Η πρόταση του ΑΠΘ
Περιγραφή:  

► Πέριξ του οικισμού, κατά σειρά τρεις ζώνες προστασίας σε αναλογία 
πλάτους 1:2:3 (ενδεικτικά 50, 100 και 150 m):

1. Zώνη πλάτους 50 m, γυμνή από βλάστηση. Μπορεί να καλύπτεται από 
χλοοτάπητα και να χρησιμεύει ως δίοδος κίνησης πυροσβεστικών 
οχημάτων. Κατά μήκος της πρέπει να δημιουργηθούν πυροσβεστικοί 
κρουνοί.

2. Ζώνη πλάτους 100 m, φυτεμένη με κατά το δυνατόν ταχυαυξή και 
πυρανθεκτικά πλατύφυλλα είδη, δένδρα και θάμνους, σε φυτευτικό 
σύνδεσμο 3Χ3 m. Έτσι, μειώνεται η πιθανότητα δημιουργίας 
πυρκαγιών κόμης και νέων εστιών.

3. Ζώνη πλάτους 150 m, φυσικού πευκοδάσους αραιωμένου σε φυτευτικό 
σύνδεσμο 4Χ4 m. Θα πρέπει να γίνει κλάδευση μέχρι του 1/3 του 
συνολικού μήκους της κόμης των δένδρων και απομάκρυνση της 
παρεδαφιαίας βλάστησης.  Έτσι, θα επιτευχθεί διάσπαση της 
οριζόντιας και κατακόρυφης συνέχειας της δασικής καύσιμης ύλης.

 
 



Πίνακας 1. Εκτάσεις* περιφερειακών ζωνών οικισμών ανα ιδιοκτησία δασών (στρ)
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΓΟ ΔΡΥ ΕΛΑ ΘΑΜ ΚΑΣ ΠΑΡ ΠΜΑ ΠΧΑ ΣΥΝΟΛΟ

Ιστιαίας

Δημόσιο        412 412

Διακατεχόμενο       64 1626 1.690

Ιδιωτικό 8 9   48 2010 2.075
ΣΥΝΟΛΟ 8 9 0 0 0 48 64 4048 4.177

Λίμνης

Δημόσιο        1873 1.873

Διακατεχόμενο      4 969 973

Ιδιωτικό   13 6   1321 1.340

Συνδιακατεχόμενο     11  1040 1.051

Συνιδιόκτητο 197  92   1306 1.595
ΣΥΝΟΛΟ 197 0 13 98 11 4 0 6509 6832

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 205 9 13 98 11 52 64 10.557 11.009

*Οι εκτάσεις αφορούν σε καμένες εκτάσεις που βρίσκονται εντός περιμετρικής ζώνης 200μ από οικισμούς αφού έχουν αφαιρεθεί γεωργικές και 
λιβαδικές εκτάσεις.

 ΑΓΟ: Άγονα, ΔΡΥ: Δρυς, ΕΛΑ: Ελάτη, ΘΑΜ: Θαμνώνες, ΚΑΣ: Καστανιά, ΠΑΡ: Παραρεμάτια, ΠΜΑ: Πεύκη μαύρη, ΠΧΑ: Πευκη χαλέπιος

Συνολικά στην περιοχή μελετης εντοπίζονται 52 οικισμοί με μεση έκταση φωτοδοτών τα 212 στρ., ελαχιστα τα 7 στρ. και μεγιστη τα 873 στρ.
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