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Περίληψη
Η υδρολογία του βόρειου τµήµατος της οροσειράς της Πίνδου, επηρεάζεται σε πολύ
µεγάλο βαθµό από τις ιδιαιτερότητες του κλίµατός της, το οποίο χαρακτηρίζεται από
µεγάλες ποσότητες κατακρηµνισµάτων κατά τους χειµερινούς µήνες και βέβαια από
µεγάλες χιονοπτώσεις. Η κύρια εδαφοπονική χρήση και αξιοποίηση της γης στην
περιοχή, που περιλαµβάνει κατά κύριο λόγο δάση οξιάς, µαύρης και λευκόδερµης
Πεύκης, καθώς και χορτολιβαδικές εκτάσεις, επηρεάζει δραστικά το ισοζύγιο νερού.
Με τη βοήθεια παρατηρήσεων και µετρήσεων χιονοκάλυψης και συγκράτησης χιονιού,
σε διάφορες δασοσυστάδες και διαφορετικές από άποψη αναγλύφου θέσεις,
προσδιορίσθηκαν ηµιποσοτικές παράµετροι γι’ αυτά τα δάση, οι οποίες σχολιάζονται
και συγκρίνονται στην παρούσα εργασία.
Η υδρολογία µιας περιοχής επηρεάζεται επίσης έντονα από φαινόµενα διάβρωσης. Οι
βοσκόµενες εκτάσεις παρουσιάζουν σηµάδια υπερβόσκησης µε διαφορετικούς βαθµούς
διάβρωσης του εδάφους σε αρκετές θέσεις. Τα φαινόµενα αυτά εµφανίζονται έντονα
ακόµη και σε εκτάσεις που ανήκουν στο Εθνικό Πάρκο της Πίνδου (Βάλια Κάλντα).
Λέξεις κλειδιά: Βόρεια Πίνδος, διάβρωση, υδρολογία, βοσκόµενες εκτάσεις.
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Summary
The Mediterranean mountain climate with high precipitation in winter combined with
high percentages of snowfall is driving elements of the hydrology of the northern
Pindos Mountains. The main land use pattern (broad leaf Fagus forests, Pinus forests
and grazing areas) have modifying effects on the water balance. By field observations
and measurements of snow cover and snow interception in different forest stands and
relief positions semi-quantitative aspects of these forests are discussed and compared.
Regional hydrology is influenced heavily by erosion. The pasture areas show
overgrazing with different degrees of soil erosion on many places. This is demonstrated
by an area in the Pindos National Park (Valia Calda).
Keywords: Northern Pindos, erosion, hydrology, grazing areas.
1. Εισαγωγή
Η οροσειρά της Πίνδου αποτελεί το φυσικό όριο που διαχωρίζει τη χώρα, γεωγραφικά
και υδρολογικά, σε δύο µεγάλες περιοχές (δυτική και ανατολική), που µε τη σειρά τους
οριοθετούν τα Πελάγη, Ιόνιο και Αιγαίο. Τα βουνά που την αποτελούν είναι γενικά
πολύ ψηλά, για τα δεδοµένα της χώρας, µε τον Σµόλικα να φτάνει τα 2635 µέτρα και να
αποτελεί το δεύτερο ψηλότερο βουνό της Ελλάδας. Παράλληλα, η περιοχή της βόρειας
Πίνδου παρουσιάζει υψηλές ποσότητες κατακρηµνισµάτων, της τάξης των 1800
mm/έτος, αποτελώντας έτσι την σηµαντικότερη πηγή νερού για το µεγαλύτερο µέρος
της ενδοχώρας.
Παρά το ότι δεν είναι ακόµη δυνατός ο ποσοτικός υπολογισµός του πλήρους ισοζυγίου
νερού της περιοχής, για τις διάφορες διαχειριστικές µονάδες, έχουν προκύψει
σηµαντικά αποτελέσµατα από σχετική έρευνά µας κατά τα τελευταία χρόνια στην
περιοχή του Εθνικού ∆ρυµού της Πίνδου. Από επιτόπιες οικολογικές και
φυτοκοινωνιολογικές µελέτες που πραγµατοποιήθηκαν, βρέθηκε ότι οι συγκεκριµένοι
τύποι φυτοκάλυψης στην περιοχή, καθώς και οι εφαρµοζόµενες µέθοδοι διαχείρισης
της γης, επηρεάζουν σηµαντικά το ισοζύγιο νερού. Αυτή η διαπίστωση πρέπει να
αποτελέσει το ερέθισµα, αλλά και οδηγό, για λήψη κατάλληλων πολιτικών αποφάσεων
διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος τόσο σε τοπικό, όσο και σε Εθνικό,
αλλά και Ευρωπαϊκό Κοινοτικό επίπεδο. Μια παρόµοια κινητοποίηση κρίνεται
επιβεβληµένη, αν λάβει κανείς υπόψη του ότι µια πιο ολοκληρωµένη, λεπτοµερής και
διεξοδική έρευνα είναι αναγκαία προκειµένου να εξασφαλιστεί η σταθερότητα και
προοδευτική βελτίωση των οικοσυστηµάτων και συνακόλουθα η βιώσιµη ανάπτυξη και
αξιοποίηση των φυσικών πόρων, που δρουν στην περιοχή.
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2. Μέθοδοι και υλικά
2.1 Γεωγραφικές και κλιµατικές συνθήκες
Στο Σχ. 1 παρουσιάζονται τα απόλυτα µεγέθη των κατακρηµνισµάτων σε mm για τον
Ελλαδικό ηπειρωτικό χώρο (δεδοµένα από Lienau, 1989), καθώς και για τους
µετεωρολογικούς σταθµούς Κρανιάς, Βωβούσας, και Μετσόβου, τα δεδοµένα των
οποίων και χρησιµοποιήθηκαν. Η οροσειρά της Πίνδου διακρίνεται πολύ εύκολα αφού
παρουσιάζει σύνολα κατακρηµνισµάτων από 1200 έως και 1800 mm/έτος. Η καµπύλη
των βροχοπτώσεων σε µια µεσογειακή περιοχή, όπως η περιοχή µελέτης, δίνεται στο
Σχ. 2 (δεδοµένα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία), όπου παρουσιάζονται
δεδοµένα κατακρηµνισµάτων για ένα έτος σε δύο σταθµούς ελέγχου. Από το σχήµα
αυτό φαίνεται ότι τα µέγιστα παρουσιάζονται κατά τους χειµερινούς µήνες και οι
σταθµοί της Βωβούσας και του Μετσόβου, που βρίσκονται στο δυτικό µέρος του
δρυµού (Νοµός Ιωαννίνων) παρουσιάζουν υψηλότερες ποσότητες κατακρηµνισµάτων
από τις αντίστοιχες του σταθµού Κρανιάς, που βρίσκεται ανατολικά του δρυµού (Ν.
Γρεβενών) προς τον Θεσσαλικό κάµπο. Πρέπει στο σηµείο αυτό να τονιστεί ότι µεταξύ
∆εκεµβρίου και Μαρτίου κάθε έτους, το µεγαλύτερο ποσοστό των κατακρηµνισµάτων
πέφτει υπό µορφή χιονιού, ενώ η µέτρηση του ακριβούς ύψους του είναι πολύ δύσκολη
και µάλλον υποεκτιµηµένη εξαιτίας των ισχυρών ανέµων που πνέουν στην περιοχή.
Επιπλέον θα πρέπει να αναφερθεί πως στο σύνολο των κατακρηµνισµάτων συµβάλουν
σηµαντικά τόσο η οµίχλη όσο και οι παγετοί (παγοκρύσταλλοι), οι ποσότητες νερού
των οποίων δεν είναι αµελητέες και πρέπει να λαµβάνονται υπόψη, όπως άλλωστε
φάνηκε και από την επιτόπια έρευνά µας στην περιοχή µελέτης. Κατά τους
καλοκαιρινούς µήνες οι βροχοπτώσεις είναι χρονικά ακανόνιστες, περιορισµένες (20 40 mm ανά µήνα) και εµφανίζονται συνήθως υπό µορφή καταιγίδων.

Σχήµα 1: Χάρτης κατανοµής κατακρηµνισµάτων ηπειρωτικής Ελλάδας (Lienau, 1989).
Figure 1: Precipitation map of continental Greece (Lienau, 1989).
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Σχήµα 2: Οµβροθερµικά διαγράµµατα µετεωρολογικών σταθµών Κρανιάς, Βωβούσας.
Figure 2: Precipitation-Temperature chart of the Krania and Vovousa meteorological
stations.
Οι συγκεκριµένες αυτές κλιµατικές συνθήκες επιτρέπουν σε µεσευρωπαϊκούς τύπους
δασών (οξιάς, οξιάς-ελάτης) να αναπτύσσονται σε µεγαλύτερα υψόµετρα. Σε υψόµετρα
µεγαλύτερα των 1200 m και σχεδόν έως τα 2000 m τα δάση οξιάς, οξιάς-ελάτης (Fagus
sylvatica και Abies borisii regis) παρουσιάζουν µια φυσική επικράτηση έναντι των
υπολοίπων ειδών (Hetsch and Vergos, 1997). Η µαύρη Πεύκη (Pinus nigra) είναι ένα
από τα συχνότερα εµφανιζόµενα δασοπονικά είδη, µιας και το συγκεκριµένο είδος
(πρόσκοπο είδος) µπορεί να εποικεί γυµνές εκτάσεις που δηµιουργούνται στην περιοχή
εξαιτίας πυρκαγιών, αλλά και εξαιτίας πιεστικής αλόγιστης µακροχρόνιας βόσκησης.
Παραδοσιακά στις ψευδαλπικές εκτάσεις της περιοχής µελέτης (θερινά βοσκοτόπια)
ασκείται έντονη βόσκηση από νοµαδική κτηνοτροφία, κυρίως από αιγοπρόβατα και
λίγα βοοειδή. Τα κοπάδια αυτά διαχειµάζουν κυρίως στη Θεσσαλία και κατά τους
καλοκαιρινούς µήνες αναζητώντας βοσκήσιµη ύλη φθάνουν µέχρι και τις ψηλότερες
κορυφές της Πίνδου. Εκεί η βόσκηση ασκείται αλόγιστα, χωρίς κάποιο σχεδιασµό στο
χώρο, βασισµένη σε ένα εθιµικό δίκαιο, που συµφωνήθηκε από παλιά µεταξύ των
κτηνοτρόφων και δεσµεύει µέχρι σήµερα τους δασοδιαχειριστές, αλλά ακόµη και τους
υπεύθυνους διαχείρισης του εθνικού δρυµού. Η µεταφορά των ζώων γίνεται πλέον µε
ανοιχτά φορτηγά και οι κτηνοτρόφοι επιχορηγούνται κατά κεφαλή ζώου από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεξάρτητα από ζηµίες ή µη στα δάση και στο φυσικό περιβάλλον
της περιοχής.
3. Αποτελέσµατα
3.1 Υδρολογικές διεργασίες σε σχέση µε το ανάγλυφο και τη φυτοκάλυψη
Τα υψηλά ποσοστά κατακρηµνισµάτων κατά τους χειµερινούς µήνες οφείλονται
µερικώς στην παρατεταµένη χιονοκάλυψη που επικρατεί στην περιοχή. Γίνεται
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εποµένως αντιληπτό ότι η διάρκεια της περιόδου λιωσίµατος του χιονιού, που συχνά
φτάνει µέχρι και τον Ιούνιο (βορινές εκθέσεις κάτω από την οξιά), παίζει πολύ
σηµαντικό ρόλο στην τροφοδότηση και στον καθορισµό του επιπέδου του εδαφικού
νερού, του νερού που ρέει στα ρεύµατα και στα ποτάµια, καθώς και αυτού που
απορρέει προς τις περιοχές προσχώσεων.
Από µετρήσεις της θερµοκρασίας του εδάφους που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη
χειµερινή περίοδο 1994/95 (Hetsch and Vergos, 1997) σε µια νότια θέση µαύρης
Πεύκης και µια βόρεια θέση οξιάς, παρατηρήθηκε µε έµµεσο τρόπο η διάρκεια
χιονοκάλυψης στις δύο αυτές θέσεις, δεδοµένου ότι κάτω από το στρώµα χιονιού το
εύρος των ηµερήσιων θερµοκρασιών ήταν κάτω του µηδενός. Τα αποτελέσµατα των
µετρήσεων αυτών φαίνονται στο Σχ. 3. Κατά το 1994, οι πρώτες σύντοµες περίοδοι
χιονοκάλυψης ξεκίνησαν από τον Νοέµβριο, ενώ από το ∆εκέµβριο του ίδιου έτους και
µετά υπήρχε συνεχής κάλυψη από χιόνι της βόρειας πλαγιάς. Στη νότια πλαγιά
αντίστοιχα το χιόνι έλιωνε σε συντοµότερα χρονικά διαστήµατα. Μόνο κατά τον
Ιανουάριο παρατηρήθηκε στη νότια πλαγιά χιονοκάλυψη για 20 συνεχείς ηµέρες.
Αντίθετα, η χιονοκάλυψη της βόρειας πλαγιάς ήταν συνεχής µέχρι τα µέσα Απριλίου,
οπότε και άρχισε το λιώσιµο του χιονιού. Παρόµοιες παρατηρήσεις και αποτελέσµατα
προέκυψαν και κατά το επόµενο έτος (περίοδος 1995-1996).
Μια σηµαντική επίσης παράµετρος που µετρήθηκε και αξιολογήθηκε για την περιοχή
είναι η διαφορετική συγκράτηση χιονιού για τις συστάδες µαύρης Πεύκης και τις χωρίς
φύλλα κατά τη διάρκεια του χειµώνα συστάδες οξιάς. Το µέγεθος της χιονοκάλυψης
µετρήθηκε µε κατάλληλο σωλήνα µέτρησης χιονιού (Brechtek, 1969). Οι µετρήσεις
χιονοκάλυψης πραγµατοποιήθηκαν σε παγωµένο έδαφος και µετά από τέσσερις ηµέρες
χιονόπτωσης προέκυψαν τα αποτελέσµατα που φαίνονται στον Πίνακα 1.

Σχήµα 3: ∆ιακύµανση θερµοκρασίας εδάφους σε βόρεια (οξιά) και νότια (µαύρη
Πεύκη) πλαγιά σε υψόµετρο 1550 m στον Εθνικό ∆ρυµό Πίνδου.
Figure 3: Forest soil temperature variation in north- (Fagus) and south-facing (Pinus)
slopes at an altitude of 1550 m in the Pindos National Park.
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Πίνακας 1: Συγκράτηση χιονιού στον Εθνικό ∆ρυµό Πίνδου σε υψόµετρο 1400 m στις
15 Φεβρουαρίου 1994.
Table 1: Snow interception in the Pindos National park at 1400 m altitude on February
15, 1994.
Είδος βλάστησης

Pinus

Fagus

Χορτολιβαδική έκταση

20
39.4
6.2
37.6
51.6
0.95

18
59.9
3.9
65.6
15.5
0.91

9
67.4
2.3
77.6
0
1.15

Αριθµός µετρήσεων
Ύψος χιονιού σε cm
Τυπική απόκλιση
Ισοδύναµο νερού σε mm
Συγκράτηση χιονιού (%)
mm H2O/cm χιονοκάλυψης

Από τα στοιχεία του Πίνακα 2 προκύπτει πολύ εύκολα η ικανότητα διατήρησης του
χιονιού για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα στις συστάδες οξιάς. Η έκπτυξη των φύλλων
οξιάς αρχίζει, ανάλογα και µε το υψόµετρο, από τις αρχές και διαρκεί µέχρι τέλη Μάη,
ενώ η πτώση ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο. Εποµένως, µεταξύ Νοεµβρίου - Απριλίου
δεν παρατηρούνται φαινόµενα διαπνοής στα δάση οξιάς, τα οποία ελαχιστοποιούνται
και από την έλλειψη παρεδαφιαίας βλάστησης. Από τα παραπάνω συµπεραίνεται ότι
κάθε χρόνο υπάρχει µια αρκετά µεγάλη περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας η µόνη
συγκράτηση χιονιού που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι αυτή που συγκρατείται στις
γυµνές από φύλλα κόµες των δένδρων οξιάς. Αντίθετα συστάδες Πεύκης και Ελάτης
έχουν τη δυνατότητα να διαπνέουν ακόµη και τον χειµώνα κατά τη διάρκεια ζεστών
ηµερών, ενώ παράλληλα επιτρέπουν και την ανάπτυξη πυκνής παρεδαφιαίας
βλάστησης. Εποµένως στα δάση Πεύκης εκτός από τη µεγαλύτερη συγκράτηση χιονιού
στην κοµοστέγη, παρατηρείται συνολικά και µεγαλύτερη εξατµισοδιαπνοή. Οι
βοσκόµενες εκτάσεις στην πραγµατικότητα δεν µπορούν να συγκριθούν µε αντίστοιχες
δασωµένες, ωστόσο η συντήρηση του χιονιού φαίνεται να είναι παρόµοια αυτής των
συστάδων Πεύκης.
Πίνακας 2: Ύψος χιονιού (ισοδύναµα νερού σε mm) σε διαφορετικές δασοσυστάδες και
θέσεις.

Ηµερ/νία

Θέση

Υψόµετρο
(m)

Προσ/µός

Μετρήσεις

Οξιά
mmΗ2O

Τυπική
Απόκλιση

Πεύκη
mm H2O

Τυπική
Απόκλιση

Table 2: Snow height (water equivalent in mm) in various forest stands and locations.

17.02.95
01.03.95
23.03.95

Περιβόλι
Εθν. ∆ρυµός
Θέση Κολέο

1400
1500
1600

ΝΑ
Β
Ν

20
8
8

15.0
51.1
9.7

13.3
12.3
2.6

4.5
39.2
2.9

7.4
16.4
2.3
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2.3 ∆ιάβρωση
Η βόσκηση κατά τη θερινή περίοδο στις ψευδαλπικές περιοχές της Πίνδου είναι ένας
παραδοσιακός τρόπος χρήσης γης, που είχε ως αποτέλεσµα την επιφανειακή απορροή
του νερού και κατά συνέπεια τη διάβρωση των εδαφών, η οποία σε πολλές περιπτώσεις
είναι έντονη. Αδιάψευστους µάρτυρες εκτεταµένης και προχωρηµένης διάβρωσης και
υποβάθµισης υπερβοσκηµένων εκτάσεων αποτελούν οι περιοχές Αυγού (Εθνικός
∆ρυµός Πίνδου), καθώς και ή βόρεια της Βασιλίτσας οροσειρά του Σµόλικα.
Έγινε προσπάθεια ποσοτικοποίησης και χαρτογράφησης της διάβρωσης σε µια τυπική
επιφάνεια 100 εκταρίων (ha), µε υψόµετρο από 1700 έως 2100 m, ΝΑ του όρους Αυγό.
Η διάβρωση κατηγοριοποιήθηκε σε 5 διακριτές κλάσεις (Σχ. 4). Παρατηρείται ότι στο
48% της υπό µελέτη έκτασης η κάλυψη από βλάστηση έχει περιορισθεί σε λιγότερο
από 20% και εµφανίζεται έντονη διάβρωση στα ανώτερα εδαφικά στρώµατα. Το
µέγεθος της διάβρωσης από τα ρέοντα ύδατα φθάνει κατά θέσεις σε βάθος
(χαραδρωτική διάβρωση) µέχρι και 8 m. Οι εκτεθειµένες ρίζες όσων δένδρων που
απέµειναν αποτελούν την καλύτερη απόδειξη. Λιγότερο από 8% της περιοχής µελέτης
παρουσιάζει µηδενική διάβρωση.
Οι βοσκόµενες ψευδαλπικές εκτάσεις παρουσιάζονται σήµερα χωρίς δένδρα και η
πιθανή βλάστησή τους θα ήταν πυκνό δάσος οξιάς µέχρι και τα 1800-2000 m.
Ψηλότερα κυριαρχούσε το ρόµπολο σχηµατίζοντας και τα δασοόρια (Hetsch & Vergos,
1997). Τα εναποµείναντα δέντρα ρόµπολου έχουν µέσο όρο ηλικίας από 400 έως 600
χρόνια. Αναλύσεις αεροφωτογραφιών προηγούµενων ετών δείχνουν έναν ετήσιο ρυθµό
νέκρωσης δένδρων της τάξης του 5%. Κάποια αναγέννηση Πεύκης παρατηρήθηκε µόνο
στο 9% της συνολικής επιφάνειας. Προκύπτει λοιπόν το συµπέρασµα πως τα δάση στις
ψηλές αυτές περιοχές (ψευδαλπικές) συνεχίζουν να µειώνονται και τα όριά τους να
υποχωρούν.
Η διάβρωση οδηγεί σε ελάττωση του βάθους των υδροφορέων (πιν. 3), προκαλώντας
έτσι αυξηµένες απορροές κατά την περίοδο των βροχοπτώσεων και της τήξης του
χιονιού και αντίστοιχα µείωση της ροής των ρευµάτων και ποταµών ιδιαίτερα προς το
τέλος του καλοκαιριού.
Πίνακας 3: Αποθηκευτική ικανότητα ύδατος για σερπεντινικά εδάφη (χωρίς διάβρωση).
Table 3: Water storage capabilities in serpedine soils (no erosion).
Βάθος
(cm)
0-15
15-50
50-80

Εδαφικός
Ορίζοντας
Ah
Bv
Cv

Υγρασία
(%)
10
2
-

Σύσταση
εδάφους
πηλώδες
πηλώδες
αµµοπηλώδες

Άµµος
(%)
0
20
60

Αποθηκευτική
ικανότητα ύδατος (mm)
30
55
20

Μια άλλη αιτία διάβρωσης είναι η άσκηση ∆ασοπονίας. Η διάνοιξη νέων οδών από
ερπυστριοφόρα οχήµατα κυρίως σε απότοµες πλαγιές είναι καταστροφική. Ανακόπτει
τη ροή πολλών µικρών ρευµάτων µη µόνιµης ροής, κυρίως κατά τη θερινή περίοδο,
αλλά µε σηµαντική ποσότητα νερού κατά την περίοδο της άνοιξης. Η συγκέντρωση και
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παροχέτευση αυτών των ποσοτήτων νερού οδηγεί σε σηµαντική διάβρωση στα σηµεία
όπου το νερό οδηγείται από τους δρόµους στις πλαγιές. Η οµαλή ροή σε όλη την
επιφάνεια της πλαγιάς είναι ιδιαίτερα σηµαντική για το υδρολογικό ισοζύγιο και κατά
συνέπεια για τη διαπνοή και το ρυθµό ανάπτυξης των δασών σε κεκλιµένες επιφάνειες.
Η µείωση της ζωτικότητας των δένδρων κατάντη των δασοδρόµων είναι συχνά φανερή,
κυρίως όταν πρόκειται για απαιτητικά σε υγρασία είδη (οξιά, ελάτη).

Σχήµα 4: Χάρτης κλάσεων διάβρωσης του εδάφους. Περιοχή ΝΑ της κορυφής Αυγό
(Εθνικός ∆ρυµός Πίνδου)
Figure 4: Soil erosion classification map of the Pindos National Park area NE of the
Augo peak.
4. Συµπεράσµατα
Οι παρατηρήσεις στο πεδίο και τα δεδοµένα που αναλύθηκαν και παρουσιάστηκαν
επιτρέπουν τη στήριξη ενός υποθετικού υδρολογικού σεναρίου για τις κύριες υδατικές
ζώνες στο βόρειο τµήµα της οροσειράς της Πίνδου. Τα υπόγεια διαθέσιµα αποθέµατα
και οι αλλουβιακές αποθέσεις αυξάνονται κατά την υδρολογική περίοδο του χειµώνα.
Σηµαντικό ρόλο παίζει η ποσότητα χιονιού, η διάρκεια χιονοκάλυψης και τήξης.
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Οι βασικοί τύποι δασών στην περιοχή της βόρειας Πίνδου διαφέρουν υδρολογικά
ανεξάρτητα από παράγοντες ανάγλυφου και υψοµέτρου ως προς τα εξής:
• Οι περιοχές µε δάση οξιάς διατηρούν για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα τη
χιονοκάλυψη, εµφανίζουν ετησίως χαµηλότερα επίπεδα εξατµισιδιαπνοής σε σχέση
µε άλλα είδη, εκτός βέβαια από τους µήνες του καλοκαιριού. Είναι ιδανικές µορφές
δασών για την προστασία των εδαφών από τη διάβρωση και λειτουργούν ως
εµπόδια στην εξάπλωση των δασικών πυρκαγιών.
• Οι εκτάσεις που καλύπτονται από µαύρη και λευκόδερµη Πεύκη παρουσιάζουν
συγκριτικά µε την οξιά µεγαλύτερη συνολική κατανάλωση νερού, ειδικότερα από
το φθινόπωρο µέχρι την άνοιξη. Προστατεύουν όµως αποτελεσµατικά τα εδάφη
από τη διάβρωση. Οι πυρκαγιές εξαπλώνονται πιο εύκολα σε αυτά τα δάση.
• Βοσκόµενες εκτάσεις συναντά κανείς συχνά στις ορεινές αυτές περιοχές. Στο
βαθµό που δεν υπάρχει διάβρωση, η συνολική κατανάλωση νερού είναι πιθανόν
χαµηλότερη από την αντίστοιχη των πευκοδασών. Ο κίνδυνος εµφάνισης και
εξάπλωσης πυρκαγιάς είναι µικρός και οι βοσκότοποι παρουσιάζουν µεγάλη
ποικιλότητα σε είδη φυτών. Η πιεστική και αλόγιστη βόσκηση είναι σε κάθε
περίπτωση ζηµιογόνα και οδηγεί µε ταχείς ρυθµούς σε διάβρωση των εκτάσεων
αυτών. Την υπερβόσκηση ακολουθεί µειωµένη υπεδάφια αποθηκευτική ικανότητα
και φυσικά αύξηση του συνολικού όγκου των φερτών υλικών, που µεταφέρονται
από τα ρεύµατα. Υπάρχουν αρκετές ορεινές περιοχές στη βόρεια Πίνδο στις οποίες
τα προαναφερόµενα συµπεράσµατα είναι ορατά και γίνονται εύκολα αντιληπτά.
Όλες οι παράµετροι που αναλύθηκαν και παρουσιάσθηκαν σ’ αυτή την εργασία
µπορούν και πρέπει να προσδιοριστούν µε µεγαλύτερη ακρίβεια. Συµπληρωµατικά,
οικονοµικά στοιχεία και θέµατα για την προστασία του περιβάλλοντος (ποικιλότητα
κ.λ.π.) πρέπει να αναλυθούν µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια Οι τοπικοί φορείς διαχείρισης,
αλλά και οι Αρχές, µπορούν να βγάλουν χρήσιµα συµπεράσµατα από την εργασία αυτή.
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