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Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου- Ακαρνανικών Ορέων με τον Νόμο 

4519/ 20-2-2018 αποκτά ως χωρική του αρμοδιότητα διοίκησης & διαχείρισης το σύνολο 

σχεδόν των περιοχών που ανήκουν στο δίκτυο Natura 2000 του Νομού Αιτωλοακαρνανίας. 

Έτσι στον παρακάτω χάρτη αποτυπώνονται τα γεωγραφικά όρια των αρμοδιοτήτων του. 

 

 

 

Με βάση την οριοθέτηση του Βελανιδοδάσους Ξηρομέρου όπως προτείνεται πιο κάτω στο 

κείμενο και προκύπτει από την Διαχειριστική Μελέτη του Δασαρχείου Αμφιλοχίας είναι 

σαφές πως περικλείεται από τις περιοχές Naturaτων Ακαρναινών ορέων, της λίμνης 

Αμβρακίας καθώς και της λίμνης Οζερού. Η οικολογική συνέχεια του χώρου καθώς και η 

υδρολογική τους αλληλουχία μας επιτάσσουν ως Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας 

Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων να προβούμε σε μια προσπάθεια έμμεσης προστασίας 

και διαχείρισης του Βελανιδοδάσους τόσο για λόγους αλληλεξάρτησης με περιοχές 

αρμοδιότητας μας όσο και για λόγους διαφύλαξης της οικολογικής και πολιτισμικής 

σημασίας του. 

Ο νόμος 4519/20-2/2018 αναφέρει στις αρμοδιότητες των Φορέων Διαχείρισης 

Προστατευόμενων Περιοχών πως: 

Α) στις αρμοδιότητες των ΦΔΠΠ ανήκει η ανεύρεση, διασφάλιση και αξιοποίηση 

χρηματοδοτικών εργαλείων για την προώθηση νέων τοπικών αναπτυξιακών προτύπων και 

δράσεων ( Άρθρο 4, παρ. δ). 
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Β) η αποτελεσματική , χρηστή και με κανόνες διαφάνειας και διαχείριση πηγών εσόδων 

των ΦΔΠΠ για τη βελτίωση του βαθμού διατήρησης των προστατευταίων αντικειμένων , 

την ολοκληρωμένη διαχείριση περιοχών ευθύνης τους και την ενίσχυση της τοπικής 

ανάπτυξης ( Άρθρο 4, παρ. ε). 

Γ) μέριμνα για τη συλλογή , ταξινόμηση και επεξεργασία δεδομένων και περιβαλλοντικών   

στοιχείων, περιλαμβανομένων στοιχείων της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς για τις 

περιοχές ευθύνης τους, τα οποία διαβιβάζονται υποχρεωτικά στο Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αποτελούν πηγή ανατροφοδότησης για την 

επικαιροποίηση των σχεδίων διαχείρισης( άρθρο 4, παρ. ζ). 

Δ) υποστήριξη οικοτουριστικών προγραμμάτων και δράσεων ανάδειξης και προώθησης 

τοπικών προϊόντων του πρωτογενούς τομέα σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους 

δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς ( Άρθρο 4, παρ. ιθ).    

Στο ως άνω πλαίσιο και καθώς το Βελανιδόδασος Ξηρομέρου δεν εμπίπτει στις περιοχές 

ευθύνης του ΦΔ/ΛΜ-ΑΟ αλλά έμμεσα η κατάσταση του επηρεάζει τις γειτνιάζουσες 

περιοχές Natura 2000 o Φορέας Διαχείρισης  σε συνεργασία με τον Δήμο Ξηρομέρου όπου 

στα διοικητικά του όρια βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος του Βελανιδοδάσους  προχώρησαν 

στην σύσταση μιας άτυπης επιτροπής για την προώθηση της υποβολής φακέλου προς τον 

Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων 

Νήσων με στόχο τον χαρακτηρισμό του Βελανιδοδάσους ως Προστατευόμενο Τοπίο( Νόμος 

3937/2011).  

Ο Νόμος 3937/2011  αναφέρει στο Άρθρο 6 ,παρ 3:  «Για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής 

ως προστατευόμενου τοπίου ή ως προστατευόμενου φυσικού σχηματισμού εκδίδεται 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης με βάση ειδική έκθεση που 

τεκμηριώνει την οικολογική ή άλλη φυσική αξία του προστατευταίου αντικειμένου και 

γνώμη του αιρετού Περιφερειάρχη. Στην πράξη χαρακτηρισμού καθορίζονται 

προτεραιότητες διατήρησης. Αποχαρακτηρισμός ή μείωση της έκτασης του προστατευταίου 

αντικειμένου επιτρέπεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού ύστερα από 

αιτιολογημένη γνώμη του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης». 

Η πιο κάτω έκθεση που αποτελεί εργασία την άτυπης Επιτροπής αποτελεί την ειδική 

έκθεση που τεκμηριώνει την οικολογική ή άλλη φυσική αξία του προστατευταίου 

αντικειμένου και τίθεται σε διαβούλευση με τους Δημάρχους όπου έχουν διοικητική 

επικράτεια οι δήμοι τους εντός του Βελανιδοδάσους καθώς και τους Δασάρχες όπου έχουν 

χωρική αρμοδιότητα τα Δασαρχεία τους εντός του Βελανιδοδάσους. Το τελικό κείμενο θα 

υποβληθεί στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για έκδοση απόφασης 

καθώς και τον αιρετό Περιφερειάρχη για έκφραση γνώμης.  

 

Ο Συντονιστής του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων 

Σελιμάς Γιάννης, Περιβαλλοντολόγος-M.Sc. Οικονομική & Περιφερειακή Ανάπτυξη 
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Εισαγωγή 

Το βελανιδοδάσος Ξηρομέρου στην Ακαρνανία αποτελεί το μεγαλύτερο δάσος ήμερης 

βελανιδιάς (Quercus ithaburensis sbsp. macrolepis) στην Ελλάδα. Απλώνεται στις υπώρειες 

των Ακαρνανικών ορέων, μεταξύ της λίμνης Οζερού, του ποταμού Αχελώου και του Ιονίου 

πελάγους. Η έκταση του τοπίου του βελανιδοδάσους Ξηρομέρου ανέρχεται σε 17.096,69 ha 

και περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλία χρήσεων/καλύψεων γης, όπως αμιγείς εκτάσεις με 

ήμερη βελανιδιά, δασολίβαδα βελανιδιάς με φρύγανα και ποώδη φυτά, αείφυλλα 

πλατύφυλλα είδη, γεωργικές καλλιέργειες, οικισμούς, αρχαιολογικούς χώρους, μοναστήρια 

κ.α. (Βλάμη και συν. 2003) 

Σύμφωνα με τον Καπετάνιο (2014), η ζωή των Ακαρνάνων, από τα αρχαία χρόνια έως και 

σχεδόν τον πρώτο αιώνα μετά την Τουρκοκρατία, ήταν συνδεδεμένη με τη δρυ και τα δάση 

της. Η Ακαρνανία κατοικείται από τα νεολιθικά χρόνια, αρχικά από τους Κουρήτες και τους 

Λέλεγες, ενώ αργότερα, τον 7ο αιώνα π.Χ., την εποίκησαν οι Κορίνθιοι και ίδρυσαν πόλεις, 

εισάγοντας το δημοκρατικό πολίτευμα στο σύστημα διοίκησης και οργάνωσης της 

περιοχής. Στο πλούσιο δάσος του Ξηρόμερου, ο γηγενής πληθυσμός είχε αναπτύξει μια 

κοινωνία με βάση το δάσος και τα προϊόντα του, έχοντας οργανώσει τη ζωή του γύρω από 

αυτό. Δώδεκα χωριά περιστοιχίζονταν από το δάσος, ενσωματωμένα στο σύστημά του, 

δείχνοντας τον ισχυρό δεσμό φύσης και ανθρώπου. Το βαλανίδι ήταν το κύριο προϊόν που 

εξάγονταν από το δάσος, και το περισσότερο προσοδοφόρο. Εκτός όμως από το βελανίδι, 

το σύνολο των υπηρεσιών και λοιπών προϊόντων του, υποστήριζαν έναν τρόπο ζωής της 

τοπικής κοινωνίας, με επίκεντρο το φυσικό περιβάλλον. 

Στο δρυοδάσος της περιοχής εκτός από τα τοπικά ποίμνια έβρισκαν εκεί τροφή  και 

μεταφερόμενα ποίμνια, όπως τα πολυπληθή πρόβατα και γουρούνια του Οδυσσέα της 

Ιθάκης, που σύμφωνα με την παράδοση τα έβοσκε κατά την Ομηρική εποχή στο Ξηρόμερο 

ο Ευμαίος. Από τις δρύες έπαιρναν το ξύλο που χρειαζόντουσαν οι τοπικές κοινωνίες 

φροντίζοντας να διατηρούν το δάσος σε σταθερή σύνθεση, χωρίς απώλειες κι υποβάθμισή 

του. Ο καρπός της δρυός (το βαλανίδι) αποτελούσε, εκτός από πηγή τροφής των ζώων, και 

τροφή για τον τοπικό πληθυσμό σε περιόδους έλλειψης τροφής, είτε ψημένος, είτε 

αλεσμένος για το λόγο αυτό οι Ξηρομερίτες χαρακτηρίζονταν «βαλανιφάγοι». Τα βαλάνια 

ακόμα, αποτελούσαν σημαντική πηγή της οικονομίας της περιοχής, λόγω των βαφικών και 

δεψικών τους ιδιοτήτων, και της χρήσης τους στη βαφική και τη βυρσοδεψία αντίστοιχα. 

Για το λόγο αυτό υπήρχε εθιμική οργάνωση του τόπου, για τη συλλογή των βαλανιδιών, 

κατά οικογένειες, για την αποφυγή προστριβών σε σχέση με τα δικαιώματα συλλογής, το 

ίδιο ίσχυε και σε σχέση με τα δικαιώματα βόσκησης. 

Το βελανιδοδάσος αποτελούσε τον τροφοδότη της κτηνοτροφίας, αφού εκεί έβρισκαν 

πλούσια βοσκήσιμη ύλη τα αιγοπρόβατα, τα γουρούνια και τα βοοειδή, που συντηρούνταν 

από τους ντόπιους. Η κτηνοτροφία ασκούνταν από τους Ξηρομερίτες με σύστημα, 

φροντίζοντας για τη μη υποβάθμιση του οικοσυστήματος με την υπερβόσκησή του, αφού 

ήταν μετακινούμενη, εξυπηρετώντας τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς λόγω 

απομάκρυνσης της οργανικής ύλης του υπορόφου και τον καθαρισμό ώστε να μπορούν να 

εργαστούν κατόπιν οι Ξηρομερίτες στη συλλογή του βαλανιδόκαρπου (Leak 1835).  

Το βελανιδοδάσος του Ξηρομέρου αποτέλεσε σε διάφορες εποχές μεγάλο προμηθευτή 

ξύλου για διάφορες χρήσεις (ναυπηγική κυρίως, οικοδομική, κατασκευή δρύινων βαρελιών, 

ξυλογλυπτική, παραγωγή ξυλοκάρβουνου, καθώς επίσης και καυσόξυλα), κάτι που 
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συνετέλεσε στον περιορισμό του και την υποβάθμισή του (Ντούρος 2002). Ήταν τόσο 

σημαντική η συμβολή του βελανιδοδάσους στην παραγωγή ναυπηγικής ξυλείας ώστε το 

1830 ο προτεινόμενος ως Βασιλιάς της Ελλάδας, Λεοπόλδος του Βελγίου, να μην αποδεχθεί 

τη θέση επειδή τα βόρεια σύνορα της χώρας άφηναν στην Τουρκική κυριαρχία το Ξηρόμερο 

και το Βάλτο. Στη συνέχεια οι Πληρεξούσιοι των τριών δυνάμεων περιέλαβαν τις περιοχές 

αυτές στην ανεξάρτητη χώρα και όρισαν τον Όθωνα Βασιλιά της Ελλάδας (Γρίσπος 1973). 

Λόγω της ανεκτίμητης αξίας του βελανιδοδάσους Ξηρομέρου τόσο για την ιστορία του 

όσο και για το παραγωγικό δυναμικό και τις υπηρεσίες περιβάλλοντος που προσφέρει 

προτείνουμε την ανακήρυξή του ως προστατευόμενο τοπίο σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60 Α/31-3-2011) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».  

Η ειδική αυτή έκθεση περιλαμβάνει αναλυτική τεκμηρίωση σχετικά με την (α) οριοθέτηση 

της προτεινόμενης περιοχής, (β) τους σκοπούς διατήρησης, (γ) την περιγραφή και 

αξιολόγηση των προστατευτέων οικολογικών χαρακτηριστικών των ειδών χλωρίδας και 

πανίδας και της κατάστασης διατήρησής τους, (δ) τις υφιστάμενες χρήσεις και πιέσεις, (ε) 

τα πολιτισμικά στοιχεία και (στ) τις προτάσεις διαχείρισης και προοπτικές. 

 
 

Α. Οριοθέτηση της περιοχής του βελανιδοδάσους Ξηρομέρου 

Η οριοθέτηση προέρχεται από την τελευταία διαχειριστική μελέτη (Γεωπληροφορική 

2004) που εκπονήθηκε για το δάσος Μάνινας – Ξηρομέρου για λογαριασμό του 

Δασαρχείου Αμφιλοχίας το 2005 και οριοθετεί έκταση 17.096,69 ha (κοιλάδα ΝΔ της λίμνης 

Οζερός που οριοθετείται από τη λοφοσειρά Λογοβιτσίου –Μάνινα) (Εικόνα 1). Η τελευταία 

οριοθέτηση είναι παραπλήσια με αυτή της Διαχειριστικής μελέτης του ίδιου δάσους του 

έτους 1964 που αναφέρεται σε μια έκταση λίγο μικρότερη, 14.184 ha,ενώ στην Έκθεση περί 

προσωρινής διαχείρισης του ίδιου δασικού συμπλέγματος που εκπονήθηκε το 1933 

αναφέρεται μια ακόμη μικρότερη έκταση, 7.340 ha. 

 



6 
 

 

Εικόνα 1. Οριοθέτηση του βελανιδοδάσους Ξηρομέρου. 
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Β. Σκοπός (ή Στόχοι) διατήρησης και χαρακτηρισμού του βελανιδοδάσους 

Ξηρομέρου ως «Προστατευόμενο Τοπίο» 

Το βελανιδοδάσος Ξηρομέρου αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα περιοχής με 

υψηλότατη βιοποικιλότητα στην Ελλάδα, που δεν έχει ενταχθεί – εκτός από ένα πολύ μικρό 

μέρος του κοντά στη λίμνη Οζερού – σε κάποιο καθεστώς προστασίας, όπως για 

παράδειγμα στο δίκτυο Natura/Φύση 2000, το οποίο αριθμεί 446 χερσαίες και θαλάσσιες 

περιοχές στη χώρα μας, χαρακτηρισμένες ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) βάσει της 

Οδηγίας 2009/147/ΕΟΚ ή ως Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ) βάσει της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. 

Το γεγονός αυτό ουδόλως μειώνει την περιβαλλοντική αξία του μοναδικού αυτού δάσους 

ήμερης βαλανιδιάς, μέσα στο οποίο, εδώ και αιώνες, ασκούνται ήπιες ανθρώπινες 

δραστηριότητες, που έχουν συμβάλει στη μωσαϊκότητα του τοπίου και στη διατήρηση της 

ιδιαίτερης  δομής και σύνθεσής του, αλλά και στην ανάδειξη ιδιαίτερων πολιτιστικών και 

ιστορικών αξιών. Το συγκεκριμένο βελανιδοδάσος έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών 

επιστημονικών ερευνών και η πλούσια βιβλιογραφία που αφιερώνεται σε αυτό 

τεκμηριώνει την ανάγκη λήψης μέτρων για τη διατήρησή του. Σε αυτή συνηγορούν οι 

παρατηρούμενες αλλαγές στις χρήσεις γης, αλλά και διάφορες πιέσεις και απειλές επί των 

προστατευτέων αντικειμένων του δάσους κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, οι 

οποίες οδηγούν στην σταδιακή του υποβάθμιση. Η παρούσα έκθεση πραγματεύεται την 

πρόταση  χαρακτηρισμού του  βελανιδοδάσους Ξηρομέρου ως προστατευόμενη περιοχή με 

τρόπο που θα συμβάλει στη διατήρηση και ανάδειξη των αξιών του και δεν θα θίγει τις 

υφιστάμενες χρήσεις του δάσους.  

Στην εθνική νομοθεσία, συγκεκριμένα στο Ν. 3937/2011, περιγράφονται οι κατηγορίες 

των προστατευόμενων περιοχών, μία από τις οποίες είναι το «Προστατευόμενο Τοπίο». 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου «Ως προστατευόμενα τοπία (Protected landscapes / 

seascapes) χαρακτηρίζονται περιοχές μεγάλης οικολογικής, γεωλογικής, αισθητικής ή 

πολιτισμικής αξίας και εκτάσεις που είναι ιδιαίτερα πρόσφορες για αναψυχή του κοινού ή 

συμβάλλουν στην προστασία φυσικών πόρων λόγω των ιδιαίτερων φυσικών ή 

ανθρωπογενών χαρακτηριστικών τους. … Ως προστατευόμενα στοιχεία του τοπίου 

χαρακτηρίζονται τμήματα ή συστατικά στοιχεία του τοπίου που έχουν ιδιαίτερη οικολογική, 

αισθητική ή πολιτισμική αξία ή συμβάλλουν στην προστασία φυσικών πόρων λόγω των 

ιδιαίτερων φυσικών ή ανθρωπογενών χαρακτηριστικών τους…». Όπως προκύπτει από 

αυτόν τον ορισμό, πρόκειται για κατηγορία προστατευόμενης περιοχής που δεν βασίζεται 

σε απαγορεύσεις ανθρώπινων δραστηριοτήτων ούτε στοχεύει σε τέτοιες, καθώς 

αναγνωρίζει τη συμβολή των δραστηριοτήτων αυτών στη διαμόρφωση  της εν γένει αξίας 

της περιοχής. Καθίσταται λοιπόν προφανές ότι το  βελανιδοδάσος Ξηρομέρου πληροί τις 

προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό του ως «Προστατευόμενο Τοπίο», ενώ ταυτόχρονα  ο 

χαρακτηρισμός αυτός θα κατοχυρώσει τις ποικίλες αξίες του δάσους και δεν θα επιφέρει 

αλλαγές στην καθημερινότητα των χρηστών του. Η βόσκηση, οι καλλιέργειες, η συλλογή 

καρπών, βοτάνων, μανιταριών, η κλαδονομή, η υλοτομία υπό την εποπτεία των αρμόδιων 

δασικών υπηρεσιών, η αναψυχή και άλλες ήπιες ανθρώπινες δραστηριότητες μπορούν και 

πρέπει να συνεχιστούν υπό το πρίσμα ενός ενιαίου χαρακτηρισμού του δάσους, που θα 

περιλαμβάνει τις διαχειριστικές ενότητες των τριών Δασαρχείων στα οποία υπάγεται.  
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Μπορεί κανείς να αναρωτηθεί «Τι παραπάνω τελικά θα προσφέρει ο προτεινόμενος 

χαρακτηρισμός του βελανιδοδάσους Ξηρομέρου ως Προστατευόμενο Τοπίο σε σχέση με την 

υφιστάμενη κατάσταση αφού πολλά δεδομένα δεν θα αλλάξουν;». Η απάντηση 

συνοψίζεται στο ότι ο χαρακτηρισμός αυτός: 

α) θα συμβάλει στη νομική κατοχύρωση των ποικίλων αξιών του δάσους για τη φύση και 

τον άνθρωπο και στην ενιαία αντιμετώπισή του όσον αφορά τη διαχείρισή του, και 

μάλιστα ως αίτημα που υποστηρίζεται από την τοπική κοινωνία και αυτοδιοίκηση  

β) θα αναδείξει τις μοναδικές αξίες του δάσους με τρόπο που θα προωθήσει και θα 

υποστηρίξει ανθρώπινες δραστηριότητες που τώρα φθίνουν, ενώ θα μπορούσαν να 

υποστηρίξουν την τοπική οικονομία, και  

γ) μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την διεθνή αναγνώριση και προβολή του αλλά και για 

πρόσθετες χρηματοδοτήσεις δράσεων στην προστατευόμενη περιοχή από πηγές που, με 

την υφιστάμενη κατάσταση, δεν μπορούν να αναζητηθούν. 

 

Γ. Περιγραφή και αξιολόγηση προστατευταίων οικολογικών χαρακτηριστικών των 
οικοτόπων, των ειδών χλωρίδας και πανίδας και της κατάστασης διατήρησής τους 
 
 
Χλωρίδα και τύποι οικοτόπων 
 

Τα δάση ήμερης βαλανιδιάς που απαντώνται στην περιοχή  του Ξηρόμερου εντάσσονται 
στον τύπο οικοτόπου 9350 του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Πρόκειται για 
δάση συνήθως αραιά, με κυρίαρχο είδος την ημιφυλλοβόλο δρυ Quercus ithaburensis 
subsp. macrolepis (ήμερη βαλανιδιά) και κύρια κατακόρυφη εξάπλωση στο Μεσο- 
Μεσογειακό όροφο βλάστησης της Ελλάδας, της Αλβανίας και πολύ τοπικά της Νότιας 
Ιταλίας. Ωστόσο, στην Ελλάδα διακρίνεται ένας ιδιαίτερος οικολογικός  υπο-τύπος που 
είναι γνωστός ως Ελληνικά δάση ήμερης βαλανιδιάς, και εξαπλώνονται στην ηπειρωτική 
Ελλάδα και στα νησιά της, καθώς επίσης και στη γειτονική Αλβανία. Στην περιοχή του 
Ξηρομέρου, οοικότοπος συγκροτείται από δάση ή μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις υπό 
μορφή αραιών σπερμοφυών αμιγών συστάδων, λοχμών και ομάδων, με ανοικτή 
συγκόμωση (Πλατής 2002). 

Οι υπάρχουσες συστάδες διαχειρίζονται σχεδόν αποκλειστικά ως δασολίβαδα, που 
διατρέχονται και βόσκονται από πρόβατα ή βοοειδή και δευτερευόντως για ξύλευση. Η 
βλάστηση υποκατάστασης αποτελείται από διάφορους τύπους φρυγάνων, που 
κυριαρχούνται από ημίθαμνους (τύπος οικοτόπου 5420). Τέτοια ξέφωτα είναι συχνά σε 
μίξη με περισσότερο ή λιγότερο κλειστά δάση και μπορεί να οφείλονται είτε σε φυσικούς 
αβιοτικούς παράγοντες, όπως είναι οι βραχώδεις εξάρσεις ή, αν είναι πιο ευμεγέθη είναι 
πιθανό να είναι το αποτέλεσμα μείωσης της έκτασης του δάσους λόγω έντονης παράνομης 
υλοτομίας για την επέκταση των καλλιεργούμενων αγρών ή λόγω πυρκαγιάς που 
ακολουθείται από βόσκηση. 

Η περιοχή του Ξηρομέρου χαρακτηρίζεται από την παρουσία τουλάχιστον τεσσάρων (4) 

τεκμηριωμένων τύπων οικοτόπων Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (9350: Δάση με Quercus 

macrolepis,  9320: Δάση με Olea και Ceratonia, 5420: Φρύγανα από Sarcopoterium 

spinosum, 8210: Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση) και δύο (2) 
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οικοτόπων Ελληνικού ενδιαφέροντος (5340: Garrigues της Ανατολικής Μεσογείου, 934Α: 

Ελληνικά δάση πρίνου). 

Η χλωρίδα της περιοχής του δάσους Ξηρομέρου, αν και δεν είναι ικανοποιητικά 

μελετημένη, αποτελείται από 350 έως 400 φυτικά είδη, με ενδημικά είδη της Ελλάδας και 

προστατευόμενα με βάση το ΠΔ 67/81. Η ποικιλότητα των οικοτόπων και η ετερογένεια του 

τοπίου, σε συνδυασμό με την μακρόχρονη παρουσία του ανθρώπου με τα κοπάδια του 

(τελευταία 8000 χρόνια) έχουν συμβάλει στην χλωριδική ποικιλότητα σε αυτό το σπάνιο 

δάσος.Οι δασικές συστάδες σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία του φυσικού και 

ανθρωπογενούς τοπίου αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα πολιτισμικά τοπία της 

δυτικής Ελλάδας. 

Η κατάσταση διατήρησης των τύπων οικοτόπων σε τοπικό επίπεδο αξιολογείται  από 

πολύ καλή έως άριστη και μόνο κατά τόπους παρατηρείται έντονη διαταραχή και 

υποβάθμιση.  

 

Το δάσος του Ξηρόμερου και οι παρεχόμενες ή δυνητικές οικοσυστημικές υπηρεσίες 
 

Οι οικοσυστημικές υπηρεσίες (Ecosystem Services) αναφέρονται στην συμβολή των 

δομών και των λειτουργιών των οικοσυστημάτων στη διατήρηση και βελτίωση της 

ποιότητας ζωής του ανθρώπου (Burkhard & Maes 2017). Οι οικοσυστημικές υπηρεσίες και η 

ποιότητα και ποσότητα παροχής τους ως ωφέλεια στον άνθρωπο, βρίσκονται σε άμεση 

εξάρτηση από τα οικοσυστήματα και το φυσικό κεφάλαιο που βρίσκονται σε καλή 

λειτουργία και κατάσταση, τα οποία εξασφαλίζουν τη συστηματική «ροή» υπηρεσιών από 

τη φύση στην κοινωνία.  

Στην περιοχή του δάσους του Ξηρομέρου οι παρεχόμενες ή δυνητικά παρεχόμενες 

οικοσυστημικές υπηρεσίες εντάσσονται σε τρεις κατηγορίες:  

α) προμηθευτικές (ξυλεία, άγρια φρούτα και μανιτάρια, αρωματικά και φαρμακευτικά 

φυτά, θηράματα, Νερό (πόσιμο και αρδευτικό),  

β) ρυθμιστικές και διατήρησης (βιοτικό περιβάλλον: Βιοποικιλότητα, ενδημικά, 

απειλούμενα & κινδυνεύοντα είδη, φυσικοί οικότοποι, επικονιαστές, γενετικό υλικό, 

αβιοτικό περιβάλλον: γεω-ποικιλότητα, πόσιμο και αρδευτικό νερό, ανόργανες ουσίες, 

ρύθμιση και προστασία: προστασία από τη διάβρωση (π.χ. χαλαρών εδαφών), 

προστασία από καιρικά φαινόμενα, ρύθμιση θερμοκρασίας, υγρασίας, φωτός, ρύθμιση 

χημικών συνθηκών στο έδαφος, τον αέρα και στα νερά),  

γ) πολιτισμικές (πολιτιστική κληρονομιά: παραδοσιακοί οικισμοί, μυθολογικές αναφορές, 

ιστορική & θρησκευτική αξία, λαογραφία και παραδόσεις, παραδοσιακές χρήσεις γης:  

ενεργά αγροτικά χωριά, γεωργικές εκτάσεις υψηλής φυσικής αξίας, παραδοσιακές 

καλλιέργειες, βόσκηση εκπαίδευση, τουρισμός & αναψυχή: τουριστική ζήτηση, 

μουσεία/κέντρα πληροφόρησης, δίκτυο οικοτουριστικών μονοπατιών – διαδρομών, 

υποδομές αναψυχής αισθητική αξία: τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους). 

 

 

Πανίδα 
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Η περιοχή του Βελανιδόδασους Ξηρόμερου έχει εξαιρετική σημασία για την διατήρηση 

της πανίδας που φιλοξενεί και κυρίως πολυάριθμων σπάνιων και απειλούμενων ειδών της 

ορνιθοπανίδας, καθώς αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα, αντιπροσωπευτικότερα και 

πλέον χαρακτηριστικά εκτεταμένα παραδείγματα υπερώριμων ανοιχτών μεσογειακών 

δρυοδασών της χώρας αλλά και των Βαλκανίων. Σε αυτό συνδράμουν η εξαιρετική 

κατάσταση διατήρησης, η μεγάλη έκταση και η ποικιλομορφία του δάσους, που αποτελούν 

τα σημαντικότερα κριτήρια για την εξαιρετικά θετική αξιολόγηση του όσον αφορά τα 

παραπάνω είδη. Παρόμοια οικοσυστήματα εντοπίζονται πλέον σε ελάχιστες περιοχές της 

ανατολικής Μεσογείου σε αντίθεση με την Ιβηρική χερσόνησο όπου τα εκτεταμένα αυτά 

δρυοδάση χαίρουν ιδιαίτερης προσοχής, δεδομένου ότι φιλοξενούν πολλά μοναδικά είδη 

και βιώσιμους πληθυσμούς τους, που δεν συναντώνται σε άλλα δασικά οικοσυστήματα της 

Μεσογείου.  

Συνολικά μέχρι σήμερα, σύμφωνα με μία πρώτη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, ο 

εντυπωσιακός αριθμός των 127 ειδών της ορνιθοπανίδας έχει καταγραφεί στα όρια του 

δρυοδάσους. Λόγω του μεγέθους και του μοναδικού σχήματος των αιωνόβιων δέντρων, 

υπάρχουν πολλά είδη μεγαλόσωμων σπάνιων αρπακτικών που τοποθετούν της φωλιά τους 

πάνω στα ευμεγέθη κλαδιά, όπως οι παγκοσμίως απειλούμενοι μαυρόγυπες (Aegipius 

monachus) και ο βασιλαετός (Aquila heliaca), όπως και ο θαλασσαετός (Haliaetus albicilla), 

είδη που, από τα ιστορικά δεδομένα, θεωρούμε ότι φώλιαζαν παλαιότερα όλα εδώ και 

απαντούν σήμερα μόνο σποραδικά όπως και ο χρυσαετός (που είναι μόνιμος στην 

περιοχή). Αυτό αποτελεί κρίσιμο ενδιαίτημα όμως και για εκείνα τα είδη που φωλιάζουν σε 

ώριμα δάση και υπεραιωνόβια δέντρα, τα οποία χρειάζονται τρύπες, κοιλώματα ή σχισμές 

των γέρικων δέντρων για να φωλιάσουν και εκλείπουν από τα εντατικά διαχειριζόμενα 

δάση της Ευρώπης. Τέτοια είδη ανήκουν στην οικογένεια των δρυοκολαπτών (με πέντε είδη 

καταγεγραμμένα, τα  τρία του γένους Dendrocopos spp. καθώς και ο σπάνιος 

Στραβολαίμης), οι μυγοχάφτες (Muscicapa & Ficedulaspp.), οι παπαδίτσες (τα είδη του 

γένους Parus spp. και ιδιαίτερα ο σπάνιος Κλειδωνάς), Αιγίθαλοι, Δεντροβάτες κτλ.  

Το σημαντικότερο όμως χαρακτηριστικό της περιοχής είναι ότι τα αιωνόβια δέντρα 

συνδυάζονται με ανοιχτές εκτάσεις που διατηρούνται με την βόσκηση και την γεωργία, 

όπου τα αρπακτικά μπορούν να κυνηγήσουν την λεία τους, ενώ πολλά στρουθιόμορφα 

πουλιά βρίσκουν εκεί επίσης τροφή και καταφύγιο.  Ο μοναδικός αυτός συνδυασμός 

προσελκύει, εκτός τους αετούς και του γύπες και πολλά επιπλέον μικρότερα είδη 

αρπακτικών πουλιών όπως ο φιδαετός (Circaetus gallicus), ο σφηκιάρης (Pernis apivorus), η 

γερακίνα (B. buteo), το σαϊνι (Accipiter brevipes) όπως και πέντε είδη από νυκτόβια 

αρπακτικά πουλιά με χαρακτηριστικότερο τον χουχουριστή κτλ.  

Δεν υπάρχουν συστηματικά δεδομένα καταγραφών για τα θηλαστικά, τα αμφίβια, τα 

ερπετά και τα ασπόνδυλα του δάσους, όμως η ποικιλία και η σπανιότητα των ειδών είναι 

σαφές ότι αντανακλάται σε αυτήν της ορνιθοπανίδας που βρίσκεται σε ανώτερο τροφικό 

επίπεδο. Σημαντικοί πληθυσμοί αναμένονται να βρεθούν στα είδη και στους αριθμούς των 

χειρόπτερων, των νυχτοπεταλούδων, των ξυλοφάγων εντόμων, των μανιταριών και των 

δεντρόβιων θηλαστικών των ώριμων δασών τα οποία χρειάζεται να αξιολογηθούν, 

σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας αναγκαίας συστηματικής τους μελέτης.  

 

 



11 
 

 

 

Δ. Υφιστάμενες χρήσεις και πιέσεις του βελανιδοδάσους Ξηρομέρου 

Το δάσος ήμερης βαλανιδιάς Ξηρομέρου είναι ένα δημόσιας ιδιοκτησίας δάσος μέσα στο 

οποίο περιλαμβάνονται και ιδιωτικές εκτάσεις, κυρίως καλλιέργειες και βοσκότοποι αλλά 

και οικισμοί, διαχρονικά στενά συνδεδεμένοι με το βελανιδοδάσος. Η κύρια χρήση, 

θεωρώντας σαν μέρος του και τις εκτάσεις που βρίσκονται στις παρυφές του και 

συνυπάρχουν δένδρα βαλανιδιάς με γεωργικές καλλιέργειες, είναι η αγροδασοπονία που 

ασκείται διαχρονικά μέσα από ένα ακαθόριστο και χωρίς σχεδιασμό πλαίσιο στο οποίο οι 

κύριες δραστηριότητα είναι η βόσκηση στα δασολιβαδικά οικοσυστήματα της βαλανιδιάς, 

η γεωργική καλλιέργεια στις ενδιάμεσα πεδινές μικρές εκτάσεις και η δασοπονία με την 

παραγωγή λίγων δασικών προϊόντων (ξύλου και βαλανιδιών) (Παντέρα 2002).  

Η κτηνοτροφία ασκείται συνεχώς από την αρχαιότητα έως σήμερα από τους κατοίκους της 

περιοχής, με τη βοσκή μεγάλων κοπαδιών αγροτικών ζώων, προβάτων και αιγών  και 

λιγότερο βοοειδών και χοίρων. Η βόσκηση υπάρχει στην περιοχή όλη τη διάρκεια του 

χρόνου σε αντίθεση με πριν από μερικές δεκαετίες όπου τα συστήματα αυτά 

χρησιμοποιούνταν ως χειμερινά δασολίβαδα (βόσκηση από Οκτώβριο έως Μάιο) 

(Παπαναστάσης 2002). Οι ήπιες κλίσεις, η σκίαση των δένδρων, η μεγάλη παραγωγή 

βοσκήσιμης ύλης ποωδών φυτών και η παρουσία άφθονου καρπού δημιουργούν ευνοϊκές 

συνθήκες για τη βόσκηση των ζώων. 

Η συλλογή καρπών βαλανιδιάς ήταν η κύρια δραστηριότητα του δάσους στο παρελθόν 

και αποσκοπούσε στην παραγωγή βαλανιδόκουπας για τη βυρσοδεψία. Τις δεκαετίες 1940-

50 η μέση ετήσια παραγωγής βαλανιδόκουπας από το δάσος έφθανε τους 5.500 τόνους, 

ενώ αντίστοιχη ποσότητα βαλανιδιών συλλέγονταν για τη διατροφή κυρίως των χοίρων. Η 

συλλογή βαλανιδιών από τη δεκαετία του 1970 και μετά έχει σταματήσει και μόνο 

τελευταία προβλέπεται η συλλογή μικρής ποσότητας βαλανιδόκουπας για λόγους 

διατήρησης της παραδοσιακής αυτής δραστηριότητας και για χρήση στην οικολογική 

βυρσοδεψία και χρωματουργία. Να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυξημένο 

ενδιαφέρον για τη χρήση βαλανιδόπουκας στη βυρσοδεψία αλλά και βαλανιδιού για την 

παραγωγή αλεύρων και τη διατροφή ζώων (Ιωαννίδης 2002). 

Το ξύλο της βαλανιδιάς παρουσίαζε στο παρελθόν μεγάλο ενδιαφέρον για ναυπηγική 

ξυλεία αλλά και για οικοδομική και τεχνική ξυλεία, καθώς και για ξυλάνθρακες και 

καυσόξυλα. Σήμερα παράγεται μόνο μικρή ποσότητα καυσοξύλων για τις ατομικές ανάγκες 

των κατοίκων της περιοχής, από την υλοτομία κυρίως ξερών και ξεριζωμένων δένδρων 

βαλανιδιάς. Γενικότερα, καρπώσεις ξυλείας δεν πραγματοποιούνται ούτε έχουν 

πραγματοποιηθεί τα τελευταία τουλάχιστον 50 χρόνια για λόγους διατήρησης του 

ξυλαποθέματος. 

Ακόμη, σημαντικές είναι οι υπηρεσίες που προσφέρει το δάσος Ξηρομέρου στον άνθρωπο 

και το περιβάλλον. Λόγω της ιδιαίτερης αισθητικής και περιβαλλοντικής του αξίας το δάσος 

χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια, σε μικρό βέβαια βαθμό, για την παροχή 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και περιήγησης σε σχολεία και άλλες ομάδες που 

επισκέπτονται την περιοχή. Σε ότι αφορά το περιβάλλον, το δάσος και ιδιαίτερα τα γηραιά 
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και κουφαλερά δένδρα που υπάρχουν στην περιοχή παρέχουν καταφύγιο στην άγρια 

χλωρίδα και πανίδα και συμβάλλουν στην αύξηση της βιοποικιλότητας του 

οικοσυστήματος. Ακόμη τα δένδρα βαλανιδιάς ως συστάδες ή μεμονωμένα άτομα στα όρια 

ή το εσωτερικό των αγρών παρέχουν προστασία από τη διάβρωση στα αβαθή εδάφη της 

περιοχής και βοηθούν στη διήθηση του νερού και στη βελτίωση της ποιότητας του. Τέλος, 

αξιοσημείωτη είναι η συμβολή του δάσους  στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής με τη 

δέσμευση σημαντικής ποσότητας άνθρακα, λόγω της μεγάλης ηλικίας των συστάδων και 

του μεγάλου όγκου τους. 

Από το σύνολο της έκτασης του δάσους Ξηρομέρου μόνο για το σύμπλεγμα της Μάνινας 

έχουν συνταχθεί διαχειριστικές μελέτες. Η τελευταία για την περίοδο 2005-2014 

αποσκοπούσε κυρίως στην προστασία του δάσους και την αγροτουριστική του ανάπτυξη. Η 

προηγούμενη της περιόδου 1964-1973 αφορούσε κυρίως τη διαχείριση για παραγωγή 

καρπών βαλανιδιού, γεγονός που δικαιολογεί σε κάποιο βαθμό το μικρό βαθμό 

συγκόμωσης του δάσους σήμερα. Τέλος στη διαχειριστική έκθεση της περιόδου 1934-1943 

ο σκοπός για το ορεινό τμήμα ήταν η ανίδρυση του ξυλώδους κεφαλαίου ενώ για το πεδινό 

η αποψίλωση του δάσους και η απόδοση του στη γεωργία. Η εγκατάλειψη του δάσους 

Ξηρομέρου τις τελευταίες δεκαετίες από την τοπική κοινωνία, η έλλειψη διαχείρισης σε 

μεγάλο τμήμα του, αλλά και η διοίκηση του από 3 διαφορετικά Δασαρχεία έχει σαν 

αποτέλεσμα αυτό να δέχεται πιέσεις από υπερβόσκηση, λαθροϋλοτομία, κλαδονομή, 

καταλήψεις δασικών εκτάσεων, εκχερσώσεις, δασικές πυρκαγιές και από άλλες φυσικές και 

ανθρωπογενείς επιδράσεις που οδηγούν σταδιακά στη μείωση της έκτασης και στην 

υποβάθμιση του. Σε αυτό συνηγορεί και το γεγονός ότι το δάσος δεν είναι ενταγμένο σε 

κάποιο εθνικό, ή διεθνές καθεστώς προστασίας, μόνο ένα πολύ μικρό τμήμα του 

περιλαμβάνεται στην περιοχή, λίμνη Οζερός, του δικτύου του NATURA 2000. 

 
 

Ε. Πολιτισμικά στοιχεία βελανιδοδάσους 

Το δάσος βελανιδιάς Ξηρομέρου, ο "βελανιδώνας της Ακαρνανίας"  όπως ήταν παλιότερα 

πιο γνωστό, είναι ένα αρχέγονο δάσος και στις μέρες μας θεωρείται ως ένα από τα 

τελευταία δάση ήμερης βελανιδιάς στην Ευρώπη με εξαιρετικά μεγάλη έκταση  και 

ιδιαίτερα  πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα. 

Μύθοι για Κύκλωπες, Αμαδρυάδες και Ομηρικά κοπάδια που συνδέονται με αυτό το 

δάσος είναι έντονα καταγεγραμμένοι στη συλλογική μνήμη των Ακαρνάνων (Ξηρομεριτών). 

Η ήμερη βελανιδιά, κοινώς βελανιδιά και  βαλανιδιά στη γλώσσα των πιο ειδικών, είναι 

κυρίαρχο είδος στο δάσος του Ξηρομέρου, όπου αξιοποιήθηκε εντατικά με την συλλογή του 

κυπέλλου, από τον βαλανιδόκαρπο, για την δέψη των δερμάτων και την βαφή των 

μάλλινων νημάτων. Ήταν το ιερό δέντρο των Ελλήνων για πάνω από 3000 χρόνια και 

σύμφωνα με τον Γάλλο περιηγητή  Heuzy ήταν για τους Ακαρνάνες ότι η ελιά για  τους 

αρχαίους Αθηναίους. Θεωρείται πλέον ένα μοναδικό και εξαιρετικά σπουδαίο στοιχείο της 

πολιτιστικής, τοπιακής και περιβαλλοντικής κληρονομιάς της Ελλάδας, που δυστυχώς έως 

σήμερα δεν έχει λάβει κάποιο είδος χαρακτηρισμού.  

Σύμφωνα με την Ε. Γιαννακοπούλου (1971), ο βαλανιδόκαρπος της «Μάνινας», το 

«Ακαρνανικό μάνα» όπως προσφυώς ονομάστηκε,  αποτελούσε τον κύριο βιοπορισμό των 

Ακαρνάνων, μαζί με την κτηνοτροφία, κυρίως την εκτροφή χοίρων, που ήταν πάντα μια 
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ξεχωριστή παραγωγική δραστηριότητα μέσα στο δάσος. Εξαγόταν  κυρίως στην Ανγκόνα, 

την Τεργέστη και το Λιβόρνο, και στο εσωτερικό τροφοδοτούσε  το μοναδικό εργοστάσιο 

παραγωγής βυρσοδεψικών εκχυλισμάτων των Αφων Σουρλάγκα, στη Λέσβο. Τα ήμερα 

δασολίβαδα ήταν και είναι ένα ασφαλές καταφύγιο και μια πολύτιμη πηγή τροφής για τα 

αγροτικά ζώα.  

Μέσα στο δάσος παρατηρούνται τα ερείπια τεσσάρων αρχαίων πόλεων (Μητρόπολη, 

Σαυρία, Κόροντα και Δέριον)  και αρκετών Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών  μικρών 

εκκλησιών (εξωκκλήσια). Το ιστορικό μοναστήρι του Λιγοβιτσίου, κτισμένο σε ένα μοναδικό 

τοπίο του δάσους, είναι συμβολικό θρησκευτικό κέντρο για τους Ξηρομερίτες και  δέχεται 

κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες.  

Μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους και την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους το 

δάσος χαρακτηρίστηκε «εθνικό  κτήμα»  και μοιράστηκε σε "τεμάχια" στα χωριά του 

Ξηρομέρου, για την απρόσκοπτη συλλογή του βελανιδιού. Σ΄ αυτά τα "τεμάχια" και στις 

ανοικτές "βελαώρες"  γράφτηκε η νεότερη ιστορία του, με πρωταγωνιστές τους συλλέκτες 

βελανιδιού, τους ντόπιους αλλά και τους νομάδες κτηνοτρόφους, οι οποίοι στα τέλη του 

19ου αι. εγκατέλειψαν την νομαδική ζωή και ίδρυσαν τα τέσσερα βλάχικα χωριά του 

δάσους. 

Στα δέκα χωριά που βρίσκονται στις παρυφές του δάσους και μέσα σ΄ αυτό ο επισκέπτης 

θα συναντήσει δίπατα σπίτια αρχοντικά, πέτρινες δεξαμενές, πηγάδια, αλώνια, μπουρσιά 

(υπόσκαφα πυθάρια), ασβεσταριές, παλιά μονοπάτια και άλλα  σημάδια  μιας πλούσιας 

εποχής και μιας δύσκολης ζωής, που όμως μας άφησε μια σημαντική άϋλη πολιτιστική 

κληρονομιά,  καλά φυλαγμένη στις διάφορες αρχειακές πηγές και στη μνήμη των 

σημερινών Ξηρομεριτών. 

 

 

ΣΤ. Προτάσεις Διαχείρισης -Προοπτικές 

Το βελανιδοδάσος του Ξηρόμερου αποτελεί ένα εξαιρετικό και ιδιαίτερα σπάνιο δείγμα 

ανθρωπογενούς δασικού οικοσυστήματος, συγκροτώντας το μεγαλύτερο δρυοδόσος 

ήμερης βελανιδιάς της χώρας μας και των Βαλκανίων. Ταυτόχρονα αποτελεί και το πλέον 

εκτεταμένο δείγμα μιας δασικής οικονομικής δραστηριότητας του παρελθόντος που για 

πολλούς αιώνες το διατήρησε, σχεδόν άθικτο, μέχρι τις μέρες μας. Η «καλλιέργεια» του 

στην σημερινή του μορφή, καθορίστηκε κυρίως από την εκμετάλλευση του κύπελου του 

βελανιδιού και της εκτατικής κτηνοτροφίας, οπότε η συνέχεια ύπαρξής του θα καθοριστεί 

από τις μελλοντικές ανθρώπινες δραστηριότητες που θα λαμβάνουν χώρα εντός του.  

Έτσι, σε αντίθεση με άλλες προστατευόμενες περιοχές, όπου συχνά ο κύριος στόχος 

διατήρησης που κυριαρχεί συνοδεύεται ή βασίζεται σε απαγορεύσεις, στόχος διατήρησης 

εδώ είναι η αποκατάσταση, αναβάθμιση και ανάδειξη των οικονομικών και παραγωγικών 

δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα (εκτατική κτηνοτροφία, παραγωγή δασικών 

ξυλωδών κα μη ξυλωδών προϊόντων, γεωργία) που διαμορφώνουν και διατηρούν την 

ιδιαίτερη μορφή του αγροδασικού τοπίου, το οποίο στηρίζεται στην μοναδική βιο-

πολιτισμική κληρονομιά που δυναμικά διαμόρφωσε, τον ιδιαίτερο αυτό τόπο, για αιώνες.  

Έτσι ο χαρακτηρισμός του Δρυοδάσους Ξηρόμερου ως «Προστατευόμενο Τοπίο» δίνει την 

δυνατότητα δημιουργίας ενός ισχυρού «Brandname» για την περιοχή που μπορεί να 
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αποτελέσει την βάση για την υποστήριξη, ανάδειξη και ενίσχυση των αειφορικών 

αγροκτηνοτροφικών δραστηριοτήτων της περιοχής, συνδεόμενη με την πιστοποίηση των 

προϊόντων του. Τέτοια παραδείγματα είναι τα  προϊόντα «Προστατευόμενης Ονομασίας 

Προέλευσης»(ΠΟΠ)  ή «Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης» (ΠΓΕ) ή Εγγυημένα 

Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα (ΕΠΙΠ). Μία ακόμη δυνατότητα είναι να ενταχθεί η 

περιοχή σε μία από τις κατηγορίες της Παγκόσμιας Πολιτισμικής Κληρονομιάς της UNESCO 

ως «Άυλη πολιτιστική κληρονομιά» εστιάζοντας στις αειφορικές αγροδασικές πρακτικές και 

τις δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα που διατήρησαν το μοναδικό αυτό δάσος για 

πολλούς αιώνες, ως ένα παγκόσμιο παράδειγμα  αειφορικής πολυλειτουργικής δασοπονίας 

πολλαπλών σκοπών. 

Εξαιρετική επιπρόσθετη αξία θα αποκτήσει ο χαρακτηρισμός του δάσους για την διεθνή 

επιστημονική κοινότητα, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία. 

Επιπλέον μπορεί, ως ειδικός οικοτουριστικός προορισμός, να συνδυαστεί με την προώθηση 

της αγοράς των μοναδικών εντόπιων προϊόντων του δάσους, δίνοντας νέες δυνατότητες 

παραγωγής επιπρόσθετου εισοδήματος στους κατοίκους των κοινοτήτων της περιοχής.  

Άμεση προτεραιότητα είναι η σύνταξη των  Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης και η 

εφαρμογή τους στην πράξη με την υλοποίηση των προτεινόμενων από αυτά διαχειριστικών 

μέτρων (π.χ. καθαρισμοί βλάστησης όπου αυτή έχει πυκνώσει υπέρμετρα) και την 

κατασκευή των αντίστοιχων δασοτεχνικών έργων υποστήριξης της εκτατικής κτηνοτροφίας 

(π.χ. ποτίστρες, στάβλοι) που μπορεί να δώσει νέα ώθηση στην αειφορική βόσκηση του 

δρυοδάσους.  

Ταυτόχρονα, η επανέναρξη της εκμετάλλευσης των προϊόντων του βελανιδιού σε ένα 

σύγχρονο πλαίσιο, με την πιλοτική διαχείριση του δάσους μετά από επικαιροποίηση και 

σύνταξη ειδικής δασικής διαχειριστικής μελέτης με στόχο την αποκατάσταση της αρχικής 

του μορφής όπου αυτό έχει υποβαθμιστεί, την επανόρθωση των οικολογικών του 

λειτουργιών και την παραγωγή των ειδικών ξυλωδών και μη ξυλωδών προϊόντων του, 

μπορεί να δώσει επιπλέον νέα δασικά προϊόντα στην περιοχή, προφυλάσσοντας 

ταυτόχρονα την ιδιαίτερη βιοποικιλότητα του και αποκαθιστώντας το μοναδικό 

αγροδασικό τοπίο, βοηθώντας και υποστηρίζοντας την αειφορική διατήρηση του δάσους 

για τις επόμενες γενεές.  
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