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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων ο όγκος των δένδρων είναι ένα από τα 
χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν μεγαλύτερο επιστημονικό και πρακτικό ενδιαφέρον. Η 
αποτελεσματική εκτίμηση του όγκου των δασικών συστάδων βασίζεται κυρίως στο χαμηλό 
κόστος συλλογής των δεδομένων πεδίου με ικανοποιητικό επίπεδο ακρίβειας. Στοιχεία της 
εκτίμησης αποτελούν οι μέθοδοι δειγματοληψίας και η μέτρηση του όγκου των δένδρων. 
Σκοπός της εργασίας είναι η κατασκευή αποτελεσματικών μοντέλων πρόβλεψης του όγκου, 
τα οποία μπορούν να εφαρμοσθούν στη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων. Τα 
στοιχεία πάρθηκαν από την ορεογραφική μονάδα “Βαθύ” του Πανεπιστημιακού Δάσους 
Περτουλίου. Εφαρμόστηκε η δειγματοληψία Bitterlich, στην οποία τα δένδρα επιλέγονται με 
πιθανότητα ανάλογη της κυκλικής τους επιφάνειας. Επιπροσθέτως, η συγκεκριμένη 
δειγματοληψία είναι αποτελεσματική κόστους. Δοκιμάστηκαν μοντέλα που έχουν προταθεί 
στη βιβλιογραφία και τελικά επιλέχτηκαν αυτά με την απλούστερη μαθηματική έκφραση, με 
κριτήριο την ικανότητα πρόβλεψης. Συζητούνται, βασικές πλευρές κατασκευής των μοντέλων 
σε σχέση με την εφαρμογή τους στην συστάδα και γενικότερα στη διαχείριση των δασικών 
οικοσυστημάτων στην παρούσα κοινωνικο-οικονομική συγκυρία.  
 
Λέξεις κλειδιά: Διαχείριση δασικού οικοσυστήματος, μαζοπίνακες συστάδας, επιφάνεια 
Bitterlich, σφάλμα πρόβλεψης, διασταυρωμένη επικύρωση, Δάσος Περτουλίου 

 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η απογραφή δασοβιομετρικών χαρακτηριστικών και ειδικά του ξυλώδη όγκου σε 
επίπεδο δασικής συστάδας αποτελεί το πρώτο βήμα αλλά και τη βασική πηγή 
πληροφοριών για την ορθολογική διαχείριση ενός δασικού οικοσυστήματος (Dau and 
Dawaki, 2015, Kershaw et al., 2016). H ποσοτική εκτίμηση του ξυλώδη όγκου 
αποτελεί απαραίτητη πληροφορία τόσο για τον τρέχοντα χειρισμό όσο και για τον 
μελλοντικό σχεδιασμό ενός δασικού οικοσυστήματος. Για τον παραπάνω σκοπό 
γίνεται μεγάλη ερευνητική προσπάθεια για την εύρεση βέλτιστων μεθόδων 
απογραφής και δειγματοληψίας, καθώς και για την δημιουργία “εργαλείων” που θα 
συμβάλουν στην αποτελεσματική εκτίμηση των παραμέτρων του οικοσυστήματος 
(χαμηλό κόστος και ικανοποιητική ακρίβεια) όπως αναφέρεται και από τους Van 
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Laar και Akça (2007), καθώς και από τους Kershaw Jr et al. (2016). Τέτοιου είδους 
“εργαλεία” αποτελούν τα μοντέλα (εξισώσεις) και οι μαζοπίνακες (πίνακες όγκου) 
δασικών συστάδων.  

Οι μαζοπίνακες συστάδων είναι πρακτικά και αποτελεσματικά εργαλεία για την 
εκτίμηση του υπέργειου έμφλοιου ξυλώδη όγκου του κορμού των δένδρων 
(ξυλαπόθεμα) στη χωρική μονάδα. Το βασικό τους πλεονέκτημα είναι το μειωμένο 
κόστος απογραφής των δασικών πόρων. Όταν διατίθενται περιορισμένοι οικονομικοί 
πόροι λήψης δεδομένων πεδίου, λόγω και των ιδιαίτερων κοινωνικοοικονομικών 
συνθηκών της χώρας μας, τότε ενδείκνυνται η εφαρμογή των μαζοπινάκων συστάδας 
και κυρίως των μαζοπινάκων με επιφάνειες Bitterlich. Προϋπόθεση της εφαρμογής 
τους είναι να γίνει αποδεκτή η ακρίβεια των εκτιμήσεων που παρέχουν.  

Οι μαζοπίνακες συστάδας έχουν ως εξαρτημένη μεταβλητή τον όγκο (V), ενώ ως 
ανεξάρτητες μεταβλητές την κυκλική επιφάνεια (G), το μέσο ύψος (Dube et al., 
2017) ή το κυριαρχούν ύψος (Shiver and Brister, 1992, Næsset and Tveite, 1999) ή το 
μέσο ύψος του Lorey ( Lh ) (Μάτης, 2004, Van Laar and Akça, 2007) ανά 

δειγματοληπτική επιφάνεια. Οι παραπάνω ανεξάρτητες μεταβλητές συσχετίζονται 
ικανοποιητικά με τον όγκο (Machado et al., 2008). Επίσης, στην βιβλιογραφία 
(Shiver and Brister, 1992, Næsset and Tveite, 1999) αναφέρεται ότι μπορεί να 
εισαχθεί και η ποιότητα τόπου (site index) ως επιπλέον ανεξάρτητη μεταβλητή 
εκτίμησης του όγκου. Η ποιότητα τόπου αναφέρεται στην παραγωγική δυνατότητα 
ενός δασικού οικοσυστήματος και εκφράζεται με την δυναμικότητα του σε παραγωγή 
ξυλώδη όγκου (Μάτης, 2004). Η εκτίμηση των ποιοτήτων τόπου μιας δασοσυστάδας 
είναι απόρροια του συνδυασμού βιοτικών (βλάστηση) και κυρίως αβιοτικών 
χαρακτηριστικών όπως το κλίμα, το ανάγλυφο και το έδαφος (Aertsen et al. 2010). 

Οι μαζοπίνακες γενικά αναφέρονται σε μεμονωμένα δένδρα, ενώ οι μαζοπίνακες 
συστάδων αναφέρονται σε δειγματοληπτικές επιφάνειες (χωρικές μονάδες), δηλαδή 
σε ομάδες δένδρων. Μαζοπίνακες συστάδας κατασκευάστηκαν για διάφορα 
δασοπονικά είδη και σε διάφορες χώρες, όπως είναι η Αυστραλία από το 1945 (Van 
Laar and Akça, 2007), η Νορβηγία από το 1959 (Næsset, 1995, Næsset and Tveite, 
1999), οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Shepperd et al., 1984) από το 1981, και η 
Ιταλία από το 1980, οι οποίοι εφαρμόζονται και στις μέρες μας (Corona et al., 2009). 
Στην Ελλάδα, έως τώρα, δεν έχουν εφαρμοστεί στην πράξη, καθώς η έρευνά τους 
περιορίζεται σε επίπεδο μίας μεταπτυχιακής διατριβής (Χατζηλαζάρου, 2002). Οι 
μαζοπίνακες συστάδων εφαρμόστηκαν τόσο σε φυσικά δασικά οικοσυστήματα 
(πρεμνοφυή και σπερμοφυή), όπως είναι της λεύκης (Χατζηλαζάρου, 2002), της 
ερυθρελάτης (Næsset, 1995) και της αραουκάριας (Machado et al., 2008) όσο και σε 
τεχνητά δάση όπως και σε φυτεία ευκαλύπτου (Shiver and Brister, 1992). Οι Shiver 
and Brister (1992) επισημαίνουν ότι η χρήση τους ενδείκνυται σε αμιγή δάση και σε 
ομήλικα δάση, όπως είναι τα τεχνητά, σε φυτείες ή σε πρεμνοφυή δάση. 

Σκοπός της εργασίας είναι η κατασκευή μοντέλων παλινδρόμησης, όπως είναι οι 
μαζοπίνακες συστάδας, με τους οποίους θα υπολογίζεται αποτελεσματικά (μικρό 
κόστος σε ορισμένη ακρίβεια) ο όγκος των δασικών συστάδων. Στην επόμενη 
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ενότητα της εργασίας περιγράφονται τα δεδομένα και οι μέθοδοι, στη συνέχεια 
δίνονται τα αποτελέσματα της έρευνας και μια συζήτηση αυτών. Στην τελευταία 
ενότητα συνοψίζονται τα συμπεράσματα της έρευνας. 

2. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ  

2.1 Δεδομένα 

Τα στοιχεία πάρθηκαν από την ορεογραφική μονάδα “Βαθύ” του Πανεπιστημιακού 
Δάσους Περτουλίου (ΠΔΠ). Το ΠΔΠ (Εικόνα 1) βρίσκεται στην κεντρική Πίνδο σε 
γεωγραφικό πλάτος 39°32'28"Β και γεωγραφικό μήκος 21°27'57"Α. Το 
υπερθαλάσσιο ύψος κυμαίνεται μεταξύ 1100 και 1700 m περίπου. Η έκταση του είναι 
3.296,59 ha, εκ των οποίων τα 2.361,83 ha είναι δασικές εκτάσεις (Τ.Δ.Δ.Π.Δ., 
2008). Το δάσος είναι ουσιαστικά αμιγές και καλύπτεται από υβριδογενή ελάτη 
(Abies borisii-regis Mattf), η οποία είναι αυτοφυής σε όλη την κεντρική Πίνδο και 
αποτελεί αυτόχθονο είδος στη χώρα μας. 

Εικόνα 1. Περιοχή μελέτης – Πανεπιστημιακό Δάσος Περτουλίου (διαμόρφωση χάρτη, 
Γεωργάκης, 2012)  

 

Στην παρούσα έρευνα εφαρμόστηκε η απλή τυχαία δειγματοληψία με επανάθεση, 
ελήφθησαν 196 δειγματοληπτικές επιφάνειες Bitterlich και μετρήθηκαν συνολικά 
1225 δένδρα. Σε κάθε δειγματοληπτική επιφάνεια μετρήθηκαν η κυκλική επιφάνεια 
(G) με συντελεστή αρίθμησης 4 (BAF=4 m2ha-1) και το αριθμητικό μέσο ύψος των 
δένδρων σε κάθε σημείο δειγματοληψίας (ύψος Lorey - Lh  σε m). Η ογκομέτρηση 

του κάθε δένδρου έγινε με τον τύπο του Huber (Kershaw et al., 2016), ενώ όλες οι 
μετρήσεις έγιναν με το ρελασκόπιο Bitterlich (Bitterlich, 1984).  
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2.2 Μέθοδος  

Εξετάστηκαν 12 μοντέλα (εξισώσεις/μοντέλα 1-12), τα οποία προτείνονται στη 
βιβλιογραφία (Corona et al., 2009, Machado et al., 2008). Η εκτίμηση των 
παραμέτρων των μοντέλων έγινε με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων, μια 
μέθοδος που χρησιμοποιείται ευρέως για την κατασκευή μαζοπινάκων συστάδας 
(Næsset and Tveite, 1999). Στα μοντέλα εξαρτημένη μεταβλητή είναι ο όγκος (V) και 

ανεξάρτητες μεταβλητές η κυκλική επιφάνεια (G), το ύψος Lorey ( Lh ) και το -1/2

Lh . 

Εφαρμόστηκε η ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης και η μέθοδος εκτίμησης των 
ελαχίστων τετραγώνων. Στον έλεγχο των υπολοίπων (σφαλμάτων) για την επικύρωση 
των μοντέλων, εξετάστηκαν η ανεξαρτησία, η κανονικότητα και η ομοιογένεια της 
διακύμανσης τους ως προς τις προβλεπόμενες τιμές. Πρόβλημα ήταν η ύπαρξη 
ανομοιογένειας στη διακύμανση το οποίο αντιμετωπίστηκε με τη μέθοδο των 
σταθμισμένων ελαχίστων τετραγώνων, με βάρη τα οποία ελαχιστοποιούν την 
συνάρτηση πιθανοφάνειας και παρατίθενται στις εξισώσεις των μοντέλων: 3, 4, 7, 8, 
11 και 12. Δεν υπήρξε πρόβλημα ακραίων τιμών και πολυσυγραμμικότητας στην 
εκτίμηση των μοντέλων παλινδρόμησης.  

Στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μοντέλων, από τα οποία θα 
κατασκευαστούν οι μαζοπίνακες, χρησιμοποιήθηκαν ως κριτήρια: ο συντελεστής 

προσδιορισμού για την πρόβλεψη 2( )preR , όπως αναφέρεται από τους Ryan et al. 

(2013), η τετραγωνική ρίζα του μέσου τετραγωνικού σφάλματος για την πρόβλεψη 
(RMSE) και η μέση απόκλιση του σφάλματος (MAE), όπως αναφέρεται από τους Cort 
και Kenji (2005), τους Chai και Draxler (2014) και τον Brassington (2017). Στον 
υπολογισμό αυτών των κριτηρίων χρησιμοποιήθηκε επαναληπτικά με χωρισμό σε 
τμήματα η διασταυρωμένη επικύρωση (repeated k-fold cross validation), 
αξιοποιώντας το πακέτο “caret” της R (Kuhn, 2008).  

Η επιλογή της διασταυρωμένης επικύρωσης έγινε με βάση την απλότητα και την 
καθολικότητα της χρήσης στην αξιολόγηση και επιλογή ενός μοντέλου (Arlot and 
Celisse, 2010). Ως μέθοδος διαχωρισμού των δεδομένων στη διασταυρωμένη 
επικύρωση επιλέχτηκε η k-fold (k=10). Αυτή αποφεύγει το μειονέκτημα της πιθανής 
μεγάλης διακύμανσης της μεθόδου leave-one-out (Kuhn and Johnson, 2013) ενώ το 
δείγμα εκτίμησης των μοντέλων παραμένει μεγάλο (~180). Τα δεδομένα χωρίστηκαν 
τυχαία σε δέκα επιμέρους τμήματα. Τα εννέα τμήματα χρησιμοποιήθηκαν ως 
δεδομένα εκπαίδευσης (Training Set) και το ένα τμήμα ως δεδομένα ελέγχου (Test 
Set). Τα μοντέλα κατασκευάστηκαν από ένα πλήθος 176 δειγματοληπτικών μονάδων 
και η πρόβλεψη τους από 20 δειγματοληπτικές μονάδες σε κάθε επανάληψη. Οι 
επαναλήψεις που έγιναν ήταν 50. Το υπολογιστικό μέρος της έρευνας, το οποίο 
περιλαμβάνει την εκτίμηση, την εγκυρότητα και την αξιολόγηση των μοντέλων, έγινε 
με τη γλώσσα R (James et al., 2013, Kuhn and Johnson, 2013). Στη συνέχεια 
ακολουθούν τα αποτελέσματα της έρευνας και γίνεται συζήτηση τους. 
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται η περιγραφική στατιστική των μεταβλητών ανά 
δειγματοληπτική επιφάνεια. Ο μέσος όρος των δένδρων ανά δειγματοληπτική 
επιφάνεια είναι 6,25. Οι κατανομές των μεταβλητών έχουν μικρή θετική ασσυμετρία. 
Στην Εικόνα 2 παρουσιάζεται ένας πίνακας με τα διαγράμματα διασποράς των 
μεταβλητών, όπου φαίνονται οι συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών. Επίσης, 
παρατηρείται μια αύξηση της μεταβλητότητας του όγκου καθώς αυξάνονται οι τιμές 
των ανεξάρτητων μεταβλητών. Τα θηκογράμματα των μεταβλητών και των 
συνδυασμών τους, όπως αναλύονται στην παλινδρόμηση, παρουσιάζονται στην 
Εικόνα 3. Στον έλεγχο των σφαλμάτων διαπιστώθηκε ετεροσκεδαστικότητα, όπως 
φαίνεται στην Εικόνα 4 (αριστερό μέρος, μοντέλα 1ο και 5ο), η οποία διορθώθηκε με 
την εφαρμογή των σταθμισμένων ελαχίστων τετραγώνων (δεξιό μέρος, μοντέλα: 3ο 
και 7ο). Τα βάρη φαίνονται δίπλα στα αντίστοιχα μοντέλα: 3, 4, 7, 8, 11, και 12. Οι 
τιμές των κριτηρίων αξιολόγησης των μοντέλων παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. 
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Πίνακας 1. Περιγραφική στατιστική των δεδομένων ανά δειγματοληπτική επιφάνεια 
Bitterlich, όπου: z ο αριθμός των δένδρων, G η κυκλική επιφάνεια σε m2, hL το μέσο 

ύψος του Lorey σε m και V ο όγκος σε m3 

Εκτιμώμενες 
μεταβλητές 

Μέσος 
όρος 

Τυπικό 
σφάλμα 
μέσου 

Ελάχιστο Μέγιστο
Συντελεστής 

μεταβλητότητας 
(CV%) 

Λοξότητα 
(skewness) 

z   6,25 0,23 1,00 16,00 51,94 0,465 
G  25,00 0,93 4,00 64,00 51,94 0,465 
hL  20,54 0,33 5,7 31,66 22,61 0,465 
V 237,68 9,81 4,86 722,69 57,81 0,499 

 
Η περαιτέρω αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μοντέλων έγινε με τη χρήση 
τριών βασικών κριτήριων, με το RMSE (τετραγωνική ρίζα του μέσου τετραγωνικού 
σφάλματος) της πρόβλεψης, το MAE (μέσο απόλυτο σφάλμα) της πρόβλεψης και τον 

δείκτη 2
preR  (συντελεστής προσδιορισμού) της πρόβλεψης. Όλες οι τιμές των 

κριτηρίων προέρχονται από διασταυρωμένη επικύρωση. Οι διαφορές των δεικτών με 
ή χωρίς σταθερό όρο είναι πολύ μικρές και για τα τρία κριτήρια. Στον Πίνακα 2 
μπορεί κανείς να παρατηρήσει τις τιμές των αποτελέσματα των κριτηρίων για τα 8 
διαφορετικά μοντέλα πρόβλεψης. 

Εικόνα 2. Πίνακας με τα διαγράμματα διασποράς των μεταβλητών, όπου: V ο όγκος, G 
η κυκλική επιφάνεια Bitterlich, hL το μέσο ύψος του Lorey, G_hL το γινόμενο της G 
επί το μέσο ύψος του Lorey, G_RhL το γινόμενο της G επί την τετραγωνική ρίζα του 

μέσου ύψους του Lorey – όπως υπολογίστηκαν στις επιφάνειες Bitterlich 
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Εικόνα 3. Θηκογράμματα των μεταβλητών και συνδυασμών τους όπως 
περιλαμβάνονται στα γραμμικά μοντέλα 

 
Μεταξύ των μοντέλων που προβλέπουν καλύτερα νέα δεδομένα επιλέχτηκαν ως 
καλύτερα εκείνα που έχουν σταθερό όρο και αντιστοιχούν στις εξισώσεις 3, 7 και 11, 
όπως συνοψίζονται στον Πίνακα 3. Το 3ο μοντέλο θεωρείται πιο σταθερό στις 
προβλέψεις του γιατί είναι μικρότερα τα τυπικά σφάλματα των συντελεστών του β0 
και β1. Στο 11ο μοντέλο έχουμε αρκετά υψηλότερες τιμές στα κριτήρια RMSE και 
MAE σε σχέση με το 3ο και 7ο γιατί έχει παραληφθεί η ανεξάρτητη μεταβλητή του 
ύψους.  

Πίνακας 2. Κριτήρια αξιολόγησης των μοντέλων, όπου: V̂  η εκτίμηση του όγκου, G η 
κυκλική επιφάνεια Bitterlich, LGh  το γινόμενο του G επί το μέσο ύψος του Lorey ( Lh ), 

LG h το γινόμενο του G επί την τετραγωνική ρίζα του ( Lh ) 

Μοντέλα 
2
preR  RMSE MAE 

3ο    ˆ -5, 409 1,158 LV Gh   0,977 21,397 15,687 

4ο    0, 461  ˆ
LV G h   0,978 21,677 15,947 

7ο    12,181 2,20ˆ 5 LG hV     0,965 26,434 20,352 

8ο    2,098ˆ
LV G h  0,965 27,498 21,097 

11ο  10,782 9,ˆ 939V G    0,888 47,133 36,766 

12ο  9, 07ˆ 5 GV   0,888 47,243 36,693 
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Εικόνα 4. Διασπορά των τυποποιημένων σφαλμάτων ως προς τον εκτιμώμενο όγκο, 
στα αρχικά μοντέλα (1ο και 5ο στο αριστερό μέρος) και στα σταθμισμένα μοντέλα (3ο 
και 7ο στο δεξιό μέρος), όπου: V ο όγκος, G η κυκλική επιφάνεια Bitterlich, H το μέσο 

ύψος του Lorey 

 
Το εκατοστιαίο απόλυτο σφάλμα στο 3ο μοντέλο είναι 6,6% και στο 7ο είναι 8,56% 
(Πίνακας 3). O Evert (1983), κατά την προσωπική του άποψη, κάνει αποδεκτή μια 
απόκλιση της τάξης του 10% μεταξύ των εκτιμωμένων και παρατηρούμενων τιμών, 
συνεπώς φαίνεται να γίνονται αποδεκτά τα μοντέλα 3 και 7 με βάση το παραπάνω 
όριο. Το 11ο μοντέλο έχει αντίστοιχο σφάλμα 15,32%, αλλά έχει μόνο μια 
ανεξάρτητη μεταβλητή (G) και είναι αποτελεσματικό κόστους. Έχοντας υπόψη ότι η 
συλλογή δεδομένων πεδίου είναι αρκετά κοστοβόρα για την δημιουργία των 
μαζοπινάκων συστάδας, είναι ενδιαφέρον να ερευνηθεί μελλοντικά η επίδραση του 
μεγέθους του δείγματος στο σφάλμα πρόβλεψης τέτοιων μοντέλων.  

Η περίοδος που διατρέχουμε λόγω της οικονομικής κρίσης και η οποία 
χαρακτηρίζεται από οικονομική δυσπραγία, είχε ως αποτέλεσμα την μείωση των 
δημοσίων επενδύσεων και στον κλάδο της δασοπονίας (μειωμένα κονδύλια για 
δασικές μελέτες και κατασκευές, μείωση προσωπικού). Λόγω αυτής της κατάστασης, 
οι μαζοπίνακες δασικών συστάδων θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα γρήγορο και 
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οικονομικό “εργαλείο” απογραφής των δασικών πόρων, συμβάλλοντας στην 
ορθολογική διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων. 

Πίνακας 3. Συνοπτικός πίνακας παρουσίασης των τελικά επιλεγόμενων μοντέλων, 

όπου: V̂  ο όγκος, G η κυκλική επιφάνεια Bitterlich, LGh  το γινόμενο της G επί το 

μέσο ύψος του Lorey ( Lh ), LG h το γινόμενο της G επί την τετραγωνική ρίζα του Lh  

Μοντέλα  0  1  RMSE% ΜΑΕ% 

Συντελεστές   5,049 0,468
3ο    1

ˆ

-5, 409 1,158

L

L

V Gh

Gh

   


 Τυπικό 

σφάλμα  
  1,159 0,004

9,01 6,60 

Συντελεστές -12,181 2,205
7ο   1

ˆ

-12,181 2, 205

V G H

G H

   


 Τυπικό 

σφάλμα   
   2,376 0,027

11,13 8,56 

Συντελεστές -10,781 9,939
11ο   1

ˆ

-10, 781 9,939

V G

G

   


 Τυπικό 

σφάλμα   
   4,474 0,224

19,87 15,32 

 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Το “καλύτερο” μοντέλο ως προς την ικανότητα πρόβλεψης είναι το 3ο μοντέλο 
ˆ -5, 409 1,158 LV Gh   με βάρος (-1,3))(iW GH , έχοντας το μικρότερο σφάλμα 

πρόβλεψης (δείκτες RMSE και MAE) καθώς και την μεγαλύτερη προσαρμογή σε νέα 

δεδομένα ( 2
preR ). Ενδιαφέρον για την πράξη θα είχε η διερεύνηση της επίδρασης του 

μεγέθους του δείγματος στην παραπάνω κατασκευή των μοντέλων. 
 

ABSTRACT 

In the management of forest ecosystems, the volume of trees is one of the characteristics 
which is of greater scientific and practical interest. The effective estimation of the volume of 
the forest stands is based mainly in the low cost of collection of field data in the context of 
acceptable level accuracy. Elements of the estimation are the sampling methods and the 
mensuration of trees. The objective of this work is the creation of effective statistical 
prediction models of stand volume, where can be applied in the management of forest 
ecosystems. The data was taken from the orographic unit of “Bathy” at the University Forest 
of Pertouli. Bitterlich sampling was applied, where trees selected with probability proportional 
to the basal area. Additionally, this specific sampling is a cost-effective method. Various 
models that encounter in the bibliography were checked and validated, while at the end 
selected with the simplest mathematical expression, with criterion the prediction efficiency. 
The main aspects of modeling are discussed in relation to their application to the forest stand 
and more generally to the management of forest ecosystems in the current socio-economic 
context. 
 

50

50



Keywords: Forest Management, stand volume tables, Bitterlich plot, prediction error, cross-
validation, Forest of Pertouli 
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