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Φυτέψτε 

Ελληνικά Φυτά 

ο νερό στις μέρες μας είναι πλέον ένα «πο-
λύτιμο αγαθό». Η ανομβρία και η αλόγιστη
σπατάλη συνεχίζεται και θα καταλήξουμε στο
τέλος να πούμε το «νερό νεράκι».

Η Φιλοδασική Ένωση Αθηνών προτείνει
σε όλους εμάς που θα φυτέψουμε έστω και
μία γλάστρα στο μπαλκόνι, στην αυλή ή στον
κήπο μας, να σκεφτούμε πολύ το τι πάμε να
κάνουμε. Φυτεύοντας διάφορα ξενικά είδη,
που δεν προσαρμόζονται στις κλιματολογικές
συνθήκες της χώρας μας ή γκαζόν που έχει α-
νάγκη από καθημερινά ποτίσματα, η σπατάλη
του νερού είναι τεράστια. Τα ελληνικά φυτά
αντιθέτως έχουν βαθύ ριζικό σύστημα και έ-
τσι αντέχουν στις υψηλές θερμοκρασίες, ενώ
χρειάζονται λιγότερο νερό. Μπορούμε λοι-

πόν να επιλέξουμε μερικά από τα 6.308 φυτά
της πατρίδας μας για το μπαλκόνι ή τον κήπο
μας.

Στα φυτώρια της Φιλοδασικής θα δείτε μεγά-
λη ποικιλία ελληνικών φυτών που έχουν λιγό-
τερες ανάγκες νερού. Oι άνθρωποι της Φιλο-
δασικής θα σας βοηθήσουν να γνωρίσετε κα-
λύτερα τα ελληνικά φυτά και τα μυστικά της
φροντίδας τους. Η Φιλοδασική βοηθά παρέ-
χοντας τις γνώσεις και την εμπειρία της από τα
70 χρόνια προσπάθειας για την αναδάσωση
και προστασία του Υμηττού, όπου αναπτύσσο-
νται φυτά της ελληνικής χλωρίδας. Θα πρέπει
όλοι να βοηθήσουμε σε αυτή την προσπάθεια
για το παρόν όλων μας και το μέλλον των παι-
διών μας.

Τ

στους κήπους

και τα μπαλκόνια σας

και για Οικονομία Νερού
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4. Natura 2000. 
Απειλούνται με μαρασμό οι περιοχές στην Ελλάδα.

7. Οι μεταβολές στις καλύψεις γης σε περιοχές της Ελλάδος.
Η περίπτωση του Υμηττού.

10. Η κατανάλωση ψαριών σε λάθος εποχή 
καταστρέφει τον θαλάσσιο πλούτο μας.

12. Συμμετοχή της Φιλοδασικής 
στο Συνέδριο των Ευρωπαϊκών Βοτανικών Κήπων 

EUROGARD VI που πραγματοποιήθηκε στη Χίο.
16. Η Φιλοδασική στην συνάντηση της Δράσης 

COST Action FP0701 στη Θεσσαλονίκη.
17. Επίσκεψη των Φίλων του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών

του Ιδρύματος Βούρου-Ευταξία 
στο Βοτανικό Κήπο της Φιλοδασικής.

ρευνα που πραγματοποίησε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Θεσσαλονίκης και η WWF Ελλάς «Χαρτογράφηση των αλ-

λαγών κάλυψης γης σε επιλεγμένες περιοχές της Ελλάδας

1945-2001». Είναι συγκλονιστικά τα στοιχεία που θα δείτε

στο σχετικό θέμα, και ειδικά στον Υμηττό που μας αφορά.

Είναι απογοητευτικό να παρακολουθήσουμε το έργο, πώς

«χτίσαμε» το βουνό μας. Ας κινητοποιηθούμε τουλάχιστον

να σώσουμε ότι μπορούμε.

Αλλά έχουμε και τα αισιόδοξα. Η συμμετοχή της Φιλοδα-

σικής στο Συνέδριο των Ευρωπαϊκών Βοτανικών Κήπων

Eurogard VI που πραγματοποιήθηκε στην Χίο, με θέμα «Οι

Ευρωπαϊκοί Βοτανικοί Κήποι σε έναν κόσμο που αλλάζει».

Σε αυτόν τον κόσμο που αλλάζει, η Φιλοδασική σάς καλεί

να συμμετάσχετε πιο ενεργά στην προσπάθειά της για την

προστασία του Περιβάλλοντος και την ανάπτυξη περιβαλλο-

ντικής και εθελοντικής συνείδησης στους νέους.

Φωτ. εξωφύλλου: «Ψαράς στην Κερκίνη», Φ. Μαυρουδάκης.

Αγαπητά Μέλη, αγαπητοί Φίλοι

Π ριν 20 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούρ-

γησε το δίκτυο προστατευόμενων περιοχών

Natura 2000. 

Η οδηγία που εκδόθηκε επέβαλλε σε κάθε χώρα της Ευρω-

παϊκής Ένωσης να ξεχωρίσει τις γεωγραφικές εκείνες περιο-

χές, που η σπουδαιότητα της οικολογικής τους ταυτότητας,

τις καθιστά τόπους ευρωπαϊκής σημασίας, που απολαμβά-

νουν ειδική προστασία, για τη διατήρηση της πανίδας και της

χλωρίδας. Αυτές οι τοποθεσίες σχηματίζουν το δίκτυο Natura

2000. Στην Ελλάδα οι περιοχές Natura 2000, μέσα σε αυτές

είναι και το Αισθητικό Δάσος στον Υμηττό που διαχειρίζεται

η Φιλοδασική, απειλούνται με μαρασμό λόγω της οικονομι-

κής κρίσης. Η Φιλοδασική Ένωση Αθηνών θεωρεί υποχρέω-

σή της να ξεκινήσει μια προσπάθεια με το νέο Υπουργό Περι-

βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Ευ. Λιβιε-

ράτο, για την προώθηση των ενεργειών που πρέπει να γίνουν,

ώστε να ξαναμπούν μπροστά τα προγράμματα και η χρηματο-

δότησή τους. Παρακολουθήσαμε με μεγάλη προσοχή την έ-

18. Οι εθελοντές της ALPHA BANK σε εργασίες καθαρισμού
του Αισθητικού Δάσους Υμηττού.

21. Κυριακάτικοι περίπατοι στο Αισθητικό Δάσος Υμηττού 
με τους εργαζομένους της ALPHA BANK.

22. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα παιδιά του 1ου 
Δημοτικού Σχολείου Γλυκών Νερών στις εγκαταστάσεις
της Φιλοδασικής στο Αισθητικό Δάσος Υμηττού.

24. Τα παιδιά του Εργαστηρίου Κηπουρικής 
της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών 
σε εκπαιδευτική επίσκεψη στο Αισθητικό Δάσος.

25. Το πρόβλημα της πλαστικής σακούλας.
26. Απειλείται με εξαφάνιση το τσάι του βουνού των Πρεσπών.
27. Ανακυκλώνουμε τους ηλεκτρικούς λαμπτήρες.
28. Μικρές ειδήσεις.
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NATURA 2000

Απειλούνται με μαρασμό

οι περιοχές στην Ελλάδα

Σ
τα μέσα Μαΐου έκλεισαν 20

χρόνια από την ημέρα υπο-

γραφής της Οδηγίας για τους

Οικοτόπους. Πρόκειται για ένα από τα

κυριότερα όργανα άσκησης περιβαλ-

λοντικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή

Ένωση, που οδήγησε στη δημιουργία

του δικτύου προστατευόμενων περιο-

χών Natura 2000. Η οδηγία ανταποκρι-

νόταν στις ανησυχίες για την ταχέως υ-

ποβαθμιζόμενη άγρια ζωή και απώλεια

φυσικών ενδιαιτημάτων ως αποτέλε-

σμα αλλαγών στις χρήσεις γης, της ρύ-

πανσης και της άναρχης αστικής εξά-

πλωσης. Με την οδηγία συγκροτήθηκε

το δίκτυο προστατευόμενων περιοχών

Natura 2000, ενώ το χρηματοδοτικό

μέσο LIFE προσέφερε στρατηγική

στήριξη στην ανάπτυξη του δικτύου

αυτού, ώστε να δοθεί στα είδη και στα

ενδιαιτήματα χώρος για να αποκατα-

σταθούν.

Δύο δεκαετίες μετά την έκδοσή της,

η οδηγία έχει πραγματοποιήσει άλμα-

τα στην ανακοπή της καταστροφής, σε

μεγάλη κλίμακα, του πλέον πολύτιμου

πλούτου μας ως προς τη βιοποικιλότη-

τα, ορισμένα δε είδη και ενδιαιτήματα

ήδη δείχνουν ότι αποκαθίστανται.

Το δίκτυο Natura 2000 αποτελεί ένα

από τα πιο φιλόδοξα ευρωπαϊκά προ-

γράμματα για την προστασία της φύσης.

Η δημιουργία του είναι αποτέλεσμα πο-

λύχρονων προσπαθειών των κυβερνή-

σεων των κρατών μελών, των περιβαλ-

λοντικών οργανώσεων και των πολιτών.

Στηρίζεται στις κοινοτικές οδηγίες για

τους οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ) και για

τα πουλιά (79/409/ΕΟΚ). Η οδηγία

του 1992 για τους οικοτόπους επιβάλ-

λει σε κάθε χώρα της Ε.Ε. να ξεχωρί-

σει τις γεωγραφικές εκείνες περιοχές,

που η σπουδαιότητα της οικολογικής

τους ταυτότητας τις καθιστά τόπους

ευρωπαϊκής σημασίας. Επιπλέον, ζητά

από τα κράτη-μέλη να καταρτίσουν

διαχειριστικά σχέδια για τις συγκεκρι-

μένες περιοχές. Τα σχέδια αυτά πρέπει

να συνδυάζουν αρμονικά τη διατήρη-

ση της άγριας πανίδας και χλωρίδας με

τις οικονομικές και κοινωνικές δρα-

στηριότητες και να είναι ενταγμένα σε

στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης. Οι

τοποθεσίες αυτές σχηματίζουν το δί-

κτυο Natura 2000, ακρογωνιαίο λίθο

της πολιτικής της Ε.Ε. για τη διατήρη-

ση της φύσης.

Το δίκτυο Natura 2000 περιλαμβάνει

πάνω από 26.000 προστατευόμενους

τόπους που καταλαμβάνουν έκταση ι-

σοδύναμη σε μέγεθος με τη Γερμανία,

την Πολωνία και την Τσεχική Δημο-

κρατία, συναθροιζόμενες. Σχεδόν το

18% του εδάφους της Ε.Ε. περιλαμβά-

νεται πλέον στο δίκτυο, παράλληλα με

200.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα προ-

στατευόμενων θαλάσσιων ζωνών. Για

παράδειγμα, η Σλοβενία έχει χαρακτη-

ρίσει ως προστατευόμενη περιοχή πά-

νω από το ένα τρίτο του εδάφους της

χώρας.

Το Natura 2000 δεν αποτελεί αυστη-

ρό σύστημα φυσικών δρυμών, αλλά

βασίζεται σε μια πολύ ευρύτερη αρχή

αειφόρου διαχείρισης χρήσεων γης και

υδάτων. Στους τόπους μπορεί να ανα-

πτύσσονται οικονομικές δραστηριότη-

τες υπό τον όρο ότι δεν απειλούν το

στόχο της διατήρησής τους. Το Natura

2000 προσέφερε πλήθος νέων ευκαι-

ριών για αναψυχή και τουρισμό. Εκτι-

μάται ότι οι επισκέπτες των τόπων

Natura 2000 ανέρχονται σε εκατομμύ-

ρια άτομα κατ’ έτος, αποφέροντας ο-

φέλη μέσω ψυχαγωγικών δραστηριο-

τήτων ύψους μεταξύ 5 και 9 δις €.

Τα νέα αναπτυξιακά έργα οφείλουν ε-

πίσης να διασφαλίζουν την ακεραιότη-

τα των τόπων Natura 2000 και όσα είναι

ενδεχομένως επιβλαβή δεν προχωρούν

εάν δεν έχει διενεργηθεί πλήρης εκτίμη-

ση οικολογικών επιπτώσεων, εφόσον

δεν υπάρχει καμία άλλη εναλλακτική

λύση, δεν εξυπηρετούν υπερισχύον δη-

μόσιο συμφέρον και δεν παρέχουν απο-

ζημίωση που αντισταθμίζει τυχόν απώ-

λεια ή βλάβη στους τόπους. Για παρά-

δειγμα, για την οδό via Baltica στην

Πολωνία επελέγη εναλλακτική χάραξη

οδού και η θέση ενός αιολικού πάρκου

στη Σκωτία προσαρμόστηκε ώστε να

διατηρηθεί ο χρυσαετός.

Η συμμετοχή των τοπικών παραγό-

ντων στη διαχείριση του Natura 2000

έχει επίσης κρίσιμη επιρροή και παρέ-

χει νέες ευκαιρίες για αειφόρο διαχεί-

ριση των χρήσεων γης, όπως κατέδει-

ξαν πρωτοβουλίες. Στη Γαλλία, για πα-

ράδειγμα, η κυβέρνηση συνεργάζεται

με τοπικούς γαιοκτήμονες για την πρό-

βλεψη σχεδίων διαχείρισης σε έκαστο

τόπο.

Η αποτελεσματική διαχείριση και α-

ποκατάσταση τόπων του δικτύου Natu-

ra 2000 απαιτεί σημαντικές δαπάνες, ο-

ρισμένες από τις οποίες μπορούν να

καλυφθούν από κεφάλαια της Ε.Ε., ό-

πως τα ταμεία αγροτικής και περιφε-

ρειακής ανάπτυξης. Ωστόσο, πέραν της

εγγενούς αξίας του, το δίκτυο Natura

2000 προσφέρει τις ζωτικές υπηρεσίες

του κάθε οικοσυστήματος και αποφέ-
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ρει κοινωνικοοικονομικά οφέλη των ο-

ποίων η εκτιμώμενη νομισματική αξία

αντισταθμίζει με το παραπάνω τις εν

λόγω επενδυτικές δαπάνες.

Η χρηματοδότηση της Ε.Ε. για τη

διατήρηση της φύσης αυξήθηκε στο

διάστημα των τελευταίων 20 ετών. Το

LIFE, που εγκρίθηκε ταυτόχρονα με

την οδηγία για τα ενδιαιτήματα, έχει

συνεισφέρει ποσό άνω του 1,2 δις €

στη διαχείριση και αποκατάσταση πά-

νω από 2000 τόπων Natura 2000 σε ό-

λο το χώρο της Ε.Ε. Έργα χρηματοδο-

τούμενα από το LIFE είναι υπεύθυνα

για την επιβίωση απειλούμενων με ε-

ξαφάνιση ειδών που είχαν φθάσει στο

χείλος της καταστροφής, όπως το μαρ-

γαριτοφόρο μύδι γλυκών υδάτων στη

Γερμανία και στην Τσεχική Δημοκρα-

τία, το αγριοκάτσικο των Αβρουζίων

στην Ιταλία, η ουγγρική οχιά των λιβα-

διών και ο βασιλαετός Ιβηρικής, το

πρόγραμμα για τους λύκους στην Ελ-

λάδα, το έργο αποκατάστασης της βιο-

ποικιλότητας στη Σουηδία και η ανα-

γέννηση της βρετανικής δρυός. Το

LIFE στηρίζει επίσης τη διατήρηση

της κοκκινομπομπίνας στη Γερμανία,

τη Δανία, τη Σουηδία και τη Λετονία.

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργεί-

ου Περιβάλλοντος, η χώρα μας διαθέ-

τει 419 περιοχές Natura, οι οποίες κα-

ταλαμβάνουν έκταση 42.947 τετραγω-

νικών χιλιομέτρων, έκταση που αντι-

στοιχούν στο 27,2% της χερσαίας επι-

φάνειας της χώρας και στο 6,1% του

θαλάσσιου χώρου της. Από αυτές, οι

241 περιοχές είναι τόποι κοινοτικής

σημασίας (προστατευόμενοι οικότο-

ποι) και 202 ζώνες ειδικής προστασίας

της ορνιθοπανίδας (αρκετές περιοχές

αλληλοεπικαλύπτονται). Οι πρώτες πε-

ριοχές υποβλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή

Ενωση το 1987 και επρόκειτο για πε-

ριοχές προστασίας της ορνιθοπανίδας,

αποκλειστικά δασικές εκτάσεις.

Οσον αφορά τον τύπο των Natura, το

24% είναι περιοχές με θαμνώδη βλά-

στηση, το 23% δάση, το 16% θαλάσ-

σιες περιοχές, το 14% αγροτικές, το

10% βοσκότοποι, το 4% βάλτοι και το

υπόλοιπο 9% άλλου τύπου περιοχές. Η

πλειονότητα των περιοχών του δικτύου

Natura δεν είναι θεσμοθετημένες (λ.χ.

εθνικά πάρκα), αλλά προστατεύονται

με κάποιους γενικούς περιορισμούς. Ε-

πίσης έχουν ιδρυθεί από το 2003 και

λειτουργούν 28 Φορείς Διαχείρισης

που καλύπτουν το 23% του δικτύου

Natura 2000. Οι περισσότεροι από τους

φορείς διαχείρισης παρουσιάζουν μι-

κρή δραστηριότητα, κυρίως λόγω έλ-

λειψης πόρων και αρμοδιοτήτων.

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση,

κατά κύριο λόγο προέρχεται από τα

ευρωπαϊκά ταμεία: σήμερα, μέσω του

ΕΣΠΑ και του ΕΠΠΕΡΑΑ διατίθενται

229.020.000 ευρώ για έργα σε προστα-

τευόμενες περιοχές και επιπλέον

141.000.000 ευρώ για τους φορείς δια-

χείρισης. Επίσης, περιστασιακά διατί-

θενται πόροι και από το Πράσινο Τα-

μείο.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα καταδι-

κάστηκε από το Ευρωδικαστήριο το

2007, διότι ο αριθμός και η συνολική ε-

πιφάνεια των ελληνικών Ζωνών Ειδι-

κής Προστασίας (ΖΕΠ) της ορνιθοπανί-

δας υπολείπονταν σαφώς του αριθμού

και της συνολικής επιφανείας των εδα-

φών που πληρούν τις προϋποθέσεις κα-

τατάξεώς τους σε ΖΕΠ. Μετά την υπο-

βολή από την Ελλάδα σημαντικού αριθ-

μού νέων ΖΕΠ, η υπόθεση αρχειοθετή-

θηκε από το Κολλέγιο των Επιτρόπων

τον Νοέμβριο 2011. Σε εκκρεμότητα

παραμένει ο χαρακτηρισμός νέων θα-

λασσίων προστατευόμενων περιοχών.

Η έκταση του Δικτύου Natura 2000

στην Ελλάδα θεωρείται αρκετά ικανο-

ποιητική, αλλά οι περιοχές απειλούνται

με μαρασμό καθώς πλήττονται και αυ-

τές από την οικονομική κρίση. Υπό τις

παρούσες συνθήκες κρίνεται αδύνατη

η χρηματοδότησή τους, όπως επεσήμα-

ναν οι ειδικοί σε επιστημονική ημερίδα

που διοργάνωσε τη Δευτέρα 21 Μαΐου

2012, η Ελληνική Εταιρία Προστασίας

της Φύσης με τίτλο «Τα 20 χρόνια της

Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και το Δίκτυο

«Natura 2000» στην Ελλάδα». 
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Σύμφωνα με τη βιολόγο κυρία Ελέ-

νη Τρύφων από το Τμήμα Διαχείρισης

Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ,

τα προβλήματα στις περιοχές Natura

αφορούν τα εξής: 

- Νομική μορφή των κειμένων χαρα-

κτηρισμού των περιοχών.

- Αποσαφήνιση και ρύθμιση αρμοδιο-

τήτων.

- Αποσαφήνιση και ρύθμιση νομικών

θεμάτων για την εύρυθμη λειτουργία

των Φορέων Διαχείρισης (στελέχω-

ση, οικονομικές δοσοληψίες, φύλα-

ξη κτλ.). 

- Έλλειψη ουσιαστικής επόπτευσης,

συντονισμού και υποστήριξης των

Φορέων Διαχείρισης. 

- Έλλειψη επικοινωνίας και συνεργα-

σίας μεταξύ των συναρμόδιων υπη-

ρεσιών.

- Καθυστερήσεις στην προώθηση συγ-

χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

- Απουσία ενός θεσμοθετημένου στα-

θερού και μόνιμου μηχανισμού χρη-

ματοδότησης.

- Ελλιπής υποστήριξη των υπηρεσιών

με αρμοδιότητα για τη φύση.

- Έλλειψη δεδομένων για τη διαμόρ-

φωση μέτρων διατήρησης και δια-

χείρισης ή ανεπίκαιρα στοιχεία τεκ-

μηρίωσης.

- Τριβές με την τοπική κοινωνία.

Ένα από τα προβλήματα των περιο-

χών Natura στην Ελλάδα, είναι η δια-

χείριση των ανθρώπινων δραστηριοτή-

των. Έργα τουριστικά, αναψυχής κτλ.,

μπορούν να προχωρήσουν σε περιοχές

Natura με απαραίτητη προϋπόθεση να

αποφεύγεται η υποβάθμιση των οικο-

τόπων και οι ενοχλήσεις σε χλωρίδα

και πανίδα.

Ο πρόεδρος του Ε΄ Τμήματος του

Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) κ.

Κωνσταντίνος Μενουδάκος, σε ομιλία

του στην ημερίδα, τόνισε ότι οι Μελέτες

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)

έχουν μεγάλες αδυναμίες. Όπως ανέ-

φερε χαρακτηριστικά, από την πολύ-

χρονη πείρα του ως δικαστής στο Ανώ-

τατο Ακυρωτικό Δικαστήριο είναι πε-

πεισμένος ότι οι ΜΠΕ, στην πλειονό-

τητά τους είναι αναξιόπιστες. Σύμφω-

να με τον κ. Μενουδάκο, δεν είναι φυ-

σιολογικό να συνοδεύει η ίδια ΜΠΕ έ-

να αιολικό πάρκο στον Ταΰγετο και έ-

να στα Κυκλαδονήσια. 

Με τον κ. Μενουδάκο συμφώνησε

και ο αναπληρωτής καθηγητής Ζωικής

Ποικιλότητας στο Πανεπιστήμιο Αθη-

νών κ. Αναστάσιος Λεγάκης, ο οποίος

πρόσθεσε ότι η βιοποικιλότητα είναι α-

νύπαρκτη σε όλες τις μελέτες και αμφι-

βάλλει αν οι επιπτώσεις στη βιοποικι-

λότητα έχουν μελετηθεί. Στο θέμα ανα-

φέρθηκε και το μέλος του Διοικητικού

Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας

Προστασίας της Φύσης, δικηγόρος κ.

Γιώργος Πολίτης, που υποστήριξε ότι

«υπάρχει βιομηχανία που φτιάχνει Με-

λέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Εχουν υποβιβάσει τις ΜΠΕ σε γραφειο-

κρατικού τύπου απαίτηση -προσθέτου-

με ...χαρτιά στο φάκελο ενός έργου».

Σύμφωνα με τον κ. Δημήτρη Καραβέ-

λα, διευθυντή της περιβαλλοντικής ορ-

γάνωσης WWF Ελλάς, η υπόθεση της

προστασίας των περιοχών Natura εξε-

λίσσεται σε μια ακόμα χαμένη ευκαιρία

για τη χώρα μας. «Δεν ζητάμε να διατε-

θούν χρήματα από τον προϋπολογισμό

για να δημιουργηθεί ένα σύστημα πα-

ρακολούθησης των Natura. Τα χρήματα

αυτά υπάρχουν στην Ε.Ε. και «κάθο-

νται» εδώ και μια 5ετία, παρότι έχουμε

την υποχρέωση να τα αξιοποιήσουμε.

Οι χώρες που ασχολήθηκαν σοβαρά με

τις Natura τους, απολαμβάνουν τα οφέ-

λη. Π.χ., η Ε.Ε. χρηματοδοτεί δραστη-

ριότητες στις προστατευόμενες περιο-

χές που συνδέονται με τη διατήρησή

τους, λ.χ. βιολογική γεωργία, αγροτου-

ρισμός. Εμείς αντί να τις αντιμετωπί-

ζουμε ως συγκριτικό πλεονέκτημα από

το οποίο μπορούμε να αντλήσουμε πό-

ρους σε μια κρίσιμη στιγμή, τις αντιμε-

τωπίζουμε ως “βραχνά”».

To Αισθητικό Δάσος Υμηττού, προστατευόμενη περιοχή Natura 2000, στο βάθος διακρίνεται η Μονή Καισαριανής.
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Έ
να μείζον και χρόνιο πρό-

βλημα που πλήττει την Ελ-

λάδα, τόσο περιβαλλοντικά

όσο και οικονομικά, είναι η έλλειψη

καθορισμού χρήσεων γης. Από τη μία

χτίζουμε αυθαίρετα, χωρίς υποδομές

και σχέδιο και από την άλλη, όταν πρό-

κειται να στηθεί μια επένδυση ή ένα

τεχνικό έργο, δεν υπάρχει «χώρος»

που να πληροί τις αναγκαίες τεχνικές

και νομικές προϋποθέσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιή-

θηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστή-

μιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και την περι-

βαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς, η

έρευνα «Χαρτογράφηση των αλλαγών

κάλυψης γης σε επιλεγμένες περιοχές

της Ελλάδας: 1945-2009». Χαρτογρα-

φήθηκαν, σε επτά επιλεγμένες περιοχές

της χώρας, οι αλλαγές των καλύψεων

γης που έχουν συμβεί από το 1945 ή το

1960 (ανάλογα το πότε ελήφθησαν οι

πρώτες αεροφωτογραφίες για κάθε πε-

ριοχή) έως το 2009, παρουσιάζοντας

τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται

το τοπίο ανάλογα με τις συνθήκες. Μέ-

σα από τη φωτοερμηνεία και ανάλυση

περισσότερων από 250 αεροφωτογρα-

φιών των τελευταίων 65 χρόνων απο-

τυπώνεται η κατάσταση για επτά επι-

λεγμένες περιοχές της χώρας, με στόχο

να αποτελέσουν χειροπιαστά παραδείγ-

ματα των διαχρονικών μεταβολών των

καλύψεων γης και να γίνουν κατανοη-

τές στο ευρύ κοινό οι επιπτώσεις που

αυτές επιφέρουν συνολικά στο χώρο.

Οι επτά περιοχές είναι οι:

• Τριχωνίδα (ν. Αιτωλοακαρνανίας)

• Υμηττός (ν. Αττικής)

• Λιβάδι Παρνασσού (ν. Βοιωτίας)

• Κεντρικός Έβρος (ν. Έβρου)

• Ζαγοροχώρια (ν. Ιωαννίνων)

• Βορειοδυτική Κορινθία (ν. Κοριν-

θίας)

• Κασσάνδρα (ν. Χαλκιδικής)

Τα συμπεράσματα της έρευνας επι-

βεβαιώνουν και αναδεικνύουν τις ση-

μαντικές πιέσεις που ασκεί η οικιστι-

κή ανάπτυξη στο φυσικό περιβάλλον.

Από τη μία πλευρά, στα ορεινά παρα-

τηρείται επέκταση των δασών. Από

την άλλη, στα πεδινά παρατηρείται α-

πώλεια δασών λόγω αυξημένων πιέ-

Οι μεταβολές στις καλύψεις γης σε περιοχές της Ελλάδος

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ

Χαρτογράφηση των βασικών τύπων κάλυψης γης 
για τα έτη 1945 και 1960 στην περιοχή του Υμηττού, ν. Αττικής.
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σεων για αλλαγή της χρήσης τους. Α-

ναλυτικότερα, η επέκταση των μεγά-

λων αστικών κέντρων συνοδεύεται α-

πό την τουριστική ανάπτυξη και στα

παράλια και σε ορεινές περιοχές, όπως

στο Λιβάδι Παρνασσού και τα Τρίκα-

λα Κορινθίας. Στις πεδινές περιοχές,

και ιδιαίτερα σε εκείνες που έχουν

πρόσβαση σε υδάτινους πόρους όπως

λίμνες και ποτάμια, ευνοείται η εντα-

τική επέκταση των γεωργικών εκτάσε-

ων, ενώ παρατηρείται μείωση των δα-

σών λόγω αυξημένων πιέσεων για με-

τατροπή της χρήσης τους. Αντίθετα,

στις ορεινές περιοχές (Έβρος, Ζαγο-

ροχώρια) αποτυπώνεται με σαφήνεια

η πύκνωση και επέκταση των δασών

λόγω εγκατάλειψης της κτηνοτροφίας,

της ορεινής γεωργίας και της υλοτο-

μίας. 

Τα στοιχεία της έρευνας παρουσιάζο-

νται μέσα από το www.oikoskopio.gr

/casestudies, μια χρηστική διαδικτυακή

εφαρμογή, η οποία παρουσιάζει με εύ-

ληπτους χάρτες τη διαχρονική (1945-

2009) μεταβολή στις καλύψεις γης για

κάθε μία από τις επιλεγμένες περιοχές.

Μια από τις περιοχές μελέτης που

παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον εί-

ναι ο Υμηττός.

Στις αεροφωτογραφίες του 1945 ο

Υμηττός εμφανίζεται αποψιλωμένος,

θύμα της ξύλευσης κατά τη διάρκεια

της Κατοχής. Όμως στις αεροφωτο-

γραφίες του 1960 η δασοκάλυψη έχει

αυξηθεί λόγω των αναδασωτικών προ-

σπαθειών (όπως η αναδάσωση Καισα-

ριανής και Βύρωνα από τη Φιλοδασική

Ένωση Αθηνών) και της φυσικής ανα-

γέννησης του δάσους.

Επιπλέον, παρατηρούμε ότι η οικοπε-

δοποίηση των δασών δεν συμβαίνει ά-

μεσα καθώς τα δάση της Αττικής βρί-

σκονται υπό καθεστώς προστασίας. Ό-

πως έχει προκύψει και από άλλες μελέ-

τες, η επέκταση των ανθρώπινων δρα-

στηριοτήτων συμβαίνει κυρίως στις ε-

κτάσεις με χαμηλή βλάστηση, δηλαδή

τις χορτολιβαδικές εκτάσεις, οι οποίες,

αν και έχουν τεράστια οικολογική αξία,

η χρήση τους δεν περιφρουρείται. Στον

Υμηττό οι εκτάσεις χαμηλής βλάστησης

είναι οι εκτάσεις που υπέστησαν τη με-

γαλύτερη συρρίκνωση (47,16%) ενώ το

17,82% των εκτάσεων αυτών μετατρά-

πηκε βαθμιαία από το 1945 σε οικι-

σμούς.

Όπως γνωρίζουμε, η αλλαγή αυτή

συμβαίνει σταδιακά και αφού πρώτα

τα δάση υποβαθμιστούν σε χορτολιβα-

δικές εκτάσεις από ποικίλους παράγο-

ντες, με κυριότερο τις πυρκαγιές. 

Χαρτογράφηση 
των βασικών τύπων κάλυψης γης 
για τα έτη 1972 και 2009 στην περιοχή
του Υμηττού, ν. Αττικής.
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Αλλαγές σε απόλυτα νούμερα, 
των εκτάσεων ανά τύπο 

κάλυψης γης και χρονολογία 
για τις παρυφές του Υμηττού, 

νομού Αττικής. 
Όλες οι εκτάσεις αναφέρονται 

σε στρέμματα. 
(Πηγή: WWF Ελλάς-ΑΠΘ 

«Χαρτογράφηση των αλλαγών 
κάλυψης γης σε επιλεγμένες 

περιοχές της Ελλάδας: 
1945-2009»)

O Υμηττός αποψιλωμένος το 1945, θύμα της ξύλευσης κατά τη
διάρκεια της Κατοχής. Η Φιλοδασική ξεκίνησε την αναδάσωση από
το 1946. Παρ’ όλες τις δυσκολίες της εποχής, φυτεύονται πάνω από
τρία εκατομμύρια δένδρα σε μια έκταση 6.000 περίπου στρεμμά-
των. Φωτογραφίες εποχής από το Αρχείο της Φιλοδασικής Ένωσης
Αθηνών. 
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Η κατανάλωση ψαριών σε λάθος εποχή

Η
αλιεία την Ελλάδα είναι απόλυτα

συνδεδεμένη με τον ελληνικό πο-

λιτισμό και την εικόνα που έχου-

με για τις θάλασσες μας. Ακόμα και στις μέ-

ρες μας,  είναι υπεύθυνη για τη διατή-

ρηση του κοινωνικού ιστού σε

απομακρυσμένες νησιωτι-

κές και παράκτιες πε-

ριοχές. Δυστυχώς ό-

μως, υπάρχουν κά-

ποιες πρακτικές και

μορφές της που έ-

χουν αρνητικές ε-

πιπτώσεις τόσο

στο θαλάσσιο πε-

ριβάλλον, όσο και

στη βιωσιμότητα του

ίδιου του κλάδου της

αλιείας. Ξεκινώντας λοι-

πόν από την παραδοχή ότι

για να υπάρχει βιώσιμη αλιεία

πρέπει να υπάρχουν υγιείς πληθυσμοί

ψαριών και υγιές θαλάσσιο περιβάλλον, πα-

ρατηρούμε ότι οι τρόποι με τους οποίους διε-

νεργείται η αλιεία στην Ελλάδα οδηγούν

στην αντίθετη κατεύθυνση.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

το 82% των ιχθυοαποθεμάτων στη Μεσό-

γειο είναι υπεραλιευμένο. Στην Ελλάδα

πολλά είδη ψαριών και θαλάσσιων οργανι-

σμών έχουν υπεραλιευθεί, με αποτέλεσμα

σε μερικές περιπτώσεις να έχουν μειωθεί σε

τέτοιο βαθμό ώστε να μην μπορούν πλέον

να αναπαραχθούν και να διατηρήσουν τους

πληθυσμούς τους σε ικανοποιητικά επίπε-

δα. Ένα από τα βασικά προβλήματα είναι η

αλίευση ψαριών κατά την περίοδο αναπα-

ραγωγής τους όταν αυτά είναι «αυγωμένα»

και δεν έχουν προλάβει να γεννήσουν, αλλά

και νεαρών ψαριών που δεν έχουν προλάβει

ακόμα να αναπαραχθούν. Επίσης, κάποια

είδη, όπως η γόπα και ο σαργός, αλλάζουν

φύλο στην πορεία της ζωής τους, οπότε εί-

ναι εξαιρετικά σημαντικό να ωριμάσουν για

να αναπαράγονται οι πληθυσμοί τους.

Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1967/2006

για τη Μεσόγειο, αλλά και η εθνική νομοθε-

σία ορίζουν το ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγε-

θος για τα αλιεύματα που καταναλώνουμε.

Αν και η προστασία των ιχθυοαποθεμάτων

είναι ευθύνη της πολιτείας, η εφαρμογή της

νομοθεσίας και σε αυτόν τον τομέα

είναι ελλιπής. «Ένα αυτο-

νόητο βήμα θα ήταν να

μην υπάρχει αλιευτική

δραστηριότητα σε

περιοχές και κατά

τις εποχές που

συγκεντρώνο-

νται νεαρά ψά-

ρια ή που αναπα-

ράγονται ενήλι-

κα», τονίζει ο κ.

Παξιμάδης, υπεύ-

θυνος θαλασσίων

προγραμμάτων του

WWF Ελλάς. 

Η αλίευση και κατανάλωση

ψαριών σε λάθος εποχή και κάτω α-

πό τα επιτρεπόμενα μεγέθη αποτελούν τους

βασικούς λόγους μείωσης των ιχθυαποθεμά-

των στις ελληνικές θάλασσες. Αυτό καταγ-

γέλλει η περιβαλλοντική οργάνωση WWF

Ελλάς ξεκινώντας, εν όψει του καλοκαιριού,

εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την υπεύ-

θυνη κατανάλωση ψαριών. Στο πλαίσιο της

εκστρατείας δημιουργήθηκε ένα εύχρηστο

εργαλείο με συμβουλές και προτάσεις για

τους καταναλωτές. Στο «Fishtips» παρου-

σιάζονται κάποια από τα πιο εμπορικά ελλη-

νικά ψάρια, τα ελάχιστα επιτρεπόμενα μεγέ-

θη προς κατανάλωση, όπως αυτά ορίζονται

από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία,

και η εποχή αναπαραγωγής τους (όπως αυτή

προκύπτει από στοιχεία του Ινστιτούτου Α-

λιευτικής Έρευνας). To «Fishtips» είναι δια-

θέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.

wwf.gr/fishtips, ενώ σύντομα θα δημιουργη-

θεί αντίστοιχη εφαρμογή και για smart-

phones.

Οι βασικές συμβουλές προς τους λάτρεις

του ελληνικού ψαριού, όπως αυτές παρου-

σιάζονται στο «Fishtips» είναι οι εξής: 
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καταστρέφει τον θαλάσσιο πλούτο μας

• Αποφεύγουμε την κατανάλωση νεαρών

ψαριών και αλιευμάτων κάτω από το επι-

τρεπόμενο μέγεθος.

• Αποφεύγουμε την κατανάλωση ψαριών

κατά την εποχή της αναπαραγωγής τους

(όταν είναι «αυγωμένα»).

• Αποφεύγουμε την κατανάλωση προστα-

τευόμενων (που κατά συνέπεια έχουν αλι-

ευθεί παράνομα) και απειλούμενων ειδών

θαλάσσιων οργανισμών. 

Υπάρχουν κάποια είδη θαλάσσιων οργα-

νισμών των οποίων η αλιεία, εκφόρτωση,

πώληση και κατά συνέπεια κατανάλωση α-

παγορεύονται. Στην Ελλάδα απαγορεύεται

ρητά η αλιεία:

• πίνας

• χτενιού

• πετροσωλήνα

• λευκoύ καρχαρία

• καρχαρία προσκυνητή

Εκτός από τα προστατευόμενα είδη, υ-

πάρχουν διάφορα είδη ψαριών των οποίων

οι πληθυσμοί έχουν μειωθεί δραματικά και

απειλούνται, όποτε δεν πρέπει να ενισχύου-

με την αλίευσή τους. Είδη των οποίων τα α-

ποθέματα απειλούνται στη Μεσόγειο και

δεν πρέπει να καταναλώνουμε:

• ο ερυθρός τόνος

• ο ξιφίας

• ο γαλέος

• οι καρχαρίες

Τα διάφορα είδη γαλέου στη χώρα μας

(π.χ. δροσίτης, αστρογαλέος και γκριζογα-

λέος) έχουν υπεραλιευθεί, με αποτέλεσμα

πολλές φορές τα εστιατόρια να χρησιμοποι-

ούν - και άρα εμείς να καταναλώνουμε - διά-

φορα άλλα είδη καρχαριών. Γενικότερα, θα

πρέπει να μην καταναλώνουμε καρχαρίες

(π.χ. ο γαλάζιος καρχαρίας πωλείται στα su-

per market με την ένδειξη «Γλαυκός»).

Αριστερά και δεξιά παρατίθενται οι κοινές
ονομασίες των ψαριών, το ελάχιστο μέγεθος
που επιτρέπεται να καταναλώνουμε και η ε-
ποχή κατά την οποία αναπαράγονται.

ΠΗΓΗ: WWF ΕΛΛΑΣ



ΦΥΣΗ & ΖΩΗ12 ΦΥΣΗ & ΖΩΗ12

Σ
την όμορφη Χίο πραγματοποι-

ήθηκε το πολύ σημαντικό Συ-

νέδριο των Ευρωπαϊκών Βο-

τανικών Κήπων EUROGARD VI, από

τις 28 Μαΐου ως τις 2 Ιουνίου, με θέμα:

«Οι Ευρωπαϊκοί Βοτανικοί Κήποι σε έ-

ναν κόσμο που αλλάζει». Την πρωτο-

βουλία της διοργάνωσης του Συνεδρί-

ου είχε η δραστήρια Ερευνήτρια Δρ Ε-

λένη Μαλούπα, Διευθύντρια του Εργα-

στηρίου Προστασίας και Αξιοποίησης

Αυτοφυών και Ανθοκομικών φυτών

του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ που δημιούρ-

γησε, συντηρεί και αναπτύσσει το Βαλ-

κανικό Βοτανικό Κήπο Κρουσσίων στο

νομό Κιλκίς. Το Συνέδριο διοργανώθη-

κε υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ένωσης

Βοτανικών Κήπων (Botanic Gardens

Conservation International - BGCI) και

οι εργασίες του πραγματοποιήθηκαν

στο Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο του

Δήμου Χίου που βρίσκεται στην κε-

ντρική πλατεία της πόλης της Χίου. 

Οι στόχοι του Συνεδρίου ήταν μέσω

της σύνδεσης θεωρίας και καλών (ορ-

θών) πρακτικών:

α) Να προωθηθούν αποτελεσματικές

δράσεις των βοτανικών κήπων για

τη διατήρηση της φυτικής ποικιλό-

τητας. 

β) Να ενδυναμωθούν οι δεσμοί μεταξύ

των βοτανικών κήπων, των ερευνη-

τικών ιδρυμάτων, των δικτύων δια-

τήρησης και άλλων αρμόδιων φορέ-

ων που ασχολούνται με θέματα δια-

τήρησης της χλωρίδας. 

γ) Να προβληθούν οι βοτανικοί κήποι

ως πόλοι βιώσιμης ανάπτυξης, αν-

θρώπινης ευημερίας, περιβαλλοντι-

κής ευαισθητοποίησης και προστα-

σίας. 

Το Συνέδριο EUROGARD VI επι-

χείρησε να δώσει το στίγμα της συνει-

σφοράς των Βοτανικών Κήπων στην

παγκόσμια πρωτοβουλία που ξεκίνησε

ο ΟΗΕ με την κήρυξη της δεκαετίας

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

των Ευρωπαϊκών Βοτανικών Κήπων EUROGARD VI

που πραγματοποιήθηκε στη Χίο

2011-2020 ως της Δεκαετίας της Βιο-

ποικιλότητας.

Η σημαντική αυτή διοργάνωση πραγ-

ματοποιείται κάθε τρία χρόνια και φιλο-

ξενείται για πρώτη φορά στη χώρα μας

(οι δύο προηγούμενες είχαν διεξαχθεί

στο Ελσίνκι και στην Πράγα). Το πρό-

γραμμα του Συνεδρίου EUROGARD

VI ήταν πολύ πλούσιο, ποικίλο και πυ-

κνό. Περιέλαβε: 

- Επιστημονικές διαλέξεις (πρωτότυπες

ανακοινώσεις, αναρτημένα posters,

θεματικά εργαστήρια - workshops.

- Εκδρομές/ξεναγήσεις σε περιοχές

της Χίου με χλωριδικό και πολιτιστι-

κό ενδιαφέρον (εξόρμηση στο Πελι-

ναίο όρος, περιήγηση στα αρχοντικά

της περιοχής του Κάμπου της Χίου,

επίσκεψη στο Μεσαιωνικό Κάστρο

των Μεστών στην περιοχή των Μα-

στιχοχωρίων, επίσκεψη στο κτήμα

Citrus, στο Αργέντικο και στη Βι-

βλιοθήκη «Κοραής» κ.α.).

- Εργαστήρια εικαστικών και εφαρμο-

σμένων τεχνών και αξιοποίησης αυ-

τοφυών φυτών. 

Ο Βοτανικός Κήπος του Αιγαίου μετά από υπεράνθρωπες προσπάθειες 
έτοιμος να υποδεχτεί τους συνέδρους της EUROGARD VI.
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- Εκθέσεις εικαστικών έργων (εκθέ-

σεις της ζωγράφου-χαράκτριας Μα-

ρίας Γεράρδη-Πασσαλή και της ομά-

δας της στο Ομήρειο Πνευματικό

Κέντρο και στη Δημοτική Πινακοθή-

κη της Χίου, έκθεση φωτογραφίας

του γεωπόνου-φωτογράφου Σπύρου

Μαρκογιάννη στο Ομήρειο.

Τέλος οργανώθηκαν, μετά το τέλος

της διοργάνωσης, εκδρομές στη Χίο και

άλλους προορισμούς της χώρας μας.

Στο Συνέδριο συμμετείχαν 150 σύνε-

δροι από 30 χώρες που από την πρώτη

κιόλας μέρα έτυχαν θερμής υποδοχής

από τον εκπρόσωπο της Περιφέρειας

Βορείου Αιγαίου Αντιπεριφερειάρχη κ.

Γανιάρη και από τον Αντιδήμαρχο Πε-

ριβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου

Χίου κ. Στεφάνου. Τους συνέδρους κα-

λωσόρισαν και ο Πρόεδρος του ΕΛΓΟ-

Δήμητρα κ. Γκίκας, ο Διευθυντής του

Ομηρείου και εκπρόσωπος της Πρυτα-

νείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρί-

ου EUROGARD VI αφορούσαν: 

- Το ρόλο που καλούνται να παίξουν

οι Βοτανικοί Κήποι στην υλοποίηση

της Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας

στρατηγικής διατήρησης των φυτών.

- Την ενδυνάμωση των δικτύων σχέ-

σεων του κοινού, των φυτών και των

Βοτανικών Κήπων. 

- Τις σχέσεις των ανθρώπων με τα φυ-

τά από το μύθο, την ιστορία και την

τέχνη μέχρι την επιστήμη και τον

πολιτισμό.

- Τις δυνατότητες παρέμβασης των

Βοτανικών Κήπων στην κοινωνία με

παραδείγματα τοπικών πρωτοβου-

λιών σε ένα περιβάλλον που διαρκώς

αλλάζει.

Οι διαλέξεις ήταν όλες άκρως ενδια-

φέρουσες και ανέδειξαν τον πλούτο

της συμβολής των βοτανικών κήπων

στη διατήρηση της βιοποικιλότητας

και στην εκπαίδευση. Μεταξύ των ομι-

λητών ήταν:

- Η κα Σάρα Όλντφιλντ, Γενική Γραμ-

ματέας της Διεθνούς Ένωσης Βοτα-

νικών Κήπων (BGCI) που αναφέρ-

θηκε στην Παγκόσμια Στρατηγική

για τη Διατήρηση των Φυτών (Glob-

al Strategy for Plant Conservation -

GSPC). 

- Ο κ. Πήτερ Γουάιζ Τζάκσον, Πρόε-

δρος του Βοτανικού Κήπου του

Μισσούρι (ΗΠΑ). 

- Ο κ. Άρνε Στριντ, διακεκριμένος κα-

θηγητής-μελετητής της ελληνικής

χλωρίδας, που παρουσίασε τον υπό

έκδοση Άτλαντα της χλωρίδας του

Αιγαίου.

- Ο καθ. Μίκαελ Κίεν του Βοτανικού

Η αίθουσα του Ομηρείου με την εικαστική έκθεση. Η Δρ Ελένη Μαλούπα καλωσορίζει τους συνέδρους.

Αναρτημένα σε περίοπτη θέση τα posters των συνεργατών 
της Φιλοδασικής με πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες 

για τον Βοτανικό Κήπο. Η διαφημιστική αφίσα του Βοτανικού Κήπου της Φιλοδασικής.



Κήπου της Βιέννης που μίλησε για

την υλοπoίηση της στρατηγικής δια-

τήρησης για την επόμενη δεκαετία

στην Αυστρία. 

- Η καθ. Στέλλα Κοκκίνη που αναφέρ-

θηκε στη χρήση των φυτών κατά την

αρχαιότητα.

- Η καθ. Σουλτάνα-Μαρία Βαλαμότη

που παρουσίασε ευρήματα της αρ-

χαιοβοτανικής σχετικά με τη χρήση

των φυτών. 

- Ο καθ. Δημήτρης Τζανουδάκης που

αναφέρθηκε στα 6.000 περίπου αυ-

τόχθονα φυτά του Αιγαίου.

- Η κα Μόνικα Κίεν που παρουσίασε

έρευνα για το «σίλφιον», φυτό των

αρχαίων που προσπαθούν να ταυτο-

ποιήσουν οι ερευνητές σήμερα. 

- Ο κ. Χοσέ-Αντόνιο Φερνάντες μίλη-

σε για το δίκτυο δημιουργίας τράπε-

ζας γενετικού υλικού που αφορά

τους κρόκους.

- Ο κ. Μπομπ Ούρσεμ αναφέρθηκε

στην αειφορική χρήση των φυτών

και την εύρεση επαναστατικών λύ-

σεων σε σημαντικά προβλήματα που

αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα.

- Η κα Σούζαν Σάροκ (του ευρωπαϊκού

κονσόρτσιουμ της BGCI0 που μίλη-

σε για την ανάπτυξη του δικτύου

των βάσεων δεδομένων των Βοτανι-

κών Κήπων.

- Ο καθ. Κώστας Θάνος που αναφέρθη-

κε στην in situ διατήρηση των φυτών. 

- Ο κ. Στήβεν Μπλάκμορ που αναφέρ-

θηκε στο ρόλο των Βοτανικών Κή-

πων σε έναν κόσμο που αλλάζει.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου διεξή-

χθησαν θεματικά εργαστήρια (work-

shops) με διάφορα θέματα όπως:

- Η Διατήρηση της Ελληνικής Χλωρί-

δας και οι προοπτικές της.

- Μια «εργαλειοθήκη» για την Παγκό-

σμια Στρατηγική Διατήρησης των

Φυτών.

- Μαθαίνοντας για τη Βιοποικιλότητα

και την Κλιματική Αλλαγή μέσω

των Δικτύων των Βοτανικών Κήπων

με την εφαρμογή καινοτόμων παιδα-

γωγικών προσεγγίσεων.

- Ο κοινωνικός ρόλος των Βοτανικών

Κήπων.

- Ο Κώδικας Οδηγιών των Βοτανικών

Κήπων για τα είδη-εισβολείς.

- Ο ρόλος που μπορούν να παίξουν οι

Βοτανικοί Κήποι στη διατήρηση των

συγγενών φυτών των αγρίων ειδών.

- Καλές πρακτικές στη διατήρηση της

φυτικής βιοποικιλότητας.

- Η θέση των φυτών σε σχέση με την

επιχειρηματικότητα. 

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου έγιναν τα

εγκαίνια του Βοτανικού Κήπου Αιγαί-

ου στο χωριό Νένητα. Ο νεοσύστατος

Βοτανικός Κήπος παρά τα προβλήμα-

τα που είχε λόγω της χειμωνιάτικης

κακοκαιρίας και της διοικητικής αλλα-

γής (από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκη-

ση πέρασε στη δικαιοδοσία του Δήμου

Χίου), ήταν έτοιμος να υποδεχτεί τους

συνέδρους. Οι άνθρωποι του Δήμου με

την επιμονή του Αντιδημάρχου κ. Στε-

φάνου και τη συνδρομή του Εργαστη-

ρίου της Δρος Μαλούπα, κατάφεραν

να ζωντανέψουν τα παρτέρια του Κή-

που και να αποδείξουν ότι μπορούν να

πραγματοποιήσουν την υπόσχεση ότι

το σημαντικό αυτό έργο θα συνεχιστεί.

Η αρχή μάλιστα έγινε με την υλοποίη-

ση μιας ιδέας του Αντιδημάρχου για

μετατροπή ενός παρτεριού σε χώρο φι-

λοξενίας των φυτών του Ομήρου. Με

την ευκαιρία των εγκαινίων η ομάδα

των εικαστικών δημιούργησε ένα ό-

μορφο σκηνικό και η καθ. Γλυπτικής

από την Ολλανδία κα Έλεν Κλίζινγκ,

δημιούργησε σε ένα από τα παρτέρια

την εικόνα του Πολύφημου. 

Μεταξύ των συνέδρων ήταν και εκ-

πρόσωποι ελληνικών Βοτανικών Κή-

πων (εκτός των Κρουσσίων, της Φιλο-

δασικής και του Αιγαίου) όπως ο καθ.

Κ. Θεοδωρόπουλος του Δασοβοτανι-

κού Κήπου του Αριστοτελείου Πανεπι-

Ο καθ. Κ. Θεοδωρόπουλος μπροστά στο αναρτημένο poster
της ερευνητικής του ομάδας σχετικό με τον Δασοβοτανικό Κή-
πο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ο καθηγητής Άρνε Στριντ 
στο βήμα του Συνεδρίου.

Η κα Σάρα Όλντφιλντ, Γενική Γραμματέας της Διεθνούς Έ-
νωσης Βοτανικών Κήπων (BGCI). Στο Προεδρείο η Δρ Ελένη
Μαλούπα και ο κ. Στήβεν Μπλάκμορ του Βοτανικού Κήπου
του Εδιμβούργου.
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στημίου Θεσσαλονίκης, ο καθ. Στ. Πυ-

ρίντσος του Βοτανικού Κήπου Πανεπι-

στημίου Κρήτης και ο καθ. Ι. Φίλης

του Πάρκου Διάσωσης Χλωρίδας και

Πανίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης. 

Στο περιθώριο του Συνεδρίου πραγ-

ματοποιήθηκαν και οι εργασίες της τα-

κτικής συνάντησης των Εθνικών Εκ-

προσώπων των Ευρωπαϊκών Βοτανι-

κών Κήπων. Παραβρέθηκαν 19 εκπρό-

σωποι του Ευρωπαϊκού Δικτύου (με

εκπρόσωπο της χώρας μας την Δρ Ε.

Μαλούπα), οι οποίοι παρουσίασαν τις

εξαμηνιαίες εκθέσεις των πεπραγμέ-

νων τους, συντονίζοντας τις προσπά-

θειές τους για τη Διατήρηση της Φυτι-

κής Βιοποικιλότητας της Ευρώπης και

του Πλανήτη, εφαρμόζοντας την Πα-

γκόσμια Στρατηγική για τη Διατήρησή

της.

Ο Δρ Νίκος Κρίγκας από το Αριστοτέ-
λειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης πα-
ρουσιάζει τους κινδύνους και τις απει-
λές που αντιμετωπίζουν τα σπάνια ελλη-
νικά φυτά.

Ο καθ. Παναγιώτης Δημόπουλος του
Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδος πα-
ρουσιάζει το υπό έκδοση έργο του κατα-
λόγου ελέγχου των ελληνικών ξυλωδών
φυτών.

Ο καθ. Κώστας Θάνος του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών στην εισηγητική διάλεξη ως
οργανωτής του εργαστηρίου (workshop)
για τις προοπτικές προστασίας των φυ-
τών.

Η
Φιλοδασική συμμετείχε στο Συνέδριο EUROGARD

VI με δύο επιστημονικές εργασίες που προετοίμα-

σαν ως βασικοί ερευνητές ο Δρ Παναγιώτης Τρί-

γκας, Λέκτορας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και Επιστημο-

νικός Υπεύθυνος του Κήπου και η Δρ Βασιλική Γκούμα από

το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων &

ΤΔΠ, υπεύθυνη για τον Μετεωρολογικό Σταθμό του Κήπου.

Οι ενδιαφέρουσες εργασίες αναρτήθηκαν σε μορφή poster

και αφορούσαν τα παρακάτω θέματα: 

«Παρακολούθηση του Μικροκλίματος και της εκτός τόπου

διατήρησης των απειλουμένων φυτών στο Βοτανικό Κήπο

της Φιλοδασικής, στο Αισθητικό δάσος του Υμηττού» από

Γκούμα Β., Τρίγκας Π., Πάγκας Ν., Δασκαλάκου Ε.Ν. 

(Gouma, V. Trigas P., Pangas N. and Daskalakou E. N.:
Monitoring the microclimatic environment and ex situ
conservation of threatened plants at the Philodassiki Botanical
Garden, Mount Hymettus Aesthetic forest, Athens, Greece).

«Ανάγκες εκτός τόπου διατήρησης. για τα ξυλώδη ενδημι-

κά φυτά της Ελλάδας και ο ρόλος του Βοτανικού Κήπου της

Φιλοδασικής: η περίπτωση της Πελοποννήσου» από Τρίγκας

Π., Τσιφτσής Σπ., Πάγκας Ν., Πηλαβάκη Σ. 

(Trigas P., Tsiftsis Sp., Pangas N., Pilavachi S.: Ex situ
conservation needs for the endemic vascular plants of
Greece and the role of the Philodassiki Botanic Garden: the
case of the Peloponnese).

Τον πρώτο κύκλο των εργασιών του Συνεδρίου παρακο-

λούθησαν ως εκπρόσωποι της Φιλοδασικής η κα Σ. Πηλαβά-

κη, υπεύθυνη για το σχεδιασμό και Εκπρόσωπος του Κήπου

και ο Δρ Ν. Πάγκας, υπεύθυνος οργάνωσης του Κήπου, ο ο-

ποίος ήταν και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Συ-

νεδρίου μετά από πρόταση των διοργανωτών.

Οι εκπρόσωποι της Φιλοδασικής εκτός από τις πολύ ενδια-

φέρουσες ομιλίες, τις θεματικές εικαστικές εκθέσεις και τα

δρώμενα, είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με πολλούς

εκπροσώπους Βοτανικών Κήπων και να συζητήσουν θέματα

κοινού ενδιαφέροντος ανοίγοντας δρόμους επικοινωνίας για

περαιτέρω σχέσεις και συνεργασίες.  

Μια πρώτη γεύση από τις επαφές στη Χίο δόθηκε στην Α-

θήνα με την ξενάγηση, την Κυριακή 3 Ιουνίου, στον Βοτανι-

κό Κήπο της Φιλοδασικής των υπευθύνων του Βοτανικού

Κήπου του Πανεπιστήμιο Λομονόσωφ της Μόσχας.

Οι παρεμβάσεις της Φιλοδασικής στη EUROGARD VI

Οι υπεύθυνοι 
του Βοτανικού Κήπου
της Μόσχας στον Κήπο 
της Φιλοδασικής. 
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Ω
ς COST Actions αναφέ-

ρονται οι πολλές και

ποικίλες δράσεις του

Διακυβερνητικού Δικτύ-

ου Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την

Επιστήμη και την Τεχνολογία (Inter-

governmental framework for European

Cooperation in Science and Technolo-

gy) που διασυνδέουν τις εθνικού επι-

πέδου έρευνες ολοκληρώνοντάς τες σε

Ευρωπαϊκή κλίμακα, μειώνοντας με

τον τρόπο αυτό τον κατακερματισμό

και δημιουργώντας τον Ενιαίο Ευρω-

παϊκό Ερευνητικό Χώρο. 

Οι δράσεις COST είναι πολλές. Η

συγκεκριμένη με τον κωδικό αναφο-

ράς «Cost Action FP0701 - Διαχείριση

των Δασών μετά από φωτιά στη Νότια

Ευρώπη» (Post-Fire Forest Manage-

ment in Southern Europe) έχει ως κύ-

ριο σκοπό την ανάπτυξη και διάχυση

επιστημονικών κριτηρίων για τη μετα-

πυρική διαχείριση των δασών από το

επίπεδο της συστάδας μέχρι το ευρύτε-

ρο επίπεδο του τοπίου, αξιοποιώντας

παλαιότερες και τρέχουσες έρευνες. Α-

κόμη η δράση αυτή σκοπεύει να μετα-

φέρει στην πράξη ερευνητικά αποτελέ-

σματα και να φέρει σε επαφή τους ειδι-

κούς και άλλους εμπλεκόμενους στη

διαμόρφωση των αποφάσεων, με αυ-

τούς που τελικά θα χρησιμοποιήσουν

τα αποτελέσματα αυτά. 

Η δράση αυτή ξεκίνησε το έτος 2008

και ολοκληρώθηκε με την τελική συ-

νάντηση που πραγματοποιήθηκε στη

Θεσσαλονίκη στις 27-28 Μαρτίου

2012. Πρόεδρος είναι ο Καθηγητής κ.

F. Moreira από την Πορτογαλία και Α-

ντιπρόεδρος η Καθηγήτρια κα Μ. Α-

ριανούτσου-Φαραγγιτάκη η οποία α-

πηύθυνε πρόσκληση στη Φιλοδασική

για να συμμετάσχει στη συνάντηση ως

παράγων διαβούλευσης, δεδομένου ότι

ως φορέας υπεύθυνος για τη διαχείρι-

ση ενός δάσους αντιμετωπίζει σχετικά

θέματα με τη συγκεκριμένη δράση. 

Τις ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις της

τελικής συνάντησης είχε την ευκαιρία

να παρακολουθήσει ως εκπρόσωπος

της Φιλοδασικής, ο υπεύθυνος του κλι-

μακίου του Αισθητικού δάσους, Δρ Νί-

κος Πάγκας.

Περισσότερες πληροφορίες 

υπάρχουν στις παρακάτω ιστοσελίδες:

http: //www.cost.esf.org

/domains_actions/fps/Actions

/FP0701?management

http: //uaeco.biol.uoa.gr/cost/

http: //uaeco.biol.uoa.gr/el

/research-el/research-projects-el

H ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗ στη Συνάντηση 

της Δράσης COST Action FP0701 στη Θεσσαλονίκη 

Η Αντιπρόεδρος του COST Καθηγή-
τρια Οικολογίας κα Μαργαρίτα Αρια-
νούτσου-Φαραγγιτάκη στο προεδρείο
κατά την ομιλία του Δρος Δ. Καζάνη του
Πανεπιστημίου Αθηνών.

Άποψη της αίθουσας του Συνεδριακού Κέντρου της Τράπεζας Πειραιώς. 
Στο βήμα ο Δρ Γαβριήλ Ξανθόπουλος από το ΙΜΔΟ&ΤΔΠ.

Ο Πρόεδρος του COST Καθηγητής
Φρανσίσκο Μορέιρα από την Πορτογα-
λία με τον διοργανωτή της συνάντησης
Δρα Ν. Γρηγοριάδη του ΙΔΕΘ.
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Τ
ο Βοτανικό Κήπο της Φιλοδασικής επισκέφθηκαν

στις 3 Μαϊου 2012, μέλη του Συλλόγου των Φί-

λων του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών του

Ιδρύματος Βούρου-Ευταξία. Το «Ανοιξιάτικο Πρωινό», ό-

πως το ονόμασε η δραστήρια Πρόεδρος του Συλλόγου κα

Εφη Σπυροπούλου, ξεκίνησε με εκτενή και κατατοπιστικό-

τατη ξενάγηση στο Μοναστήρι της Καισαριανής από τον

Δρα Βυζαντινής Αρχαιολογίας κ. Σταύρο Αρβανιτόπουλο

και στη συνέχεια οι φίλοι του Μουσείου ξεναγήθηκαν στο

Βοτανικό Κήπο της Φιλοδασικής από τον κ. Νίκο Πάγκα.

Eπίσκεψη των Φίλων του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών

του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΒΟΥΡΟΥ-ΕΥΤΑΞΙΑ

στo Βοτανικό Κήπο της Φιλοδασικής
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Ό
πως κάθε χρόνο οι ε-

θελοντές της Alpha

Bank έδωσαν το

«παρών» στις πολύ σημαντικές,

για το Αισθητικό Δάσος, εργα-

σίες καθαρισμού των μονοπα-

τιών και των δασικών δρόμων.

Πολύ σημαντικές, γιατί τώρα

το καλοκαίρι, είναι πολύ επικίν-

δυνο να υπάρχουν ξερά χόρτα

στις άκρες των μονοπατιών και

των δρόμων. Είναι το καλύτερο

προσάναμμα για καταστροφι-

κές πυρκαγιές, είτε από απρο-

σεξία είτε από εγκληματικές ε-

νέργειες. Σε αυτήν την τόσο ε-

πίπονη εργασία η βοήθεια των

εθελοντών της Alpha Bank ή-

ταν κάτι παραπάνω από ευ-

πρόσδεκτη και τους ευχαρι-

στούμε θερμά.

Οι εθελοντές της ALPHA BANK 

σε εργασίες καθαρισμού 

του Αισθητικού Δάσους Υμηττού
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ 

στο Aισθητικό Δάσος Υμηττού με τους εργαζομένους της ALPHA BANK

Μ
ια θαυμάσια ιδέα των αν-

θρώπων της ALPHA BANK

ήρθε να προστεθεί στις περι-

βαλλοντικές δράσεις που πραγματοποιεί

το προσωπικό της σε συνεργασία με τη

Φιλοδασική  Ένωση Αθηνών. Η διοργά-

νωση ενός περιπάτου στις όμορφες γω-

νιές του Αισθητικού δάσους Υμηττού,

κάποιες Κυριακές του χρόνου με συνο-

δούς-ξεναγούς τους ανθρώπους της Φι-

λοδασικής. Ήδη στο πλαίσιο του φετι-

νού προγράμματος  διοργανώθηκαν δύο

περίπατοι την 1η Απριλίου και την 13η

Μαΐου. Το ενδιαφέρον των εργαζομέ-

νων ήταν μεγάλο γι’ αυτό ο καθορισμέ-

νος αριθμός των συμμετεχόντων προέ-

κυψε μετά από κλήρωση. 

Οι Κυριακάτικοι Περίπατοι περιέλα-

βαν κατ’αρχήν την ενημέρωση των ερ-

γαζομένων για το έργο της Φιλοδασι-

κής. Στη συνέχεια, επειδή όπως ήταν

φυσικό πολλοί εργαζόμενοι βρήκαν

την ευκαιρία να εκδράμουν μαζί με τα

παιδιά τους, οι υπεύθυνοι του κλιμακί-

ου επεφύλαξαν μια μικρή έκπληξη: την

επίδειξη φύτευσης φυτών σε γλάστρες

στον ειδικό χώρο όπου υλοποιούνται α-

πό φέτος τα εκπαιδευτικά προγράμμα-

τα για παιδιά του δημοτικού σχολείου.

Έτσι οι μικροί φίλοι όχι μόνο έμαθαν

τα μυστικά του φυτέματος, αλλά πήραν

για σουβενίρ και το γλαστράκι με το

φυτό που φύτεψαν. Μετά από αυτό το

δημιουργικό ξεκίνημα ακολούθησε μια

μικρή ξενάγηση στο πρόσφατα ανακαι-

νισμένο Μοναστήρι της Καισαριανής

και στη συνέχεια ξεκίνησε ο πραγματι-

κός περίπατος. Οι εργαζόμενοι με τα

παιδιά τους περιηγήθηκαν στο Βοτανι-

κό Μονοπάτι όπου παρατήρησαν την

ποικιλία των δένδρων και των θάμνων,

που τα ονόματά τους είναι γραμμένα σε

καλαίσθητα ξύλινα ταμπελάκια, πέρα-

σαν από το εκκλησάκι της Ανάληψης

και κατηφόρισαν μέσα από τον Ιστορι-

κό Ελαιώνα μέχρι το λόφο των Ταξιαρ-

χών. Η θέα από το σημείο αυτό είναι

πανοραμική προς την Αθήνα και τον

Πειραιά και τα παλιά εκκλησάκια του

Αγίου Μάρκου και της ερειπωμένης

βασιλικής υπενθυμίζουν τη μακραίωνη

και διαρκή παρουσία των ανθρώπων

στην περιοχή. Ο περίπατος ολοκληρώ-

θηκε περπατώντας μέσα από τον ελαι-

ώνα που οι εργαζόμενοι της τράπεζας

θα ξαναεπισκεφθούν αργά το φθινόπω-

ρο για να συμμετάσχουν εθελοντικά

στη συγκομιδή της ελιάς.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

για τα παιδιά του 1ου Δημοτικού Σχολείου Γλυκών Νερών 

στις εγκαταστάσεις της Φιλοδασικής στο Αισθητικό Δάσος Υμηττού

Έ
να ακόμα σχολείο παρακο-

λούθησε το Εκπαιδευτικό

Πρόγραμμα «Μια μέρα στο

Αισθητικό Δάσος Υμηττού!» που υλο-

ποιεί οργανωμένα από φέτος η Φιλο-

δασική με τη συνδρομή ειδικής Παι-

δαγωγού και τη βοήθεια εθελοντών. 

Τα παιδιά του 1ου Δημοτικού Σχο-

λείου των Γλυκών Νερών στις 10 και

τις 17 Μαΐου είχαν την ευκαιρία

κατ’αρχήν να γνωρίσουν την ιστορία

του Αισθητικού δάσους και να μάθουν

με βιωματικό τρόπο τις διαδικασίες

διατήρησής του, φυτεύοντας το δικό

τους φυτό και συμμετέχοντας στη δια-

δικασία παραγωγής φυλλοχώματος.

Στη συνέχεια επισκέφθηκαν το Μονα-

στήρι της Καισαριανής, περπάτησαν

στο Βοτανικό Μονοπάτι, περιηγήθη-

καν στον Ιστορικό Ελαιώνα και από-

λαυσαν τη θέα προς την Αθήνα και τον

Πειραιά από το λόφο των Ταξιαρχών.

Τους μαθητές ξενάγησαν στην περιή-

γηση οι άνθρωποι της Φιλοδασικής.

Η επιτυχημένη διεξαγωγή ενός ακό-

μα εκπαιδευτικού προγράμματος συ-

νεισφέρει καθοριστικά στη γνωριμία

των παιδιών με τη δημιουργία και τη

διατήρηση του Αισθητικού Δάσους  Υ-

μηττού, στην επαφή των παιδιών με τη

φύση και την ανάπτυξη της φιλοπερι-

βαλλοντικής συνείδησης
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Σ
τις 27 Απριλίου 2012 το Εργαστήριο Κηπουρικής της Εταιρείας Προ-

στασίας Σπαστικών, σε συνεργασία με τη Φιλοδασική Εταιρεία, πραγ-

ματοποίησε μία πολύ ενδιαφέρουσα εκπαιδευτική δραστηριότητα στο

χώρο της Μονής Καισαριανής.

Ο εκπρόσωπος της Φιλοδασικής Εταιρείας κος Πάγκας και οι συνεργάτες του

καλωσόρισαν τα μέλη και τους εκπαιδευτές του Εργαστηρίου Κηπουρικής στον

ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Στη συνέχεια όλοι μαζί μεταφύτευσαν διάφορα ε-

ποχιακά φυτά. Ξεχωριστή στιγμή ήταν η «επίσκεψη» ενός τετράποδου φίλου.

Ένα μικρό γαϊδουράκι προστέθηκε στην παρέα και τα μέλη του Εργαστηρίου

είχαν την ευκαιρία να μάθουν πράγματα για τη φροντίδα του.

Η ξενάγηση στη Μονή Καισαριανής και τα δώρα-φυτά στο τέλος της επίσκε-

ψης έδωσαν πολλή χαρά στα μέλη του Εργαστηρίου Κηπουρικής και όλοι δήλω-

σαν ότι θα ήθελαν να επαναλάβουν αυτή την ξεχωριστή εκπαιδευτική εμπειρία.

Η δραστηριότητα αυτή αποτελεί συνέχεια προηγούμενων συνεργασιών των

δύο φορέων, που στόχο έχουν την εξοικείωση των μελών του Εργαστηρίου με

τα στοιχεία της φύσης και την πρακτική εκμάθηση διαδικασιών μεταφύτευσης

εποχιακών φυτών.

Τα παιδιά του Εργαστηρίου Κηπουρικής 

της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών 

σε εκπαιδευτική επίσκεψη στο Αισθητικό Δάσος
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ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ

Κ
άθε χρόνο χρησιμοποιούνται

στις χώρες της Ε.Ε. 800.000

τόνοι πλαστικής σακούλας

μιας χρήσης εκ των οποίων μόνο το 6%

ανακυκλώνεται. Σύμφωνα με στοιχεία

της Κομισιόν, ο μέσος Ευρωπαίος πο-

λίτης χρησιμοποιεί περίπου 500 πλα-

στικές σακούλες ετησίως, τις περισσό-

τερες από αυτές μόνο για μια φορά. Το

2008 η παραγωγή πλαστικής σακούλας

=την Ευρώπη έφτασε τα 3,4 εκατομμύ-

ρια τόνους, με το ποσοστό ανακύκλω-

σης να περιορίζεται στο 6,4%. Κάθε

χρόνο πετιούνται περισσότερα από 4

δισεκατομμύρια πλαστικές σακούλες

με το περιβαλλοντικό, αλλά και οικο-

νομικό κόστος να είναι δυσθεώρητο.

Παρόλα αυτά, και παρά τις πιέσεις

των περιβαλλοντικών οργανώσεων,

φαίνεται πως η Κομισιόν απομακρύνε-

ται από τη λύση πλήρους κατάργησής

τους, παρότι τα αποτελέσματα πολύμη-

νης έρευνας που διενεργήθηκε υπό την

αιγίδα της έδειξαν ότι η πλειοψηφία

των ερωτηθέντων τάσσονταν υπέρ της

πρότασης αυτής.

Υπάρχουν περιπτώσεις, όπως το Δη-

μοτικό Συμβούλιο του Λος Άντζελες

που υπερψήφισε την πρόταση να απα-

γορευθούν οι πλαστικές σακούλες στα

παντοπωλεία. Εκτός από το Λος Άντζε-

λες, άλλες 45 πόλεις στην Καλιφόρνια

έχουν απαγορεύσει τις πλαστικές σα-

κούλες. Όμως, η Κομισιόν διστάζει

μπροστά στο ενδεχόμενο πλήρους κα-

τάργησης της πλαστικής σακούλας, κα-

θώς κάτι τέτοιο θα επηρέαζε 250 με

300 επιχειρήσεις στην Ε.Ε., οι οποίες

απασχολούν τουλάχιστον 20.000 εργα-

ζόμενους. Έτσι, η λύση που φαίνεται

να προτιμάται επί του παρόντος είναι η

επιβολή αντιτίμου στη χρήση της πλα-

στικής σακούλας.

Η πρώτη χώρα που προχώρησε στην

επιβολή αντιτίμου για τη χρήση πλαστι-

κής σακούλας στην Ε.Ε. ήταν η Ιρλαν-

δία η οποία, από τον Μάρτιο του 2002 ε-

πέβαλε στους καταναλωτές να καταβά-

λουν 15 σεντς ανά σακούλα, ένα μέτρο

το οποίο οδήγησε σε μείωση της χρήσης

κατά 95% μέσα σε ένα χρόνο, ενισχύο-

ντας παράλληλα τον κρατικό προϋπολο-

γισμό κατά 75 εκατομμύρια ευρώ, ποσό

το οποίο διατέθηκε στο Ταμείο για το

Περιβάλλον. Το παράδειγμα της Ιρλαν-

δίας το ακολούθησαν πολλές ευρωπαϊ-

κές χώρες, όπως Βέλγιο, Γερμανία, Ι-

σπανία, Νορβηγία και Ολλανδία. 

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η

αντικατάσταση της πλαστικής από χάρ-

τινη σακούλα, κάτι που κάνουν οι Αμε-

ρικανοί εδώ και καιρό, οι οποίοι ωστό-

σο χρεώνονται για τη χρήση της, δεν α-

ποτελεί βιώσιμη λύση. Το ενεργειακό

τους αποτύπωμα είναι πολύ μεγαλύτε-

ρο από εκείνο της πλαστικής σακού-

λας, ενώ σε αντίθεση με τις πλαστικές

σακούλες σπανίως επαναχρησιμοποι-

ούνται. Σύμφωνα με την βρετανική Υ-

πηρεσία Περιβάλλοντος, οι πιέσεις που

ασκεί το ισχυρό λόμπι της βιομηχανίας

ξυλείας στις Ηνωμένες Πολιτείες εξη-

γούν εν μέρει τη συνεχιζόμενη χρήση

της χάρτινης σακούλας στη χώρα αυτή.

Ένα μέτρο που έχει υιοθετηθεί στην

Ελλάδα και σε αρκετές χώρες της Ε.Ε.

είναι οι βιοδιασπώμενες σακούλες. Σε

πολλές περιπτώσεις οι «βιοδιασπώμε-

νες» δεν είναι τίποτε περισσότερο από

πλαστικές σακούλες που διασπώνται

σε πολύ μικρά τεμάχια τα οποία δεν

φιλτράρονται από το έδαφος, με αποτέ-

λεσμα να περνούν απευθείας στον υ-

δροφόρο ορίζοντα. Οι βιοδιασπώμενες

σακούλες από άμυλο καλαμποκιού εί-

ναι 100% βιοαποικοδομήσιμες και πο-

λύ πιο φιλικές για το περιβάλλον, όμως

κατά την αποικοδόμησή τους παράγε-

ται μεθάνιο το οποίο είναι αέριο του

θερμοκηπίου.

Άλλη μια λύση θα μπορούσε να εί-

ναι η χρήση πάνινης τσάντας και η επι-

στροφή στα παραδοσιακά διχτάκια.

Σύμφωνα με περσινή έκθεση της Βρε-

τανικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, με

τίτλο «Ο κύκλος της ζωής της σακού-

λας του σούπερ μάρκετ», οι πάνινες

τσάντες θα πρέπει να χρησιμοποιού-

νται 131 φορές περισσότερο από τις

πλαστικές σακούλες μιας χρήσης προ-

κειμένου να εξισορροπήσουν το ενερ-

γειακό τους αποτύπωμα, το οποίο υ-

περβαίνει κατά πολύ αυτό της πλαστι-

κής σακούλας. Όμως, σε βάθος χρό-

νου, ο παραπάνω αριθμός δεν είναι ε-

ξωπραγματικός.

Οι πλαστικές σακούλες είναι μια από

τις σημαντικότερες πηγές ρύπανσης

στη σύγχρονη καταναλωτική κοινωνία.

Μοναδική λύση δεν φαίνεται να υπάρ-

χει, όμως βασικό μέρος της λύσης του

προβλήματος είναι η επαναχρησιμοποί-

ηση. Αν η σακούλα είναι πάνινη, θα

πρέπει να χρησιμοποιείται ξανά και ξα-

νά για τα ψώνια. Αν είναι βιοδιασπώμε-

νη θα πρέπει να χρησιμοποιείται ξανά

π.χ. για τα απορρίμματα. Η υιοθέτηση

του μέτρου χρέωσης της πλαστικής σα-

κούλας από τα σούπερ μάρκετ βοηθά

σημαντικά προς αυτήν την κατεύθυνση.

Φ
ω

τ.
: H

ug
ue

tte
R

oe



ΦΥΣΗ & ΖΩΗ26

Απειλείται με εξαφάνιση το τσάι του βουνού των Πρεσπών

Π
ρος εξαφάνιση οδηγείται το

τσάι του βουνού των Πρε-

σπών λόγω της αλόγιστης

συλλογής του από Έλληνες και Αλβα-

νούς κάτοικους των παραλίμνιων πε-

ριοχών. Η οικονομική κρίση και η ακρι-

βή τιμή τους έχουν οδηγήσει να το μα-

ζεύουν αλόγιστα και ανεξέλεγκτα, ξερι-

ζώνοντας τα φυτά και καταστρέφοντας

τη χλωρίδα, προκειμένου να το κατανα-

λώσουν, καθώς βοηθά στην αντιμετώ-

πιση της βρογχίτιδας και του άσθματος,

ενώ επίσης το πουλούν σε λαϊκές αγο-

ρές ή το εξάγουν στην Ιταλία. Η ζήτηση

του συγκεκριμένου τσαγιού είναι μεγά-

λη καθώς το ματσάκι (περίπου 50 γραμ-

μάρια) πωλείται έναντι ενός ευρώ.

Το τσάι του βουνού των Πρεσπών

(sideritis raeseri), είναι ένα είδος τσαγι-

ού που συναντάται στις ορεινές περιοχές

των Πρεσπών με υψόμετρο από 1.000-

2.000 μέτρα, σε βραχώδη ξηρά εδάφη

και σε λιβάδια ασβεστολιθικών βιοτό-

πων. Οι κοινές του ονομασίες είναι

«τσάι του βουνού» στα ελληνικά, «τσάι

μάλι» στα αλβανικά και «σαρπλιάνινσκι

τσάι» ή «τσάι της Οχρίδας» στην πΓΔΜ

και μπορεί να θεωρηθεί ένα από τα απει-

λούμενα είδη φυτών της περιοχής των

Πρεσπών. Περιλαμβάνεται στον κατά-

λογο των «Άλλων σημαντικών ειδών

φυτών» της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης, στο Κόκκινο Βιβλίο

της Αλβανίας με καθεστώς απειλούμε-

νων με εξαφάνιση ειδών και στη λίστα

των ειδών σημαντικών περιοχών φυτών

της πΓΔΜ. Η επιστημονική ονομασία

του γένους sideritis, στο οποίο ανήκουν

περίπου 150 διαφορετικά είδη, προέρ-

χεται από την ελληνική λέξη "σίδηρος",

ακριβώς λόγω της υψηλής περιεκτικό-

τητάς του σ’ αυτό το στοιχείο. Αυτό το

ιδιαίτερο είδος έχει φαρμακευτικές ι-

διότητες που αξιοποιούνται από την πα-

ραδοσιακή ιατρική στην αντιμετώπιση

της βρογχίτιδας, στην ανακούφιση του

κοινού κρυολογήματος, αλλά και στην

καταστολή του εμφυσήματος των πνευ-

μόνων.

«Παρατηρήσαμε ότι πολλοί Αλβανοί

περνούν παρανόμως τα σύνορα και

συλλέγουν τεράστιες ποσότητες τσαγι-

ού. Μάλιστα στη βιασύνη τους, για να

αποφύγουν τη σύλληψη, ξεριζώνουν

τα φυτά ή τα κόβουν πριν την ανθοφο-

ρία με συνέπεια να καταστρέφουν τους

πληθυσμούς του είδους», λέει στο

«Βήμα» ο Δρ. δασολόγος-φυτοκοινω-

νιολόγος Γιώργος Φωτιάδης, επιστη-

μονικός υπεύθυνος της ελληνικής συμ-

μετοχής στο πρόγραμμα GEF/ UNDP

«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Οικοσυ-

στημάτων στη Λεκάνη των Πρεσπών

σε Αλβανία, πΓΔΜ και Ελλάδα». Η οι-

κονομική κρίση ωστόσο, οδήγησε τε-

λευταία και πολλούς Έλληνες στο κυ-

νήγι του τσαγιού, όπως υποστηρίζει ο

κ. Φωτιάδης. 

Δυστυχώς, οι θεραπευτικές ιδιότητες

του φυτού, οδηγούν στην αλόγιστη και

ανεξέλεγκτη συλλογή του. Ο αριθμός

των συλλεκτών είναι άγνωστος, αφού

δεν υπάρχει σύστημα αδειοδότησης, ε-

νώ η άγνοια και οι λαθεμένες πρακτι-

κές (όπως λ.χ. το ξερίζωμα των φυτών

ή η συλλογή πριν από την ανθοφορία)

συντελούν στη σημαντική μείωση των

πληθυσμών του και κατά συνέπεια στη

διατάραξη των ευαίσθητων οικοτόπων

της περιοχής των Πρεσπών. Σε μια

χρονιά μπορεί να συλλέγουν από την

περιοχή των Πρεσπών από έναν έως

και πέντε τόνους. Αν και υπάρχει αστυ-

νόμευση, οι εκτάσεις είναι απέραντες.

Ίσως μια λύση να ήταν η έκδοση ειδι-

κής κάρτας για τους συλλέκτες. 

Σύμφωνα με οδηγία της δασικής υ-

πηρεσίας η συλλογή sideritis raeseri

(το είδος φύεται μόνο σε Ελλάδα, Αλ-

βανία και πΓΔΜ) για εμπορικούς σκο-

πούς απαγορεύεται. Επιτρέπεται ωστό-

σο για προσωπική χρήση _ περίπου δύο

με τρία ματσάκια ανά άτομο.

Οι ειδικοί συνιστούν στους κατοίκους

των περιοχών γύρω από τις Πρέσπες να

μαζεύουν το τσάι κατά τη διάρκεια της

ανθοφορίας του Ιούνιο και Ιούλιο. Να

κόβουν προσεχτικά, με λεπίδα ή ψαλίδι

το στέλεχος με τα άνθη, πάνω από το

ξυλώδες τμήμα του φυτού, αφήνοντας

τουλάχιστον το ⅓ με καλά αναπτυγμέ-

νους, ανθοφόρους βλαστούς, προκειμέ-

νου να εξασφαλιστεί ο πολλαπλασια-

σμός του μέσω των σπόρων. Η αποθή-

κευσή του  θα πρέπει να γίνεται μέσα σε

βαμβακερές ή χάρτινες σακούλες, απα-

ραιτήτως στεγνές και καθαρές και εν

συνεχεία να φυλάσσεται μακριά από

τον ήλιο, την υγρασία και τη σκόνη. Ε-

πιπλέον ως λύση για την διάσωσή του,

οι ειδικοί προτείνουν την καλλιέργεια

του, καθώς δεν απαιτούνται γόνιμα εδά-

φη και από ένα στρέμμα μπορεί να προ-

έλθει παραγωγή περίπου 1.000 κιλών

νωπού φυτού

Φ
ω

τ:
 Γ

ιώ
ρ

γο
ς

Α
λε

ξα
νδ

ρ
ής



ΦΥΣΗ & ΖΩΗ 27

ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΜΕ
ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

Γ
νωρίζατε ότι οι λάμπες και τα

φωτιστικά μπορούν να ανακυ-

κλωθούν; Με την κατάργηση

των λαμπτήρων πυράκτωσης, όλο και

περισσότεροι περιέχουν υδράργυρο. Ο

υδράργυρος επιβαρύνει δραματικά το

οικοσύστημα, μολύνοντας όλη τη ζωι-

κή και τροφική αλυσίδα. Γι’ αυτό το

λόγο οι λαμπτήρες πρέπει να ανακυ-

κλώνονται με τις κατάλληλες διαδικα-

σίες. 

Οι λάμπες που ανακυκλώνονται είναι

όλες οι λάμπες εκκένωσης αερίων, ό-

πως οι ευθείς λαμπτήρες φθορισμού, οι

λαμπτήρες φθορισμού μικρών διαστά-

σεων, οι κυκλικές που βάζουμε συνή-

θως στις κουζίνες, οι λάμπες εξοικονό-

μησης ενέργειας και όσες η συσκευα-

σία τους έχει το σήμα του διαγραμμέ-

νου κάδου. Προσοχή, δεν ανακυκλώ-

νονται οι παλιές λάμπες πυρακτώσεως.

Η Ελλάδα κατέχει μία από τις πρώτες

θέσεις στην ανακύκλωση λαμπτήρων

και φωτιστικών αποβλήτων ανάμεσα

στις χώρες της Νοτίου Ευρώπης. Ειδι-

κοί κάδοι ανακύκλωσης των εν λόγω α-

ποβλήτων έχουν τοποθετηθεί έξω από

καταστήματα ηλεκτρικών ειδών και

σούπερ μάρκετ, περιμένοντας να χρη-

σιμοποιηθούν από τους πολίτες

Οι λαμπτήρες, όπως και τα φωτιστι-

κά μπορούν να ανακυκλωθούν, χωρίς ι-

διαίτερο κόπο από μας. Μπορούμε να

συλλέξουμε τους καμένους λαμπτήρες

και τα φωτιστικά και να τα απορρίψου-

με στα ειδικά σημεία συλλογής, ώστε

να μπορέσουν να επαναχρησιμοποιη-

θούν.  Πρέπει να τοποθετούνται ξεχω-

ριστά τα φωτιστικά από τους λαμπτή-

ρες. Οι λαμπτήρες πρέπει να τοποθε-

τούνται στους ειδικούς κάδους με προ-

σοχή για να μη σπάσουν και χωρίς τη

συσκευασία τους.  Οι ευθύγραμμοι λα-

μπτήρες τοποθετούνται ξεχωριστά στο

πίσω μέρος του ειδικού κάδου. Ιδιαίτε-

ρη προσοχή πρέπει να δοθεί στους λα-

μπτήρες με υδράργυρο καθώς τυχόν

σπάσιμό τους απελευθερώνει υδράργυ-

ρο στο περιβάλλον.

Η ανακύκλωση των αποβλήτων των

λαμπτήρων οικιακής προέλευσης γίνε-

ται σε επιλεγμένα σημεία συλλογής ό-

πως: σημεία συλλογής συμβεβλημένων

δήμων, εξειδικευμένα και μη καταστή-

ματα πώλησης λαμπτήρων, καταστή-

ματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ή

και σε επιλεγμένα super market. Σήμε-

ρα, υπάρχουν τοποθετημένοι σε κατα-

στήματα και δήμους 1.589 κάδοι πα-

νελλαδικά. Εκτός των κάδων αυτών, υ-

πάρχουν 800 κάδοι τοποθετημένοι σε ι-

διωτικές επιχειρήσεις και δημόσιους

οργανισμούς, τόσο για την αντικατά-

σταση των λαμπτήρων στις εγκαταστά-

σεις τους όσο και για την εξυπηρέτηση

του προσωπικού τους. Το περασμένο έ-

τος τα σημεία συλλογής έχουν αυξηθεί

κατά 25% σε σχέση με το 2010. Την

ευθύνη της ανακύκλωσης των λαμπτή-

ρων έχει η εταιρεία Ανακύκλωση Συ-

σκευών Α.Ε., υπεύθυνη για την ανακύ-

κλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών

συσκευών. 

Τα υλικά που προκύπτουν από την ε-

πεξεργασία των λαμπτήρων είναι το

γυαλί, μέταλλα, υδράργυρος και σκό-

νες φθορισμού. Η ποσότητα γυαλιού

χρησιμοποιείται για την κατασκευή

καινούργιων λαμπτήρων. Το ανακυ-

κλωμένο γυαλί μπορεί να χρησιμοποιη-

θεί από τις υαλοποιίες αντί της άμμου

με αποτέλεσμα τη μικρότερη κατανά-

λωση ενέργειας, καθώς το ανακυκλω-

μένο γυαλί ρευστοποιείται πιο εύκολα

από την άμμο και την εξόρυξη λιγότε-

ρων φυσικών πρώτων υλών. Τα μέταλ-

λα ανακυκλώνονται πλήρως στη βιο-

μηχανία μετάλλων. Ο υδράργυρος ανα-

κτάται, καθαρίζεται πλήρως και στη

συνέχεια χρησιμοποιείται ξανά. Τέλος,

οι σκόνες φθορισμού, εξουδετερώνο-

νται και στη συνέχεια θάβονται σε ειδι-

κούς χώρους υγειονομικής ταφής, χω-

ρίς επιβάρυνση για το περιβάλλον. Επί-

σης, επιτυγχάνεται σωστή διαχείριση

του υδραργύρου, που είναι ένα επικίν-

δυνο χημικό στοιχείο, που δεν πρέπει

να διαφεύγει στο περιβάλλον. Η επε-

ξεργασία των αποβλήτων λαμπτήρων

γίνεται σε εγκαταστάσεις του εξωτερι-

κού, στο Βέλγιο και τη Γερμανία.

Σιδηρούχο κλάσμα

Μη σιδηρούχο κλάσμα

Γυαλί

Πλαστικό

Ηλεκτρολογικά μέρη

Λοιπά

17,3%

15,9%

51,6%

3,9%

2,3%

8,9%

ΤΙ ΥΛΙΚΑ 
ΑΝΑΚΤΟΥΜΕ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
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Αργυροπελεκάνοι 
από την Κερκίνη 
ταξίδεψαν στην Παμβώτιδα

Μ
ια ευχάριστη και απροσ-
δόκητη έκπληξη περίμενε
τους καταμετρητές που

συμμετέχουν στη φετινή Πανευρωπαϊ-
κή απογραφή των κορμοράνων, δίπλα
στη Μονή Ντουραχάνης, Ιωάννινα, την
Παρασκευή 11 Μαΐου. Μια ομάδα από
29 αργυροπελεκάνους (Pelecanus
crispus) κούρνιαζαν στις νησίδες, μια
σπάνια εικόνα αφού το είδος έχει κα-
ταγραφεί εδώ ελάχιστες φορές.

Οι αργυροπελεκάνοι είναι το πα-
γκοσμίως απειλούμενο είδος που έ-
κανε γνωστές τις Πρέσπες σε ολό-
κληρο τον πλανήτη αφού εκεί φωλιά-
ζει πλέον το 15% του πληθυσμού ολό-
κληρης της γης, αποτέλεσμα των πο-
λύχρονων επιτυχημένων δράσεων
διατήρησης, σε αντίθεση με τις θλιβε-
ρές πρόσφατες καταστροφές των α-
ποικιών τους στον Αμβρακικό κόλπο.

Η προέλευση των πουλιών αποτέλε-
σε επίσης έκπληξη για τους ορνιθολό-
γους της Ορνιθολογικής, που με τα ει-
δικά τηλεσκόπιά τους εντόπισαν σε έ-
ναν από τους επισκέπτες, που είναι κυ-
ρίως ανήλικα πουλιά, δαχτυλίδι που
διάβασαν από απόσταση τους κωδι-
κούς του. Έμαθαν λοιπόν, από στην
βάση δεδομένων όπου καταχωρούνται
αυτές οι πληροφορίες, ότι το δαχτυλί-
δι τοποθετήθηκε στο πόδι του πουλιού
όταν ήταν ακόμη νεοσσός, στις 8 Ιουνί-
ου του 2010 στις τεχνητές πλατφόρ-

μες της Κερκίνης όπου και γεννήθηκε.
Το γεγονός αυτό έχει μεγάλο επιστη-
μονικό ενδιαφέρον αφού ελάχιστα ά-
τομα του είδους είναι γνωστό να δια-
σχίζουν τα βουνά της Πίνδου, προτι-
μώντας τους κοντινότερους υγροτό-
πους της Μακεδονίας και της Θράκης.

Πάντως οι μέρες περνούν νωχελικά
για τα πουλιά που φαίνεται ότι εκτός
από μια ασφαλή κούρνια έχουν βρει
και κατάλληλο χώρο τροφοληψίας δί-
πλα στον καλαμώνα, μεγάλο μέρος
του οποίου έχει πλέον παρασυρθεί α-
πό τους ανέμους μετά τις άστοχες ε-
πεμβάσεις κοπής τους που πραγμα-
τοποιήθηκαν εκεί πριν λίγα χρόνια.

Παρ’ όλα αυτά η κατάλληλη διαχεί-
ριση του χώρου στο μέλλον μπορεί
να επαναφέρει τόσο τον καλαμώνα ό-
σο και να δημιουργήσει κατάλληλο
χώρο για τη μόνιμη φιλοξενία των
διάσημων αυτών πουλιών εδώ, που
προσελκύουν εκατοντάδες επισκέ-
πτες από όλο τον κόσμο στις Πρέ-
σπες, την Καστοριά και την Κερκίνη.

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Photo Στυλιανός Κανακάρης

Το μικρότερο μαμούθ 
του κόσμου 
έζησε στην Κρήτη

Τ
ο μικρότερο μαμούθ που έχει
ανακαλυφθεί ως σήμερα, το
«μαμούθ το κρητικό», φαίνεται

ότι φιλοξενούσε η Ελλάδα, εκτός από
τους διάσημους ελέφαντες-νάνους
της Τήλου και τα μαστόδοντα των
Γρεβενών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστο-
σελίδας in.gr, ο «Μαμουθάκης», που
είχε ύψος 1,13 μέτρα και βάρος γύρω
στα 300 κιλά, ήταν γνωστός από απο-
λιθώματα που ανακαλύφθηκαν το
1907 στη βόρεια Κρήτη και χρονολο-
γήθηκαν στα μερικές εκατοντάδες χι-

λιάδες χρόνια πριν. Μέχρι σήμερα, ό-
μως, οι παλαιοντολόγοι πίστευαν ότι
επρόκειτο για ελέφαντα-νάνο, παρό-
μοιο με αυτούς που ζούσαν στην Τή-
λο, και τον ονόμασαν Elephas creticus.

Τώρα, όπως αναφέρει το δημοσίευ-
μα, ερευνητές του Μουσείου Φυσικής
Ιστορίας του Λονδίνου υποστηρίζουν
ότι το παράξενο παχύδερμο ήταν στην
πραγματικότητα το μικρότερο μαμούθ
του κόσμου, και πρέπει να μετονομα-
στεί σε Mammuthus creticus. Σημειώ-
νεται ότι το μαμούθ-νάνος της Κρήτης
πρέπει να κατάγεται από πιο μεγαλό-
σωμα παχύδερμα, συρρικνώθηκε ό-
μως στην πορεία της εξέλιξης λόγω ε-
νός φαινομένου που ονομάζεται νη-
σιωτικός νανισμός, καθώς στα νησιά οι
διαθέσιμοι πόροι είναι συχνά λιγοστοί.

Επιθεωρητές 
Περιβάλλοντος: 
έκθεση 2010-11
Ποιοι ρυπαίνουν και πού

Α
πολογιστική έκθεση για τα έ-
τη 2010 και 2011 εξέδωσε η
Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρη-

τών Περιβάλλοντος.
Όπως αναφέρουν οι επιθεωρητές

περιβάλλοντος τα πρόστιμα που επι-
βλήθηκαν για παραβάσεις της περι-
βαλλοντικής νομοθεσίας ανήλθαν σε
5,5 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχα, η ΕΥΕΠ κατά το έτος
2011 ασχολήθηκε συνολικά με άνω



των τριακοσίων είκοσι (320)  υποθέ-
σεων, εκ των οποίων διακόσιες πέντε
(205) υποθέσεις διεκπεραιώθηκαν α-
πό τη  Γενική Επιθεώρηση και τον Το-
μέα Νοτίου Ελλάδας και εκατόν δεκα-
τέσσερις (114) από  τον Τομέα Βορεί-
ου Ελλάδας.

Εξ αυτών η ΕΥΕΠ διενήργησε δια-
κόσιες σαράντα εννέα (249) περιβαλ-
λοντικές  επιθεωρήσεις, συνέταξε ε-
ξήντα επτά (67) Εισηγήσεις Επιβολής
Προστίμων στα κατά νόμο αρμόδια
όργανα επιβολής τους συνολικού ύ-
ψους 4 εκατ. ευρώ.

Στην έκθεση περιλαμβάνονται τα α-
ποτελέσματα των ερευνών των Επιθε-
ωρητών Περιβάλλοντος στο ζήτημα
των αυθαιρέτων, τα πορίσματα σχετι-
κά με περιοχές που υπόκεινται σοβα-
ρή περιβαλλοντική υποβάθμιση όπως
ο ποταμός Ασωπός και οι λίμνες Κάρ-
λα και Κορώνεια, αλλά και παρεμβά-
σεις σε ευαίσθητα οικοσυστήματα ό-
πως οι περιοχές ωοτοκίας της χελώ-
νας καρέτα-καρέτα.

Αναλυτικότερα οι έλεγχοι των Επι-
θεωρητών Περιβάλλοντος εστιάστη-
καν στα κάτωθι:
- Βιομηχανίες που εμπίπτουν στο πε-

δίο εφαρμογής της Οδηγίας 2008
/1/ΕΚ για την ολοκληρωμένη πρό-
ληψη και έλεγχο της ρύπανσης (Ο-
δηγία  IPPC - Integrated Pollution
Prevention and Control, γνωστή πα-
λαιότερα ως Οδηγία 96/61/ΕΚ).

- Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστι-
κών λυμάτων (βιολογ. καθαρισμοί).

- Χώρους υγειονομικής ταφής απορ-
ριμμάτων (ΧΥΤΑ).

- Χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης α-
πορριμμάτων (ΧΑΔΑ).

- Εγκαταστάσεις επεξεργασίας-δια-
χείρισης αποβλήτων, περιλαμβανο-
μένων των επικινδύνων.

- Διασυνοριακή μεταφορά επικίνδυ-
νων αποβλήτων.

- Παράνομη διακίνηση και απόρριψη
επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλή-
των.

- Μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ε-
νέργειας, περιλαμβανομένων και
των ΑΠΕ.

- Νοσοκομεία.
- Επεμβάσεις σε περιοχές προστα-

σίας της φύσης, σε δασικές εκτά-
σεις και στη ζώνη  αιγιαλού και πα-
ραλίες.
Η ΕΥΕΠ επισείει την προσοχή σε έ-

να συνολικό πρόβλημα που ταλανίζει
την ελληνική κοινωνία, αυτό της ε-
φαρμογής των νόμων,

Παρότι η νομοθεσία για την προ-
στασία του περιβάλλοντος κρίνεται ε-
παρκής και σε γενικές γραμμές αυ-
στηρή, σε σημαντικό βαθμό δεν τη-
ρείται.

«Η μετάβαση από μία κατάσταση
περιβαλλοντικής ασυδοσίας, σε ένα
καθεστώς σεβασμού του περιβάλλο-
ντος που να επιτυγχάνεται μέσα σε έ-
να πλαίσιο αποτελεσματικής περιβαλ-
λοντικής νομοθεσίας δεν είναι αυτο-
νόητη, ούτε άμεση. Όμως οπωσδή-
ποτε αντανακλά το επίπεδο πολιτι-
σμού το οποίο έχει επιτύχει μία χώ-
ρα» αναφέρει η έκθεση.

Τέλος, οι Επιθεωρητές Περιβάλλο-
ντος θεωρούν πως η μετακύληση των
περιβαλλοντικών ευθυνών (πχ διαχεί-
ριση αποβλήτων) των επιχειρήσεων
σε ιδιώτες δεν αποφέρει τα προσδο-
κώμενα αποτελέσματα, καθώς δεν ε-
φαρμόζονται σε όλες τις περιπτώσεις
αποδεκτές μέθοδοι.

Υγρά απόβλητα 
χωματερής ρυπαίνουν 
τον Αχέροντα

Ε
πικίνδυνα υγρά απόβλητα ρυ-
παίνουν τον ποταμό Αχέρο-
ντα στη Θεσπρωτία, σύμφω-

να με δημοσίευμα της ιστοσελίδας
skai.gr. Τα υγρά απόβλητα καταλή-
γουν στον ποταμό από τον ΧΥΤΑ Καρ-
βουναρίου του δήμου Σουλίου. Μάλι-
στα στην αυτοψία τους, οι υπηρεσίες
του δήμου διαπίστωσαν ότι υπάρχει
διαρροή των επικίνδυνων υγρών απο-
βλήτων του ΧΥΤΑ, τα οποία εκβάλ-
λουν σε ρέμα που καταλήγει σε παρα-
πόταμο του Αχέροντα. Οι περιβαλλο-
ντικές οργανώσεις κρούουν τον κώ-
δωνα του κινδύνου, καθώς η κακή λει-
τουργία του ΧΥΤΑ απειλεί τον ποταμό
αλλά και την ευρύτερη περιοχή, που
έχει ενταχθεί στο Δίκτυο Natura 2000.

Οι φάλαινες μπορούν 
να προσαρμόσουν 
την ακοή τους, 
σύμφωνα με έρευνα

Ε
ίναι ευρέως γνωστό ότι για τα
δελφίνια και τις φάλαινες ο
κόσμος σχηματίζεται από ή-

χους, καθώς κυνηγούν και ταξιδεύουν
ακολουθώντας την ηχώ στο νερό. Ω-
στόσο, αυτό που δεν γνωρίζαμε μέχρι
σήμερα είναι ότι οι φάλαινες μπορούν
να ρυθμίζουν την ακοή τους.
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Αυτό το συμπέρασμα προέκυψε α-
πό έρευνα που διεξήγαγαν επιστή-
μονες του Πανεπιστημίου της Χα-
βάης, οι οποίοι μελέτησαν για αξιό-
λογο χρονικό διάστημα μια θηλυκή
όρκα που ονομαζόταν Κίνα. Για να ε-
ξάγουν αξιόλογα δεδομένα για την
ακοή της, οι ερευνητές, με επικεφα-
λής τον Δρ Paul Nachtigall, έπρεπε
να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει
μέσα στο κεφάλι της. Έτσι τοποθέ-
τησαν στο σώμα της όρκας μαλα-
κούς, πλαστικούς αισθητήρες για να
μετρήσουν την ηλεκτρική δραστη-
ριότητα στον εγκέφαλό της κάθε φο-
ρά που αντιδρούσε στους ήχους. Ο
Δρ Nachtigall δήλωσε: «Οι δυνατοί ή-
χοι δημιουργούν μεγάλα εγκεφαλικά
κύματα, ενώ οι ήχοι χαμηλότερης έ-
ντασης δημιουργούν μικρότερα κύ-
ματα». Αν δεν ακούσει τον ήχο δεν
μπορούμε να δούμε τα εγκεφαλικά
κύματα».

Το πείραμα:
Στο πλαίσιο της έρευνας οι επιστή-

μονες έπαιξαν στην Κίνα έναν ουδέτε-
ρο τόνο, στη συνέχεια όμως ακολού-
θησε ένας ήχος έντασης 170 ντεσι-
μπέλ και διάρκειας πέντε δευτερολέ-
πτων, ήχος αντίστοιχος με πυροβολι-
σμό σε απόσταση ενός μέτρου. Με
την πάροδο του χρόνου η Κίνα έμαθε
ότι ο ουδέτερος τόνος λειτουργούσε
σαν προειδοποίηση για το δυνατό ή-
χο, οπότε κάθε φορά που τον άκουγε
χαμήλωνε την ακοή της.Έτσι, στα

διαδοχικά πειράματα οι αισθητήρες
κατέγραφαν χαμηλότερα εγκεφαλικά
κύματα, ενώ οι ήχοι εξακολουθούσαν
να είναι το ίδιο δυνατοί. Όπως εξήγη-
σε ο Δρ Nachtigall, τα θαλάσσια θη-
λαστικά που χρησιμοποιούν το σύ-
στημα ηχοεντοπισμού, ενδεχομένως
να έχουν αναπτύξει αυτή την ταχύτα-
τα ρυθμιζόμενη ακοή έτσι ώστε να
προστατεύονται από τους δικούς
τους ήχους.

Οι επιστήμονες ελπίζουν ότι τα α-
ποτελέσματα της μελέτης τους θα
συμβάλλουν στην προστασία των θα-
λάσσιων θηλαστικών.

Τα άλογα εξημερώθηκαν
στις στέπες της Ευρασίας 

Σ
ύμφωνα με γενετική μελέτη,
τα άλογα εξημερώθηκαν πριν
6.000 χρόνια στις στέπες της

Ουκρανίας, νοτιοδυτικά της Ρωσίας
και δυτικά του Καζακστάν. Στη συνέ-
χεια, όπως υποστηρίζει η μελέτη που
δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επι-
θεώρηση «PNAS», τα ήμερα πλέον ά-
λογα πέρασαν στην Ευρώπη και την
Ασία, όπου και αναπαράχθηκαν εκ νέ-
ου με άγριες φοράδες. Η μελέτη, που
διεξήχθη από ερευνητές του πανεπι-
στημίου του Κέμπριτζ, φέρνει κοντά
δυο αντίθετες θεωρίες σχετικά με την
εξημέρωση των αλόγων, ένα θέμα
που απασχολεί εδώ και πολλά χρόνια
την επιστημονική κοινότητα.

Αρχαιολογικά στοιχεία υποστηρί-
ζουν ότι τα άλογα εξημερώθηκαν στις
στέπες της Ευρασίας και συγκεκριμέ-
να σε περιοχές της Ουκρανίας, στη
νοτιοδυτική Ρωσία και το δυτικό Κα-
ζακστάν. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι
οι άνθρωποι ίππευαν τα άλογα, ενώ έ-
παιρναν το κρέας και το γάλα τους.

Ωστόσο, αυτά τα αρχαιολογικά στοι-
χεία, όπως ίχνη από γάλα αλόγου που
βρέθηκαν σε αρχαία σκεύη στις στέ-
πες της Ευρασίας, έρχονται σε αντί-
θεση με μελέτες που βασίζονται στο
μιτοχονδριακό DNA και υποστηρίζουν
ότι τα άλογα εξημερώθηκαν σε πολ-
λές διαφορετικές περιοχές σε Ευρώ-
πη και Ασία.

Για να λύσουν το μυστήριο οι ερευ-
νητές του Κέμπριτζ εξέτασαν γενετι-
κό υλικό 300 αλόγων από οχτώ χώ-
ρες της Ευρώπης και της Ασίας. Το
γενετικό υλικό χρησιμοποιήθηκε σε
υπολογιστικά μοντέλα, σχεδιασμένα
να εξετάσουν διαφορετικά σενάρια
για την εξημέρωση των αλόγων. Σε
δηλώσεις της η Δρ Vera Warmuth α-
πό το Τμήμα Ζωολογίας του Κέμπρι-
τζ τόνισε: «φαίνεται ότι η εξημέρωση
των αλόγων έχει τις ρίζες της στο
δυτικό τμήμα των στεπών και ότι στο
ταξίδι τους τα ήρεμα άλογα αναπα-
ράχθηκαν με άγρια». Η θεωρία εξη-
γεί γιατί το μιτοχονδριακό DNA, που
περιλαμβάνει γονίδια τα οποία κλη-
ροδοτούνται αποκλειστικά από τη
μητέρα, δείχνει ότι τα άλογα εξημε-
ρώθηκαν πολλές φορές σε πολλά
διαφορετικά μέρη. Μάλιστα όλα δεί-
χνουν πως άγριες φοράδες εντάσ-
σονταν σε αγέλες με ήμερα οικόσιτα
άλογα, πιθανότατα επειδή τα τελευ-
ταία δεν μπορούσαν να αναπαρα-
χθούν με ευκολία σε συνθήκες αιχ-
μαλωσίας.
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Τα κυπαρίσσια αντανακλούν
τον διαχωρισμό 
των ηπείρων  

Τ
α κυπαρίσσια, μια από τις αρ-
χαιότερες οικογένειες δέ-
ντρων, ζούσαν στην υπερήπει-

ρο Παγγαία πριν καν αυτή χωριστεί.
Νέα γενετική έρευνα, σύμφωνα με

δημοσίευμα της ιστοσελίδας msnbc,
δείχνει ότι ο διαχωρισμός της ηπεί-
ρου συνέβαλε στην εξέλιξη των δέ-
ντρων αυτών. Πριν 200 εκατομμύρια
χρόνια η υπερήπειρος Παγγαία περι-
λάμβανε όλες τις σύγχρονες ηπεί-
ρους, οι οποίες τελικά διαχωρίστη-
καν. Ο διαχωρισμός των ηπείρων είχε
ως αποτέλεσμα την απομόνωση των
ειδών, τα οποία ακολούθησαν διαφο-
ρετικά μονοπάτια εξέλιξης. Οι επιστή-
μονες έχουν ήδη βρει στοιχεία σχετι-
κά με το διαχωρισμό των ηπείρων στο
οικογενειακό ιστορικό ερπετών, αμφι-
βίων και θηλαστικών.

Η οικογένεια των κυπαρισσοει-
δών, με την επιστημονική ονομασία
Cupressaceae, εκτιμάται ότι εμφανί-
στηκε πριν από περισσότερο από 200
εκατομμύρια χρόνια, όταν η Παγγαία
δεν είχε διαχωριστεί. Εξετάζοντας το
DNA 122 ειδών κυπαρισσιών οι ερευ-
νητές κατάφεραν να καταγράψουν το
χρονικό της εξέλιξής τους. Στο πλαί-
σιο της έρευνάς τους εξέτασαν επί-
σης απολιθώματα. Όπως προέκυψε α-
πό την έρευνα, οι δύο νεότερες υποοι-
κογένειες κυπαρισσιών, που ονομάζο-

νται Cupressoideae και Callitroideae,
διαχωρίστηκαν μεταξύ τους πριν από
153 εκατομμύρια χρόνια, όταν η Παγ-
γαία χωρίστηκε σε δύο κομμάτια. Το
βόρειο τμήμα της Παγγαίας, που ονο-
μάζεται Λαυρασία, περιλάμβανε τη
σημερινή Βόρειο Αμερική, τη Γροιλαν-
δία, την Ευρώπη και το μεγαλύτερο
μέρος της Ασίας, ενώ το νότιο τμήμα,
η Γκοντβάνα, περιλάμβανε τη σημερι-
νή Νότιο Αμερική, την Αφρική, την Ιν-
δία, την Ανταρκτική και την Αυστρα-
λία. Όπως διαπίστωσαν οι ερευνητές,
τα Cupressoideae βρίσκονται κυρίως
σε περιοχές της πρώην Λαυρασίας, ε-
νώ τα Callitroidaea εντοπίζονται σε πε-
ριοχές που προέρχονται από τη Γο-
ντβάνα.

Σήμερα, τα κυπαρίσσια απαντώνται
σε όλες τις ηπείρους εκτός από την
Ανταρκτική.

Κατά πόσο η ταχύτητα 
των ζώων εξαρτάται 
από το μέγεθος; 

Η
ταχύτητα αποτελεί πολύ ση-
μαντικό πλεονέκτημα τόσο
για την αποφυγή κινδύνων

όσο και για την καταδίωξη θηραμά-
των. Το ταχύτερο ζώο δεν είναι ούτε
το μεγαλύτερο ούτε το μικρότερο,
αλλά ένα μέσου μεγέθους έδειξε νέα
έρευνα επιστημόνων του Πανεπιστη-
μίου Χάρβαρντ.

Το τσιτάχ ή γατόπαρδος θεωρείτο
το ταχύτερο ζώο επί εδάφους με τα-
χύτητες που φτάνουν τα 120 χιλιόμε-
τρα ανά ώρα, αλλά δεν έχει διάρκεια
στην επίδοσή του. Σίγουρα είναι πιο
αργό από τον κροταλία που έχει τα-
χύτητα χτυπήματος 280 χλμ/ώρα.

Οι ερευνητές βρήκαν ότι οι σαύρες
μεσαίου μεγέθους είναι οι ταχύτερες,
καθώς το μέγεθός τους τους επιτρέ-

πει να αναπτύσσουν ταχύτητες υψη-
λότερες από τις μεγαλύτερες. «Πάνω
από ένα συγκεκριμένο μέγεθος, οι
σαύρες αλλάζουν τον τρόπο που τρέ-
χουν, ίσως εξαιτίας της μειωμένης ι-
κανότητας οστών και μυών να υπο-
στηρίξουν μεγαλύτερη σωματική μά-
ζα» λένε οι επιστήμονες.

Η μελέτη του φαινομένου αυτού σε
ένα μοναδικό είδος βοηθά να ξεκαθα-
ρίσουν απορίες γιατί τα μεγαλύτερα
ζώα δεν είναι τα ταχύτερα. Τα μεγα-
λύτερα ζώα «συγγενεύουν» στην κλί-
μακα της εξέλιξης, πράγμα που καθι-
στά δύσκολη τη διάκριση μεταξύ βιο-
κινητικών παραγόντων που έχουν να
κάνουν με το μέγεθος ή άλλων που α-
φορούν στην κοινή εξελικτική πορεία.
Η εξέταση ατόμων του ίδιου είδους
βοηθά στην εξάλειψη των φυλογενε-
τικών διαφοροποιητικών παραγό-
ντων. Τα αποτελέσματα δείχνουν πως
το μεγαλύτερο μέγεθος προκαλεί
βιολογικά-μηχανικά εμπόδια.

Τα κοράκια ξεχωρίζουν
τους ανθρώπους 
από τη φωνή τους

Σ
τις περισσότερες χώρες του
κόσμου τα κοράκια αντιμετω-
πίζονται αρνητικά και θεω-

ρούνται επικίνδυνα, βρώμικα και κα-
κοί οιωνοί. Ελάχιστοι φαίνεται να συ-
μπαθούν τα μαύρα αυτά πτηνά, με το
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μεγάλο ράμφος και τα γαμψά νύχια.
Κι όμως νέα επιστημονική έρευνα

υποστηρίζει το ταπεινό κοράκι έχει
παρεξηγηθεί. Τα κοράκια μπορεί να
μην είναι τα πιο όμορφα πτηνά, είναι
όμως πανέξυπνα. Μπορούν να ξεχω-
ρίσουν τους ανθρώπους απλά και μό-
νο από τη φωνή τους. Αναγνωρίζουν
τους ανθρώπους που τα έχουν ταΐσει
και ενοχλούνται από τη φωνή των αν-
θρώπων που δεν έχουν ξαναδεί. Αυτό
που προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη ε-
ντύπωση είναι ότι, σύμφωνα με τους
επιστήμονες, τα κοράκια είναι αρκετά
έξυπνα ώστε να συνεργάζονται με άλ-
λα είδη πτηνών.

Κλιματική αλλαγή: 
Ποια είναι τα δέντρα 
που θα επιβιώσουν 

Μ
ια πρωτοποριακή έρευνα
διεξάγουν δασολόγοι από
διάφορες χώρες με στόχο

να ξεχωρίσουν τα δέντρα που μπο-
ρούν να ανταπεξέλθουν στις πιέσεις
της κλιματικής αλλαγής. Στο πλαίσιο
της έρευνας χιλιάδες δέντρα φυτεύο-
νται δοκιμαστικά σε εκτάσεις από την
Πορτογαλία μέχρι τη Σκωτία. Οι επι-
στήμονες, που θα παρατηρούν και θα
μετρούν τα δέντρα καθώς μεγαλώ-
νουν σε περιοχές με διαφορετικές πε-
ριβαλλοντικές συνθήκες, εκτιμούν ότι
τα αποτελέσματα της έρευνας θα εί-

ναι καθοριστικά ως προς το ποια είδη
δέντρων θα κυριαρχήσουν τις επόμε-
νες δεκαετίες.

Η έρευνα θεωρείται εξαιρετικά ση-
μαντική δεδομένου ότι η κλιματική
αλλαγή αναμένεται να επηρεάσει σε
πολύ μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη και
την ανθεκτικότητα των δέντρων, κα-
θώς προβλέπεται ότι τα θερμότερα
κλίματα θα φέρουν νέα κύματα επιδη-
μιών.

Απελευθερώνουν 
800 κιλά CO2 στο βυθό 
για να μελετήσουν 
τις επιπτώσεις

Τ
ις επιπτώσεις ενδεχόμενης
διαρροής από υποθαλάσσια
αποθήκη διοξειδίου του άν-

θρακα θα μελετήσουν επιστήμονες
από το Θαλάσσιο Ινστιτούτο της
Σκωτίας. Το πείραμα θα διεξαχθεί
στον κόλπο Ardmucknish κοντά στο
Ομπάν και θα διαρκέσει ένα μήνα.
Στο πλαίσιο του πειράματος οι επι-
στήμονες θα απελευθερώσουν φυ-
σαλίδες διοξειδίου του άνθρακα από
έναν αγωγό θαμμένο στο βυθό και θα
μελετήσουν τις επιπτώσεις στη θα-
λάσσια ζωή.

Η δέσμευση και αποθήκευση διο-
ξειδίου του άνθρακα από ρυπογόνες
μονάδες στο βυθό προκρίνεται ως
μια από τις πλέον αποτελεσματικές

λύσεις για την αντιμετώπιση της υ-
περθέρμανσης του πλανήτη. Αυτή εί-
ναι η πρώτη φορά που ερευνητές εξε-
τάζουν τις επιπτώσεις της απελευθέ-
ρωσης διοξειδίου του άνθρακα στον
βυθό της θάλασσας σε περίπτωση α-
τυχήματος. «Θέλουμε να μελετήσου-
με τι θα συμβεί αν σημειωθεί διαρροή
σε μια μονάδα δέσμευσης και αποθή-
κευσης άνθρακα», δήλωσε ο Henrik
Stahl, επικεφαλής της έρευνας. «Θα
μελετήσουμε πώς κάτι τέτοιο θα επη-
ρεάσει το οικοσύστημα, τα ζώα και τα
μικρόβια που ζουν στα ιζήματα του
βυθού και πώς το διοξείδιο του άν-
θρακα θα μετασχηματιστεί καθώς
διέρχεται στα ανώτερα στρώματα
των ιζημάτων», προσέθεσε.

Στο πλαίσιο του πειράματος οι επι-
στήμονες θα απελευθερώνουν κάθε
μέρα από έναν αγωγό στο βυθό 80 με
800 κιλά διοξειδίου του άνθρακα. Ε-
κτιμούν ότι η απελευθέρωση CO2 θα
αλλάξει την οξύτητα του θαλασσινού
νερού στην περιοχή με το pH να πέ-
φτει από 8,2  στο 6,5. Έρευνες σε πε-
ριοχές όπου το διοξείδιο του άνθρα-
κα απελευθερώνεται φυσιολογικά μέ-
σω φυσαλίδων στον ωκεανό από ρήγ-
ματα σε υποθαλάσσια ηφαίστεια έ-
χουν δείξει ότι έπειτα από μεγάλα
χρονικά διαστήματα αλλάζει το οικο-
σύστημα. Τα κοχύλια και τα κοράλια
δεν μπορούν να αναπτύξουν κέλυ-
φος, ενώ τα θαλάσσια λιβάδια επε-
κτείνονται.



ΦΥΣΗ & ΖΩΗ 33

Μικρές Ειδήσεις  •  Μικρές Ειδήσεις  •  Μικρές Ειδήσεις  •  Μικρές Ειδήσεις  •  Μικρές Ειδήσεις

Τα φυτά ανθίζουν νωρίτερα
λόγω κλιματικής αλλαγής

Τ
α φυτά ανθίζουν πολύ νωρίτερα
απ’ ότι νομίζαμε, εξαιτίας της
κλιματικής αλλαγής. Αυτό προ-

κύπτει από νέα έρευνα Αμερικανών ε-
πιστημόνων από το Πανεπιστήμιο του
«San Diego» στην Καλιφόρνια.

Τα υψηλά επίπεδα διοξειδίου του
άνθρακα στην ατμόσφαιρα επηρεά-
ζουν τον τρόπο με τον οποίο τα φυτά
παράγουν οξυγόνο, ενώ οι υψηλότε-
ρες θερμοκρασίες και οι αλλαγές στις
βροχοπτώσεις αλλάζουν τη συμπερι-
φορά τους. Στο πλαίσιο της έρευνας
οι επιστήμονες μελέτησαν στοιχεία
για τα φυτά από μελέτες και πειράμα-
τα που διεξήχθησαν σε τέσσερις ηπεί-
ρους και σε 1.634 είδη. Όπως διαπί-
στωσαν, κάποια πειράματα είχαν υπο-
τιμήσει τις αλλαγές στην ανθοφορία,
αφού κάποια φυτά σήμερα ανθίζουν 8
φορές ταχύτερα και βγάζουν φύλλα
τέσσερις φορές ταχύτερα.

Τα φυτά είναι ουσιαστικής σημα-
σίας για τη ζωή στη Γη. Αποτελούν τη
βάση της τροφικής αλυσίδας, χρησι-
μοποιώντας τη φωτοσύνθεση για τη
μετατροπή του διοξειδίου του άνθρα-
κα και του νερού ενεργειακά πλού-
σιες οργανικές ενώσεις. Παράλληλα
απελευθερώνουν οξυγόνο, το οποίο
χρησιμεύει σχεδόν σε κάθε ζωντανό
οργανισμό που ζει στον πλανήτη.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι από το
1900 η μέση θερμοκρασία έχει αυξη-
θεί κατά 0,8 βαθμούς Κελσίου και α-
πό το 1979 σχεδόν κατά 0,2 βαθμούς
ανά δεκαετία. Μέχρι σήμερα οι προ-
σπάθειες να μειωθούν οι εκπομπές α-
ερίων του θερμοκηπίου δεν θεωρού-
νται αρκετά αποδοτικές ώστε να απο-
τραπεί η άνοδος της παγκόσμιας
θερμοκρασίας κατά 2 βαθμούς Κελ-
σίου αυτό τον αιώνα.

Κοστίζει πανάκριβα 
η καταστροφή
των ωκεανών 

Τ
α δυο τρισεκατομμύρια δολά-
ρια ετησίως ενδέχεται να
φτάσει μέχρι το 2100 η οικο-

νομική ζημιά από την καταστροφή
των ωκεανών εξαιτίας της κλιματικής
αλλαγής, αν δεν ληφθούν μέτρα για
τη μείωση των αερίων του θερμοκηπί-
ου. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα
της μελέτης με τίτλο «Αποτιμώντας
τους Ωκεανούς», που διεξήγαγαν θα-
λάσσιοι επιστήμονες του Περιβαλλο-
ντικού Ινστιτούτου της Στοκχόλμης.
Όπως επισημαίνουν στην έκθεσή
τους οι επιστήμονες, η μη λήψη μέ-
τρων για τον περιορισμό των αερίων
του θερμοκηπίου ενδέχεται να επιφέ-
ρει αύξηση της θερμοκρασίας κατά 4
βαθμούς Κελσίου ως το τέλος αυτού
του αιώνα, με αποτέλεσμα την οξίνι-
ση των ωκεανών, την αύξηση της
στάθμης των θαλασσών, τη θαλάσσια
ρύπανση, τη μετανάστευση των ει-
δών και την αύξηση της συχνότητας
των τροπικών κυκλώνων. Πέραν αυ-
τού, η υπερθέρμανση του πλανήτη
ενδέχεται να προκαλέσει ανεπανόρ-
θωτη βλάβη στους κοραλλιογενείς υ-
φάλους και να εξαντλήσει τα αποθέ-

ματα αλιευμάτων, πλήττοντας τον
κλάδο της αλιείας.

Στο πλαίσιο της έρευνας οι επιστή-
μονες ανέλυσαν τις σοβαρότερες α-
πειλές που αντιμετωπίζουν τα θαλάσ-
σια οικοσυστήματα του πλανήτη και
εκτίμησαν την οικονομική ζημιά από
την υπερθέρμανση του πλανήτη. Ό-
πως προέκυψε από την έρευνά τους,
τα αζωτούχα λιπάσματα και τα υγρά
απόβλητα θα εξαντλήσουν το οξυγό-
νο σε αρκετές περιοχές των ωκεα-
νών, δημιουργώντας υποξικές «νε-
κρές ζώνες». Αυτό συμβαίνει γιατί η
αυξανόμενη χρήση λιπασμάτων και η
εκβολή των οργανικών αποβλήτων
στις θάλασσες προκαλεί «ευτροφι-
σμό» του φυτοπλαγκτόν και ραγδαία
εξάπλωση των αερόβιων βακτηρίων,
που τρέφονται με οξυγόνο. Σήμερα
υπάρχουν περίπου 500 νεκρές ζώνες
σε διάφορες θαλάσσιες περιοχές.

«Αν δεν μειώσουμε άμεσα τις εκπο-
μπές, το οικονομικό κόστος της κατα-
στροφής των ωκεανών θα φτάσει μέ-
χρι το 2100 τα 1,98 τρις. δολάρια
(0,37% του παγκόσμιου ΑΕΠ)», επιση-
μαίνουν οι συντάκτες της μελέτης.
Τις μεγαλύτερες ζημιές θα τις υπο-
στεί ο κλάδος του τουρισμού με απώ-
λειες 639 δισεκατομμύρια δολάρια ε-
τησίως. Σε ό,τι αφορά την απώλεια
της ικανότητας των ωκεανών να α-
πορροφούν το διοξείδιο του άνθρα-
κα, το οικονομικό κόστος εκτιμάται
στα 458 δις. δολάρια ετησίως.
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Στο Βοτανικό Κήπο, το Βοτανικό Μονοπάτι και το Φυτώριο της Φιλοδασικής
θα γνωρίσετε μοναδικά είδη της ελληνικής χλωρίδας 

και μεγάλη ποικιλία από αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά.

Ανοικτά κάθε μέρα, εκτός Κυριακής, από τις 08:00 - 14:00.

Επισκεφθείτε
το Βοτανικό Κήπο, το Βοτανικό Μονοπάτι

και το Φυτώριο της Φιλοδασικής στη Μονή Καισαριανής



Κλείσε το Δάσος στην καρδιά σου
Γίνε συνδρομητής στο περιοδικό

ΦΥΣΗ & ΖΩΗ

και ταυτόχρονα βοήθησε
στην αναδάσωση του Υμηττού.

Να θυμάστε ότι με κάθε 5 €
που προσφέρετε φυτεύουμε ένα δέντρο.

Έτσι μεγαλώνει το Δάσος που είναι δίπλα μας.

Ακόμη κι αν είστε ήδη συνδρομητής
αλλά έχετε τη διάθεση να συμβάλετε

στην Αναδάσωση και την Επέκταση του Δάσους
η προσφορά σας θα μας βοηθήσει.

Βάλτε το Δάσος του Υμηττού στη ζωή σας
και ελάτε να το περπατήσετε 

και να το χαρείτε.

Πέστε το και στους φίλους σας.
Βοηθείστε να το μεγαλώσουμε μαζί.

Γίνετε τώρα συνδρομητής. 
Κάντε δώρο μια συνδρομή στους φίλους σας.

Φέρτε τους πιο κοντά στο Δάσος.

Συνδρομή για ένα χρόνο 25 €

Ένωση Αθηνών
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www.philodassiki.org
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e-mail: contact@philodassiki.org




