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Ένωση Αθηνών

Σεβόμαστε  τη Φύση
Προτιμάμε τοπικά φυτά 

Σεβόμαστε  τη Φύση
Προτιμάμε τοπικά φυτά 



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. H καταστροφική πυρκαγιά στη Χίο. 
7. Πάνω από 550.000 στρέμματα κάηκαν το 2012.
8. Σεβόμαστε τη Φύση - Προτιμάμε τοπικά φυτά.
11. Κατάλογος Ελληνικών δένδρων και θάμνων 

για φυτεύσεις σε δημόσιους χώρους.
12. Συμμετοχή της Φιλοδασικής στην ετήσια 
Γενική Συνέλευση των μελών της Fedenatur.

13. Διεθνής Ημερίδα του 4ου Forum Αστικού Τοπίου.
14. Vitoria-Gasteiz η Πράσινη Πρωτεύουσα 

της Ευρώπης για το 2012.
18. Οι οικολόγοι που... «αμολάνε» φίδια. 

Η αλήθεια πίσω από το μύθο.

την απαραίτητη άδεια της Μητροπόλεως Χίου, όπου έχουμε υπο-
βάλλει την πρόταση και τη μελέτη.

Σε συνεργασία με την Ευώνυμο Οικολογική Βιβλιοθήκη και την
ΥΛΗ-Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος, πήραμε την πρω-
τοβουλία για την προώθηση της χρήσης τοπικών φυτών και δέ-
ντρων στις αναδασώσεις που γίνονται σε καμένες ή αναδασωτέες ε-
κτάσεις, καθώς και στις φυτεύσεις πάρκων ή κοινόχρηστων χώρων
που γίνονται από τους Δήμους στις πόλεις.

Πιστεύουμε ότι έτσι συμβάλλουμε και στη διατήρηση και ανά-
πτυξη τοπικών ειδών, αλλά και στη γενικότερη προσπάθεια να
στηρίξουμε τους Έλληνες παραγωγούς και τα ελληνικά προϊόντα.
Έτσι οργανώσαμε μια εκδήλωση με θέμα «Σεβόμαστε τη φύση,
προτιμάμε τοπικά φυτά» που είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον και επι-
τυχία.

Μεγάλη επιτυχία είχε και η συμμετοχή της Φιλοδασικής με εκ-
πρόσωπο τον κ. Ν. Πάγκα στην ετήσια Γενική Συνέλευση των με-
λών της Fedenatur, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας των Μητροπολι-
τικών και Περιαστικών Φυσικών και Αγροτικών Περιοχών, στην
πόλη Vitoria-Gasteiz στην Ισπανία. Να σημειώσουμε ότι η πόλη έ-
χει ανακηρυχθεί Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2012.

Αγαπητά Μέλη, αγαπητοί Φίλοι

Hμεγάλη φωτιά που κατέκαψε φέτος τη Χίο, μας γέ-
μισε θλίψη και αγανάκτηση. Θλίψη γιατί, για άλλη
μια χρονιά, χάθηκε ένα μεγάλο κομμάτι δάσους

στην Ελλάδα, μαζί με χιλιάδες μαστιχόδενδρα που στήριζαν την οι-
κονομία των ανθρώπων που ζούσαν από αυτά αλλά και του νησιού
ολόκληρου. Αγανάκτηση γιατί, για πολλοστή φορά, οι εμπρηστές
παραμένουν ασύλληπτοι και αόρατοι, καλύπτοντας ένα σωρό μικρά
ή μεγάλα συμφέροντα. Και η προληπτική πυροφύλαξη, έστω μόνο
τις ημέρες που πνέουν δυνατοί άνεμοι, παραμένει ανύπαρκτη. Όπως
θυμάστε, η Φιλοδασική πριν δέκα χρόνια περίπου, είχε αναδασώσει
περίπου 650 στρέμματα στην περιοχή Γεροντιό, κοντά στη Νέα
Μονή Χίου. Τα δέντρα είχαν μεγαλώσει και είχαν γίνει ολόκληρο
δάσος. Κάηκε και αυτό.

Ξεκινήσαμε την προσπάθεια να εξοικονομήσουμε τα απαραίτητα
χρήματα από χορηγίες, για να μπορέσουμε πάλι, να βοηθήσουμε το
νησί.

Έχοντας ήδη προχωρήσει τη μελέτη για τη διαμόρφωση των προ-
αυλίων χώρων της Νέας Μονής, ετοιμαζόμαστε και για μία αντί-
στοιχη δενδροφύτευση των εξωτερικών χώρων και δρόμων που ο-
δηγούν στη Μονή, ελπίζοντας να έχουμε, όσο γίνεται γρηγορότερα

21. Την πεπατημένη και φέτος 
η Ρυθμιστική Θήρας 2012-2013

22. Το θερμότερο Καλοκαίρι των τελευταίων 115 ετών!
23. Νέος δείκτης για την υγεία των θαλασσών της Γης - 

Στην 69η θέση η Ελλάδα.
24. Συγχώνευση φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών.

- Αντιδρούν οικολογικές οργανώσεις.
26. H Καρέττα στις «μικρές παραλίες της Μεσσηνίας!
27. Χάθηκε πρόωρα η χαράκτρια που συνέθεσε το σύμβολο

του Δικτύου των Ελληνικών Βοτανικών Κήπων.
28. Μικρές ειδήσεις.  
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Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΗ ΧΙΟ

Ηπυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω
στις 2.30 τα ξημερώματα της
18ης Αυγούστου στην περιοχή

Καρυών - Νέας Μονής σε δασική έκτα-
ση και λόγω των ευνοϊκών ανέμων και
της ξηρασίας, εξαπλώθηκε γρήγορα σε
πολλές από τις περιφερειακές ενότητες
του Δήμου Χίου, όπου μαίνονταν για 7
μέρες, συνεχίζοντας το καταστροφικό
της έργο παρά τις υπεράνθρωπες προ-
σπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων,
εθελοντών, στρατιωτών και κατοίκων,
κάτω από αντίξοες συνθήκες. Οι αρχές
κάνουν λόγο για εμπρησμούς. Σύμφωνα
με νεότερες καταγραφές του Ευρωπαϊ-
κού Συστήματος Πληροφοριών Δασικών
Πυρκαγιών (EFFIS), οι συνολικά καμέ-
νες εκτάσεις από την εν λόγω πυρκαγιά
ανέρχονται σε 152.001 στρέμματα αγρο-
τοδασικής έκτασης. Ειδικότερα η σύνθε-
ση των προαναφερόμενων καμένων ε-
κτάσεων είναι η εξής:

α) Το 75,4% εκτάσεις με φυσική βλάστη-
ση (δάση, θαμνότοποι, φρυγανότοποι).

β) Το 24,6% αγροτικές εκτάσεις. 

Ανάμεσα στις παραπάνω εκτάσεις κάη-
καν και εκατοντάδες μαστιχόδεντρα. Υ-
πολογίζεται ότι οι πληγείσες περιοχές πα-
ρήγαγαν το 53% της παραγωγής μαστί-
χας. Περίπου 3.000 οικογένειες ζουν από
τα μαστιχόδεντρα, τα οποία είναι η βασι-
κή πηγή εισοδήματος στη νότια Χίο, ενώ
πολλοί περισσότεροι συμπληρώνουν το
εισόδημά τους από την παραγωγή μαστί-
χας. Η αναγέννηση της πληγείσας περιο-
χής χρειάζεται πολύ χρόνο, καθώς από τα
μαστιχόδεντρα που φυτεύονται, αναπτύσ-
σεται μόνο το 10%, ενώ για να δώσουν
μαστίχα περνούν από 5 έως 7 χρόνια. Για
να υπάρξει κανονική παραγωγή από ένα
δέντρο χρειάζεται περίπου μια δεκαετία.
Η μέση ετήσια απόδοση ανά δένδρο είναι
150 - 180 γραμμάρια μαστίχας, ενώ υπάρ-
χουν και σπάνιες περιπτώσεις δένδρων
που παράγουν δύο κιλά, αλλά και δένδρα
που βγάζουν μόνο 10 γραμμάρια.

Η Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δη-
μόσιων Υπαλλήλων (Π.Ε.Δ.Δ.Υ.) τονίζει
σε ανακοίνωσή της ότι θα έπρεπε:

• Να υπάρχει ευρεία διασπορά πυρο-
σβεστικών οχημάτων, ώστε να εξασφα-
λίζεται η άμεση επέμβασή τους σε περί-
πτωση πυρκαγιάς.
• Να λειτουργούν τα συστήματα καμε-

ρών τα οποία είχαν κατά το παρελθόν
εγκατασταθεί στην περιοχή και να κα-
ταγράφονται τα συμβάντα.

• Να έχουν στελεχωθεί και να λειτουρ-

γούν τα πυροφυλάκια κυρίως στα επι-
κίνδυνα για πυρκαγιές σημεία.

• Να έχουν διατεθεί για σκοπούς δασο-
προστασίας (των δημοτικών δασών)
τα χρήματα που διατέθηκαν από το  Υ-
πουργείο Εσωτερικών στο Δήμο Χίου
και κατά το τρέχον έτος (180.000 €)
αλλά και κατά τα προηγούμενα έτη.

• Με δεδομένο επίσης ότι τα δάση της

Μέχρι την Κρήτη έφτασε ο καπνός
από την μεγάλη πυρκαγιά που έκαιγε την Χίο για επτά ημέρες.
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Χίου είναι κατά 60% ιδιωτικά (δημοτι-
κά κ.λπ.) όφειλαν οι  δασοκτήμονες να
έχουν λάβει μέτρα για την προστασία
των ιδιωτικών δασών τους.  

• Να έχουν υποβληθεί για έγκριση στη
Δ/νση Δασών Χίου από τους παραπάνω
ιδιώτες δασοκτήμονες (ΟΤΑ, φυσικά ή
Νομικά πρόσωπα) το τρέχον ή τα προη-
γούμενα έτη μελέτες αντιπυρικής προ-
στασίας, ώστε να αξιολογηθεί αν  υ-
πήρξε άρνηση ή ολιγωρία από τη Δ/νση
Δασών στον έλεγχο ή στη θεώρηση των
μελετών αυτών.

• Να διαπιστωθεί αν οι αντιπυρικές λωρί-
δες και λοιπά αντιπυρικά έργα που έγι-
ναν τα έτη 2008 και 2009 από τον τέως
Δήμο Ομηρούπολης, στα δάση Αυγω-
νύμων και Ανάβατου (από τα οποία πέ-
ρασε η φωτιά) λειτούργησαν αποτελε-
σματικά και γιατί;

• Να έχουν μελετηθεί οι τοπικές συνθή-
κες και να έχουν γίνει τα απαραίτητα
αντιπυρικά έργα (κυρίως  ζώνες)  από
τους δασοκτήμονες (ΟΤΑ, Ν.Π.Δ.Δ &
φυσικά πρόσωπα) στα δάση και τις δα-
σικές εκτάσεις που είναι ιδιοκτησία

Η αναγέννηση της πληγείσας περιοχής χρειάζε-
ται πολύ χρόνο, καθώς από τα μαστιχόδεντρα που
φυτεύονται, αναπτύσσεται μόνο το 10%, ενώ για
να δώσουν μαστίχα περνούν από 5 έως 7 χρόνια.

Καλλιέργεια μαστιχόδεντρων.
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Η Nέα Mονή της Xίου είναι ένα καλά διατηρημένο βυζαντινό μοναστηριακό συ-
γκρότημα του 11ου αιώνα, που λόγω της εξαιρετικής σημασίας του από την άποψη
της Ιστορίας της Τέχνης και της Αρχιτεκτονικής, ανήκει στα Mνημεία που έχουν
χαρακτηρισθεί ως Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς και προστατεύονται από την
UNESCO. 

Η αναδασωμένη από τη Φιλοδασική Ένωση Αθηνών περιοχή, γύρω από τη Μονή,
που κάηκε στις πρόσφατες πυρκαγιές.

τους, πριν την πυρκαγιά και όχι κατά
την διάρκεια της,

• Να εκτιμάται σωστά  από την πρώτη
στιγμή το μέγεθος της καταστροφής
και να γίνονται οι απαραίτητες ενέργει-
ες για τον αντίστοιχο  χαρακτηρισμό
της (μικρής ή μεγάλης έκτασης).

• Να γίνονται οι απαραίτητες επιχειρη-
σιακές ενέργειες (κατά τη διάρκεια της
πυρόσβεσης) με τη συντονισμένη δρά-
ση πεζοπόρων τμημάτων για την εξα-
σφάλιση των μετώπων και την αποφυ-
γή αναζωπυρώσεων, μετά τις ρίψεις
των αεροσκαφών.

Είναι άξιο αναφοράς ότι το χρονικό διά-
στημα (2000 - 2011), σύμφωνα με τα στα-
τιστικά στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώ-
ματος, εκδηλώθηκαν στη Χίο συνολικά
672 πυρκαγιές, από τις οποίες κάηκε συ-
νολική έκταση 53.770,2 στρεμμάτων. Σε
αυτό το χρονικό διάστημα, ο μέσος ανά έ-
τος, αριθμός πυρκαγιών, στη Χίο είναι 56
πυρκαγιές ήτοι κατά μέσο όρο εκδηλώνε-
ται μία πυρκαγιά περίπου κάθε 7 μέρες, ε-
νώ ο μέσος ανά έτος, αριθμός καμένων ε-
κτάσεων είναι 4.480,8 στρέμματα. Από
κάθε πυρκαγιά καίγονται, κατά μέσο όρο,
ογδόντα στρέμματα αγροτοδασικής έκτα-
σης. Το έτος 2000, κάηκε η μεγαλύτερη έ-
κταση (28.075,9 στρέμματα), και ακολου-
θεί το έτος 2007, όπου κάηκε έκταση
10.989,1 στρεμμάτων και το 2011, όπου
κάηκε έκταση 8.092,9 στρεμμάτων. Οι πε-
ρισσότερες πυρκαγιές στη Χίο εκδηλώθη-
καν το έτος 2007, με 89 πυρκαγιές και το
έτος 2008, με 76 πυρκαγιές.

Είναι βέβαιο επίσης ότι οι καταστρο-
φικές πυρκαγιές θα συνεχίσουν να απα-
σχολούν την Ελληνική Κοινωνία. Ιδιαί-
τερα όταν ακόμη και σήμερα δεν υπάρχει
(δυστυχώς) πολιτική βούληση που θα ε-
πιτρέψει τη λειτουργία σύγχρονων και α-
ποτελεσματικών διοικητικών δομών  που
θα έχουν την αποκλειστική ευθύνη για
τη δασοπροστασία (ενιαίος φορέας) και
που παράλληλα το υπάρχον νομικό πλαί-
σιο όχι μόνο δε θωρακίζει τα δάση και τη
δημόσια περιουσία, αλλά αντίθετα οδη-
γεί στη μείωση της ασκούμενης δασοπο-
λιτικής επιτήρησης, με βέβαιο αποτέλε-
σμα  την αύξηση των λαθροϋλοτομιών,
τις καταπατήσεις των δασών και βέβαια
τους εμπρησμούς προς όφελος διαφόρων
συμφερόντων.



Οι φετινές πυρκαγιές θεω-
ρούνται οι καταστροφικό-
τερες των τελευταίων πέντε

ετών, αφού οι καμένες εκτάσεις ξεπέ-
ρασαν τα 550.000 στρέμματα. Το
2012 είναι η 3η καταστροφικότερη
χρονιά της τελευταίας 12ετίας, μετά
τα «μαύρα καλοκαίρια» του 2000 και
του 2007 που είχαν καεί, αντίστοιχα
1,5 και 2,6 εκατομμύρια στρέμματα
δασών και καλλιεργειών. Ιδιαίτερα
καταστροφικός από τους μήνες της
τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου, ή-
ταν ο μήνας Αύγουστος με συνολικά
καμένες αγροτοδασικές εκτάσεις, πά-
νω από 380.000 στρέμματα σύμφωνα
με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληρο-
φοριών των Δασικών Πυρκαγιών
(E.F.F.I.S) . Η καμένη έκταση τον Αύ-
γουστο είναι μεγαλύτερη από την κα-
μένη έκταση όλο το 2011, που ήταν
349.621,5 στρέμματα.

Ωστόσο μέχρι σήμερα, από το συ-
νολικό αριθμό των 7.785 πυρκα-
γιών, που εκδηλώθηκαν στη χώρα,
από 1η Ιανουαρίου μέχρι και την 8η
Σεπτεμβρίου 2012, μόνον από τις 72
μεγαλύτερες πυρκαγιές, σύμφωνα
με το E.F.F.I.S, κάηκε έκταση
510.601 στρεμμάτων αγροτοδασι-
κής έκτασης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η πυρ-
καγιά στη Χίο όπου τελικώς κάηκαν
153.990 στρέμματα δάσους και μα-
στιχόδεντρων είναι η τρίτη πιο κα-
ταστροφική πυρκαγιά σε ολόκληρη
την Ευρώπη μετά από δύο άλλες με-
γάλες πυρκαγιές που σημειώθηκαν
στην Ισπανία και την Ιταλία.

Είχαν υπάρξει προειδοποιητικά
σημάδια από την αρχή της χρονιάς.
Κάθε χρόνο μόνο στην Αττική, καί-
γονται περίπου 29.000 στρέμματα
δάσους κι αγροτικών εκτάσεων. Ό-
μως ήταν ανησυχητικό το γεγονός ό-
τι στους πρώτους μήνες του 2012 εί-
χε αυξηθεί ο αριθμός των πυρκαγιών
κατά 41,6% σε σχέση με τους αντί-

στοιχους μήνες του 2011, σύμφωνα
με έρευνα του πρώην υψηλόβαθμου
αξιωματικού της Πυροσβεστικής
και ειδικού αναλυτή κ. Ανδριανού
Γκουρμπάτση. 

Σύμφωνα με την έκθεση του κ.
Γκουρμπάτση στην Αττική εκδηλώ-
θηκαν την τελευταία 12ετία (2000 -
2011) συνολικά 3.437 αγροτοδασι-
κές πυρκαγιές, από τις οποίες κάη-
καν συνολικά 340.737,4 στρέμματα
αγροτοδασικής έκτασης. Από αυτά
195.101,4 στρέμματα ήταν δασικές
εκτάσεις και τα 146.636 αποτεφρω-
μένα στρέμματα ήταν αγροτικές. Ο
μέσος αριθμός πυρκαγιών κάθε χρό-
νο είναι 287 και ο μέσος αριθμός κα-
μένων εκτάσεων είναι 28.394,8 στρ.
Η μέση τιμή καμένης έκτασης, ανά
πυρκαγιά, είναι 99,1 στρέμματα. Το
έτος 2010, εκδηλώθηκε ο μεγαλύτε-
ρος αριθμός πυρκαγιών 361, ενώ το
2005, ο μικρότερος 222. Ο Ιούλιος εί-
ναι ο μήνας που εκδηλώνεται ο μεγα-
λύτερος αριθμός πυρκαγιών (22,8%
του συνολικού αριθμού). 

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία

της Πυροσβεστικής, από 1 Ιανουαρί-
ου μέχρι 31 Μαΐου 2012, εκδηλώθη-
καν συνολικά 2.918 αγροτοδασικές
πυρκαγιές, ενώ το αντίστοιχο διάστη-
μα του 2011, είχαν εκδηλωθεί 1.705
πυρκαγιές συνολικά. Άρα η διαφορά
των πυρκαγιών είναι στις 1.213.  Έ-
τσι, για το διάστημα από 1-1 μέχρι
31-5-2012, παρατηρούμε μία αύξηση
των αγροτοδασικών πυρκαγιών, κατά
41,6%, σε σχέση με το αντίστοιχο
διάστημα του 2011, πράγμα που έ-
πρεπε να ανησυχήσει τους αρμόδι-
ους, ενόψει της αντιπυρικής περιό-
δου. Μεγάλο πρόβλημα ήταν, για την
Πυροσβεστική Υπηρεσία, η αδυνα-
μία χρήσης πυροσβεστικών ελικο-
πτέρων αφού δεν είχε ολοκληρωθεί η
σχετική διαδικασία από την νατοϊκή
υπηρεσία διεκπεραίωσης εξοπλιστι-
κών προγραμμάτων NAMSA.

Οι 6 καταστροφικότερες πυρκα-
γιές που εκδηλώθηκαν μέχρι και την
31 Αυγούστου 2012, σύμφωνα με τα
στοιχεία από το Ευρωπαϊκό Σύστη-
μα Πληροφοριών Δασικών Πυρκα-
γιών (E.F.F.I.S), φαίνονται στον Πί-
νακα.

Πάνω από 550.000 στρέμματα κάηκαν το 2012

ΠΕΡΙΟΧΗ

Κερατέα Αττικής

Δήμος Βιάννου 
Ηρακλείου Κρήτης

Ανεμοδούρι  - Δήμου 
Μεγαλόπολης - Αρκαδίας

Μονοξελίτης - Άγιο Όρος
Χαλκιδικής

Αγ. Μάρκος  
Καρυές Χίου

Κύμη Εύβοιας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

16 Ιουνίου 

30 Ιουλίου

7 Αυγούστου

8 Αυγούστου 

17 Αυγούστου

24 Αυγούστου

ΚΑΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ 

33.100 στρ.

24.480 στρ.

44.630 στρ.

48.330 στρ.

152.001 στρ.

37.240 στρ.

ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΟΥ ΦΕΤΙΝΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 

σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για τις πυρκαγιές
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ηΗΦιλοδασική Ένωση Αθη-
νών, η Ευώνυμος Οικολογι-
κή Βιβλιοθήκη και η εται-

ρεία ΥΛΗ - Διαχείριση & Προστασία
Περιβάλλοντος, ανέλαβαν την πρωτο-
βουλία για την προώθηση της χρήσης
τοπικών ειδών στις αναδασώσεις που
γίνονται σε καμένες ή αναδασωτέες ε-
κτάσεις και στις φυτεύσεις που γίνο-
νται από Δήμους στις πόλεις. 

Η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε στα
πλαίσια του εορτασμού του έτους 2011
ως Διεθνούς Έτους Δασών και έχει ήδη
κοινοποιηθεί στο αντίστοιχο όργανο
των Ηνωμένων Εθνών. Επιπλέον απο-
τελεί την απαρχή ανάλογων πρωτο-
βουλιών που θα αναληφθούν στην τρέ-
χουσα δεκαετία (ως το έτος 2020) της
Νέας Στρατηγικής για την Προστασία
και τη Βελτίωση της Βιοποικιλότητας
στην Ευρώπη.  

Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας
οι τρεις φορείς διοργάνωσαν τη Δευτέ-
ρα, 9 Ιουλίου 2012, μια εκδήλωση με
θέμα «Σεβόμαστε τη φύση, προτιμάμε
τοπικά φυτά» η οποία πραγματοποιή-
θηκε στο αίθριο της Ευωνύμου Οικο-
λογικής Βιβλιοθήκης που βρίσκεται
κοντά στο σταθμό του ΗΣΑΠ στο Θη-
σείο. Προσκεκλημένοι ομιλητές στην
εκδήλωση ήταν ο Κίμων Χατζημπίρος,
Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ, ο Δη-
μήτρης Κυριακάκης, Διευθυντής Πρα-
σίνου και Περιβάλλοντος Δήμου Αθη-
ναίων, ο Θεμιστοκλής Αδαμόπουλος,
Δασολόγος- Περιβαλλοντολόγος και η
Θεοδότα Νάντσου, Συντονίστρια Πολι-
τικής του WWF Ελλάς. 

Την εκδήλωση άνοιξε ο οικοδεσπό-
της κ. Κουρουζίδης που αφού έδωσε
το λόγο στους εκπροσώπους της Φιλο-
δασικής κ. Πάγκα και της εταιρείας Υ-
ΛΗ κ. Αποστολίδη για να καλωσορί-
σουν τους προσκεκλημένους, παρου-
σίασε το έργο της Ευωνύμου Βιβλιο-
θήκης. Στη συνέχεια ξεκίνησαν οι ομι-

λίες. Ο κ. Χατζημπίρος διατύπωσε την
άποψη ότι η οικολογική δραστηριότη-
τα πρέπει να εστιάσει στην ουσιαστική
προστασία του περιβάλλοντος με θετι-
κές λύσεις και συγκεκριμένα αποτελέ-
σματα και αναφέρθηκε στην περίπτω-
ση της διαχείρισης του φυσικού περι-
βάλλοντος (κυρίως του αστικού και
του περιαστικού) με χρήση ιθαγενών
φυτών παραθέτοντας τα κυριότερα
πλεονεκτήματα που έχει αυτή η επιλο-
γή (για τη χλωρίδα, την πανίδα, την ε-
ξοικονόμηση νερού κ.λπ.). 

Ο κ. Κυριακάκης αναφέρθηκε εκτε-
νώς στη χρήση ενδημικών φυτών και

στις προοπτικές ανάπτυξης του πρασί-
νου στο Δήμο Αθηναίων. Εδωσε το πε-
ρίγραμμα των προβλημάτων της ανά-
πτυξης του πρασίνου στην πόλη και
στοιχεία για τις πραγματοποιηθείσες
φυτεύσεις για το διάστημα 2003-2011.
Αναφέρθηκε στην προσπάθεια του Δή-
μου να χρησιμοποιεί όσο το δυνατόν
περισσότερα ενδημικά είδη φυτών στις
διάφορες φυτεύσεις και παρουσίασε
λεπτομερέστερα τις περιπτώσεις των
περιοχών Ελαιώνα και Γουδή. Εκλεισε
την ομιλία του με μια δέσμη εφαρμό-
σιμων προτάσεων για την ανάπτυξη
του πρασίνου με αξιοποίηση των ενδη-
μικών φυτών.

Ο κ. Αδαμόπουλος συνέδεσε τη χρή-
ση των τοπικών φυτών με τη διατήρη-
ση και προστασία της βιοποικιλότη-
τας. Αναφέρθηκε στη διάκριση τοπι-
κών και ξενικών φυτών με τα πλεονε-
κτήματα και τα προβλήματά τους. Α-
ναφέρθηκε στον κατάλογο των φυτών
που προτείνονται για φύτευση στη χώ-
ρα μας (παραπέμποντας στο φυλλάδιο
που εκδόθηκε με την ευκαιρία της εκ-
δήλωσης) και τη διαθεσιμότητά τους
στα φυτώρια και παρέθεσε παραδείγ-
ματα φυτών που δεν υπάρχουν στα φυ-
τώρια. Εκλεισε την ομιλία του με ανα-
φορά στη βιοποικιλότητα που όπως εί-
πε είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά



μας και τη θέλουμε ακέραιη σε ποσό-
τητα και ποιότητα.

Η κα Νάντσου αναφέρθηκε στο θέ-
μα της πολιτικής για το περιβάλλον ε-
ξειδικεύοντας στα θέματα της πορείας
της εθνικής πολιτικής με παραδείγμα-
τα για ασυνέπειες, προβλήματα, αστο-
χίες και ελλείψεις. Στη συνέχεια ανα-
φέρθηκε στο ρόλο των περιβαλλοντι-
κών οργανώσεων στη διαμόρφωση της
πολιτικής και στις δυνατότητες προώ-
θησης περισσότερο φιλοπεριβαλλοντι-
κών αντιλήψεων.

Στην πρόσκληση των τριών συνδιορ-
γανωτών που το έτος 2010 διοργάνω-
σαν με μεγάλη επιτυχία εκδήλωση με
θέμα «Ελληνικά Δάση και Κλιματική
Αλλαγή», ανταποκρίθηκαν πολλοί φί-

O Θεμιστοκλής Αδαμόπουλος, 
Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος.

H Θεοδότα Νάντσου, 
Συντονίστρια Πολιτικής του WWF Ελλάς. 

O Κίμων Χατζημπίρος, 
Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ.
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O Δημήτρης Κυριακάκης, 
Διευθυντής Πρασίνου και Περιβάλλοντος Δήμου Αθηναίων

λοι, συνεργάτες και ενδιαφερόμενοι α-
πό Δημόσιες και Δημοτικές Υπηρεσίες,
από φορείς της εκπαίδευσης και της έ-
ρευνας, επαγγελματίες που σχετίζονται
με το αντικείμενο, φοιτητές και άλλοι
ενδιαφερόμενοι από το φάσμα των ενα-
σχολουμένων με το περιβάλλον. Οι
προσκεκλημένοι γέμισαν το φιλόξενο
αίθριο της Ευωνύμου Βιβλιοθήκης με
την καταπληκτική θέα προς την Ακρό-
πολη, το Θησείο και το λόφο του Αστε-
ροσκοπείου αργά το απόγευμα. Ο οικο-
δεσπότης είχε τη θαυμάσια και πρωτό-
τυπη ιδέα να διανθίσει το χρόνο μεταξύ
των ομιλιών με την παρουσίαση των
σταδιακά φωταγωγούμενων μνημείων
(ενώ έπεφτε το σκοτάδι) και με την α-
νάγνωση αποσπασμάτων σχετικών με
το θέμα από το αρχείο της πλούσιας
Ευωνύμου Βιβλιοθήκης.



ΦΥΣΗ & ΖΩΗ10

Το 2011 ως Διεθνές έτος δασών μάς θυμίζει τι παίρνουμε
από το δάσος ως κάτοικοι του πλανήτη, πόσα είδη ζωής
αναπτύσσονται σε αυτά τα οικοσυστήματα, πως συμ-

βάλλουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
Στην Ελλάδα όλες οι κυβερνήσεις μετά το 1979, με νόμους

και διαχειριστικά μέτρα μειώνουν συνεχώς την προστασία που
παρέχει στα δάση το Σύνταγμα του 1975.

Συμμετέχοντας στην προσπάθεια προστασίας και διατήρησης
των δασικών οικοσυστημάτων, εμείς που υπογράφουμε αυτό το
κείμενο ξεκινάμε μια Πρωτοβουλία για να πείσουμε την Ελλη-
νική κοινωνία και τους πολίτες της πως:

Η χρήση ιθαγενών φυτών 

είναι παράγοντας διατήρησης της Βιοποικιλότητας.

Ως ιθαγενή ορίζονται τα φυτικά είδη που αναπτύσσονται φυ-
σικά σε κάποια περιοχή και δεν έχουν μεταφερθεί εκεί με οποι-
ασδήποτε μορφής επέμβαση του ανθρώπου. Στον αντίποδα, τα
ξενικά φυτικά είδη έχουν μεταφερθεί και εγκατασταθεί από τον
άνθρωπο σε κάποια περιοχή, μακριά από τους τόπους της φυσι-
κής τους εξάπλωσης.

Προτείνουμε:

1. Όλες οι αναδασώσεις σε φυσικούς χώρους να γίνονται με είδη
της τοπικής και μόνο βλάστησης.

2. Όλες οι φυτεύσεις στους αστικούς χώρους να γίνονται από
Ελληνικά είδη προσαρμοσμένα στις τοπικές βιοκλιματικές
συνθήκες.

3. Κάθε χρήση άλλου είδους φυτού να δικαιολογείται με πειστι-
κό τρόπο.

Γιατί η χρήση ιθαγενών φυτικών ειδών παρουσιάζει σημα-

ντικά πλεονεκτήματα έναντι της χρήσης ξενικών ειδών, τα ση-
μαντικότερα από τα οποία είναι τα εξής:
1. Τα ιθαγενή φυτικά είδη είναι προσαρμοσμένα στους τοπικούς

βιότοπους και τις συγκεκριμένες κάθε φορά κλιματικές, εδα-
φικές και γεωμορφολογικές συνθήκες.

2. Έχουν μικρότερες απαιτήσεις καλλιεργητικών φροντίδων,
καταπολέμησης εντόμων και ασθενειών και χρήσης νερού σε
σχέση με τα περισσότερα ξενικά είδη.

3. Βοηθούν στη διατήρηση ή στην ανάπτυξη της άγριας πανί-
δας. Τα άγρια ζώα μιας περιοχής χρησιμοποιούν τα ιθαγενή
φυτικά είδη για τροφή, φώλιασμα και κάλυψη.

4. Τα ιθαγενή φυτικά είδη είναι μέρος του φυσικού τοπίου των
περιοχών που αναπτύσσονται, ενώ η πλειοψηφία των ξενικών
ειδών όχι.

5. Η χρήση ξενικών ειδών συνοδεύεται από τον κίνδυνο να γί-
νουν εισβλητικά, καταλαμβάνοντας μεγάλες εκτάσεις και δη-
μιουργώντας προβλήματα στη βιοποικιλότητα και τα φυσικά
οικοσυστήματα της νέας περιοχής.

6. Όλα τα είδη αποτυπώνουν στο γενετικό τους κώδικα τις εδα-
φοκλιματικές συνθήκες του τόπου που αναπτύσσονται φυσι-
κά. Τα αδικούμε όταν τα μεταφέρουμε σε άλλους τόπους και
ζητάμε να έχουν την ίδια ανάπτυξη.

Η ελληνική φύση διαθέτει μία από τις πλουσιότερες χλωρίδες
της Ευρώπης και περιλαμβάνει αρκετά καλλωπιστικά, καρπο-
φόρα, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά. Η ξενομανία μας
στην εισαγωγή φυτών πληρώθηκε από πολυδάπανες και αποτυ-
χημένες ενέργειες, ενώ έγινε εισαγωγή και φυτών χωροκατακτη-
τικών και παθογόνων. Είχαμε αποτυχίες αναδάσωσης με ξενικά
κωνοφόρα (Pinus maritima, Pseudogusa menziesii), υπάρχει ση-
μαντικό πρόβλημα με το χωροκατακτητικό βρωμοκαρυδιά
(Ailanthus altissima), ήταν αποτυχία η καχεκτική και ασθενική
καζουαρίνα (Casuarina equisetifolia) ο Βραχυχίτωνας που γέμι-
σε την Αθήνα.

Τα ξενικά είδη είναι πιο ευάλωτα σε ασθένειες και προσβολές
εντόμων στο νέο τους περιβάλλον, όπως του φοίνικα Phoenix
canariensis από το κόκκινο σκαθάρι. Το φαινόμενο εντείνεται α-
πό τη μειωμένη γενετική ποικιλότητα των ξενικών ειδών, ως α-
ποτέλεσμα των μεθόδων παραγωγής τους και του περιορισμέ-
νου αριθμού των ατόμων που εισάγονται. Στη χώρα μας έχουν
καταγραφεί περίπου 340 ξενικά είδη, από τα οποία το 1/6 έχει
παρουσιάσει συμπεριφορά εισβολέα. 

Τα περισσότερα Ελληνικά είδη συνδέονται με τη μυθολογία
και ιστορικά γεγονότα. Η πετυχημένη παρέμβαση του Πικιώνη
στον περιβάλλοντα χώρο της Ακρόπολης, είναι ένα καλό παρά-
δειγμα χρήσης τοπικών φυτών με ελιά, χαρουπιά, πεύκο, κυπα-
ρίσσι, δάφνη.

Ο Θεόφραστος, ο Διοσκορίδης, ο Αθήναιος αλλά και ο Γεννά-
διος, ο Ορφανίδης, ο Θεόδωρος Χελδράιχ, μας βοήθησαν να
γνωρίσουμε την Ελληνική χλωρίδα. Χρέος μας να τη φυλάξου-
με και να τη διαχειριστούμε με σύνεση.

Η πολιτεία, η Δασική Υπηρεσία, οι Δήμοι οφείλουν να κάνουν
όλες εκείνες τις ενέργειες που θα διαφυλάξουν τα τοπικά φυτά
και θα τα αναπαράγουν στο φυσικό τους χώρο. Η κρίση που
βιώνουμε, μας δείχνει το δρόμο για παραγωγή τοπικών φυτών
και λιγότερες εισαγωγές ξενικών ειδών.

Το Τοπικό είναι και όμορφο

Παραθέτουμε έναν κατάλογο με 46 Ελληνικά δέντρα, 25 θά-
μνους και 6 μικρούς θάμνους και αναρριχώμενα φυτά που μπο-
ρούν να χρησιμοποιούνται για φυτεύσεις στους τόπους της φυ-
σικής τους ανάπτυξης. Στον πίνακα αναφέρονται το επιστημονι-
κό, το κοινό τους όνομα και η διαθεσιμότητά τους στην αγορά.
Αρκετά ακόμα είδη είναι αυτοφυή ιθαγενή και κατάλληλα για
φυτεύσεις, αλλά δεν υπάρχουν στην αγορά, όπως ο Ebenus cret-
ica, το Linum arboreum, η Euphorbia dendroides, η Lavandula
stoechas.

Η προσπάθειά μας θα συνεχιστεί:
1. Μέχρι τη μέρα που όλα τα φυτά θα είναι της τοπικής χλωρίδας.
2. Μέχρι τη μέρα που δεν θα υπάρχει κενό στη φύση.
3. Μέχρι τη μέρα που η Κλιματική αλλαγή θα αποτελεί ξεχα-

σμένο σενάριο.

Ο σεβασμός της φύσης και των κανόνων της 

είναι σεβασμός της ζωής.

Σεβόμαστε τη Φύση - Προτιμάμε τοπικά φυτά
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Από το έντυπο που εκδόθηκε από τη Φιλοδασική
Ένωση Αθηνών, την Ευώνυμο Οικολογική Βι-
βλιοθήκη και την εταιρεία ΥΛΗ - Διαχείριση &
Προστασία Περιβάλλοντος για την εκδήλωση.
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μάλιστα την επόμενη χρονιά -το 2013-
η Γ.Σ. της FEDENATUR θα πραγματο-
ποιηθεί στη Αθήνα με οικοδεσπότη το
Σύνδεσμο του Υμηττού.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗΣ

ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ FEDENATUR

Η
Φιλοδασική ως μέλος πλέον
της FEDENATUR (Eυρωπαϊ-
κή Oμοσπονδία των Mητρο-

πολιτικών και Περιαστικών Φυσικών
και Αγροτικών Περιοχών) από το 2011,
έλαβε μέρος στην ετήσια Γενική Συνέ-
λευση των μελών προκειμένου να συμ-
μετάσχει ενεργά στη λήψη των αποφά-
σεων για τα θέματα που απασχολούν ό-
λα τα μέλη, να συσφίξει τις σχέσεις μα-
ζί τους και να συνεισφέρει στην προώ-
θηση των σκοπών της Ομοσπονδίας.

Η φετινή Γ.Σ. πραγματοποιήθηκε
στις 21 Ιουνίου στην πόλη Vitoria-
Gasteiz που βρίσκεται στη χώρα των
Βάσκων στη Βόρεια Ισπανία, η οποία
έχει ανακηρυχθεί ως Πράσινη Πρω-
τεύουσα της Ευρώπης για το έτος 2012
μεταξύ πολλών πόλεων που διεκδίκη-
σαν αυτή τη σημαντική βράβευση. Ο
Δήμος που δημιούργησε τον περίφημο
Πράσινο Δακτύλιο της πόλης είναι από
τα ιδρυτικά μέλη της FEDENATUR.

Στη φετινή Γ.Σ., που είχε την απαι-
τούμενη απαρτία, τη Φιλοδασική εκ-
προσώπησε ο υπεύθυνος του Κλιμακί-
ου στο Αισθητικό δάσος του Υμηττού,
Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος Δρ Νί-
κος Πάγκας που είχε την ευκαιρία, πλέ-
ον των θεμάτων της ημερήσιας διάτα-
ξης που κύλησε ομαλά, να συζητήσει
διάφορα θέματα με το Προεδρείο και
πολλούς από τους εκπροσώπους των
μελών της Ομοσπονδίας. 

Η φετινή Γ.Σ. είχε και πάλι ελληνικό
ενδιαφέρον γιατί παρουσιάστηκε η υπο-
ψηφιότητα για ένταξη στην Ομοσπον-
δία του Συνδέσμου Προστασίας και Α-
νάπτυξης του όρους Υμηττός (ΣΠΑΥ)
που εκπροσωπήθηκε από την Αντιπρόε-
δρό του κα Ευαγγελία Αντωνίου, τον κ.
Δημήτρη Κυργιόπουλο, Δασοπόνο, που

με κατατοπιστικό τρόπο παρουσίασε το
έργο του ΣΠΑΥ, και το συνεργάτη του
κ. Ηλία Τσακανίκα. Η υποψηφιότητα
του ΣΠΑΥ έγινε ομόφωνα δεκτή και

Το Palacio de Villa Suso στο οποίο φιλοξενήθηκε η Γενική Συνέλευση 
της FEDENATUR.

Η επιβλητική αίθουσα όπου διεξήχθησαν οι εργασίες της Γ.Σ.
Πρώτη δεξιά η Αντιπρόεδρος του ΣΠΑΥ Κα Αντωνίου.
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Α
πό τη σύστασή της η Fedenatur πραγματοποιεί τις
Γενικές Συνελεύσεις της σε συνδυασμό με εκδη-
λώσεις σχετικές με το αντικείμενό της που λαμβά-

νουν χώρα στις πόλεις όπου εδρεύουν τα μέλη της. Ετσι και
φέτος την επομένη μέρα της Γ.Σ. οι εκπρόσωποι των μελών
είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν στις 22/6 τη Διεθνή
Ημερίδα με θέμα «Πράσινες Υποδομές και Πόλη – Ο ρόλος
των αστικών και περιαστικών φυσικών περιοχών» (που ορ-
γανώθηκε στο πλαίσιο του 4ου Forum Αστικού Τοπίου).
Στην Ημερίδα είχαν προσκληθεί ως ομιλητές οι διαπρεπείς
Αμερικανοί καθηγητές Emanuel Carter από το Πολιτειακό
Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και Timothy Beatley από το
Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια (και συγγραφέας μεταξύ των
άλλων του γνωστού βιβλίου Green Urbanism και του νεοεκ-
δοθέντος Biophilic Cities), o διακεκριμένος και πολυγραφό-
τατος Ισπανός Πολεοδόμος καθηγητής Jose Farina Tojo, του
Πολυτεχνείου της Μαδρίτης και o εξαίρετος Πολωνός καθη-
γητής Zbigniew Kaminski από το Πολυτεχνείο της Σιλεσίας.

Στην Ημερίδα μίλησαν ακόμη ο Γενικός Διευθυντής Περι-
βάλλοντος της Vitoria-Gasteiz κ. Luis Andres Orive που πα-
ρουσίασε τις κατευθύνσεις ανάπτυξης ενός Εσωτερικού
Πράσινου Δακτυλίου στην πόλη, η Ιταλίδα Πολεοδόμος κα
Maria Clelia Mele, Διευθύντρια Χωρικού Σχεδιασμού της
Περιοχής της Τοσκάνης, που έκανε τη σύνοψη του Ευρωπαϊ-
κού Προγράμματος Periurban Parks και ο εντεταλμένος για
τις Πράσινες Υποδομές συνεργάτης της Διεύθυνσης Περι-
βάλλοντος της ΕΕ κ. Marco Fritz που αναφέρθηκε διεξοδικά
στην εξέλιξη του προγράμματος.

Ο κ. Κυργιόπουλος παρουσιάζει την υποψηφιότητα του
ΣΠΑΥ. Δίπλα του η κα Teresa Pastor, τεχνική υπεύθυνη της
Γραμματείας και ο κ. Maria Marti Viudes, Γενικός Γραμμα-
τέας της FEDENATUR.

Μετά τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης ακολούθησε
ξενάγηση από αρχαιολόγο στην παλιά πόλη της Vitoria-
Gasteiz.

Από δεξιά ο κ. Luis Andres Orive, ο κ. Maria Marti Viudes,
ο καθ. Timothy Beatley, ο καθ. Zbigniew Kaminski και ο κ.
Marco Fritz της DG ΧΙΙ της ΕΕ.

Η αίθουσα του Palacio de Villa Suso 
με τους συνέδρους από πολλές ευρωπαϊκές χώρες

να παρακολουθούν τη Διεθνή Ημερίδα.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ 4ου FORUM ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ
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Η
Ευρωπαϊκή Ενωση καθιέ-
ρωσε από το έτος 2010 το
θεσμό της Πράσινης Πρω-

τεύουσας της Ευρώπης στο πλαίσιο
του οποίου βραβεύεται μια πόλη που
επιτυγχάνει με συνέπεια υψηλούς πε-
ριβαλλοντικούς στόχους, που δεσμεύε-
ται να συνεχίσει τις δράσεις για την πε-
ραιτέρω βελτίωση του περιβάλλοντος
και την προώθηση της αειφόρου ανά-
πτυξης και που λειτουργεί ως υπόδειγ-
μα εμπνέοντας και άλλες πόλεις προω-
θώντας ταυτόχρονα και  φιλοπεριβαλ-
λοντικές καλές πρακτικές.

Το βραβείο της Πράσινης Πρωτεύ-
ουσας της Ευρώπης για το έτος 2012
δόθηκε στην πόλη Vitoria-Gasteiz της
βόρειας Ισπανίας, που είναι η πρωτεύ-
ουσα της επαρχίας Álava της Χώρας
των Βάσκων. Η πόλη ιδρύθηκε το έτος
1181 μ.Χ. από τον Βασιλιά της Ναβάρ-
ρας πάνω σε ένα λόφο και στους επό-
μενους αιώνες οργανώθηκε η πόλη γύ-
ρω από τον αρχικό πυρήνα. Σήμερα έ-
χει 230.000 κατοίκους που απολαμβά-
νουν το πράσινο τόσο μέσα στην πόλη
(κάθε κάτοικος βρίσκεται σε απόστα-
ση το πολύ 300 μ. από κάποιο χώρο
πρασίνου) όσο και γύρω από αυτήν. Τα

τελευταία 30 χρόνια ο κατακερματι-
σμένος και κατά περιοχές υποβαθμι-
σμένος περιαστικός χώρος σιγά-σιγά
αποκαταστάθηκε και μεταμορφώθηκε
σε ένα πολυποίκιλο σύνολο ημι-φυσι-
κών περιοχών που αποτελούν τον
Πράσινο Δακτύλιο της πόλης που ου-

σιαστικά συνδέει το φυσικό πράσινο
των γύρω δασών με τους πράσινους
χώρους της πόλης. 

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του Πρά-

σινου Δακτυλίου της Vitoria-Gasteiz
αποκαταστάθηκαν υποβαθμισμένες πε-
ριοχές (δάση, υγρότοποι, όχθες ποτα-

VITORIA-GASTEIZ
H ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012
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μών), βελτιώθηκε το φυσικό περιβάλ-
λον και αποκαταστάθηκαν οικολογικοί
«διάδρομοι» με συνέπεια την ενίσχυση
της βιοποικιλότητας. Πραγματοποιή-
θηκαν πολλά έργα που περιέλαβαν κυ-
ρίως φυτεύσεις, κατασκευές υποδομών
υπαίθριας αναψυχής και περιβαλλοντι-
κής ενημέρωσης, διαμορφώσεις πρα-
νών για την αποκατάσταση της υδραυ-
λικής λειτουργίας ρευμάτων, υπόγεια
δίκτυα κοινής ωφέλειας, προσβάσεις
και χώρους στάθμευσης κ.λπ. στα ο-
ποία εργάστηκαν και πολλοί εκπαιδευ-
όμενοι για την απόκτηση εργασιακής ε-
μπειρίας. Το εξαιρετικό αποτέλεσμα
ξεδιπλώνεται γύρω από την πόλη με
πολλές και ποικίλες όψεις. 

Ορισμένες χαρακτηριστικές παρεμ-
βάσεις είναι οι παρακάτω:

- Ο υγρότοπος της Salburua, ο πιο
πολύτιμος της χώρας των Βάσκων, εί-
ναι Τόπος Κοινοτικής Σημασίας του
δικτύου Natura 2000 και Υγρότοπος
Ramsar. Ο υγρότοπος βρίσκεται στις
ανατολικές παρυφές της πόλης, εκτεί-
νεται σε μια περιοχή 20.600 στρεμμά-
των και αποτελεί σημαντικό τμήμα του
Πράσινου Δακτυλίου. Συμπεριλαμβά-
νει μικρές και μεγάλες λίμνες, τυρφώ-
νες και ένα μικρό δρυοδάσος. Μεγάλη
έκταση του υγροτόπου είχε αποδοθεί
σε αγροτική καλλιέργεια και από το
1994 αποδεσμεύτηκε και αποκαταστά-
θηκε σταδιακά επανερχόμενη και πάλι
στην υγροτοπική της κατάσταση. Σή-
μερα στις περιοχές του διαβιούν πολλά
είδη πανίδας μεταξύ των οποίων το α-
πειλούμενο είδος Mustela lutreola,
πλούσια ορνιθοπανίδα, μεγάλος αριθ-
μός ασπονδύλων ειδών, πολλά αμφί-
βια και ερπετά. 

Για τη μελέτη και ενημέρωση των ε-
πισκεπτών δημιουργήθηκε το Κέντρο

Ερμηνείας Περιβάλλοντος ATARIA.

Οι υπερμοντέρνες εγκαταστάσεις του
είναι κατασκευασμένες από ξύλο, μπε-
τόν και ατσάλι και περιλαμβάνουν ένα
επίμηκες υπερυψωμένο παρατηρητή-
ριο, αμφιθέατρο, διαδραστικές εκθέ-
σεις, αίθουσες διδασκαλίας και εργα-
στήρια για εκπαιδευτική χρήση, γρα-

φεία για το προσωπικό του Κέντρου
Περιβαλλοντικών Σπουδών της πόλης
και ένα αναψυκτήριο. Σε κοντινή από-
σταση υπάρχουν δύο ξύλινα παρατη-
ρητήρια πουλιών. Το συγκρότημα ολο-
κληρώθηκε σε τρία χρόνια, κόστισε
περί τα 7 εκ. ευρώ και πρωτολειτούρ-
γησε για τους επισκέπτες το έτος 2009.
Οι Ισπανοί αρχιτέκτονες που το σχε-
δίασαν προτάθηκαν για το Παγκόσμιο
Φεστιβάλ Αρχιτεκτονικής του 2008
και βραβεύτηκαν με το βραβείο Mies
Arch το 2009. Το εξαιρετικό αυτό Κέ-
ντρο έχει γίνει μέχρι σήμερα πόλος έλ-
ξης εκατομμυρίων επισκεπτών.

- Ο Βοτανικός Κήπος του Olárizu,
έχει ιδρυθεί εδώ και 12 χρόνια δίπλα

στο ομώνυμο πάρκο, εκεί όπου εδρεύ-
ει το Κέντρο Μελετών Περιβάλλοντος
της πόλης. Το πρόγραμμα ανάπτυξης
του Κήπου πραγματοποιείται σε συ-
νεργασία και με το Πανεπιστήμιο της
Χώρας των Βάσκων σε μια περιοχή 70
στρεμμάτων και σταδιακά θα καλύψει
ευρύτερη έκταση 500 στρεμμάτων με
τα φυτά όλων των Ευρωπαϊκών δασι-
κών οικοσυστημάτων (μεσογειακών,
βορείων φυλλοβόλων δασών κ.λπ.).
Οι πρώτες σχεδιασμένες φυτεύσεις ξε-
κίνησαν το 2006 και δημιούργησαν
κυρίως ένα δενδροθαμνόκηπο με αντι-
προσωπευτικά είδη της ευρωπαϊκής
χλωρίδας. Οι συλλογές σήμερα περι-
λαμβάνουν είδη των μεσογειακών δα-
σών που δοκιμάζονται στις τοπικές



συνθήκες και παράλληλα οργανώνεται
μια τράπεζα σπερμάτων (που στεγάζε-
ται στο κτίριο του Κέντρου Μελετών
Περιβάλλοντος). Με την ολοκλήρωση
του Βοτανικού Κήπου θα λειτουργή-
σουν και ένα θερμοκήπιο, μια λίμνη,
εκθέσεις με οπτικοακουστικά μέσα
και μια βιβλιοθήκη. 

- Το περιαστικό πάρκο Zabalgana

βρίσκεται στα όρια της πόλης, αποτε-
λείται από εκτάσεις που τον τελευταίο
αιώνα για διάφορους λόγους είχαν α-
ποψιλωθεί από δενδρώδη και θαμνώδη
βλάστηση και είχαν αποδοθεί στη γε-
ωργία και σε άλλες χρήσεις (π.χ. αμμο-
ληψίες από τις όχθες των ρεμάτων) ή
είχαν αργότερα εγκαταλειφθεί. Η οικο-
λογική αποκατάσταση των περιοχών
με οργανωμένες φυτεύσεις ιθαγενών
φυτών και η συνένωσή τους με τις γύ-
ρω φυσικές περιοχές, αποτελεί σήμερα
μια ενότητα πρασίνου με τεράστια οι-
κολογική αξία (διατήρηση άγριας χλω-
ρίδας και πανίδας) και έναν πόλο κοι-
νωνικής προσφοράς τόσο σε δυνατό-
τητες υπαίθριας αναψυχής όσο και πε-
ριβαλλοντικής εκπαίδευσης. 

πλημμυρικών φαινομένων στα νότια
της πόλης έγιναν επεμβάσεις στα πρα-
νή του ποταμού και μετά τη διευθέτη-
σή του δημιουργήθηκε ένας παραρρε-
μάτιος πεζόδρομος που οδηγεί από τις
παρυφές στο κέντρο της πόλης. 

H αίθουσα με τις διαδραστικές εκθέσεις.

ΦΥΣΗ & ΖΩΗ16

Η εξέδρα παρατήρησης του κέντρου Ερμηνείας Περιβάλλοντος ATARIA με τον εντυπωσιακό πρόβολο μήκους 20 μ. 

- Διευθέτηση της κοίτης και οικο-

λογική αποκατάσταση στα πρανή

του ποταμού Batán στο τμήμα του
που ξεκινά από τις παρυφές και φθάνει
μέχρι το κέντρο της πόλης. Στο πλαί-
σιο της αντιμετώπισης των συχνών



Το περιαστικό πάρκο Zabalgana.

Διευθέτηση της κοίτης και οικολογική αποκατάσταση 
στα πρανή του ποταμού Batán.

Από το Βοτανικό Κήπο 
του Olárizu.

Γωνιές από το πανέμορφο Πάρκο de la Flοrida δίπλα στο Κοινοβούλιο των Βάσκων.
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Οι οικολόγοι που... «αμολάνε» φίδια

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΜΥΘΟ

Δεν υπάρχει ούτε ένας κάτοι-
κος της χώρας μας σήμερα,
που να μην έχει ακούσει έ-

στω και μία φορά χαρακτηριστικά, ότι
«οι οικολόγοι», λίγο πιο έξω από την
πόλη ή το χωριό του, «αμόλησαν φί-
δια»! Όχι μόνο φίδια αλλά και αρκού-
δες, λύκους, τσακάλια, ποντίκια, αλε-
πούδες, μύγες και ψύλλους... Κατά ένα
περίεργο τρόπο κάτι τέτοιο δεν αποδει-
κνύεται ποτέ και βασίζεται σε ό,τι α-
κούγεται από στόμα σε στόμα. Ο συ-
γκεκριμένος αστικός μύθος, από τους
πολλούς που κυκλοφορούν στη χώρα
μας, αποδεικνύεται πανίσχυρος, ανθε-
κτικός στις δεκάδες διαψεύσεις του,
κυκλοφορώντας μέχρι και σήμερα από
στόμα σε στόμα, συνήθως με την επω-
δό: «Τους είδα με τα μάτια μου»...

Οι προσπάθειες διατήρησης των πλη-
θυσμών της άγριας πανίδας συνδέονται
με προσπάθειες διατήρησης ή βελτίω-
σης των φυσικών βιοτόπων τους. Είναι
εντελώς αβάσιμη η άποψη ότι με τεχνη-
τή αύξηση του πληθυσμού κάποιου ζώ-
ου επιτυγχάνεται αυτός ο στόχος.

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο αστικό
μύθο, οι «οικολόγοι» για να αυξήσουν
τον πληθυσμό ενός είδους μιας περιο-
χής, απελευθερώνουν ένα μεγάλο αριθ-
μό από αυτά. Θα πρέπει λοιπόν να έ-
χουν συλλέξει εκ των προτέρων αρκετά
άγρια άτομα του είδους και κρατώντας
τα αιχμάλωτα σε ειδικές εγκαταστάσεις
να περιμένουν να αναπαραχθούν. Για
να αυξήσουν τους αριθμούς ακόμα πε-
ρισσότερο, ίσως και να εξέτρεφαν τους
γόνους μέχρι να ενηλικιωθούν και να
δώσουν, με τη σειρά τους, τους δικούς
τους απόγονους. Θεωρητικά λοιπόν σε
αρκετά χρόνια ο αριθμός των ατόμων
του είδους θα έχει γίνει πολύ μεγάλος
και τότε θα είναι κατάλληλη η στιγμή
για την απελευθέρωση.

Αν όμως εξετάσουμε την παραπάνω
άποψη αναλυτικά, θα δούμε ότι είναι
εντελώς αβάσιμη. Καταρχήν, για να

ξεκινήσει μία τέτοια διαδικασία είναι
αναγκαίο να συλλεχθούν από τη φύση
αρκετά άτομα και να αιχμαλωτιστούν.
Εκτός του ότι είναι παράνομη η αιχμα-
λωσία πολλών από τα παραπάνω ζώα
(αρκούδες, λύκοι, φίδια), είναι εντελώς
αντι-περιβαλλοντολογική η μαζική α-
φαίρεση ζώων από μία περιοχή, διότι
έτσι μειώνει σε αριθμό τον πληθυσμό
του είδους που συλλέγει και θέτει σε
κίνδυνο την γενική ισορροπία του οι-
κοσυστήματος της περιοχής, αφού δια-
ταράσσεται η τροφική αλυσίδα σημα-
ντικά.

Ακόμα και αν είχαν εκδοθεί ειδικές
άδειες από το κράτος σε μια οργάνωση
για αυτόν το σκοπό, τα άγρια φίδια ό-
ταν περιορίζονται σε τεχνητά περιβάλ-
λοντα από το στρες της αιχμαλωσίας
σοκάρονται σε τέτοιο βαθμό ώστε να
παρουσιάζουν ασθένειες, άρνηση τρο-
φής και θνησιμότητα σε μεγάλα ποσο-
στά, και δυσχεραίνεται σε μεγάλο βαθ-
μό η αναπαραγωγή. Ακόμα και αν δη-
μιουργούνταν μεγαλύτερες εγκαταστά-
σεις που θα προσομοίωναν το φυσικό
περιβάλλον, ενώ συγχρόνως θα παρεί-
χαν ασφάλεια από φυσικούς θηρευτές,
θα είχαν ιλιγγιώδες κόστος και μέγεθος
που δεν κρύβεται. Συμπερασματικά, έ-
να τέτοιο εγχείρημα θα οδηγούσε σε
πολύ λιγότερους απογόνους απ’ ότι
στην περίπτωση που τα άγρια ζώα αφή-
νονταν στο φυσικό τους περιβάλλον
και αναπαράγονταν φυσικά.

Ας υποθέσουμε ότι όλα τα παραπά-

νω εμπόδια έχουν αντιμετωπιστεί και
ξεπεραστεί και η οικολογική οργάνω-
ση έχει αποκτήσει ένα σημαντικό αριθ-
μό ζώων από ελεγχόμενες αναπαραγω-
γές (κάτι που χρειάστηκε πολλά χρό-
νια) και αποφασίζει τελικά να τα απε-
λευθερώσει. Τα ζώα που πιθανώς θα α-
πελευθερώνονταν θα επιδείκνυαν αφύ-
σικη συμπεριφορά στην ύπαιθρο, θα
παρουσίαζαν μεγάλο βαθμό θνησιμό-
τητας και, εξαρτημένα καθώς θα ήταν
από τον άνθρωπο, θα προκαλούσαν
προβλήματα (π.χ. αυξημένες ζημιές
στην κτηνοτροφία).

Οι προσπάθειες ενδυνάμωσης, επα-
νεισαγωγής ή εισαγωγής είδους αποτε-
λούν το τελικό εγχείρημα σε μια προ-
σπάθεια διατήρησης. Γίνονται μόνο ό-
ταν έχουν αποκλειστεί οι περιπτώσεις
επανάκαμψης του πληθυσμού ή φυσι-
κής επέκτασης της εξάπλωσής του.

Είναι πολύ απαιτητικές σε χρόνο και
χρήμα και πρέπει να οργανωθούν σω-
στά από την αρχή. Πριν την έναρξή
τους θα πρέπει:
• Να είναι πολύ καλά γνωστή η βιολο-

γία και η οικολογία του είδους.
• Να διερευνηθούν οι πιθανές αλληλε-

πιδράσεις με άλλα είδη.
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• Να επιλεγεί με πολύ προσοχή ο χώ-
ρος ένταξής του.

• Να εκτιμηθεί η επίπτωση στον αρχι-
κό πληθυσμό από τη σύλληψη των
ατόμων που θα μεταφερθούν στον
νέο χώρο ένταξης.

• Να διερευνηθούν κοινωνικο-οικονο-
μικές και νομικές παράμετροι.

• Να έχει διασφαλιστεί η υγεία και ο-
μαλή επανένταξη των ατόμων που α-
πελευθερώνονται για να αποφευ-
χθούν ασθένειες, ή αποτυχία λόγω
αυξημένου stress.

• Να οργανωθεί σύστημα παρακολού-
θησης των ατόμων που απελευθερώ-
νονται.

• να υπάρχει επαρκής ενημέρωση του
τοπικού πληθυσμού για το εγχείρη-
μα και να διασφαλιστεί η συναίνεση.

Λόγω των παραπάνω δυσκολιών κα-
μία περιβαλλοντική οργάνωση ή επι-
στημονικό ίδρυμα δεν έχει προβεί μέ-
χρι στιγμής σε ενέργειες αυτού του τύ-
που στην Ελλάδα. Μόνο η δασική υ-
πηρεσία και οι κυνηγετικές οργανώ-
σεις προσπαθούν να προβούν σε επα-
νεισαγωγές και ενδυναμώσεις πληθυ-
σμών θηρεύσιμων ειδών με σκοπό το
κυνήγι. Για τις ενέργειες αυτές χρησι-
μοποιούν την έννοια "εμπλουτισμός".

Στις προσπάθειες αυτές όμως, υπάρ-
χουν σοβαρές ελλείψεις, όπως το ότι
δεν γίνεται γενετικός έλεγχος και μελέ-
τη της επίπτωσης στους άγριους πλη-
θυσμούς, ενώ δεν δίνεται βαρύτητα
στο στάδιο εγκλιματισμού των ζώων
που απελευθερώνονται στο φυσικό πε-
ριβάλλον. Κατά τη μελέτη των κ.κ. Πε-
ρικλή Μπίρτσα, Χρήστου Σώκου από
την Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδο-
νίας-Θράκης και του κ. Ευσταθίου
Τσαχαλίδη από το Δημοκρίτειο Πανε-
πιστήμιο Θράκης, οι απελευθερώσεις
των φτερωτών είναι αναποτελεσματι-
κές, αφού μόλις μέσα σε ένα μήνα πε-
θαίνει το 70-90% των απελευθερωμέ-
νων θηραμάτων, ενώ τα ελάχιστα που
επιβιώνουν είναι από 7 έως και 23 φο-
ρές λιγότερο ικανά να αναθρέψουν νε-
οσσούς σε σχέση με τους άγριουs προ-
γόνους τους!

το οποίο προφανώς είχε απελευθερω-
θεί από τον ιδιοκτήτη του. Πάντα υ-
πήρχαν αφελείς οι οποίοι άφηναν στη
φύση τα άγρια ζώα που δεν ήθελαν
πια, όπως φίδια και άλλα ερπετά, αρ-
πακτικά ψάρια και τροπικά είδη, όμως
παλιότερα τα είδη αυτά δεν επιβίωναν.
Σήμερα, αντίθετα, λόγω του φαινομέ-
νου του θερμοκηπίου οι πιθανότητες
να επιβιώσουν και να αναπαραχθούν
είναι πολύ μεγάλες, με ανυπολόγιστες
επιπτώσεις στους πληθυσμούς των άλ-
λων ειδών.
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Οπότε, από τα παραπάνω
συμπεραίνουμε ότι δεν υφί-
σταται ο εν λόγω μύθος.
Μια από τις αφορμές για
να αρχίσουν να διαδίδο-
νται τέτοιες φήμες. είναι
κάποια υποτιθέμενη αύ-
ξηση των φιδιών σε μία
περιοχή, ή κάποιο περι-
στατικό δηλητηριώδους
δήγματος. Αν και είναι
φυσιολογικό να παρατη-
ρούνται εξάρσεις στον
πληθυσμό ενός είδους,
στις περισσότερες πε-
ριπτώσεις είναι οι
πυρκαγιές και οι άλ-
λες ανθρώπινες πα-
ρεμβάσεις στο περι-
βάλλον που έχουν ο-
δηγήσει τα είδη να
μετακινηθούν και να
βρεθούν πιο κοντά
σε οικισμούς. Επι-
πλέον, η εξαφάνιση των φυσι-
κών τους θηρευτών οδηγεί συ-
χνά πολλά είδη σε μικρή ανά-
καμψη.

Στη χώρα μας υπάρχουν κέ-
ντρα περίθαλψης άγριων ζώων
που δέχονται και φροντίζουν
τραυματισμένα άγρια ζώα. Όταν
ένα τραυματισμένο ζώο αναρρώ-
σει και έρχεται η ώρα να επανε-
νταχθεί στο περιβάλλον από το ο-
ποίο προήλθε, τα μέλη του κέ-
ντρου περίθαλψης το μεταφέρουν
εκεί και το απελευθερώνουν. Επί-
σης, λέγεται πως σε μια παλιότερη
αντιπαράθεση συγκεκριμένου κέ-
ντρου περίθαλψης με λαθροκυνηγούς,
έδωσε το έναυσμα στους λαθροθήρες
να ξεκινήσουν και να διασπείρουν το
μύθο αυτό, εις βάρος των εθελοντών,
τους οποίους πολλοί ονομάζουν ως
"οικολόγους" σε μία γενική έννοια

Πρέπει πια να δοθεί ένα τέλος σε τέ-
τοιες ανυπόστατες φήμες και να επικε-
ντρωθεί η προσοχή όλων, σε πραγμα-
τικές απειλές, όπως είναι για παράδειγ-
μα η εισαγωγή ξενικών ειδών... Πρό-
σφατα αλιεύθηκε πιράνχας στον Έβρο,
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Το αγαπημένο γαϊδουράκι των παιδιών, η Μαρία, δεν είναι πια μαζί μας

Τ
ην περασμένη Κυριακή έφυγε από

γηρατιά η συμπαθητική και ευγενι-

κή Μαρία, το αγαπημένο γαϊδου-

ράκι των παιδιών. Ηταν ένα ήσυχο και καλό-

βολο ζωντανό που βοηθούσε καρτερικά κι

αγόγγυστα για πολλά χρόνια στις δουλειές

της Φιλοδασικής στον Υμηττό. Ήταν πολύ-

τιμος «συνεργάτης» στα εκπαιδευτικά προ-

γράμματα και τις συμμετοχικές εκδηλώσεις

και αποτελούσε μόνιμη «ατραξιόν» για τα

παιδιά και τους επισκέπτες. Θα τη θυμόμα-

στε πάντα. Καλό σου ταξίδι Μαρία.
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πυρκαγιών είναι η αλλαγή της σύνθε-
σης της βλάστησης , καθώς τα ζώα ε-
ξαρτώνται από τον τύπο και την πυ-
κνότητα της βλάστησης σε µία περιο-
χή προκειμένου να τραφούν, να βρουν
καταφύγιο. Σε συνθήκες αποκατάστα-
σης οικοσυστημάτων που έχουν πληγεί
από πυρκαγιές, η θήρα συνιστά σοβα-
ρό παράγοντα κινδύνου για τους πλη-
θυσμούς της ορνιθοπανίδας, αλλά και
για άλλες ομάδες πανίδας, τόσο εξαι-
τίας της άμεσης θανάτωσης των ατό-
μων όσο και εξαιτίας της όχλησης που
προξενεί σε είδη που δεν αποτελούν
στόχους. Επίσης, τόσο οι καμένες πε-
ριοχές, όσο και οι άκαυτες νησίδες
βλάστησης και θέσεις με φυσική βλά-
στηση περιμετρικά των καμένων εκτά-
σεων, πρέπει να προστατευθούν, κα-
θώς πρόκειται να αποτελέσουν την πη-
γή για τον επανεποικισμό των πυρό-
πληκτων περιοχών με είδη πανίδας αλ-
λά και χλωρίδας. 

Υπό αυτές τις σοβαρές συνθήκες, οι
περιβαλλοντικές οργανώσεις τονίζουν
ότι είναι κρίσιμη η αναστολή της φετι-
νής κυνηγετικής περιόδου σε ολόκλη-
ρο το νησί της Χίου και κυρίως στις ε-
κτάσεις που γλίτωσαν από τις πυρκα-
γιές, έτσι ώστε να διασφαλισθούν α-
σφαλή καταφύγια για την άγρια ζωή.
Επίσης, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή
στην αυστηρή φύλαξη των άκαυτων
νησίδων βλάστησης όπου από τις αρ-
χές του Σεπτέμβρη θα σταθμεύσουν χι-
λιάδες μικρόπουλα κατά το μετανα-
στευτικό τους ταξίδι προς το Νότο και
τα οποία αναμένεται να κινδυνεύσουν
από την εκτεταμένη παράνομη συλλο-
γή τους με ξόβεργες, μια πρακτική που
συντελείται στη Χίο κάθε χρόνο.

Τουλάχιστον, ο Κυνηγετικός Σύλλο-
γος Χίου πήρε την πρωτοβουλία να
παροτρύνει τα μέλη του να απέχουν α-
πό τη θήρα. Όμως , όσο διατηρείται η
πολιτική απαξίωση που γνωρίζει το πε-
ριβάλλον και η διαχείρισή του από την
πολιτική ηγεσία, δεν θα υπάρχει βελ-
τίωση στα περιβαλλοντικά θέματα.

Την πεπατημένη και φέτος η Ρυθμιστική Θήρας 2012-2013

Φέτος, αντίθετα με προηγού-
μενες χρονιές, δεν υπήρχαν
υψηλές προσδοκίες από τις

περιβαλλοντικές οργανώσεις για την
φετινή ρυθμιστική κυνηγίου. Η οικονο-
μική κρίση και η έλλειψη χρηματικών
πόρων, οι αλλαγές που συνέβησαν στη
Διεύθυνση Δασών, Δρυμών και Θήρας
και η πολιτική διάθεση που υπάρχει ως
προς το περιβάλλον, είχαν δημιουργή-
σει, κάθε άλλο, παρά κλίμα αισιοδο-
ξίας για τη φετινή ρυθμιστική θήρας.

Έτσι, δεν έκανε εντύπωση που η
ρυθμιστική για το κυνήγι 2012-2013 α-
κολούθησε και φέτος την πεπατημένη.
Η κυνηγετική περίοδος 2012-2013 θα
διαρκέσει από τις 20 Αυγούστου έως
τις 28 Φεβρουαρίου 2013, ενώ κατ΄ ε-
ξαίρεση θα επιτραπεί το κυνήγι του α-
γριοκούνελου μέχρι τις 10 Μαρτίου
2013. Σύμφωνα με την απόφαση, για
κάθε θηρεύσιμο είδος έχουν οριστεί
συγκεκριμένες ημερομηνίες και επι-
τρεπόμενος αριθμός θηραμάτων για
κάθε κυνηγό. Οι κλιμακωτές ημερομη-
νίες (διαφορετικές ημερομηνίες λήξης
της κυνηγετικής περιόδου ανά είδος)
που, εδώ και χρόνια, οι περιβαλλοντι-
κές οργανώσεις ζητούσαν να καταργη-
θούν, παρέμειναν. Αντίθετα αυτό που
άλλαξε ήταν η παράταση της θήρας
του αγριόχοιρου κατά 10 μέρες στην
Πελοπόννησο (από 31 Δεκεμβρίου
στις 10 Ιανουαρίου) καθώς και η αύξη-
ση της ημερήσιας κάρπωσης κατά ένα
επιπλέον ζώο (από 3 σε 4).

Για άλλη μια φορά δεν πάρθηκαν συ-
γκεκριμένα μέτρα για το κυνήγι στις
πυρόπληκτες περιοχές κυρίως όσον α-
φορά την ορνιθοπανίδα, καθώς οι φετι-
νές πυρκαγιές θεωρούνται οι κατα-
στροφικότερες των τελευταίων πέντε ε-
τών. Υπενθυμίζουμε ότι μετά τις κατα-
στροφικές πυρκαγιές του 2007, με την
έλλειψη πολιτικής βούλησης από το τό-
τε ΥΠΕΧΩΔΕ και τις περιφερειακές
αρχές, αφέθηκε η απόφαση απαγόρευ-
σης κυνηγιού αποκλειστικά στα κατά
τόπους Δασαρχεία και δεν πάρθηκαν ε-
παρκή μέτρα για όλες τις πυρόπληκτες

περιοχές. Το ίδιο έγινε και φέτος, με πιο
τρανταχτό παράδειγμα την περίπτωση
της Χίου. Ενώ οι συνολικά καμένες ε-
κτάσεις από την πυρκαγιά στην Χίο α-
νέρχονται σε 152.001 στρέμματα αγρο-
τοδασικής έκτασης, η Διεύθυνση Δα-
σών Χίου θεώρησε επαρκή την ανα-
στολή του κυνηγιού για έξι μόνο μέρες!
Η έκδοση απόφασης αναστολής του
κυνηγιού ήταν σε ισχύ ως τις 27 Αυ-
γούστου!

Η αναστολή του κυνηγιού για ικανό
χρονικό διάστημα είναι ένα από τα α-
πολύτως απαραίτητα και επείγοντα μέ-
τρα για τη σταδιακή αποκατάσταση
της άγριας πανίδας μετά από πυρκα-
γιά. Στη Χίο, όπως και σε κάθε φυσική
περιοχή που πλήττεται από πυρκαγιά,
η άγρια πανίδα υφίσταται σοβαρές επι-
πτώσεις και είναι ιδιαίτερα ευάλωτη:
πολλά ζώα που δεν προλαβαίνουν ή
δεν μπορούν να διαφύγουν αποτεφρώ-
νονται, ενώ όσα επιβιώνουν χάνουν
τους χώρους όπου τρέφονται, ξεχειμω-
νιάζουν και φωλιάζουν. Εκτός αυτού,
τα ζώα τώρα απειλούνται εκ νέου από
το ανεξέλεγκτο κυνήγι που διεξάγεται
κάθε χρόνο, την έλλειψη καταφυγίων
και τροφής και τη διατάραξη του οικο-
συστήματος. Όσα ζώα μπόρεσαν να
διαφύγουν από τις φωτιές αναζητούν
καταφύγιο σε γειτονικές περιοχές, που
όμως έχουν απομείνει πλέον ελάχι-
στες. Σε περίπτωση που κυνηγηθούν
μπορεί να υπάρξει έως και εξαφάνιση
του πληθυσμού τους. Εκτός της αναζή-
τησης νέου καταφυγίου, τα ζώα με δυ-
σκολία μπορούν να βρουν τροφή, εφό-
σον μία από τις πολλές επιπτώσεις των



Τ
ο πιο καυτό κα-
λοκαίρι, με ασυ-
νήθιστα υψηλές

θερμοκρασίες, ήταν το φε-
τινό. Οι τρεις υψηλότερες
θερμοκρασίες που κατέ-
γραψαν οι σταθμοί του Ε-
θνικού Αστεροσκοπείου
Αθηνών (ΕΑΑ) μέσα στο
καλοκαίρι ήταν:

• 43.4 βαθμοί στη Λιβα-
δειά στις 16/07/2012

• 43.2 βαθμοί στη Σπάρτη
στις 16/07/2012

• 43.1 βαθμοί στα Τρίκα-
λα στις 16/07/2012

Ειδικά τον Ιούλιο και
τον Ιούνιο, οι μέσες μέγι-
στες θερμοκρασίες στο
σταθμό του Εθνικού Αστε-
ροσκοπείου Αθηνών (Ε-
ΑΑ) στο Θησείο ήταν ε-
ντυπωσιακά υψηλές, σύμ-
φωνα με τον Κώστα Λαγουβάρδο, Με-
τεωρολόγο στο Εθνικό Αστεροσκοπείο
Αθηνών.

Όπως προκύπτει από το αρχείο δεδο-
μένων του μετεωρολογικού σταθμού
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών
στο Θησείο, που λειτουργεί αδιάλειπτα
από το 1897, ο Ιούλιος ήταν ο πιο ζε-
στός μήνας από το 1897. Είχε μέση μέ-
γιστη θερμοκρασία τους 36,9 βαθμούς
Κελσίου, δηλαδή ήταν 4,6 βαθμούς υ-
ψηλότερη από το μέσο όρο της μέγι-
στης θερμοκρασίας που επικρατεί αυ-
τό το μήνα. Σύμφωνα με τις μετρήσεις
του σταθμού στο Θησείο από το 1897,
ακολουθεί ο Ιούλιος του 2007, του
2001, του 2000 και του 1987.

Όμως και ο Ιούνιος ήταν ο δεύτερος
θερμότερος Ιούνιος από το 1897, με μέ-
ση μέγιστη θερμοκρασία 33.5 βαθμών
παρουσιάζοντας θετική απόκλιση 3.7
βαθμών από την κλιματική τιμή του μή-
να (δηλαδή η μέση μέγιστη θερμοκρα-

σία ήταν 3,7 βαθμούς υψηλότερη από το
μέσο όρο της μέγιστης θερμοκρασίας
που επικρατεί αυτό το μήνα). Ο Ιούνιος
του 2003 ήταν ο πιο ζεστός Ιούνιος των
τελευταίων 115 ετών, ενώ μετά τον Ιού-
νιο του 2012 ακολουθεί ο Ιούνιος του
1999, του 2007 και του 1995.

Στον Υμηττό, όπου το Ινστιτούτο
Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημά-
των και Τεχνολογίας Δασικών Προϊό-
ντων (ΙΜΔΟ & ΤΔΠ) του ΕΘΙΑΓΕ,
στο πλαίσιο πάγιας συνεργασίας με τη
Φιλοδασική, έχει εγκαταστήσει, στο
Βοτανικό Κήπο του Αισθητικού Δά-
σους του Υμηττού, έναν Αυτόματο
Μετεωρολογικό Σταθμό, τα μετεωρο-
λογικά στοιχεία δείχνουν ότι τον Ιού-
λιο του 2012, η μέση μέγιστη θερμο-
κρασία ήταν στους 34,4 βαθμούς Κελ-
σίου, ενώ η απόλυτη μέγιστη θερμο-
κρασία έφτασε τους 39,7 βαθμούς
Κελσίου (στις 16 Ιουλίου 2012). Τον Ι-
ούνιο, η μέση μέγιστη θερμοκρασία ή-
ταν στους 31,6 βαθμούς Κελσίου, ενώ

η απόλυτη μέγιστη θερ-
μοκρασία έφτασε τους
36,9 βαθμούς Κελσίου
(στις 13 Ιουνίου 2012).

Όσον αφορά σε παγκό-
σμια κλίμακα, σύμφωνα
με την Εθνική Υπηρεσία
Ωκεανών και Ατμόσφαι-
ρας (ΝΟΑΑ) των ΗΠΑ, ο
φετινός Ιούλιος κατέχει
πολλά ρεκόρ. Ήταν ο τέ-
ταρτος πιο ζεστός στην
ξηρά και στους ωκεανούς
του πλανήτη μας από το
1880. Ειδικά στην ξηρά,
υπήρξε ο τρίτος πιο ζε-
στός και, ειδικότερα, στη
στεριά του Βορείου Ημι-
σφαιρίου, ο Ιούλιος του
2012 ήταν ο θερμότερος
όλων των εποχών.

Η συνδυασμένη μέση
παγκόσμια θερμοκρασία

στην ξηρά και τις θάλασσες του πλα-
νήτη διαμορφώθηκε στους 16,42 βαθ-
μούς Κελσίου και ήταν κατά 0,62 βαθ-
μούς υψηλότερη από το μέσο όρο του
20ού αιώνα (15,8 βαθμοί). Η μέση
θερμοκρασία της ξηράς ήταν κατά
0,92 βαθμούς υψηλότερη από τον πα-
γκόσμιο μέσο όρο του προηγούμενου
αιώνα και ειδικά στο Βόρειο Ημισφαί-
ριο ήταν 1,19 βαθμούς πάνω από το
μέσο όρο του προηγούμενου αιώνα.

Οι τρεις προηγούμενοι μήνες του
2012 (Απρίλιος, Μάιος και Ιούνιος) ε-
πίσης ανήκαν ο καθένας στους πέντε
πιο ζεστούς μετά το 1880. Ο Ιούλιος
του 2012 είναι ο 36ος συνεχόμενος Ι-
ούλιος με τη θερμοκρασία του πάνω α-
πό το μέσο όρο του 20ού αιώνα

Στους ωκεανούς της Γης ο φετινός Ι-
ούλιος ήταν ο έβδομος πιο θερμός στη
σύγχρονη Ιστορία με μισό βαθμό Κελ-
σίου πάνω από το μέσο όρο του προη-
γούμενου αιώνα (16,4 βαθμοί).

Θερμοκρασιακές ανωμαλίες στην ξηρά, 
σε βάση τριακονταετίας (1981-2010).

Πηγή Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (ΝΟΑΑ) 
των ΗΠΑ © NOAA.

ΤΟ ΘΕΡΜΟΤΕΡΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 

ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 115 ΕΤΩΝ!
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Ένα νέο διεθνή
δείκτη της υ-
γείας των θα-

λασσών δημιούργησαν
επιστήμονες του εξωτε-
ρικού. Ο Δείκτης Υγείας
των Ωκεανών (Ocean
Health Index) μετρά, κα-
τά βάση, πόσο αποτελε-
σματικά μία χώρα δια-
χειρίζεται τις θάλασσες
και τους ωκεανούς της,
τόσο από την οπτική γω-
νία της Φύσης, όσο και
των ανθρώπων. Μέχρι
τώρα, υπήρχαν αρκετοί
επιμέρους δείκτες αξιο-
λόγησης των θαλασσών
και είναι η πρώτη φορά που γίνεται μία προσπάθεια να δημι-
ουργηθεί ένας τόσο συνθετικός και ολοκληρωμένος δείκτης-
καθρέφτης της κατάστασης των ωκεανών. 

Ο δείκτης για την υγεία των θαλασσών και των ωκεανών
αναπτύχθηκε από Αμερικανούς και Καναδούς επιστήμονες
που εξέτασαν 171 Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες (θα-
λάσσιες περιοχές παράκτιων ή νησιωτικών κρατών που ε-
κτείνονται στα 200 ναυτικά μίλια στον ωκεανό). Όπως μετέ-
δωσε το Γαλλικό Πρακτορείο, οι Αμερικανοί και Καναδοί ε-
ρευνητές, με επικεφαλής τον Μπέντζαμιν Χάλπερν του πανε-
πιστημίου της Καλιφόρνια- Σάντα Μπάρμπαρα, που έκαναν
τη σχετική δημοσίευση στο «Nature», αξιολόγησαν την κα-
τάσταση σε 171 Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες (ΑΟΖ),
που περιλαμβάνουν περίπου το 40% των ωκεανών της Γης,
αποτελώντας έτσι ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα. Για την α-
ξιολόγηση των θαλασσών οι επιστήμονες έλαβαν υπόψη
τους 10 κριτήρια, μεταξύ των οποίων την καθαρότητα των
νερών, το ποσοστό στο οποίο μπορεί να θρέψει τον πληθυ-
σμό της χώρας, τα μέτρα κάθε χώρας για τον περιορισμό των
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τη βιοποικιλότητα, την
προστασία των ακτών, τις δυνατότητες αναψυχής, την αλι-
εία, την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας και τη γενικότε-
ρη αίσθηση που αποπνέει το φυσικό τοπίο.

Με βάση τα στοιχεία τους το υγρό στοιχείο στον πλανήτη
συγκέντρωσε κατά μέσον όρο 60 βαθμούς με άριστα το 100.
Σύμφωνα με τους ερευνητές, η συνολική εικόνα των ωκεα-
νών δεν δείχνει αποτυχία, όμως αναδεικνύει τη σημασία να
ληφθούν μέτρα προστασίας Είναι ενδεικτικό ότι σχεδόν μία
στις τρεις χώρες του πλανήτη «κόπηκε», καθώς συγκέντρω-
σε λιγότερους από 50 βαθμούς, ενώ μόνον το 5% των χωρών

πήρε πάνω από 70 βαθ-
μούς. Αναφορικά με τις
επιμέρους τομεακές α-
ξιολογήσεις, στον το-
μέα της αλιείας η μέση
παγκόσμια βαθμολογία
είναι απογοητευτική:
μόλις 25 βαθμοί.

Οι αναπτυσσόμενες
χώρες στη Δυτική Αφρι-
κή, τη Μέση Ανατολή
και την Κεντρική Αμε-
ρική είχαν τις πιο χαμη-
λές επιδόσεις στην υ-
γεία των θαλασσών με
βάση ένα νέο δείκτη
που επινοήθηκε από Α-
μερικανούς και Κανα-

δούς επιστήμονες. Οι πλουσιότερες χώρες σε βόρεια Ευρώ-
πη, Καναδά, Αυστραλία και Ιαπωνία απέσπασαν υψηλές
βαθμολογίες. Τη διαφορά στους αναπτυσσόμενους έκαναν οι
Σεϋχέλλες (κατέλαβε την 4η θέση με σκορ 73 στα 100, όπως
και η Γερμανία) και το Σουρινάμ, που κέρδισαν μια θέση
στην πρώτη δωδεκάδα με τις πιο υγιείς θάλασσες, ενώ από
τα αναπτυγμένα κράτη η Πολωνία και η Σιγκαπούρη ξεχώρι-
σαν για τις κακές τους επιδόσεις.

Την πρώτη θέση στην αξιολόγηση του Ocean Health In-
dex κατέλαβε η νήσος Τζάρβις (στη μέση του Ειρηνικού ω-
κεανού), με 86 βαθμούς. Υψηλή βαθμολογία απέσπασαν επί-
σης πολλά άλλα ακατοίκητα νησιά του Ειρηνικού Ωκεανού.
Από ευρωπαϊκές χώρες, υψηλότερα βρίσκεται η Γερμανία με
73 βαθμούς στην 4η θέση, η Εσθονία με 72 στην 6η και η
Ολλανδία με 70 στην 9η. Οι συντάκτες της μελέτης αναφέ-
ρουν ότι η Γερμανία, παρότι βιομηχανική χώρα, διαθέτει υ-
ψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής πολιτικής και γι’ αυτό συγκέ-
ντρωσε υψηλή βαθμολογία. Η Ελλάδα με 57 βαθμούς ισο-
βαθμεί στην 69η θέση με τις Ταϊβάν, Τουβαλού, Σαουδική Α-
ραβία, Λεττονία, γαλλικές κτήσεις του Ν. Ειρηνικού και τη
Λιθουανία. Τελευταία τερμάτισε η Σιέρα Λεόνε στη Δυτική
Αφρική με 36 βαθμούς.

Τέλος, προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι οι ερευνητές δεν
αναφέρονται καθόλου σε πρόσφατες μεγάλες περιβαλλοντι-
κές καταστροφές που είχαν μεγάλες επιπτώσεις την κατά-
σταση των θαλασσών, όπως το δυστύχημα στον Κόλπο του
Μεξικού το 2010 στις εγκαταστάσεις της ΒΡ, με διαρροή που
διήρκεσε περίπου τρεις μήνες (20/4 - 15/7) και η οποία υπο-
λογίζεται σε 17 έως 35 εκατομμύρια γαλόνια πετρελαίου.

Νέος δείκτης για την υγεία των θαλασσών της Γης

ΣΤΗΝ 69η ΘΕΣΗ Η ΕΛΛΑΔΑ
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ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Επιστολή με θέμα τη συγχώ-
νευση Φορέων Διαχείρισης
Προστατευόμενων Περιοχών

απέστειλαν στο ΥΠΕΚΑ δέκα οικολο-
γικές ΜΚΟ. Οι ΜΚΟ εκφράζουν σο-
βαρές επιφυλάξεις για την απόφαση
του υπουργείου και προειδοποιούν για
κίνδυνο οπισθοδρόμησης στις περι-
βαλλοντικές κατακτήσεις της χώρας.
Καλούν επίσης για πραγματοποίηση
αλλαγών με κριτήριο συγκεκριμένα οι-
κολογικά, γεωγραφικά, διοικητικά και
ιστορικά κριτήρια. Αντίστοιχες επιστο-
λές έχουν στείλει και άλλες οικολογι-
κές οργανώσεις όπως η Οικολογική
Κίνηση Πάτρας που καλεί τον υπουρ-
γό ΠΕΚΑ “να επανεξετάσει την πρό-
ταση αυτή διότι, είναι όχι μόνο ατεκ-
μηρίωτη, ως προς το σκοπό που υποτί-
θεται ότι υπηρετεί (μείωση της οικονο-
μικής επιβάρυνσης του Δημοσίου), αλ-
λά και θα αποδειχθεί επιζήμια όσον α-
φορά τους σκοπούς ουσίας που υπηρε-
τούν οι ιδρυθέντες προς εκπλήρωση υ-
ποχρέωσεών μας από την ευρωπαϊκή
περιβαλλοντική νομοθεσία Φορείς
Διαχείρισης”.

Αναλυτικότερα, η επιστολή των δέ-
κα ΜΚΟ έχει ως εξής:

Θέμα: Συγχώνευση Φορέων Διαχεί-
ρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,
Σε συνέχεια της χθεσινής ανακοίνω-

σης για την πρώτη φάση συγχωνεύσε-
ων και καταργήσεων φορέων του Δη-
μοσίου, οι περιβαλλοντικές μη κυβερ-
νητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) που συνυ-
πογράφουμε την παρούσα επιστολή
εκφράζουμε τις σοβαρές επιφυλάξεις
μας σχετικά με τη συγχώνευση των 29
φορέων διαχείρισης των προστατευό-
μενων περιοχών της χώρας σε 14 φο-
ρείς, κατά προσέγγιση, αντίστοιχους
των περιφερειών.

Οι φορείς διαχείρισης αποτελούν ου-
σιώδους σημασίας δομή για τη σωστή
λειτουργία του Εθνικού Συστήματος
Προστατευόμενων Περιοχών, όπως
αυτό θεσμοθετείται με τους νόμους
3937/2011, 2742/1999 και 1650/1986.
Η απόφαση συγχώνευσης των φορέων

διαχείρισης δεν φέρεται να βασίστηκε
σε κατάλληλα κριτήρια και μπορεί να
επιφέρει σημαντικές αρνητικές επι-
πτώσεις, καθώς προωθεί μια συγκε-
ντρωτική προσέγγιση που είναι αντίθε-
τη με τις ανάγκες των προστατευόμε-
νων περιοχών για συμμετοχική διαχεί-
ριση και συνεχή διαβούλευση σε τοπι-
κό επίπεδο.

Με δεδομένο ότι οι φορείς διαχείρι-
σης ουδέποτε έχουν λάβει επαρκή και
ουσιαστική θεσμική, πολιτική και οι-
κονομική υποστήριξη από την πολι-
τεία, έχουμε πολλές φορές στο παρελ-
θόν επισημάνει τις ελλείψεις και τις
δυσλειτουργίες που αντιμετωπίζουν.
Την ίδια στιγμή, οι περιβαλλοντικές μη
κυβερνητικές οργανώσεις επί χρόνια έ-
χουμε σταθεί δίπλα στους φορείς που
αντιμετωπίζουν σοβαρές αντιξοότητες
στην προσπάθειά τους για προστασία
των φυσικών θησαυρών της χώρας και
έμπρακτα έχουμε υποστηρίξει το έργο
τους.

Αν και συμφωνούμε ότι υπάρχει α-
νάγκη αναδιοργάνωσης του συστήμα-
τος διαχείρισης των προστατευόμενων
περιοχών, θεωρούμε ότι αυτή δεν αντι-
μετωπίζεται με μείωση του αριθμού
των φορέων διαχείρισης.

Απαιτείται η προώθηση συγκεκριμέ-
νων και ουσιαστικών θεσμικών και δο-

μικών αλλαγών που θα οδηγήσουν στη
δημιουργία ενός συνεκτικού και λει-
τουργικού Εθνικού Συστήματος Προ-
στατευόμενων Περιοχών, που θα κα-
λύπτει όχι μόνο τις περιοχές που σήμε-
ρα υπάγονται στην αρμοδιότητα των
29 φορέων διαχείρισης, αλλά και το
σύνολο των περιοχών που έχουν εντα-
χθεί στο οικολογικό δίκτυο Natura
2000. Τούτο άλλωστε αποτελεί υπο-
χρέωση της χώρας βάσει της κοινοτι-
κής οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, με την οποία
θεσπίζεται το δίκτυο Natura 2000.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στο σύστημα
διοίκησης των προστατευόμενων πε-
ριοχών πρέπει να γίνουν στη βάση συ-
γκεκριμένων οικολογικών, γεωγραφι-
κών, διοικητικών και ιστορικών κριτη-
ρίων. Η Επιτροπή Φύση, ως αρμόδιο
γνωμοδοτικό όργανο του ΥΠΕΚΑ, είχε
διατυπώσει και υποβάλει ήδη από το
περασμένο φθινόπωρο προς την πολιτι-
κή ηγεσία του Υπουργείου συγκεκριμέ-
νες προτάσεις, σε συνέχεια της αξιολό-
γησης των φορέων διαχείρισης. Επι-
πλέον έχουν ήδη κατατεθεί προτάσεις
από περιβαλλοντικές οργανώσεις και
άλλους φορείς για το μέλλον του συ-
στήματος προστατευόμενων περιοχών,
ενώ είχε υπάρξει πολιτική δέσμευση α-
πό την προηγούμενη κυβέρνηση για
οργάνωση δημόσιας διαβούλευσης.

Από το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης».
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Η προσέγγιση που ανακοινώθηκε
δεν φέρεται να λαμβάνει υπόψη της τα
παραπάνω ούτε και να βασίζεται σε
συγκεκριμένα κριτήρια, αφήνοντας
πολλά ανοιχτά ερωτήματα:
• Ποιοι θα είναι οι 14 φορείς διαχείρι-

σης, τι αρμοδιότητες θα έχουν και
ποιες περιοχές θα καλύπτουν;

• Ποια είναι η σημαντική εξοικονόμη-
ση πόρων που επιτυγχάνεται με δε-
δομένο ότι οι περισσότερες δαπάνες
καλύπτονται από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφό-
ρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) και όχι
από τον κρατικό προϋπολογισμό ενώ
τα διοικητικά συμβούλια δεν είναι α-
μειβόμενα και οι δαπάνες για οδοι-
πορικά ενδέχεται να αυξηθούν;

• Έχει συζητηθεί η πρόταση των συγ-
χωνεύσεων με την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, η οποία επί χρόνια έχει στηρί-
ξει τους φορείς διαχείρισης, ώστε να
μπορέσει η χώρα να συμμορφωθεί με
τις δεσμεύσεις της για προστασία
των προστατευόμενων περιοχών της;

• Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στην α-
πορρόφηση των κονδυλίων του ΕΠ-
ΠΕΡΑΑ, που αποτελούν και τη βασι-
κή πηγή χρηματοδότηση της λει-
τουργίας τους;

• Από πότε θα ισχύσουν οι αλλαγές; Έ-
χει ενδιαφέρον το γεγονός ότι την ίδια

στιγμή που γίνονται αυτές οι ανακοι-
νώσεις το ΥΠΕΚΑ στέλνει προσκλή-
σεις ορισμού εκπροσώπων σε διοικη-
τικά συμβούλια φορέων διαχείρισης
των οποίων η τριετής θητεία λήγει.

• Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στην εκ-
πλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων,
όπως είναι η υλοποίηση του έργου ε-
ποπτείας της κατάστασης προστα-
τευόμενων οικοτόπων και ειδών, που
απαιτείται από την οδηγία για τους
οικοτόπους 92/43/ΕΟΚ, η οποία έχει
ήδη καθυστερήσει σημαντικά;
Με τις ελάχιστες πληροφορίες που

έχουμε στη διάθεση μας δεν προκύπτει
ότι το μέτρο συγχώνευσης των φορέων
διαχείρισης των προστατευόμενων πε-
ριοχών θα εξοικονομήσει πόρους. Α-
ντίθετα, ενδέχεται να δημιουργήσει έ-
να θεσμικό και λειτουργικό κενό, απο-
δυναμώνοντας την αναπτυξιακή προο-
πτική των οικολογικά σημαντικότερων
περιοχών της χώρας και αγνοώντας ότι
η διαχείριση της φύσης δημιουργεί ευ-
καιρίες ενίσχυσης του τοπικού εισοδή-
ματος μέσω της αειφορικής αξιοποίη-
σης του φυσικού κεφαλαίου.

Εκτιμούμε ότι η απόφαση αυτή όχι
μόνο δε θα φέρει τα επιδιωκόμενα α-
ποτελέσματα αλλά ενέχει και το σοβα-
ρό κίνδυνο οπισθοχώρησης των περι-
βαλλοντικών κατακτήσεων που έχει

καταφέρει η Ελλάδα με κόπο τα τελευ-
ταία χρόνια.

Σας καλούμε να αναθεωρήσετε τη
συγχώνευση των φορέων διαχείρισης
και να προχωρήσετε σε μια ουσιαστική
διαβούλευση που θα θέσει τα ζητήματα
στην πραγματική τους βάση και θα α-
ξιολογήσει συστηματικά εναλλακτικές
προτάσεις με στόχο η θεσμική αναδιορ-
γάνωση να οδηγήσει σε μια αποτελε-
σματική λειτουργία του Εθνικού Συστή-
ματος Προστατευόμενων Περιοχών.

Από πλευράς μας είμαστε στη διάθε-
σή σας για να συζητήσουμε και να
συμβάλουμε με την εμπειρία μας στη
διαβούλευση για τη διαμόρφωση ενός
νέου συστήματος.

Με εκτίμηση,
Οι συνυπογράφουσες ΜΚΟ

- Αρκτούρος
- Αρχέλων

- Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
- Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος

και Πολιτισμού
- Ελληνική Εταιρία Προστασίας 

της Φύσης
- Εταιρία Προστασίας Πρεσπών

- Δίκτυο Μεσόγειος SOS
- Καλλιστώ

- MOm / Εταιρεία για τη Μελέτη και
Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας

- WWF Ελλάς

Πρέσπες, η εγκατάλειψη είναι φανερή...
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Χ
ιλιάδες χρόνια τώρα, οι
θαλάσσιες χελώνες
βγαίνουν από τη θάλασ-

σα και αναπαράγονται σε μικρές
και μεγάλες αμμουδιές της Νότιας
Πελοποννήσου. Μετά από σχεδόν
δύο μήνες στη θερμή αγκαλιά της
άμμου, τα αυγά της θαλάσσιας χε-
λώνας Καρέττα εκκολάπτονται και

τα μικρά χελωνάκια τρέχουν προς τη θάλασσα. Χρειάζεται
να περάσουν περίπου δυο δεκαετίες ώστε οι ελάχιστες χελώ-
νες που θα επιβιώσουν, να επιστρέψουν στην παραλία που
γεννήθηκαν για να αναπαραχθούν.

Οι θαλάσσιες χελώνες κάθε καλοκαίρι γεννούν τα αυγά
τους σε πολλές από τις αμμουδιές της Μεσσηνίας. Πιο γνω-
στή είναι η περίπου 10 χιλιομέτρων παραλία μεταξύ των πο-
ταμών Αρκαδικός και Νέδα (βορείως της πόλης της Κυπα-
ρισσίας) η οποία χαρακτηρίζεται ως η δεύτερη σημαντικότε-
ρη περιοχή ωοτοκίας της Καρέττα στη Μεσόγειο, με μέσο ό-
ρο περίπου 600 φωλιές ετησίως! Αλλά και σε άλλες μεσση-
νιακές παραλίες, όπως στη δυτική παραλία του Μεσσηνια-
κού Κόλπου, κοντά στην Κορώνη, στη Φοινικούντα, στη
Μεθώνη, στη Βοϊδοκοιλιά, στο Πετροχώρι, στο Ρωμανό, στο
Λαγκούβαρδο, οι θαλάσσιες χελώνες δημιουργούν τις φω-
λιές τους.

Δεδομένου ότι κάθε πληθυσμός είναι γενετικά απομονω-
μένος και ξεχωριστός, οι μικροί πληθυσμοί που χρησιμοποι-
ούν αυτές τις παραλίες, είναι πιο ευάλωτοι στις πιέσεις που
δέχονται είτε άμεσα (κίνδυνοι για τις ενήλικες, τα αυγά και
τους νεοσσούς), είτε έμμεσα με την υπο-
βάθμιση του θαλάσσιου χώρου και των
παραλιών ωοτοκίας.

Ο Σύλλογος Προστασίας Θαλάσσιας
Χελώνας ΑΡΧΕΛΩΝ, εκτός από το ιστο-
ρικό πρόγραμμα εδώ και σχεδόν τρεις δε-
καετίες, στον Κυπαρισσιακό Κόλπο, εκ-
πονεί και μικρότερα προγράμματα για τη
μελέτη και προστασία της αναπαραγω-
γής της θαλάσσιας χελώνας στις αμμου-
διές της Κορώνης (περίπου 75 φωλιές σε
παραλίες μήκους περίπου 4 χλμ.) καθώς
και του Ρωμανού-Πετροχωρίου (περίπου
25 φωλιές σε παραλίες μήκους περίπου
3,5 χλμ.) με τη συνεργασία ευαισθητο-
ποιημένων τοπικών φορέων και ατόμων.
Ειδικότερα στην παραλία Ρωμανού, η
προσπάθεια αυτή υποστηρίζεται ενεργά
από την Costa Navarino.

Η καρέττα στις «μικρές» παραλίες της Μεσσηνίας!

Οι πρώτες φωλιές για φέτος έχουν ήδη εντοπιστεί, σημαν-
θεί και προστατεύονται ώστε, δύο μήνες μετά, τα μικρά χε-
λωνάκια να φτάσουν με ασφάλεια στη θάλασσα ξεκινώντας
το μεγάλο ταξίδι για την επιβίωσή τους.

Η θαλάσσια χελώνα, σύμβολο της ζωής που απειλείται με
εξαφάνιση σε όλον τον κόσμο, αποτελεί ένα από τα σημαντι-
κότερα στοιχεία της Μεσσηνιακής φυσικής κληρονομιάς στο
πέρασμα των αιώνων. Σχεδόν το 1/6 της έκτασης της Μεσ-
σηνίας και οι περισσότερες από τις παραλίες ωοτοκίας της
θαλάσσιας χελώνας, έχουν ενταχθεί στο ευρωπαϊκό Δίκτυο
περιοχών υπό προστασία NATURA 2000 που δημιουργήθηκε
με σκοπό τη διατήρηση και βιώσιμη ανάπτυξή τους.
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Ηκοινότητα των Ελληνικών Βοτα-
νικών Κήπων είναι συγκλονι-

σμένη από την είδηση του τραγικού θα-
νάτου της Μαρίας Γεράρδη-Πασσαλή,
της χαράκτριας που συνέθεσε το σύμ-
βολο του Δικτύου των Κήπων. Η άτυχη
καλλιτέχνιδα έπεσε θύμα τροχαίου δυ-
στυχήματος στην πατρίδα της, τη Χίο
(επέβαινε σε λεωφορείο που έπεσε σε
χαράδρα) που επισκεπτόταν συχνά αν
και ζούσε στη Θεσσαλονίκη. Η Μαρία
Γεράρδη-Πασσαλή ήταν μια εμπνευ-
σμένη χαράκτρια-ζωγράφος και ενδυ-
ματολόγος με πολυσχιδή δραστηριότη-
τα και υπεύθυνη τα τελευταία χρόνια
του Εργαστηρίου Χαρακτικής του Ε’
Δημοτικού Διαμερίσματος Θεσσαλονί-
κης. Από την 2η κιόλας συνάντηση του
νεότευκτου Δικτύου των Ελληνικών
Βοτανικών Κήπων, το 2010, εμπνεύ-
στηκε και συνέθεσε το λογότυπο-σύμ-
βολο του Δικτύου, μια σπείρα που σχη-
ματίζει ο τρυφερός μίσχος του πανέ-
μορφου άνθους της Fritillaria pelinea.
Η Μαρία έδωσε το καλλιτεχνικό της
παρόν σε όλες τις συναντήσεις του Δι-
κτύου ως υπεύθυνη για τα πολλά και
ποικίλα καλλιτεχνικά δρώμενα. Η πιο
πρόσφατη δημιουργική της παρουσία
ήταν στο Διεθνές Συνέδριο Βοτανικών
Κήπων EUROGARD VI που πραγμα-
τοποιήθηκε στην πατρίδα της, την ό-
μορφη Χίο, όπου με την ομάδα της του
Εργαστηρίου Χαρακτικής από τη Θεσ-
σαλονίκη παρουσίασε εκθέσεις στο Ο-
μήρειο, στην Πινακοθήκη της Χίου και
στο Βοτανικό Κήπο του Αιγαίου, στα
Νένητα. Θα τη θυμόμαστε πάντα για τη
δημιουργικότητα, το ταλέντο και την
ευγένειά της. Το έργο της θα μείνει α-
κριβή παρακαταθήκη για όλους.

ΗΜαρία Γεράρδη-Πασσαλή γεννή-
θηκε στη Χίο και ζούσε και εργαζό-

ταν στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε ζωγραφι-
κή, χαρακτική και αρχιτεκτονική εσωτερι-
κού χώρου στο «Institute Weder» στη Ζυ-
ρίχη της Ελβετίας (1973-1978), λιθογρα-
φία στο Ερευνητικό Κέντρο Χαρακτικής

Χάθηκε πρόωρα η χαράκτρια 
που συνέθεσε το σύμβολο του Δικτύου των Ελληνικών Βοτανικών Κήπων

Νεάπολης Θεσσαλονίκης με τον Ruud
Matthes και την Erika Gutenschawager
(1998-2001) και έκανε ελεύθερες σπουδές
στην ενδυματολογία, τη μεταξοτυπία, την
κεραμική και το ψηφιδωτό. Δίδασκε ζω-
γραφική και χαρακτική από το 2001 στο
εργαστήρι εικαστικών τεχνών του Ε’ Δημο-
τικού Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης και εί-
χε πλούσια θητεία στο θέατρο (μεταξύ άλ-
λων επιμελήθηκε τα κοστούμια στην παρά-
σταση «Βαβυλωνία» του ΚΘΒΕ αλλά και
στους «Ιχνευτές» του ΔΗΠΕΘΕ Βορείου
Αιγαίου). Το 2005 δημιούργησε την Ομάδα
Διάδοσης Έρευνας Χαρακτικής (ΟΔΕΧ).
Είχε στο ενεργητικό της ατομικές εκθέσεις
και πολλές ομαδικές στην Ελλάδα και το ε-
ξωτερικό και συμμετοχή σε εκδόσεις. Έργα
της βρίσκονται σε πινακοθήκες (Πινακο-
θήκη Δήμου Θεσσαλονίκης, Πινακοθήκη
Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Πινα-
κοθήκη Χίου, Κυπριακή Πρεσβεία - Σπίτι
της Κύπρου) και σε ιδιωτικές συλλογές. Ή-
ταν μέλος του Συλλόγου Χίων Θεσσαλονί-
κης «Η Αγία Μαρκέλλα» και πρόσφατα είχε
οργανώσει το συμπόσιο χαρακτικής του
Συλλόγου Καλλιτεχνών Εικαστικών Τε-
χνών Βορείου Ελλάδος (ΣΚΕΤΒΕ) στο
Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης. Ηταν
Πρόεδρος των Φίλων της Βαλκανικής
Χλωρίδας, συνέθεσε το σύμβολο του Δικτύ-
ου Ελληνικών Βοτανικών Κήπων και επι-
μελήθηκε τα καλλιτεχνικά δρώμενα σε όλα
τα Συμπόσια του Δικτύου και στο Διεθνές
Συνέδριο Βοτανικών Κήπων Eurogard VI
που πραγματοποιήθηκε στα τέλη Μαΐου
στη Χίο.
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Εκατόμβη της άγριας ζωής
ο άξονας 
Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή
- Δύο αρκουδάκια νεκρά

Α
τύχημα με δύο νεκρά αρκου-
δάκια φετινής γέννας σημει-
ώθηκε στις 11 Ιουλίου το

βράδυ στον κάθετο οδικό άξονα Σιά-
τιστας-Κρυσταλλοπηγής! Στον ίδιο ά-
ξονα έχουν σημειωθεί συνολικά 13 α-
τυχήματα με θύματα άγρια ζώα στα
οποία έχουν σκοτωθεί 11 αρκούδες!

Λίγο πριν από τις 11 το βράδυ ο ΑΡ-
ΚΤΟΥΡΟΣ ενημερώθηκε από διερχό-
μενο οδηγό και η Ομάδα Άμεσης Ε-
πέμβασης έσπευσε στο σημείο του α-
τυχήματος. Τα δύο μικρά αρκουδά-
κια, που ήταν αδέλφια, βρέθηκαν δια-
μελισμένα και σε κοντινή απόσταση
μεταξύ τους. Όπως διαπιστώθηκε τα
δύο αρκουδάκια ήταν μόλις 4-5 μη-
νών, φετινής γέννας και ζύγιζαν περί-
που 15 κιλά. Πιθανότατα το ατύχημα
συνέβη την ώρα που τα δύο αρκου-
δάκια διέσχιζαν το δρόμο με τη μητέ-
ρα τους.

Όλα τα περιστατικά τροχαίων ατυ-
χημάτων με θύματα αρκούδες μέσα
στο 2012 αφορούν σε νεαρά αρκου-
δάκια που διανύουν τον πρώτο ή δεύ-
τερο χρόνο εκπαίδευσης από τη μη-
τέρα τους, γεγονός που σηματοδοτεί
τον αφανισμό μιας γενιάς αρκούδων.

«Είναι ένα ζώο που αναπαράγεται
δύσκολα και έχει μεγάλο ποσοστό
θνησιμότητας. Μία αρκούδα γεννάει
1-3 αρκουδάκια κάθε τρία χρόνια

στην καλύτερη περίπτωση!», δήλωσε
ο Επιστημονικός Συντονιστής του ΑΡ-
ΚΤΟΥΡΟΥ, Αλέξανδρος Καραμανλί-
δης θέλοντας να υπογραμμίσει τους
κινδύνους που εγκυμονούν για την ε-
πιβίωση των αρκούδων στην Ελλάδα
τέτοια ατυχήματα.

Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή: 
Ένας θανατηφόρος άξονας 
για την άγρια ζωή
Ο κάθετος οδικός άξονας Σιάτι-

στας-Κρυσταλλοπηγής όπου σημειώ-
θηκε το ατύχημα έχει αποδειχτεί ιδι-
αίτερα επικίνδυνος για τα άγρια ζώα.
Η ακατάλληλη περίφραξη του αυτοκι-
νητόδρομου και η απουσία ή ελλιπής
διαμόρφωση κατάλληλων διαβάσεων
για την άγρια πανίδα, συνεχίζουν να
αποτελούν τις βασικές αιτίες πρόκλη-
σης τροχαίων ατυχημάτων.

Με αφορμή το νέο περιστατικό ο
ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ πιέζει για την επίσπευ-
ση των διαδικασιών ολοκλήρωσης
του φράχτη κατάλληλων προδιαγρα-
φών από την Εγνατία Οδό ΑΕ, κατά
μήκος όλου του άξονα και ιδιαίτερα
στα τμήματα υψηλού κινδύνου, όπως
αυτά έχουν ήδη εντοπισθεί και χαρτο-
γραφηθεί από την επιστημονική μας
ομάδα.

Η κατασκευή του ενισχυμένου φρά-
χτη, για τον οποίο ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ πιέ-
ζει τις Αρχές από το 2007, έχει ήδη ε-
γκριθεί και το έργο βρίσκεται στη φά-
ση ανάθεσης αναδόχου εταιρείας.

Έργα περίφραξης αλλά και ενίσχυ-
σης της ειδικής σήμανσης οδών τα-
χείας κυκλοφορίας στη Δυτική Μακε-
δονία που έχουν καταγραφεί ως πε-
ράσματα αρκούδας από τον ΑΡ-
ΚΤΟΥΡΟ πρέπει να δρομολογηθούν
άμεσα προκειμένου να εξασφαλίσου-
με τόσο την ασφαλή διέλευση των ο-
χημάτων κατά τις νυχτερινές και πρώ-
τες πρωινές ώρες και τους πληθυ-
σμούς της αρκούδας.

ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ

ΑΝΙΜΑ: 
Λαθροθηρία στον Υμηττό
και φίδια στην Αθήνα

Γ
ια τον τραυματισμό ενός σπά-
νιου πτηνού στον Υμηττό, αλ-
λά και για τα φίδια που κρύ-

βονται στην Αθήνα μάς ενημερώνει ο
Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλ-
ψης Άγριας Ζωής «ΑΝΙΜΑ».

Λαθροθηρία στον Υμηττό
Μια ενήλικη αετογερακίνα (Buteo

rufinus), πυροβολημένη, βρέθηκε 6 Ι-
ουλίου από πολίτες στις υπώρειες
του Υμηττού, στην Ηλιούπολη. Το πε-
ριστατικό είναι σοβαρό, και λόγω του
είδους του πουλιού αλλά και της πε-
ριόδου (το κυνήγι απαγορεύεται τον
Ιούλιο). Μια υπόθεση είναι ότι το πυ-
ροβόλησε κάποιος «περιστεράς» για
να προφυλάξει τα περιστέρια του,
μιας και αυτό το χόμπι είναι σύνηθες
στην περιοχή. Σε κάθε περίπτωση
πρόκειται για σοβαρότατη παράβα-
ση.

Τα φίδια της Αθήνας
Η αλήθεια είναι ότι η Αθήνα έχει φί-

δια. Δεν τα βλέπουμε γιατί είναι πολύ
διακριτικές παρουσίες. Εμφανίζονται
συνήθως αν κάτι τα ενοχλήσει στο
χώρο που διαβιούν, μια εκσκαφή π.χ.
ή μια κατεδάφιση παλιού σπιτιού. Και
τότε προκαλείται ένας χωρίς λόγο
πανικός, γιατί οι περισσότεροι συ-
μπολίτες μας τα θεωρούν άκρως επι-
κίνδυνα. Χωρίς πραγματικό λόγο,
μιας και το μόνο φίδι που μπορεί να



προκαλέσει πρόβλημα με το δάγκω-
μά του στη χώρα μας είναι η οχιά.

Τα φίδια που συνήθως καλείται να
περισυλλέξει η ΑΝΙΜΑ, προκειμένου
να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να
ξεφοβηθούν οι έντρομοι περίοικοι
(βλέποντάς μας να τα πιάνουμε
συνήθως με γυμνά χέρια) είναι
λαφιάτες (Elaphe quatorlineata) και
σπιτόφιδα (Zamenis situla), αλλά δεν
λείπουν και οι σαΐτες (Platyceps
najadum) οι δενδρογαλιές (Hierophis
gemonensis) και οι σαπίτες (Malpolon
insignitus).

ΑΝΙΜΑ

WWF: οι χειρότερες χώρες
για τα άγρια ζώα

Η
χειρότερη χώρα σε ό,τι αφο-
ρά την προστασία της ά-
γριας ζωής είναι το Βιετνάμ,

σύμφωνα με έκθεση της WWF όπου
αξιολογούνται 23 ασιατικές και αφρι-
κανικές χώρες. Στη μελέτη της η
WWF αναφέρει ότι τα πάρκα τίγρεων
και η αδηφάγος όρεξη των ανθρώ-
πων για κέρατο ρινόκερου, που υπο-
τίθεται ότι έχει θεραπευτικές ιδιότη-
τες, έφεραν το Βιετνάμ στην πρώτη
θέση. Η γειτονική Κίνα, που θεωρείται
η μεγαλύτερη αγορά παράνομων
προϊόντων άγριας ζωής, τερμάτισε
δεύτερη, ενώ τρίτο ήρθε το Λάος.

Η έρευνα της WWF επικεντρώθηκε
σε χώρες όπου απειλούμενα ζώα
ζουν στην άγρια φύση, πωλούνται ή
σκοτώνονται για το κρέας τους. Η ζή-
τηση για παράνομα προϊόντα άγριας
ζωής είναι μεγαλύτερη στην Ασία, ό-
που το μεγαλύτερο μέρος του πληθυ-
σμού θεωρεί ότι τα προϊόντα αυτά έ-
χουν θεραπευτικές ιδιότητες, κάτι
που ποτέ δεν αποδείχθηκε επιστημο-
νικά. Μόνο στη Νοτιοανατολική Ασία,
το παράνομο εμπόριο άγριων ζώων ε-
κτιμάται ότι αποφέρει στο οργανωμέ-

νο έγκλημα κέρδη της τάξης των 10
δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως.

Στην έκθεσή της η WWF επισημαί-
νει ότι το Βιετνάμ είναι ο κύριος προ-
ορισμός για κέρατα ρινόκερου από
τη Νότιο Αφρική, όπου πέρυσι σφα-
γιάστηκαν 448 ζώα από τους λαθρο-
θήρες. Εκτός αυτού, το 2007 το Βιετ-
νάμ αποφάσισε να νομιμοποιήσει σε
πιλοτική βάση τα πάρκα τίγρεων, υ-
πονομεύοντας τις προσπάθειες που
είχαν συντελεστεί μέχρι τότε για την
προστασία τους. Και σαν να μην έ-
φτανε αυτό, τον Μάιο το υπουργείο
Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης
του Βιετνάμ πρότεινε την παρασκευή
φαρμάκων από μέρη τίγρεων που πε-
θαίνουν σε συνθήκες αιχμαλωσίας. Η
πρόταση κατακρίθηκε έντονα από πε-
ριβαλλοντικές οργανώσεις σε κάθε
γωνιά της Γης, που κατηγόρησαν το
Βιετνάμ ότι προσπαθεί εμμέσως να
νομιμοποιήσει το εμπόριο προϊόντων
από τίγρεις.

Photo AP

Εμπόριο εξωτικών πουλιών
στα Νησιά του Σολομώντα

Τ
α Νησιά του Σολομώντα θη-
σαυρίζουν από το «ξέπλυμα»
άγριων πτηνών, σύμφωνα με

έρευνα του δικτύου παρακολούθη-
σης άγριας ζωής «Traffic». Πιο συγκε-
κριμένα, ελέγχοντας αρχεία των χω-
ρών εισαγωγής οι ερευνητές της ορ-
γάνωσης  «Traffic» υπολόγισαν ότι πε-
ρίπου 54.000 εξωτικά πτηνά εξήχθη-

σαν παράνομα από τα Νησιά του Σο-
λομώντα την περίοδο 2000-2010. Εξ
αυτών, τα 40.000 δηλώθηκαν ότι προ-
έρχονται από προγράμματα αναπα-
ραγωγής σε ειδικές εγκαταστάσεις,
ενώ στην πραγματικότητα αιχμαλωτί-
στηκαν στην άγρια φύση. Τα περισ-
σότερα αποτελούν αυτόχθονα είδη
των Νησιών του Σολομώντα, ωστόσο,
όπως διαπιστώθηκε, πάνω από 13.000
πτηνά προήλθαν από ξένες περιοχές,
όπως για παράδειγμα η Ινδονησία και
η Παπούα Νέα Γουινέα.

Οι ερευνητές βέβαια δεν βρήκαν
αρχεία για την εισαγωγή των πτηνών
αυτών στα Νησιά του Σολομώντα. Ε-
κτός αυτού, δεν βρέθηκαν αρχεία για
την εξαγωγή τους από τα νησιά ή για
την έναρξη προγραμμάτων αναπαρα-
γωγής των πτηνών αυτών. Σημειώνε-
ται ότι τουλάχιστον 35 από τα είδη
που εξήχθησαν περιλαμβάνονται στην
Κόκκινη Λίστα της IUCN για τα απει-
λούμενα είδη. «Δεν υπάρχουν μονά-
δες αναπαραγωγής, μόνο κάποιες μο-
νάδες φύλαξης», διαβεβαίωσε αξιω-
ματούχος της Υπηρεσίας Διατήρησης
Περιβάλλοντος, αποκαλύπτοντας στην
ουσία ότι τα πουλιά αιχμαλωτίζονταν
και κρατούνταν μέχρι να εξαχθούν. Οι
βασικές χώρες εισαγωγής είναι η Μα-
λαισία και η Σιγκαπούρη.

Σημειώνεται ότι πρόσφατα τα νησιά
του Σολομώντα υπέγραψαν τη Σύμβα-
ση για το Διεθνές Εμπόριο των Απει-
λούμενων Ειδών (CITES), η οποία
ρυθμίζει το εμπόριο άγριων ζώων και
ζώων που αναπαράγονται σε συνθή-
κες αιχμαλωσίας.
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Το 2100 η σαβάνα 
θα έχει μετατραπεί σε δάσος

Ν
έα μελέτη του Πανεπιστημί-
ου «Goethe» στη Φραν-
κφούρτη, σε συνεργασία με

το Κέντρο Βιοποικιλότητας και Κλιμα-
τικής Έρευνας, συμπέρανε ότι μέχρι
το 2100 οι σαβάνες της Αφρικής θα
καλύπτονται από δέντρα. Δεδομένου
ότι οι υψηλές συγκεντρώσεις CO2
στο έδαφος και τον αέρα ενισχύουν
το μέγεθος και το φύλλωμα των δέ-
ντρων, οι ερευνητές υποστηρίζουν ό-
τι η «γονιμοποίηση» από το διοξείδιο
του άνθρακα στην ατμόσφαιρα θα ε-
πιφέρει σημαντικές αλλαγές σε ό,τι
αφορά τη βλάστηση στην Αφρική. Βέ-
βαια, όπως επισημαίνουν οι ερευνη-
τές, για να μετατραπούν οι σαβάνες
σε δάση πρέπει να ξεπεραστεί ένα
συγκεκριμένο όριο διοξειδίου του άν-
θρακα στην ατμόσφαιρα. Αυτό σημαί-
νει ότι κάθε σαβάνα θα μετατραπεί σε
δάσος διαφορετική χρονική περίοδο,
μειώνοντας τις πιθανότητες πρόκλη-
σης σοκ στο οικοσύστημα εξαιτίας
ταυτόχρονης αλλαγής. Όπως έδειξε
η έρευνα, στο παρελθόν τα δέντρα
στη σαβάνα στερούνταν το διοξείδιο
του άνθρακα με αποτέλεσμα να μην
αναπτύσσονται πολύ. Όμως, με τις υ-
ψηλές συγκεντρώσεις CO2 που βιώ-
νουμε στις μέρες μας, η ανάπτυξή
τους «απογειώνεται».

Παλαιότερες έρευνες είχαν δείξει
ότι η αύξηση της «γονιμοποίησης» α-

πό διοξείδιο του άνθρακα δεν θα επέ-
φερε αλλαγές στη βλάστηση, ωστό-
σο οι συγκεκριμένες μελέτες βασίζο-
νταν κατά κύριο λόγο σε οικοσυστή-
ματα του βορείου ημισφαιρίου ή σε ε-
μπορικά σημαντικά είδη. Στην πραγ-
ματικότητα μόνο η νέα έρευνα μελέ-
τησε πώς οι υψηλές συγκεντρώσεις
διοξειδίου του άνθρακα θα επηρεά-
σουν τα φυτά της σαβάνας.

Στο κενό έπεσε η πρόταση
για καταφύγιο φαλαινών

Ν
αυάγησε η πρόταση των
κρατών της Λατινικής Αμερι-
κής για δημιουργία καταφυ-

γίου φαλαινών στο Νότιο Ατλαντικό
Ωκεανό. Οι χώρες της Λατινικής Αμε-
ρικής παρουσίασαν την πρότασή
τους στην ετήσια σύνοδο της Διε-
θνούς Επιτροπής Φαλαινοθηρίας, υ-
ποστηρίζοντας ότι ένα καταφύγιο θα
βοηθούσε στη διατήρηση και την πα-
ρατήρηση των φαλαινών. Παρ’ όλο
που κατά την ψηφοφορία πάνω από
τις μισές χώρες την υπερψήφισαν, η
πρόταση δεν πέρασε, καθώς για να
περάσει χρειάζεται η πλειοψηφία των
τριών τετάρτων. Ο Marcos Pinta
Gama, εκπρόσωπος της Βραζιλίας
στη Διεθνή Επιτροπή Φαλαινοθηρίας,
δήλωσε ότι είναι απογοητευμένος α-
πό το αποτέλεσμα αλλά ικανοποιημέ-
νος για το γεγονός ότι διεξήχθη ψη-
φοφορία για το θέμα. Στη σύνοδο

που διεξήχθη στον Παναμά συζητή-
θηκαν και άλλα θέματα, όπως για πα-
ράδειγμα το κυνήγι φαλαινών από
τους αυτόχθονες ή ο ρόλος των Ηνω-
μένων Εθνών στη διατήρηση των κη-
τωδών.

Ο αρχαιότερος κρατήρας
πρόσκρουσης 
ανακαλύφθηκε 
στη Γροιλανδία

Έ
ναν κρατήρα διαμέτρου 100
χιλιομέτρων ανακάλυψαν
Ευρωπαίοι επιστήμονες στη

Γροιλανδία. Ο κρατήρας είναι αποτέ-
λεσμα πρόσκρουσης αστεροειδή ή κο-
μήτη ένα δισεκατομμύριο χρόνια πριν
από οποιαδήποτε άλλη γνωστή πρό-
σκρουση στη Γη. Μόνο 180 κρατήρες
πρόσκρουσης έχουν ανακαλυφθεί στη
Γη, όμως κάθε ανακάλυψη συνδέεται
με την εύρεση κρυμμένων θησαυρών.

Όπως εξήγησε μάλιστα ο επικεφα-
λής της διεπιστημονικής ομάδας, Δρ.
Adam A. Garde, περίπου το 30% αυ-
τών των κρατήρων περιέχουν πολύτι-
μους φυσικούς πόρους, όπως ορυ-
κτά, πετρέλαιο ή αέριο. Οι εντυπω-
σιακοί κρατήρες στο φεγγάρι σχημα-
τίστηκαν από προσκρούσεις αστερο-
ειδών και κομητών πριν 3 με 4 δισεκα-
τομμύρια χρόνια. Η Γη, που είχε ισχυ-
ρότερο βαρυτικό πεδίο, πρέπει να εί-
χε υποστεί πολύ μεγαλύτερες προ-
σκρούσεις εκείνη την περίοδο, ωστό-
σο τα στοιχεία έχουν χαθεί ή έχουν
καλυφθεί από πετρώματα.

Μέχρι σήμερα ο τίτλος του παλαιό-
τερου γνωστού κρατήρα ανήκε στον
κρατήρα «Vredefort» στη Νότιο Αφρι-
κή, ηλικίας δυο δισεκατομμυρίων ε-
τών, ο οποίος έχει υποστεί μεγάλη
διάβρωση. Ωστόσο, μια ομάδα επι-
στημόνων από το Κέντρο Γεωλογικών
Ερευνών Δανίας και Γροιλανδίας
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(GEUS), το Πανεπιστήμιο Cardiff στην
Ουαλία και το Πανεπιστήμιο Lund στη
Σουηδία, άλλαξε τα δεδομένα ανακα-
λύπτοντας ίχνη ενός γιγάντιου κρατή-
ρα πρόσκρουσης, ηλικίας τριών δισε-
κατομμυρίων ετών, κοντά στην περιο-
χή Μανιτσοκ στη Δυτική Γροιλανδία.

Σε δηλώσεις του ο Δρ. Iain McDonald
από τη Σχολή Γήινων και Ωκεάνιων Ε-
πιστημών του πανεπιστημίου Cardiff,
τόνισε ότι οι ερευνητές δεν ήταν εύκο-
λο να πείσουν την επιστημονική κοινό-
τητα για τη σημασία της έρευνάς
τους, ωστόσο η βιομηχανία ήταν ξεκά-
θαρη σε σχέση με τα πιθανά οφέλη α-
πό την ανακάλυψη νέων κρατήρων.
«Μας πήρε περίπου τρία χρόνια να
πείσουμε τους συναδέλφους μας στην
επιστημονική κοινότητα για τη σημα-
σία της έρευνάς μας, όμως η μεταλ-
λευτική βιομηχανία ήταν πολύ πιο δε-
κτική», επισήμανε.

Αναζητώντας 
το γιγάντιο καλαμάρι 
στον Ειρηνικό

Ο
εντοπισμός και η μαγνητο-
σκόπηση του μυθικού γιγά-
ντιου καλαμαριού Archi-

teuthis dux είναι ο στόχος της απο-
στολής ερευνητικής ομάδας που θα
πλεύσει στα νησιά Ογκασαβάρα, 880
χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας
της Ιαπωνίας, Τόκυο. Το γιγάντιο κα-
λαμάρι δεν έχει εντοπιστεί ποτέ ζω-
ντανό στο περιβάλλον του παρά μόνο

νεκρό ή λίγο πριν εκπνεύσει, ξεβρα-
σμένο σε κάποια ακτή. Οι ερευνητές
έχουν σκοπό την αποκάλυψη της ζωής
και των συνηθειών του καλαμαριού, το
οποίο επί της ουσίας παραμένει ένα
άγνωστο ζωικό είδος που έχει μελε-
τηθεί ελάχιστα, καθώς το Architeuthis
dux προτιμά βάθη από 120 μέτρα έως
1.600 μέτρα. Η ομάδα αποτελείται α-
πό την Υπηρεσία Θαλάσσιας και Χερ-
σαίας Επιστήμης και Τεχνολογίας της
Ιαπωνίας (JAMSTEC), το Discovery
Channel και το ιαπωνικό τηλεοπτικό
δίκτυο NHK και θα αποπλεύσει με το
μήκους 56 μέτρων σκάφος Alucia. Το
Alucia φέρει τρία βαθυσκάφη, το ένα
εκ των οποίων μπορεί να φτάσει σε
βάθος 1.000 μέτρων με πλήρωμα έ-
ναν οδηγό και δύο επιβάτες. 

Τα θηλυκά μέλη του είδους φτά-
νουν σε μήκος τα 14 μέτρα και σε βά-
ρος τα 270 κιλά, ενώ τα αρσενικά έ-
χουν το μισό μέγεθος. Το γιγάντιο κα-
λαμάρι εικάζεται ότι έχει τα μεγαλύ-
τερα μάτια στο ζωικό βασίλειο, μεγέ-
θους μπάλας του μπάσκετ και ορατό-
τητα ακόμη και σε βάθος που δεν
φθάνουν οι ακτίνες του ήλιου. Φέρει
οκτώ πλοκάμια και δύο μεγαλύτερα,
τα οποία χρησιμοποιεί κυρίως για να
συλλέγει την τροφή του, ενώ το στό-
μα του είναι εφοδιασμένο με ένα μυ-
τερό ράμφος, όπως ακριβώς και στο
μικρόσωμο συγγενή του. Μέχρι στιγ-
μής γνωρίζουμε ελάχιστα τόσο για
τον τρόπο που βρίσκει την τροφή
του, αλλά και για τις διατροφικές και
αναπαραγωγικές του συνήθειες. 

Πώς οι τουρίστες 
αφανίζουν τους ελέφαντες 

Τ
ο παράνομο διασυνοριακό ε-
μπόριο ασιατικών ελεφάντων
πλουτίζει τον τουρισμό της

Ταϊλάνδης, καταδικάζοντας το είδος
σε εξαφάνιση. Αυτό προκύπτει από
μυστική έρευνα της οργάνωσης «E-
cologist Film Unit» (EFU), που πρό-
σφατα δημοσίευσε ένα video σχετικά
με το θέμα. Πιο συγκεκριμένα, το
video δείχνει πώς 50 με 100 νεαροί
και θηλυκοί ελέφαντες αρπάζονται α-
πό τους οικοτόπους τους στη Βιρμα-
νία κάθε χρόνο και μεταφέρονται πα-
ράνομα σε τουριστικά πάρκα στην
Ταϊλάνδη.

Πολλά από τα ζώα χρησιμοποιού-
νται για να κουβαλούν τους τουρί-
στες, ενώ άλλα εκτίθενται σε πάρκα
άγριας ζωής. Όπως καταγγέλλουν οι
ακτιβιστές, αναρίθμητοι ελέφαντες
πεθαίνουν εξαιτίας του παράνομου ε-
μπορίου, με αποτέλεσμα να απειλεί-
ται σοβαρά ο πληθυσμός του είδους,
που κινδυνεύει με εξαφάνιση.

Η αιχμαλωσία ελεφάντων στην ά-
γρια φύση συχνά περιλαμβάνει τη δο-
λοφονία της μητέρας ή άλλων μελών
που προσπαθούν να προστατέψουν
τα νεογέννητα. Τα ελεφαντάκια που
αιχμαλωτίζονται υπομένουν φρικτά
βασανιστήρια (δέσιμο, αιχμαλωσία,
ασιτία, χτυπήματα) για να «λυγίσουν»,
δηλαδή να σπάσει το ηθικό τους. Ε-
κτιμάται ότι μόνο ένας στους τρεις
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νεαρούς ελέφαντες επιβιώνει αυτής
της απάνθρωπης διαδικασίας «εξημέ-
ρωσης».

Με αφορμή τη διεξαγωγή της επό-
μενης συνόδου της Σύμβασης για το
Διεθνές Εμπόριο των Απειλούμενων
Ειδών (CITES) στην Ταϊλάνδη, τον
Μάρτιο του 2013, οι περιβαλλοντικές
οργανώσεις απευθύνουν έκκληση
στις Αρχές της χώρας να ενισχύσουν
τις προσπάθειες για την καταπολέμη-
ση του παράνομου εμπορίου.

Τερμίτες εκρήγνυνται 
για να εξολοθρεύσουν 
τους εχθρούς 

Τ
ερμίτες του είδους «Neo-
capritermes taracua» εκρή-
γνυνται για να προστατεύ-

σουν την αποικία τους και να σκοτώ-
σουν τους εχθρούς τους. Οι ηλικιω-
μένοι εργάτες του είδους, που ζει στα
τροπικά δάση της Γαλλικής Γουϊάνας,
κουβαλούν στην πλάτη τους σάκους
με ένα τοξικό μπλε υγρό, το οποίο ε-
κτοξεύουν στους εχθρούς τους κα-
θώς εκρήγνυνται, επιτελώντας μια ύ-
ψιστη πράξη αυτοθυσίας.

Οι σάκοι που κουβαλούν στην πλά-
τη τους οι εργάτες τερμίτες αναπτύσ-
σονται μέρα με τη μέρα μέχρι να γε-
ράσουν και περιέχουν μπλε κρυστάλ-
λους. Όταν οι κρύσταλλοι αυτοί ανα-
μιχθούν με αδενικές εκκρίσεις από
την κοιλιά των τερμιτών, δημιουργεί-
ται μια χημική αντίδραση που αυξάνει
την τοξικότητα του εκρηκτικού αμυ-
ντικού μηχανισμού τους. Όσο μεγα-
λύτεροι είναι οι εργάτες τερμίτες, τό-
σο πιο τοξικά είναι τα σακίδιά τους.

Πρόκειται για τους τερμίτες εκεί-
νους που είναι λιγότερο χρήσιμοι
στην αποικία τους, γιατί λόγω των
«γηρατειών» δεν μπορούν να φέρουν
σε πέρας τις υποχρεώσεις και τα κα-

θήκοντά τους. Τα γηραιότερα άτομα
δεν είναι τόσο αποτελεσματικά στην
αναζήτηση τροφής και στη διατήρη-
ση της φωλιάς, συγκριτικά με τους
νεότερους εργάτες. Οι βιολόγοι εκτι-
μούν ότι ο αμυντικός μηχανισμός που
διαθέτουν μετατρέπει τους γερασμέ-
νους τερμίτες σε τοξικές βόμβες που
κατατροπώνουν τους εχθρούς, κάτι
που τους καθιστά τελικά χρήσιμους
στην αποικία παρά την ανικανότητά
τους. Ο ακριβής τρόπος με τον οποίο
συντίθενται οι κρύσταλλοι στην πλά-
τη των τερμιτών δεν έχει εξακριβωθεί
ακόμα, ενώ άγνωστο παραμένει επί-
σης αν και τα υπόλοιπα πέντε είδη
του γένους αναπτύσσουν τοξικά σα-
κίδια.

Μεταλλαγμένες πεταλούδες
βρέθηκαν στη Φουκουσίμα

Η
έκθεση σε ραδιενεργά στοι-
χεία στο περιβάλλον προκά-
λεσε γενετικές μεταλλάξεις

σε πεταλούδες στην Ιαπωνία, σύμ-
φωνα με νέα έρευνα του πανεπιστη-
μίου «Ryukyus», που δημοσιεύθηκε
στο επιστημονικό περιοδικό «Scientific
Reports».

Δυο μήνες μετά το πυρηνικό ατύχη-
μα στο εργοστάσιο της Φουκουσίμα,
τον Μάρτιο του 2011, μια ομάδα Ια-
πώνων ερευνητών συνέλεξε 144 ενή-
λικες πεταλούδες του είδους (Zizee-
ria maha) από 10 διαφορετικές τοπο-

θεσίες στην Ιαπωνία, μεταξύ των ο-
ποίων και η Φουκουσίμα. Συγκρίνο-
ντας τις μεταλλάξεις ανάμεσα στις
πεταλούδες που προέρχονταν από
διαφορετικές περιοχές, οι επιστήμο-
νες διαπίστωσαν ότι οι τοποθεσίες με
υψηλά ποσοστά ραδιενέργειας φιλο-
ξενούσαν πεταλούδες με πολύ μικρό-
τερα φτερά και ασυνήθιστα μικρά μά-
τια.

Εκτρέφοντας τις πεταλούδες που
συνέλεξαν σε εργαστήρια οι ερευνη-
τές παρατήρησαν πολλά γενετικά
προβλήματα, τα οποία δεν είχαν πα-
ρουσιαστεί στο αρχικό τους δείγμα,
όπως για παράδειγμα δυσμορφία
στις κεραίες, καθώς και μεταλλάξεις
στα πόδια και τα φτερά. Δηλαδή, οι ε-
πόμενες γενιές πεταλούδων, που
προέρχονταν από αναπαραγωγή του
αρχικού δείγματος στο εργαστήριο,
εμφάνιζαν περισσότερα και σοβαρό-
τερα προβλήματα. 

Έξι μήνες αργότερα, οι επιστήμο-
νες συνέλεξαν και πάλι ενήλικες πετα-
λούδες από 10 διαφορετικές περιο-
χές. Όπως διαπίστωσαν, αυτή τη φο-
ρά ο ρυθμός μετάλλαξης στις πετα-
λούδες της Φουκουσίμα ήταν διπλά-
σιος συγκριτικά με το δείγμα που είχε
συλλεχθεί από την ίδια περιοχή δυο
μήνες μετά το ατύχημα. Οι επιστήμο-
νες απέδωσαν τον υψηλότερο ρυθμό
μετάλλαξης στην κατανάλωση μολυ-
σμένης τροφής, αλλά και στις μεταλ-
λάξεις στο γενετικό υλικό των γονέων,
που πέρασαν στις επόμενες γενιές.
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«Μέχρι σήμερα πιστεύαμε ότι τα έ-
ντομα ήταν πολύ ανθεκτικά στη ρα-
διενέργεια», τόνισε σε δηλώσεις του
ο Δρ Joji Otaki, επικεφαλής της μελέ-
της. «Με αυτή την έννοια τα αποτελέ-
σματα μας ήταν απρόσμενα», προσέ-
θεσε ο ερευνητής.

Το καλό κρασί 
χρειάζεται τις σφήκες 

Τ
ην επόμενη φορά που θα πιεί-
τε μια γουλιά κρασί να κάνετε
την πρώτη πρόποση στις κοι-

νές σφήκες και στους μεγαλύτερους
μπάμπουρες. Κι αυτό γιατί τα ιπτάμε-
να έντομα με το φαρμακερό κεντρί ί-
σως κρύβουν το μυστικό των αρωμά-
των και της γεύσης του κρασιού.

Όπως λέει ο Ντούτσιο Καβαλιέρι,
καθηγητής μικροβιολογίας στο Πανε-
πιστήμιο της Φλορεντίας στην Ιταλία
“οι σφήκες είναι από τους μεγαλύτε-
ρους οινόφιλους”. Η ερευνητική ομά-
δα του Καβαλιέρι ανακάλυψε πως οι
σφήκες και οι μπάμπουρες δαγκώ-
νουν τα σταφύλια και συμβάλλουν
στην έναρξη της ζύμωσης ενόσω οι
καρποί είναι ακόμα στο αμπέλι. Αυτό
γίνεται διότι με το δάγκωμα, οι σφή-
κες μεταδίδουν ένα ένζυμο που ακού-
ει στο όνομα Saccharomyces cere-
visiae και που δεν είναι τίποτε άλλο α-
πό τη μαγιά που δημιουργεί το κρασί,
τη μπύρα και το ψωμί. Ο Καβαλιέρι
σημειώνει πως η ανακάλυψη είναι πο-
λύ σημαντική και για ένα διαφορετικό

λόγο: διότι υπογραμμίζει τη διασύν-
δεση ανάμεσα στις φυτικές και ζωι-
κές μορφές ζωής στο φυσικό κόσμο
και την εξάρτηση του ανθρώπου από
το αυτό το σύστημα σχέσεων.

Οι οινοποιοί μπορούν βέβαια να
προσθέσουν μαγιά εκ των υστέρων,
ωστόσο η γεύση δεν είναι η ίδια χω-
ρίς τη συμβολή της σφήκας η οποία
δίνει στο κρασί τα αρώματα και κυ-
ρίως την πολυπλοκότητα στη γεύση.
Οι επιστήμονες ανακάλυψαν τη σύν-
δεση ανάμεσα στις σφήκες και το
κρασί αναλύοντας τα γονίδια της μα-
γιάς, τα οποία βρίσκονται και στα ε-
ντόσθια των εντόμων. Δεν είναι άλλω-
στε τυχαίο το γεγονός ότι οι αρχαίοι
Ρωμαίοι φύτευαν λουλούδια δίπλα
στα αμπέλια ώστε να προσελκύσουν
πολύτιμα για τη ζύμωση και την ποιό-
τητα του κρασιού έντομα.

Η εξελικτική βιολόγος του Χάρβαρντ
Αν Πρινγκλ που δεν έλαβε μέρος στην
έρευνα δήλωσε πως τα ευρήματα
στέλνουν δύο βασικά μηνύματα: τα με-
γάλα κρασιά χρειάζονται τα έντομα και
οι άνθρωποι δεν γνωρίζουμε τίποτα
ουσιαστικό σχετικά με την οικολογία.

Η έρευνα δημοσιεύεται στην επιθε-
ώρηση Proceedings of the National
Academy of Sciences.

Τα παράσιτα 
δυναμώνουν λόγω 
της κλιματικής αλλαγής

Ό
λο και πιο επικίνδυνα γίνο-
νται τα παράσιτα εξαιτίας
της κλιματικής αλλαγής,

σύμφωνα με νέα μελέτη του Πανεπι-
στημίου «Oakland», στις Ηνωμένες Πο-
λιτείες. Τα παράσιτα, οι μικροσκοπικοί
οργανισμοί που προκαλούν ελονοσία
και μύκητες, προσαρμόζονται πολύ
γρηγορότερα στις κλιματικές αλλαγές,
σε σύγκριση με τα ζώα στα οποία ζουν.
Όπως εξηγούν οι επιστήμονες, αυτό

συμβαίνει γιατί είναι μικρότερα και με-
γαλώνουν πολύ πιο γρήγορα.

Στο πλαίσιο της έρευνας οι επιστή-
μονες τοποθέτησαν 80 δενδροβατρά-
χους από την Κούβα σε ειδικούς θα-
λάμους με κυμαινόμενες θερμοκρα-
σίες. Όλοι οι βάτραχοι εκτέθηκαν στο
μύκητα Batrachochytrium dendroba-
tidis, που συχνά οδηγεί τα αμφίβια
στο θάνατο. Σε ένα από τα πειράματα
αποδείχτηκε ότι οι βάτραχοι που κρα-
τούνταν σε θερμοκρασία 25 βαθμών
Κελσίου για τέσσερις εβδομάδες άρ-
χισαν να υποφέρουν από πολύ περισ-
σότερες μολύνσεις όταν η θερμοκρα-
σία του θαλάμου τους μειώθηκε
στους 15 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα,
οι βάτραχοι που ζούσαν ήδη σε θερ-
μοκρασία 15 βαθμών Κελσίου ήταν σε
καλύτερη κατάσταση. Σε ένα άλλο
πείραμα, οι βάτραχοι που καθημερινά
εκτίθονταν σε θερμοκρασίες από 15
ως 25 βαθμούς Κελσίου, θερμοκρα-
σίες που τυπικά λαμβάνουν χώρα στο
πλαίσιο της εναλλαγής από την ημέρα
στη νύχτα, αποδείχθηκε ότι ήταν πολύ
πιο ανθεκτικοί απέναντι στον μύκητα.
«Η αύξηση των κλιματικών αλλαγών
ενδέχεται να διευκολύνει τα παράσιτα
να μολύνουν τους ξενιστές τους», τό-
νισε σε δηλώσεις του ο Δρ. Thomas
Raffel, που συμμετείχε στην έρευνα.
«Πιστεύουμε ότι αυτό θα μπορούσε
να εντείνει τις επιπτώσεις ορισμένων
ασθενειών», προσέθεσε ο ερευνητής.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στην επιστη-
μονική επιθεώρηση «Nature Climate
Change».



ΦΥΣΗ & ΖΩΗ34

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
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