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Ένωση Αθηνών

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΑΣΗ

ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΑΣΗ

ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ



Κλείσε το Δάσος στην καρδιά σου!

Γίνε συνδρομητής στο περιοδικό

ΦΥΣΗ & ΖΩΗ
Κάνε δώρο μια συνδρομή σε φίλους.

Φύτεψε ένα δέντρο

με την ευκαιρία της γέννησης ενός παιδιού!

Δικού σου ή φίλων.

Το παιδί θα έχει ένα δικό του δέντρο

να μεγαλώνει μαζί του.

Θα έρχεται να το βλέπει στο Δάσος

και να το φροντίζει.

Συνδρομή για ένα χρόνο 25 €
Πληροφορίες καθημερινά 9:00 - 14:00

Ένωση Αθηνών ΗΡΟΔΟΤΟΥ 10 - 10675 ΑΘΗΝΑ- ΤΗΛ.: 210-7220866
e-mail: contact@philodassiki.org
www.philodassiki.org

Ένωση Αθηνών

Κλ
είσε το Δάσος στηνΚαρδιάσου

www.philodassiki.org



To περιοδικό «ΦΥΣΗ & ΖΩΗ» τυπώνεται σε χαρτί Freelife Cento 120gr, 100% ανακυκλωμένο, πιστοποιημένo με FSC (Αειφορική Δασική Διαχείριση).
Οικολογικές προδιαγραφές:

ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΗΣ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Βραβείο 
Ακαδημίας Αθηνών

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1970

IΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΔΡΥΤΡΙΑ
ΚΑΙΤΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΜΕΛΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΜΠΑΜΠΗΣ ΛΙΑΠΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΑΤΣΙΟΣ
ΜΑΡΘΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ:
ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΜΕΛΑΣ
ΗΡΟΔΟΤΟΥ 10 -10675 ΑΘΗΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΑ:
ΗΡΟΔΟΤΟΥ 10 - 10675 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 72 20 866
FAX: 210 72 91 628
e-mail: contact@philodassiki.org
http// www.philodassiki.org

ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ:
AIK. AΔΑΜΗ
ΤΗΛ.: 210 23 15 201
e-mail: adamilam@otenet.gr

KΩΔΙΚΟΣ 1725

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: TΗΛ. 210 72 20 866

ΜΕΛΗ ..........................................40 €
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ..........................25 €
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ κ.λπ...40 €

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΡΟΣ:
ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:
ALPHA BANK
GR59 0140 1070 1070 0210 1062 816
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Ένωση Αθηνών
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4. Ελληνικά Δάση και Κλιματική Αλλαγή.
8. Τα μεταλλαγμένα ξανά στο προσκήνιο.

10. Η φαρμακευτική χρήση των φυτών 
στην αρχαιότητα και σήμερα.

13. Επέκταση του Βοτανικού Μονοπατιού 
στο Αισθητικό Δάσος με τους εθελοντές της Alpha Bank.

16. Το Μάζεμα της Ελιάς - Οικογενειακή εκδρομή.
20. Η Γιορτή της Άνοιξης στο Αισθητικό Δάσος Υμηττού.

Αγαπητά Μέλη, αγαπητοί Φίλοι

H ανάπτυξη και η προστασία των Δασών υ-

πήρξε ο βασικός στόχος της Φιλοδασικής

από τότε που ιδρύθηκε. Οι προσπάθειές της

όλα αυτά τα χρόνια, με όλες τις δυσκολίες και τα προβλήμα-

τα, απέδωσαν και τα αποτελέσματα είναι ορατά.

Το Αισθητικό Δάσος, ένα ολόκληρο δάσος δίπλα στην Α-

θήνα, είναι πραγματικότητα. Όμως τώρα πια εχθρός του δά-

σους δεν είναι μόνο οι κάθε λογής καταπατητές, πυρομανείς

και αξιοποιητές της περιοχής. Η κλιματική αλλαγή σε παγκό-

σμιο επίπεδο είναι η μεγάλη απειλή. Και δυστυχώς ο κόσμος,

από άγνοια περισσότερο, δεν συνειδητοποιεί πόσο πολλές α-

πό τις δραστηριότητές μας επιβαρύνουν το περιβάλλον. Φυ-

σικά και τα οικονομικά συμφέροντα φροντίζουν να «αγνο-

ούν» τα σήματα κινδύνου.

Η Φιλοδασική ξεκίνησε μαζί με την Ευώνυμο Οικολογική

Βιβλιοθήκη και την εταιρεία ΥΛΗ - Διαχείριση και Προστα-

21. Τα δέντρα ασπίδα προστασίας 
από τους ρύπους της αιθαλομίχλης.

22. Η ανακύκλωση ως τρόπος ζωής.
24. Η απώλεια των εντόμων-επικονιαστών 

πλήττει την γεωργική παραγωγή.
26. Eθελοντικός καθαρισμός

του Βοτανικού Κήπου του Πανεπιστημίου Αθηνών.
28. Μικρές ειδήσεις. 

σία Περιβάλλοντος, την προσπάθεια να προκαλέσει συζητή-

σεις και δράσεις, οργανώνοντας ημερίδα με θέμα «Ελληνικά

Δάση και Κλιματική Αλλαγή». Το 2010 έγινε η πρώτη Ημε-

ρίδα και τώρα η επόμενη.

Το συμπέρασμα από τις ομιλίες καταξιωμένων επιστημόνων

και από τις συζητήσεις με ενδιαφερόμενους φορείς είναι ότι εί-

ναι επιτακτική η ανάγκη να εφαρμοστούν μέτρα προσαρμογής

και διαχείρισης των δασών στην αλλαγή του κλίματος. 

Διαβάζοντας λίγο πιο προσεκτικά τις ενδιαφέρουσες πα-

ρουσιάσεις των ομιλητών και την συζήτηση που ακολούθη-

σε, αντιλαμβάνεται κανείς πόσο σοβαρό είναι το θέμα και

πόσο άμεσα πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα. Αλλά

και πόσο υποχρέωση έχουμε όλοι μας να βοηθήσουμε να το

συνειδητοποιήσουν περισσότεροι άνθρωποι, ιδίως νέοι και

να το αντιμετωπίσουν σοβαρά. Είναι το λιγότερο που μπο-

ρούμε να κάνουμε.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ / ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ / ΜΑΡΤΙΟΣ 2014
ΤΕΥΧΟΣ 171
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H
Φιλοδασική Ένωση

Αθηνών, η Ευώνυμος

Οικολογική Βιβλιοθή-

κη και η εταιρεία ΥΛΗ

- Διαχείριση και Προ-

στασία Περιβάλλοντος συνδιοργάνω-

σαν εκδήλωση με θέμα: «Ελληνικά δά-

ση και Κλιματική Αλλαγή / Εξέλιξη -

Προσαρμογή». Η εκδήλωση πραγματο-

ποιήθηκε στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο

Αμαλία και κατά κοινή ομολογία ήταν

πολύ επιτυχημένη.

Χαιρετισμό εκ μέρους του Ειδικού

Γραμματέα Δασών απεύθυνε ο κ. Δημή-

τρης Βακάλης, εκ μέρους της Φιλοδασι-

κής ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γεώρ-

γιος Μελάς και εκ μέρους της εταιρείας

«ΥΛΗ» ο κ. Θέμης Αδαμόπουλος.

Οι προσκεκλημένοι παρακολούθησαν

τις ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις από

τους διακεκριμένους ομιλητές που ανα-

φέρθηκαν με λεπτομέρεια στο θέμα δί-

νοντας τις πλέον σύγχρονες πτυχές του. 

Ελληνικά Δάση 
& Κλιματική Αλλαγή

Οι προσκεκλημένοι παρακολουθούν με ενδιαφέρον τις παρουσιάσεις από τους ομιλητές.

Εξέλιξη - Προσαρμογή

Η Ελλάδα, ως μεσογειακή χώρα,

προβλέπεται να είναι από τις πιο

ευπαθείς στην κλιματική αλλαγή

σε ευρωπαϊκό επίπεδο εξαιτίας

της συνδυασμένης δράσης της

αύξησης της θερμοκρασίας και

της μείωσης των βροχοπτώσεων

σε περιοχές που ήδη υποφέρουν

από λειψυδρία.
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Ο Καθηγητής Δημήτριος Λάλας, τ.

Πρόεδρος του Εθνικού Αστεροσκοπείου

Αθηνών στην εναρκτήρια ομιλία αναφέρ-

θηκε διεξοδικά στα πιο πρόσφατα στοι-

χεία που αφορούν την κλιματική αλλαγή,

η κα Καλλιόπη Ραδόγλου, Καθηγήτρια

του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρά-

κης παρουσίασε εισήγηση με θέμα: «Επί-

δραση της Κλιματικής Αλλαγής στα Δασι-

κά Οικοσυστήματα. Προτεινόμενα Δια-

χειριστικά Μέτρα για την Ενίσχυση της

Προσαρμογής τους» με στοιχεία από δύο

τρέχοντα διεθνή ερευνητικά προγράμμα-

τα στα οποία συμμετέχει η χώρα μας, ο

Δασολόγος κ. Θέμης Αδαμόπουλος, της

εταιρείας «ΥΛΗ - Διαχείριση και Προστα-

σία Περιβάλλοντος», αναφέρθηκε στην α-

πογραφή δασών ως εργαλείο σχεδιασμού

μέτρων για την προσαρμογή στην κλιμα-

τική αλλαγή, ο Δρ Παναγιώτης Μιχόπου-

λος, ερευνητής του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ,

μίλησε για την «Επίδραση της κλιματικής

αλλαγής στον οργανικό άνθρακα των δα-

σικών εδαφών» και ο κ. Παναγιώτης Τρί-

γκας, Λέκτορας του Γεωπονικού Πανεπι-

στημίου Αθηνών έκλεισε τον κύκλο των

παρουσιάσεων αναφερόμενος στον ρόλο

των καταφυγίων στη διατήρηση της δασι-

κής χλωρίδας και βλάστησης υπό συνθή-

κες κλιματικής αλλαγής.

Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας έγινε

συζήτηση με θέμα: «Η Κλιματική Αλλα-

γή στην Εποχή της Κρίσης» κατά την ο-

ποία ανέπτυξαν τις απόψεις τους εκπρό-

σωποι οικολογικών οργανώσεων. Προ-

σκεκλημένοι ήταν: ο κ. Δημήτρης Βακά-

λης, εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυν-

σης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών

και Φυσικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ, o

κ. Δημήτρης Ιμπραήμ, συντονιστής εκ-

στρατειών της Greenpeace για τις Κλι-

ματικές Αλλαγές και την Ενέργεια, η κα

Εύη Κορακάκη, υπεύθυνη Δασικού

Προγράμματος του WWF-Ελλάς, η κα

Κωνσταντίνα Ντεμίρη, υπεύθυνη Θεμά-

των Περιβαλλοντικής Πολιτικής της

Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας

και από τη Φιλοδασική Ένωση Αθηνών

ο κ. Νίκος Πάγκας. Τη συζήτηση συντό-

νισε ο κ. Σάκης Κουρουζίδης από την

Ευώνυμο Οικολογική Βιβλιοθήκη.

Πρέπει να προσαρμοστούν τα διαχειριστικά μέτρα, προκειμένου τα δάση να διατηρή-
σουν την αντοχή τους, να προστατεύονται αποτελεσματικά από τις πυρκαγιές και η εκ-
μετάλλευση του ξύλου και της βιομάζας να ακολουθεί τις αρχές της αειφορίας.

Ο κ. Δημήτρης Βακάλης, εκπρόσωπος
της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και
Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλ-
λοντος του ΥΠΕΚΑ, απευθύνει χαιρετισμό.

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Φιλοδασι-
κής Ένωσης Αθηνών κ. Γεώργιος Μελάς
απευθύνει χαιρετισμό.

Ο Δρ Δημήτριος Λάλας, Καθηγητής
Πανεπιστημίου, τ. Πρόεδρος Εθνικού Α-
στεροσκοπείου Αθηνών.
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Από τη συζήτηση προέκυψαν 

τα παρακάτω συμπεράσματα:

Η Ελλάδα, ως μεσογειακή χώρα, προ-

βλέπεται να είναι από τις πιο ευπαθείς

στην κλιματική αλλαγή σε ευρωπαϊκό ε-

πίπεδο εξαιτίας της συνδυασμένης δρά-

σης της αύξησης της θερμοκρασίας και

της μείωσης των βροχοπτώσεων σε πε-

ριοχές που ήδη υποφέρουν από λειψυ-

δρία. Είναι συνεπώς επιτακτική η ανά-

γκη εκπόνησης στρατηγικών και εφαρ-

μογής μέτρων προσαρμογής της δασι-

κής διαχείρισης στην αλλαγή του κλίμα-

τος.

Οι διαχειριστικοί στόχοι πρέπει να

προσαρμοστούν στη διατήρηση υγιών

δασών που θα επιτελούν τον φυσικό

τους ρόλο, να δεσμεύουν CO2 μέσω της

φωτοσύνθεσης και να το αποθηκεύουν

ως βιομάζα. Αντίστοιχα θα πρέπει να

προσαρμοστούν τα διαχειριστικά μέ-

τρα, προκειμένου τα δάση να διατηρή-

σουν την αντοχή τους, να προστατεύο-

νται αποτελεσματικά από τις πυρκαγιές

και η εκμετάλλευση του ξύλου και της

βιομάζας να ακολουθεί τις αρχές της α-

ειφορίας.

Προϋπόθεση για τα παραπάνω αποτε-

λεί, μεταξύ των άλλων, η ολοκλήρωση

Από αριστερά: Η Δρ Καλλιόπη Ραδόγλου, Καθηγήτρια Δημοκρι-
τείου Πανεπιστημίου Θράκης, ο κ. Νίκος Πάγκας, που εκπροσώπη-
σε την Φιλοδασική Ένωση Αθηνων στην συζήτηση, ο Πρόεδρος της
Φιλοδασικής κ. Μιχαήλ Μελάς, ο κ. Χαράλαμπος Λιάπης και ο κ.
Γεώργιος Μελάς, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Φιλοδασικής.

Ο Δρ Δημήτριος Λάλας (κέντρο), Καθηγητής Πανεπιστημίου, τ.
Πρόεδρος Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, συνομιλεί με τον κ.
Γεώργιο Μελά (δεξιά), Aντιπρόεδρο του Δ.Σ της Φιλοδασικής
και τον κ. Σάκη Κουρουζίδη, Πρόεδρο της Ευωνύμου Οικολογι-
κής Βιβλιοθήκης.

Ο κ. Θέμης Αδαμόπουλος από την εται-
ρεία ΥΛΗ - Διαχείριση και Προστασία
Περιβάλλοντος.

Ο Δρ Παναγιώτης Τρίγκας, Λέκτορας
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
και συνεργάτης της Φιλοδασικής,

Η Δρ Καλλιόπη Ραδόγλου, Καθηγήτρια
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Ο Δρ Παναγιώτης Μιχόπουλος, ερευ-
νητής του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.
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της σύνταξης του δασικού χάρτη της

χώρας και η διενέργεια της απογραφής

των δασών με σύγχρονο τρόπο για την

απόκτηση πολύτιμων στοιχείων για τη

χάραξη της στρατηγικής και τον σχεδια-

σμό της διαχείρισης. Μόνιμη μέριμνα

σε όλο αυτό το πλαίσιο πρέπει να είναι

και η αποκατάσταση των υποβαθμισμέ-

νων οικοσυστημάτων και η προστασία

τους από τις πιθανές αλλαγές χρήσης.

Τέλος, για να διαφυλαχθεί το μεγάλο

κεφάλαιο της υψηλής βιοποικιλότητας

της χώρας μας θα ήταν πρόσφορο να

προσδιοριστούν χωρικά τα καταφύγια

που θα προστατέψουν τα περισσότερα

είδη ή ένα μεγάλο αριθμό ειδών, κάτι

που αποτελεί ένα πολύπλοκο και δύσκο-

λο εγχείρημα, λόγω των μεγάλων δια-

κυμάνσεων στις κλιματικές και βιοτικές

απαιτήσεις μεταξύ των ειδών.

Για όλα τα παραπάνω θα πρέπει να ε-

πιστρατευτεί η συσσωρευμένη εμπειρία

των αρμόδιων φορέων και το επιστημο-

νικό δυναμικό που διαθέτει η χώρα, ώ-

στε να προχωρήσει αποτελεσματικά η έ-

ρευνα και υλοποίηση έργων καθώς και

η εφαρμογή μέτρων προς όφελος της

σημερινής και των επομένων γενεών.

Συζήτηση - Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα «Η Κλιματική Αλλαγή στην Εποχή της Κρίσης».

Η κα Εύη Κορακάκη, Υπεύθυνη Δασι-
κού Προγράμματος του WWF - Ελλάς.

Ο κ. Νίκος Πάγκας, Εκπρόσωπος της
Φιλοδασικής Ένωσης Αθηνών.

Ο κ. Δημήτρης Βακάλης, εκπρόσωπος
της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και
Προστασίας Δασών και Φυσικού Περι-
βάλλοντος του ΥΠΕΚΑ.

Η κα Κωνσταντίνα Ντεμίρη, υπεύθυνη
Θεμάτων Περιβαλλοντικής Πολιτικής της
Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας.

Ο κ. Σάκης Κουρουζίδης, Πρόεδρος
της Ευωνύμου Οικολογικής Βιβλιοθήκης
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Βέβαια, το ΥΠΕΚΑ τονίζει ότι η πρότα-

ση δεν σχετίζεται με τον τρόπο αδειοδότη-

σης των μεταλλαγμένων στην Ευρωπαϊκή

Ένωση, αλλά αντίθετα αποκλειστικά με τη

δυνατότητα των κρατών - μελών να απαγο-

ρεύουν την καλλιέργεια στην επικράτειά

τους των αδειοδοτούμενων, σε επίπεδο Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης, γενετικά τροποποιημέ-

νων οργανισμών. Όμως τα κράτη - μέλη έ-

χουν και σήμερα αυτήν τη δυνατότητα εάν

και εφόσον επικαλεστούν βασικές αρχές

του Συντάγματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

και συγκεκριμένα της αρχές της πρόληψης

και της προφύλαξης. Σήμερα, η έγκριση

των μεταλλαγμένων στην Ευρωπαϊκή Ένω-

ση, γίνεται κατά περίπτωση ύστερα από αί-

τηση που υποβάλλει η εταιρεία, βάσει του

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 για τα

γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωο-

τροφές ή βάσει της οδηγίας για τη σκόπιμη

απελευθέρωση μεταλλαγμένων στο περι-

βάλλον (οδηγία 2001/18/ΕΚ). Και στις δύο

περιπτώσεις, τα κράτη μέλη διαδραματί-

ζουν σημαντικό ρόλο, διενεργώντας αρχική

εκτίμηση της επικινδυνότητας των μεταλ-

λαγμένων προς καλλιέργεια.

Αν και ο συσχετισμός των δυνάμεων με-

ταξύ των χωρών που υποστηρίζουν και αυ-

τών που είναι ενάντια στα μεταλλαγμένα

και μεταξύ της Επιτροπής και των Εταιρει-

ών είναι ανισοβαρής, ουσιαστικά η αδειο-

δότηση των γενετικά τροποποιημένων ορ-

γανισμών προς καλλιέργεια εξαρτάται απο-

κλειστικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

και τη γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτρο-

πής (EFSA). Όμως, μέχρι σήμερα, η EFSA

δεν έχει γνωμοδοτήσει ποτέ αρνητικά για

κάποιον μεταλλαγμένο οργανισμό.

Υπενθυμίζουμε ότι σε άρθρα σε προη-

γούμενα τεύχη, είχαμε αναλύσει τα νομικά

κενά στην πιστοποίηση τροφίμων αλλά και

το πώς εκμεταλλεύονται οι εταιρείες τις νο-

μικές ασάφειες και γραφειοκρατικές διαδι-

Τ
ο 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

πρότεινε την τροποποίηση της

Οδηγίας 2001/18, έτσι ώστε τα

κράτη - μέλη να έχουν την δυ-

νατότητα να απαγορεύουν την

καλλιέργεια των μεταλλαγμένων που έχουν

εγκριθεί στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης. Ωστόσο, τέσσερα χρόνια μετά, δεν έχει

ακόμα υιοθετηθεί εξαιτίας των αντιδράσεων

και των διαφωνιών πολλών χωρών. Σύμφω-

να με το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργει-

ας και Κλιματικής Αλλαγής - ΥΠΕΚΑ, η τε-

λευταία απόπειρα υιοθέτησής της έληξε άδο-

ξα πριν δύο χρόνια επί της Προεδρίας της

Δανίας, καθώς την καταψήφισαν το Ηνωμέ-

νο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Σλοβα-

κία, το Βέλγιο, η Κύπρος και η Βουλγαρία.

Με αφορμή τη συζήτηση για τον γενετικά

τροποποιημένο αραβόσιτο 1507, στο Συμ-

βούλιο Γενικών Υποθέσεων (11 Φεβρουαρί-

ου 2014), το ΥΠΕΚΑ αποφάσισε και επανέ-

φερε στο προσκήνιο τη συζήτηση για την

τροποποίηση της Οδηγίας 2001/18, διατυπώ-

νοντας μια νέα συμβιβαστική πρόταση. 

Υπενθυμίζουμε ότι η εταιρεία Pioneer α-

ναμένει έγκριση για την εισαγωγή και καλ-

λιέργεια του αραβόσιτου 1507 στην ΕΕ,

μετά από αίτηση έγκρισης το 2001. Η εν

λόγω εταιρεία μετά από διαδοχικές αρνή-

σεις των κρατών μελών έχει προχωρήσει

σε “διαδοχικές προσφυγές ενώπιον του Γε-

νικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης κατά την Επιτροπής για παράλειψη, ε-

πειδή η τελευταία δεν υπέβαλε προς ψηφο-

φορία στην κανονιστική επιτροπή απόφα-

ση έγκρισης του εν λόγω αραβόσιτου”.

Έτσι, μετά από 14 χρόνια και χάρη στην

συμβιβαστική πρόταση της Ελλάδας, δίνε-

ται η δυνατότητα στα κράτη - μέλη της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης να μπορούν να καλλιερ-

γούν μεταλλαγμένα. Οι υποστηρικτές των

μεταλλαγμένων θεωρούν αυτήν τη λύση δί-

καιη, αφού το κάθε κράτος που δεν επιθυμεί

καλλιέργειες γενετικά τροποποιημένων φυ-

τών, θα μπορεί να απαγορεύσει τα μεταλ-

λαγμένα εντός των συνόρων του. Το ΥΠΕ-

ΚΑ υποστηρίζει ότι η τροποποίηση της Ο-

δηγίας που πρότεινε, ενισχύει την θέση των

χωρών που δεν θέλουν στο έδαφός τους με-

ταλλαγμένα, παρόλο που περιβαλλοντικές

οργανώσεις και ορισμένα κράτη - μέλη (ό-

πως το Βέλγιο και η Γαλλία), διαφωνούν έ-

ντονα. Η πραγματικότητα είναι ότι τέτοιες

περίπλοκες νομικές προτάσεις είναι γεμάτες

ασάφειες που σε συνδυασμό με τις γραφειο-

κρατικές διαδικασίες αφήνουν πολλά νομι-

κά «παραθυράκια», τα οποία οι εταιρείες α-

γροβιοτεχνολογίας εκμεταλλεύονται.

Η Ελλάδα ανοίγει την πόρτα για τα μεταλλαγμένα στην Ευρώπη

Η πραγματικότητα είναι ότι αν

αρχίσουν τέτοιες καλλιέργειες σε

κοινοτικές χώρες, θα είναι πρακτικά

αδύνατον να εμποδιστεί η εισαγωγή

μεταλλαγμένων φυτών και των προϊ-

όντων τους στις χώρες της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης που έχουν απαγορεύσει

τα μεταλλαγμένα, είτε ως ζωοτρο-

φές είτε ως τμήματα του περιεχομέ-

νου τροφίμων για τους ανθρώπους

(αλεύρι, κονσέρβες, μπισκότα κ.λπ.).

Και αυτό γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση

επιβάλλει την ελεύθερη κυκλοφορία

αγαθών και προϊόντων σε όλες ανε-

ξαιρέτως τις κοινοτικές χώρες. Ήδη,

οι γενετικά τροποποιημένοι οργανι-

σμοί εισβάλλουν στην Ευρώπη και

στο πιάτο του κάθε ανύποπτου κα-

ταναλωτή κυρίως μέσω της κτηνο-

τροφίας, καθώς το μεγαλύτερο μέ-

ρος των εισαγόμενων ζωοτροφών

(ειδικά από τη Βόρεια, αλλά και τη

Νότια Αμερική) προέρχονται από

καλλιέργειες μεταλλαγμένων.

Τα μεταλλαγμένα 
ξανά στο προσκήνιο
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από τα ξένα που ήταν φθηνότερα. Άρα μπο-

ρούμε να φανταστούμε τις οικονομικές συ-

νέπειες που θα έχει η απελευθέρωση των

μεταλλαγμένων κυρίως για τη γεωργία στις

φτωχές χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, ό-

που οι εθνικές και κοινοτικές επιδοτήσεις

είναι υποπολλαπλάσιες των αντίστοιχων

των αγροτών των ΗΠΑ. Φυσικά ανάμεσα

σε αυτές συμπεριλαμβάνεται και η αγροτι-

κή παραγωγή στην Ελλάδα. 

Συμπερασματικά, τόσο η πρωτοβουλία

όσο και η συμβιβαστική πρόταση της Ελ-

ληνικής Προεδρίας ήταν άστοχη και ατε-

λής. Δεδομένου ότι αποτελεί πλέον ένα τε-

τελεσμένο γεγονός, ελπίζουμε ότι θα γί-

νουν άμεσες και ουσιαστικές τροποποιή-

σεις, ώστε τουλάχιστον να αποσαφηνίζο-

νται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις άρνη-

σης με την επίκληση της αρχής της προφύ-

λαξης. 

κασίες που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Έ-

νωση, όπως στην περίπτωση του διατροφι-

κού σκανδάλου με το αλογίσιο κρέας. 

Η Ευρωπαϊκή  Ένωση δεν μπορεί να συ-

νεχίσει να αδιαφορεί για τις συνέπειες αυ-

τής της απελευθέρωσης της καλλιέργειας

μεταλλαγμένων. Εκτός από τις συνέπειες

στην υγεία των καταναλωτών και στην βιο-

ποικιλότητα, τεράστιες επιπτώσεις θα υ-

πάρξουν  και στην αγροτική παραγωγή. Δεν

είναι μόνο το ζήτημα της εξάρτησης της α-

γροτικής παραγωγής από συγκεκριμένα χη-

μικά και φυτοφάρμακα των πολυεθνικών ε-

ταιρειών βιοτεχνολογίας. Θυμίζουμε απλά

ότι μία αντίστοιχη συμφωνία απελευθέρω-

σης του εμπορίου στις χώρες της Β. Αμερι-

κής που επέβαλλαν οι ΗΠΑ, (πρόκειται για

τη NAFTA) οδήγησε στο ξεκλήρισμα 6 ε-

κατομμυρίων αγροτών στο Μεξικό και ιδι-

αίτερα των παραγωγών καλαμποκιού και

φασολιών, που αποτελούν εθνική διατροφή

για τους κατοίκους της συγκεκριμένης χώ-

ρας. Οι επιδοτήσεις στις ΗΠΑ για αντίστοι-

χα προϊόντα είναι απολύτως δυσανάλογες

με εκείνες του Μεξικού. Η άνευ όρων εισα-

γωγή μεταλλαγμένων προκάλεσε συνθήκες

υπέρ του αθέμιτου ανταγωνισμού με αποτέ-

λεσμα τα εγχώρια προϊόντα να εκτοπίζονται
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Η φαρμακευτική χρήση των φυτών 
στην αρχαιότητα και σήμερα

Σ
τα μέσα του 19ου αιώνα,

το 80% των φαρμάκων

παρασκευάζονταν από φυ-

τά. Στις μέρες μας που κυ-

ριαρχεί η χημική φαρμα-

κοβιομηχανία, μόνο το 20-30% των

φαρμάκων προέρχονται από φυτά. Τα

βότανα και η χρήση τους αποτελούν ση-

μαντικό τμήμα των παραδοσιακών θε-

ραπευτικών μεθόδων όπως η κινέζικη

ιατρική, η αρχαία ελληνική ιατρική και

η βοτανοθεραπεία. Σήμερα σε πολλές α-

ναπτυσσόμενες χώρες η παραδοσιακή

ιατρική εξακολουθεί να αποτελεί τη βά-

ση της θεραπείας πολλών ασθενειών. Ε-

πιπλέον, στις ανεπτυγμένες χώρες πα-

ρατηρείται μία αυξανόμενη τάση ασθε-

νών να καταφεύγουν στην παραδοσιακή

ιατρική για να θεραπευτούν. Στοιχεία

του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

δείχνουν ότι για το 65-80% του παγκό-

σμιου πληθυσμού η παραδοσιακή ιατρι-

κή είναι η πρώτη επιλογή για την αντι-

μετώπιση των προβλημάτων υγείας.

Μερικά από τα φυτά που χρησιμοποι-

ούνται εδώ και αιώνες για τις φαρμα-

κευτικές τους ιδιότητες είναι τα παρα-

κάτω:

Ένα από τα γνωστότερα και πιο χρη-

σιμοποιούμενα φαρμακευτικά φυτά εί-

ναι η Μήκων η υπνοφόρος (Papaver
somniferum) γνωστή με τις ονομασίες

παπαρούνα του οπίου ή αφιόνι. Είναι ι-

θαγενές της Ελλάδας, ετήσιο φυτό που

ανθίζει την άνοιξη. Διαφέρει από την

κοινή κόκκινη παπαρούνα των αγρών,

αφού το άνθος της είναι πολύ πιο μεγά-

λο, με έντονο μοβ χρώμα και μαύρους

σπόρους στο εσωτερικό του, αλλά και

καρπό στο μέγεθος καρυδιού. Το φυτό

καλλιεργείται για τους καρπούς του που

από τον χυμό τους λαμβάνεται το όπιο,

που έχει παραισθησιογόνες και αναλγη-

τικές δράσεις και για τα σπόρια του, που

σφορά στην αντιμετώπιση των καρδιαγ-

γειακών νοσημάτων και ειδικά της στε-

φανιαίας νόσου. Είναι το ευρύτερα χρη-

σιμοποιούμενο φάρμακο στον κόσμο κα-

θώς, η παγκόσμια ετήσια κατανάλωση α-

σπιρίνης φτάνει περίπου τους 40.000 τό-

νους. Η θεραπευτική επίδραση σκευα-

σμάτων που περιέχουν ουσίες παρόμοιες

με αυτή της ασπιρίνης ήταν γνωστή ήδη

από την αρχαιότητα. Ο Ιπποκράτης περι-

γράφει το φλοιό της ιτιάς (Salix) , ο ο-

ποίος, σήμερα, είναι γνωστό ότι περιέχει

μια ουσία που ονομάζεται σαλικίνη, και

τον συνιστά ως φάρμακο κατά του πυρε-

τού και των πόνων. Πλούσιοι ασθενείς

της αρχαίας εποχής παράγγελναν αφε-

ψήματα φλοιού λεύκας (έναν ζωμό που

παρασκεύαζαν με διαβροχή του φλοιού

αυτών των δέντρων με ξύδι) για να αντι-

μετωπίσουν ισχιαλγίες και πόνους αρ-

θρίτιδας. Ο μεγάλος ιατρός του Ελληνο-

ρωμαϊκού κόσμου Κλαύδιος Γαληνός

(129-199 μ.Χ.) μελέτησε τις αντισηπτι-

κές ιδιότητες των εκχυλισμάτων των

φλοιών των δένδρων και τις θεραπευτι-

δεν έχουν υπνωτικές ιδιότητες, και χρη-

σιμοποιούνται ως μπαχαρικό και ζωο-

τροφή. Η καλλιέργεια του οπίου ξεκινά

από την Νεολιθική εποχή. Οι Σουμέρι-

οι, οι Ασσύριοι, οι Αιγύπτιοι, οι Έλλη-

νες, οι Ρωμαίοι και οι Άραβες έκαναν ε-

κτενή χρήση του οπίου που την εποχή ε-

κείνη ήταν το πιο διαδεδομένο παυσίπο-

νο, επιτρέποντας ακόμη την περάτωση

διαφόρων μικρών εγχειρήσεων. Ο Ιππο-

κράτης είχε ονομάσει το όπιο απ’ όπου

βγαίνει και η μορφίνη «το δώρο των θε-

ών προς τον άνθρωπο». Το όπιο σε συν-

δυασμό με κώνειο χρησιμοποιούνταν

για να αποφέρει άμεσο και ανώδυνο θά-

νατο. Η μορφίνη, είχε ευρεία χρήση στις

καρδιακές παθήσεις και χρησιμοποιεί-

ται ακόμη στην οξεία στηθάγχη ή στο

έμφραγμα του μυοκαρδίου ως αναλγη-

τικό και ηρεμιστικό. Φυσικά αναφερό-

μαστε στην καθαρά ιατρική χρήση του

είδους από ιατρούς.

Η ασπιρίνη είναι ένα φάρμακο «θρύ-

λος» με ιστορική προσφορά στην αντιμε-

τώπιση του πόνου και σημαντική συνει-

Ένα από τα σημαντικότερα φαρμακευτικά φυτά, η δακτυλίτιδα (Digitalis L).
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Μήκων η υπνοφόρος 

(Papaver somniferum) 

γνωστή με τις ονομασίες  παπαρούνα

του οπίου ή αφιόνι.

κές τους ιδιότητες σε τραύματα και έλ-

κη. Φαρμακευτικά προϊόντα με βάση

την ιτιά ή τη λεύκα χρησιμοποιήθηκαν

από τους Κινέζους, όπως επίσης και από

τους Ινδιάνους της Αμερικής για τη θε-

ραπεία τραυμάτων, ρευματισμών, κρυο-

λογημάτων και πονοκεφάλου.

Ένα από τα σημαντικότερα φαρμακευ-

τικά φυτά είναι η δακτυλίτιδα (Digitalis
L). Ενδημικό φυτό της Ευρώπης και της

δυτικής Ασίας αλλά πλέον είναι διαδεδο-

μένο σε ολόκληρο τον κόσμο. Στο γένος

Digitalis L. ανήκουν περί τα 25 είδη με 7

από αυτά να απαντώνται στην Ελλάδα.

Τα φύλλα συλλέγονται λίγο πριν την αν-

θοφορία του από τα οποία παρασκευάζο-

νται καρδιοτονωτικά φάρμακα. Είναι ι-

σχυρό καρδιοτονωτικό (αυξάνει τη δύνα-

μη συστολής του καρδιακού μυός), λόγω

των γλυκοσιδίων που περιέχει, με σημα-

ντικότερα από αυτά τη διγοξίνη και τη

διγιτοξίνη. Δεν αναφέρεται πουθενά χρή-

ση της δακτυλίτιδας στην αρχαία εποχή.

Η χρησιμότητα της αποδείχθηκε για

πρώτη φορά από τον άγγλο γιατρό

William Withering το 1775. Τα τελευταία

χρόνια ερευνώνται οι αντικαρκινικές ι-

διότητες της δακτυλίτιδας.

Η μπελαντόνα (Atropa belladonna)

που συναντάται και σε δάση της βόρειας

Ελλάδας περιέχει την ουσία ατροπίνη. Η

χρήση ατροπίνης περιγράφεται από τον

Θεόφραστο και τον Διοσκουρίδη για τον

πόνο, την αϋπνία και πριν την εγχείρη-

ση. Ο χυμώδη καρπός του φυτού εχρησι-

μοποιείτο στην αρχαιότητα και τον με-

σαίωνα από τις κυρίες, ως διασταλτικό

της κόρης των ματιών, που τόνιζε τη γυ-

ναικεία ομορφιά. Για την προαναφερθεί-

σα δράση της, η ατροπίνη χρησιμοποιεί-

Μήκων η γυμνόβλαστος (Papaver nudicaule), Ισλανδική παπαρούνα).
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ται στην οφθαλμιατρική με μορφή κολ-

λυρίου ή αλοιφής, κυρίως στις παθήσεις

της ίριδας, αλλά και για διαγνωστικούς

σκοπούς σε πολλές οφθαλμικές παθή-

σεις, επειδή επιτρέπει την ακριβέστερη

διερεύνηση του βυθού του ματιού. Επί-

σης χρησιμοποιείται ακόμα ως αντίδοτο

σε ορισμένα δηλητήρια.

Το υπερικό ή βαλσαμόχορτο (Hyper-
icum perforatum) απασχόλησε τη θερα-

πευτική από την αρχαιότητα, καθώς και

ο Γαληνός και ο Διοσκουρίδης το ανα-

φέρουν ως διουρητικό, επουλωτικό, εμ-

μηναγωγό και αιμοστατικό. Ονομάστη-

κε σπαθόχορτο, επειδή εχρησιμοποιείτο

στην αρχαιότητα για την ίαση των πλη-

γών από τις μάχες. Χρησιμοποιείται επί-

σης ως αντισπασμωδικό και βελτιωτικό

της ποιότητας του ύπνου σε αϋπνίες. Η

χρήση του βοτάνου αυτού ως ένα φυσι-

κό αντικαταθλιπτικό έχει διαδοθεί πολύ

τα τελευταία χρόνια. Στην Ευρώπη οι

συνολικές πωλήσεις του έφτασαν το

1988 τα έξι δισεκατομμύρια δολάρια!

Στις ΗΠΑ, μετά από ένα πρόγραμμα

του ABC News τον Ιούνιο του 1997, το

υπερικό έγινε το πιο δημοφιλές φυτό,

για την ήπια και μέτρια κατάθλιψη. Μό-

νο στη Μοντάνα των ΗΠΑ καλλιεργού-

νται σήμερα 500.000 στρέμματα φυτού.

Η εκβιομηχάνιση της παραγωγής των

φαρμακευτικών φυτών, είχε γενικά δυ-

σμενείς επιπτώσεις στην ποιότητα και

καθαρότητα των σκευασμάτων από βό-

τανα. Στο παρελθόν τα βότανα καλλιερ-

γούντο και εχρησιμοποιούντο ατόφια.

Οι φαρμακευτικές εταιρείες καλλιερ-

γούν και παρασκευάζουν τα βότανα συ-

χνά κάτω από ανεξέλεγκτες συνθήκες.

Τα πρωτόκολλα με βάση τα οποία επε-

ξεργάζονται τα φαρμακευτικά φυτά ποι-

κίλλουν. Αυτό έχει ως συνέπεια, όπως έ-

δειξαν επιστημονικές μελέτες, ότι το

βότανο κατά την ενσωμάτωσή του σε

κάψουλα ή σε δισκίο, νοθεύεται πολλές

φορές με προσμίξεις, μικρόβια, βαρέα

μέταλλα και τοξικές ουσίες με δυσμε-

νείς συνέπειες στην υγεία. Υπάρχουν

περιπτώσεις που η ποσότητα του δρα-

στικού βοτάνου ανά δισκίο ή κάψουλα,

είναι σε ορισμένες περιπτώσεις ελάχι-

στη ή ανύπαρκτη. Καλό είναι λοιπόν να

επιλέγει κανείς σοβαρές και αξιόπιστες

φαρμακευτικές εταιρείες που παράγουν

τα αντίστοιχα σκευάσματα.

Τα φαρμακευτικά φυτά αλληλεπι-

δρούν πολλές φορές με τυχόν χορηγού-

μενα φάρμακα. Πολλά βότανα έχουν α-

νεπιθύμητες παρενέργειες. Πολλές φο-

ρές ένα βότανο που συνίσταται για ένα

συγκεκριμένο άτομο, μπορεί να μην εί-

ναι κατάλληλο για ένα άλλο. Έτσι η

χρήση των βοτάνων πρέπει να γίνεται

μετά από σοβαρή ιατρική μελέτη του

οργανισμού και με συμβουλή του ια-

τρού και όχι ανεξέλεγκτα.

Άνθος υπερικού ή βαλσαμόχορτου (Hypericum perforatum).
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ΕΠΕΚΤΑΣΗ
του ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ
στο Αισθητικό Δάσος Υμηττού 
με τους εθελοντές της Alpha Bank

Oι εθελοντές της Alpha Bank ήρθαν,

για μια ακόμη φορά, να βοηθήσουν σε

μια ιδιαίτερη δραστηριότητα. Η Φιλο-

δασική στα πλαίσια των εκπαιδευτικών

προγραμμάτων που οργανώνει για μα-

θητές σχολείων και οικογένειες, απο-

φάσισε την επέκταση του Βοτανικού

Μονοπατιού.
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Ο Βοτανικός Κήπος και το Βο-

τανικό Μονοπάτι καλύπτουν ήδη

ένα σημαντικό τμήμα στο Αισθητι-

κό Δάσος και η ποικιλία φυτών και

δένδρων, έχει κατατάξει τον Κήπο

μας στους σημαντικότερους Βοτα-

νικούς Κήπους στην Ελλάδα.

Έτσι η επέκταση που είχε σχε-

διάσει η Φιλοδασική, πριν από λί-

γα χρόνια, στο Βοτανικό Μονοπά-

τι, με την οικονομική στήριξη της

Alpha Bank και την βοήθεια των

εθελοντών της, ξεκίνησε την Κυ-

ριακή 16 Μαρτίου 2014.

Φυτεύτηκε ένα αρκετά μεγάλο

κομμάτι, τοποθετήθηκαν πινακίδες

με τις ονομασίες των δέντρων και

των θάμνων και σηματοδοτήθηκε

η νέα είσοδος του Βοτανικού Μο-

νοπατιού.

Τα παιδιά των εθελοντών παρα-

κολούθησαν ένα πρόγραμμα, ειδι-

κά σχεδιασμένο για την εκδήλωση

και πήραν μέρος σε ένα ιδιότυπο

«κυνήγι θησαυρού». Ήταν ένα ω-

ραίο κυριακάτικο πρωινό γεμάτο

ζωντάνια, γέλια και χαρούμενες

φωνές.
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Σ
τα πλαίσια των Εκπαιδευτικών Προγραμμά-

των της Φιλοδασικής, η παιδαγωγός Ρόζα

Τριανταφυλλίδη με την παιδοψυχολόγο Κα-

τερίνα Λιάπη οργάνωσαν, το Σάββατο 7 Δε-

κεμβρίου 2013, οικογενειακή εκδρομή με

θέμα «Το μάζεμα της ελιάς» στον Ιστορικό Ελαιώνα.

Οι γονείς με τα παιδιά τους συγκεντρώθηκαν στον χώρο

του Μελισσοκομείου, όπου μέσα από ιστορίες, ερωτήσεις

και πρακτική επίδειξη, μικροί και μεγάλοι έμαθαν τα μυ-

στικά για το φύτεμα, το μεγάλωμα, τη φροντίδα των δέ-

ντρων του Αισθητικού Δάσους και την πορεία της ελιάς

μέχρι το τραπέζι μας. Είτε ως ελιά είτε, ως λάδι.

Μετά μαζεύτηκαν όλοι στην άκρη του Ελαιώνα, όπου έ-

στρωσαν τις λινάτσες για να πέφτει ο καρπός και άρχισαν

το μάζεμα και το ξεδιάλεγμα. Στη συνέχεια ήρθε η ώρα να

φορτωθούν τα σακιά στα γαϊδουράκια, που είναι και η πιο

αγαπημένη ώρα για τα παιδιά. Γέμισε το βουνό γέλια και

φωνές. Επιστροφή στο Μελισσοκομείο όπου προσφέρθη-

καν παξιμάδια και ελιές φυσικά και ήρθε η μεγάλη στιγμή.

Μαζεύτηκαν όλοι γύρω από την πολύ γνωστή και αγα-

πημένη «Παραμυθού» Αγνή Στρουμπούλη που τους μάγε-

ψε όλους με τα «Λαϊκά Παραμύθια» που αφηγήθηκε.

Ήταν μια πολύ ωραία εκδρομή που σύντομα θα επανα-

λάβουμε με άλλο θέμα.

Όλα αυτά δεν θα τα είχαμε καταφέρει χωρίς την πολύτι-

μη βοήθεια της Λαμπρινής Σταμάτη και του «Φωτόδε-

ντρου» της (www.photodentro.gr) που είχε αναλάβει όλη

την επικοινωνία της εκδρομής. 

To Μάζεμα της Ελιάς
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
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Η Γιορτή 
της Άνοιξης

ΗΦιλοδασική οργάνωσε στο χώρο των Εκπαιδευ-

τικών Προγραμμάτων, ένα πρόγραμμα με ιστο-

ρίες, παιχνίδια και τραγούδια, σε μια προσπά-

θεια να κρατήσει ζωντανές παραδόσεις που κο-

ντεύουν να χαθούν. Τα παιχνίδια και τις δραστη-

ριότητες συντόνισαν η παιδαγωγός, κα Ρόζα Τριανταφυλλίδη

και η παιδοψυχολόγος, κα Κατερίνα Λιάπη.

Η γιορτή ξεκίνησε με μια ανοιξιάτικη ιστορία γύρω από τη

βλάστηση, την αναγέννηση της φύσης, τα έθιμα και τις αλλαγές

που φέρνει η Άνοιξη στη φύση και την ψυχή μας. Μετά η κάθε

οικογένεια διακόσμησε το δικό της γλαστράκι, όπου φύτεψαν

βολβούς για να τους πάρουν σπίτι και να τους φροντίσουν. Στη

συνέχεια, η μουσικοπαιδαγωγός κα Τέτη Αϊβατζίδου, στόλισε

τη «χελιδόνα» και μοίρασε μία σε κάθε οικογένεια.

Με τα «χελιδονίσματα» τραγουδώντας όλοι μαζί τα κάλαντα

της Άνοιξης και πίνοντας τσάι από ανοιξιάτικα βότανα του

βουνού έκλεισε η «Γιορτή της Άνοιξης»

Με μεγάλη συμμετοχή, 
ιστορίες, παιχνίδια και τραγούδια 
γιορτάστηκε ο ερχομός της Άνοιξης
στο Αισθητικό Δάσος.
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Τα ΔΕΝΤΡΑ ασπίδα προστασίας 
από τους ρύπους της αιθαλομίχλης

Η
αναπνοή δεν είναι προαιρετι-

κή οπότε η ποιότητα του αέρα

που αναπνέουμε είναι υψίστης

σημασίας. Πρόσφατα η Διε-

θνής Υπηρεσία για τη Μελέτη του Καρ-

κίνου (IARC) καταχώρησε τη ρύπανση

του αέρα ως καρκινογόνο παράγοντα για

τους ανθρώπους. Τα μικροσωματίδια

που προκαλούν την ρύπανση του αέρα

καταχωρούνται στην Ομάδα 1 με τους

καρκινογόνους παράγοντες, που περι-

λαμβάνει πάνω από 100 καρκινογόνες

ουσίες, μεταξύ των οποίων ο αμίαντος,

το πλουτώνιο, ο καπνός του τσιγάρου και

η υπεριώδης ακτινοβολία. Η εξέλιξη αυ-

τή σημειώθηκε μετά την εξέταση στοι-

χείων που ενοχοποιούν τη ρύπανση του

αέρα για 223.000 θανάτους από καρκίνο

του πνεύμονα παγκοσμίως το 2010.

Οι ελληνικές πόλεις αντιμετωπίζουν

πολύ μεγάλο πρόβλημα με τη ρύπανση

του αέρα. Ειδικά τον χειμώνα, η αιθαλο-

μίχλη επιβαρύνει πολύ την υγεία των

κατοίκων, ιδιαιτέρα των μικρών παι-

διών και των ηλικιωμένων. Η αιθαλομί-

χλη επανεμφανίστηκε ως αποτέλεσμα

της μαζικής στροφής του πληθυσμού

στην καύση ξύλων για την κάλυψη των

αναγκών θέρμανσης. Η καύση ξύλων

θεωρείται σχεδόν αποκλειστικά υπεύθυ-

νη (άνω του 90%) για τις υψηλές συγκε-

ντρώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων

ιδίως κατά τις νυχτερινές ώρες.

Ένα όπλο στην αντιμετώπιση της α-

τμοσφαιρικής ρύπανσης στις πόλεις εί-

ναι τα δέντρα. Πάντα γνωρίζαμε ότι τα

δέντρα έχουν την ικανότητα να φιλτρά-

ρουν τον αέρα, αλλά δεν ξέραμε τον

βαθμό που μπορούν να το κάνουν. Μια

νέα μελέτη από το πανεπιστήμιο του

Λάνκαστερ, στη Μεγάλη Βρετανία προ-

σπάθησε να τον προσδιορίσει. Τα συ-

μπεράσματα της έρευνάς τους είναι πο-

λύ ενδιαφέροντα.

μα και επιπλέον αυξάνουν τον κίνδυνο

πρόκλησης καρδιακών προσβολών και

εγκεφαλικού.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα

φύλλα των δέντρων φιλτράρουν και κα-

θαρίζουν τον αέρα, ενώ όταν βρέχει ξε-

πλένονται από όλα τα σωματίδια που έ-

χουν συγκεντρώσει και έτσι μπορούν

να ξεκινήσουν τη διαδικασία φιλτραρί-

σματος από την αρχή σαν καινούρια.

Πρόκειται δηλαδή, για ένα φυσικό φίλ-

τρο αέρα, όχι μόνο αποτελεσματικό,

αλλά και οικονομικό, αφού δεν διαβρώ-

νεται με τον καιρό και τη χρήση! Βε-

βαίως, τα ευρήματα στη συγκεκριμένη

έρευνα είναι πολύ εντυπωσιακά γιατί η

σημύδα είναι μεγάλο δέντρο, με πυκνό

φύλλωμα, αλλά κάθε δέντρο μπορεί να

έχει θετικά αποτελέσματα, ανάλογα βε-

βαίως του μεγέθους του και του φυλλώ-

ματός του.

Τα δέντρα μέσα στις πόλεις είναι ση-

μαντικά για την αντιμετώπιση και της α-

τμοσφαιρικής ρύπανσης. Και δεν μιλά-

με μόνο για τα πάρκα ή τα αλσύλλια,

αλλά και για δέντρα που βρίσκονται σε

πεζοδρόμια μπροστά στα σπίτια μας ή

στις αυλές και τους κήπους. Γι’ αυτό,

μήπως, να φυτέψουμε όλοι κανένα δέ-

ντρο παραπάνω;

Πιο συγκεκριμένα, οι επιστήμονες,

στο πλαίσιο της μελέτης τους, φύτεψαν

έξω από τέσσερις μεζονέτες 24 σημύδες

(Betula pendula), ενώ στις υπόλοιπες

τέσσερις δεν φύτεψαν τίποτα. Καθάρι-

σαν τις επιφάνειες των τηλεοράσεων

και άλλων συσκευών, όπως ηλεκτρονι-

κών υπολογιστών, ώστε να λειτουργή-

σουν ως δείκτες. Μετά από δύο εβδομά-

δες, καθάρισαν και πάλι τις επιφάνειες

και ανακάλυψαν ότι οι μεζονέτες, έξω

από τις οποίες φυτεύτηκαν οι σημύδες

είχαν χαμηλότερα επίπεδα σωματιδια-

κής ρύπανσης κατά 52% έως 65%, σε

σχέση με τις υπόλοιπες μεζονέτες. Μά-

λιστα, εξετάζοντας τα φύλλα των σημύ-

δων με μικροσκόπιο σάρωσης ηλεκτρο-

νίων, οι επιστήμονες επιβεβαίωσαν ότι,

τα τριχίδια στην επιφάνεια των φύλλων

αιχμαλώτιζαν τα αιωρούμενα σωματί-

δια. Αυτά τα αιωρούμενα σωματίδια

που είναι γνωστά ως PM1, PM2.5,

PM10 κ.λπ., ανάλογα με το πόσα χιλιο-

στά είναι η διάμετρός τους, είναι ει-

σπνεύσιμα. Κάποια από αυτά, λόγω του

μικρού τους μεγέθους έχουν την ικανό-

τητα να εισχωρούν στους πνεύμονες και

να δημιουργούν προβλήματα στο καρ-

διαγγειακό σύστημα. Μπορούν να προ-

καλέσουν άσθμα, βρογχίτιδα, εμφύση-



ΦΥΣΗ & ΖΩΗ22

Τ
α στοιχεία που παρατίθενται

τονίζουν τη σπουδαιότητα

του να γίνει η ανακύκλωση

τρόπος ζωής για όλους μας.

Στην Ελλάδα, το επικρατέ-

στερο σύστημα ανακύκλωσης είναι οι

μπλε κάδοι της Ελληνικής Εταιρείας Α-

ξιοποίησης Ανακύκλωσης, όπου συλ-

λέγονται τα υλικά συσκευασίας. Εκτός

από τα υλικά συσκευασίας (χαρτί, πλα-

στικό, αλουμίνιο και γυαλί), ο πολίτης

που επιθυμεί να ανακυκλώνει θα πρέ-

πει να αναζητά σημεία συγκέντρωσης

άλλων υλικών από εγκεκριμένα εναλ-

λακτικά συστήματα (για τη συλλογή ο-

ρυκτέλαιων, λιπαντικών, ηλεκτρικών

και ηλεκτρονικών συσκευών, μπατα-

ριών, λαμπτήρων, ελαστικών, παλαιών

αυτοκινήτων, οικοδομικών υλικών και

κλαδιών δέντρων).

Συγκεκριμένα στους μπλε κάδους

ανακυκλώνουμε:

- Χάρτινες συσκευασίες (χαρτοκιβώ-

τια από ηλεκτρικές συσκευές, τρόφι-

μα και είδη καθαρισμού, χαρτοσα-

κούλες, συσκευασίες τύπου τετρα-

πάκ, εφημερίδες, βιβλία, περιοδικά,

φακέλους).

- Πλαστικές συσκευασίες (για παρά-

δειγμα από μπουκάλια νερού, ανα-

ψυκτικά, τρόφιμα, απορρυπαντικά,

είδη καθαρισμού, πλαστικές θήκες,

πλαστικές σακούλες και σακουλά-

κια).

- Συσκευασίες από αλουμίνιο (κουτά-

κια από αναψυκτικά, μπύρες, αλου-

μινένια μπολ μιας χρήσης).

- Λευκοσίδηρο (συσκευασίες από γάλα

εβαπορέ, κονσέρβες, ζωοτροφές, το-

ματοπολτό, μεταλλικά ταψάκια).

- Γυαλί (συσκευασίες από νερά, γάλα-

τα, χυμούς, αναψυκτικά, αλκοολού-

χα ποτά, αρώματα, χυμούς, φάρμα-

κα, βαζάκια τροφίμων).

Δεν θα πρέπει να καταλήγουν στους

μπλε κάδους υλικά, όπως χρησιμοποιη-

μένες χαρτοπετσέτες, χαρτομάντηλα,

χαρτί υγείας, μικρά χαρτάκια, εισιτή-

ρια, σκισμένες σελίδες, βρεγμένα ή λα-

δωμένα χαρτιά, βιοδιασπώμενες σα-

κούλες, καλαμάκια, πλαστικά μαχαιρο-

πήρουνα, πλαστικά έπιπλα, αφρολέξ,

φελιζόλ, CD και DVD, τηλεκάρτες και

συσκευασίες που περιείχαν τοξικά υλι-

κά (όπως ορυκτέλαια, αντιψυκτικά,

μπαταρίες και εντομοκτόνα), αλουμι-

νόχαρτα, σπασμένα γυαλιά ή μπουκά-

λια, κεραμικά και υλικά από πηλό, κοι-

νοί λαμπτήρες πυρακτώσεως και αλο-

γόνου, χρησιμοποιημένα ιατρικά και

φαρμακευτικά υλικά (σύριγγες, νυστέ-

ρια, οροί, θερμόμετρα υδραργύρου).

Ανεξάρτητα από το αν η πόλη στην

οποία μένουμε έχει πρόγραμμα ανακύ-

κλωσης, υπάρχουν απλά πράγματα

που όλοι μπορούμε να κάνουμε, ώστε

να μειωθεί ο όγκος των σκουπιδιών και

να ενισχύσουμε την διαχείριση των οι-

κιακών απορριμμάτων της τοπικής

κοινωνίας μας:

• Ζητούμε από τον Δήμο να τοποθετή-

σει κάδους ανακύκλωσης στη γειτο-

νιά μας, σε περίπτωση που δεν υπάρ-

χουν. 

• Επιλέγουμε την αγορά προϊόντων με

τη λιγότερη δυνατή συσκευασία.

• Βεβαιωνόμαστε ότι οι συσκευασίες

των προϊόντων που αγοράζουμε εί-

ναι ανακυκλώσιμες. Έχουν δηλαδή

την ειδική σήμανση. 

• Η ετήσια κατανάλωση χαρ-

τιού στην Ελλάδα ξεπερνά

τους 200.000.000 τόνους.

• Στη  χώρα μας πετάμε ένα

δισεκατομμύριο πλαστικά

μπουκάλια νερού και ένα δι-

σεκατομμύριο μπουκάλια α-

ναψυκτικών τον χρόνο.

• 100 δισεκατομμύρια τόνοι

πλαστικού ρυπαίνουν τις

θάλασσες του πλανήτη και

αποτελούν το 90% της θα-

λάσσιας ρύπανσης.

• Μια συνηθισμένου μεγέ-

θους μπαταρία, περιέχει ου-

σίες που μπορούν να ρυπά-

νουν ένα κυβικό μέτρο χώμα

ή 400 κυβικά μέτρα νερό.

Η Ανακύκλωση 
ως ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ
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• Στηρίζουμε τα πιστοποιημένα βιολο-

γικά προϊόντα και αγοράζουμε επο-

χικά φρούτα και λαχανικά από τις

τοπικές αγορές.

• Συμμετέχουμε σε εκστρατείες καθα-

ριότητας και ευαισθητοποίησης των

συμπολιτών μας.

• Μεταφέρουμε το μήνυμα και τις

γνώσεις μας στις οικογένειές μας και

το κοινωνικό μας περιβάλλον.

Στους δύσκολους καιρούς οικονομι-

κής κρίσης που βιώνουμε, η αντίσταση

στον υπερκαταναλωτισμό και την αλόγι-

στη σπατάλη σε συνδυασμό με τις παρα-

πάνω πρωτοβουλίες, θα συμβάλλουν

στην βελτίωση του περιβάλλοντος και

της ποιότητας της ζωής μας.

• Κάνουμε οικονομία στη χρήση του

χαρτιού. Εκτυπώνουμε σε διπλή ό-

ψη, ανακυκλώνουμε, αλλά και χρη-

σιμοποιούμε ανακυκλωμένο χαρτί.

• Προτιμούμε απορρυπαντικά σε συ-

μπυκνωμένη μορφή γιατί, αναλογι-

κά, έχουν μικρότερη συσκευασία. 

• Αποφεύγουμε την αγορά πλαστικών

προϊόντων μιας χρήσης, όπως πλα-

στικά κύπελλα, πιάτα, κ.ά.   

• Προσπαθούμε να αναπαλαιώσουμε

τα έπιπλά μας, αντί να τα αλλάξουμε. 

• Δοκιμάζουμε να φτιάξουμε τα χαλα-

σμένα πράγματα, πριν τα πετάξουμε.

• Δεν πετάμε ποτέ απορρίμματα στον

δρόμο ή στην ύπαιθρο.  Όταν βρισκό-

μαστε σε εξωτερικό χώρο, κρατάμε

οτιδήποτε άχρηστο έχουμε, μέχρι να

βρούμε τον κατάλληλο κάδο απορ-

ριμμάτων.

• Δεν πετάμε αποτσίγαρα σε πάρκα,

δρόμους και παραλίες.

• Αναζητούμε ειδικούς χώρους διάθε-

σης για υλικά που περιέχουν τοξικές

ουσίες όπως μπαταρίες, καταλύτες

αυτοκινήτων κ.λπ.

• Προτιμούμε συσκευασίες που μπο-

ρούν να επιστραφούν ή να επανα-

χρησιμοποιηθούν.

• Αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε

πλαστικές σακούλες και επιλέγουμε

τις πάνινες ή επαναχρησιμοποιούμε

αυτές που έχουμε.

• Προσφέρουμε αντικείμενα που δεν

έχουμε πια ανάγκη (ρούχα, βιβλία,

παιχνίδια) σε οργανώσεις που τα ε-

παναδιαθέτουν.
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Η απώλεια των εντόμων-επικονιαστών

πλήττει την γεωργική παραγωγή

τικό πανεπιστήμιο του Ρίο Νέγκρο στην

Αργεντινή, τονίζει ότι, αφού είναι γνω-

στό ότι τα άγρια έντομα μειώνονται,

πρέπει να αρχίσουμε να επικεντρωνόμα-

στε σε αυτά. Χωρίς αλλαγές, η συνεχιζό-

μενη απώλεια είναι βέβαιο ότι θα πλήξει

τις γεωργικές σοδειές παγκοσμίως.

Από όλα τα είδη άγριων εντόμων-επι-

κονιαστών, οι πεταλούδες είναι οι πιο εύ-

κολες να μελετηθούν. Είναι αρκετά εύ-

κολο να αναγνωριστούν και τα στοιχεία

όσον αφορά τις πεταλούδες έχουν συλλε-

Με τη μείωσή τους, τα ανθοφόρα φυ-

τά δέχονται λιγότερες επισκέψεις από

τα έντομα αυτά, με αποτέλεσμα να πε-

ριορίζεται και η παραγωγή σημαντικών

καλλιεργειών, όπως είναι οι ντομάτες,

τα αμύγδαλα, οι φράουλες, ο καφές και

το πεπόνι. Σύμφωνα με τους ερευνητές,

η χρήση «εξημερωμένων» μελισσών

δεν αντισταθμίζει την απώλεια των ά-

γριων.

Ο επικεφαλής της ερευνητικής ομά-

δας, Λούκας Γκαριμπάλντι από το κρα-

Ο
ι σκόροι, οι μύγες, οι

σφήκες, οι μέλισσες,

τα σκαθάρια, οι πετα-

λούδες και άλλα έντο-

μα είναι εξαιρετικά

σημαντικά για την εξασφάλιση της απο-

τελεσματικής γονιμοποίησης τόσο των

καλλιεργήσιμων όσο και των άγριων

φυτών. Αν και ορισμένες μειώσεις πλη-

θυσμών έχουν τεκμηριωθεί για τις ά-

γριες μέλισσες (εκείνες που δεν ζουν σε

κυψέλες φτιαγμένες από τον άνθρωπο),

έχουμε λιγοστά δεδομένα για τη μείωση

πληθυσμών σε άλλα έντομα επικονια-

στές. Η σχέση μεταξύ της πτώσης στην

αποτελεσματική γονιμοποίηση φυτών

ως αποτέλεσμα της μείωσης των πληθυ-

σμών των εντόμων-επικονιαστών έχει

αποδειχθεί για μερικές συγκεκριμένες

περιπτώσεις. Υπάρχουν μεγάλα κενά

στη γνώση των αλληλεπιδράσεων μετα-

ξύ των εντόμων και των φυτών που επι-

σκέπτονται σε αναζήτηση τροφής.

Έτσι, πρόσφατα μια διεθνής ομάδα, α-

ποτελούμενη από σχεδόν 50 επιστήμο-

νες, ανέλυσε δεδομένα από 600 χωράφια

και περισσότερες από 40 καλλιέργειες,

σε ολόκληρο τον κόσμο. Σε έκθεσή της,

που δημοσιεύτηκε στην επιθεώρηση

Science, αναφέρουν ότι η υπερεκμετάλ-

λευση των εκτάσεων σε συνδυασμό με

τις σύγχρονες γεωργικές τεχνικές οδη-

γούν σε συρρίκνωση σημαντικών επικο-

νιαστών, όπως είναι οι άγριες μέλισσες,

οι πεταλούδες ή τα σκαθάρια. Η μελέτη

έδειξε ότι οι άγριες μέλισσες είναι έως

και δύο φορές αποτελεσματικότεροι επι-

κονιαστές σε σχέση με τις «εξημερωμέ-

νες», επειδή χρησιμοποιούν ένα ευρύτε-

ρο φάσμα τεχνικών επικονίασης και επι-

σκέπτονται περισσότερα φυτά. Αυτό ση-

μαίνει ότι η συνεχιζόμενη απώλεια ά-

γριων εντόμων σε αγροτικές περιοχές ε-

πηρεάζει αρνητικά τη φυτική παραγωγή.
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Πράγματι, και οι δυο επιστημονικές

μελέτες που προαναφέραμε, δείχνουν

την αξία των άγριων εντόμων-επικονια-

στών όχι μόνο για τα φυτά των φυσικών

οικοσυστημάτων, αλλά και για τις γε-

ωργικές καλλιέργειες. Οι σύγχρονες γε-

ωργικές τεχνικές,  τα φυτοφάρμακα και

οι αλλαγές των χρήσεων γης στα φυσι-

κά τοπία, έχουν ως αποτέλεσμα τη μεί-

ωση των πληθυσμών των εντόμων αυ-

τών. Η επικονίαση, δηλαδή η γονιμο-

ποίηση των φυτών με τη μεταφορά γύ-

ρης μέσω των εντόμων, είναι απαραίτη-

τη για περίπου τα δύο τρίτα των καλ-

λιεργειών τροφίμων. Σύμφωνα με τους

επιστήμονες, η παγκόσμια υποβάθμιση

των φυσικών υπηρεσιών θα υπονομεύ-

σει την ικανότητα της γεωργίας να α-

νταποκριθεί στις ανάγκες του αυξανό-

μενου ανθρώπινου πληθυσμού. Χωρίς

την άγρια επικονίαση, η απόδοση της

γεωργικής παραγωγής δεν θα είναι η

βέλτιστη.

χθεί για πολλά χρόνια από χιλιάδες εθε-

λοντές και παρατηρητές. Κατά συνέπεια,

οι πεταλούδες είναι το μόνο από τα πα-

ραπάνω έντομα για το οποίο είναι αυτήν

την περίοδο δυνατό να υπολογιστούν τα

ποσοστά πτώσης του πληθυσμού τους.

Σε έκθεση που δημοσιοποιήθηκε από

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιβάλλο-

ντος, αναφέρεται ότι οι μισές πεταλούδες

των λιβαδιών εξαφανίστηκαν μέσα σε 20

χρόνια στην Ευρώπη. Σύμφωνα με την

μελέτη της επιτροπής που αναφέρεται

στην εξέλιξη 17 ειδών πεταλούδων των

λιβαδιών από το 1990 έως το 2011, οι

πληθυσμοί οκτώ μεταξύ αυτών μειώθη-

καν, όπως η Polyommatus icarus (μπλε

Argus), δύο παραμένουν σταθερές όπως

η Aurora, και μια αυξήθηκε. Για οκτώ εί-

δη όπως η Hesperiidae Thymelicus

acteon, η τάση παραμένει αβέβαιη.

Αυτή η τεράστια πτώση έχει σημαντι-

κές επιπτώσεις στη διατήρηση της βιο-

ποικιλότητας, επειδή οι πεταλούδες (και

τα λεπιδόπτερα γενικότερα) θεωρούνται

αντιπροσωπευτικοί δείκτες των τάσεων

που παρατηρούνται για τα περισσότερα

χερσαία έντομα, τα οποία συγκροτούν

περίπου τα δύο τρίτα των παγκόσμιων

ειδών. Οι πεταλούδες είναι επομένως

χρήσιμοι δείκτες βιοποικιλότητας, όπως

π.χ. στην αξιολόγηση της προόδου προς

την επίτευξη του στόχου της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης να σταματήσει την απώ-

λεια της βιοποικιλότητας (EEA, 2012).

Αίτια της πτώσης των πληθυσμών των

πεταλούδων των λιβαδιών, είναι η εντα-

τική καλλιέργεια, η μείωση και ο κατα-

κερματισμός των χορτολιβαδικών εκτά-

σεων. Επιπλέον, οι πεταλούδες είναι

τρωτές στα φυτοφάρμακα, που χρησιμο-

ποιούνται συχνά στις καλλιέργειες. Σε ο-

ρισμένες περιοχές της βορειοδυτικής Ευ-

ρώπης οι πεταλούδες των λιβαδιών δεν

έχουν πλέον χώρο να ζήσουν παρά μόνο

στις άκρες δρόμων, στις σιδηροδρομικές

γραμμές ή ακόμη στις αστικές περιοχές.

Παραδείγματα εντόμων-επικονιαστών που αναφέρονται στη μελέτη: (A) Μέλισσα (Apis mellifera) που επισκέπτεται καρπουζιά

στο Ισραήλ. (B) Σκαθάρι του είδους Elaeidobius kamerunicus που επισκέπτεται άνθη ελαιοφοίνικα στην Κόστα Ρίκα. (C) Μύγα του

είδους  Melangyna novaezelandiae σε άνθος γογγυλιού στη Νέα Ζηλανδία. (D) Είδος άγριας μέλισσας σε άνθος τομάτας στις ΗΠΑ.

(E) Πεταλούδα του είδους Hypolimnas misippus επισκέπτεται ηλίανθο στην Νότια Αφρική. (F) Μέλισσα του γένους Oxaea πετάει

μπροστά από ένα άνθος του τροπικού δένδρου αννάτο στην Βραζιλία. (G) Βομβίνος του είδους Bombus ternarius σε άνθος μύρτιλ-

λου στον Καναδά. (H) Μέλισσα του είδους Andrena subopaca επισκέπτεται φραουλιά στην Γερμανία. (Πηγή: Lucas A. Garibaldi et.
all. Wild Pollinators Enhance Fruit Set of Crops Regardless of Honey Bee Abundance).
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ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
του ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ 
του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο
λοκληρώθηκε με πο-

λύ μεγάλη επιτυχία ο

καθαρισμός του Βο-

τανικού Κήπου του

Πανεπιστημίου Α-

θηνών με την εθελοντική συνεισφορά έξι

Ελληνικών Βοτανικών Κήπων. Ήδη, από

το περασμένο καλοκαίρι, στο 4ο Συμπό-

σιο του ανεπίσημου ακόμα Δικτύου των

Ελληνικών Βοτανικών Κήπων που πραγ-

ματοποιήθηκε στο Καρπενήσι, οι εκπρό-

σωποι των Κήπων που συμμετείχαν συμ-

φώνησαν να βοηθήσουν στον καθαρισμό

του παλαιότερου Βοτανικού Κήπου της

χώρας μας (ιδρύθηκε το 1835) που αντι-

μετωπίζει προβλήματα συντήρησης λό-

γω πρακτικών δυσλειτουργιών. Μετά τις

σχετικές συνεννοήσεις συμφωνήθηκε να

προστρέξουν οι άλλοι Κήποι με το διαθέ-

σιμο προσωπικό τους στις 6 και 7 Νοεμ-

βρίου του 2013 για τις εργασίες καθαρι-

σμού.

Στις εργασίες συμμετείχε εξειδικευ-

μένο προσωπικό από έξι Βοτανικούς

Κήπους, που με πολύ μεγάλη όρεξη,

πραγματοποίησε καθαρισμούς, αποκλα-

δώσεις, κοπή ξερών δέντρων και περι-

συλλογή κλαδευμάτων και απορριμμά-

των.

Από τον Βοτανικό Κήπο Διομήδους

συμμετείχαν την πρώτη μέρα οι: Ειρήνη

Βαλλιανάτου (Υπεύθυνη του Κήπου),

Δημήτρης Τσάκος (Γεωπόνος), Κώστας
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Μητσακάκης (Τεχνολόγος Γεωπονίας),

Θανάσης Κομνηνός (Συντηρητής) και

Τάσος Μπαρμπαριώτης (Δενδροανθο-

κηπουρός). Τη δεύτερη μέρα αντί του Δ.

Τσάκου συμμετείχε ο Σωτήρης Πορέβης

(Γεωπόνος).

Από τον Βοτανόκηπο Κεφαλονιάς

συμμετείχαν: η Εύη Ματιάτου (Γεωπό-

νος υπεύθυνη του Κήπου) και οι φίλες

του Κήπου Αθηνά Στεφανίδη και Φρυ-

σούλη (Γεωπόνοι).

Από τον Βοτανικό Κήπο Κεφαλόβρυ-

σου Καρπενησίου συμμετείχαν οι: Αδα-

μαντία Βλάχου, Χρήστος Ράμμος, Χρι-

στίνα Ντίνου, Γιώργος Τσίπα, Κυριάκος

Μπάμπε και Ηρώ Κοπανάκη (σπουδα-

στές του ΤΕΙ Δασοπονίας Καρπενησίου).

Από τη Φιλοδασική συμμετείχαν οι:

Σοφία Σταθάτου (Υπεύθυνη του Κή-

που), Νίκος Πάγκας (Υπεύθυνος του

Κλιμακίου της Φιλοδασικής), Γιώργος

Ζιώγας, Σασούν Μπαγκντασαριάν και

Τάσος Γκιρτοβίτης (ειδικευμένοι εργά-

τες) και τη δεύτερη μέρα, αντί του Τ.

Γκιρτοβίτη, ο Δημήτρης Ζίνδρος (εργο-

δηγός).

Από τον Βαλκανικό Βοτανικό Κήπο

Κρουσσίων συμμετείχαν: η Ελένη Μα-

λούπα (Υπεύθυνη του Κήπου), ο Βασί-

λης Γκορλίτσας, ο Λευτέρης Βαλανάς

και ο Γρηγόρης Μακράκης.

Από τον Ιπποκράτειο Βοτανικό Κήπο

της Κω συμμετείχαν οι: Γιάννης Καμη-

λάκης (Υπεύθυνος του Κήπου) και τρείς

εθελοντές.

Τέλος από τον Βοτανικό Κήπο του

ΕΚΠΑ συμμετείχαν οι οικοδεσπότες: Α-

θηνά Οικονόμου-Αμίλη (Καθηγήτρια,

Διευθύντρια του Κήπου), Γιάννης Μπα-

ζός (Επιμελητής του Κήπου) και ο κ.

Νίκος, ο υπεύθυνος κηπουρός.

Οι συνεργάτες από έξι ελληνικούς βοτανικούς κήπους που με μεγάλη όρεξη καθάρισαν

τον Βοτανικό Κήπο του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον παλαιότερο της χώρας μας.
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Η μυρωδιά των πευκοδασών
καταπολεμά 
την κλιματική αλλαγή 

Μ
ια νέα ανακάλυψη έκαναν οι
επιστήμονες βρίσκοντας έ-
ναν απρόσμενο σύμμαχο

στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλα-
γής: τη μυρωδιά των πεύκων. Οι δυνα-
τές οσμές που οφείλονται σε πτητικές
οργανικές ενώσεις που αναδίδουν τα
πεύκα και γενικότερα τα κωνοφόρα
δέντρα, μετατρέπονται σε αερολύμα-
τα και νέφη σωματιδίων πάνω από τα
δάση. Αυτό διευκολύνει τον σχηματι-
σμό κανονικών νεφών στον ουρανό

και παρεμποδίζει την ηλιακή ακτινοβο-
λία να φτάσει στο έδαφος καθώς α-
ντανακλάται πίσω στο Διάστημα.

Τώρα, ερευνητές από τη Γερμανία,
τη Φιλανδία, τη Δανία και τις ΗΠΑ ανα-
κοίνωσαν ότι βρήκαν τον μηχανισμό
με τον οποίο οι οσμές που αναδίδουν
τα πεύκα μετατρέπονται σε αερολύ-
ματα και νέφη σωματιδίων πάνω από
τα δάση. Η νέα έρευνα, που έγινε σε
αρκτικά φιλανδικά πευκοδάση και
συνδυάστηκε με προσομοιώσεις σε υ-
πολογιστές σε ερευνητικό κέντρο της
Γερμανίας, έδειξαν ότι ένα αρωματικό
μόριο που εκλύεται από κάποιο πεύκο,
συνδυάζεται με το όζον της ατμόσφαι-
ρας, παράγοντας ελεύθερες ρίζες, οι
οποίες με τη σειρά τους δημιουργούν
νέα μόρια οξυγόνου. Αυτά τα νέα με-
γαλύτερα μόρια οξυγόνου συμπυκνώ-
νονται σε μικρά σωματίδια στερεάς ή
υγρής κατάστασης και είναι τόσα πολ-
λά, που σχηματίζουν νέφη επιδρώντας
με αυτόν τον τρόπο θετικά στο κλίμα.
Εκτιμάται ότι οι μυρωδιές των πεύκων

ευθύνονται περίπου για τις μισές από
τις συνολικές εκπομπές αερολυμάτων
από ένα δάσος κωνοφόρων.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι,
το να γνωρίζουμε πώς οι οσμές των
δασών μετατρέπονται σε αερολύμα-
τα, θα μας βοηθήσει να προβλέψουμε
την ικανότητα των αερολυμάτων και
των σωματιδίων να εμποδίσουν την
αύξηση της θερμοκρασίας.

Η μελέτη δημοσιεύτηκε στην επιστη-
μονική επιθεώρηση Nature.

Δεν πέρασε 
στις πολυεθνικές ο έλεγχος 
του εμπορίου των σπόρων

Α
πορρίφθηκε στην Ολομέλεια
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου, από τη συντριπτική πλει-

οψηφία των ευρωβουλευτών, η πολυ-
συζητημένη πρόταση της Κομισιόν
για το εμπόριο σπόρων, η οποία  θα
επέβαλλε στους γεωργούς τεράστια

Τ
ην Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2014,
πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά
γραφεία, η εκδήλωση της κοπής

της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της Φιλο-
δασικής Ένωσης Αθηνών. Μέσα σε ένα
ζεστό και όμορφο κλίμα, μέλη του Δ.Σ.
και εργαζόμενοι αντάλλαξαν ευχές,
πειράγματα και αστεία. Ο Πρόεδρος
της Φιλοδασικής κ. Μιχαήλ Μελάς, α-
φού έκοψε την πίτα, ευχαρίστησε ό-
λους όσους τίμησαν με την παρουσία
τους την εκδήλωση και ευχήθηκε χα-
ρούμενη κι ευτυχισμένη χρονιά. Το
φλουρί το κέρδισε η κα Αλεξάνδρα
Βουδούρη, Γενική Γραμματέας.

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 
της Φιλοδασικής Ένωσης

Αθηνών για το 2014



κόστη και θα ήταν ένα τεράστιο
πλήγμα για την Ελλάδα και άλλες χώ-
ρες με μεγάλη βιοποικιλότητα, κα-
θώς θα έδινε τον έλεγχο στις μεγά-
λες πολυεθνικές. Με την υπερψήφι-
ση αυτή η νομοθεσία απορρίπτεται
από το Ευρωκοινοβούλιο και υποχρε-
ώνεται στην πράξη η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή να την αποσύρει.

Πριν το κατηγορηματικό «όχι» του
ευρωπαϊκού κοινοβουλίου προηγήθη-
κε η καταψήφιση της απόφασης από
την Επιτροπή Περιβάλλοντος και η
σχεδόν ομόφωνη καταψήφιση από
την Επιτροπή Γεωργίας.

Το χρονικό:
• Στις 6 Μαΐου 2013, μετά από πρό-

ταση της Γενικής Επιτροπής Υγείας &
Καταναλωτών (DG SANCO) και στη
συνάντηση των Επιτρόπων της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, που ρυθμίζουν το ε-
μπόριο σπόρων σε όλη την Ευρωπαϊκή
Ένωση, ψηφίζεται πρόταση εισαγω-
γής νέας νομοθεσίας σύμφωνα με την
οποία από το 2016 κανείς δεν θα μπο-
ρεί να εμπορεύεται σπόρους στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, που δεν είναι κατα-
χωρημένοι σε εθνικούς καταλόγους.

• Τον Δεκέμβριο του 2013 κατατίθε-
ται τροπολογία στην Επιτροπή Γεωρ-
γίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και ζητείται η απόρριψη της πρότασης
της Κομισιόν.

• Στις 30 Ιανουαρίου 2014 η τροπο-
λογία υπερψηφίζεται ομόφωνα από
την Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

• Στις 11 Φεβρουαρίου 2014 η τρο-
πολογία υπερψηφίζεται σχεδόν ομό-
φωνα και από την Επιτροπή Γεωργίας
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Διαμάχη για την προστασία 
της νανόχηνας  

Δ
ιαμάχη ξέσπασε μεταξύ της
Ελληνικής Ορνιθολογικής Ε-
ταιρείας και της Κυνηγετικής

Συνομοσπονδίας Ελλάδας (ΚΣΕ) με
αφορμή το σχέδιο δράσης για την
προστασία της νανόχηνας στο οποίο
συμμετέχει και το ΥΠΕΚΑ. Όπως απο-
καλύπτει η Ορνιθολογική, η ηγεσία
της ΚΣΕ διαμαρτυρήθηκε στο υπουρ-
γείο για την υλοποίηση του ραδιοφω-
νικού και τηλεοπτικού spot ευρωπαϊ-
κού προγράμματος LIFE με θέμα τη
νανόχηνα.

Στο τηλεοπτικό spot, το Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα-
τικής Αλλαγής, σε συνεργασία με την
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία ενη-
μερώνει το ευρύ κοινό για τις απειλές
που αντιμετωπίζει η νανόχηνα, μία εκ
των οποίων είναι και η λαθροθηρία. Το
spot έχει στόχο να δράσει προληπτι-
κά, ενημερώνοντας το κοινό για τα ε-
μπόδια που συναντά η νανόχηνα στο
δύσκολο ταξίδι της μετανάστευσης,
στιγματίζοντας παράλληλα επιβλαβείς
ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως η
συρρίκνωση υγροτόπων και η λαθρο-
θηρία. Μέσα από αυτό το διεθνές πρό-
γραμμα, στόχος του ΥΠΕΚΑ και της
Ορνιθολογικής είναι να δημιουργη-
θούν οι συνθήκες ώστε οι περιοχές
διαχείμασης της κρισίμως κινδυνεύου-
σας νανόχηνας να είναι ασφαλείς.

Η ΚΣΕ υποστηρίζει ότι η λαθροθη-
ρία της νανόχηνας στην περιοχή του
Δέλτα του Έβρου αποτελεί φαντα-
σίωση αντικυνηγετικής έμπνευσης

και σκοπό έχει τη διακοπή της κυνη-
γετικής δραστηριότητας στην περιο-
χή. Τα τελευταία 25 χρόνια, υπήρξε
μόνο ένα κρούσμα λαθροθηρίας σε
νανόχηνα και αυτό αμφισβητούμενο ι-
σχυρίζεται η ΚΣΕ.

Η Ορνιθολογική θεωρεί εύλογα πως
από τη στιγμή που ο εναπομείνας φυ-
σικός ευρωπαϊκός πληθυσμός της να-
νόχηνας δεν αριθμεί περισσότερα α-
πό 30 ζευγάρια, έστω και ένα περι-
στατικό λαθροθηρίας είναι σοβαρότα-
το πλήγμα για τους πληθυσμούς της
νανόχηνας στην Ευρώπη. Αυτό ακρι-
βώς προσπαθεί να αποτρέψει η εκ-
στρατεία κατά της λαθροθηρίας, για
την οποία είναι υπεύθυνο το ΥΠΕΚΑ
στο πλαίσιο του συγκεκριμένου ευ-
ρωπαϊκού προγράμματος. Όσον αφο-
ρά τον ισχυρισμό της ΚΣΕ πως τα επι-
στημονικά στοιχεία της Ορνιθολογι-
κής, δηλαδή της μόνης επιστημονι-
κής περιβαλλοντικής οργάνωσης που
ασχολείται αποκλειστικά και συστη-
ματικά με την προστασία των που-
λιών της Ελλάδας και επίσημο εταίρο
του διεθνούς επιστημονικού οργανι-
σμού  Birdlife International, είναι «ανύ-
παρκτα», προφανώς είναι ανάξιος
σχολιασμού.

Η Ορνιθολογική τονίζει ότι δεν ταυ-
τίζει την κυνηγετική κοινότητα με την
ηγεσία της ΚΣΕ και υπογραμμίζει ότι
τα τελευταία χρόνια είναι σε επαφή
με αξιόλογους τοπικούς κυνηγετι-
κούς συλλόγους για συνέργειες σε
δράσεις προστασίας των πουλιών.

ΦΥΣΗ & ΖΩΗ 29

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



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

ΦΥΣΗ & ΖΩΗ30 ΦΥΣΗ & ΖΩΗ30

Σταματούν το κυνήγι 
για δύο χρόνια στην Αλβανία

Η
αλβανική κυβέρνηση ψήφι-
σε την απαγόρευση του κυ-
νηγιού για δύο χρόνια. Στην

Αλβανία υπάρχουν υγρότοποι και άλ-
λα οικοσυστήματα που αποτελούν
ζωτικής σημασίας στάσεις ανεφοδια-
σμού για εκατομμύρια μεταναστευτι-
κά πουλιά. Όμως, η κακή επιβολή του
νόμου, η λαθροθηρία, η αύξηση της
οπλοκατοχής και η εισροή ξένων κυ-
νηγών, είχαν καταστήσει την Αλβανία
ένα συνεχές σκοπευτήριο. Οι στόχοι
των κυνηγών ήταν, μεταξύ άλλων
πουλιών, αετοί, γερανοί, ακόμη και μι-
κρά ωδικά πτηνά.

«Η Αλβανία ήταν μια παγίδα θανάτου
για τα αποδημητικά πουλιά», δήλωσε ο
Gabriel Schwaderer, εκτελεστικός δι-
ευθυντής της οργάνωσης EuroNatur.
Σύμφωνα με τον Schwaderer, δεν ή-
ταν μόνο τα πουλιά που υπέφεραν.
Προκειμένου να μελετηθεί ο απειλού-
μενος με εξαφάνιση λύγκας των Βαλ-
κανίων, η EuroNatur τοποθέτησε αυ-
τόματες κάμερες σε ορεινές περιο-
χές οι οποίες παρατηρούσαν όλα τα
ζώα που περνούσαν από την περιοχή.
Θηλαστικά, όπως τα ελάφια και σα-
μουά που θα έπρεπε να καταγρα-
φούν σε σημαντικούς αριθμούς, ήταν
πολύ σπάνια. Αυτό έδειξε ότι τα εν
λόγω ζώα αποτελούν συνήθη στόχο
για τους κυνηγούς.

Ο νέος νόμος, που τέθηκε σε ισχύ
στις 30 Ιανουαρίου, αναστέλλει όλες
τις άδειες κυνηγιού και της χρήσης
συγκεκριμένων περιοχών για το κυ-
νήγι για τα επόμενα δύο χρόνια. Η
κυβέρνηση θα χρησιμοποιήσει αυ-
τήν τη χρονική περίοδο για να μελε-
τήσει τρόπους μεταρρύθμισης των
κανονισμών διατήρησης βιοποικιλό-

τητας και ελέγχου, καθώς στο θέμα
αυτό επικρατεί σχεδόν πλήρης ανο-
μία. Οι κυνηγοί στην Αλβανία εδώ
και καιρό δεν φοβούνται να πυροβο-
λήσουν οποιοδήποτε ζώο βρεθεί
στον δρόμο τους, ακόμη και σε εθνι-
κά πάρκα, όπου οι πλούσιοι κυνηγοί
-στην πλειοψηφία τους Ιταλοί- δω-
ροδοκούν κακοπληρωμένους δασο-
φύλακες και τους χρησιμοποιούν ως
οδηγούς.

Ενώ πολλοί Αλβανοί -μεταξύ των ο-
ποίων και ένας σημαντικός αριθμός
κυνηγών- συνειδητοποίησαν εδώ και
καιρό ότι η κατάσταση πρέπει να αλ-
λάξει, η κυβέρνηση δεν είχε δείξει ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον για την ενίσχυση
των νόμων σχετικών με το θέμα. Οι ε-
κλογές του περασμένου Ιουνίου, ό-
μως, έφεραν στην εξουσία ένα νέο
κόμμα, με υπουργούς πιο αποφασι-
σμένους να ασχοληθούν με την προ-
στασία των άγριων ζώων.

Επιβλαβή έντομα 
εξελίσσονται 
και καταστρέφουν 
τις καλλιέργειες 
μεταλλαγμένου καλαμποκιού 

Ν
έα μελέτη του Πολιτειακού
Πανεπιστημίου της Αϊόβα
των Ηνωμένων Πολιτειών, α-

ναφέρει ότι οι επιβλαβείς ριζοσκώλη-
κες του αραβοσίτου, εξελίσσονται και

γίνονται ανθεκτικότεροι σε συγκεκρι-
μένο είδος γενετικά μεταλλαγμένου
καλαμποκιού. Ο γενετικά μεταλλαγμέ-
νος καρπός περιέχει γονίδια του βακί-
λου Bacillus thuringiensis, τα οποία ε-
πιτρέπουν στα κύτταρα να παράξουν
τοξίνες που εξολοθρεύουν δεκάδες
σκώληκες και έντομα των ριζών.

Η επιστημονική κοινότητα προειδο-
ποίησε για τους κινδύνους και τόνιζαν
την ανάγκη καλλιέργειας και άλλων,
μη τροποποιημένων καρπών αραβο-
σίτου. Όμως, δεν εισακούστηκαν ε-
ξαιτίας του συνασπισμού των εταιρει-
ών βιοτεχνολογίας και την έλλειψη
ρυθμιστικού πλαισίου.

Έτσι, οι αγρότες και εταιρείες ε-
μπορίας σπόρων καλλιέργησαν τερά-
στιες εκτάσεις καλαμποκιού χωρίς να
δημιουργήσουν μη τροποποιημένα
“καταφύγια”. Oι μονοκαλλιέργειες
του καλαμποκιού Bt ουσιαστικά ευ-
νόησε την ανθεκτικότητα των παρα-
σίτων. Πλέον το καλαμπόκι Bt αντι-
στοιχεί στα τρία τέταρτα της αμερι-
κανικής παραγωγής και κινδυνεύει ά-
μεσα από τα “υπερέντομα” που ου-
σιαστικά δημιούργησε. Η συγκεκρι-
μένη ποικιλία καλλιεργήθηκε για
πρώτη φορά το 1996 και προκάλεσε
τη μαζική μείωση των ριζοσκωλήκων
και άλλων εντόμων του αραβοσίτου.
Λιγότερα παράσιτα μεταφράστηκαν
σε αυξημένη παραγωγή και μικρότε-
ρη ανάγκη για συμβατικά παρασιτο-
κτόνα.
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Ωστόσο, τα προβλήματα ήταν ορα-
τά από το 2006 ακόμα. Το 2009 κατα-
γράφηκαν μαζικές καταστροφές γε-
νετικά μεταλλαγμένα καλαμποκιού α-
πό ανθεκτικότερους ριζοσκώληκες
στην Αϊόβα. Το πρόβλημα επεκτάθη-
κε στις Πολιτείες Νότια Ντακότα, Μιν-
νεσότα, Νεμπράσκα και Ιλλινόις το
2011.

Η τελευταία μελέτη υποδεικνύει ό-
τι οι ριζοσκώληκες έχουν γίνει ανθε-
κτικοί σε ένα δεύτερο είδος αραβο-
σίτου Bt. Οι παρατηρήσεις έδειξαν ό-
τι παρότι το συγκεκριμένο μεταλλαγ-
μένο είδος παράγει διάφορες τοξί-
νες παραμένει ευάλωτο. Από τη στιγ-
μή όμως που εξακολουθεί να σκοτώ-
νει άλλα παράσιτα, οι αγρότες θα
συνεχίσουν να το καλλιεργούν αυξά-
νοντας παράλληλα τη χρήση παρα-
σιτοκτόνων. Η προσθήκη χημικών
ουσιών στο μείγμα θα εξανεμίσει τα
όποια -υποτιθέμενα- περιβαλλοντικά
οφέλη από το μεταλλαγμένο καλα-
μπόκι.

Για την αποφυγή μιας καταστρο-
φής βιβλικών διαστάσεων, οι ερευνη-
τές προτείνουν την καλλιέργεια δια-
φορετικών καρπών στη γη τους. Χω-
ρίς ποικιλότητα καμιά γενετική τρο-
ποποίηση δεν μπορεί να προστατεύ-
σει το καλαμπόκι από τους εχθρούς
του.

Τα μεγαλύτερα σε ηλικία
δέντρα αναπτύσσονται 
πιο γρήγορα από τα νεότερα

Ε
ίναι γνωστό πως τα περισσό-
τερα όντα -συμπεριλαμβανο-
μένου και του ανθρώπου- έ-

χουν μια έκρηξη ανάπτυξης όταν εί-
ναι μικρά, ενώ στη συνέχεια αυτό επι-
βραδύνεται και σταματάει εντελώς.

Στα δέντρα όμως ισχύει ακριβώς το
αντίθετο.

Μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε
στο γνωστό επιστημονικό περιοδικό
Nature έδειξε ότι τα παλαιότερα δέ-
ντρα αναπτύσσονται γρηγορότερα α-
πό τα νεότερα σε ηλικία. Πρόκειται
για ένα σημαντικό εύρημα, διότι έρ-
χεται σε αντίθεση με μια ευρέως δια-
δεδομένη πεποίθηση, ότι τα μεγάλα
δέντρα δεν δεσμεύουν τόσο διοξείδιο
του άνθρακα από την ατμόσφαιρα  ό-
σο τα μικρά.

Οι ερευνητές εξέτασαν 403 τροπικά
και εύκρατα είδη δέντρων και διαπί-
στωσαν ότι το 97% αυτών αναπτύσσε-
ται με ολοένα και ταχύτερους ρυθμούς
μεγαλώνοντας. Τα “ηλικιωμένα” δέ-
ντρα δεν δρουν απλώς ως γερασμένες
δεξαμενές του άνθρακα, αλλά δεσμεύ-
ουν μεγαλύτερες ποσότητες σε σύ-
γκριση με τα μικρότερα. Οι ερευνητές
ισχυρίζονται ότι, σε ακραίες περιπτώ-
σεις, ένα μεγάλο δέντρο μπορεί μέσα
σε έναν χρόνο να προσθέσει την ίδια
ποσότητα άνθρακα στο δάσος, όση πε-
ριέχει ένα ολόκληρο μεσαίου μεγέθους
δέντρο. Ακόμα και τα δέντρα που δεν
ψηλώνουν, αλλά μεγαλώνουν στο μή-
κος, καταφέρνουν να μετατρέψουν πιο
γρήγορα το διοξείδιο του άνθρακα σε
ξύλο με αυξανόμενους ρυθμούς.

Η μελέτη αυτή ήταν μια συνεργασία
38 επιστημόνων από όλο τον κόσμο
και βασίστηκε σε 673.046 μεμονωμέ-
να δέντρα χρησιμοποιώντας πληρο-
φορίες 80 και άνω χρόνων.

Η πρώτη εξερεύνηση 
της Τάφρου 
των Νέων Εβρίδων

Ε
ρευνητές του πανεπιστημίου
του Αμπερντήν και του Εθνι-
κού Ινστιτούτου της Νέας Ζη-

λανδίας για την έρευνα του Νερού και
της Ατμόσφαιρας εξερεύνησαν για
πρώτη φορά την Τάφρο των Νέων Ε-
βρίδων ανάμεσα στη Νέα Καληδονία
και τη Νήσο Βανουάτου, στον Ειρηνι-
κό Ωκεανό. Η έρευνα έγινε με μη ε-
πανδρωμένο σκάφος το οποίο έφτα-
σε σε βάθος άνω των 7.000 μέτρων.

Τα αποτελέσματα της μελέτης προ-
κάλεσαν μεγάλη έκπληξη στους επι-
στήμονες. Στον βυθό της Τάφρου των
Νέων Εβρίδων δεν εντοπίστηκαν τα
κοινά ψάρια που παρατηρούνται σε
όλες τις τάφρους του Ειρηνικού, ό-
πως για παράδειγμα οι γρεναδιέροι ή
τα σαλιγκαρόψαρα. Αντίθετα στο συ-
γκεκριμένο οικοσύστημα εντοπίστη-
καν μεγάλες κόκκινες γαρίδες, διά-
φορα είδη χελιών και χιλιάδες άλλα
μικρότερα οστρακόδερμα. Σύμφωνα
με τους ερευνητές, ορισμένα από αυ-
τά τα είδη χελιών έχουν εντοπιστεί
και σε άλλες τάφρους, σε μικρότε-
ρους όμως αριθμούς.

Οι επιστήμονες αποδίδουν τη δια-
φορετικότητα του συγκεκριμένου οι-
κοσυστήματος στο νερό της Τάφρου
των Νέων Εβρίδων, το οποίο χαρα-
κτηρίζουν «μη παραγωγικό». Χωρίς ε-
παρκή θρεπτικά συστατικά στα ρηχό-
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τερα νερά ανοιχτά της Νέας Καληδο-
νίας τα ψάρια που χρειάζονται μεγα-
λύτερες ποσότητες τροφής, όπως οι
γρεναδιέροι, δεν καταφέρνουν να ε-
πιβιώσουν. Από την άλλη πλευρά τα
χέλια επιβιώνουν με ευκολία σε πε-
ριοχές που υπάρχει έλλειψη τροφής.

Οι επιστήμονες συμπεραίνουν ότι
οι τάφροι αποτελούν μοναδικά οικο-
συστήματα οπότε δεν μπορούν να έ-
χουν συγκεκριμένες προσδοκίες ως
προς τα είδη που πρόκειται να συνα-
ντήσουν.

Η ιστορία 
πίσω από μια τσάντα 
από δέρμα φιδιού

Τ
α αξεσουάρ και τα ρούχα από
δέρμα φιδιού είχαν πάντα μια
ιδιαίτερη θέση στη βιομηχα-

νία της μόδας. Ποια είναι όμως η δια-
δικασία που ακολουθείται και άραγε
πόσοι γνωρίζουν τι χρειάζεται για να
φτιαχτεί μια τσάντα ή μια ζώνη;

Στην Ινδονησία εφαρμόζονται διά-
φορες μέθοδοι για την αφαίρεση του
δέρματος από το φίδι, ωστόσο αυτή
που χρησιμοποιείται συχνότερα είναι
ιδιαίτερα βάναυση. Οι εργάτες χτυ-
πούν το φίδι στο κεφάλι και στη συνέ-
χεια τοποθετούν έναν σωλήνα ανάμε-
σα στα σαγόνια του. Το ζώο γεμίζει με
νερό και οι εργάτες δένουν γύρω από
το λαιμό του ένα σχοινί για να μην
διαρρεύσει το υγρό. Το φίδι παραμέ-
νει σε αυτή την κατάσταση για περί-
που δέκα λεπτά, ενώ στη συνέχεια οι
εργάτες το κρεμούν από ένα τσιγκέλι,
κάνουν δυο τομές και αρχίζουν να το
γδέρνουν. Μόλις το δέρμα ψηθεί στον
φούρνο για να ξεραθεί κουλουριάζε-
ται σαν μπούκλα. Οι εργάτες το βά-
φουν ανάλογα με το στυλ και το σχή-
μα της τσάντας για την οποία θα χρη-
σιμοποιηθεί και το αφήνουν να στε-

γνώσει. Μετά από αυτή τη διαδικασία
οι ποσότητες δέρματος που έχουν υ-
ποστεί επεξεργασία αποστέλλονται
σε βυρσοδεψείο. Τα φίδια στοιβάζο-
νται σε έναν σωρό και μετά από μια ή
δυο ημέρες πεθαίνουν βασανιστικά α-
πό το σοκ και την αφυδάτωση.

Οι τσάντες από δέρμα φιδιού πω-
λούνται στην Ινδονησία μεταξύ 15 και
30 δολαρίων, ωστόσο όταν φτάσουν
στους οίκους μόδας της Ευρώπης και
της Αμερικής η τιμή τους εκτοξεύεται
στα 4.000 δολάρια.

Κάθε χρόνο θανατώνονται
5.000 υγιή ζώα 
στους ζωολογικούς κήπους

Σ
ύμφωνα με την επικεφαλής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζω-
ολογικών Κήπων και Ενυδρεί-

ων (EAZA), μόνο στην Ευρώπη κάθε
χρόνο, θανατώνονται στους ζωολογι-
κούς κήπους 3.000-5.000 υγιή ζώα. Η
θανάτωση της 18 μηνών καμηλοπάρ-
δαλης Μάριους στο ζωολογικό κήπο
της Κοπεγχάγης προκάλεσε οργισμέ-
νες αντιδράσεις παγκοσμίως, όμως
δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτω-
ση, καθώς χιλιάδες ζώα σε ζωολογι-
κούς κήπους της Ευρώπης θεωρού-
νται περιττά και θανατώνονται.

Η Λέσλι Ντίκι από την ΕΑΖΑ δήλω-
σε στο BBC ότι όλα τα είδη ζώων, α-
πό γυρίνους μέχρι καμηλοπαρδάλεις,
υποβάλλονται σε ευθανασία, για λό-

γους διαχείρισης σε ζωολογικούς κή-
πους. Τα μεγάλα ζώα, όπως λιοντά-
ρια, τίγρεις και αρκούδες, που εκτι-
μούνται ότι περισσεύουν, φτάνουν έ-
ως και μερικές εκατοντάδες, σύμφω-
να με την επικεφαλής της ΕΑΖΑ. Ω-
στόσο, δεν υπάρχει ακριβής απολογι-
σμός επειδή συχνά οι ζωολογικοί κή-
ποι δεν καταγράφουν εάν κάποιο ζώο
πέθανε εξαιτίας προβλημάτων υγείας
ή για λόγους διαχείρισης.

Σημειωτέον ότι πριν από λίγες ημέ-
ρες, η διευθύνουσα σύμβουλος της
EAZA -η οποία διοικεί 340 ζωολογι-
κούς κήπους στην Ευρώπη- υπερα-
μύνθηκε της απόφασης για τη θανά-
τωση του Μάριους, υποστηρίζοντας
ότι οι κανονισμοί που ακολουθούν οι
κήποι της Ένωσης αποσκοπούν στην
προστασία των μελλοντικών πληθυ-
σμών καθώς αποτρέπουν την ενδογα-
μία που ενδέχεται να οδηγήσει σε α-
σθένειες και δυσμορφίες.

Υπεγράφη η διακήρυξη 
για την απαγόρευση 
του παράνομου εμπορίου 
άγριων ζώων

Ε
κπρόσωποι 46 χωρών και 11
οργανισμών των Ηνωμένων Ε-
θνών, υπέγραψαν σε συνέ-

δριο στο Λονδίνο τη διακήρυξη για την
απαγόρευση του παράνομου εμπορίου
άγριων ζώων. Οι παρευρισκόμενοι στο
συνέδριο του Lancaster House στη
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βρετανική πρωτεύουσα, χαρακτήρισαν
τη λαθροθηρία ως σοβαρό έγκλημα
και επεσήμαναν ότι αυτού του είδους
το εμπόριο “αξίζει” περίπου 19 δισ. δο-
λάρια ετησίως. Οι εκπρόσωποι των 46
χωρών έθεσαν ως προτεραιότητα τη
διερεύνηση της διαφθοράς και του ορ-
γανωμένου εγκλήματος και δεσμεύτη-
καν να βελτιώσουν τη διασυνοριακή
συνεργασία, όπως και να ενισχύσουν
τους νόμους και την αστυνόμευση. «Η
λαθροθηρία είναι παγκόσμιο πρόβλη-
μα, η επίλυση του οποίου έχει μεγάλη
σημασία για όλους», δήλωσε ο βρετα-
νός υπουργός εξωτερικών William H-
ague και τόνισε ότι «είναι υποχρέωσή
μας να ασχοληθούμε σοβαρά με το θέ-
μα πριν να είναι πολύ αργά».

Δεκάδες χιλιάδες ρινόκεροι, ελέφα-
ντες και τίγρεις αποτελούν πλέον είδη
απειλούμενα με εξαφάνιση. Στην Α-
φρική πραγματοποιείται το μεγαλύτε-
ρο μέρος της λαθροθηρίας και συγκε-
κριμένα στην Τανζανία, όπου ο πληθυ-
σμός των ελεφάντων συρρικνώθηκε
κατά 66% (13.084 από 38.975 το
2009) λόγω εμπορίου ελεφαντόδο-
ντου. Η λαθροθηρία είχε μειωθεί τη
δεκαετία του 80, αλλά τα τελευταία
χρόνια αναβίωσε, λόγω αυξανόμενης
ζήτησης για το ελεφαντόδοντο, όπως
και για το κέρατο ρινόκερου, από την
Ασία, σε συνδυασμό με την όλο και
μεγαλύτερη επιρροή της Κίνας και τις
επενδύσεις της στην Αφρική.

Συγκεκριμένες δράσεις που αποφα-
σίστηκαν στο συνέδριο είναι οι εξής:
- Αντιμετώπιση της λαθροθηρίας ως

σοβαρού εγκλήματος στο πλαίσιο
της Σύμβασης των Ηνωμένων Ε-
θνών κατά του οργανωμένου ε-
γκλήματος.

- Αντιμετώπιση της διαφθοράς και
του ξεπλύματος χρήματος που
σχετίζονται με το εμπόριο άγριων
ζώων νομικά - πολιτική μηδενικής α-
νοχής.

- Ενίσχυση του νομικού πλαισίου και
πιο αυστηρή επιβολή του νόμου.

- Βελτίωση κρατικών μηχανισμών και
αρμόδιων υπηρεσιών για την αντι-
μετώπιση της λαθροθηρίας.

- Υποστήριξη κυβερνήσεων που κατα-
στρέφουν τα προϊόντα προερχόμενα
από το λαθρεμπόριο άγριων ζώων.

- Αποκήρυξη κυβερνήσεων που χρη-
σιμοποιούν προϊόντα από είδη που
απειλούνται με εξαφάνιση.
Επιπρόσθετα, οι ηγέτες των αφρι-

κανικών κρατών Μποτσουάνα, Τσαντ,
Γκαμπόν και Τανζανία συμφώνησαν
σε ένα δεκαετές μορατόριουμ για το
εμπόριο ελεφαντόδοντου, ως μέρος
μιας πρωτοβουλίας για την προστα-
σία του ελέφαντα.

Ανακάλυψη 
μιας νέας κοινότητας 
χιμπατζήδων στο Κογκό

Ε
πιστημονική αποστολή στο
τροπικό δάσος Bili-Uele του
Κονγκό, ανακάλυψε μια άγνω-

στη κοινότητα χιμπατζήδων με μεγα-
λύτερο μέγεθος από το κανονικό και ι-
κανότητα στη χρήση εργαλείων. Οι ε-
πιστήμονες κάνουν λόγο για μια κοινό-
τητα που αριθμεί χιλιάδες μέλη. Οι με-
γαλόσωμοι χιμπατζήδες κυνηγούν και
τρώνε λεοπαρδάλεις. Επίσης τρέφο-
νται με τεράστια αφρικανικά σαλιγκά-
ρια, αφού πρώτα σπάσουν το πολύ
σκληρό καβούκι τους ανάμεσα σε βρά-
χους. Όπως δήλωσε στον Guardian ο

Κλιβ Χικς, ειδικός στα πρωτεύοντα θη-
λαστικά από το Ινστιτούτο Μαξ Πλανκ
που εδρεύει στη Λειψία της Γερμανίας
«το δάσος Bili-Uele είναι από τα τελευ-
ταία μέρη στη γη με τεράστιο πληθυ-
σμό χιμπατζήδων, που δεν έχει εντοπι-
στεί από τον άνθρωπο και που μπορεί
να φτάνει τις δεκάδες χιλιάδες μέλη».

Κάμερες κίνησης κατέγραψαν τους
χιμπατζήδες να αναπτύσσουν μια σει-
ρά από μοναδικά ήθη και συμπεριφο-
ρές στην έκταση των 5 τετραγωνικών
χιλιομέτρων όπου ενδημούν. Ομάδες
επιθετικών αρσενικών κάνουν περιπο-
λίες στην περιοχή τους, ενώ οι μητέρες
δείχνουν στα νεογνά πώς να χρησιμο-
ποιούν εργαλεία για να τρώνε σμήνη ε-
ντόμων. Οι κάμερες εντόπισαν και άλ-
λα θαυμαστά πλάσματα στο δάσος ό-
πως ελέφαντες του δάσους, ανούβιους
μπαμπουίνους, ύαινες, γιγάντιους α-
γριόχοιρους και άγριες φραγκόκοτες.

Οι επιστήμονες διενεργούν έρευνες
στην “παρθένα” περιοχή από το 2007,
αλλά φέτος αναγκάστηκαν να αποχω-
ρήσουν λόγω των πολεμικών ανατα-
ραχών που έχουν γίνει εντονότερες α-
πό ποτέ. Μάλιστα, στο παρθένο δά-
σος έχουν ήδη εμφανιστεί λαθροθή-
ρες που έκαψαν το παρατηρητήριό
τους και έκλεψαν πολλές κάμερες. Οι
επιστήμονες φοβούνται ότι οι ανατα-
ραχές στην Κεντρική Αφρική θα επι-
τρέψουν τις παρεμβάσεις οπλισμένων
ομάδων στο παρθένο δάσος με θύμα-
τα σπάνια είδη της άγριας ζωής.

Η μελέτη δημοσιεύεται στην επιθεώ-
ρηση Biological Conservation.



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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Στον 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 08:30 - 13:30.

Επισκεφθείτε
τον Βοτανικό Κήπο, το Βοτανικό Μονοπάτι

και το Φυτώριο της Φιλοδασικής στη Μονή Καισαριανής






