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3. Η κοπή της βασιλόπιτας.
4. Βιολογική Γεωργία.

6. Δραματική μείωση των πουλιών της Ευρώπης.
8. Νέες μεταβολές στη δασική νομοθεσία.

10. Η ρύπανση των υδάτων από τα πλαστικά
καταλήγει στην τροφική αλυσίδα.

14. 5ο Συμπόσιο Ελληνικών Βοτανικών Κήπων.
16. Φροντίδα, φύτεμα και επέκταση στο Βοτανικό Μονοπάτι

με τους εθελοντές της Alpha Bank.

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

Ένωση Αθηνών
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24. Χειμερινό Ηλιοστάσιο στο Αισθητικό Δάσος.
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28. Μικρές ειδήσεις.
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Η κοπή της βασιλόπιτας2015
Μ

εταξύ μας και σε πο-

λύ «οικογενειακό»

κλίμα ο Πρόεδρος κ.

Μιχαήλ Μελάς και

τα μέλη του Διοικη-

τικού Συμβουλίου κόψαμε την βασιλόπι-

τα για την καινούργια χρονιά. Το φλουρί

έπεσε στην κ. Νάση Παπαντωνίου, από

τα παλαιότερα μέλη του Δ.Σ.

Ας ευχηθούμε να είναι μια καλή και

δραστήρια χρονιά και για την «τυχερή»

και για την Φιλοδασική. Και του χρόνου!
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βιολογίας της Βασιλικής Εταιρείας επιστημών της Βρετανίας

«Proceedings of the Royal Society B», εκτιμούν ότι είναι ε-

σφαλμένη η αντίληψη πως η βιολογική γεωργία αποτελεί μεν

μια ευπρόσδεκτη εναλλακτική λύση σε σχέση με τη συμβατική

γεωργία, παρ' όλα αυτά δεν είναι αρκετά παραγωγική, ώστε να

ικανοποιήσει μελλοντικά τις διατροφικές ανάγκες της ανθρω-

πότητας.

Οι ερευνητές διεύθυναν μια συστηματική επισκό-

πηση-μεταανάλυση 115 δημοσιευμένων με-

λετών που συγκρίνουν τις αποδόσεις

της βιολογικής και της συμβατικής

γεωργίας. Κατέληξαν στο συ-

μπέρασμα ότι οι βιολογικές

αποδόσεις είναι 19,2% χα-

μηλότερες από τις συμ-

βατικές, μία διαφορά

αρκετά χαμηλότερη α-

πό προηγούμενες ε-

κτιμήσεις. Παρατή-

ρησαν ότι οι διαθέ-

σιμες μελέτες που

συγκρίνουν τις με-

θόδους καλλιέργει-

ας είχαν συχνά μια

προκατάληψη υπέρ

της συμβατικής γε-

ωργίας, οπότε πιθα-

νότατα η διαφορά να

είχε υπερεκτιμηθεί στο

παρελθόν.

Η επιστημονική ομάδα

ανακάλυψε επίσης πως κά-

ποιες πρακτικές μπορούν να

μειώσουν ακόμα περισσότερο αυ-

τή τη διαφορά. Συγκεκριμένα η ταυτό-

χρονη καλλιέργεια διαφορετικών προϊό-

ντων στο ίδιο χωράφι μπορεί να φτάσει τη διαφορά

στο 9% και η κυκλική εναλλαγή καλλιεργειών μπορεί να τη μει-

ώσει στο 8%. Αξίζει να τονιστεί ότι οι δυο αυτές πρακτικές, που

μιμούνται διεργασίες που συμβαίνουν στα φυσικά οικοσυστή-

ματα, έχουν ασκηθεί για χιλιάδες χρόνια σε παραδοσιακές μορ-

φές γεωργίας. Η ταυτόχρονη καλλιέργεια διαφορετικών προϊό-

ντων και η κυκλική εναλλαγή καλλιεργειών βελτιώνουν την κα-

τάσταση του εδάφους και περιορίζουν την επέκταση των βλα-

βερών παρασιτικών ειδών. Επειδή οι παραπάνω πρακτικές προ-

Α
ν και πάρα πολύ παραγωγική, η σύγχρονη γε-

ωργία προξενεί πολλά περιβαλλοντικά προ-

βλήματα, συχνά θυσιάζοντας τη μακροπρόθε-

σμη διατήρηση των υπηρεσιών των οικοσυ-

στημάτων για τη βραχυπρόθεσμη αγροτική

παραγωγή. Οι πιέσεις που ασκεί η γεωργία στο περιβάλλον πε-

ριλαμβάνουν την απώλεια της βιοποικιλότητας, την υποβάθμι-

ση και διάβρωση των εδαφών, τον ευτροφισμό, τις ε-

πιπτώσεις των φυτοφαρμάκων στους ανθρώ-

πους και την άγρια φύση, τις εκπομπές

αερίων θερμοκηπίου και την μείωση

των υδατικών πόρων. Επιπλέον,

αν και η γεωργία παράγει ένα

πλεόνασμα τροφίμων σε

παγκόσμια κλίμακα, πάνω

από ένα δισεκατομμύριο

άνθρωποι υποφέρουν

από έλλειψη τροφής.

Τα προβλήματα της

έλλειψης τροφίμων

και των περιβαλλο-

ντικών ζημιών θα ε-

πιδεινωθούν αφού

όπως φαίνεται, οι

σύγχρονες τάσεις

στην πληθυσμιακή

αύξηση, την κατανά-

λωση τροφίμων και ε-

νέργειας, και στα από-

βλητα τροφίμων θα συνε-

χιστούν. 

Για να διατηρήσει η γη την

ικανότητα να παράγει τροφή, εί-

ναι επιτακτικό να υιοθετήσουμε

βιώσιμες και περιβαλλοντικά φιλικές

γεωργικές πρακτικές το συντομότερο δυνα-

τό. Ουσιαστικά χρειαζόμαστε συστήματα καλλιέρ-

γειας που να είναι και ιδιαίτερα παραγωγικά και να ελαχιστο-

ποιούν τις περιβαλλοντικές ζημιές. Το αν η βιολογική γεωργία

μπορεί να συμβάλει στην παγκόσμια παραγωγή προϊόντων έχει

αποτελέσει αντικείμενο διαφωνίας για πολλούς ερευνητές την

τελευταία δεκαετία.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Μπέρκλεϋ της Καλιφόρ-

νια, με επικεφαλής την καθηγήτρια περιβάλλοντος Κλερ

Κρέμεν, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό

Μπορεί να ικανοποιήσει μελλοντικά 
τις διατροφικές ανάγκες της ανθρωπότητας;

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
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σθέτουν ποικιλομορφία στο τοπίο, ενισχύουν την βιοποικιλότη-

τα και με αυτόν τον τρόπο έχουμε αυξημένη παραγωγή χωρίς

να ζημιώνουμε το περιβάλλον.

Η απόδοση κάθε βιολογικής καλλιέργειας και η διαφορά της

από την αντίστοιχη συμβατική διαφέρει από προϊόν σε προϊόν.

Σε ορισμένα όμως προϊόντα, όπως τα όσπρια, οι διαφορές από-

δοσης μεταξύ των δύο διαφορετικών μεθόδων είναι ασήμα-

ντες, δηλαδή η οργανική γεωργία είναι πλήρως ανταγωνιστική

με τη συμβατική ως προς τον όγκο της παραγωγής. Οι μεγαλύ-

τερες διαφορές στην παραγωγή βρέθηκαν στις καλλιέργειες

δυο δημητριακών, του σιταριού και του κριθαριού. Όμως οι ε-

πιστήμονες υπενθυμίζουν ότι στην γεωργική Πράσινη Επανά-

σταση που έλαβε χώρα στα μέσα του 20ού αιώνα,  εφαρμόστη-

καν καινούριοι τρόποι καλλιέργειας, όπως η μονοκαλλιέργεια,

νέοι τύποι φυτών, κυρίως ειδικά μελετημένα υβρίδια, αλλά και

νέες μέθοδοι βελτίωσης της παραγωγής, όπως η εκτεταμένη

χρήση λιπασμάτων και ζιζανιοκτόνων. Καθώς τα δημητριακά

αποτελούν σημαντικό τμήμα της διατροφής του ανθρώπου, η

αύξηση της παραγωγής τους χρησιμοποιώντας τις συμβατικές

γεωργικές μεθόδους απορρόφησε τεράστιες χρηματοδοτήσεις

και επιστημονικές έρευνες. Δεν θα πρέπει λοιπόν να μας κάνει

εντύπωση ότι οι συμβατικές καλλιέργειες δημητριακών είναι

πιο παραγωγικές από τις βιολογικές.

Για παράδειγμα, κάποιοι σπόροι δημιουργήθηκαν ώστε να

μπορούν να αναπτυχθούν καλά μόνο σε συνθήκες πλούσιες σε

θρεπτικές ουσίες και χωρίς παράσιτα, οι οποίες επικρατούν

στα συμβατικά αγροκτήματα λόγω της έντονης χρήσης χημι-

κών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, ενώ δεν θα αναπτύσσο-

νταν εξίσου καλά στα αγροκτήματα βιολογικής καλλιέργειας.

Οι επιστήμονες της έρευνας υποστηρίζουν ότι, με τις κατάλλη-

λες επενδύσεις στην αγρο-οικολογική έρευνα, είναι δυνατό να

βελτιωθεί σημαντικά η παραγωγικότητα των βιολογικών καλ-

λιεργημένων γαιών και να εξαφανιστεί η διαφορά απόδοσης με

τα συμβατικά χωράφια σε πολλά ακόμη γεωργικά προϊόντα.

Συμπερασματικά η νέα έρευνα δηλώνει ότι με τις κατάλλη-

λες πρωτοβουλίες, η βιολογική γεωργία έχει τη δυνατότητα να

αποτελέσει μια ανταγωνιστική εναλλακτική λύση για την πα-

ραγωγή τροφίμων ακόμη και σε μαζική κλίμακα, με το πρό-

σθετο πλεονέκτημα ότι μια τέτοια λύση σέβεται περισσότερο

τους φυσικούς πόρους και την ανθρώπινη υγεία. Είναι σημα-

ντικό να θυμόμαστε πως το υπάρχον γεωργικό σύστημα παρά-

γει αρκετά περισσότερη τροφή από όσο χρειάζεται ο πλανήτης,

όμως κοινωνικοί, πολιτικοί και οικονομικοί παράγοντες απο-

τρέπουν πολλούς ανθρώπους να ζουν μια ζωή χωρίς πείνα. Η ε-

ξάλειψη της παγκόσμιας πείνας απαιτεί αυξημένη πρόσβαση

στις τροφές, όχι απλά βελτίωση της παραγωγής. Ακόμα λόγω

των λανθασμένων πρακτικών στη συγκομιδή, την αποθήκευση

και τη μεταφορά, καθώς επίσης και της σπατάλης των κατανα-

λωτών, υπολογίζεται ότι 30-50% όλων των παραγόμενων τρο-

φίμων καταλήγει στα σκουπίδια. Εάν τα απόβλητα τροφίμων

μειωθούν στο μισό, αυτό θα αντιστάθμιζε με το παραπάνω τη

διαφορά στην παραγωγή της μετάβασης από τη συμβατική στη

βιολογική γεωργία και θα ωφελούσε σε μεγάλο βαθμό και το

περιβάλλον.

Είναι εσφαλμένη η αντίληψη πως η βιολογική γεωργία αποτελεί μεν μια ευπρόσδεκτη εναλλακτική λύση σε σχέση με τη συμβατική, 
παρ' όλα αυτά δεν είναι αρκετά παραγωγική, ώστε να ικανοποιήσει μελλοντικά τις διατροφικές ανάγκες της ανθρωπότητας.
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Κ
οινά είδη πουλιών

που άλλοτε πετού-

σαν στους ουρανούς

της Ευρώπης αφανί-

ζονται με ταχύτατους

ρυθμούς σύμφωνα με μια νέα βρετανι-

κή επιστημονική έρευνα. Από την άλ-

λη, οι αριθμοί μερικών πιο σπάνιων ει-

δών εμφανίζουν μια ανοδική τάση, αλ-

λά η εξαίρεση αυτή δεν μπορεί να ανα-

στρέψει την όλη δραματική εικόνα. Οι

ερευνητές, με επικεφαλής τον Ρίτσαρντ

Ίνγκερ του Πανεπιστημίου του Έξε-

τερ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευ-

ση στο περιοδικό οικολογίας «Ecology

Letters», μελέτησαν στοιχεία για 144

είδη ευρωπαϊκών πουλιών από 25 χώ-

ρες και υπολόγισαν ότι συνολικά έχει

χαθεί ο τεράστιος αριθμός των 421 ε-

κατομμυρίων πουλιών κατά τα τελευ-

ταία 30 χρόνια.

Τα πουλιά παρέχουν μια άριστη ευ-

καιρία να ερευνηθούν πιθανές ασυμμε-

τρίες στις αλλαγές πληθυσμών μεταξύ

κοινών και σπανιότερων ειδών, επειδή

ποικίλλουν ευρέως σε πληθυσμό και έ-

χουν αποτελέσει αντικείμενο εντατι-

κών ερευνών και προγραμμάτων για

πολλές δεκαετίες, παρέχοντας κατά

συνέπεια ευρέα γεωγραφικά, αξιόπι-

στα και μακροπρόθεσμα σύνολα δεδο-

μένων.

ρισμού τα κοινά πτηνά είναι πιο πο-

λυάριθμα και ως εκ τούτου τυχόν μει-

ώσεις στους αριθμούς τους έχουν  πο-

λύ μεγαλύτερη επίπτωση στα οικοσυ-

στήματα.

Παρόλο που οι πολιτικές διάσωσης

και διατήρησης της βιοποικιλότητας

στοχεύουν στην παρακολούθηση των

πληθυσμών όσο το δυνατόν περισσό-

τερων ειδών, συμπεριλαμβανομένων

και των πιο κοινών, είναι σχεδόν ανα-

πόφευκτο λόγω των περιορισμένων

πόρων, οι προσπάθειες να εστιάζονται

κυρίως στα σπανιότερα είδη, τα οποία

εξ ορισμού αντιμετωπίζουν μεγαλύτε-

ρο κίνδυνο εξάλειψης. Αυτή η προσέγ-

γιση είχε αρκετές αξιοσημείωτες επι-

τυχίες. Το να είναι όμως ένα είδος κοι-

νό και άρα πολυπληθές, δεν σημαίνει

ότι δεν θα μειωθούν οι πληθυσμοί του

ή ότι δεν θα οδηγηθεί στην εξαφάνιση.

Η διεθνής επιστημονική βιβλιογραφία

παρέχει πολυάριθμα παραδείγματα

των κάποτε κοινών ειδών που απειλού-

νται τώρα με εξαφάνιση ή έχουν πάψει

να είναι διαδεδομένα.

Η αρκετά λιγότερη προσοχή που έ-

χει δοθεί στη μείωση των πληθυσμών

των κοινών ειδών είναι ανησυχητική,

καθώς τα κοινά είδη είναι αυτά που

συχνά καθορίζουν τη δομή, τον χαρα-

κτήρα και τη δυναμική των οικοσυ-

στημάτων. Ακόμα και μικρές αναλογι-

κά μειώσεις των πληθυσμών τους, με-

ταφράζονται σε απώλεια μεγάλου α-

ριθμού ατόμων με δραματικές συνέ-

πειες για ένα οικοσύστημα. Τα κοινά

είδη πουλιών διαδραματίζουν σημαντι-

κότερο ρόλο σε διαδικασίες όπως ο κα-

θαρισμός του φυσικού τοπίου από νε-

κρά ζώα, ο έλεγχος του πληθυσμού άλ-

λων ειδών, η μεταφορά γύρης στα άν-

Περισσότερο πλήττονται τα συνηθι-

σμένα πουλιά, ενώ τα σπάνια είδη πα-

ρουσιάζουν άνοδο στους πληθυσμούς

τους χάρη στα μέτρα προστασίας. Ανα-

λυτικότερα, από τη μείωση του πληθυ-

σμού των πουλιών κατά 421 εκατομμύ-

ρια από το 1980 ως το 2009, τα 350 ε-

κατομμύρια κατατάσσονται σε ένα μι-

κρό αριθμό κοινών ειδών. Το 90% των

απωλειών αφορά τα 36 πιο διαδεδομένα

είδη πουλιών, όπως τα σπουργίτια (μεί-

ωση κατά 147 εκατομμύρια ή 62%),

τους κορυδαλλούς (μείωση 46%), τις

πέρδικες και τα ψαρόνια (μείωση 53%).

Αντίθετα, τα σπανιότερα είδη κατα-

γράφουν αύξηση 21.000 μελών στον

πληθυσμό τους. Συγκεκριμένα, οι πλη-

θυσμοί του σταφιδοτσιροβάκου (Sylvia

atricapilla) εμφανίζουν μεγάλη αύξηση

κατά 114%, του δεντροφυλλοσκόπου

(Phylloscopus collybita) κατά 76%

και του τρυποφράχτη (Troglodytes

troglodytes) κατά 56%. 

Δεν έχει προσδιοριστεί αν το γεγο-

νός ότι ένα είδος πτηνού είναι διαδε-

δομένο, αποτελεί παράγοντα που προ-

ξενεί επιπτώσεις στον πληθυσμό του.

Η έρευνα παρουσιάζει για πρώτη φο-

ρά  ότι τα κοινά πτηνά μειώνονται με

μεγαλύτερο ρυθμό από ότι τα σπάνια

πουλιά. Το γεγονός αυτό ανησυχεί ιδι-

αίτερα τους επιστήμονες καθώς εξ ο-

Δραματική μείωση 

των πουλιών 

της Ευρώπης 

Πάνω από 420 εκατομμύρια 

χάθηκαν τα τελευταία 30 χρόνια



θη των φυτών και η διασπορά των

σπόρων.

Επιπλέον, για πολλούς ανθρώπους,

τα πουλιά είναι ο κύριος τρόπος που

έρχονται σε επαφή με τη φύση και αλ-

ληλεπιδρούν μαζί της, χωρίς να μπορεί

κανείς να υποτιμήσει μικρές αλλά πο-

λύτιμες χαρές, όπως το να ακούει κα-

νείς το τραγούδι ενός πουλιού και να

χαίρεται που τα βλέπει να πετάνε.

Η κύρια αιτία για τη δραματική μεί-

ωση των πουλιών, κατά τους επιστή-

μονες, είναι η γεωργία, εξαιτίας της ο-

ποίας χάνονται όλο και περισσότερα ε-

δάφη, όπου τα πουλιά θα μπορούσαν

να βρουν τροφή και καταφύγιο. Όμως,

σταδιακά εξαφανίζονται και πουλιά

που δεν ζουν κοντά σε μέρη όπου ανα-

πτύσσονται αγροτικές καλλιέργειες,

λόγω γενικότερων περιβαλλοντικών

πιέσεων, όπως η συνεχώς διευρυνόμε-

νη αστικοποίηση και ο κατακερματι-

σμός των βιότοπών τους.

Μια πιθανή ένδειξη στη μείωση των

πληθυσμών των κοινών πουλιών είναι

ότι καθώς τα κοινά είδη είναι διαδεδο-

μένα, οι αριθμοί τους συνδέονται με

την επιδείνωση της ποιότητας του πε-

ριβάλλοντος σε μεγάλη κλίμακα. Τα

μέτρα διαχείρισης για τη διάσωση της

βιοποικιλότητας τείνουν να στοχεύουν

τοπικά στην αύξηση του αριθμού ενός

σπάνιου είδους, συνήθως μέσω της

καθιέρωσης και της φροντίδας μιας

προστατευμένης περιοχής. Τέτοια

σχέδια διαχείρισης, εντούτοις, προ-

σφέρουν μικρή προστασία για τα πιο

κοινά και διαδεδομένα είδη. Ενώ οι

ζώνες προστασίας είναι ζωτικής σημα-

σίας στη διάσωση ειδών απειλούμε-

νων με εξαφάνιση, η έρευνα προτείνει

μια αύξηση στο ποσοστό της χρημα-

τοδότησης της διάσωσης της βιοποικι-

λότητας και τη διοχέτευση των προ-

σπαθειών σε προγράμματα βελτίωσης

περιβάλλοντος ευρύτερης κλίμακας,

όπως περιβαλλοντικά φιλικότερη γε-

ωργία και σχέδια προστασίας αστικού

πρασίνου.

Oι ζώνες προστασίας είναι ζωτικής σημασίας 

στη διάσωση ειδών απειλούμενων με εξαφάνιση
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Υ
ποχώρησε τελικά το

υπουργείο Περιβάλ-

λοντος σχετικά με το

πολυσυζητημένο άρ-

θρο 12 που αφορά τα

δάση του νομοσχεδίου «Πράξεις ει-

σφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτο-

μικές απαλλοτριώσεις και άλλες δια-

τάξεις».

Εν μέσω θυελλωδών αντιδράσεων

από κόμματα, πολίτες και περιβαλλο-

ντικές οργανώσεις, και παρά τις δεκά-

δες χιλιάδες υπογραφές αντίδρασης

που συγκέντρωσε η διεθνής οργάνωση

AVAAZ και η WWF, με διαδικασίες εξ-

πρές ψηφίστηκε από τη Βουλή το δα-

σοκτόνο νομοσχέδιο με τίτλο «Πρά-

ξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυ-

μοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες

διατάξεις».

Οι αντιδράσεις ανάγκασαν την κυ-

βέρνηση να αποσύρει τις περισσότε-

ρες από τις καταστροφικές για τα δά-

ση διατάξεις και να βελτιώσει σε κά-

ποιο βαθμό μερικές άλλες διατάξεις

που τελικά ψηφίστηκαν. Δυστυχώς,

παρέμειναν κάποια ιδιαίτερα προβλη-

ματικά σημεία, με κορυφαίο αυτό που

αφορά στη νομιμοποίηση παρανο-

μιών.

Συγκεκριμένα:

- Αποσύρεται η διάταξη που προβλέ-

πει τη δυνατότητα αναμόρφωσης ε-

νός δασικού χάρτη μετά την κύρω-

σή του.

- Διατηρείται η προστασία για δάση

και δασικές εκτάσεις που έχουν κα-

ταστραφεί από πυρκαγιές στο πα-

ρελθόν αφού αποσύρθηκε η παρά-

γραφος 3 του άρθρου 12, η οποία

προέβλεπε ακύρωση της εντολής α-

ναδάσωσης σε περίπτωση που αυτή

κρινόταν μη πραγματοποιήσιμη ε-

ντός πενταετίας. 

- Διευκρινίζεται ότι οι καταπατημένες

δασικές εκτάσεις, οι οποίες θα δίνο-

νται προς καλλιέργεια στους κατα-

πατητές-γεωργούς δεν θα επιτρέπε-

ται να οικοδομούνται.

- Αναιρέθηκε η προσπάθεια αποχαρα-

κτηρισμού εκτάσεων που απώλεσαν

τον δασικό τους χαρακτήρα πριν το

1975, καθώς και η παραχώρηση της

κυριότητάς τους.

- Αποσύρθηκε η διάταξη που προέβλε-

πε ότι περιλαμβάνονται οι εγκατα-

στάσεις πολιτιστικού χαρακτήρα,

στα κτίρια και τις εκμεταλλεύσεις,

που ενώ έχουν εγκατασταθεί σε δά-

ση, χωρίς την απαιτούμενη άδεια

της δασικής υπηρεσίας, δύνανται να

συνεχίσουν τη λειτουργία τους για

τρία έτη πριν συμμορφωθούν με τα

οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Πλέον στις εγκαταστάσεις αυτές θα

περιλαμβάνονται μόνο οι ιεροί ναοί.

- Επίσης δεν έγινε δεκτή η τροπολο-

γία που κατέθεσαν τρεις βουλευτές

Αττικής για αναστολή της πληρω-

μής βεβαιωμένων προστίμων και

της κατεδάφισης αυθαιρέτων σε δα-

σική γη, μέχρι την κύρωση των δα-

σικών χαρτών.

Εκτός από την απόσυρση της απα-

ράδεκτης διάταξης που βάζει χρονι-

κούς περιορισμούς στην αναδάσωση

ενός καμένου δάσους, οι υπόλοιπες

τροποποιήσεις θεωρούνται ως επου-

σιώδεις και ότι σκοπό έχουν να κατα-

λαγιάσουν τις αντιδράσεις στο σχέδιο

νόμου. Δυστυχώς παρέμειναν διατά-

ξεις όπως αυτή της νομιμοποίησης

παρανομιών, αφού  μπορούν να απο-

χαρακτηριστούν οριστικά με καταβο-

λή χρηματικού ανταλλάγματος όλες

οι εκτάσεις που από το 1975 έως και

το 2007 εκχερσώθηκαν παρανόμως

χωρίς άδεια από τις δασικές αρχές.

Πρόκειται για τεράστιο αριθμό

στρεμμάτων δασών και δασικών ε-

κτάσεων του Δημοσίου που αλλάζει η

χρήση τους και μπορούν να χρησιμο-

ποιηθούν αποκλειστικά για γεωργική

γη. Όμως σε σχέση με την αρχική της

μορφή υπήρξε η βελτίωση ότι ενώ αρ-

Νέες μεταβολές στη δασική νομοθεσία
Ποιες δασοκτόνες ρυθμίσεις αποσύρθηκαν και ποιες παρέμειναν 
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χικά νομιμοποιούνταν αδιακρίτως ό-

λες οι σχετικές καταπατήσεις, τελικά

δεν θα μπορούν να νομιμοποιηθούν

καταπατημένα δάση και δασικές ε-

κτάσεις που:

1. Παρουσιάζουν ιδιαίτερο επιστημο-

νικό ενδιαφέρον όπως εθνικοί δρυ-

μοί, διατηρητέα μνημεία της φύσης

και προστατευόμενες περιοχές. 

2. Έχουν προστατευτικό ρόλο. 

3. Βρίσκονται σε πάρκα και άλση ε-

ντός των πόλεων ή των οικιστικών

περιοχών.

4. Περιλαμβάνουν κτίσματα.

Επίσης παρέμειναν η πρόβλεψη για

τη διευκόλυνση των αποχαρακτηρι-

σμών δασών και δασικών εκτάσεων

που έχουν βασιστεί σε αδημοσίευτα,

πληροφοριακού χαρακτήρα, έγγραφα

(που έχουν χορηγηθεί μεταξύ 11.6.1975

και 30.4.1981) και η πρόβλεψη για

την επέκταση λατομείων ακόμα και

σε αναδασωτέες εκτάσεις, σε περιφέ-

ρειες όπου εκτελούνται μεγάλα έργα

και δεν έχουν καθοριστεί λατομικές

ζώνες. Η τελευταία είναι καταστροφι-

κή αφού οι λατομικές δραστηριότητες

συνεπάγονται ολική καταστροφή ενώ

οι αποκαταστάσεις λατομείων που έ-

χουν σταματήσει να λειτουργούν, πα-

ραμένουν στην πλειονότητά τους κε-

νό γράμμα. Να σημειωθεί ότι η ρύθ-

μιση επιτρέπει με σαρωτικό τρόπο

και δίχως τις ελάχιστες προστατευτι-

κές εγγυήσεις την επέκταση των λα-

τομείων.

Για άλλη μια φορά, η πολι-

τική ηγεσία του Υπουργεί-

ου Περιβάλλοντος Ενέργει-

ας και Κλιματικής Αλλα-

γής, δείχνει ότι θεωρεί τα

δάση ως άχρηστες εκτάσεις

όταν δεν μπορούν να αξιο-

ποιηθούν και αγωνίστηκε

να ικανοποιήσει τους κατα-

πατητές και καταστροφείς

των δασών, αδιαφορώντας

για την προστασία του φυ-

σικού πλούτου της χώρας
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Η
ρύπανση των ποτα-

μών, των λιμνών, των

θαλασσών και των ω-

κεανών από τα πλα-

στικά είναι ένα πρό-

βλημα παγκόσμιας εμβέλειας. Η Ωκεα-

νογραφική και Ατμοσφαιρική Υπηρε-

σία των ΗΠΑ (ΝΟΑΑ), έχει αναπτύξει

από το 2006 ιδιαίτερο τμήμα θαλάσ-

σιων απορριμμάτων, μέσω του οποίου

εκτός από την ενημέρωση, πραγματο-

ποιεί εκτεταμένες μελέτες και έρευνες

στους δύο μεγάλους ωκεανούς, ενώ ε-

πιδιώκει να αναπτύξει συντονισμό υ-

πηρεσιών σε εθνικό επίπεδο, μιας χώ-

ρας που παράγει, χρησιμοποιεί και α-

πορρίπτει ασύλληπτες ποσότητες πλα-

στικών. Πολύ πρόσφατα, η νέα έρευνα

του ινστιτούτου Five Gyres, μίας περι-

βαλλοντικής οργάνωσης με έδρα στην

Καλιφόρνια, υπολόγισε στους 270.000

τόνους τα απορρίμματα των πλαστι-

κών που βρίσκονται αυτή τη στιγμή

στους ωκεανούς του πλανήτη επανα-

φέροντας στο προσκήνιο το μείζον ζή-

φική αλυσίδα. Η πλαστική ρύπανση εί-

ναι υπεύθυνη για πολλούς θανάτους

θαλασσίων οργανισμών κάθε χρόνο.

Ανάλογα με το είδος των πλαστικών,

κάποια κάθονται στον λαιμό των ψα-

ριών και τα πνίγουν, ενώ άλλα, όπως

τα άχρηστα δίχτυα, μπλέκουν κυριολε-

κτικά στα «δίχτυα» τους και σκοτώ-

νουν ουκ ολίγα άτυχα δελφίνια, χελώ-

νες και άλλα ζώα. Επιπλέον, τα πλα-

στικά που τρώγονται από τα ψάρια και

περιέχουν διάφορες επικίνδυνες χημι-

κές ουσίες και τοξικά υλικά, εισέρχο-

νται στην τροφική αλυσίδα.

Δυστυχώς, υπάρχει άγνοια γύρω από

την επικινδυνότητα του πλαστικού και

τις συνέπειές του στο περιβάλλον. Μέ-

χρι πρόσφατα επικρατούσε η αντίληψη

πως απαιτούνται εκατοντάδες χρόνια

για τη διάσπαση των πλαστικών, με α-

ποτέλεσμα να επαναπαυόμαστε. Η α-

λήθεια, όμως, για τον φαύλο κύκλο

των πλαστικών είναι τελείως διαφορε-

τική και άκρως ανησυχητική. Πιο συ-

γκεκριμένα, σύγχρονες έρευνες, που

τημα των μόνιμων νησίδων σκουπι-

διών στους ωκεανούς. Σύμφωνα με ε-

κτιμήσεις των ερευνητών, η συγκεκρι-

μένη ποσότητα των απορριμμάτων εί-

ναι ικανή να γεμίσει περισσότερα από

38.500 απορριμματοφόρα οχήματα, ε-

νώ εκτιμάται πως αποτελείται από πε-

ρισσότερα από 5,25 τρισεκατομμύρια

κομμάτια. Μάλιστα, τα δεδομένα αφο-

ρούν τα επιπλέοντα στοιχεία και όχι τα

πλαστικά που βρίσκονται στον πυθμέ-

να των ωκεανών.

Τα πλαστικά που καταλήγουν στην

θάλασσα, συνήθως είναι: Σακούλες

και μπουκάλια, δοχεία γάλακτος και

χυμών, καλαμάκια, κύπελλα, δοχεία

και κιβώτια τροφίμων, καπάκια απορ-

ρυπαντικών και καθαριστικών, σχοι-

νιά, εργαλεία, εξοπλισμοί αλιείας και

φίλτρα τσιγάρων. Ασφαλώς, οι επι-

πτώσεις από την απόρριψη και τη συ-

γκέντρωση πλαστικών στις θάλασσες,

δεν αφορούν μόνο στο αισθητικό απο-

τέλεσμα, αλλά και στην τοξικότητά

τους και στην εμπλοκή τους στην τρο-
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Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
από τα πλαστικά

καταλήγει στην τροφική αλυσίδα
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πραγματοποιούνται τόσο στη χώρα

μας όσο και παγκοσμίως, αποδεικνύ-

ουν πόσο ανακριβής είναι η άποψη πε-

ρί αργής και μακροχρόνιας διάσπασης

των πλαστικών. Για παράδειγμα, κά-

ποιοι κοινοί τύποι πλαστικού (όπως η

σακούλα ή το μπουκάλι νερού) όταν α-

πορριφθούν στο περιβάλλον, με την ε-

πίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας,

του αλατιού και του κυματισμού, σε

διάστημα λίγων μόνο μηνών, διασπώ-

νται σε μικρά κομμάτια και έπειτα κα-

ταλήγουν σε μικροσκοπικές ίνες. Αυ-

τές οι μικροσκοπικές ίνες ή σωματίδια

που ονομάζονται μικροπλαστικά, είναι

μη ορατές στο ανθρώπινο μάτι και δη-

μιουργούνται από τη διάσπαση κάθε

τύπου πλαστικού. Μέσω της υπεριώ-

δους ακτινοβολίας, του αέρα, των κυ-

μάτων και την επίδραση του αλατιού η

διαδικασία αυτή συντελείται τάχιστα.

Ο διασκορπισμός των πλαστικών που

διασπώνται είναι τόσο μεγάλος, που

τελικά βρίσκονται ως αόρατες ίνες πα-

ντού στο περιβάλλον.

Πρέπει να τονιστεί ότι ένα από τα

πιο επικίνδυνα προϊόντα πλαστικού

που χρησιμοποιείται ευρέως τα τελευ-

Η ύπαρξη των μικροπλαστικών α-

πορριμμάτων έγινε γνωστή μόλις τα

τελευταία χρόνια σημαίνοντας συνα-

γερμό στους επιστήμονες. Αυτό γιατί

τα σωματίδια αυτού του μεγέθους μπο-

ρούν να περάσουν στους θαλάσσιους

οργανισμούς και άρα θεωρητικά μέσω

αυτών και στον άνθρωπο. Οι έρευνες

στον τομέα αυτόν έχουν μόλις ξεκινή-

σει και προς το παρόν βρίσκονται κυ-

ρίως στο στάδιο της καταγραφής, οπό-

τε οι πραγματικές διαστάσεις -και προ-

εκτάσεις- του προβλήματος μάς είναι

σε μεγάλο βαθμό άγνωστες. 

Στην Μεσόγειο ερευνητικές και επι-

στημονικές ομάδες, προσπαθούν τα τε-

λευταία χρόνια να αξιολογήσουν τον

ταία χρόνια είναι οι λεγόμενες βιοδια-

σπώμενες σακούλες. Η ευρεία χρήση

τους αποτελεί μεγάλο πρόβλημα, κα-

θώς το υλικό τους όχι μόνο δεν βιοδια-

σπάται και δεν ανακυκλώνεται, αλλά

μέσω της προσθήκης χημικού καταλύ-

τη στο υλικό, διασπάται πολύ πιο γρή-

γορα σε μικρά κομμάτια και έπειτα σε

μικροσκοπικά σωματίδια, τα οποία τε-

λικά εισέρχονται στην τροφική αλυσί-

δα σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Οι

συνέπειες αυτής της σύγχρονης μορ-

φής ρύπανσης είναι ιδιαίτερα κατα-

στροφικές τόσο για τα φυσικά οικοσυ-

στήματα της χώρας μας και τα προστα-

τευόμενα είδη που ζουν σε αυτά όσο

και για τον άνθρωπο.
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Tα πλαστικά 

που τρώγονται 

από τα ψάρια 

και περιέχουν 

διάφορες επικίνδυνες

χημικές ουσίες 

και τοξικά υλικά, 

εισέρχονται 

στην τροφική αλυσίδα
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ήδη παρόντα κίνδυνο και οι Μη Κυ-

βερνητικοί Οργανισμοί να επικοινωνή-

σουν τα προβλήματα και να ευαισθη-

τοποιήσουν τους πολίτες. 

Η γεωμορφολογία της Μεσογείου και

τα έντονα ρεύματά της εντείνουν και ε-

πεκτείνουν αντίστοιχα το πρόβλημα. Ε-

πειδή η θάλασσα είναι κλειστή, ουσια-

στικά συσσωρεύει όλα τα απορρίμματα

που δέχεται τα οποία μεταφέρονται από

τα ρεύματα και διασκορπίζονται πα-

ντού. Στη Μεσόγειο υπολογίζεται ότι

βρίσκονται 250 δισεκατομμύρια μικρο-

σωματίδια πλαστικού, τα οποία αποτε-

λούν πολύ σοβαρό πρόβλημα, εάν ανα-

λογιστεί κανείς ότι η θάλασσα της Με-

σογείου χρειάζεται έως και 90 χρόνια

για να ανανεωθεί, την ίδια στιγμή που ο

όγκος των σκουπιδιών που καταλήγουν

στα νερά της αυξάνεται συνεχώς.

Έρευνα για τη διασπορά των μικρο-

πλαστικών στις ελληνικές θάλασσες υ-

λοποιεί από το 2009 ως σήμερα το Ιν-

στιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας

«Αρχιπέλαγος», σε συνεργασία με το

Πανεπιστήμιο Swansea της Ουαλίας.

Κατά την πρώτη φάση της έρευνας και

έπειτα από χιλιάδες δειγματοληψίες

άμμου σε 167 παραλίες των ελληνικών

ακτών, οι ερευνητές δεν εντόπισαν ού-

τε ένα δείγμα που να μην περιέχει ίνες

μικροπλαστικών. Τα ιζήματα των πα-

ραλιών χρησιμοποιήθηκαν ως δείκτης

του επιπέδου ρύπανσης των θαλάσ-

σιων περιοχών από μικροπλαστικά,

καθώς έχουν την ιδιότητα να παγιδεύ-

ουν και να συσσωρεύουν τις μικρο-

σκοπικές ίνες πλαστικού από το θα-

λασσινό νερό. Η έκταση του προβλή-

ματος στις ελληνικές θάλασσες φαίνε-

ται από το γεγονός ότι σε πολλές δυ-

σπρόσιτες και ακατοίκητες περιοχές

νησιών καταγράφονται συγκεντρώσεις

μικροπλαστικών αντίστοιχες με αυτές

ακτών της Αττικής.

Τα ανησυχητικά συμπεράσματα που

προέκυψαν από την πρώτη φάση της έ-

ρευνας οδήγησαν τους ερευνητές στο

επόμενο βήμα τους, τη διερεύνηση της

εισχώρησης των μικροπλαστικών στην

τροφική αλυσίδα. Είναι χαρακτηριστι-

κό ότι κατά τη δεύτερη φάση της έρευ-A
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Για την αποφυγή της διασποράς των

μικροπλαστικών στις ελληνικές θά-

λασσες, το «Αρχιπέλαγος» συμβου-

λεύει τα εξής:

- Δεν πετάμε σκουπίδια στο δρόμο ή

στο περιβάλλον.

- Μειώνουμε την προσωπική μας κα-

τανάλωση σε πλαστικά.

- Επιλέγουμε ρούχα από φυσικές ίνες,

όπως το βαμβάκι και όχι συνθετικές

ίνες, καθώς εκτιμάται ότι σε κάθε

πλύση ένα συνθετικό ρούχο ελευθε-

ρώνει περίπου 1900 μικροπλαστικές

ίνες στο αποχετευτικό δίκτυο.

- Χρησιμοποιούμε τσάντες πολλαπλών

χρήσεων για τα ψώνια μας.

- Επαναχρησιμοποιούμε ή/και ανακυ-

κλώνουμε τα πλαστικά μας.

- Αποφεύγουμε προϊόντα προσωπικής

υγιεινής που περιέχουν μικροπλαστι-

κά στα συστατικά τους, όπως πολυαι-

θυλένιο (ΡΕ), πολυπροπυλένιο (ΡΡ),

τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο (ΡΕΤ),

πολυμεθύλιο (ΡΜΜΑ) και νάιλον.

νας, που βρίσκεται σε εξέλιξη, εξετά-

στηκαν 350 δείγματα ψαριών από το

Βορειοανατολικό Αιγαίο και στο 100%

των ψαριών εντοπίστηκαν μικροπλα-

στικά. Σύμφωνα με τους υπολογι-

σμούς, κάθε ένα από τα ψάρια του

δείγματος είχε φάει 4,68 ίνες μικρο-

πλαστικών κατά μέσο όρο ενώ σε μία

περίπτωση μετρήθηκαν 32 ίνες συγκε-

ντρωμένες σε μόλις ένα ψάρι!

Τα μικροπλαστικά σωματίδια έχουν

εισέλθει πλέον στην τροφική μας αλυ-

σίδα με απρόβλεπτες συνέπειες για την

υγεία του ανθρώπου και την επιβίωση

των θαλάσσιων οργανισμών.

Το βασικότερο ίσως επίπεδο στο μι-

κροπλαστικό πρόβλημα της Μεσογεί-

ου είναι η πηγή του: τα μακροπλαστι-

κά απορρίμματα - δηλαδή τα «ορατά»

πλαστικά σκουπίδια που, συνειδητά ή

ασυνείδητα και με διάφορους τρόπους,

στέλνουμε στη θάλασσα και τα οποία

μπορεί να είναι από σακούλες και

μπουκάλια νερού ως μεγάλα δοχεία

και κάδοι. Σύμφωνα με στοιχεία της

Κομισιόν, στην Ελλάδα κατά μέσο όρο

κάθε πολίτης χρησιμοποιεί περίπου

270 σακούλες μιας χρήσης τον χρόνο

ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά μέ-

σο όρο χρησιμοποιούνται 500. Συνολι-

κά εκτιμάται ότι χρησιμοποιούνται κά-

θε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση 100

δισεκατομμύρια πλαστικές σακούλες,

αριθμός που θα ανέβει στα 300 δισε-

κατομμύρια μέσα στα επόμενα 30 χρό-

νια εάν δεν ληφθούν δραστικά μέτρα.

Παγκοσμίως εκτιμάται ότι χρησιμο-

ποιούνται ένα τρισεκατομμύριο πλα-

στικές σακούλες κάθε χρόνο.

Ποσότητα πλαστικών σκουπιδιών που αλιεύτηκε από τη θάλασσα των Σαργασσών.
(Ινστιτούτο Five Gyres)

Δεν πετάμε 
σκουπίδια στο δρόμο

ή στο περιβάλλον

«Αρχιπέλαγος»
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Σ
την Κεφαλονιά, στο όμορφο Αργοστόλι, πραγ-

ματοποιήθηκε φέτος το 5ο Συμπόσιο των Ελ-

ληνικών Βοτανικών Κήπων. Η διοργάνωση ή-

ταν μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Φωκά-

Κοσμετάτου που δημιούργησε τον Βοτανόκη-

πο της Κεφαλονιάς.

Ο Βοτανικός Κήπος Κεφαλονιάς δημιουργήθηκε το 1998

με πρωτοβουλία του Ιδρύματος Φωκά-Κοσμετάτου, στοχεύ-

οντας στην ανάδειξη των αυτοφυών φυτών και την προώθη-

ση περιβαλλοντικών προβληματισμών. Βρίσκεται δύο χιλιό-

μετρα από το κέντρο του Αργοστολίου (στην περιοχή ΒΙΠΕ)

σε ένα κτήμα συνολικής έκτασης 18 στρεμμάτων. Ο Βοτανι-

κός Κήπος σήμερα καλύπτει τα 8 από τα 18 στρέμματα του

προϋπάρχοντος παλαιού ελαιώνα, ο οποίος έχει οριοθετηθεί

και διαμορφωθεί σε διάφορα επίπεδα.

Το θέμα της Συνάντησης ήταν οι «Προτάσεις βελτίωσης

της επισκεψιμότητας των Βοτανικών Κήπων», θέμα το οποίο

απασχολεί όλους τους κήπους σήμερα. Η διοργάνωση ξεκί-

νησε την Παρασκευή, 3/10 με επίσκεψη-ξενάγηση στον Βο-

τανικό Κήπο της Κεφαλονιάς όπου οι συμμετέχοντες είχαν

την ευκαιρία να θαυμάσουν την εξαιρετική δουλειά που έ-

χουν κάνει οι άνθρωποι του Ιδρύματος Φωκά-Κοσμετάτου.

Η ξενάγηση περιέλαβε: 

α) Περιήγηση στα επιμελημένα μονοπάτια που διατρέχουν

τις διάφορες θεματικές ενότητες με τις ζωντανές συλλογές

φυτικών ειδών.

β) Επίσκεψη στην έκθεση των βοτάνων στην οποία παρου-

σιάζονται με επεξηγηματικό τρόπο (σε καλαίσθητες πινα-

κίδες, φωτογραφίες και δείγματα) όλες οι πληροφορίες για

τα πλέον χρησιμοποιούμενα βότανα της χώρας μας. 

γ) Γνωριμία με τους χώρους όπου φυλάσσεται το Herbarium

και πραγματοποιούνται οι διάφορες εργασίες του κήπου. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι σε διάφορα σημεία του κήπου ε-

κτίθενται γλυπτά διαφόρων καλλιτεχνών που κοσμούν ται-

ριαστά το χώρο. Τους εκπροσώπους από έξη ελληνικούς κή-

πους καλωσόρισε και ξενάγησε στον Βοτανόκηπο ο κ. Σπύ-

ρος Κοσμετάτος, πρόεδρος του Ιδρύματος. 

ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΒΟΤΑΝΙΚΩΝ 
ΚΗΠΩΝ

5



ΦΥΣΗ & ΖΩΗ 15

Την επομένη, 4/10 οι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων κή-

πων παρουσίασαν τις εισηγήσεις τους για το θέμα της συνά-

ντησης στο πολύ όμορφο κτήριο του Ιδρύματος στο κέντρο

του Αργοστολίου. Όλες οι παρουσιάσεις ήταν ενδιαφέρουσες

και ανέδειξαν τις πολλές και ποικίλες διαστάσεις του σημα-

ντικού θέματος της επισκεψιμότητας των Βοτανικών Κήπων

στη σημερινή εποχή. Το απόγευμα πραγματοποιήθηκε επί-

σκεψη στον Εθνικό Δρυμό του Αίνου όπου οι συμμετέχοντες

είχαν την ευκαιρία να δουν το ελατοδάσος και να περιηγη-

θούν στη θαυμάσια έκθεση που έχει οργανώσει ο Φορέας

Διαχείρισης του Αίνου στο Κέντρο Ενημέρωσης Επισκεπτών

(στο κτήριο του παλαιού σανατορίου επάνω στο βουνό).

Την Κυριακή, 5/10, ολοκληρώθηκαν οι παρουσιάσεις και

ακολούθησε μεγάλη και εποικοδομητική συζήτηση για το θέ-

μα της θεσμοθέτησης του Δικτύου. Συμφωνήθηκε από όλους

να μελετήσουν το προτεινόμενο καταστατικό ώστε σε σύντο-

μο χρόνο να προχωρήσει η σύσταση του Δικτύου. Επιπλέον

από την Δρ Ελένη Μαλούπα έγινε ενημέρωση και μετά ακο-

λούθησε συζήτηση για την επικείμενη υπογραφή του Πρωτο-

κόλλου της Ναγκόγια από τη χώρα μας.

Η Δρ Ελένη Μαλούπα στην παρουσίασή της 
στον φιλόξενο χώρο του Ιδρύματος.

Το Κέντρο Ενημέρωσης Επισκεπτών του Αίνου.

Η Υπαίθρια έκθεση για τον μεγάλο σεισμό της Κεφαλονιάς
(το 1953) που φιλοξενείται στο προαύλιο του Ιδρύματος.

Ο κ. Σπύρος Κοσμετάτος 
κλείνει τη Συνάντηση των Κήπων.

Διαδρομή στο ελατοδάσος του Αίνου.
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Σ
τη συνέχεια της επέ-

κτασης του Βοτανικού

Μονοπατιού που κάνα-

με τον Μάρτιο του

2014 με τους εθελοντές της Alpha

Bank, μαζευτήκαμε και πάλι την

Κυριακή 19 Οκτωβρίου για να συ-

νεχίσουμε. Όλος ο χώρος πίσω από

τα δέντρα που οριοθετούν το μονο-

πάτι φυτεύτηκε με ελιές, αμυγδα-

λιές, κυπαρίσσια και άλλα ανάλογα

φυτά και δέντρα, ώστε ο επισκέψι-

μος χώρος στο Βοτανικό Μονοπά-

τι, να εμπλουτισθεί και να ενωθεί

με τους ήδη δενδροφυτεμένους χώ-

ρους ανάμεσα στον Ιστορικό Ελαι-

ώνα και τη Μονή Καισαριανής.

Είμαστε πολύ υπερήφανοι, γιατί

με την οικονομική υποστήριξη της

Alpha Bank και τη συνεχή βοήθεια

των εργαζομένων-εθελοντών της

Τραπέζης, καταφέραμε να διπλα-

σιάσουμε την εκπαιδευτική διαδρο-

μή στο Βοτανικό Μονοπάτι, με

στοχευμένες δενδροφυτεύσεις και

την τοποθέτηση πινακίδων, ώστε

τα παιδιά που συμμετέχουν στα Εκ-

παιδευτικά Προγράμματα να μπο-

ρούν να μάθουν να ξεχωρίζουν τα

δέντρα και τα φυτά του δάσους.

Περιμένουμε με ανυπομονησία

τη συνέχεια της επέκτασης του Βο-

τανικού Μονοπατιού το Φθινόπω-

ρο που μας έρχεται.

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ της ALPHA BANK
ΦΡΟΝΤΙΔΑ, ΦΥΤΕΜΑ και ΕΠΕΚΤΑΣΗ στο ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ 

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ της ALPHA BANK
ΦΡΟΝΤΙΔΑ, ΦΥΤΕΜΑ και ΕΠΕΚΤΑΣΗ στο ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ 
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To Μάζεμα της Ελιάς
με τους εθελοντές της ALPHA BANK ξανά 

Μ
ε μεγάλη συμμετο-

χή και ενθουσια-

σμό οι εργαζόμε-

νοι εθελοντές της

Alpha Bank ήρθαν να ενισχύσουν

την Φιλοδασική στο Mάζεμα της
Eλιάς. Φέτος τα δέντρα ήταν βα-

ρυφορτωμένα γιατί οι βροχές βοή-

θησαν να δέσει πολύς καρπός.

Έτσι η δουλειά ήταν περισσό-

τερη. Απλώσαμε τα ελαιόπανα και

με τα ραβδιά και τα χτένια κατε-

βάσαμε τον καρπό. Ξεχωρίσαμε

όσα μπορούσαμε και γεμίσαμε τα

τσουβάλια. Μετά ήρθε η ώρα τα

τσουβάλια να φορτωθούν στα γαϊ-

δουράκια για να μεταφερθεί ο

καρπός στο ελαιοτριβείο.

Όπως όλα τα τελευταία χρόνια

το λάδι μοιράστηκε στα Παιδικά

Χωριά SOS και το Χατζηκυριά-

κειο Ίδρυμα.

Στο τέλος κουρασμένοι και πει-

νασμένοι, μικροί και μεγάλοι, δο-

κίμασαν παξιμάδια βουτηγμένα

στο περσινό λάδι και ελιές.

Και του χρόνου παιδιά.
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Oι εργαζόμενοι-εθελοντές 
της LeasePlan Ελλάς
σε Αναδάσωση και φροντίδα των δέντρων
στο Αισθητικό Δάσος του Υμηττού

Ο
ι εργαζόμενοι-εθελοντές της εταιρείας LeasePlan Ελλάς, μιας κορυφαίας εταιρείας χρονομίσθωσης αυτοκινή-

των, συνεχίζοντας την παράδοση των τελευταίων χρόνων, συμμετείχαν για μια ακόμη φορά στην αναδάσωση

και φροντίδα των δέντρων στο Αισθητικό Δάσος που διαχειρίζεται η Φιλοδασική.

Οπλισμένοι με όρεξη και αγάπη για το περιβάλλον, έσκαψαν, στήριξαν και φύτεψαν στην αναδασωτέα περιοχή που εί-

χε καταστραφεί στις πυρκαγιές του 2007.

Χάρις στην βοήθεια και την οικονομική υποστήριξη της LeasePlan Ελλάς ένα τμήμα του δάσους έχει αποκατασταθεί. 
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ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
Η μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου 
στο Αισθητικό Δάσος

Μία ξεχωριστή εμπειρία έζησαν το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014 οι οικογέ-

νειες που συμμετείχαν στο Οικογενειακό Πρόγραμμα με θέμα το «Χειμερι-

νό Ηλιοστάσιο». Μικροί και μεγάλοι συνεργάστηκαν για να φτιάξουν τα

δικά τους πρωτότυπα φαναράκια. 

Τραγουδώντας παραδοσιακά ελληνικά κάλαντα, καθώς έδυε ο ήλιος, περπάτησαν στο σκο-

τεινό δάσος, φωτίζοντας την πορεία τους με το δικό τους φως καλωσορίζοντας τον χειμώνα.
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
για οικολογική οδήγηση

Η βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και ο σεβασμός στο δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης στην

πόλη είναι επίπεδο επίδειξης πολιτισμού και επένδυση ποιότητας στη ζωή μας! Παρόλο που το καλύτερο

θα ήταν να χρησιμοποιούμε όλοι τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ή το ποδήλατο, υπάρχουν πράγματα που

μπορούμε να βελτιώσουμε όσον αφορά την οδήγηση του αυτοκινήτου μας.

10

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

Ο
τρόπος με τον οποίο οδηγείτε δεν είναι ση-

μαντικός μόνο για εσάς, τις οικογένειές σας

και τους άλλους, αλλά και για το περιβάλ-

λον. Η Ένωση Ευρωπαϊκών Βιομηχανιών

Πετρελαίου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σας

παρέχουν συμβουλές αποδοτικής οδήγησης που θα σας βοη-

θήσουν να μειώσετε την κατανάλωση καυσίμων και να συμ-

βάλετε στην επίτευξη ενός καθαρότερου και ασφαλέστερου

τρόπου ζωής. Ελπίζουμε οι συμβουλές αυτές να σας φανούν

χρήσιμες.

1. Τηρείτε επιμελώς το σέρβις του αυτοκινήτου σας και ελέγ-

χετε τακτικά τη στάθμη του λαδιού. H απόδοση των αυτο-

κινήτων που συντηρούνται σωστά είναι μεγαλύτερη ενώ οι

εκπομπές CO2 μειώνονται.

2. Ελέγχετε την πίεση των ελαστικών σας σε μηνιαία βάση.

Η χαμηλή πίεση των ελαστικών μπορεί να αυξήσει την κα-

τανάλωση καυσίμου έως και 4%.

3. Απομακρύνετε το περιττό βάρος από το χώρο αποσκευών

ή από το πίσω κάθισμα. Όσο βαρύτερο είναι το αυτοκίνη-

το, τόσο περισσότερο πρέπει να δουλέψει ο κινητήρας και,

συνεπώς, καταναλώνει περισσότερο καύσιμο.

4. Κλείνετε όλα τα παράθυρα, ειδικά όταν οδηγείτε γρήγορα

και απομακρύνετε τις άδειες σχάρες οροφής. Με αυτό τον

τρόπο μειώνεται η αντίσταση του αέρα με αποτέλεσμα έως

και 10% μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπο-

μπών C02.

5. Χρησιμοποιείτε τον κλιματισμό μόνο όταν είναι απαραί-

τητο. Η άσκοπη χρήση αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου

και τις εκπομπές CO2 έως και 5%.

6. Ξεκινήστε την οδήγηση μόλις ενεργοποιήσετε τον κινητή-

ρα και απενεργοποιήστε τον όταν παραμένετε σε στάση

για διάστημα μεγαλύτερο του ενός λεπτού. Οι σύγχρονοι

κινητήρες σας επιτρέπουν να ξεκινήσετε αμέσως, μειώνο-

ντας έτσι την κατανάλωση καυσίμων.

7. Οδηγείτε με λογικές ταχύτητες και, πάνω απ' όλα, οδηγεί-

τε ομαλά. Κάθε φορά που επιταχύνετε ή φρενάρετε απότο-

μα, ο κινητήρας σας καταναλώνει περισσότερο καύσιμο

και παράγει περισσότερο CO2.

8. Όταν αναπτύσσετε ταχύτητα, να αλλάζετε όσο γίνεται πιο

γρήγορα τις ταχύτητες. Οι μεγαλύτερες ταχύτητες είναι πιο

οικονομικές αναφορικά με την κατανάλωση καυσίμων.

9. Προσπαθήστε να προβλέψετε τη ροή της κυκλοφορίας.

Παρατηρείτε την κίνηση των οχημάτων όσο περισσότερο

μπορείτε, ώστε να αποφεύγετε άσκοπα φρεναρίσματα και

επιταχύνσεις όσο βρίσκεστε στη ροή της κίνησης.

10. Μοιραστείτε με άλλους το αυτοκίνητο για τη δουλειά ή

τη βόλτα. Θα συμβάλετε στη μείωση της κυκλοφοριακής

συμφόρησης και της κατανάλωσης καυσίμου.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον Ιστοχώρο:

www.savemorethanfuel.eu.
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Εις μνήμην
Μαθιού Καρλαύτη

Σ
τον πολύ αγαπητό φίλο και Αντιπρόεδρο της Φιλοδασικής Μαθιό Καρ-

λαύτη αφιερώθηκε μία δενδροφύτευση που έγινε την Κυριακή 21 Δεκεμ-

βρίου 2014 στο Αισθητικό Δάσος.

Λίγο μακρύτερα από την είσοδο για το Βοτανικό Μονοπάτι, ο Πρόεδρος της Φι-

λοδασικής κ. Μιχαήλ Μελάς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συγγενείς

και φίλοι φυτέψαμε δένδρα εις μνήμην του δραστήριου και πιστού φίλου, που πρό-

σφερε όσο λίγοι στην προσπάθεια της Φιλοδασικής για την φροντίδα, την ανά-

πτυξη και την προστασία του Αισθητικού Δάσους.

Μαζί με τον Μαθιό Καρλαύτη τιμήσαμε και την μνήμη των παλαιότερων φίλων

και μελών της Φιλοδασικής, Νέλλης Λιάμπεη, Γιάννη Παπαντωνίου, Αλέξανδρου

Ρωμάνου και Μίνας Λιούπη-Μελέγκοβιτς που βοήθησαν και στήριξαν το έργο μας. 
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Κίνδυνος 
από ξενόφερτο βακτήριο
για τις ελληνικές ελιές

Σ
Το βακτήριο Xylella fastidiosa
είναι γνωστό για τις σοβαρές
ζημιές που προκαλεί στην Α-

μερικανική ήπειρο, ιδιαίτερα σε αμπέ-
λια, εσπεριδοειδή αμυγδαλιές και ρο-
δακινιές, καθώς και καλλωπιστικά εί-
δη όπως η πικροδάφνη. Και ενώ στην
Ευρώπη μέχρι τώρα ήταν άγνωστο
και έχει χαρακτηρισθεί ως παθογόνο
καραντίνας, πρόσφατα βρέθηκε στην
περιοχή της Απουλίας στη Νότια Ιτα-
λία να προσβάλλει ελαιόδεντρα και
να προκαλεί σ’ αυτά μια ασθένεια που
εξαπλώνεται ταχύτατα. Η ελιά φαίνε-
ται ότι είναι ένας νέος ξενιστής του
βακτηρίου που δεν έχει αναφερθεί σε
άλλο μέρος του κόσμου και το γεγο-
νός αυτό, όσο και η εμφάνισή του στη
γειτονική μας Ιταλία, εύλογα προκα-
λεί έντονη ανησυχία και στη χώρα
μας.

«Η εδραίωση του βακτηρίου και η ε-
ξάπλωσή του στην Ευρώπη είναι πολύ
πιθανή» προειδοποιεί η Ευρωπαϊκή
Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA)
σε έκθεσή της για το ξενόφερτο βα-
κτήριο Xylella fastidiosa.

Η ασθένεια εξαπλώνεται ταχύτατα
και τα συμπτώματα της είναι χλωρώ-
σεις, ξηράνσεις φύλων και βλαστών
και τελικά ολική ξήρανση των ελαιο-
δέντρων. Μέχρι τον εντοπισμό της

στα ελαιόδεντρα της Ιταλίας, η ελιά
δεν συμπεριλαμβανόταν στους γνω-
στούς ξενιστές του βακτηρίου. Η εξά-
πλωση του επικίνδυνου αυτού παθο-
γόνου γίνεται με τη διακίνηση του
πολλαπλασιαστικού υλικού και με τη
βοήθεια μυζητικών εντόμων.

Η επιδημία στην Ιταλία έχει τεθεί υ-
πό έλεγχο, ωστόσο η EFSA επισημαί-
νει ότι η καταπολέμηση του βακτηρί-
ου είναι δύσκολη και απαιτεί χρήση ε-
ντομοκτόνων για την καταπολέμηση
των φορέων του.

Η έκθεση ζητά ακόμα ελέγχους στα
εισαγόμενα φυτά και το πολλαπλα-
σιαστικό υλικό.

Τα κράτη μέλη 
θα αποφασίζουν μονομερώς
για την καλλιέργεια 
των μεταλλαγμένων 

Ο
ι νομοθέτες της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης ενέκριναν την
αμφιλεγόμενη νομοθεσία

που επιτρέπει στα κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποφασί-
σουν τα ίδια αν θα επιτρέπουν την
καλλιέργεια γενετικώς τροποποιημέ-
νων τροφίμων μετά από χρόνια σκλη-
ρών διαπραγματεύσεων.

Για ορισμένα από τα 28 κράτη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Γαλλία,
τα τροποποιημένα τρόφιμα αποτε-
λούν μια δυνητική απειλή για τη δη-
μόσια υγεία, καθώς και την εντιμότη-
τα και την ακεραιότητα της φημισμέ-
νης τους γεωργικής παραγωγής. Για
άλλες χώρες όπως η Μεγάλη Βρετα-
νία, τα γενετικά τροποποιημένα τρό-
φιμα αποτελούν μια βασική τεχνολο-
γία που δεν μπορεί να αγνοηθεί και
είναι αναγκαία για να θρέψει τον αυ-
ξανόμενο παγκόσμιο πληθυσμό. Η

ψηφοφορία στο Στρασβούργο αποτε-
λεί ένα από τα τελευταία βήματα στη
νομοθετική διαδικασία. Η πρόταση
θα αποκτήσει ισχύ νόμου αφού υπο-
γραφεί από τις χώρες-μέλη της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης και δημοσιευτεί
στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης.

Η νομοθεσία επιτρέπει στα κράτη
μέλη να απαγορεύουν τα τροποποιη-
μένα για λόγους περιβαλλοντικής πο-
λιτικής, ακόμη και αν η καλλιέργεια έ-
χει ήδη εγκριθεί για λόγους υγείας και
ασφάλειας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης, μετά από αίτημα του εκάστοτε
κατασκευαστή. «Πρόκειται για ένα κα-
κό μέτρο, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα
γίνει σύντομα ένα συνονθύλευμα αντι-
κρουόμενων καθεστώτων, όταν αυτό
που χρειαζόμαστε είναι μια κοινή προ-
σέγγιση», δήλωσε η ευρωβουλευτής
των Πρασίνων Ρεμπέκα Χαρμς.

Η νέα απόφαση δήθεν δεν υποχρε-
ώνει κανένα κράτος να επιτρέψει την
καλλιέργεια μεταλλαγμένων αλλά δί-
νει το ελεύθερο στις πολυεθνικές ε-
ταιρείες να πουλήσουν τους γενετικά
τροποποιημένους σπόρους τους. Έ-
τσι το αρμόδιο υπουργείο κάθε κρά-
τους που θέλει να μην καλλιεργη-
θούν στο έδαφός του, οφείλει να α-
παγορεύσει αιτιολογημένα στις εται-
ρείες να πουλούν τους μεταλλαγμέ-
νους σπόρους. Δηλαδή αν ένα κρά-
τος δεν αιτιολογήσει εμπρόθεσμα εί-
τε για ευνόητους λόγους δεν θελήσει



να απαγορεύσει τη διακίνηση των
σπόρων, οι εταιρείες θα μπορούν να
πουλούν μεταλλαγμένους σπόρους
σε αγρότες νόμιμα. Μέχρι σήμερα
συνέβαινε το αντίστροφο. Η άδεια
πώλησης σπόρων δινόταν πρώτα, με-
τά από σχετικό αίτημα των εταιρειών
και μετά αυτές μπορούσαν να πουλή-
σουν.

Παρά το γεγονός ότι τα γενετικά
τροποποιημένα τρόφιμα είναι ιδιαίτε-
ρα διαδεδομένα στις ΗΠΑ και την Α-
σία, οι ευρωπαίοι πολίτες συνεχίζουν
να τα αντιμετωπίζουν με καχυποψία
και να ανησυχούν για τον τρόπο με
τον οποίο μπορεί να επηρεάσουν την
υγεία αλλά και το περιβάλλον. Σήμερα
μόνο ένας γενετικά τροποποιημένος
οργανισμός, ο αραβόσιτος MON810
της Monsanto, καλλιεργείται σε τρεις
χώρες της Ευρώπης, στην Ισπανία
(1.100.000 στρέμματα), την Πορτογα-
λία (90.000 στρέμματα) και την Τσε-
χία (30.000 στρέμματα).

Για άλλη μια φορά, όμως, η νέα νο-
μοθεσία για τα γενετικά τροποποιη-
μένα τρόφιμα δεν θέτει κανέναν πε-
ριορισμό για τη χρήση τους στην κτη-
νοτροφία. Αυτό σημαίνει ότι οι τρο-
φές αυτές πιθανώς να εισχωρούν έμ-
μεσα στην τροφική αλυσίδα. 

Τα ζώα δεν είναι δώρα 
για τις γιορτές

Η
Ελληνική Κτηνιατρική Εται-
ρεία θεωρεί ότι η απόκτηση
ενός ζώου συντροφιάς είναι

απόφαση ζωής, απόφαση συνειδητή
μια δεδομένη χρονική στιγμή της πο-
ρείας μας από την παιδική έως την
γεροντική ηλικία και δεν μπορεί να α-
ποτελεί στιγμιαίο δώρο για τις γιορ-
τές.

Η Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία ε-
ξηγεί ότι το ανεξέλεγκτο εμπόριο των
κουταβιών από τις χώρες του πρώην
Ανατολικού μπλοκ θα πλημμυρίσει
την αγορά. Το συναίσθημα πάντοτε
«πουλάει» ιδιαίτερα αν περιβληθεί με
τον μανδύα των χρυσοστόλιστων βι-
τρινών. Άλλωστε πολλά από αυτά τα
σκυλιά προέρχονται από παράνομα ε-
κτροφεία που λειτουργούν σε όλα τα
Βαλκάνια και τις χώρες του πρώην Α-
νατολικού μπλοκ, τα γνωστά puppy-
mills και επιβιώνουν υπό άθλιες συν-
θήκες.

Κρατούνται σε κλουβιά με συνθή-
κες υγιεινής τραγικές, ταΐζονται άθλια
και οι θηλυκές είναι καταδικασμένες
να γεννούν δύο φορές το χρόνο ενώ
τα κουτάβια αποχωρίζονται τη μητέρα
τους σε μόλις 4 εβδομάδες από τη
γέννηση τους. Το αποτέλεσμα είναι
να έχουν μη ισχυρό ανοσοποιητικό
σύστημα και να αρρωσταίνουν συνέ-
χεια. Το να αγοράσει κάποιος από ε-
κεί ένα κουταβάκι, ισοδυναμεί με τη
χρηματοδότηση μιας παράνομης επι-
χειρηματικής δραστηριότητας.

Έτσι απαιτείται η ευαισθητοποίηση
όλων των εμπλεκομένων στη διάθεση
κουταβιών, η διενέργεια υπεύθυνων
ελέγχων της προέλευσης των σκύ-
λων, η παροχή και η αναζήτηση κτη-
νιατρικών συμβουλών και η σωστή ε-
νημέρωση του κοινού και ειδικά των
παιδιών πάνω στο νόημα της ζωοφι-
λίας. Στην όποια διακίνηση ζώων και

κυρίως κουταβιών πρέπει να τηρού-
νται απόλυτα οι κανόνες ευζωίας τό-
σο για τα ζώα όσο και για τους αν-
θρώπους.

Η γνώση, η σωστή πληροφόρηση
σχετικά με τη φροντίδα ενός ζώου
συντροφιάς και η συνειδητή απόκτη-
σή του βοηθούν να περιοριστεί και να
ελεγχθεί η ανεξέλεγκτη γέννηση αδέ-
σποτων ζώων.

Η Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία
συστήνει την αναζήτηση κτηνιατρικής
συμβουλής πριν την απόκτηση ζώου
και την υπεύθυνη ενημέρωση των
παιδιών.

Συνιστούμε σε όλους τους φιλόζω-
ους να υιοθετήσουν ένα αδέσποτο
σκυλί από τα χιλιάδες που αναζητούν
στέγη, συντροφιά και αγάπη ή να
ταΐσουν τη γάτα της γειτονιάς τους
και να αποφύγουν τα καταστήματα ε-
μπορίας ζώων και φυσικά τα “παζά-
ρια” όπως αυτό του Σχιστού.

Πρέπει να θυμόμαστε ότι τα ζώα
δεν είναι ούτε αξεσουάρ ούτε παιχνί-
δι ούτε μόδα ούτε ένδειξη κοινωνικού
στάτους.

Σπήλαιο Διρού: Μελέτη 
για την αποκατάσταση 
φθορών με φωτισμό LED

Μ
ια σοβαρή προσπάθεια α-
ντιμετώπισης της μικρο-
χλωρίδας που έχει αναπτυ-

χθεί στους σταλαγμίτες και γενικά
στον πλούσιο λιθωματικό διάκοσμο
του σπηλαίου Βλυχάδας, στον Διρό
Λακωνίας, αποτελεί η μελέτη που πή-
ρε ομόφωνα το «πράσινο φως» από
τα μέλη του Κεντρικού Αρχαιολογι-
κού Συμβουλίου. 

Όπως ανέφερε ο προϊστάμενος της
Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας και
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Σπηλαιολογίας, Ανδρέας Ντάρλας,
κύριο πρόβλημα του σπηλαίου σήμε-
ρα αποτελεί η χρήση παλαιωμένου
τύπου φωτισμού που εκπέμπει θερ-
μότητα, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη
μικροχλωρίδας (πρασινάδας) στους
σταλαγμίτες, που βλάπτει το σπήλαιο
όχι μόνο οπτικά, αλλά και άμεσα.

Σύμφωνα με τους μελετητές, η του-
ριστική αξιοποίηση θα πρέπει να γίνε-
ται με τέτοιο τρόπο ώστε να προστα-
τεύεται το φυσικό περιβάλλον, όπως
με τη χρήση κατάλληλων υλικών που
θα συμβάλουν τόσο στην ελαχιστο-
ποίηση της περιβαλλοντικής επιβά-
ρυνσης όσο και στην ασφάλεια των ε-
πισκεπτών. Κυρίως όμως, θα πρέπει
να υπάρχουν κατάλληλες πηγές φω-
τισμού, που θα αποτρέπουν την ανά-
πτυξη της λεγόμενης φωτοσυνθετι-
κής μικροχλωρίδας.

Η μελέτη που εγκρίθηκε από την
αρμόδια εφορεία προβλέπει, μεταξύ
άλλων, την αντικατάσταση του υπάρ-
χοντος φωτισμού με ειδικούς λα-
μπτήρες τύπου LED χαμηλής ισχύος
(ή ειδικοί μονοχρωματικοί λαμπτή-
ρες, όπου είναι αναγκαίο), η τοποθέ-
τηση φωτοκύτταρων διακοπής φωτι-
σμού ανάδειξης και η εγκατάσταση
μόνιμων συστημάτων που θα κατα-
γράφουν και θα παρακολουθούν τις
κλιματικές παραμέτρους, αλλά και τη
φωτοσυνθετική μικροχλωρίδα.

Όσο για την υπάρχουσα πρασινά-
δα, προτάθηκε ο περιορισμός της με

τη χρήση αντλιών χαμηλής πίεσης νε-
ρού και επιλεγμένου χημικού σκευά-
σματος, εργασία την οποία θα βοηθή-
σουν οι πλωτές εξέδρες που θα τοπο-
θετηθούν στο λιμναίο τουριστικό τμή-
μα και η χρήση διχτυών με πολύ μι-
κρό μάτι για τη συγκράτηση των πα-
ραπροϊόντων καθαρισμού.

Το σπήλαιο βρίσκεται στον κόλπο
του Διρού στη Μάνη και είναι ένα από
τα σημαντικότερα του είδους του διε-
θνώς και τουριστικά αξιοποιημένο ε-
δώ και δεκαετίες. Αποτελείται από
χερσαία (300 τ.μ.) και ενάλια τμήματα
(3.100 τ.μ.) και το διατρέχει υπόγειος
ποταμός, που χύνεται στη θάλασσα
περίπου 23 μ. δεξιά της φυσικής εισό-
δου του, η οποία βρίσκεται μισό μέ-
τρο πάνω από τη στάθμη της θάλασ-
σας. Το μεγαλύτερο μέρος του σπη-
λαίου καλύπτεται με θαλασσινό νερό
και η στάθμη των υδάτων στο εσωτε-
ρικό του μεταβάλλεται ανάλογα με
τις εξωτερικές καιρικές συνθήκες.
Μέσα στο σπήλαιο έχουν εντοπιστεί
οστά από ιπποπόταμους, πάνθηρες,
ύαινες, λιοντάρια, ελάφια και άλλα
ζώα καθώς και προϊστορική κεραμική.

Υπέργειες 
και υπόγειες διαβάσεις 
σε αυτοκινητοδρόμους 
για τα ζώα 

Σ
την Ελλάδα μετά από τον
τραγικό θάνατο δεκάδων αρ-
κούδων και λύκων στην ά-

σφαλτο, θέτοντας μάλιστα σε κίνδυ-
νο τη ζωή οδηγών και επιβατών, το-
ποθετήθηκαν επιτέλους ειδικοί  φρά-
χτες σε τμήματα της Εγνατίας Οδού
και των παρακαμπτηρίων της, στις
περιοχές εκείνες όπου ενδημεί η ά-
γρια ζωή.

Το πρόβλημα δεν υπάρχει μόνο
στην Ελλάδα. Η κατασκευή νέων ή η
επέκταση ήδη υπαρχόντων δρόμων
διαταράσσει τους βιοτόπους αρκε-
τών ζώων σε διάφορα μέρη του κό-
σμου με συνέπεια να μειώνεται η βιο-
ποικιλότητα και να ξοδεύονται πολύ
μεγάλα ποσά για την απομάκρυνση
των ζώων, την επισκευή των αυτοκι-
νήτων, τον καθαρισμό των δρόμων
και τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης.

Πρόσφατα, μηχανικοί από το Πανε-
πιστήμιο της Μοντάνα των Ηνωμένων
Πολιτειών ανέπτυξαν μια λύση υπέρ-
γειων και υπογείων διαβάσεων σε αυ-
τοκινητοδρόμους ώστε η μεν άγρια
ζωή να διέρχεται ασφαλώς και ανε-
μπόδιστα και η δε κίνηση των οχημά-
των να διεξάγεται απρόσκοπτα.

Τα έργα έγιναν στο πλαίσιο της δια-
πλάτυνσης του τοπικού αυτοκινητό-
δρομου 93, ο οποίος περνούσε από
τον καταυλισμό Φλάτχεντ όπου κατοι-
κούν οι φυλές Σάλις και Κουτενάι. Οι
ινδιάνοι υποστήριξαν ότι έπρεπε να
προστατευθεί η άγρια ζωή ώστε να
διατηρηθεί το πνεύμα της γης. Σύμ-
φωνα με  ανακοίνωση της υπηρεσίας:
«Ένα τμήμα 56 μιλίων του αυτοκινητο-
δρόμου 93 περιλαμβάνει τώρα 41 υ-
πόγειες και υπέργειες διαβάσεις για
τα ψάρια και την άγρια ζωή, καθώς
και άλλα μέτρα προστασίας για την α-
ποφυγή θανατηφόρων οχημάτων».

Στο συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου
μεταξύ 1998 και 2010 σκοτώθηκαν τέσ-
σερις καφέ αρκούδες. Ωστόσο οι ερευ-
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νητές έχουν καταγράψει το τελευταίο
διάστημα αυξημένη χρήση των υπέρ-
γειων και υπογείων διαβάσεων, καθώς
τα ζώα σταδιακά εξοικειώνονται με τα
νέα διαθέσιμα μονοπάτια. Σύμφωνα με
τους μηχανικούς το έργο συμφέρει οι-
κονομικά, καθώς το κόστος για την κα-
τασκευή των νέων αυτών δομών είναι
χαμηλότερο από αυτά για την επισκευή
και τον καθαρισμό που προκαλούνται
από τις συγκρούσεις μεταξύ ζώων και
οχημάτων κάθε χρόνο.

Αποτελέσματα 
της Διάσκεψης 
για την Κλιματική Αλλαγή
στη Λίμα

O
λοκληρώθηκαν οι εργασίες
της Διάσκεψης για την Κλι-
ματική Αλλαγή που έγινε

στη Λίμα του Περού. Για δύο εβδομά-
δες εκπρόσωποι φορέων, κυβερνήσε-
ων, επιχειρήσεων και της επιστημονι-
κής κοινότητας από 195 χώρες του
κόσμου συζήτησαν με στόχο να τε-
θούν τα θεμέλια μιας νέας συμφω-
νίας για το κλίμα προς υπογραφή στο
Παρίσι το Δεκέμβριο του 2015 και
που θα τεθεί σε ισχύ το 2020.

Το κείμενο των 37 σελίδων που υ-
πογράφηκε στη Λίμα, γνωστό και ως
Έκκληση της Λίμα για Κλιματική Δρά-
ση, αποτελεί εμβρυϊκό στάδιο της τε-
λικής συμφωνίας που θα επιδιωχθεί
στο Παρίσι. Το σχέδιο θεωρείται ως
κρίσιμο πρώτο βήμα ενόψει της κρίσι-
μης διάσκεψης του Παρισιού, τον Δε-
κέμβριο του 2015, όπου θα επιδιω-
χθεί η επίτευξη μιας συνολικής συμ-
φωνίας για το Κλίμα με παγκόσμια και
δεσμευτική ισχύ.

Ο προεδρεύων των συνομιλιών και
υπουργός Περιβάλλοντος του Πε-
ρού, Μανουέλ Πουλγκάρ-Βιδάλ σχο-

λίασε ότι «το κείμενο ως τέτοιο δεν εί-
ναι τέλειο, αλλά περιλαμβάνει τις θέ-
σεις όλων των μερών». Οι διαπραγμα-
τευτές από 195 χώρες παραδέχτηκαν
όμως ότι άφησαν τις δυσκολότερες
αποφάσεις για το μέλλον.

Στη Λίμα, οι παγκόσμιες κυβερνή-
σεις συμφώνησαν να παρουσιάσουν
σχέδια μείωσης των εκπομπών άνθρα-
κα, ιδανικά μέχρι τον Μάρτιο του
2015. Οι ανεπτυγμένες χώρες συμφώ-
νησαν να επενδύσουν στην καθαρή ε-
νέργεια και να παράσχουν κλιματική υ-
ποστήριξη στους αναπτυσσόμενους.
Χώρες που ήδη απειλούνται από την
κλιματική αλλαγή, όπως τα νησιωτικά
κράτη του Ειρηνικού, έλαβαν υποσχέ-
σεις για την υλοποίηση ενός προγράμ-
ματος οικονομικών αποζημιώσεων.

Των συνομιλιών της Λίμα είχε προη-
γηθεί η ιστορική κλιματική συμφωνία
ΗΠΑ-Κίνας, ωστόσο γρήγορα έγινε α-
ντιληπτό ότι παγκόσμια λύση για το
Κλίμα δεν θα μπορούσε να εξευρεθεί
δίχως τη συμμετοχή και των πιο
“φτωχών” οικονομιών.

Το σημαντικό της συμφωνίας στη Λί-
μα και το στοιχείο που τη διακρίνει με
προηγούμενες είναι ότι στην προσπά-
θεια μείωσης των εκπομπών ρύπων θα
συμμετάσχουν όλοι και όχι μόνο οι
πλούσιοι ρυπαντές του πλανήτη.

Σημείο τριβής κατά τη διάρκεια της
Διάσκεψης αποτέλεσε η κατανομή
μεταξύ των χωρών των οικονομικών
βαρών αντιμετώπισης της κλιματικής
αλλαγής καθώς και η οικονομική ενί-

σχυση των φτωχότερων χωρών για
την αντιμετώπιση των καταστροφών
από την κλιματική αλλαγή. Ωστόσο, η
συμφωνία έκλεισε δίνοντας τέλος
στη μακρόχρονη διαίρεση σε δύο ο-
μάδες χωρών, τις αναπτυγμένες και
τις αναπτυσσόμενες, ορίζοντας ότι οι
αρμοδιότητες των χωρών θα πρέπει
να βασίζονται σε «κοινές αλλά διαφο-
ροποιημένες ευθύνες και αντίστοιχες
δυνατότητες υπό το πρίσμα των δια-
φορετικών εθνικών περιστάσεων».

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι η συμ-
φωνία της Λίμα ζητεί από όλες τις χώ-
ρες να αναγνωρίσουν τις μελλοντικές
τους δεσμεύσεις σχετικά με τη μείωση
της έκλυσης αερίων που προκαλούν
το φαινόμενο του θερμοκηπίου «με
τρόπο σαφή, διαφανή και κατανοητό».

Οι δεσμεύσεις των χωρών πρέπει
να επιτρέψουν μια παγκόσμια μείωση
των αερίων που προκαλούν το φαινό-
μενο του θερμοκηπίου από 40% ως
70% μέχρι το 2050, κάτι που κρίνεται
απολύτως απαραίτητο για να περιορι-
στεί η αύξηση της θερμοκρασίας του
πλανήτη στους 2 βαθμούς Κελσίου.

Και αυτή ακριβώς η ελάχιστη συμ-
φωνία δεν αναδύει διάθεση για συμβι-
βασμούς και κοινή φιλόδοξη πορεία
για την προστασία του παγκόσμιου
κλίματος κι αυτό ανησυχεί τη Γαλλία
και όσους εργάζονται ήδη τώρα για
τη Διάσκεψη των Παρισίων που θα γί-
νει το Νοέμβριο του 2015. Κατακρί-
νουν κυρίως το γεγονός ότι δεν δόθη-
καν ικανοποιητικές κατευθυντήριες
γραμμές στις χώρες για τα κριτήρια
βάσει των οποίων θα πρέπει να κατα-
θέσουν τους στόχους τους μέχρι το
Μάρτιο του 2015, ώστε να είναι συ-
γκρίσιμοι. Δεν δόθηκαν πληροφορίες
για τη μεθοδολογία συλλογής στοιχεί-
ων, το έτος αναφοράς, την περίοδο
δέσμευσης και τους σχετικούς τομείς.
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Η αποψίλωση των δασών
και η αγροτική εκμετάλλευση
επιτάχυναν τη διάβρωση
του εδάφους 

Η
διάβρωση των εδαφών εξαι-
τίας της αποψίλωσης των
δασών με σκοπό τη δημι-

ουργία καλλιεργήσιμων εκτάσεων έ-
χει επιταχυνθεί έως 100 φορές σύμ-
φωνα με μελέτη που εστιάζει στα ε-
δάφη των νοτιοδυτικών ΗΠΑ. Σε διά-
στημα μόλις μίας δεκαετίας, ο άν-
θρωπος διέβρωσε το έδαφος περισ-
σότερο από ότι είχε διαβρωθεί από τη
φύση την προηγούμενη χιλιετία.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του
Βερμόντ και το Πανεπιστήμιο Imperial
στο Λονδίνο εξέτασαν δέκα ποταμούς
και υγροβιότοπους στις νοτιοανατολι-
κές Ηνωμένες Πολιτείες και για πρώτη
φορά κατάφεραν να προσδιορίσουν
το ακριβές ποσοστό της φυσικής διά-
βρωσης, και κατά συνέπεια την επιτά-
χυνση αυτής της διαδικασίας που
προκλήθηκε από τον άνθρωπο μέσω
της υλοτόμησης, της εντατικής καλ-
λιέργειας καπνού και βαμβακιού και
άλλων δραστηριοτήτων.

Σε πρώτη φάση, οι ερευνητές συνέ-
λεξαν 24 δείγματα ιζημάτων από δέκα
ποτάμια στις νοτιοδυτικές ΗΠΑ και α-
πομόνωσαν ένα σπάνιο ισότοπο του
στοιχείου βηρυλλίου, το βηρύλλιο-10.
Το ισότοπο αυτό παράγεται από την ε-
πίδραση των κοσμικών ακτίνων στα ε-
πιφανειακά εδάφη. Αυτό σημαίνει πως,
όσο μικρότερη είναι η ταχύτητα διά-
βρωσης, τόσο μεγαλύτερη είναι η συσ-
σώρευση βηρυλλίου-10 στο έδαφος.

Εξετάζοντας τα δείγματα με έναν ι-
σχυρό φασματογράφο, οι ερευνητές
μπόρεσαν να υπολογίσουν το ρυθμό
διάβρωσης τα τελευταία δεκάδες χι-
λιάδες χρόνια. Η ανάλυση έδειξε ότι ο
ρυθμός αυξήθηκε κατά 100 φορές από

τη δεκαετία του 1700, όταν οι ευρωπαί-
οι άποικοι άρχισαν να αποψιλώνουν τα
δάση των νοτιοδυτικών ΗΠΑ. Πριν από
την άφιξη των Ευρωπαίων η διάβρωση
περιοριζόταν στα 2,5 εκατοστά κάθε
2.500 χρόνια. Συγκριτικά, την περίοδο
κορύφωσης της γεωργικής δραστηριό-
τητας τον 19ο αιώνα, η διάβρωση έ-
φτασε τα 2,5 εκατοστά κάθε 25 χρόνια.

«Το έδαφος πρακτικά καταρρέει όταν
αφαιρούμε τη φυσική βλάστηση κατά
αυτόν τον τρόπο και ο ρυθμός διάβρω-
σης πολλαπλασιάζεται», δήλωσε ο Πολ
Μπίρμαν, συνεπικεφαλής της μελέτης
στην επιθεώρηση Geology. Επίσης
προσθέτει: «Η μελέτη μας δείχνει πόσο
μεγάλη ήταν η επίδραση του αποικισμού
και της γεωργίας στο τοπίο της Βορείου
Αμερικής». Τονίζει ακόμα ότι η μέθοδος
του βηρυλλίου-10 για τον προσδιορι-
σμό του ρυθμού διάβρωσης θα μπο-
ρούσε να χρησιμοποιηθεί ευρέως για
τη ρύθμιση των χρήσεων της γης και
την προστασία του εδάφους.

Μόνο πέντε 
βόρειοι λευκοί ρινόκεροι 
απέμειναν στον κόσμο 

Έ
νας αρσενικός βόρειος λευ-
κός ρινόκερος ονόματι Α-
γκαλίφου πέθανε στον Ζω-

ολογικό Κήπο του Σαν Ντιέγκο, αφή-
νοντας έτσι μόλις πέντε ακόμα μέλη
του υποείδους του εν ζωή. Ο Αγκαλί-
φου πέθανε σε ηλικία 44 ετών, πιθανό-

τατα από γηρατειά.
Οι άλλοι επιζώντες εκπρόσωποι του

είδους βρίσκονται άπαντες σε αιχμα-
λωσία. Σ' αυτούς περιλαμβάνονται έ-
νας ηλικιωμένος θηλυκός ρινόκερος
στον ίδιο ζωολογικό κήπο του Σαν
Ντιέγκο, τρεις στην Αφρική και ένας
στην Τσεχική Δημοκρατία. Ένα άλλο
αρσενικό του είδους αυτού ικανό για
αναπαραγωγή, ονόματι Σούνι, είχε
πεθάνει τελευταία στο καταφύγιο Ολ
Πεζέτα της Κένυας.

Οι πρόσφατοι θάνατοι δύο βόρειων
λευκών ρινόκερων  φέρνουν το σπάνιο
είδος ακόμα πιο κοντά στο χείλος της
εξαφάνισης καθώς πλέον μετρά μόλις
πέντε μέλη. Σύμφωνα με το WWF το
1960 υπήρχαν περισσότεροι από
2.000 βόρειοι λευκοί ρινόκεροι, όμως
ο πληθυσμός τους αποδεκατίστηκε α-
πό τους λαθροκυνηγούς, με αποτέλε-
σμα το 1984 να απομένουν μόλις 15
ζώα. Ο αριθμός αυτός διπλασιάστηκε
ως το 1993 μετά από εκτεταμένες
προσπάθειες προστασίας του είδους
οι οποίες αποδείχτηκαν ανεπαρκείς.

«Ο θάνατός του αποτελεί μία τερά-
στια απώλεια για όλους μας», δήλωσε ο
Ράντυ Ρίτσις, έφορος θηλαστικών στο
ζωολογικό  κήπο. Παρότι επιχειρήθηκε
η αναπαραγωγή των ρινόκερων που φι-
λοξενούσε ο ζωολογικός κήπος -στο
παρελθόν είχε και έναν τρίτο- οι προ-
σπάθειες δεν στέφθηκαν με επιτυχία.

Η επίσημη Κόκκινη Λίστα των απει-
λούμενων ειδών ήδη κατατάσσει το υ-
ποείδος στα «κρισίμως κινδυνεύοντα» ή



ΦΥΣΗ & ΖΩΗ 33

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

«εξαφανισμένα από τη φύση» υποείδη. 
Ο βόρειος λευκός ρινόκερος (Cera-

totherium simum cottoni) είναι ένα α-
πό τα δύο υποείδη του λευκού ρινό-
κερου της Αφρικής, γνωστού και ως
πλατύρρινου. Εξελίχθηκε σε γεωγρα-
φική απομόνωση από τον συγγενικό
νότιο λευκό ρινόκερο (Ceratotherium
simum simum) και οι πληθυσμοί του
ήταν ανέκαθεν σχετικά μικροί. 

Αυτά τα επιβλητικά χορτοφάγα
ζώα, αποδεκατίσθηκαν από τους λα-
θροθήρες για τις αφροδισιακές ιδιό-
τητες που υποτίθεται πως έχει το κέ-
ρατό τους, το οποίο θεωρείται πολύ-
τιμο για την ασιατική φαρμακοποιία.
Επιπλέον, η καταστροφή του ενδιαι-
τήματός τους, σε συνδυασμό με την
πολιτική αναταραχή στο Σουδάν, την
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, τη
Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την
Ουγκάντα, μείωσαν δραματικά τον ή-
δη μικρό πληθυσμό.

Στην Αφρική ζει και ένα δεύτερο εί-
δος, ο μαύρος ρινόκερος (Diceros bi-
cornis), ο οποίος ονομάστηκε έτσι για
να ξεχωρίζει από τον λευκό ρινόκερο,
αν και τα δύο είδη είναι στην πραγματι-
κότητα γκρίζα. Ο μαύρος ρινόκερος
διατρέχει σοβαρό κίνδυνο εξαφάνισης
και ένα υποείδος του, ο δυτικός μαύρος
ρινόκερος (Diceros bicornis longipe),
κηρύχθηκε εξαφανισμένο το 2011.

Οι νότιοι λευκοί ρινόκεροι βρίσκο-
νται και αυτοί υπό καθεστώς προστα-
σίας, αλλά τουλάχιστον οι αριθμοί
τους είναι σαφώς μεγαλύτεροι με πε-
ρισσότερα από 17.000 άτομα. Το 94%
εξ αυτών βρίσκονται στη Νότια Αφρι-
κή. Ελπιδοφόρο είναι το γεγονός ότι
τα προγράμματα τεχνητής αναπαρα-
γωγής τους, που λαμβάνουν χώρα
κατά κύριο λόγο στο Σαν Ντιέγκο, την
Κένυα και τη Νότιο Αφρική έχουν στε-
φθεί με επιτυχία, σε αντίθεση με αυτά
για το βόρειο υποείδος.

Το 2014 το θερμότερο 
έτος στα χρονικά

Τ
ο 2014, είναι το θερμότερο έ-
τος στη Γη από το 1880 όταν
ξεκίνησε η τήρηση μετεωρο-

λογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις
διαφορετικές μετρήσεις που διενήρ-
γησαν η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών
και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (NOAA)
και η NASA.

Η τελευταία εκτίμηση για το 2014 εί-
ναι σύμφωνη με τη μακροπρόθεσμη
τάση υπερθέρμανσης του πλανήτη,
σύμφωνα με τις αναλύσεις των επίγει-
ων θερμοκρασιακών μετρήσεων που
διενήργησαν οι επιστήμονες του Ινστι-
τούτου Διαστημικών Σπουδών Γκο-
ντάρ (GISS) της NASA στη Νέα Υόρκη.

Στα ίδια συμπεράσματα κατέληξαν
και οι επιστήμονες της NOAA με έκθε-
ση που δημοσιοποίησαν.

Σύμφωνα με τις χρονολογικές σει-
ρές πενταετών μέσων θερμοκρασιών
που έχουν καταγραφεί από το 1880 ως
το 2014 που  συνέταξαν οι επιστήμο-
νες του GISS:

Από το 1880 μέχρι σήμερα η μέση
θερμοκρασία στην επιφάνεια της Γης
έχει ανέβει κατά 0,8 βαθμούς Κελσίου,
μια τάση που εν πολλοίς οφείλεται
στην αύξηση των συγκεντρώσεων διο-
ξειδίου του άνθρακα και άλλων ανθρω-
πογενών ρύπων στην ατμόσφαιρα. Η
υπερθέρμανση αυτή έχει καταγραφεί
κυρίως τα τελευταία 30 χρόνια.

«Μολονότι η μέση θερμοκρασία μιας
χρονιάς μπορεί να επηρεαστεί από τα
ακραία καιρικά φαινόμενα, η τάση της
υπερθέρμανσης αποδίδεται σε παρά-
γοντες που συμβάλλουν στην κλιματική
αλλαγή, στους οποίους σήμερα κυ-
ριαρχούν οι εκπομπές καυσαερίων που
οφείλονται στον άνθρωπο» υπογράμμι-
σε ο Γκάβιν Σμιτ, ο διευθυντής του Ιν-
στιτούτου Γκοντάρ της NASA.

Οι επιστήμονες αναμένουν διακυ-

μάνσεις στη μέση παγκόσμια θερμο-
κρασία τα επόμενα έτη υπό την επί-
δραση φαινομένων όπως το Ελ Νίνιο
και το Ελ Νίνια. Τα φαινόμενα αυτά
θερμαίνουν ή ψύχουν τις τροπικές πε-
ριοχές του Ειρηνικού Ωκεανού και θε-
ωρείται ότι διαδραμάτισαν ρόλο στην
εξομάλυνση της υπερθέρμανσης κατά
τα 15 τελευταία χρόνια. Η ΝΟΑΑ επι-
σήμανε εξάλλου ότι οι θερμοκρασίες-
ρεκόρ του 2014 καταγράφηκαν χωρίς
την παρουσία του μετεωρολογικού
φαινομένου Ελ Νίνιο του Ειρηνικού.

Οι τοπικές διακυμάνσεις στις θερμο-
κρασίες επηρεάζονται από τις τοπικές
μετεωρολογικές συνθήκες παρά από
τις παγκόσμιες τάσεις. Για παράδειγμα
στις ΗΠΑ κατά το 2014 περιοχές των
Μεσοδυτικών Πολιτειών και της Ανατο-
λικής Ακτής ήταν ασυνήθιστα ψυχρές,
ενώ η Αλάσκα και τρεις δυτικές Πολι-
τείες -Καλιφόρνια, Αριζόνα και Νεβά-
δα- είδαν τον υδράργυρο να ανεβαίνει
σε πρωτοφανή επίπεδα.

Το εργαστήριο GISS ενσωματώνει
μετρήσεις θερμοκρασιών εδάφους α-
πό 6.300 επίγειους μετεωρολογικούς
σταθμούς,  αναλύσεις των θερμοκρα-
σιών στην επιφάνεια της θάλασσας α-
πό όργανα που βρίσκονται σε πλοία ή
σε ειδικές “σημαδούρες” και θερμο-
κρασιακές μετρήσεις από σταθμούς
της Ανταρκτικής. Η NOAA χρησιμο-
ποιεί χονδρικά τα ίδια θερμοκρασια-
κά δεδομένα, αλλά χρησιμοποιεί δια-
φορετικό έτος βάσης, αλλά και μεθό-
δους εκτίμησης της παγκόσμιας θερ-
μοκρασίας.



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






