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Ένωση Αθηνών

Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ



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



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
NΙΚΟΣ ΠΑΓΚΑΣ
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

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

4. Η βιοποικιλότητα της Ευρώπης κινδυνεύει.
8. Οι πόλεις της Ελλάδος καταγράφουν τα δέντρα τους.

10. Επιστροφή στην Άβαλον.
11. Η Γενική Συνέλευση της Fedenatur στο Μιλάνο. 
15. Καθαρισμός του Βοτανικού Κήπου 

του Πανεπιστημίου Αθηνών.
16. Εργοστάσιο Ανακύκλωσης έγινε πηγή ρύπανσης.
19. Πυρκαγιές 2015 - Γιατί καίγονται οι ίδιες εκτάσεις.
21. Εμπρησμός του Πυροφυλακίου της Φιλοδασικής.
22. Μάστιγα τα δηλητηριασμένα δολώματα 

για την Πανίδα της Ελλάδος.
24. Μέτρα για την περιβαλλοντική αποκατάσταση 

της Λίμνης Κορώνειας.
25. Το αρχαιότερο λουλούδι του κόσμου.
26. Φυτά εσωτερικού χώρου

Εκτός από όμορφα είναι και απαραίτητα.
28. Μικρές ειδήσεις.  
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Φωτογραφία εξωφύλλου: Παραλία στη Χαλκιδική

© Mario Kupkovic | Dreamstime



Σ ύμφωνα με τις εκθέσεις

αυτές, το 15% περίπου

των πτηνών στην Ευρω-

παϊκή Ένωση καθώς και

το 7,5% όλων των θαλάσ-

σιων ψαριών που ζουν σε ευρωπαϊκά ύ-

δατα, απειλούνται με εξαφάνιση. 

Στις εκθέσεις αναφέρεται ότι παρά τις

ορισμένες επιτυχίες σχετικά με τη δια-

τήρηση των οικοσυστημάτων, ορισμέ-

νοι πληθυσμοί ψαριών ήδη μειώνονται

εξαιτίας της υπεραλίευσης, της μεταβο-

λής της χρήσης γης, της ρύπανσης, της

ανάπτυξης υποδομών και της κλιματι-

κής αλλαγής. Ο γάδος και ο ερυθρός τό-

νος του Ατλαντικού ανακάμπτουν, αλλά

η διαχείριση των θαλασσών δεν επέφε-

ρε εξίσου καλά αποτελέσματα για άλλα

εμπορικά είδη. Οι καρχαρίες και τα σα-

λάχια είναι τα πιο απειλούμενα είδη, με

το 40,4% να απειλείται με εξαφάνιση

και το 39,7% να αντιμετωπίζει μείωση

των πληθυσμών. Το απειλούμενο με ε-

ξαφάνιση είδος ψαριού «άγγελος»

(Squatina squatina), το οποίο κάποτε α-

παντιόταν σε όλα τα ευρωπαϊκά ύδατα,

περιορίζεται σήμερα μόνο στα Κανάρια

Νησιά.

Όσον αφορά τα πτηνά, 67 είδη από τα

533 είδη που εξετάστηκαν, είναι απει-

λούμενα και μεταξύ αυτών, 10 είναι

«κρισίμως κινδυνεύοντα». Σε αυτά περι-

λαμβάνονται ορισμένα εμβληματικά πτη-

νά όπως η καλημάνα (Vanellus gregarius),

το σημυδοτσίχλονο και η λεπτομύτα. Ό-

μως, η στοχοθετημένη δράση διατήρη-

σης που ξεκίνησε με τις πρωτοβουλίες

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει οδηγήσει

και σε επιτυχία: 20 είδη που κάποτε ή-

ταν απειλούμενα, κατατάσσονται σήμε-

ρα στην κατηγορία των ειδών που προ-

καλούν τις λιγότερες ανησυχίες, όπως ο

αργυροπελεκάνος, η ευρασιατική τουρ-

λίδα, ο τσίφτης και το κιρκινέζι. 

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη φύση,

και ιδιαίτερα οι οδηγίες για τους οικοτό-

πους και τα άγρια πτηνά, έχουν συμβάλ-

λει σημαντικά στην προστασία της βιο-

ποικιλότητας. Λόγω αυτής της νομοθε-

σίας, η Ευρώπη έχει σήμερα το μεγαλύ-

τερο δίκτυο προστατευόμενων περιο-

χών στον κόσμο, το δίκτυο Natura 2000,

H βιοποικιλότητα
της Ευρώπης κινδυνεύει

Στο πλαίσιο της «Πράσινης»

Εβδομάδας - GreenWeek 2015,

του μεγαλύτερου ετήσιου συ-

νεδρίου για την ευρωπαϊκή πε-

ριβαλλοντική πολιτική που

πραγματοποιήθηκε από τις 3

μέχρι τις 5 Ιουνίου στις Βρυ-

ξέλλες, η Ευρωπαϊκή Επιτρο-

πή δημοσίευσε εκθέσεις για

την κατάσταση της βιοποικιλό-

τητας στην Ευρώπη. 

ΦΥΣΗ & ΖΩΗ4
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που καλύπτει περίπου το 20% της χερ-

σαίας και το 4% της θαλάσσιας έκτασής

της. Οι νόμοι αυτοί, και συγκεκριμένα

οι οδηγίες για τα πουλιά και τους οικο-

τόπους, προστατεύουν περισσότερα α-

πό 1.000 είδη και πάνω από 27.000 φυ-

σικές περιοχές στην Ευρώπη. Είναι ο

λόγος που σημαντικά είδη έχουν διασω-

θεί, όπως ο λύκος, ο θαλασσαετός και η

χελώνα Καρέτα-Καρέτα. Τεκμηριωμένα

στοιχεία από επιστημονικές μελέτες α-

ποδεικνύουν ότι οι νόμοι αυτοί προστα-

τεύουν αποτελεσματικά απειλούμενα

είδη και οικοτόπους, ενώ συμβάλλουν

στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη

των τοπικών κοινωνιών και περιοχών. 

Ειδικά για την Ελλάδα, αν δεν υπήρχε

το δίκτυο Natura 2000, χάρη στο οποίο

προστατεύεται περισσότερο από το

27% της ελληνικής επικράτειας, δεν θα

προστατεύονταν τμήματα της φύσης

που συναποτελούν την ταυτότητα της

χώρας μας, όπως σπήλαια, ρεματιές και

παράκτιοι υγρότοποι αλλά και μοναδικά

είδη χλωρίδας και πανίδας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η

θαλάσσια χελώνα Καρέτα-Καρέτα. Στην

πράξη η προστασία της, όπως και των

παραλιών ωοτοκίας της, κατέστη δυνα-

τή μόνο μέσα από την εφαρμογή της ο-

δηγίας για τους οικοτόπους. Επίσης,

πρέπει να τονιστεί ότι οι ευρωπαϊκοί πό-

ροι αποτελούν βασική πηγή χρηματοδό-

τησης της προστασίας της ελληνικής

φύσης, προωθώντας την αποτελεσματι-

κή προστασία ειδών και οικοτόπων αλ-

λά και τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη των

περιοχών του δικτύου Natura 2000.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφασί-

σει να ολοκληρώσει μία εις βάθος αξιο-

λόγηση των δύο οδηγιών, ώστε να καθο-

ρίσει εάν είναι αποτελεσματικές στην

προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Ο κίνδυνος προκύπτει από το γεγονός ότι

η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται σε

μία περίοδο ιδιαίτερα αρνητική για την

προστασία του περιβάλλοντος, όπως φα-

νερώνει η τρέχουσα ρητορική που επι-

διώκει τη μείωση της «περιβαλλοντικής

γραφειοκρατίας».

Εάν στο τέλος της διαδικασίας αυτής

(Ιούνιος 2016) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

καταλήξει ότι οι οδηγίες  δεν πετυχαίνουν

τους σκοπούς τους, ενδέχεται να κινήσει

τη διαδικασία αναθεώρησης, εκτιμώντας

εναλλακτικές επιλογές τροποποίησης των

οδηγιών καθώς και τις (περιβαλλοντικές,

οικονομικές, διοικητικές και κοινωνικές)

επιπτώσεις που οι αλλαγές αυτές θα επι-

φέρουν. Μπορούν να επιλέξουν να διατη-

ρήσουν τις δύο οδηγίες ως έχουν, να τις

συμπτύξουν σε μία νέα ενιαία οδηγία, να

τροποποιήσουν μόνο τα παραρτήματα

(καταλόγους ειδών και οικοτόπων) ή να

τις διατηρήσουν ως έχουν προτείνοντας

άλλα μη νομικά δεσμευτικά εργαλεία. 

Εάν τελικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή α-

ποφασίσει ότι οι οδηγίες αυτές πρέπει να

τροποποιηθούν, τότε θα προτείνει την α-

O αργυροπελεκάνος, η ευρα-

σιατική τουρλίδα, ο τσίφτης,

και το κιρκινέζι, είδη που κά-

ποτε ήταν απειλούμενα, κατα-

τάσσονται σήμερα στην κατη-

γορία των ειδών που προκα-

λούν τις λιγότερες ανησυχίες. 

ΦΥΣΗ & ΖΩΗ6
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Aργυροπελεκάνος (Pelecanus Crispus)



ναθεώρησή τους. Αυτή η νέα πρόταση για

τις αναθεωρημένες οδηγίες θα πρέπει να

συζητηθεί και να αποτελέσει αντικείμενο

διαπραγμάτευσης του Συμβουλίου Υ-

πουργών (δηλαδή των κρατών μελών) και

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μέχρι

να υπάρξει συμφωνία και τελική υιοθέτη-

ση από το Συμβούλιο και το Κοινοβού-

λιο, μπορεί να χρειαστούν μερικά χρόνια.

Απέναντι σε αυτές τις μεθοδεύσεις,

περισσότερες από 100 οργανώσεις και

πάνω από 500.000 Ευρωπαίοι πολίτες έ-

νωσαν τη φωνή τους ζητώντας η ευρω-

παϊκή νομοθεσία για την προστασία της

φύσης, όχι μόνο να διατηρηθεί αλλά να

ενισχυθεί και κυρίως να εφαρμοστεί.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συμμετο-

χή πολιτών σε δημόσια διαβούλευση

στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

η οποία ολοκληρώθηκε επισήμως την

Κυριακή 26 Ιουλίου. Τη δράση οργάνω-

σαν και προώθησαν οι διεθνείς περιβαλ-

λοντικές οργανώσεις BirdLife, Ευρω-

παϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος, Φίλοι

της Γης - Ευρώπη και WWF.

Παράλληλα με τη δημόσια διαβούλευ-

ση, η Επιτροπή διαβουλεύτηκε με ένα με-

γάλο εύρος εμπλεκόμενων φορέων συ-

μπεριλαμβανομένων εθνικών αρχών, εκ-

προσώπων αγροτών και άλλων παραγωγι-

κών φορέων, την επιχειρηματική κοινότη-

τα και περιβαλλοντικές οργανώσεις. Η

πλειονότητα των στοιχείων που υποβλή-

θηκαν υποστηρίζουν τις οδηγίες και επι-

σημαίνουν την ανάγκη για καλύτερη ε-

φαρμογή και επιβολή τους, ενώ τονίζουν

την ανάγκη για αυξημένη χρηματοδότηση

για την προστασία της φύσης. Ελάχιστοι

φορείς αμφισβήτησαν τις οδηγίες στην

τωρινή μορφή τους και ζήτησαν την ανα-

θεώρησή τους, κυρίως εκπρόσωποι του α-

γροτικού τομέα, της επαγγελματικής αλι-

είας και του συνδέσμου ιδιωτών δασοκτη-

μόνων. Στην άλλη πλευρά, ισχυρή υπο-

στήριξη προς τις οδηγίες παρέχουν εκπρό-

σωποι κλάδων όπως: η τσιμεντοβιομηχα-

νία, η διαχείριση δικτύου ηλεκτρικής ε-

νέργειας, η βιολογική γεωργία και ο του-

ρισμός. Η διαδικασία της αξιολόγησης

των οδηγιών για τη φύση ξεκίνησε επίση-

μα τον Ιανουάριο του 2015. Η επίσημη α-

νάλυση της διαβούλευσης αναμένεται να

δημοσιευτεί το φθινόπωρο του 2015, ενώ

η τελική απόφαση για το μέλλον των νό-

μων αναμένεται τον Ιούνιο του 2016.

ΦΥΣΗ & ΖΩΗ 7

Jo
h
an

n
es

 M
ay

er
 | 

D
re

am
st

im
e

M
ik

el
an

e4
5
 | 

D
re

am
st

im
e

R
u
d
ra

 N
ar

ay
an

 M
it

ra
 | 

D
re

am
st

im
e

Eυρασιατική Tουρλίδα (Numenius Arquata)

Τσίφτης (Milvus Migrans)

Kιρκινέζι (Falco Naumanni)
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Μ
ια εξαιρετικά ενδιαφέ-

ρουσα προσπάθεια κα-

ταβάλλει η ερευνητική

ομάδα του ΤΕΙ Ηπείρου,

με επιστημονικό υπεύ-

θυνο τον αναπληρωτή καθηγητή Γρηγό-

ρη Βάρρα. Πρόκειται για εφαρμογή του

εντυπωσιακού έργου «URBAN Ολοκλη-

ρωμένο Πλαίσιο Βέλτιστης Διαχείρισης,

Προστασίας και Αξιοποίησης του αστι-

κού και περιαστικού πράσινου» το οποίο

υλοποίησαν ερευνητές του ΤΕΙ Ηπείρου

με εθνική και ευρωπαϊκή χρηματοδότη-

ση. Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι ε-

ρευνητές κατέγραψαν και αποτύπωσαν

σε ψηφιακούς χάρτες όλα τα δέντρα των

τεσσάρων δήμων-πρωτευουσών της Η-

πείρου: Ιωαννιτών (4.999 δέντρα), Αρ-

ταίων (1.427 δέντρα), Πρεβέζης (1.115

δέντρα), Ηγουμενίτσας (651 δέντρα).

Στην ιστοσελίδα urbantreemanagement

.teiep.gr όπου φιλοξενούνται όλα τα στοι-

χεία της έρευνας, δίνεται η δυνατότητα

στον επισκέπτη να ανοίξει τον ψηφιακό

χάρτη της πόλης που τον ενδιαφέρει, να

δει ακριβώς τα δέντρα του αστικού ιστού,

να δει την τοποθεσία τους, να πατήσει πά-

νω και να δει τι δέντρο είναι (π.χ. Φιλύρα,

Μανώλια), να δει φωτογραφίες από το ση-

μείο που βρίσκεται, να πάρει πληροφορίες

για το ύψος και την υγεία του δέντρου. Ε-

πιπλέον για κάθε δέντρο μπορείτε να βρεί-

τε συγκεκριμένα στοιχεία για εξοικονόμη-

ση ενέργειας, απορρόφηση υδάτων, βελ-

τίωση ποιότητας αέρα, απορρόφηση και

αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα.

Η ανάγκη για την καταγραφή των δέ-

ντρων στον αστικό ιστό προκύπτει από

δύο βασικά πράγματα: τη διαχείριση του

πρασίνου στις πόλεις, μια απόλυτα απα-

ραίτητη και βασική προϋπόθεση για την

ποιότητα της καθημερινότητάς μας αλλά

και την προστασία των δέντρων απέναντι

σε γνωστούς και μη κινδύνους.

Η πλατφόρμα του έργου παραχωρείται

δωρεάν στους φορείς (δήμους, δασαρχεία

κ.λπ.) και στόχος είναι ο στρατηγικός α-

στικός σχεδιασμός με την υποβοήθηση α-

πό τη συγκεκριμένη έρευνα. Περιλαμβά-

νει πολλά περισσότερα από την απλή κα-

ταγραφή των δέντρων στους δρόμους και

πεζοδρόμους της πόλης. Στην ιστοσελίδα

υπάρχει ακριβής κατανομή τους σε όλους

τους δρόμους της πόλης, σε σχετικό χάρ-

τη. Επίσης, οι ερευνητές έχουν διατυπώ-

σει μερικά σενάρια, για το τι θα συμβεί αν

τα δέντρα στην πόλη εξαφανιστούν. Ένα

από αυτά περιλαμβάνει τις εκτιμήσεις για

το τι θα συμβεί εάν τα πλατάνια της παρα-

λίμνιας ζώνης των Ιωαννίνων χαθούν λό-

γω του έλκους, της αρρώστιας που πλήτ-

τει τα πλατάνια της περιοχής. Η θερμο-

κρασία εδάφους, μια τυπική καλοκαιρινή

ημέρα, θα ανέβαινε από 2-11 βαθμούς

Κελσίου! Όσο για την αίσθηση που θα εί-

χε ο περιπατητής της όχθης, θα μεταμορ-

φωνόταν από δροσερή σε αρκετά ζεστή.

Εν ολίγοις, είναι ευτυχής η συγκυρία

για τα Γιάννενα και την Ήπειρο, με την

εφαρμογή του προγράμματος από το ΤΕΙ

Ηπείρου και πρέπει να σημειωθεί ότι η

αστική περιοχή της Ηπείρου είναι αρκε-

τά προνομιακή, πράγμα που αποτυπώνε-

ται στην καταγραφή του προγράμματος.

Άλλες πόλεις θα το χρειαστούν σίγουρα

περισσότερο από την απλή καταμέτρηση

των δέντρων και τον στρατηγικό σχεδια-

σμό για την αστική ανάπτυξη, καθώς έ-

χουν σοβαρό πρόβλημα έλλειψης πρασί-

νου.

Μια τέτοια πόλη είναι η Θεσσαλονίκη.

Η επιστημονική ομάδα της καθηγήτριας

Θέκλας Τσιτσώνη της Σχολής Δασολο-

γίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α-

ριστοτέλειου, δημιούργησε ένα Ηλε-

Οι πόλεις της Ελλάδος 
καταγράφουν τα δέντρα τους
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κτρονικό Αρχείο Δέντρων πόλης, στη

Θεσσαλονίκη όπου γίνεται καταγραφή,

παρακολούθηση θέσης και καθημερινής

κατάστασης κάθε δέντρου του αστικού

χώρου της Θεσσαλονίκης. Δημιουργήθη-

κε ηλεκτρονικό μητρώο για όλα τα δέ-

ντρα, με τα ειδικά χαρακτηριστικά τους

και αναπτύχθηκε λογισμικό για τη δια-

χείριση αστικού πρασίνου και τη διευκό-

λυνση λήψης αποφάσεων, το οποίο θα

δοθεί προς χρήση στον Δήμο Θεσσαλο-

νίκης. Μέσω του λογισμικού, θα μπορεί

και ο πολίτης να επικοινωνεί ηλεκτρονι-

κά με τον Δήμο και να αναφέρει τυχόν

προβλήματα για κάθε συγκεκριμένο δέ-

ντρο.

Σύμφωνα με την απογραφή που πραγ-

ματοποιήθηκε στις δεντροστοιχίες του

Δήμου Θεσσαλονίκης, υπάρχουν 38.072

ζωντανά δέντρα, που ανήκουν σε πάνω α-

πό 75 διαφορετικά είδη, 1.257 νεκρά δέ-

ντρα και 2.746 κενές θέσεις. Υπολογίστη-

κε ότι η ποσότητα άνθρακα που έχει δε-

σμευτεί από τα δέντρα αυτά ξεπερνά τους

6.000 τόνους, ενώ η οικονομική τους α-

ξία, που εκτιμήθηκε βάσει των δασοκομι-

κών τους χαρακτηριστικών, ξεπερνά τα

17 εκατομμύρια ευρώ.

Η έρευνα ανέδειξε και τα προβλήματα

που αντιμετωπίζουν τα δέντρα στον αστι-

κό ιστό. Σύμφωνα με την καθηγήτρια Δα-

σολογίας το συνεχές κλάδεμα καταστρέ-

φει τα δέντρα. Για παράδειγμα, οι φτελιές

στην οδό Τσιμισκή που έχουν κλαδευτεί

πολύ, μόλις βγάλουν φύλλα, θα ασθενή-

σουν εξαιτίας του τόσο βαθιού κλαδέμα-

τος. Διευκρινίζει ότι το κλάδεμα, που γίνε-

ται κυρίως για θέματα σταθερότητας, πρέ-

πει να πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο

ώστε να μην πληγώνονται τα δέντρα.

Επιπλέον δεν έχει γίνει σωστή επιλογή

των ειδών. Είναι λάθος η τοποθέτηση ε-

νός τεράστιου δέντρου σε έναν μικρό χώ-

ρο, ή η φύτευση δέντρων που θέλουν υ-

ψόμετρο μέσα στον αστικό ιστό. Η καθη-

γήτρια τονίζει ότι οι νεραντζιές, είναι ιδα-

νικές για την Αθήνα αλλά όχι για τη Θεσ-

σαλονίκη, που έχει χαμηλότερες θερμο-

κρασίες και μια παγωνιά αρκεί να τις ξε-

ράνει. Πρέπει να επιλέγονται δέντρα ολι-

γαρκή, στο κατάλληλο μέγεθος και είδος

προκειμένου να αντέχουν στις ανάλογες

συνθήκες. Όσο για την αντιμετώπιση που

έχουν τα δέντρα από τους πολίτες, εκτι-

μάται ότι είναι λίγες οι περιπτώσεις που

τα περιποιούνται.

Η διαχείριση του αστικού πρασίνου α-

ποτελεί πλέον βασικό άξονα της στρατη-

γικής για πόλεις. Κάτω από τις ακραίες

πληθυσμιακές συνθήκες που επικρατούν

στα αστικά κέντρα, τα τελευταία χρόνια

και εξαιτίας των επιπτώσεων της κλιματι-

κής αλλαγής, γίνεται επιτακτική η ανάγκη

της ανάπτυξης της επιστήμης της Δασο-

κομίας Πόλεων. Από τις αρχές της υιοθε-

τείται η αντίληψη ότι η επίτευξη υγιών α-

στικών οικοσυστημάτων είναι δυνατή μό-

νο όταν περιληφθεί η αστική βλάστηση

στη διαδικασία σχεδιασμού των πόλεων,

καθώς συνεισφέρει στην ανύψωση της

ποιότητας ζωής των κατοίκων μιας πόλης,

αλλά και της κοινωνίας συνολικά.

Eάν τα πλατάνια της παραλίμνιας ζώνης των Ιωαννίνων χαθούν λόγω του έλκους, της αρρώστιας που πλήττει τα πλατάνια της περιοχής,
η θερμοκρασία εδάφους, μια τυπική καλοκαιρινή ημέρα, θα ανέβαινε από 2-11 βαθμούς Κελσίου! 
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Σ
Στον πανέμορφο, γαλήνιο

χώρο του Δασαρχείου στο Αισθητικό Δά-

σος Υμηττού, στην καρδιά του δάσους πραγματοποι-

ήθηκε την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα η πρωτό-

τυπη παράσταση χορού «Επιστροφή στην Άβαλον» της Σάντρας
Βούλγαρη. Στους πάγκους που στήθηκαν κάτω από τα δέντρα το κοινό,

μικροί και μεγάλοι ταξίδεψαν στη μυθική χώρα της Άβαλον, συνδεδεμένης

με μεσαιωνικούς θρύλους σε ένα συμβολικό ταξίδι στην αναζήτηση του χαμέ-

νου παράδεισου. Η Σάντρα Βούλγαρη χόρεψε σε μεσαιωνική μουσική και τραγού-

δια της Λορίνα Μακένιτ, συνθέσεις του Μαξ Ρίχτερ και έναν μουσικό αυτοσχεδια-

σμό του Σπύρου Παν διηγούμενη με τον χορό της την ιστορία μιας πριγκίπισσας που α-

ποχαιρετά τον ιππότη της. Με ανάλαφρα, αιθέρια πέπλα, σπαθιά, ροδοπέταλα κι ένα μα-

γικό ραβδί που έβγαλε μέσα από ένα σεντούκι δημιούργησε την ατμόσφαιρα ενός παρα-

μυθιού που γοήτευσε μικρούς και μεγάλους. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υπέροχη «σκηνι-

κή» προσαρμογή του χώρου του Δασαρχείου από τον εικαστικό καλλιτέχνη (ζωγράφο,

γλύπτη και σκηνογράφο) Φαέθωνα Γρυπάρη (ο οποίος επιμελήθηκε και τα κοστούμια)

χάρισε την απαραίτητη μαγεία και έδεσε απόλυτα με το φυσικό περιβάλλον του δάσους.

Στο δεύτερο μέρος της παράστασης η μικρή Παυλίνα Βούλγαρη χόρεψε δίνοντας το

στίγμα της αθωότητας και της ομορφιάς μιας μικρής νεράιδας. Στο φινάλε μαζί με

την Σάντρα Βούλγαρη χόρεψαν σαν στο περιβόλι της Άβαλον και άφησαν την

τελευταία παραμυθένια εικόνα της Επιστροφής στην Άβαλον  καθώς χάθηκαν

τρέχοντας προς το δάσος με ένα πέπλο στα χέρια. Το Αισθητικό Δάσος έ-

μοιαζε να είναι ο ιδανικός τόπος για να παρουσιαστεί η ποιητική αυ-

τή παράσταση της οποίας τα έσοδα από τα εισιτήρια δόθηκαν

με πρωτοβουλία της Σάντρας Βούλγαρη αποκλειστικά

προς στήριξη της σημαντικής δράσης της 

Φιλοδασικής Ένωσης Αθηνών.  

Επιστροφή στην Άβαλον
Παράσταση χορού της Σάντρας Βούλγαρη στο Αισθητικό Δάσος για τους σκοπούς της Φιλοδασικής Ένωσης Αθηνών
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ρεια του Μιλάνου κοντά στη λίμνη Κόμο

και καλύπτει έκταση 56.500 στρεμμάτων,

το Parco Fluviale del Po Torinese, που κα-

ταλαμβάνει έκταση 140.000 στρεμμάτων

γύρω από την πόλη του Τορίνο και το Δί-

κτυο των 14 προστατευόμενων περιοχών

γύρω από τη Ρώμη που συναπαρτίζουν το

Πάρκο των 140.000 στρεμμάτων που δια-

χειρίζεται η Roma Natura (παλαιό μέλος

της ομοσπονδίας που επανήλθε μετά από

διακοπή ετών).

Νέος Πρόεδρος της FEDENATUR (με-

τά τη λήξη της ενδιάμεσης θητείας ενός

έτους του Josep Perpinyà από τη Βαρκε-

Η
Γενική Συνέλευση της

FEDENATUR για τη φε-

τινή χρονιά πραγματο-

ποιήθηκε στο Μιλάνο,

στην Ιταλία, το τετραή-

μερο 17-20 Ιουνίου. Τη συνάντηση διορ-

γάνωσαν από κοινού η Περιφέρεια της

πόλης του Μιλάνου, το Parco Agricolo

Sud Milano, το Parco Nord Milano και το

Parco delle Groane. Στις εργασίες συμμε-

τείχαν πολλοί εκπρόσωποι των μελών

της FEDENATUR και άλλοι ενδιαφερό-

μενοι από πολλές χώρες (Ιταλία, Γαλλία,

Ισπανία, Πορτογαλία, Σουηδία). Η Φιλο-

δασική συμμετείχε στις εργασίες όπως

κάθε χρόνο με εκπρόσωπό της τον κ. Ν.

Πάγκα. Από ελληνικής πλευράς ακόμα,

συμμετείχαν εκπρόσωποι του Συνδέσμου

Προστασίας και Ανάπτυξης του Υμηττού.

Η διοργάνωση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα

και με πολύ πυκνό πρόγραμμα που περιέ-

λαβε επισκέψεις σε πάρκα, επιστημονική

ημερίδα, τις εργασίες της Γενικής Συνέ-

λευσης και ξενάγηση και ολοήμερη επί-

σκεψη στη Διεθνή Έκθεση ΕΧΡΟ 2015

που φιλοξενείται στο Μιλάνο.

Η επιστημονική ημερίδα είχε ως θέμα:

«Υπηρεσίες Οικοσυστημάτων στα Α-
στικά Πάρκα - τροφοδοσία των μητρο-
πολιτικών περιοχών για τροφοδοσία
του πλανήτη» που ήταν στο πνεύμα και

της Διεθνούς Έκθεσης ΕΧΡΟ που διοργα-

νώνεται από την πόλη του Μιλάνου.

Οι εισηγήσεις αφορούσαν τρεις γενικές

κατευθύνσεις: 

Α. Tη στρατηγική της δημιουργίας και της

διαχείρισης (διακυβέρνησης) των πε-

ριαστικών πάρκων με αναφορές στα με-

γάλα πάρκα του Μιλάνου και το Βασι-

λικό Εθνικό Πάρκο της Στοκχόλμης. 

Β. Tη χρήση σύγχρονων εργαλείων ανά-

λυσης γεωχωρικών δεδομένων για την

ορθότερη διαχείριση των περιαστικών

περιοχών με αναφορές στα πάρκα του

Μιλάνου και της Βαρκελώνης.

Γ. Tις καλές πρακτικές ανάπτυξης οικο-

νομικής δραστηριότητας σε συνδυα-

σμό με τη χρήση των πάρκων για ανα-

ψυχή (στα πάρκα όπου συνυπάρχει με

τις φυσικές περιοχές και η αγροτική

παραγωγή) με παραδείγματα από τη

Γαλλία και την Ιταλία. 

Τέλος στο πλαίσιο της ημερίδας παρου-

σιάστηκε και το έργο της «Δημιουργίας ε-

νός δάσους» στο χώρο της Διεθνούς Έκθε-

σης ΕΧΡΟ 2015, στο Μιλάνο.

Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης

των μελών της FEDENATUR είχαν φέτος

ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί η Ομοσπονδία

απέκτησε τρία νέα μέλη από την Ιταλία

και εξελέγη και ο νέος πρόεδρος για την ε-

πόμενη τριετία. Τα τρία νέα μέλη είναι το

Parco Adda Nord που βρίσκεται στα βό-

Οι συμμετέχοντες στη Γενική Συνέλευση της FEDENATUR.

Ο νέος Πρόεδρος της FEDENATUR Agostino Agostinelli (τρίτος από δεξιά).

Η Γενική Συνέλευση
της FEDENATUR στο ΜΙΛΑΝΟ
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λώνη) εξελέγη ομόφωνα ο Agostino

Agostinelli, Πρόεδρος του Parco Adda

Nord και Αντιπρόεδρος της EUROPARC

Italia.

Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης

περιέλαβαν τη συζήτηση και έγκριση των

πεπραγμένων της περασμένης χρονιάς και

τον προγραμματισμό των διαφόρων θεμά-

των της επόμενης. Συζητήθηκαν πολλά

και σημαντικά θέματα κοινού ενδιαφέρο-

ντος όπως η ενδεχόμενη συνεργασία σε

διάφορα προγράμματα όπως το LIFE, το

INTERREG EUROPE, το INTERREG

MED, το URBACT III κ.λπ., η συμμετο-

χή της Ομοσπονδίας στο Παγκόσμιο Συ-

νέδριο της Στοκχόλμης για τα Μεγάλα

Πάρκα στις Μεγάλες Πόλεις και η προώ-

θηση της ένταξης της Ομοσπονδίας στο

πλαίσιο της νέας πολιτικής της Ε.Ε. για

τις Πράσινες Υποδομές.

Η επιστημονική ημερίδα και οι εργα-

σίες της Γενικής Συνέλευσης φιλοξενή-

θηκαν στο Palazzo Isimbardi, ένα ανα-

καινισμένο αρχοντικό από τα καλύτερα

δείγματα αναγεννησιακής αρχιτεκτονι-

κής, που στεγάζει αίθουσες διαλέξεων,

χώρους εκθέσεων και υπηρεσίες της Μη-

τροπολιτικής Περιφέρειας του Μιλάνου.

Το κλείσιμο της Γενικής Συνέλευσης ο-

λοκληρώθηκε με επίσκεψη και δείπνο

στην ανακαινισμένη φάρμα-εστιατόριο

Cascina Cuccagna στις παρυφές της πό-

λης, που προσφέρει στους πελάτες βιολο-

γικά προϊόντα παραγωγής της, φιλοξενεί

μόνιμη έκθεση για τους αστικούς λαχα-

νόκηπους και την ιστορική πορεία τους

και υλοποιεί σχετικά εκπαιδευτικά προ-

γράμματα για παιδιά.

Οι διοργανωτές της συνάντησης των

μελών της FEDENATUR οργάνωσαν
δύο Τεχνικές Επισκέψεις στα Περια-
στικά Πάρκα που βρίσκονται στα βό-
ρεια της πόλης του Μιλάνου.

PARCO DELLE GROANE

Η επίσκεψη-ξενάγηση στο Parco delle
Groane, έκτασης 38.000 στρεμμάτων,

ξεκίνησε με την υποδοχή των συμμετε-

χόντων στις κεντρικές εγκαταστάσεις

στο Solaro και την παρουσίαση του

Πάρκου από τον Πρόεδρό του. Στη συ-

νέχεια πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο

Oasi Lipu di Cesano Maderno, ένα από

τα δύο Κέντρα Ενημέρωσης Επισκεπτών

O κήπος του Palazzo Isimbardi (το κτίριο διακρίνεται στο βάθος).

H Sala Affreschi όπου πραγματοποιήθηκε η ημερίδα και η Γ.Σ. της FEDENATUR.

Στο Κέντρο Ενημέρωσης Επισκεπτών 
Oasi Lipu di Cesano Maderno.

που υποστηρίζει η ΜΚΟ LIPU σε συνερ-

γασία με τις αρχές του Πάρκου. Οι συμ-

μετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημε-

ρωθούν από τους υπευθύνους για τα θέ-

ματα προστασίας της άγριας ζωής του

Πάρκου, για την κίνηση των επισκε-

πτών, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τη

συμμετοχή των εθελοντών κ.λπ. Στη συ-

νέχεια επισκέφθηκαν πεζή ένα παρατη-

ρητήριο πουλιών διασχίζοντας μια χαρα-

κτηριστική πυκνόφυτη περιοχή του Πάρ-

κου. Στο τέλος της ξενάγησης οι συμμε-

τέχοντες είχαν την ευκαιρία να δοκιμά-

σουν τοπικά προϊόντα (τυριά, μαρμελά-

δες, λαχανικά) σε μια πρότυπη (κυρίως)

κτηνοτροφική μονάδα που βρίσκεται μέ-

σα στο Πάρκο και παράγει βιολογικά

προϊόντα.
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Η
FEDENATUR είναι Eυρω-

παϊκή Oμοσπονδία Πε-

ριαστικών Πάρκων και

Δασών που δημιουργήθηκε μετά α-

πό το 2ο Συμπόσιο για τις Φυσικές

Περιοχές στις Μητροπολιτικές και

Περιαστικές Ζώνες, το οποίο διορ-

γανώθηκε στη Βαρκελώνη το 1995

στο πνεύμα της Διάσκεψης Κορυ-

φής του ΟΗΕ στο Ρίο το 1992. Από

το Συμπόσιο αυτό κρίθηκε απαραί-

τητο να καθιερωθεί ένα δίκτυο α-

νταλλαγών μεταξύ τέτοιων περιο-

χών σε μια ευρωπαϊκή κλίμακα. Σή-

μερα η FEDENATUR αριθμεί 37 μέ-

λη που αντιπροσωπεύουν μητροπο-

λιτικές και περιαστικές περιοχές

πρασίνου από 8 ευρωπαϊκές χώρες

(Ισπανία, Γαλλία, Βέλγιο, Ιταλία,

Πορτογαλία, Τσεχία, Πολωνία και

Ελλάδα).

Η Φιλοδασική προχώρησε στην

ένταξη του Αισθητικού Δάσους Υ-

μηττού στη FEDENATUR ήδη από

το έτος 2011. Η προσχώρηση σε ένα

διεθνές δίκτυο πηγάζει από την α-

νάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας

των φορέων που διαχειρίζονται ση-

μαντικούς πόλους πρασίνου σε α-

στικές και ιδίως μητροπολιτικές πε-

ριοχές και έχουν να επιδείξουν σο-

βαρό περιβαλλοντικό έργο σε εθνι-

κό και διεθνές επίπεδο, με στόχο

την ενδυνάμωση των δεσμών της

κοινωνίας των σύγχρονων πόλεων

με τη φύση.

Tο ποδηλατοδρόμιο του Parco Nord Milano

Ο G. Manni, Πρόεδρος της FEDENATUR Italia και o R. Gini, Πρόεδρος του Πάρκου 
με συνεργάτες τους στην εκδήλωση για τα 40 χρόνια του Parco Nord Milano.

Eικόνα του υγρότοπου από τo παρατηρητήριο πουλιών

EΥΡΩΠΑΪΚΗ OΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

ΚΑΙ ΔΑΣΩΝ

PARCO NORD MILANO

Η επίσκεψη στο Parco Nord Milano
συνέπεσε με τον εορτασμό των 40 χρό-

νων από την ίδρυσή του. Σε σχετική εκ-

δήλωση όπου παρουσιάστηκαν και τα

σχέδια για την περαιτέρω ανάπτυξη του

Πάρκου, ο εμπνευστής της συνένωσης

των νησίδων φυσικής βλάστησης με την

ταυτόχρονη αναδάσωσή τους μίλησε συ-

γκινημένος στην σχετική εκδήλωση για

την ιδέα και τη σταδιακή υλοποίησή της.

Η έκταση του Πάρκου είναι σήμερα

6.000 στρέμματα γης που κατά το πα-

ρελθόν είχε βαριά βιομηχανική χρήση

(συμπεριλαμβάνει και το χωριό Seveso)

και βρίσκεται μέσα σε πυκνοδομημένες

περιοχές της εκτεταμένης πόλης του Μι-
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λάνου. Οι υποδομές αναψυχής του πάρ-

κου απευθύνονται σε χιλιάδες κατοίκους

και συνεχώς βελτιώνονται (κατασκευή

μονοπατιών, τεχνητών λιμνών, ποδηλα-

τοδρόμιο, διανομή αστικών λαχανόκη-

πων στους περιοίκους κ.λπ.). Οι συμμε-

τέχοντες περιηγήθηκαν πεζή σε περιοχές

του Πάρκου και στη συνέχεια πλαισίω-

σαν την εορταστική εκδήλωση που

πραγματοποιήθηκε στις κεντρικές εγκα-

ταστάσεις διοίκησης του Πάρκου που

στεγάζονται σε μια ανακαινισμένη φάρ-

μα όπου εδρεύουν και οι φύλακες που εί-

ναι όλοι εθελοντές.

Στο πλαίσιο της Ετήσιας Συνάντησης

των μελών της FEDENATUR, οι συμμετέ-

χοντες είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν

τη Διεθνή Έκθεση ΕΧΡΟ 2015 που φιλο-

ξενείται στην πόλη του Μιλάνου (στην

150ετή ιστορία των Διεθνών Εκθέσεων το

Μιλάνο είχε φιλοξενήσει Έκθεση το

1906). Το θέμα της Έκθεσης είναι «Τρο-
φοδοτώντας τον Πλανήτη -Ενέργεια για
ζωή» με περίπτερα από 145 χώρες του κό-

σμου τα οποία κατακλύζουν καθημερινά

χιλιάδες επισκεπτών. Στον τεράστιο χώρο

της Έκθεσης που συναπαρτίζεται από ι-

διωτικές και δημόσιες εγκαταλειμμένες

και υποβαθμισμένες εκτάσεις, δημιουργή-

θηκε ένας καμβάς από υψηλό πράσινο με

κεντρική ιδέα τη σύσταση ενός «παραπο-

τάμιου δάσους» στα κανάλια του νερού

που περιβάλλουν τον χώρο και την κατα-

σκευή ενός «τεχνητού λόφου με μεσογεια-

κή βλάστηση». Ο αρχιτέκτονας τοπίου

Benedetto Selleri από τους δημιουργούς

του έργου, ξενάγησε τους συμμετέχοντες

στις φυτεμένες επιφάνειες και εξήγησε με-

ταξύ των άλλων ότι τα χιλιάδες μεγάλα

δέντρα από είδη της ιθαγενούς χλωρίδας

που φυτεύτηκαν, επελέγησαν από τα φυ-

τώρια με κριτήριο την ακανόνιστη κόμη

τους ώστε να προσδίδουν έναν περισσότε-

ρο «φυσικό» χαρακτήρα στο τοπίο.

«Θεία ανάσα γης».

Ο μεσογειακός λόφος.

«Το δέντρο της ζωής».



Π
ηγαίνοντας προς τη Βολισσό,

πολλοί Χιώτες μας ρωτούν,

βλέποντας το συνεργείο της

Φιλοδασικής Ένωσης Χίου να ποτίζει

τα δενδρύλλια, για τη δραστηριότητά

μας η οποία μολονότι δεν τυγχάνει

προβολής, είναι συνεχής και εντονό-

τατη.

Τα τελευταία χρόνια φυτεύουμε ετη-

σίως γύρω στα 2.000 δενδρύλλια και

θάμνους. Υπήρχε χρονιά που φυτέψα-

με .5000 δενδρύλλια κάνοντας 3 πυρή-

νες των 30 στρεμμάτων, εξοπλισμέ-

νους με ομβροδεξαμενές, με χρηματο-

δότηση της εταιρείας «Χανδρής».

Φέτος αν και ζητήσαμε με πρωτό-

κολλο από το Δασαρχείο 1.500 δεν-

δρύλλια μας έδωσαν μόνο 650, καθώς

όπως φαίνεται, τα φυτώρια που παρά-

γουν τα δενδρύλλια δεν έχουν επάρ-

κεια να εφοδιάσουν τα τοπικά Δασαρ-

χεία. Πώς αλλιώς να εξηγηθεί ότι ένα

Σωματείο με 200.000 δενδροφυτεύσεις

δενδρυλλίων και χιλιάδων θάμνων, να

μην πάρει αυτά που ζητά;

Σημειώσατε ότι η επιτυχία μας στις

δενδροφυτεύσεις είναι της τάξεως του

99%. Τα φυτά ποτίζονται 5 φορές την

πρώτη και 3 φορές τη δεύτερη χρονιά

μετά τη φύτευσή τους.

Το γνωρίζουν και το βλέπουν όλοι ό-

τι μετατρέψαμε ένα σεληνιακό τοπίο

σε αληθινό δάσος.

Στο Αίπος υπήρχε μόνον ο σφένδα-

μος, η αστυφίδα και κάποια αιωνόβια

πουρνάρια στο «Φλώρι». Φέραμε την

κουκουναριά, το κανονικό είδος αλλά

και το πλαγιόκλαδο καθώς και το

γλαυκό κυπαρίσσι, την τούγια και άλ-

λα είδη. Από θάμνους φέραμε τη μηδι-

κή, την κουμαριά, την αροδάφνη και

άλλα θαμνοειδή καθώς και το δενδρο-

λίβανο, άριστο μελισσοκομικό φυτό,

του οποίου έχουμε φυτεύσει στο Αίπος

2.500 δενδρύλλια, δημιουργώντας πυ-

ρήνες.

Επεκταθήκαμε και στο «Θόλο», στη

«Λαγκάδα» αλλά και σε Καρδαμυλίτι-

κα εδάφη, δημιουργώντας 175 δασι-

κούς πυρήνες.

Έχουμε ακόμη τοποθετήσει 10 ομ-

βροδεξαμενές των 10 τόνων η κάθε

μία, για το πότισμα και την αντιμετώ-

πιση τυχόν πυρκαγιών, αλλά και να

βρίσκουν νερό τα πουλιά της περιοχής.

Η όλη δραστηριότητά μας τελεί σε α-

πόλυτη αρμονία με τη φύση, αφού δί-

νουμε απόλυτη προτεραιότητα στην ά-

γρια πανίδα και δείχνουμε ιδιαίτερη

προσοχή κατά την διάρκεια των εργα-

σιών δενδροφύτευσης καθώς πολύ συ-

χνά βρίσκουμε φωλιές πουλιών και αυ-

γά πέρδικας, τα οποία προστατεύουμε.

Τα παραπάνω αποτελούν ένα μικρό

δείγμα των δραστηριοτήτων της Φιλο-

δασικής Ένωσης Χίου. Με την ευκαι-

ρία αυτή καλούμε τους συμπατριώτες

μας να πλαισιώσουν την Φιλοδασική

και να στηρίξουν την αδιάκοπη προ-

σπάθειά μας για την αναγέννηση της

χιώτικης φύσης, του δάσους και του

βουνού.

Για το Δ.Σ. της Φιλοδασικής Χίου

Ο Πρόεδρος

Γιάννης Κοκκινάκης
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ

ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΙΟΥ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Η ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΠΑΡΟΥΣΑ

Η
Φιλοδασική στο πλαίσιο της αλληλεγγύης

και αλληλοϋποστήριξης των Ελληνικών Βο-

τανικών Κήπων, συνέδραμε και φέτος στον

καθαρισμό του Βοτανικού Κήπου του Πανε-

πιστημίου Αθηνών που βρίσκεται στη γωνία

της Ιεράς οδού και της οδού Σπύρου Πάτση, στον Βοτανικό.

Σε συνεννόηση με την νεοεκλεγείσα Διευθύντρια του Κή-

που, κα Μαργαρίτα Αριανούτσου-Φαραγγιτάκη, Καθηγήτρια

Οικολογίας, συνεργείο ειδικευμένων εργατών της Φιλοδασι-

κής από το Κλιμάκιο του Αισθητικού δάσους, πραγματοποί-

ησε κλαδέματα και καθαρισμό ξερών κλαδιών και χόρτων σε

τμήμα του Βοτανικού Κήπου σε συνεργασία με τον κηπουρό

του Κήπου του ΕΚΠΑ, επισφραγίζοντας την πολυετή σχέση

και συνεργασία των δύο φορέων.
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Στις 6 Ιουνίου ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά στον χώρο 

όπου βρίσκεται Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών

(ΚΔΑΥ) στην περιοχή Νέας Ζωής Ασπροπύργου. 

έγινε πηγή ρύπανσης
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

H
φωτιά, σύμφωνα με πληρο-

φορίες, ξέσπασε στις 13:30

σε ξερά χόρτα όμως στη συ-

νέχεια επεκτάθηκε στο ερ-

γοστάσιο όπου καίγονται

μεγάλες ποσότητες πλαστικών και χαρ-

τιών. Η επιχείρηση βρίσκεται σε διαδι-

κασία κατάσχεσης και δεν λειτουργεί α-

πό τον περασμένο Απρίλιο. Σε πολλές

περιοχές της Αττικής εξαπλώθηκε ένα

τοξικό νέφος και έντονη δυσοσμία. Οι

ζημιές είναι εκτεταμένες και η μονάδα

έχει σχεδόν καταστραφεί. Επί τόπου ε-

πιχείρησαν 30 πυροσβέστες με 14 οχή-

ματα.

Σύμφωνα με την έκθεση του Εθνικού

Αστεροσκοπείου, για την «Αποτύπωση

τιμών συγκεντρώσεων σωματιδιακής

και αέριας ρύπανσης από την πυρκαγιά

στον Ασπρόπυργο», προς την Περιφέ-

ρεια Αττικής, οι συγκεντρώσεις των αι-

ωρούμενων μικροσωματιδίων κοντά

στο έδαφος της περιοχής του Θησείου

δεν ήταν ανησυχητικές.

Τα συνεργεία της Περιφέρειας Αττι-

κής και του Εθνικού Αστεροσκοπείου

Αθηνών, κατέγραψαν πολύ υψηλές τι-

μές αιωρούμενων σωματιδίων έως και

12 φορές υψηλότερες των αποδεκτών ε-

πιπέδων σε περιορισμένη ακτίνα γύρω

από το εργοστάσιο ανακύκλωσης του

Ασπρόπυργου. Στο κέντρο της Αθήνας

οι τιμές των μικροσωματιδίων ήταν αυ-

ξημένες, κυρίως τις βραδινές ώρες της

Κυριακής και της Δευτέρας. 

Σύμφωνα με την Περιφέρεια Αττικής,

περιμετρικά του εργοστασίου σε από-

σταση από 100 έως 400 μέτρα και στα

σημεία που βρίσκονταν στην πλευρά

προς την οποία φύσαγε ο αέρας, οι στιγ-

μιαίες τιμές των αιωρούμενων σωματι-

δίων κυμαίνονταν από 200 έως 300 μι-

κρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο, με α-

ποδεκτή μέση ημερήσια τιμή τα 25 μι-

κρογραμμάρια.

Οι μετρήσεις του Εθνικού Αστερο-

σκοπείου Αθηνών για την ποιότητα του

αέρα στο κέντρο της Αθήνας και την ε-

πιβάρυνση από την πυρκαγιά στον Α-

σπρόπυργο έδειξαν αύξηση των συγκε-

ντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων

PM 10 και Μαύρου Άνθρακα, κυρίως

τις βραδινές ώρες. «Ωστόσο, οι συγκε-

ντρώσεις όπως αυτές μετρήθηκαν στο

κέντρο της Αθήνας δεν ξεπέρασαν κά-

ποια όρια και δεν κρίνονται ανησυχητι-

κές» αναφέρει το Αστεροσκοπείο, επι-

σημαίνοντας, ωστόσο, ότι στις περιοχές

της Δυτικής Αττικής όπου το πρόβλημα

είναι εμφανέστερο, δεν έχουν γίνει με-

τρήσεις.

Δέκα ημέρες μετά την πυρκαγιά και

αφού προηγήθηκαν μετρήσεις του Α-

στεροσκοπείου, σειρά πήρε το Εθνικό

Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών

«Δημόκριτος». Η έκθεση του Εργαστη-

ρίου Φασματομετρίας Μάζας και Ανά-

λυσης Διοξινών του «Δημόκριτου», α-

φορά σε μετρήσεις συγκεντρώσεων διο-

ξινών, φουρανίων, πολυχλωριωμένων

διφαινυλίων, κ.ά. Σ’ αυτήν διαπιστώνε-

ται ότι οι τιμές των διοξινών που μετρή-

θηκαν, είναι υψηλές και παρόμοιες με

αυτές που μετρώνται σε αντίστοιχες

πυρκαγιές, όπου υπάρχει μεγάλη ποσό-

τητα πλαστικών στα υλικά που καίγο-

νται.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι τιμές των

διοξινών θα επανέλθουν στα συνήθη για

την περιοχή επίπεδα μετά την κατάσβε-

ση της φωτιάς, όμως όσες έχουν παρα-

χθεί επικολλούνται στη σκόνη και στα

παραμένοντα υπολείμματα καύσης. Αν

η ίδια πυρκαγιά εμφανιζόταν πριν από

10 χρόνια, θα είχαμε 20 φορές παραπά-

νω διοξίνες. Οι σημερινές τιμές είναι

μέσα στις αναμενόμενες, καθώς έχουν

μειωθεί τα PVC στα πλαστικά.

Οι τιμές που μετρήθηκαν για τα αιω-

ρούμενα σωματίδια, υπερβαίνουν κατά

Α
Π

Ε
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Ε
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πολύ τις οριακές τιμές που ορίζει η Ο-

δηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου για την ποιότητα του α-

τμοσφαιρικού αέρα. Οι τιμές PCBs που

μετρήθηκαν ήταν σε κανονικά επίπεδα,

μιας και δεν αναμένεται η έκλυση PCBs

κατά την καύση.

Οι διοξίνες ανήκουν στην κατηγορία

των «ανθεκτικών οργανικών ρύπων»

που παρουσιάζουν πολύ μεγάλη ανθε-

κτικότητα στη χημική και βιολογική

διάσπαση και κατά συνέπεια περνούν α-

πό το περιβάλλον στην τροφική αλυσί-

δα των ζώων και τελικά συσσωρεύονται

στον ανθρώπινο οργανισμό. Ο Παγκό-

σμιος Οργανισμός Υγείας έχει αναφέρει

ότι έστω και σε μέρη του τρισεκατομμυ-

ριοστού του γραμμαρίου διοξινών να ε-

κτεθεί ένας άνθρωπος οδηγείται στον

καρκίνο. Είναι υπεύθυνες και για άλλες

σοβαρές βλάβες, όπως ενδομητρίωση,

νευροσυμπεριφορικές και ανοσοκατα-

σταλτικές ανωμαλίες. Δεν διαλύονται

στο νερό, αλλά στο λίπος. Εάν πέσουν

σε χωράφια, μεταφέρονται με το νερό

και απορροφώνται από την τροφική α-

λυσίδα.

Στην μελέτη σημειώνεται ότι οι διοξί-

νες περνούν στον ανθρώπινο οργανισμό

κυρίως μέσω της τροφής και την κατά-

ποση της σκόνης και ελάχιστα μέσω της

αναπνοής, ενώ δεν διαπερνούν το δέρ-

μα. Η έκθεση του ανθρώπου στις τοξι-

κές αυτές ουσίες, οφείλεται κυρίως

στην κατανάλωση κρέατος, αυγών, γα-

λακτοκομικών προϊόντων και ψαριών.

Θα πρέπει να γίνει συντονισμένη προ-

σπάθεια με την Διεύθυνση Κτηνιατρι-

κής της Περιφέρειας Αττικής, ώστε η ε-

πιμόλυνση να μην περάσει στην τροφι-

κή αλυσίδα.

Για την προστασία της δημόσιας υγεί-

ας στην ευρύτερη περιοχή του Ασπρό-

πυργου, ο «Δημόκριτος» προτείνει ά-
μεσα:

• Να απαγορευτεί η ελεύθερη βοσκή

των οικόσιτων ζώων.

• Τα αιγοπρόβατα να περιορισθούν στα

μαντριά τους και να τρέφονται με ζω-

οτροφές ή όπου δεν είναι δυνατόν να

απομακρυνθούν πέραν των 5 χλμ. από

τη θέση της πυρκαγιάς.

• Να σκεπαστούν τυχόν ακάλυπτες δε-

ξαμενές που χρησιμοποιούνται για ύ-

δρευση οικισμών ή για το πότισμα

των ζώων.

• Σχολαστικό πλύσιμο πριν από την κα-

τανάλωση των λαχανικών και των

φρούτων από την περιοχή κοντά στην

εστία της πυρκαγιάς.

Μετά το σβήσιμο της φωτιάς στη μονά-

δα ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο και

την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ερ-

γαστηριακών αναλύσεων που πραγματο-

ποιήθηκαν από το Εθνικό Κέντρο Έρευ-

νας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»,

οι τρεις περιβαλλοντικές οργανώσεις, η

Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης (Ο-

ΕΑ), η Greenpeace και το Δίκτυο Μεσό-

γειος SOS, εξέδωσαν δελτίο τύπου όπου

επισημαίνουν τα εξής: 

Οι μετρήσεις που έγιναν 
και αυτές που πρέπει να γίνουν:

• Θα περιμέναμε οι μετρήσεις να αφο-

ρούν πρωτίστως τους ρύπους εκείνους

που μπορούν να περάσουν στην τροφι-

κή αλυσίδα και συνεπώς να έχουν δυ-

σμενείς επιπτώσεις σε βάθος χρόνου.

Επισημαίνουμε την έλλειψη αναφοράς

σε άλλους ρύπους (π.χ. Πολυκυκλι-

κούς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες -

ΠΑΥ), που είναι καρκινογόνοι και

μπορούν να έχουν δυσμενείς επιπτώ-

σεις στην υγεία, καθώς και την έλλει-

ψη μετρήσεων στις στάχτες, όπου οι

διοξίνες και άλλοι επικίνδυνοι ρύποι α-

ναμένεται να έχουν πολύ υψηλότερα ε-

πίπεδα και μπορεί να καθιστούν τα α-

ποκαΐδια της φωτιάς τοξικά απόβλητα,

που χρήζουν ιδιαίτερης διαχείρισης.

• Ειδικά για τις διοξίνες, δεν είναι τόσο

η πρόσληψή τους μέσω εισπνοής ή ε-

πιμολυσμένου νερού που ενέχει κινδύ-

νους, όσο το πέρασμά τους σε τροφές

(κυρίως πλούσιες σε λιπαρά).

• Θα πρέπει άμεσα, οι μετρήσεις να ο-

λοκληρωθούν (να γίνουν επιπλέον με-

τρήσεις διοξινών και ΠΑΥ και ιδιαίτε-

ρα στη στάχτη και σε αγροτοκτηνο-

τροφικά προϊόντα, εάν υπάρχουν, σε

Α
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επαρκή απόσταση από τη μονάδα και

στην βασική κατεύθυνση διασποράς

των καυσαερίων). Από τα αποτελέ-

σματα θα κριθεί αν είναι σκόπιμο να

ληφθούν μέτρα για ενδεχόμενα ρυπα-

σμένα αγροτικά προϊόντα.

Τα αίτια της φωτιάς:
• Είναι φανερή η αδυναμία των αρμο-

δίων υπηρεσιών (Υπουργείο Παραγω-

γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλο-

ντος και Ενέργειας - ΥΠΑΠΕΝ, Περι-

φέρεια) να κάνουν συστηματικούς και

αποτελεσματικούς ελέγχους. Η έλλει-

ψη συστηματικών ελέγχων ουσιαστι-

κά στέλνει το μήνυμα ότι «είναι οικο-

νομικότερο να μην τηρηθούν καθόλου

οι όποιοι όροι προβλέπονται». Ακόμη

και εάν γίνει κάποιος έλεγχος (συνή-

θως μετά από καταγγελία) μέχρι την

βεβαίωση της όποιας παράβασης και

την εφαρμογή μέτρων, μεσολαβεί τό-

σος χρόνος και διαδικασίες, που καθι-

στά πολλές φορές τους όποιους ελέγ-

χους αναποτελεσματικούς.

• Η πρόσθετη εποπτεία του Ελληνικού

Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)

και των σχετικών Συστημάτων Εναλ-

λακτικής Διαχείρισης σε αυτές τις μο-

νάδες αποδεικνύεται εκ του αποτελέ-

σματος ανεπαρκής.

• Για τέσσερις δεκαετίες δεν έχουμε

καταφέρει να συνεννοηθούμε στην

Αττική και αλλού για να δρομολογή-

σουμε τις οριστικές και βέλτιστες λύ-

σεις στο πρόβλημα της διαχείρισης

των απορριμμάτων και άρα αφήνεται

πολύς χώρος για παράνομη και επι-

κίνδυνη διαχείριση σκουπιδιών πα-

ντού. Σήμερα έπρεπε η επίσημη και

νόμιμη ανακύκλωση να είναι τουλά-

χιστον τετραπλάσια και άρα να λει-

τουργούν σε πλήρη δυναμικότητα

αυτές οι μονάδες υπό καθεστώς νομι-

μότητας και σε συμμόρφωση με όλα

τα μέτρα ασφαλείας.

Ποια είναι η επόμενη ημέρα:
• Οι συστηματικοί έλεγχοι (όχι μόνο

μετά από καταγγελία) σε εγκαταστά-

σεις περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος,

δεν είναι πολυτέλεια, αλλά απόλυτη

ανάγκη για τη διασφάλιση της δημό-

σιας υγείας, αλλά και για την ασφά-

λεια και αποδοτική λειτουργία των ί-

διων των υποδομών. Χρειάζεται μία

ολοκληρωμένη και αποτελεσματική

πολιτική για τους περιβαλλοντικούς

ελέγχους, η οποία θα αυξήσει τους ε-

κατοντάδες ελέγχους, που πραγματο-

ποιούνται σήμερα ετησίως σε όλη την

Ελλάδα, σε περίπου 10.000 που κρί-

νονται απαραίτητοι. Επειδή το κράτος

έχει συνέχεια, ας αξιοποιηθούν τα συ-

μπεράσματα και οι προτάσεις της ει-

δικής Ομάδας Εργασίας του ΥΠΑ-

ΠΕΝ, που είχε ασχοληθεί εμπεριστα-

τωμένα με το θέμα πριν από δύο χρό-

νια, και στην οποία είχαν συμμετά-

σχει όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς.

• Με ευθύνη του ΥΠΑΠΕΝ έχει καθυ-

στερήσει αδικαιολόγητα η συγκρότη-

ση του ΔΣ του ΕΟΑΝ, το οποίο άμεσα

θα πρέπει να συγκροτηθεί και να ορ-

γανώσει την συστηματική παρακο-

λούθηση των μονάδων εναλλακτικής

διαχείρισης σε όλη την Ελλάδα. Δεν

υπάρχουν περιθώρια να καούν και άλ-

λες μονάδες εναλλακτικής διαχείρι-

σης.

• Τέλος, ας δουλέψουμε όλοι οι εμπλε-

κόμενοι, χωρίς αγκυλώσεις και προκα-

ταλήψεις, πάνω σε ρεαλιστικές και οι-

κονομικές προτάσεις, για να δρομολο-

γηθεί επιτέλους η λύση του προβλή-

ματος της διαχείρισης των απορριμμά-

των και στη χώρα μας, στη βάση πολ-

λών καλών παραδειγμάτων της Ε.Ε.

και στην προοπτική της Μηδενικής

Παραγωγής Αποβλήτων και της Κυ-

κλικής Οικονομίας. Οι τρεις οικολογι-

κές οργανώσεις έχουν καταθέσει δια-

χρονικά πολλές προτάσεις σε αυτή την

κατεύθυνση, όπως και στην πρόσφατη

διαβούλευση για το Εθνικό Σχέδιο

Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ).
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Σ
τα μέσα της φετινής α-

ντιπυρικής περιόδου και

πιο συγκεκριμένα την

17η Ιουλίου 2015, εκδη-

λώθηκαν μέσα σε ένα

24ωρο συνολικά 79 α-

γροτοδασικές πυρκαγιές σε διάφορες πε-

ριοχές της χώρας, από τις οποίες οι δύο

πυρκαγιές, στον Υμηττό και στη Νεάπο-

λη Λακωνίας ήταν οι μεγαλύτερες φετι-

νές πυρκαγιές, αφού έκαψαν μεγάλες ε-

κτάσεις. Ειδικότερα, σύμφωνα με το Ευ-

ρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για τις

Πυρκαγιές (EFFIS), κάηκαν αντίστοιχα

11.250 και 40.930 στρέμματα αγροτοδα-

σικής έκτασης καθώς υπήρξαν και άλλες

καταστροφές σε κτίσματα και καλλιερ-

γήσιμες εκτάσεις.

Είναι συνηθισμένο σε κάθε αντιπυρική

περίοδο, όταν προκαλείται μια μεγάλη

πυρκαγιά, να ακούμε ή να διαβάζουμε ότι

πρόκειται για προφανή περίπτωση εμπρη-

σμού ακόμη και πριν ολοκληρωθεί η σχε-

τική έρευνα των διωκτικών αρχών. Δυ-

στυχώς, η αυθαίρετη αυτή άποψη γίνεται

πειστική για όσους δεν γνωρίζουν και φυ-

σικά για τον μέσο πολίτη.

Εννοείται ότι οι εμπρηστές ευθύνο-

νται για τις δασικές πυρκαγιές που προ-

καλούν σκόπιμα. Σε άλλες περιπτώσεις

δασικών πυρκαγιών, που αυτές είναι και

οι περισσότερες, η αιτία είναι ανθρώπι-

νη αμέλεια, ενώ ένας πολύ μικρότερος

αριθμός πυρκαγιών οφείλεται σε τυχαία

και φυσικά αίτια, για τα οποία ασφαλώς

δεν στοιχειοθετείται ποινική ευθύνη κα-

νενός.

Το κράτος συνηθίζει να κρύβεται  πίσω

από τις ευθύνες των εμπρηστών κι έτσι οι

δικές του ευθύνες σκόπιμα συγκαλύπτο-

νται και αποσιωπώνται από τα θεσμοθε-

τημένα όργανα που διερευνούν τα συμβά-

ντα αυτά. Το κράτος δηλαδή χρησιμοποι-

εί τις ευθύνες των «εμπρηστών», ως δικό

του άλλοθι για να καλυφτούν οι ενδεχό-

μενες ευθύνες του, που αγγίζουν μάλιστα

πολλές φορές ακόμη και τα όρια του ε-

μπρησμού από αμέλεια.

Πρέπει να τονίσουμε ότι μέχρι σήμε-

ρα οι αρμόδιες διωκτικές αρχές του Πυ-

ροσβεστικού Σώματος αλλά και της Α-

στυνομίας, όπως έχει ανακοινωθεί με

σχετικά δελτία τύπου, οδήγησαν στη Δι-

καιοσύνη μόνον άτομα κατηγορούμενα

για εμπρησμό δάσους από αμέλεια, ό-

πως για παράδειγμα, συνέβη στην πυρ-

καγιά της 17ης Ιουλίου 2015 στον Υ-

μηττό, όπου η πυρκαγιά εκδηλώθηκε α-

πό αμελή συμπεριφορά δύο ατόμων που

επιχειρούσαν κάπνισμα μελισσών. Ε-

ξάλλου ούτε και στη μεγαλύτερη φετινή

πυρκαγιά της 17ης Ιουλίου 2015 στην

Νεάπολη Λακωνίας έχει αποδειχθεί από

τις αρχές, ότι πρόκειται για εμπρησμό

δάσους εκ προθέσεως.

2015
ΠΥΡΚΑΓIEΣ

Γιατί καίγονται οι ίδιες εκτάσεις
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Σύμφωνα με τη μελέτη με τίτλο: «Ε-

γκληματικότητα των Εμπρησμών και

Προφίλ των εμπρηστών (2000 - 2010)»

του Ανδριανού Γκουρμπάτση, Αντι-

στράτηγου - Υπαρχηγού ΠΣ, ε.α, Νομι-

κού, το 90% των δασικών πυρκαγιών ο-

φείλονται σε ανθρωπογενή αίτια και το

10% σε φυσικά αίτια. Από το ποσοστό

δε των πυρκαγιών που οφείλονται σε

ανθρωπογενή αίτια, το 29% περίπου

των πυρκαγιών οφείλεται σε αμελή συ-

μπεριφορά, το 23% περίπου των πυρκα-

γιών οφείλεται σε εμπρησμό από πρόθε-

ση, ενώ στο 38% των πυρκαγιών τα αί-

τια δεν έχουν διαπιστωθεί.

Ο μεγαλύτερος μέχρι σήμερα αριθ-

μός πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν μέσα

σε ένα εικοσιτετράωρο και συγκεκριμέ-

να την 17 Ιουλίου 2015, παρέχει μόνο

ενδείξεις πρόκλησης εμπρησμών εκ

προθέσεως. Η συχνότητα εμφάνισης

μεγάλου αριθμού πυρκαγιών μέσα σε έ-

να εικοσιτετράωρο και μάλιστα πολύ

μεγαλύτερου από τις 79 πυρκαγιές της

17 Ιουλίου 2015, παρουσιάζεται κάθε

χρόνο. Για παράδειγμα το έτος 2014,

μια χρονιά με τις λιγότερες αγροτοδα-

σικές πυρκαγιές τα τελευταία χρόνια, ε-

ξαιτίας των δυσμενών για την εκδήλω-

ση πυρκαγιών καιρικών συνθηκών, και

συγκεκριμένα την 4η Ιουλίου και 17η

Αυγούστου 2014, εκδηλώθηκαν 90 και

77 πυρκαγιές αντίστοιχα, μέσα σε κάθε

ένα από αυτά τα εικοσιτετράωρα. Επί-

σης, τον Αύγουστο του έτους 2009, εκ-

δηλώθηκαν 124 πυρκαγιές μέσα σε ένα

24ωρο.

Σε σχέση με τα παραπάνω, ιδιαίτερο

ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση

της πυρκαγιάς του Υμηττού. Όπως προ-

αναφέραμε, στις 17 Ιουλίου 2015, εκδη-

λώθηκε πυρκαγιά που έκαψε 6.000

στρέμματα περίπου σύμφωνα με τοπικές

πηγές ή 11.250 σύμφωνα με το Ευρω-

παϊκό Σύστημα Πληροφοριών για τις

Πυρκαγιές. Εντύπωση προξενεί ότι η πε-

ριοχή αυτή είχε καεί δύο φορές στο πρό-

σφατο παρελθόν, το 1982 και το 1995

και είχε αναδασωθεί. Επιπλέον όπως

φαίνεται στην απέναντι σελίδα, έλαβαν

χώρα αρκετά συμβάντα πυρκαγιών στην

περιοχή αυτό το καλοκαίρι, που ευτυ-

χώς, τα πιο πολλά προλήφθηκαν χάρη

στους πυροφύλακες της Φιλοδασικής

και στην έγκαιρη επέμβαση της Πυρο-

σβεστικής. Δεν μπορεί παρά να κινεί υ-

ποψίες το ότι στις αρχές τις φετινής αντι-

πυρικής περιόδου, άγνωστοι προκάλε-

σαν την καταστροφή τριών πυροφυλα-

κίων στον Υμηττό.

Το ζητούμενο, βέβαια, είναι γιατί καί-

γονται συνέχεια οι ίδιες εκτάσεις, όταν

υποτίθεται ότι το βουνό προστατεύεται

από ένα ιδιαίτερα αυστηρό προεδρικό

διάταγμα. Η απάντηση βρίσκεται στον

τρόπο που η Πολιτεία αντιμετωπίζει την

υπόθεση. Οι πιέσεις στον Υμηττό, πά-

ντως, δεν έχουν σταματήσει παρά την

αυστηροποίηση του καθεστώτος προ-

στασίας του το 2011. Χαρακτηριστικό

είναι ότι αρκετοί από τους δήμους που

κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς της

17ης Ιουλίου διερρήγνυαν τα ιμάτιά

τους για την καταστροφή, ζητούν χαλά-

ρωση των περιορισμών, νομιμοποίηση

αυθαιρέτων και πολλά ακόμα. Και η Πο-

λιτεία όχι μόνο δείχνει ανοχή στις αυθαι-

ρεσίες, αλλά αφήνει κάθε τόσο νέα «πα-

ραθυράκια» στη νομοθεσία ψηφίζοντας

δασοκτόνους νόμους.

Επίσης έχει παραμεληθεί εντελώς το

ζήτημα των δασικών χαρτών. Είναι χα-

ρακτηριστικό ότι η τέταρτη σε δασικό

πλούτο χώρα της Ευρώπης ακόμη δεν

διαθέτει δασικούς χάρτες, παρότι θεω-

ρούνται σημαντικό αναπτυξιακό εργα-

λείο. Απαιτείται σαφής οριοθέτηση των

δασικών εκτάσεων ώστε οι επενδυτές

να γνωρίζουν πού μπορούν να επενδύ-

σουν, σε ποιες περιοχές επιτρέπεται η

πολεοδόμηση, ποιες εκτάσεις είναι ι-

διωτικές και ποιες δημόσιες. Με τη χαρ-

τογράφησή τους εκτιμάται ότι θα περιο-

ριστούν στο ελάχιστο και οι κακόβουλοι

εμπρησμοί.

ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ  ΤΟΥ ΦΕΤΙΝΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

ΑΤΤΙΚΗ

ΛΑΚΩΝΙΑ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΛΕΣΒΟΣ

ΛΑΣΙΘΙ

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

17 Ιουλίου

17 Ιουλίου

23 Ιουλίου

8 Αυγούστου

20 Αυγούστου

30 Αυγούστου

5 Σεπτεμβρίου

6 Σεπτεμβρίου

11.200 στρ.

40.930 στρ.

3.310 στρ.

6.270 στρ.

2.390 στρ.

5.710 στρ.

4.660 στρ.

5.860 στρ.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ 

H Πολιτεία 

όχι μόνο δείχνει ανοχή

στις αυθαιρεσίες, 

αλλά αφήνει κάθε τόσο

νέα «παραθυράκια» 

στη νομοθεσία 

ψηφίζοντας 

δασοκτόνους νόμους.
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21 MAΪΟΥ - 16.00

Περιστατικό φωτιάς στον δασι-

κό δρόμο του Κουταλά κοντά

στις «σπηλιές». Αναγγελία από

διερχόμενους ποδηλάτες. Σβήστη-

κε από τους εθελοντές. Κάηκε ένα

πεύκο. 

3 ΙΟΥΝΙΟΥ - 15.00

Περιστατικό φωτιάς στο Νεκρο-

ταφείο Βύρωνα. Αναγγελία από

τον πυροφύλακα της Φιλοδασικής.

Σβήστηκε αμέσως.

17 ΙΟΥΛΙΟΥ - 12.32  

Πυρκαγιά στον Καρέα. Αναγγε-

λία από τον πυροφύλακα της Φιλο-

δασικής. Κατέκαψε έκταση 6.000

στρ. περίπου

19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - 15.56

Περιστατικό φωτιάς στα νότια

του Νεκροταφείου Βύρωνα. Α-

ναγγελία από τον πυροφύλακα της

Φιλοδασικής. Έκαψε λίγα χόρτα.

Σβήστηκε αμέσως. Αναζωπυρώθη-

κε και ξανασβήστηκε. (Στο ίδιο πε-

ρίπου σημείο είχε ξεσπάσει φωτιά

και στις αρχές Αυγούστου).

7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - 14.40

Περιστατικό φωτιάς στα νότια

του Νεκροταφείου Βύρωνα προς

λόφο «Αράπη». Αναγγελία από τον

πυροφύλακα της Φιλοδασικής.

Σβήστηκε αμέσως.

Σ
τις 22 Mαΐου κάηκε ολο-

σχερώς το πυροφυλάκιο

της Φιλοδασικής στη θέση

Κύλλου Πήρα από εμπρη-

σμό όπως απεφάνθη η Πυ-

ροσβεστική Υπηρεσία. Ο πυροφύλακας

της Φιλοδασικής επανδρώνει πλέον το

παλιό πολυβολείο στην ίδια περίπου θέ-

ση. Επίσης στις 27 Απριλίου άγνωστοι

χρησιμοποιώντας συρματόσκοινα προ-

σπάθησαν να καταστρέψουν το ξύλινο

πυροφυλάκιο στην Αγία Παρασκευή και

τελικά το κατέστησαν ακατάλληλο για

χρήση. Το ξύλινο αντίστοιχο στον Χο-

λαργό που ήταν ασυντήρητο, καταστρά-

φηκε τελικά και δεν έχει αντικαταστα-

θεί. Θεωρείται βέβαιο ότι η καταστρο-

φή τριών πυροφυλακίων στον Υμηττό

στις αρχές της αντιπυρικής περιόδου,

δεν είναι τυχαίες.

ΠΥΡΚΑΓΙEΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
ΤΟΥ 2015 ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ

Εμπρησμός του Πυροφυλακίου
της ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗΣ



Σ
το προηγούμενο τεύχος

είχαμε αναφερθεί στον Α-

σπροπάρη, το πουλί-σύμ-

βολο των Μετεώρων και

στις προσπάθειες διάσω-

σής του. Δυστυχώς την Πέμπτη 16 Ιου-

λίου, ερευνητές της Ελληνικής Ορνιθο-

λογικής Εταιρείας, βρήκαν έναν ενήλι-

κο Ασπροπάρη δηλητηριασμένο στη

φωλιά του στην περιοχή των Μετεώ-

ρων. Παραμένει άγνωστο τι έχει απογί-

νει το ταίρι του το οποίο απουσιάζει από

την επικράτεια του ζευγαριού από τις 13

Ιουλίου. Πρόκειται για ένα από τα τρία

εναπομείναντα ζευγάρια Ασπροπάρη

των Μετεώρων, τα οποία παρακολου-

θούνται στενά, σε καθημερινή βάση, α-

πό την Ορνιθολογική στο πλαίσιο του

ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE+ «Η

επιστροφή του Ασπροπάρη».

Το περιστατικό αυτό δηλητηρίασης εί-

ναι πολύ σοβαρό, λόγω του εξαιρετικά

μικρού πληθυσμού του μικρού αυτού γύ-

πα, τόσο στην περιοχή των Μετεώρων ό-

σο και στην Ελλάδα γενικότερα, με μόλις

10 ζευγάρια να απομένουν στη χώρα.

Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό

δηλητηρίασης Ασπροπάρη στην περιοχή

των Μετεώρων την τελευταία τετραετία.

Έτσι, μέσα σε μόλις τέσσερα χρόνια η

Ελλάδα έχει χάσει από δηλητηριασμένα

δολώματα πέντε άτομα από το πιο απει-

λούμενο είδος πουλιού της χώρας και έ-

να από τα πιο απειλούμενα αρπακτικά σε

ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τα τελευταία χρόνια οι δηλητηριάσεις

ζώων και πουλιών έχουν αυξηθεί κατα-

κόρυφα. Τα περισσότερα περιστατικά

καταγράφονται σε αγροτικές και κτηνο-

τροφικές περιοχές της Βορείου Ελλάδος

και της Κρήτης, ενώ η χρήση δηλητηρια-

σμένων δολωμάτων (φόλες) αποτελεί

μια από τις κύριες αιτίες μη-φυσικού θα-

νάτου πολλών προστατευόμενων ειδών

της πανίδας, εγκυμονώντας, ταυτόχρονα,

τεράστιους κινδύνους για τη δημόσια υ-

γεία. 

Παλιά, το δασαρχείο αλλά και οι δή-

μοι, χρησιμοποιούσαν ελεγχόμενη δηλη-

τηρίαση για την εξόντωση του πληθυ-

σμού των χαρακτηριζόμενων ως «επι-

βλαβών» ζώων (αλεπούδων, ασβών, λύ-

κων, αδέσποτων κ.ά.) τα οποία προκα-

λούν ζημιές στη φυτική και ζωική παρα-

γωγή. Αυτή η πρακτική απαγορεύτηκε το

1993. Από τότε παρατηρήθηκε αύξηση

των δηλητηριάσεων από τους ίδιους τους

πολίτες.

Η χρήση των δηλητηριασμένων δολω-

μάτων ως μέσο ελέγχου και θανάτωσης

ΜΑΣΤΙΓΑ
τα δηλητηριασμένα 

δολώματα 
για την πανίδα 

της Ελλάδος

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΑΡΗ 

ΣΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ 
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της πανίδας είναι ιδιαίτερα εύκολη κα-

θώς έχει χαμηλό κόστος, δεν απαιτεί ε-

ξειδικευμένο εξοπλισμό, ιδιαίτερη οργά-

νωση και σχεδιασμό, είναι αθόρυβη και

επομένως παραμένει εύκολα ανώνυμη.

Ομάδες κτηνοτρόφων και γεωργών, ως

επί το πλείστον, με φυτοφάρμακα και

παρόμοια σκευάσματα, τοποθετούν τα

δηλητηριασμένα δολώματα, για να προ-

φυλάξουν τα κοπάδια και τα κτήματά

τους από επιθέσεις άγριων ζώων (τσακά-

λια, αρκούδες, λύκοι, ασβοί). Έχουν πα-

ρατηρηθεί και περιστατικά δηλητηρία-

σης λόγω αντιδικίας γειτόνων. Επίσης

συχνό είναι το φαινόμενο, εξαιτίας του

ανταγωνισμού κυνηγών και κτηνοτρό-

φων, οι μεν να βάζουν φόλες για τα τσο-

πανόσκυλα και οι δε για τα κυνηγόσκυ-

λα. Πολλές φορές μελισσοκόμοι που δεν

έχουν περιφράξει τα μελίσσια τους, το-

ποθετούν φόλες για τις αρκούδες.

Η χρήση των δηλητηριασμένων δολω-

μάτων αποτελεί έναν από τους βασικότε-

ρους κινδύνους για την άγρια ζωή, τα

σκυλιά φύλαξης, τα κυνηγετικά σκυλιά

και τη δημόσια υγεία. Οι επιπτώσεις

στην ελληνική πανίδα είναι ολέθριες.

Τα δηλητηριασμένα δολώματα αποτε-

λούν την κύρια αιτία κατάρρευσης του

πληθυσμού των γυπών στην Ελλάδα πα-

ρότι και τα τέσσερα είδη τους προστα-

τεύονται αυστηρά από την ευρωπαϊκή

και την εθνική νομοθεσία. Οι περισσότε-

ρες αποικίες Όρνιων στην ηπειρωτική

χώρα έχουν εγκαταλειφθεί, ο Γυπαετός

απαντά πλέον μόνο στην Κρήτη και οι

Μαυρόγυπες μόνο στο δάσος της Δα-

διάς, ενώ ο Ασπροπάρης, ο μοναδικός α-

ποδημητικός γύπας, βρίσκεται στο χεί-

λος της εξαφάνισης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυ-

τό της μαζικής δηλητηρίασης που συνέ-

βη τον Φεβρουάριο του 2012 στα Στενά

του Νέστου, όπου κατέρρευσε η μεγαλύ-

τερη εναπομείνασα αποικία Όρνιων (15

ζευγάρια) της ηπειρωτικής Ελλάδας και

ο συνολικός αναπαραγόμενος πληθυ-

σμός των Χρυσαετών (2 ζευγάρια) των

Στενών. Και σε αυτήν την περίπτωση η

Πολιτεία έλαμψε δια της απουσίας της.

Αντίθετα, σε παρόμοιο πρόσφατο περι-

στατικό μαζικής δηλητηρίασης στην Ι-

σπανία, το ισπανικό δικαστήριο καταδί-

κασε τον δράστη σε δύο χρόνια φυλάκι-

σης, σε αποκλεισμό δύο χρόνων από ο-

ποιαδήποτε κτηνοτροφική και γεωργική

δραστηριότητα και σε αφαίρεση για τέσ-

σερα χρόνια της κυνηγετικής του άδειας.

O δράστης κρίθηκε ένοχος για τη δηλη-

τηρίαση τουλάχιστον 16 προστατευόμε-

νων αρπακτικών πουλιών (11 Ψαλιδιά-

ρηδες, τέσσερα Όρνια, μία Γερακίνα), ε-

νός Κορακιού, έξι αλεπούδων, πέντε

σκύλων και μιας γάτας. Πρόκειται για το

σημαντικότερο περιστατικό μαζικής δη-

λητηρίασης άγριων ζώων στην πρόσφα-

τη ιστορία της περιοχής. Επέβαλε επίσης

πρόστιμο 90.270€ συν 28.500€, το οποίο

θα αξιοποιηθεί αποκλειστικά για την πα-

ρακολούθηση του τοπικού πληθυσμού

του Ψαλιδιάρη για τα επόμενα τρία χρό-

νια (9.500 €/χρόνο). Ο Ψαλιδιάρης, που

τρέφεται και με νεκρά ζώα, όπως και το

Όρνιο, διατρέχει υψηλό κίνδυνο από τα

δηλητηριασμένα δολώματα.

Πρόκειται για τη δεύτερη πετυχημένη

εκδίκαση αντίστοιχης υπόθεσης στην Ι-

σπανία σε ένα μόλις έτος. Οι καταδίκες

αυτές εμπνέουν ελπίδα και αισιοδοξία

για αντίστοιχα περιστατικά και σε άλλες

χώρες της Ευρώπης.

Το έγκλημα της παράνομης χρήσης

δηλητηριασμένων δολωμάτων είναι απε-

ρίφραστα καταδικαστέο. Η Ελλάδα δεν

έχει την πολυτέλεια της αδράνειας. Κα-

θώς υπάρχουν ήδη πετυχημένα παρα-

δείγματα πρέπει να τα αξιοποιήσουμε για

την αποτελεσματική καταπολέμηση της

παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων

δολωμάτων. Η γενικότερη εγρήγορση

και η άμεση συνεργασία μεταξύ των αρ-

μόδιων υπηρεσιών και φορέων που μπο-

ρούν να συμβάλουν ουσιωδώς, όπως έγι-

νε υποδειγματικά στη συγκεκριμένη πε-

ρίπτωση στην Ισπανία, είναι απαραίτη-

τες προϋποθέσεις για την αποτελεσματι-

κή καταπολέμηση του απαράδεκτου αυ-

τού φαινομένου.
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των (ΕΓΥ) του Υπουργείου Παραγωγικής

Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ε-

νέργειας, με πρωτοβουλία του Ειδικού

Γραμματέα Ομότιμου Καθηγητή Ιάκωβου

Γκανούλη, προτείνει δέσμη μέτρων όπως

η δημιουργία μητρώου αδειοδοτημένων

υδροληψιών με υποχρεωτική τοποθέτηση

υδρομετρητών, η επιβολή κατώτερων ο-

ρίων χρήσης του αρδευτικού νερού και ο

διορισμός κλιμακίων για δειγματοληπτι-

κούς ελέγχους. Επίσης προτείνουν την υι-

οθέτηση σύγχρονων πρακτικών άρδευ-

σης, σύσταση δικτύου και στροφή των α-

γροτών σε λιγότερο υδροβόρες καλλιέρ-

γειες. Όσον αφορά το υφιστάμενο Master

Plan ενεργειών, διαπιστώθηκε η ανάγκη

άμεσης αναθεώρησης με βάση τις πραγ-

ματικές σημερινές συνθήκες και προβλή-

ματα (όπως οι δεξαμενές ωρίμανσης απο-

βλήτων) και ζητήθηκε η άμεση ανταπό-

κριση όλων των εμπλεκομένων για την

προώθησή της.

Η
Λίμνη Κορώνεια είναι

σύμβολο της αναποτελε-

σματικότητας των κυ-

βερνήσεων και των πα-

θογενειών της ελληνικής

κοινωνίας επί δεκαετίες. Από τα μέσα της

δεκαετίας του ’80 άρχισαν να γίνονται

εμφανή τα πρώτα σημάδια υποβάθμισης

της λίμνης. Η επιφάνειά της από 46 τε-

τραγωνικά χιλιόμετρα έφτασε το 1995 τα

30 τετραγωνικά χιλιόμετρα, κυρίως λόγω

της υπεράντλησης νερού για γεωργική

χρήση και δευτερευόντως εξαιτίας των υ-

δροβόρων βιομηχανιών. Ταυτόχρονα η α-

νεξέλεγκτη ρύπανση από τα απόβλητα

δεκάδων βαφείων αλλά και από τα αστι-

κά λύματα του Δήμου Λαγκαδά μέσω του

ρέματος Μπογδάνα, υποβάθμιζαν ολοένα

και περισσότερο τη λίμνη. Τη δεκαετία

του 1990, σειρά τεχνικών κυρίως έργων

απέτυχαν και πολλά εκατομμύρια ευρώ

από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής κατα-

σπαταλήθηκαν. Η ασυνέπεια, μάλιστα,

ήταν τέτοια που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

εις βάρος της Ελλάδας. Στο σκεπτικό της

απόφασης αναφέρεται ότι γεωργοί της

περιοχής, επωφελούμενοι από την ξή-

ρανση της λίμνης, έχουν καταλάβει έκτα-

ση 10.000 στρεμμάτων, τα οποία αποτε-

λούσαν μέρος της Κορώνειας. Το ελληνι-

κό κράτος αναγνώριζε ότι καταλήφθηκαν

παράνομα μόλις 130 στρέμματα... Επι-

πλέον, στις ευρωπαϊκές ενστάσεις σχετι-

κά με τις χιλιάδες γεωτρήσεις αγροτικών

καλλιεργειών, οι υπηρεσίες της Περιφέ-

ρειας απάντησαν ότι αυτό είναι ζήτημα

αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής

Ανάπτυξης. 

Η υπερκατανάλωση των υπόγειων νε-

ρών της υδρολογικής λεκάνης το καλο-

καίρι, μέσω αρδευτικών γεωτρήσεων, εί-

χε ως αποτέλεσμα τη σταδιακή μείωση

του όγκου και, τελικά, την αποξήρανση

της λίμνης. Είναι ενδεικτικό ότι από τα

πέντε μέτρα μέσο βάθος στη δεκαετία

του 1970 φτάσαμε στο καλοκαίρι του

1999 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος) που η λί-

μνη ήταν πλέον εντελώς αποξηραμένη.

Τα επόμενα χρόνια πήρε κάποια ποσότη-

τα νερού. Το καλοκαίρι του 2007, 30.000

πουλιά πέθαναν και το 2008 αποξηράν-

θηκε για μια ακόμη φορά. Σήμερα, για να

διατηρηθεί το βάθος των πέντε μέτρων,

απαιτείται περιορισμός και έλεγχος των

γεωτρήσεων. Ύστερα από ένα εξαιρετικό

φετινό υδρολογικό έτος 2014-2015, η λί-

μνη εμφανίζει και πάλι περίπου 5 μέτρα

βάθος και η περαιτέρω διατήρηση αυτής

της στάθμης πρέπει να βασισθεί στον πε-

ριορισμό και τον έλεγχο των αντλήσεων

κυρίως αρδευτικών γεωτρήσεων.

Για τη διάσωση της λίμνης και τη στα-

διακή αποκατάσταση του υδρόβιου οικο-

συστήματος, η Ειδική Γραμματεία Υδά-

Μέτρα 
για την περιβαλλοντική αποκατάσταση 
της ΛΙΜΝΗΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ
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Ντίλχερ, αποτελεί έναν επιστημονικό μύ-

θο, όπως και ο «πρώτος άνθρωπος», καθώς

ουδέποτε θα μπορέσουμε να βεβαιωθούμε

ότι δεν υπήρχε κάποιος πρόγονος πριν από

αυτά, ο οποίος εξελίχθηκε πρώτος, αλλά

πέθανε, χωρίς να αφήσει το παραμικρό ί-

χνος πίσω του. Όσο περισσότερα γνωρί-

ζουμε, όμως, για τους οργανισμούς αυ-

τούς, τόσο καλύτερα μπορούμε να περι-

γράψουμε την εξελικτική διαδικασία των

ειδών. Μένει να καταλάβουμε πώς τα πα-

λαιολιθικά αυτά είδη φυτών οδήγησαν στη

μαγική ποικιλία ανθέων που υπάρχει σή-

μερα στον κόσμο. 

Μέχρι πρότινος, οι βοτανολόγοι εκτι-

μούσαν ότι τα πρώτα φυτά με λουλούδια

αναπτύχθηκαν στην ξηρά από άλλα προ-

ϋπάρχοντα φυτά, κατά την Ιουράσια πε-

ρίοδο πριν από περίπου 160 εκατ. χρό-

νια. Αυτό πιστεύεται ότι έγινε παράλλη-

λα με την έκρηξη στην εξέλιξη των ε-

ντόμων, τα οποία λειτούργησαν ως επι-

κονιαστές των νέων φυτών. Κάτι τέτοιο

θα μπορούσε να σημαίνει ότι μερικά αγ-

γειόσπερμα φυτά, όπως η Montsechia

vidalii, ίσως να εισχώρησαν στο γλυκό

νερό, χρησιμοποιώντας πλέον τα ρεύμα-

τα του νερού αντί για τα έντομα, προκει-

μένου να πολλαπλασιάζονται.

Όμως ο Ντίλχερ υποστηρίζει ότι το ξε-

κίνημα των ανθοφόρων φυτών ενδεχομέ-

νως να έγινε απευθείας μέσα στο γλυκό

νερό. Το ερώτημα για το από πού ξεκίνη-

σαν τα ανθοφόρα φυτά παραμένει ανα-

πάντητο, ωστόσο φως στο μυστήριο της

καταγωγής τους αναμένεται να ρίξουν

νέες ανακαλύψεις απολιθωμάτων.

Α
ν και τα φυτά βρίσκονται

παντού στη Γη, τα μυστικά

της εξέλιξή τους δεν έχουν

βρεθεί ακόμα από τους επι-

στήμονες. Ο ίδιος ο Κάρο-

λος Δαρβίνος θεωρούσε τα ανθοφόρα

φυτά και την εξέλιξή τους ένα από τα με-

γαλύτερα μυστήρια της φύσης. Γι’ αυτό η

πρόσφατη ανακάλυψη ενός απολιθώμα-

τος ενός ανθοφόρου φυτού που ζούσε μέ-

σα στο γλυκό νερό πριν από 125 έως 130

εκατομμύρια χρόνια, προκάλεσε ενθου-

σιασμό στον κόσμο της παλαιοφυτολο-

γίας. Πρόκειται για μια σημαντική ανα-

κάλυψη, καθώς αποκαλύπτει ότι το θρυ-

λικό «πρώτο λουλούδι» της Γης μπορεί

να αναπτύχθηκε αρχικά μέσα σε κάποια

λίμνη και όχι στην ξηρά.

Σύμφωνα με τη δημοσίευση των ερευ-

νητών, με επικεφαλής τον καθηγητή πα-

λαιοβοτανολογίας Ντέιβιντ Ντίλχερ από

το Πανεπιστήμιο της Ιντιάνα, στην επι-

θεώρηση «Proceedings of the National

Academy of Sciences» (PNAS), το σκου-

ροπράσινο υδρόβιο φυτό Montsechia

vidalii με τα μικρά φύλα, ανήκει στην κα-

τηγορία των αγγειόσπερμων και είχε

γνωρίσει μεγάλη ανάπτυξη κατά την

πρώιμη Κρητιδική περίοδο. Αναπτύχθη-

κε παράλληλα με τους δεινόσαυρους και

ίσως αποτελούσε τροφή για είδη όπως οι

βραχιόσαυροι και οι ιγκουανόδοντες. Ό-

πως υποστηρίζουν, φύτρωνε στις λίμνες

στην περιοχή της Ισπανίας όπου σήμερα

υψώνονται βουνά. Η σύγχρονη εκδοχή

του είναι το κερατόφυλλο, ένα φυτό που

είναι δημοφιλές στα οικιακά ενυδρεία

γλυκού νερού.

Το φυτό δεν είχε πέταλα και διέθετε

μόνο έναν σπόρο. Είχε ανακαλυφθεί

στην Ιβηρική χερσόνησο (στα Πυρηναία

όρη και στην κεντρική Ισπανία) πριν α-

πό 150 χρόνια, αλλά μόλις τώρα έγινε α-

ντιληπτή η παλαιότητά του. Μέχρι σή-

μερα, ως αρχαιότερο φυτό με άνθη εθε-

ωρείτο το κινεζικό και επίσης υδρόβιο

Archaefructus sinensis, που έχει περί-

που την ίδια ηλικία.

Τα συμπεράσματα βασίζονται σε προσε-

κτικές αναλύσεις πάνω από 1.000 απολι-

θωμάτων Montsechia, των οποίων οι βλα-

στοί και οι δομές φύλλων εξάχθηκαν από

την πέτρα με την εφαρμογή σταγόνων υ-

δροχλωρικού οξέως. Η εξέταση των δειγ-

μάτων έγινε με στερεομικροσκόπιο και μι-

κροσκόπιο σάρωσης ηλεκτρονίων.

Το «πρώτο λουλούδι», σύμφωνα με τον

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟ 
ΛΟΥΛΟΥΔΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
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ΦΥΤΑ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Εκτός από όμορφα, είναι και απαραίτητα

+

Αντιμετωπίζουν τις ασθένειες

Έρευνες, όπως αυτή στα γραφεία της Κρατικής Εταιρείας

Πετρελαίου της Νορβηγίας, η οποία εξέτασε την επίδραση των

φυτών στην υγεία και τη διάθεση των υπαλλήλων, βρήκε συ-

μπτώματα όπως εξάντληση, πονοκεφάλους, ξηροδερμία στο

πρόσωπο και τα χέρια, βήχα και φαγούρα στα μάτια. Τα συ-

μπτώματα αυτά, τρεις μήνες μετά την τοποθέτηση κοινών φυ-

τών εσωτερικού χώρου, μειώθηκαν από 30% μέχρι και 40% ε-

νώ ένα ποσοστό κοντά στο 50% των εργαζομένων σταμάτησε

εντελώς να παρουσιάζει συμπτώματα. 

Καθαρίζουν τον αέρα

Τα φυτά στο γραφείο ή το σπίτι μας δεν είναι μόνο διακο-

σμητικά, αλλά έρευνα της NASA απέδειξε ότι μπορούν να α-

πορροφούν τα ενδεχομένως επιβλαβή αέρια και να φιλτράρουν

τον αέρα μέσα στα σύγχρονα κτίρια. Ειδικά για εκείνους που

εργάζονται σε κτίρια γραφείων με κακό εξαερισμό, τα φυτά εί-

ναι εξίσου απαραίτητα με τον υπόλοιπο εξοπλισμό.

Τα πειράματα που έγιναν από τον B.C. Wolverton στο John C.

Τ
α σύγχρονα σπίτια σχεδιάζονται να έχουν σφραγι-

στό περιβάλλον υψηλής μόνωσης. Τα μοντέρνα

συνθετικά υλικά εκπέμπουν χημικά, τα οποία πα-

ραμένουν στον χώρο λόγω έλλειψης εξαερισμού.

Τα χαλιά, τα έπιπλα, οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονι-

κές συσκευές εκπέμπουν χημικά σαν την φορμαλδεΰδη, την

βενζόλη και την ακετόνη που συσσωρεύονται στον αέρα. Έτσι,

όταν βρισκόμαστε σε περιορισμένους χώρους αναπνέουμε ένα

μείγμα αυτών των αερίων. Πολλοί δεν γνωρίζουν ότι η ρύπαν-

ση του αέρα είναι σχεδόν πάντα μεγαλύτερη στους εσωτερι-

κούς χώρους από ότι στους εξωτερικούς. 

Στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την

Αυστραλία ένα ποσοστό κοντά στο 80% του πληθυσμού ζει σε

αστικές περιοχές, όπου ξοδεύει ένα τρομακτικά εντυπωσιακό

ποσοστό της ζωής του (κοντά στο 90%) σε εσωτερικούς χώ-

ρους. Γι’ αυτό, η ποιότητα του εσωτερικού μας περιβάλλοντος

είναι υψίστης σημασίας για την ευημερία μας.

Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι τα φυτά εσωτερικού χώρου

μπορούν να βελτιώσουν το εσωτερικό περιβάλλον του σπιτιού

μας. Εκτός του ότι δημιουργούν μια αισθητική απόλαυση και

ευχάριστη  ατμόσφαιρα, μεταφέροντας κάτι από το φυσικό  πε-

ριβάλλον στους εσωτερικούς χώρους, τα φυτά έχουν και άλλες

χρήσιμες ιδιότητες.

Βοηθούν την αναπνοή

Με την εισπνοή εισέρχεται οξυγόνο στο σώμα και με την εκ-

πνοή απελευθερώνεται διοξείδιο του άνθρακα. Με τη φωτο-

σύνθεση τα φυτά επιτυγχάνουν το αντίστροφο: απορροφούν

διοξείδιο του άνθρακα και απελευθερώνουν οξυγόνο στην α-

τμόσφαιρα. Το οξυγόνο που απελευθερώνουν είναι πολύτιμο

για τη σωστή λειτουργία του οργανισμού μας.

Παρ’ όλ’ αυτά, πρέπει να γνωρίζουμε ότι τις νυχτερινές ώ-

ρες, όταν η διαδικασία της φωτοσύνθεσης σταματά, τα περισ-

σότερα φυτά ξεκινούν να απορροφούν το οξυγόνο απελευθε-

ρώνοντας διοξείδιο του άνθρακα. Μόνο ορισμένα φυτά όπως

οι ορχιδέες, τα παχύφυτα και κάποια επίφυτα αποτελούν εξαί-

ρεση και συνεχίζουν να απελευθερώνουν οξυγόνο. Σε κάθε πε-

ρίπτωση δεν βάζουμε φυτά στην κρεβατοκάμαρα.

Δράκαινα (Dracaena massangeana)
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Stennis Space Center στο Mississippi το 1989, έδειξαν ότι διαδε-

δομένα φυτά εσωτερικού χώρου όπως το σπαθίφυλλο, η δράκαι-

να, το χλωρόφυτο, η χεδέρα, η ζέρμπερα, τα χρυσάνθεμα κ.ά. α-

πομακρύνουν τις βλαβερές ουσίες βενζόλιο, φορμαλδεΰδη, τρι-

χλωροαιθυλένιο και μονοξείδιο του άνθρακα από τον αέρα.

Το μονοξείδιο του άνθρακα δημιουργείται κυρίως από τις

εκπομπές αερίων των αυτοκινήτων, οι άλλες τρεις ουσίες όμως

βρίσκονται σχεδόν παντού γύρω μας, καθώς χρησιμοποιούνται

σε μεγάλο βαθμό στην κατασκευή κτιρίων και τη βιομηχανία.

Υπενθυμίζουμε ότι το βενζόλιο και η φορμαλδεΰδη είναι ου-

σίες που περιέχονται στον καπνό του τσιγάρου.

Σύμφωνα με την έρευνα οποιαδήποτε φυτό βοηθάει, αλλά

αυτά πού βρέθηκαν να απορροφούν περισσότερες βλαβερές

ουσίες είναι η ζέρμπερα (Gerbera jamesonii), η δράκαινα

(Dracaena massangeana, Dracaena marginata), το σπαθίφυλλο

(Spathiphyllum «Mauna Loa»), η χεδέρα (Hedera helix), η

ζανζιβέρια (Sansevieria laurentii), ο φίκος (Ficus benjamina)

και τα χρυσάνθεμα (Chrysanthemum morifolium).

Οι ερευνητές της NASA συνιστούν ένα φυτό ανά 9 τετραγω-

νικά μέτρα επιφάνειας.

Επιταχύνουν τη θεραπεία

Προσφέροντας λουλούδια ή φυτά στον ασθενή που νοσηλεύ-

εται σε ένα νοσοκομείο δεν αποτελεί απλώς πράξη ευγένειας

αλλά θεωρείται ως  προσφορά ενός “μη παρεμβατικού, φθηνού

και αποτελεσματικού συμπληρωματικού φαρμάκου σε ασθε-

νείς που έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση”.

Η μελέτη του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Κάνσας, υπο-

στηρίζει ότι η θέα των φυτών κατά τη διάρκεια της μετεγχειρητι-

κής αποκατάστασης έχει πράγματι αντίκτυπο στην ανάρρωση του

ασθενούς, όπως αποδεικνύουν η χαμηλότερη συστολική αρτηρια-

κή πίεση και τα χαμηλότερα επίπεδα πόνου, άγχους και κόπωσης

σε σύγκριση με τους ασθενείς που δεν έχουν φυτά στο δωμάτιο.

Βοηθούν στην αύξηση της παραγωγικότητας

Μια σειρά από μελέτες σε σπουδαστές και εργαζόμενους α-

ποδεικνύουν ότι η μελέτη ή η εργασία σε χώρους όπου υπάρ-

χουν φυτά συμβάλλει καθοριστικά στην αύξηση της παραγωγι-

κότητας. Η θετική συμβολή των φυτών στη συγκέντρωση και

τη μνήμη αποδεικνύεται σε σχετική μελέτη του Πανεπιστημί-

ου της Ουάσινγκτον με επικεφαλής την Δρα Virginia Lohr, ό-

που διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές σε ένα εργαστήριο υπολογι-

στών με φυτά ήταν 12% πιο αποτελεσματικοί από ό,τι οι μαθη-

τές που εργάστηκαν στον ίδιο χώρο χωρίς φυτά. Παράλληλα,

μία άλλη έρευνα στο πανεπιστήμιο Texas A&M διαπίστωσε ότι

τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες ήταν πιο παραγωγικοί σε

γραφεία με φυτά επιδεικνύοντας πιο καινοτόμα σκέψη με πε-

ρισσότερες ιδέες και πρωτότυπες λύσεις.

Σύμφωνα με τον παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 1,6 εκατομ-

μύρια θάνατοι οφείλονται στην κακή ποιότητα αέρα των εσω-

τερικών χώρων. Όπως έδειξαν οι προαναφερθείσες έρευνες, η

διακόσμηση του σπιτιού ή του γραφείου με φυτά εσωτερικού

χώρου, αποτελεί σοφή επιλογή. 

Ζέρμπερα (Gerbera jamesonii)



ΦΥΣΗ & ΖΩΗ28

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

Aυξημένη 
η ατμοσφαιρική ρύπανση
στο Λιμάνι του Πειραιά 
από τα πλοία 
ανοικτής θαλάσσης

Τ
α αποτελέσματα των μετρήσε-
ων των ατμοσφαιρικών ρύπων
στο λιμάνι του Πειραιά, που

πραγματοποιήθηκαν από τον Γερμανι-
κό Οργανισμό Προστασίας της Φύσης
και του Περιβάλλοντος (NABU), τον ε-
ταίρο της Ελληνικής Ορνιθολογικής Ε-
ταιρείας στην BirdLife International, ή-
ταν ιδιαίτερα ανησυχητικά. Συγκεκρι-
μένα, ενώ η επιβάρυνση στον αστικό ι-
στό κυμαίνεται συνήθως στα 3.000 -
5.000 σωματίδια ανά κυβικό εκατοστό
αέρα, στον τερματικό σταθμό κρουα-
ζιερόπλοιων διαπιστώθηκε συγκέντρω-
ση πάνω από 100.000 σωματιδίων ανά
κυβικό εκατοστό αέρα!

Ο NABU έχει ήδη πραγματοποιήσει
παρόμοιους ελέγχους ποιότητας αέ-
ρος και σε άλλα ευρωπαϊκά λιμάνια,
όπως του Αμβούργου, της Λισσαβό-
νας και της Βενετίας, διαπιστώνοντας
πάντα εξαιρετικά υψηλή επιβάρυνση
του ατμοσφαιρικού αέρα, λόγω των
πολύ μικρών σωματιδίων. Μάλιστα η
αιθάλη, έκδοχο των λεπτών σωματι-
δίων σκόνης, είναι ιδιαίτερα προβλη-
ματική για την ανθρώπινη υγεία.

Ο Επιστημονικός Συντονιστής Το-
μέα Διατήρησης της Ελληνικής Ορνι-
θολογικής Εταιρείας, Φραν Βάργκας,

τονίζει: «Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας τα σωματίδια αιθά-
λης είναι το ίδιο καρκινογόνα με τον α-
μίαντο. Οι μετρήσεις έδειξαν ότι και
στον Πειραιά αυξάνεται σημαντικά η
ατμοσφαιρική ρύπανση από τα καυ-
σαέρια των κρουαζιερόπλοιων στην
περιοχή του λιμένα. Καθώς ο αριθμός
των κρουαζιερόπλοιων πολλαπλασιά-
ζεται εδώ και χρόνια, ολοένα και πε-
ρισσότεροι επιβάτες και κάτοικοι της
περιοχής εκτίθενται στα δηλητηριώδη
αέρια. Αυτό δεν μπορεί να γίνεται α-
ποδεκτό, εφόσον υπάρχει και η απα-
ραίτητη αντιρρυπαντική τεχνολογία». 

Άμεση λύση πάντως στο πρόβλημα
θα μπορούσε να δοθεί από τα ίδια τα
πλοία ανοικτής θαλάσσης και κυρίως
τα κρουαζιερόπλοια, εάν χρησιμοποι-
ούσαν αποκλειστικά και μόνο υψηλής
ποιότητας ντίζελ θαλάσσης και εξοπλί-
ζονταν άμεσα με ένα αποτελεσματικό
σύστημα μετεπεξεργασίας καυσαε-
ρίων. Επιπλέον, ο NABU καλεί την Ελ-
λάδα να απευθυνθεί στον Διεθνή Οργα-
νισμό Ναυσιπλοΐας των Ηνωμένων Ε-
θνών για την άμεση δημιουργία περιο-
χής ελέγχου εκπομπών θείου (SECA)
σε ολόκληρη τη λεκάνη της Μεσογείου,
όπως υπάρχει ήδη στην περιοχή της
Βαλτικής και της Βόρειας Θάλασσας,
καθώς και στο Κανάλι της Μάγχης.

Σε αυτές τις περιοχές, εξαιτίας των
κατάλληλων ελέγχων, σημειώνονται
πολύ χαμηλότερες οριακές τιμές θεί-
ου (0,1%), σε σχέση με τις αντίστοι-
χες στη Μεσόγειο(3,5%).

Περισσότερες πληροφορίες για
τις έως τώρα μετρήσεις και την τε-
χνολογία που χρησιμοποιείται μπο-
ρείτε να βρείτε στους παρακάτω
συνδέσμους:

http://files.ornithologiki.gr/images
/europeanmaritimedays/Extrainfo.docx
www.NABU.de/ships

Το MEDASSET ανακυκλώνει
εγκαταλελειμμένα δίχτυα 
από τον βυθό της θάλασσας 

Τ
ο MEDASSET σε συνεργασία
με την ομάδα δυτών Inner-
space Explorers Greece πραγ-

ματοποίησε καταδυτική δράση στο
ναυάγιο Πύλαρος, πλησίον των ακτών
του Αλίμου σε βάθος 50 μέτρων, για
την ανάσυρση εγκαταλειμμένων δι-
χτυών. Με τη συγκεκριμένη δράση ξε-
κίνησε και επίσημα στην Ελλάδα η και-
νοτόμα πρωτοβουλία «Healthy Seas:
Νήμα βγαλμένο από τη θάλασσα».

Το MEDASSET συντονίζει τη συ-
γκεκριμένη πρωτοβουλία με σκοπό
να μετατρέψει κάτι άχρηστο και κατα-
στροφικό, όπως είναι τα εγκαταλε-
λειμμένα δίχτυα, σε κάτι πολύ χρήσι-
μο, προστατεύοντας παράλληλα έναν
από τους σημαντικότερους φυσικούς
πόρους: Τη Θάλασσα.

Η πρωτοβουλία «Healthy Seas» απο-
σκοπεί στη συλλογή απορριπτόμενων
διχτυών και την ανακύκλωση τους σε
υψηλής ποιότητας νήμα ECONYL®,
το οποίο στη συνέχεια χρησιμοποιεί-
ται για την παραγωγή ολοκαίνουργιων
προϊόντων, όπως κάλτσες, μαγιό και
χαλιά.

Οι επιστημονικές μελέτες για τη ση-
μαντικότητα του προβλήματος των
θαλάσσιων απορριμμάτων και ειδικά
των εγκαταλειμμένων διχτυών ή αλ-
λιώς δίχτυα «φαντάσματα», συνεχώς
αυξάνονται και αποδεικνύουν τις αρ-
νητικές προεκτάσεις για το περιβάλ-
λον, την επιβίωση των θαλάσσιων ει-
δών, την ανθρώπινη υγεία αλλά και
την οικονομία. Το πρόβλημα είναι υ-
παρκτό, μας αφορά όλους και απαιτεί
άμεση αντιμετώπιση.

Το Healthy Seas είναι μια κοινοπρα-
ξία περιβαλλοντικών οργανώσεων και



εταιρειών που μοιράζονται μια κοινή
αποστολή: να συμβάλλουν στον καθα-
ρισμό των θαλασσών από τα εγκατα-
λελειμμένα δίχτυα-«φαντάσματα» τα
οποία ευθύνονται για την άσκοπη θα-
νάτωση θαλάσσιων ζώων.

Το Healthy Seas στοχεύει στη βιω-
σιμότητα τόσο με την περιβαλλοντι-
κή, όσο και με την οικονομική έννοια,
καθώς τα δίχτυα που ανασύρονται
δεν καταλήγουν σε χωματερές αλλά
ανακυκλώνονται σε υψηλής ποιότη-
τας πρώτες ύλες για τη δημιουργία
καινούριων προϊόντων και αποτελούν
ένα εξαιρετικό παράδειγμα βέλτιστης
πρακτικής για την κυκλική οικονομία,
σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Από το 2013, στο πλαίσιο του Healthy
Seas έχουν ανασυρθεί 51 τόνοι διχτυών
από το βυθό σε τέσσερεις χώρες της
Ευρώπης, με τη συμμετοχή περισσότε-
ρων από 60 δυτών. Τα περισσότερα δί-
χτυα είναι φτιαγμένα από νάιλον, ένα
πολύτιμο πολυμερές πλαστικό, το ο-
ποίο μπορεί να ανακυκλωθεί και να χρη-
σιμοποιηθεί στην κλωστοϋφαντουργία.
Η «αναγέννηση» των διχτυών αλιείας
μπορεί να υποστηρίξει επιχειρηματικά
μοντέλα που προσφέρουν μια αυτοτρο-
φοδοτούμενη και επεκτάσιμη λύση στο
πρόβλημα των απορριπτέων διχτυών α-
λιείας σε όλη την Ευρώπη.

Το MEDASSET συντονίζει τις δρά-
σεις του Healthy Seas στην Ελλάδα:
1. Συνεργάζεται με αλιευτικούς συλ-

λόγους και ιχθυοκαλλιέργειες για τη

συλλογή διχτυών προς απόρριψη.
2. Σε συνεργασία με ειδικούς τεχνι-

κούς δύτες διεξάγει υποθαλάσσι-
ους καθαρισμούς.

3. Επικοινωνεί τις δράσεις της πρωτο-
βουλίας για να ενημερώσει και να
ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη
για το θέμα των διχτυών «φαντα-
σμάτων».

4. Επιδιώκει την εμπλοκή και άλλων
συνεργατών που θα λειτουργήσουν
ως κοινωνοί του μηνύματος.

Η ΑΝΙΜΑ και η Ελληνική 
Ερπετολογική Εταιρεία 
καταγγέλλουν 
τη δημόσια θανάτωση 
φιδιού στις Σέρρες  

Κ
οινό Δελτίο Τύπου εξέδωσαν
στις 3 Ιουνίου 2015 η Ελληνι-
κή Ερπετολογική Εταιρεία και

η ΑΝΙΜΑ, με αφορμή την υπερβολική
προβολή τόσο στο διαδίκτυο όσο και
στην τηλεόραση ενός περιστατικού δη-
μόσιας θανάτωσης φιδιού στις Σέρρες.

Οι δύο περιβαλλοντικές οργανώσεις
αναφέρουν: «Τις τελευταίες ημέρες
προβάλλεται ιδιαίτερα από τηλεοπτικά
κανάλια και ιστοσελίδες η άγρια και
βάναυση θανάτωση ενός φιδιού στις
Σέρρες. Στην ολιγόλεπτη μαγνητοσκό-
πηση ένας πολίτης διηγείται λεπτομε-
ρώς τη θανάτωση του άτυχου ζώου. Η
γλαφυρότητα της περιγραφής και η
φύση της διήγησης έχουν προκαλέσει
πολλά σκωπτικά σχόλια, αλλά και υ-
περβολικές φοβικές τοποθετήσεις στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το σημα-
ντικό όμως στοιχείο που διαφεύγει, α-
κόμα και από σοβαρές εκπομπές και ε-
φημερίδες, είναι το αξιόποινο της πρά-
ξης. Το φίδι που σκοτώθηκε είναι ένας
νεαρός σαπίτης (Malpolon insignitus),

είδος ακίνδυνο για τον άνθρωπο, το ο-
ποίο προστατεύεται από την εθνική
(Προεδρικό Διάταγμα 67/1981) και τη
διεθνή (Παράρτημα ΙΙΙ της Σύμβασης
της Βέρνης) νομοθεσία. Μάλιστα στο
Άρθρο 3 του ΠΔ 67 υπογραμμίζεται
ρητώς ότι “απαγορεύεται ο φόνος, η
κακοποίηση, ο τραυματισμός ή η καθ’
οιονδήποτε τρόπο πρόκληση βλάβης”
των ειδών που αναφέρονται στο Άρ-
θρο 1 του ΠΔ (όπου περιλαμβάνεται
και ο Σαπίτης).

Αντί της διακωμώδησης ή των υπερ-
βολικών, πλήρως αντιεπιστημονικών
τοποθετήσεων, οι σοβαρές πηγές ε-
νημέρωσης οφείλουν να προβάλλουν
την ανάγκη προστασίας της μοναδι-
κής ελληνικής βιοποικιλότητας, αλλά
και τον παραβατικό χαρακτήρα αντί-
στοιχων πράξεων. Το σημαντικό στοι-
χείο που διαφεύγει, ακόμα και από
σοβαρές εκπομπές και εφημερίδες,
αλλά όπως φαίνεται και από το τοπικό
δασαρχείο, είναι το αξιόποινο της
πράξης. Θα αντιδρούσαν άραγε με
τον ίδιο τρόπο αν αντί φιδιού το βασα-
νιζόμενο ζώο ήταν σκυλάκι ή γατάκι;

Οι δικαστικές αρχές πρέπει να προ-
στατεύουν και να εφαρμόζουν τον νό-
μο όταν αυτός καταπατείται. Η βιο-
ποικιλότητα της χώρας αποτελεί εθνι-
κό πλούτο. Η καταστροφή της οδηγεί
σε περαιτέρω εκφυλισμό της δυναμι-
κής της Ελλάδας. Η προστασία της
είναι υπόθεση και υποχρέωση όλων
των πολιτών».
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Για πρώτη φορά 
ροδοπελεκάνοι φώλιασαν
στη λίμνη Κάρλα!

Σ
τα τέλη Ιουνίου 2015, οι ορνι-
θολόγοι-ερευνητές της Εται-
ρίας Προστασίας Πρεσπών

(ΕΠΠ) και του Φορέα Διαχείρισης της
Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας-
Μαυροβουνίου-Κεφαλοβρύσου-Βελε-
στίνου επιβεβαίωσαν για πρώτη φορά
φώλιασμα ροδοπελεκάνων στον ταμι-
ευτήρα της λίμνης Κάρλα, καθώς βρέ-
θηκαν εννέα φωλιές με αυγά.

Πρόκειται για ιστορικής σημασίας
γεγονός, καθώς δεν είχε παρατηρηθεί
ξανά φώλιασμα του είδους αυτού μα-
κριά από τις δύο μοναδικές ως τώρα
γνωστές αποικίες στη Νοτιανατολική
Ευρώπη, στο Δέλτα του Δούναβη και
στη λίμνη Μικρή Πρέσπα. 

Η Κάρλα είναι επίσης και η τέταρτη
αποικία αργυροπελεκάνων, ενός ακό-
μα απειλούμενου πτηνού, στην Ελλά-
δα. Το 2009, ελάχιστους μήνες μετά
την ολοκλήρωση του ταμιευτήρα της
Κάρλας και την έναρξη εισόδου των
πρώτων υδάτων, εμφανίστηκαν οι
πρώτοι αργυροπελεκάνοι ενώ η πρώ-
τη φωλιά δημιουργήθηκε το 2012. Φέ-
τος, οι φωλιές των αργυροπελεκάνων
ξεπερνούν τις 100 με περίπου 1.000
πτηνά. Έτσι, η σημασία του ταμιευτή-
ρα της Κάρλας για  δύο σπάνια είδη
πουλιών της Ευρώπης, ξεπερνά τα
σύνορα της Ελλάδας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των επιστη-
μόνων της Εταιρείας Προστασίας
Πρεσπών και του Φορέα Διαχείρισης
της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρ-
λας-Μαυροβουνίου-Κεφαλοβρύσου-
Βελεστίνου, οι οποίοι παρακολουθούν
συστηματικά την εξέλιξη των πληθυ-
σμών των πελεκάνων στην Κάρλα, οι
ροδοπελεκάνοι άρχισαν να εμφανίζο-

νται στην περιοχή το φθινόπωρο του
2013. Από τότε, οι αριθμοί του είδους
συνεχώς αυξάνονταν, με αποκορύφω-
μα το φθινόπωρο του 2014 οπότε και
ξεπέρασαν τα 550 πουλιά.  Το 2015, οι
πολύ υψηλοί αριθμοί ροδοπελεκάνων
στον ταμιευτήρα της Κάρλας κατά τη
διάρκεια της άνοιξης προξένησαν με-
γάλη εντύπωση και έτσι μετά από ε-
ντατική παρατήρηση και έρευνα με ει-
δικά τεχνολογικά μέσα, τεκμηριώθηκε
η ύπαρξη εννέα φωλιών ροδοπελεκά-
νων με αυγά στα τέλη Ιουνίου.

Ο ταμιευτήρας της πρώην λίμνης
Κάρλα τείνει να εξελιχθεί σε ιδιαίτε-
ρης σημασίας τόπο για τα υδρόβια
πουλιά και μάλιστα για τους πελεκά-
νους. Η παρουσία και των δύο ειδών
πελεκάνων στην  τέως λίμνη Κάρλα ή-
ταν γνωστή για πάνω από 70 χρόνια,
αλλά δεν υπήρχαν αποδείξεις για φώ-
λιασμα των πουλιών εκεί. 

Είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί ότι
η Πολιτεία πρέπει να εξασφαλίσει τις
συνθήκες εκείνες που θα εγγυώνται τη
συνέχιση του φωλιάσματος των πελε-
κάνων στον ταμιευτήρα της Κάρλας
και στο μέλλον. Όπως αναφέρει σε α-
νακοίνωσή της η Εταιρεία Προστασίας
Πρεσπών: «Όλες οι δομές του Υπουρ-
γείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Πε-
ριφέρειας και των δήμων πρέπει να
φροντίσουν ώστε τα πτηνά να έχουν
χώρο φωλιάσματος και να τηρούνται α-
παρέγκλιτα οι όροι πλήρωσης του ταμι-

ευτήρα χωρίς αυξομειώσεις, να μην υ-
πάρχει ανθρώπινη ενόχληση και απειλή
εναντίον τους, η ποιότητα των νερών
και των ψαριών να είναι ασφαλής τόσο
για τα πουλιά όσο και για όλες τις αν-
θρώπινες δραστηριότητες και βεβαίως
ο Φορέα Διαχείρισης Κάρλας να ενι-
σχυθεί έτσι ώστε να συνεχίσει απρό-
σκοπτα τη λειτουργία του». 

Η σχέση των Ελλήνων 
με τις ηλεκτρικές 
και ηλεκτρονικές συσκευές 

Σ
ύμφωνα με δημοσίευμα στην
ιστοσελίδα του ΣΕΠΕ που ε-
πικαλείται στοιχεία του Tech-

onomic της Samsung, το μέσο νοικο-
κυριό στην Ελλάδα διαθέτει δεκαεν-
νέα ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συ-
σκευές, μεταξύ αυτών δύο τηλεορά-
σεις και τουλάχιστον ένα tablet.

Ο μέσος χρόνος χρήσης των συ-
σκευών είναι κάτι περισσότερο από
μία ώρα. Το 99% των νοικοκυριών έ-
χει στην κατοχή του ένα, τουλάχι-
στον, κινητό τηλέφωνο, με το 97% να
το χρησιμοποιεί σε καθημερινή βάση,
κυρίως, για να μπει στο email (96%),
σε μηχανές αναζήτησης (87%) και σε
ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης
(87%). Το ποσοστό χρήσης για την
τηλεόραση φτάνει στο 90% σε καθη-
μερινή βάση, αντίστοιχο με το ποσο-
στό που αφορά τη χρήση ηλεκτρονι-
κού υπολογιστή ή laptop.

Η μελέτη διαπιστώνει ότι ο Έλλη-
νας είναι στενά συνδεδεμένος με το
tablet του. Έτσι, ενώ μόλις το 48%
των νοικοκυριών στην Ελλάδα χρησι-
μοποιεί το tablet καθημερινά, ο χρό-
νος χρήσης ξεπερνάει και αυτόν των
κινητών τηλεφώνων (που είναι 1 ώρα
και 15 λεπτά), φτάνοντας στη μία ώρα
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και 20 λεπτά. Ημερησίως οι Έλληνες
αφιερώνουν την περισσότερη ώρα
στην τηλεόραση, την οποία παρακο-
λουθούν κάτι λιγότερο από τρεις ώ-
ρες καθημερινά.

Από πλευράς δαπανών για περιεχό-
μενο, σύμφωνα με το δείκτη, το πο-
σοστό των Ελλήνων που πληρώνουν
για stream περιεχόμενο ανέρχεται σε
20% σε μηνιαία βάση. Μάλιστα, το με-
γαλύτερο ποσοστό (56%) πλήρωσε
για να κατεβάσει μουσικό περιεχόμε-
νο συγκριτικά με οποιοδήποτε άλλο
περιεχόμενο. Όπως προκύπτει από
τα στοιχεία του Techonomic Index,
στην Ελλάδα, το 41% χρησιμοποιεί το
smartphone ή tablet του για gaming ή
εφαρμογές για ψυχαγωγία σε εβδο-
μαδιαία βάση, παρ’ όλα αυτά δεν ξο-
δεύει ιδιαίτερα μεγάλα ποσά για αυ-
τόν το λόγο (€9/μήνα). Αντίστοιχα και
στις δαπάνες, που αφορούν σε εκπαι-
δευτικό περιεχόμενο, ο μέσος όρος ε-
νηλίκων στην Ελλάδα ξοδεύει 10€/μή-
να, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο, που έ-
χει την πρωτιά, ξοδεύει 18,5 € / μήνα.

Ελληνικό ψάρι 
ξεγελά 
τους ψαράδες

Γ
ερμανοί ιχθυολόγοι που διε-
νήργησαν πειράματα σε 53
θαλάσσιες περιοχές της νή-

σου Μαγιόρκα στην Ισπανία, συνέκρι-

ναν τις διαφορετικές αντιδράσεις δύο
ειδών ψαριών, της πέρκας και του
σπάρου (Diplodus annularis). Η θα-
λασσινή πέρκα Serranus scriba, ένα
ψάρι που απαντάται και στις ελληνι-
κές θάλασσες έχει την ικανότητα να
αποφεύγει τις περιοχές όπου ρίχνουν
δίχτυα οι ψαράδες. Η πέρκα είναι έ-
νας παρορμητικός, επιθετικός θηρευ-
τής που τρέφεται με ψάρια και μικρά
καρκινοειδή, ενώ ο σπάρος, πιο επι-
φυλακτικός, τρώει φύκια και δίθυρα
μαλάκια που στέκονται ακίνητα στον
βυθό.

Η βιντεοσκόπηση των πειραμάτων
έδειξε ότι σε πολυψαρεμένους τό-
πους όπου υπάρχουν πολλά αλιευτι-
κά εργαλεία, η πέρκα γίνεται πολύ
πιο επιφυλακτική απέναντι στα δολώ-
ματα και αποφεύγει τα αγκίστρια. Στη
συμπεριφορά του ούτως ή άλλως επι-
φυλακτικού σπάρου δεν παρατηρή-
θηκαν διαφοροποιήσεις.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι
το φαινόμενο μπορεί να ισχύει και
για άλλα είδη σαρκοφάγων ψαριών.
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να
αναπροσαρμοστούν προς τα πάνω οι
εκτιμήσεις των αλιευτικών αποθεμά-
των, αφού τα θεωρούμενα ως εξα-
φανισμένα ψάρια θα έχουν μετανα-
στεύσει σε άλλες πιο ήρεμες περιο-
χές.

Η μελέτη δημοσιεύεται στην επιθε-
ώρηση Canadian Journal of Fisheries
and Aquatic Sciences.

Τα θαλασσοπούλια 
αφανίζονται

Ε
κτός από τα θαλάσσια είδη,
η υπεραλίευση και η ευρύτε-
ρη υποβάθμιση των θαλασ-

σών και των ωκεανών του πλανήτη α-
φανίζουν και τα θαλασσοπούλια. Σύμ-
φωνα με νέα έρευνα επιστημόνων
του Πανεπιστημίου της Βρετανικής
Κολομβίας που δημοσιεύεται στην ε-
πιθεώρηση PLoS ONE οι πληθυσμοί
των θαλασσοπουλιών έχουν μειωθεί
σχεδόν κατά 70% σε σύγκριση με τη
δεκαετία του 1950. Οι ερευνητές με-
λέτησαν 500 αποικίες θαλάσσιων
πτηνών σε όλο τον κόσμο, οι οποίες
εκτιμάται ότι αντιστοιχούν στο 19%
του παγκόσμιου πληθυσμού και θεω-
ρούνται αντιπροσωπευτικό δείγμα.
Το ακριβές ποσοστό της μείωσης υ-
πολογίζεται σε 69,5%, ποσοστό που
αντιστοιχεί σε απώλεια 230 εκατομ-
μυρίων πουλιών σε 60 χρόνια.

Εκτός από την υπεραλίευση, τα θα-
λασσοπούλια εξοντώνονται από αλι-
ευτικά εργαλεία που παγιδεύουν τα
πτηνά, τη ρύπανση με πλαστικά που
εισέρχονται στο πεπτικό τους σύστη-
μα, τις διαρροές πετρελαίου, την ει-
σαγωγή ξένων θηρευτών σε αποικίες,
την απώλεια των ενδιαιτημάτων τους
και τις μεταβολές που προκαλεί η κλι-
ματική αλλαγή. Η επικεφαλής της με-
λέτης, Μισέλ Παλέτσνι σχολιάζει: «Τα
θαλασσοπούλια είναι ιδιαίτερα καλοί
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δείκτες της υγείας των θαλάσσιων οι-
κοσυστημάτων».

Έχει αποδειχθεί ότι τα θαλάσσια
πτηνά διαδραματίζουν σημαντικό ρό-
λο στη λειτουργία και πολλών χερσαί-
ων οικοσυστημάτων, καθώς οι κου-
τσουλιές τους μεταφέρουν θρεπτικά
συστατικά από τη θάλασσα στην ξηρά
και κυριολεκτικά προσφέρουν λίπα-
σμα σε μεγάλες παράκτιες εκτάσεις.

Νέα δεδομένα δείχνουν 
ότι το πόσιμο νερό τελειώνει

Ε
ρευνητές του Πανεπιστημίου
της Καλιφόρνια στο Ιρβάιν
χρησιμοποιώντας δορυφορι-

κά δεδομένα των δίδυμων δορυφό-
ρων GRACE της NASA, οι οποίοι με-
τρούν την ένταση του βαρυτικού πε-
δίου σε όλο τον πλανήτη, εξέτασαν
τους 37 μεγαλύτερους υδροφόρους
ορίζοντες της Υφηλίου. Η έρευνα έ-
δειξε ότι οκτώ από αυτούς εξαντλού-
νται δίχως να αναπληρώνονται με φυ-
σικό τρόπο, ενώ πέντε, ανάμεσά τους
και η Κεντρική Κοιλάδα της Καλιφόρ-
νια δέχονται πολύ ισχυρές πιέσεις
χωρίς να αναπληρώνονται επαρκώς.
Ένας στους τρεις υπόγειους ταμιευ-
τήρες νερού εξαντλείται με ρυθμούς
ταχύτερους από αυτούς που αναπλη-
ρώνεται, ενώ δεν γνωρίζουμε με ακρί-
βεια τις ποσότητες νερού που έχουν
απομείνει στο εσωτερικό τους.

Σημαντικές πιέσεις δέχονται επίσης
οι υδροφόροι ορίζοντες στη Σαουδι-
κή Αραβία, την Ινδία, το Πακιστάν και
τη βόρεια Αφρική. Η μέγιστη επιβά-
ρυνση καταγράφεται στην Αραβική
Χερσόνησο, της οποίας ο υπόγειος
ταμιευτήρας αποτελεί σημαντική πη-
γή νερού για 60 εκατομμύρια ανθρώ-
πους. Στη δεύτερη θέση είναι η λεκά-

νη του Ινδού ποταμού στη βορειοδυ-
τική Ινδία και το Πακιστάν και στην
τρίτη θέση η λεκάνη Μούρζουκ-Ντιά-
ντο στη βόρεια Αφρική.

Οι παλαιότερες μελέτες των υπό-
γειων υδάτων βασίζονταν σε στατιστι-
κές αναλύσεις και εστίαζαν στις α-
ντλούμενες ποσότητες. Αυτές οι πε-
ριορισμένες εκτιμήσεις δεν ήταν α-
κριβείς γιατί είχαν τεράστιο εύρος
στατιστικού λάθους για να χρησιμο-
ποιηθούν στη διαχείριση των υδάτων.
Για παράδειγμα, παλαιότεροι υπολο-
γισμοί για την επάρκεια του Υδροφο-
ρέα της Βορειοδυτικής Σαχάρας κυ-
μαίνονταν από 10 έως 21.000 χρόνια.

Στην πρόσφατη μελέτη χρησιμο-
ποιήθηκαν δορυφορικά στοιχεία της
NASA σε βάθος 11 ετών σε συνδυα-
σμό με άλλους παράγοντες όπως ο
πληθυσμός, το κλίμα και η τοπική
χρήση του νερού. Οι δίδυμοι δορυφό-
ροι GRACE -γνωστοί ως Gravity Re-
cover και Climate Experiment- περι-
στρέφονται γύρω από τη Γη μετρώ-
ντας τη βαρυτική επίδραση του νε-
ρού. Οι διαφορές στις μετρήσεις δεί-
χνουν πόσο νερό κερδίζουν ή χάνουν
οι υδροφόροι ορίζοντες.

Οι ερευνητές συμπέραναν ότι τα α-
ποθέματα των υπόγειων υδάτων είναι
πολύ λιγότερα από αυτό που πιστεύα-
με, ενώ τονίζουν ότι θα πρέπει να γί-
νουν επιτόπιες γεωτρήσεις και έρευ-
νες για να διαπιστωθεί το ακριβές μέ-
γεθός τους. Ο Τζέι Φαμιγκλιέτι, καθη-

γητής του Πανεπιστημίου της Καλι-
φόρνια στο Ιρβάιν και ερευνητής του
Εργαστηρίου Αεριοπροώθησης (JPL)
της NASA δήλωσε: «Πιστεύω ότι θα
πρέπει να ερευνούμε τους υδροφό-
ρους ορίζοντες σαν να είχαν την ίδια
αξία με τα αποθέματα πετρελαίου.
Πρέπει να ανοίγουμε γεωτρήσεις για
νερό με τον ίδιο τρόπο που ανοίγουμε
γεωτρήσεις για άλλους πόρους». Αυτό
όμως είναι δύσκολο επειδή οι υδρο-
φόροι ορίζοντες συχνά βρίσκονται
βαθιά, κάτω από παχιά στρώματα ε-
δάφους. Σε ξηρότερες περιοχές, τα
υπόγεια ύδατα μπορεί να βρίσκονται
στα 600 μέτρα κάτω από το έδαφος.

Στην ερευνητική ομάδα συμμετεί-
χαν επιστήμονες της NASA, του Εθνι-
κού Κέντρου Ατμοσφαιρικής Έρευ-
νας, του Εθνικού Πανεπιστημίου της
Ταϊβάν και του Πανεπιστημίου της
Καλιφόρνια στη Σάντα Μπάρμπαρα.
Τα αποτελέσματα δημοσιεύονται στο
Water Resources Research, μια επιθε-
ώρηση της Αμερικανικής Ένωσης Γε-
ωφυσικής.

Η περίπτωση που ένα δάσος
ρυπαίνει το περιβάλλον

Η
καταστροφή των δασών του
πλανήτη αποτελεί ένα από
τα μεγαλύτερα περιβαλλο-

ντικά προβλήματα. Επίσης είναι γνω-
στό ότι η φύτευση δέντρων και η ανα-
δασώσεις αποτελούν λύσεις σε προ-
βλήματα όπως η καταστροφή των φυ-
σικών οικοσυστημάτων, η υπερθέρ-
μανση του πλανήτη, η ατμοσφαιρική
ρύπανση και η διάβρωση των εδαφών.

Όμως, ιάπωνες ερευνητές βρήκαν
μια εξαίρεση στον κανόνα: τις εγκατα-
λελειμμένες φυτείες δέντρων. Σύμφω-
να με τον επικεφαλή της μελέτης Μα-
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σαάκι Τσίβα, επίκουρο καθηγητή γεω-
πονίας στο Πανεπιστήμιο του Κιού-
σου: «Κατά τις δεκαετίες του 1950 και
του 1960 δημιουργήθηκαν πολλές φυ-
τείες κέδρων και κυπαρισσιών σε ιδιω-
τικές γαίες. Δεν πρόκειται για φυσικά
δάση, αλλά για φυτείες που δημιουρ-
γήθηκαν για εμπορικούς σκοπούς».

Από τότε, κυρίως λόγω δημογραφι-
κών μεταβολών, πολλές φυτείες εγκα-
ταλείφθηκαν. Οι φυτείες ήταν σχεδια-
σμένες με τρόπο ώστε ο μέγιστος α-
ριθμός δέντρων να φτάσει σε ηλικία
πλήρους ωρίμανσης, με αποτέλεσμα
τώρα ολόκληρες εκτάσεις κατακλύζο-
νται από ψηλά δέντρα που δεν αφή-
νουν το φως να φτάσει στο έδαφος. Έ-
τσι, τίποτα δεν φυτρώνει κάτω από τα
δέντρα σε αντίθεση με τα φυσικά οικο-
συστήματα όπου επικρατεί ισορροπία.

Τα ώριμα δέντρα απορροφούν λιγό-
τερα θρεπτικά συστατικά σε σύγκρι-
ση με τα νεότερα, που βρίσκονται σε
φάση ανάπτυξης και έτσι συγκεντρώ-
νεται περισσότερο άζωτο στο έδαφος
λόγω της εναπόθεσης οργανικής ύ-
λης που αποσυντίθεται, όπως πεσμέ-
νες βελόνες και φύλλα. Επειδή δεν υ-
πάρχει νεότερη βλάστηση να απορ-
ροφήσει το άζωτο, τα νερά της βρο-
χής το παρασύρουν με αποτέλεσμα
να καταλήγει σε υδάτινα σώματα ό-
που επιταχύνει τη μαζική ανάπτυξη
φυκών και τη δημιουργία “νεκρών ζω-
νών”. Με βάση τα παραπάνω, αυτές οι
εγκαταλειμμένες δεντροφυτείες μπο-

ρούν να συγκριθούν με τις φάρμες
βιομηχανικής κλίμακας, όπου λαμβά-
νουν χώρα αντίστοιχες διαρροές εξαι-
τίας των αζωτούχων λιπασμάτων.

Η ηχορύπανση παχαίνει!

Κ
αθημερινά περιβαλλόμαστε
από ήχους, που προέρχο-
νται από μηχανήματα που

κάνουν τη ζωή μας πιο άνετη όπως τα
αυτοκίνητα και τα αεροπλάνα. Δυστυ-
χώς, η έκθεσή μας στους θορύβους
αυτούς για μεγάλο χρονικό διάστημα
μπορεί να επηρεάσει το σώμα μας με
τρόπους που δεν φανταζόμαστε και
που δεν είναι πάντα αντιληπτοί.

Νέα σουηδική έρευνα συνδέει τον
περιβαλλοντικό θόρυβο με την δημι-
ουργία στρώματος λίπους στην περιο-
χή της μέσης Επιστημονική ομάδα του
Ινστιτούτου Περιβαλλοντικής Ιατρικής
του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης,
με επικεφαλής τον Δρ Γκόραν Περσά-
γκεν, ανέλυσαν στοιχεία που αφορού-
σαν περισσότερους από 5.000 ανθρώ-
πους. Οι ερευνητές βρήκαν ότι όσο
πιο δυνατός ήταν ο θόρυβος από την
κυκλοφορία των αυτοκινήτων, στο ο-
ποίο εκτίθεντο κάτοικοι σε διάφορες
περιοχές της Στοκχόλμης, τόσο μεγα-
λύτερη ήταν η αύξηση της περιφέρει-
ας της μέσης τους. Για την ακρίβεια,
υπήρξε αύξηση της τάξης του ενός ε-
κατοστού για κάθε αύξηση δέκα ντεσι-
μπέλ στα επίπεδα του θορύβου. Η αύ-
ξηση ισούται με τη διαφορά ανάμεσα
σε μια χαμηλόφωνη συνομιλία και το
επίπεδο θορύβου σε ένα μέσο σπίτι.
Μάλιστα, οι επιπτώσεις ήταν ακόμα
πιο σοβαρές όταν εξετάστηκαν τα επί-
πεδα του θορύβου των αεροσκαφών. 

Επίσης η επίπτωση είναι σωρευτική.
Δηλαδή, περισσότερες πηγές ηχορύ-

πανσης συνδυάζονται με αυξημένη πι-
θανότητα κοιλιακής παχυσαρκίας. Ο
κίνδυνος για μεγαλύτερη περίμετρο
μέσης αύξανε από 25% για όσους ε-
κτέθηκαν σε μόνο μια πηγή θορύβου
σε σχεδόν 50% για όσους εκτέθηκαν
και στις τρεις πηγές θορύβου, αυτοκί-
νητα, αεροπλάνα και τρένα. Όσον α-
φορά στην ηλικία, η συσχέτιση ισχύει
για άτομα κάτω των 60 ετών.

Οι ερευνητές εξηγούν ότι αυτό ο-
φείλεται στο ότι η ηχορύπανση προ-
καλεί άγχος στον οργανισμό, αυξάνο-
ντας την παραγωγή κορτιζόλης, μιας
ουσίας που σε υψηλά επίπεδα ευνοεί
την εναπόθεση λίπους κυρίως γύρω
από τη μέση. Ένας από τους ερευνη-
τές, ο καθηγητής Περσάγκεν δήλωσε
στον βρετανικό «The Independent» ότι
«η αυξημένη περιφέρεια της μέσης (ή
κεντρική παχυσαρκία) αποτελεί έναν
βασικό παράγοντα που συνδέεται με
τον διαβήτη τύπου 2 και μια σειρά καρ-
διαγγειακές παθήσεις. Επομένως, οι
προεκτάσεις των ευρημάτων για τη δη-
μόσια υγεία είναι δυνητικά σημαντικές
δεδομένης της αυξανόμενης και διευ-
ρυνόμενης έκθεσης στον θόρυβο της
κίνησης των αυτοκινήτων». Επίσης ο
θόρυβος επηρεάζει τις μεταβολικές
και καρδιαγγειακές λειτουργίες, ιδίως
εξαιτίας διαταραχής του ύπνου, πράγ-
μα που επιδρά στην όρεξη.

Η μελέτη δημοσιεύεται στο επιστη-
μονικό περιοδικό Occupational and
Environmental Medicine.



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




