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Ένωση Αθηνών
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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
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. ΜΕΛΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Χ.Δ. ΛΙΑΠΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΑΤΣΙΟΣ
NΙΚΟΣ ΠΑΓΚΑΣ
ΜΑΡΘΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. 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 100gr και Freelife Κento 150gr, 100% ανακυκλωμένο, πιστοποιημένo με FSC
(Αειφορική Δασική Διαχείριση).

Οικολογικές προδιαγραφές:

4. Η μεγαλύτερη ξηρασία της χιλιετίας πλήττει τη Μεσόγειο.
6. Στέρνες: Mια λύση από το παρελθόν
8. Η άγρια πανίδα της Αθήνας.

10. Αυξημένες φέτος οι πευκοκάμπιες στα δάση.
12. Οι πιο πράσινες χώρες του κόσμου.
14. Γιορτή χαράς και ελευθερίας από την ΑNIMA στο Αισθητικό Δάσος.
16. Κλάδεμα και προετοιμασία των δέντρων της ελιάς 

στον Ιστορικό Ελαιώνα με τους εθελοντές της Alpha Bank.
18. Αναδάσωση με τους εργαζόμενους-εθελοντές της LeasePlan Hellas 

στο Αισθητικό Δάσος.
20. 39 νέα είδη φυτών ανακαλύφθηκαν στην Ελλάδα, 

τα περισσότερα στα νησιά της.
22. Χρήση της πλαστικής σακούλας.
24. Τρεις υποψηφιότητες από την Ελλάδα στους φιναλίστ 

των βραβείων Natura 2000 για το 2016.
27. Η κοπή της βασιλόπιτας 2016.
28. Μικρές ειδήσεις.  
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Φωτογραφία εξωφύλλου: Ανθοφορία πάνω στη θάλασσα
© Mauro Pezzotta | Dreamstime
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Μ
ια νέα μελέτη της NASA, η ο-

ποία δημοσιεύθηκε στην επι-

στημονική επιθεώρηση Geo-

physical Research-Atmospheres, δείχνει

ότι η πρόσφατη ξηρασία που ξεκίνησε

το 1998 στην ανατολική Μεσόγειο (πε-

ριοχή Λεβάντε), στην οποία βρίσκονται

η Κύπρος, το Ισραήλ, η Ιορδανία, ο Λί-

βανος, η Παλαιστίνη, η Συρία και η

Τουρκία, είναι πιθανόν η χειρότερη ξη-

ρασία των τελευταίων 900 ετών.

Για να κατανοήσουν καλύτερα το πόσο

συχνά και πόσο σοβαρές στο παρελθόν ή-

ταν οι ξηρασίες στη Μεσόγειο, οι επιστή-

μονες χρησιμοποίησαν δεδομένα δακτυ-

λίων δέντρων από τον «Άτλαντα Ξηρα-

σίας Παλαιού Κόσμου» (Old World

Drought Atlas). Μεταξύ των ετών 1100

και 2012 οι ερευνητές βρήκαν ξηρασίες οι

οποίες συμπίπτουν με τις περιγραφές στο

ιστορικό αρχείο. Οι λεπτοί δακτύλιοι κα-

τέδειξαν τα ξηρά έτη ενώ οι παχιοί δακτύ-

λιοι κατέδειξαν έτη όταν το νερό ήταν ά-

φθονο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι επιστήμο-

νες καταφέρνουν να ανακατασκευάσουν

τη φυσική διακύμανση της ξηρασίας κατά

τη διάρκεια της τελευταίας χιλιετίας.

Εκτός από τον εντοπισμό των πιο ξη-

ρών ετών, οι ερευνητές εντόπισαν επίσης

μοτίβα στη γεωγραφική κατανομή των

ξηρασιών τα οποία παρέχουν ένα «δα-

κτυλικό αποτύπωμα» για τον προσδιορι-

σμό των βαθύτερων αιτίων. Μαζί, αυτά

τα στοιχεία δείχνουν το εύρος της φυσι-

κής διακύμανσης της εμφάνισης ξηρα-

σίας στη Μεσόγειο, κάτι το οποίο θα επι-

τρέψει στους επιστήμονες να προσδιορί-

σουν ξηρασίες οι οποίες προκαλούνται

από την ανθρωπογενή υπερθέρμανση

του πλανήτη. Η μελέτη αποτελεί μέρος

των συνεχιζόμενων εργασιών της NASA

για τη βελτίωση των υπολογιστικών μο-

ντέλων που προσομοιώνουν το κλίμα

σήμερα αλλά και στο μέλλον.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, το εύρος

κατά πόσο οι υγρές και οι ξηρές περίο-

δοι ήταν αρκετά μεγάλο, αλλά η πρό-

σφατη ξηρασία στην περιοχή Λεβάντε,

μεταξύ του 1998 και 2012, ξεχωρίζει ως

ΦΥΣΗ & ΖΩΗ4

Η μεγαλύτερη ξηρασία της χιλιετίας 

ΠΛΗΤΤΕΙ τη ΜΕΣΟΓΕΙΟ
H πρόσφατη ξηρασία 

που ξεκίνησε το 1998

στην ανατολική Μεσόγειο

(περιοχή Λεβάντε),

στην οποία βρίσκονται 

η Κύπρος, το Ισραήλ, 

η Ιορδανία, ο Λίβανος, 

η Παλαιστίνη, η Συρία και

η Τουρκία, είναι πιθανόν

η χειρότερη ξηρασία 

των τελευταίων 900 ετών
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μια περίοδος 50 τοις εκατό ξηρότερη α-

πό την ξηρότερη περίοδο των τελευταί-

ων 500 ετών, και 10 με 20 τοις εκατό

ξηρότερη από τη χειρότερη ξηρασία

των τελευταίων 900 ετών.

Οι επιστήμονες αναφέρουν στη μελέτη

τους: «Η Μεσόγειος είναι μια από τις πε-

ριοχές που ομόφωνα προβλέπεται, στα

κλιματικά μοντέλα, ότι θα ερημοποιηθεί

λόγω της ανθρωπογενούς αλλαγής του

κλίματος. Αυτή η μελέτη δείχνει ότι τα

δεδομένα της πρόσφατης περιόδου ξηρα-

σίας είναι διαφορετικά από ό,τι δείχνουν

τα δεδομένα από περασμένες ξηρασίες

στο αρχείο, πράγμα που σημαίνει ότι η

περιοχή Λεβάντε μπορεί ήδη να υφίστα-

ται τις επιπτώσεις της υπερθέρμανσης

του πλανήτη».

Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι

στο βόρειο τμήμα της Μεσογείου (Ελλά-

δα, Ιταλία, νότια Γαλλία, νότια Ισπανία)

διαμορφώνονται συνθήκες ξηρασίας, ό-

ταν η βορειοανατολική Αφρική είναι υ-

γρή και αντιστρόφως.

Οι αυξομειώσεις της ξηρασίας στη

Μεσόγειο σχετίζονται με το κλίμα του

Ατλαντικού. Ο μεγαλύτερος φυσικός

ρυθμιστής του κλίματος της Μεσογείου

είναι η Κύμανση του Βόρειου Ατλαντι-

κού, ένα φαινόμενο γνωστό στην επι-

στημονική κοινότητα ως ΝΑΟ (North

Atlantic Oscillation), το οποίο δημιουρ-

γείται από την ένταση στη διαφορά της

ατμοσφαιρικής πίεσης μεταξύ των υψη-

λών πιέσεων στην περιοχή των Αζορών-

Βερμούδων και τις χαμηλές πιέσεις στην

περιοχή της Ισλανδίας. Κατά περιόδους,

στη λεκάνη της Μεσογείου εισέρχονται

παρατεταμένα ρεύματα ζεστού και ξη-

ρού αέρα, με συνέπεια να μειώνονται οι

βροχές, να ανεβαίνει η θερμοκρασία και

τελικά να επικρατεί ξηρασία.

Όμως η κλιματική αλλαγή διαταράσ-

σει αυτά τα φυσικά φαινόμενα. Σύμφωνα

με τους Αμερικανούς ερευνητές, η μέχρι

σήμερα επιστημονική έρευνα είναι δύ-

σκολο να προβλέψει εάν οι τάσεις που

προκαλεί το ΝΑΟ θα αλλάξουν με την ε-

πίδραση της κλιματικής αλλαγής. Όμως,

ανεξάρτητα από τη δράση του ΝΑΟ, α-

ναμένουν ότι η κλιματική αλλαγή από

μόνη της θα προκαλέσει επιπτώσεις με

δύο διαφορετικούς τρόπους, οδηγώντας

σε εντονότερη λειψυδρία στην περιοχή

του Λεβάντε.

Ο πρώτος τρόπος που θα δράσει, αφο-

ρά την ελάττωση των βροχοπτώσεων και

των χιονοπτώσεων στην περιοχή, με α-

ποτέλεσμα να παρατηρηθεί ακόμα μεγα-

λύτερη μείωση στα αποθέματα υγρασίας.

Επίσης, η κλιματική αλλαγή φέρνει και

υψηλότερες θερμοκρασίες και κατά συ-

νέπεια μεγαλύτερη ξηρασία του εδάφους

και λειψυδρία. 

Οι ξηρασίες, σύμφωνα με τους Αμερι-

κανούς ερευνητές, μόνο πιο έντονες θα

γίνονται στο μέλλον, υπό την απειλή της

κλιματικής αλλαγής. Όλα τα κλιματικά

μοντέλα συνηγορούν σε ένα ξηρό μέλλον

για την ανατολική Μεσόγειο, όπου βρί-

σκεται και η χώρα μας. Και η νέα μελέτη

δείχνει ότι η ξηρασία στο Λεβάντε είναι ο

προάγγελος όσων θα ακολουθήσουν.

ΦΥΣΗ & ΖΩΗ 5

«Η Μεσόγειος είναι μια από τις περιοχές που ομόφωνα προβλέπεται, στα κλιματικά μοντέλα, ότι θα ερημοποιηθεί 
λόγω της ανθρωπογενούς αλλαγής του κλίματος». Βραχώδεις λόφοι στην έρημο Negev στο Ισραήλ (επάνω). 

Λόφος στη Σαμαριά (φωτογραφία αριστερά).
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ΦΥΣΗ & ΖΩΗ6

Σ
ε παγκόσμιο επίπεδο η κατα-

νάλωση νερού για διάφορες

χρήσεις (οικιακή, βιοτεχνική,

βιομηχανική, αρδευτική) αυ-

ξάνεται με ραγδαίους ρυθ-

μούς. Οι υδατικοί πόροι όμως δεν είναι

απεριόριστοι. 

Η διαχείριση των υδατικών πόρων απα-

σχολεί ολοένα και περισσότερο τους επι-

στήμονες, τους αρμόδιους φορείς αλλά

και τον τύπο, τόσο σε τοπικό όσο και σε

εθνικό επίπεδο. Οι λύσεις που προτείνο-

νται είναι αρκετές και μάλιστα μερικές α-

πό αυτές έχουν τις ρίζες τους στο μακρινό

παρελθόν. Στην Ελλάδα, ως τα μέσα του

εικοστού αιώνα, το ένα τρίτο των νοικο-

κυριών σε αγροτικές και απομακρυσμέ-

νες περιοχές διέθεταν υπόγειες υδατοδε-

ξαμενές. Ωστόσο, τις τελευταίες δεκαε-

τίες η πρακτική αυτή εγκαταλείφθηκε.

Η στέρνα είναι μια καλά μονωμένη “υ-

δαταποθήκη” επιφανειακή ή υπόγεια, ό-

που συλλέγεται το νερό της βροχής κατά

τις υγρές περιόδους και χρησιμοποιείται

τις ξηρές. Το νερό αυτό δεν χρησιμοποι-

είται ως πόσιμο, αλλά κυρίως για οικια-

κές χρήσεις, το πότισμα των ζωών και

των χωραφιών.

Οι στέρνες μπορούν να συμβάλλουν

κατά πολύ στην κάλυψη των αναγκών σε

νερό ιδιαίτερα για τα μικρά νησιά. To νε-

ρό είναι πηγή και σύμβολο της ζωής για

όλους τους πολιτισμούς και ιδιαίτερα για

εκείνους της Μεσογείου που αντιμετωπί-

ζουν συχνά καταστάσεις λειψυδρίας.

Στην Ελλάδα, στις νησιωτικές περιοχές

και αλλού, οι προσπάθειες των κατοίκων

να συλλέξουν, να αποθηκεύσουν με α-

σφάλεια το πόσιμο νερό, να το μεταφέ-

ρουν και να το χρησιμοποιήσουν σωστά

και με μέτρο ήταν από παλιά έντονες, ό-

πως μαρτυρούν σχετικά έργα και κατα-

σκευές όλων των χρονικών περιόδων.

Στο παρελθόν οι κάτοικοι των νησιών

κάλυπταν αρκετές από τις ανάγκες τους

με το νερό που συλλεγόταν στις στέρνες,

καθώς δεν υπήρχε η δυνατότητα μεταφο-

ράς νερού με τα υδροφόρα πλοία. Στα

νησιά του Αιγαίου, στη Μάνη, στους

Παξούς και σε κάθε άνυδρη περιοχή της

χώρας, οι στέρνες ήταν κομμάτι της οι-

κιακής οικονομίας. Υπόγειες ή στην επι-

φάνεια, λιθόκτιστες ή πελεκητές, θεω-

ρούνταν σημαντικό περιουσιακό στοι-

χείο, αφού εξασφάλιζαν το πιο πολύτιμο

αγαθό για το σπίτι ή το χωράφι. 

Οι στέρνες δεν υπήρχαν μόνο στην Ελ-

λάδα, αφού απαντούν σε όλες τις μεσο-

γειακές χώρες. Στέρνες υπήρχαν στην

Ελλάδα ήδη από τη μινωική εποχή. Στην

αρχαία Αθήνα ήταν πολύ διαδεδομένες,

παρόλο που υπήρχαν υδραγωγεία. Ο Α-

ριστοτέλης έγραψε ότι έπρεπε να υπάρ-

χουν σε κάθε σπίτι, ώστε η πόλη να έχει

επάρκεια νερού σε περίπτωση πολέμου.

Οι στέρνες κατασκευάζονται σε σπί-

τια, σε ρεματιές και σε πλαγιές. Όταν η

στέρνα χτίζεται σε κατοικία, τοποθετού-

νται κατάλληλες υδρορροές στην ταρά-

τσα έτσι ώστε το βρόχινο νερό που μα-

ζεύεται σε αυτήν να εισέλθει μέσα στην

στέρνα. Στην περίπτωση που η στέρνα

φτιάχνεται σε χωράφι, επιλέγονται εδά-

φη κατηφορικά και δημιουργούνται αυ-

λάκια έτσι ώστε το νερό των ψηλότερων

αναβαθμίδων να εισέρχεται στη στέρνα

μέσα από κατάλληλα ανοίγματα. Και

στις δύο περιπτώσεις (δηλαδή είτε φτιά-

χνονται σε κατοικίες είτε σε χωράφια) το

νερό οδηγείται στις στέρνες, αφού πρώ-

τα περάσει μέσα από φίλτρα. Τα φίλτρα

είναι απαραίτητα προκειμένου να συ-

γκρατήσουν φύλλα, χώματα, μικρούς

ζωικούς οργανισμούς κ.λπ. 

ΣΤΕΡΝΕΣ: 
Μια λύση από το παρελθόν
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ΦΥΣΗ & ΖΩΗ 7

Παλιότερα, στις εισόδους του νερού έ-

βαζαν αγκάθια για να εμποδίσουν διάφο-

ρα ζώα τα οποία θα μπορούσαν να προ-

καλέσουν τη μόλυνση του νερού. Επί-

σης, οι στέρνες χτίζονταν από πέτρα και

τις επικάλυπταν με πορσελάνη και άχυ-

ρα. Σήμερα χτίζονται από τσιμέντο, ενώ

χρησιμοποιούνται επίσης μονωτικά και

άλλα υλικά κατάλληλα για τη στεγανο-

ποίησή τους. Είναι πολύ σημαντικό να

μονώνονται και να στεγανοποιούνται

σωστά, έτσι ώστε να μην υπάρχουν απώ-

λειες νερού. 

Επίσης, είναι σημαντικό η σωστή επι-

λογή της τοποθεσίας που θα χτιστεί η

στέρνα. Ένα συχνό πρόβλημα που δημι-

ουργείται στις στέρνες είναι ότι εισχω-

ρούν οι ρίζες από δέντρα που βρίσκονται

κοντά σε αυτές, με αποτέλεσμα να προ-

καλούν ρωγμές στα τοιχώματα και να

χάνεται νερό. Γι αυτό τον λόγο, η στέρνα

χτίζεται μακριά από δέντρα που έχουν

μεγάλες ρίζες, όπως η συκιά και ο ευκά-

λυπτος και σε περίπτωση που εισχωρή-

σουν οι ρίζες στη στέρνα, αυτές πρέπει

να κοπούν και να στεγανοποιηθούν τα

τοιχώματα. 

Ένα πρόβλημα στο αποθηκευμένο νε-

ρό, είναι ότι η μακροχρόνια αποθήκευση

ευνοεί την ανάπτυξη μικροοργανισμών.

Για να αντιμετωπίσουν αυτές τις κατα-

στάσεις όσοι αποθήκευαν βρόχινο νερό

για πόσιμο, έριχναν στις δεξαμενές α-

σβέστη. Σήμερα όπου έχουν διατηρηθεί

τέτοιες δεξαμενές, διακρίνονται στον

πυθμένα υπολείμματα ασβέστη. Στις η-

μέρες μας, το πρόβλημα αντιμετωπίζεται

με χλωρίωση του νερού

Από το 2008 ο διεθνής οργανισμός

Global Water Partnership-Mediterranean

(GWP-Med) σε συνεργασία με μια ιδιωτι-

κή εταιρεία (Coca-Cola 3Ε) ξεκίνησαν έ-

να πρόγραμμα για την εφαρμογή και διά-

δοση περιβαλλοντικά φιλικών πρακτικών

για την αποτελεσματική συλλογή του

βρόχινου νερού και τη σωστή διαχείριση

των υδατικών πόρων. Οι πρακτικές αυτές

περιλαμβάνουν την εγκατάσταση και επι-

σκευή συστημάτων συλλογής βρόχινου

νερού, όπως παραδοσιακές στέρνες και

σύγχρονες, υπόγειες δεξαμενές, καθώς

και την ανάδειξη ήπιων τρόπων παρέμβα-

σης στη διαχείριση του νερού. Χάρη στο

πρόγραμμα, σε 28 νησιά των Δωδεκανή-

σων και των Κυκλάδων έχουν εγκαταστα-

θεί ή επισκευαστεί 50 συστήματα συλλο-

γής ομβρίων υδάτων και 3 μονάδες παρα-

γωγής πόσιμου νερού, που επιτυγχάνουν

ετήσια εξοικονόμηση 62,4 εκατ. λίτρων

νερού. Με την έγκριση του υπουργείου

Παιδείας η δημιουργία των υδατοδεξαμε-

νών αξιοποιήθηκε από τους εκπαιδευτι-

κούς σε προγράμματα περιβαλλοντικής

εκπαίδευσης των μαθητών και προβλήθη-

κε στις τοπικές κοινωνίες. Στόχος της εν-

διαφέρουσας πρωτοβουλίας, η προβολή

βιώσιμων μεθόδων για την ενίσχυση της

διαθεσιμότητας του νερού σε τοπικό επί-

πεδο και η εκπαίδευση των νέων για τη

σωστή διαχείριση του νερού.

Εκτός από τις μεμονωμένες ιδιωτικές

πρωτοβουλίες, ίσως η πολιτεία θα έπρε-

πε να ακολουθήσει το παράδειγμα αρκε-

τών πόλεων της Ευρώπης, όπου η κατα-

σκευή στερνών είναι υποχρεωτική, όχι

για να αντιμετωπιστεί η λειψυδρία, αλλά

για να συγκρατείται το νερό σε μεγάλες

βροχοπτώσεις και να μην προκαλούνται

πλημμύρες. Με τον ίδιο τρόπο, θα ήταν

καλή ιδέα να επανενταχθούν οι στέρνες

στην αρχιτεκτονική των νησιών και των

άλλων άνυδρων περιοχών. Η παραδο-

σιακή αρχιτεκτονική του τόπου μας, έχει

να μας διδάξει πολλά.

Επάνω, στόμιο και εσωτερικό στέρνας,
αριστερά αφίσες του διεθνή οργανισμού
Global Water Partnership-Mediter-
ranean (GWP-Med) σε συνεργασία με την
Coca-Cola 3Ε για τη σωστή διαχείριση
του νερού.

Αριστερή σελίδα, δεξαμενή νερού στην
Αρχαία Θήρα στη Σαντορίνη. Η πόλη ι-
δρύθηκε τον 8ο αιώνα π.Χ. από τους Λα-
κεδαιμόνιους (Δωριείς) και κατοικήθηκε
μέχρι τους πρωτοβυζαντινούς χρόνους.
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Ο
ι πράσινοι χώροι της Αθή-

νας είναι τυχαία χωροθετη-

μένοι, χωρίς σοβαρή συ-

ντήρηση και καταμέτρηση.

Οι λόφοι Ακρόπολης, Φι-

λοπάππου, Πνύκας, Αρείου Πάγου, Λυκα-

βηττού, Κολωνού, Σκουζέ, Στρέφη, Φινό-

πουλου, Αρδηττού, Αττικού Άλσους, τα

άλση Συγγρού, Σχολής Χωροφυλακής, Ε-

θνικού Κήπου-Ζαππείου, Πεδίου του Άρε-

ως, στο Γουδί, της Σχολής Ευελπίδων. Αν

στους παραπάνω χώρους προσθέσουμε

και τα νεκροταφεία, τα ρέματα και τον αρ-

χαιολογικό χώρο της Ακαδημίας Πλάτω-

νος, φτάνουμε στα 4.000 στρέμματα πρα-

σίνου στα συνολικά 44 τετραγωνικά χιλιό-

μετρα των διοικητικών ορίων του Δήμου

Αθηναίων. Αν λάβουμε υπόψη τις αμέτρη-

τες πολυκατοικίες, τις λεωφόρους, τα αυ-

τοκίνητα και την ηχορύπανση θα μας ήταν

δύσκολο να πιστέψουμε ότι υπάρχει άγρια

ζωή. Κι όμως η προσπάθεια καταγραφής

της άγριας ζωής, που πραγματοποιήθηκε

το 2015 από την αντιδημαρχία Πρασίνου

και Προστασίας Ζώων του Δήμου Αθη-

ναίων, απέδειξε ότι η πόλη διαθέτει μια

πλούσια άγρια πανίδα.

Η ύπαρξη θηλαστικών δεν πλησιάζει σε

αριθμούς αυτές άλλων μεγάλων πόλεων

της Ευρώπης, όπως τις αλεπούδες του

Λονδίνου ή τα αγριογούρουνα του Βερολί-

νου. Όμως στην Αθήνα ζούνε αλεπούδες

κυρίως στα ρέματα που συνδέονται με τα

γύρω βουνά ενώ πριν από λίγα χρόνια υ-

πήρξαν μαρτυρίες για μια αλεπού που ζού-

σε στα Τουρκοβούνια η οποία βρέθηκε να

ψάχνει για τροφή μέσα στο νοσοκομείο

Ελπίς. Οι παλιοί Αθηναίοι διηγούνται ιστο-

ρίες για κυνηγούς που πήγαιναν στους Α-

μπελόκηπους για λαγούς, αλλά πλέον μόνο

στις παρυφές της Πεντέλης και του Υμητ-

τού βρίσκει κανείς αγριοκούνελα. Το θη-

λαστικό που μπορεί κανείς να συναντήσει

συχνά στην Αθήνα είναι ο σκαντζόχοιρος.

Σκαντζόχοιροι υπάρχουν ακόμα στου Φι-

λοπάππου, στο Μαρούσι, στο Άλσος Συγ-

γρού, στα Βριλήσσια, ακόμα και στα λίγα

εναπομείναντα άδεια χωράφια του Ελαιώ-

να, και μπορεί κανείς να τους παρατηρήσει

τις ανοιξιάτικες νύχτες που βγαίνουν για

να τραφούν. Επίσης τα τελευταία χρόνια

παρατηρούνται σκιουράκια, σε διάφορα

σημεία του Εθνικού Κήπου. Σε όλη την

πόλη τα βράδια πετούν νυχτερίδες.

Τα μεγάλα πάρκα της πρωτεύουσας, φι-

λοξενούν επίσης, αρκετά ερπετά: Χελώ-

νες, τρανόσαυρες, αβλέφαροι, λιακόνια

και σιλιβούτια είναι τα πιο κοινά από αυ-

τά ενώ από τα φίδια συναντά κανείς, σπά-

νια πλέον, σπιτόφιδα, λαφιάτες και αγιό-

φιδα. Στα λίγα εναπομείναντα ρέματα των

Αθηνών ζούνε ακόμα κοινοί φρύνοι ενώ

είναι εντυπωσιακό ότι στο κέντρο της πό-

λης στα λίγα σημεία που βγαίνει ο Ηριδα-

νός ζούνε οι πανέμορφοι πράσινοι φρύ-

νοι. Επίσης, βάτραχοι και νεροχελώνες ε-

πιβιώνουν στον Ποδονίφτη, ο οποίος πριν

λίγα χρόνια φιλοξενούσε και ψάρια όπως

το ενδημικό σπάνιο αττικόψαρο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ορνιθοπανί-

δα της πόλης είναι ιδιαίτερα πλούσια,

σύμφωνα με μαρτυρίες των παρατηρη-

τών. Ο Λυκαβηττός φιλοξενεί 65 είδη

πουλιών, ανάμεσα στα οποία θα συνα-

ντήσουμε κατά περιόδους κουκουβάγιες,

βραχοκιρκινέζους, τσαλαπετεινούς, σι-

ροτσιχλόνια, παπαδίτσες, σπίνους, συκο-

φάγους, μυγοχάφτες, κοτσύφια, τσίχλες,

σπίζες, κ.ά. Το Αττικό Άλσος (Τουρκο-

βούνια) αποτελεί για τα άγρια πουλιά

H άγρια πανίδα της Αθήνας

M
il

an
 G

o
n

d
a 

| D
re

am
st

im
e

D
ig

o
ar

p
i 

| D
re

am
st

im
e

K
o

h
l 

W
ld

!

L
ar

s 
K

ar
ls

so
n



9ΦΥΣΗ & ΖΩΗ

και οι σταχτάρες (Apus apus), οι οποίες

τείνουν να εξαφανιστούν, γιατί η σύγχρονη

αρχιτεκτονική με τις ταράτσες τους στερεί

τις στέγες, κάτω από τις οποίες φωλιάζουν.

Στον Εθνικό Κήπο έχουν παρατηρηθεί

60 είδη πτηνών, μεταξύ των οποίων η δε-

καοχτούρα, ο κότσυφας, η ωχροστριτσί-

δα, ο μαυροτσιροβάκος, ο μυγοχάφτης,

το αηδόνι, ο καλόγερος, η γαλαζοπαπα-

δίτσα, ο σπίνος, η καρδερίνα, ο φλώρος,

η καρακάξα και το σπουργίτι. Tα πουλιά

που ξεχειμωνιάζουν στον Kήπο είναι ο

θαμνοψάλτης, ο μαυροσκούφης, ο δεν-

δροφυλλοσκόπος, ο χρυσοβασιλίσκος, ο

βασιλίσκος, ο κοκκινολαίμης, η τσίχλα,

οι παπαδίτσες (Parus ater, P. caeruleus, P.

lugubris) το ψαρόνι, ο δεντροτσοπανά-

κος, το φλυτζούνι και η κάργια.

Άλλα είδη πoυλιών μπορούμε να παρα-

τηρήσουμε και σε μικρότερα άλση και

δρόμους: Για παράδειγμα κιρκινέζια φω-

λιάζουν στα φουγάρα της «Τεχνόπολης»

στο Γκάζι και στους Στύλους του Ολυ-

μπίου Διός. Πλήθη πτηνών διαβιούν στον

λόφο Στρέφη και στην Ακαδημία Πλάτω-

μια νησίδα πράσινου. Η περιοχή έχει

τους πιο εκτεταμένους γκρεμούς στο λε-

κανοπέδιο, μεγάλα τμήματα των οποίων

δεν είναι φυσικά, αλλά απομεινάρια πα-

λιών λατομείων. Στην περιοχή έχουν κα-

ταγραφεί 100 είδη πουλιών, εκ των οποί-

ων τα 26 από αυτά αναπαράγονται στην

περιοχή. Στο Αττικό Άλσος παρατηρού-

νται βραχοκιρκινέζοι, πετρίτες, τσιχλο-

γέρακα, γερακίνες, τσίχλες, κεφαλάδες,

φυλλοσκόποι, πετροκότσυφες, γαλαζο-

κότσυφες, κουκουβάγιες, κ.λπ. 

Παρόμοια, η λοφοσειρά Ακρόπολης-Φι-

λοπάππου φιλοξενεί 90 είδη, όπως κού-

κους, καρδερίνες, αηδόνια, χρυσοβασιλί-

σκους, φλώρους. Στην Aκρόπολη, από πα-

λιά αλλά ακόμη και σήμερα, φωλιάζει η

κουκουβάγια (Athene noctua), σύμβολο

της θεάς Aθηνάς και της σοφίας. Στα βρά-

χια της Aκρόπολης, εκτός από τα περιστέ-

ρια (που εδώ και χιλιάδες χρόνια άφησαν

τις βραχώδεις ακτές κι ήρθαν στην πόλη),

φωλιάζουν τα βραχοκιρκίνεζα αλλά και οι

γαλαζοκότσυφες, με το όμορφο κελάηδη-

μά τους. Tην άνοιξη εμφανίζονται τα απο-

δημητικά πουλιά όπως το σταβλοχελίδονο

νος με χαρακτηριστικότερο όλων τους

τσαλαπετεινούς που σίγουρα θα συναντή-

σει κανείς διασχίζοντας τους περιμετρι-

κούς δρόμους. Σμήνη πράσινων μικρών

παπαγάλων έχουν καταγραφεί στο άλσος

Γουδί, στο Πεδίον του Άρεως, στον Κήπο

του Μουσείου, στη Μεσογείων και στην

Κηφισίας. Κοτσύφια θα ακούσει κανείς

να κελαηδούν στις πλατείες Κολωνακίου,

στη Νεάπολη Εξαρχείων και στη Φωκίω-

νος Νέγρη. Αρκετές καρακάξες θα δει κα-

νείς σε καλώδια και κολώνες της ΔΕΗ σε

όλη την πόλη, ενώ μερικές καρδερίνες έ-

χουν παρατηρηθεί στα δέντρα έξω από το

Δημαρχείο, στην οδό Λιοσίων.

Η πυκνοδομημένη Αθήνα όσο και αν α-

πορρίπτει με την πρώτη εικόνα την ύπαρ-

ξη άγριας ζωής αποτελεί ακόμα και στις

μέρες μας έναν θαυμάσιο βιότοπο για

πολλά είδη. Το μόνο που χρειάζεται κα-

νείς για να τα ανακαλύψει είναι να παρα-

τηρεί και όχι απλά να κοιτάζει. Έχοντας

αυτά τα δεδομένα στα χέρια μας δεν μπο-

ρούμε παρά να προσπαθούμε να διατηρή-

σουμε την άγρια ζωή στην Αθήνα και όσο

μπορούμε να την προστατεύουμε.
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Ο
φετινός Ιανουάριος και ο

Φεβρουάριος είχαν σχετι-

κά θερμό καιρό, με πολ-

λές ηλιόλουστες μέρες,

και έτσι οι κάμπιες των

πεύκων ξεκίνησαν νωρίς την παρέλασή

τους για την ολοκλήρωση και τη συνέχι-

ση του κύκλου της ζωής τους. Πρόκειται

για τις γνωστές μικρές σε μέγεθος, πορ-

τοκαλο-σκουρόχρωμες κάμπιες, την κά-

μπια των πεύκων ή πιτυοκάμπη ή την

κάμπια τη λιτανεύουσα (Thaumetopoea

pityocampa).

Σύμφωνα με πρώτες εκτιμήσεις των ε-

ρευνητών του Ινστιτούτου Δασικών Ε-

ρευνών Θεσσαλονίκης, οι πληθυσμοί της

κάμπιας εμφανίζονται φέτος αυξημένοι

στη Βόρεια Ελλάδα τουλάχιστον κατά

30-35%. Είναι χαρακτηριστικό πως οι λε-

γόμενες λιτανείες της κάμπιας, δηλαδή ό-

ταν κατεβαίνουν από τα δέντρα στο χώμα

και προχωρούν στη σειρά, εμφανίστηκαν

στη Θεσσαλονίκη ένα μήνα νωρίτερα απ’

ό,τι συνήθως.

Η κάμπια αποτελεί ένα στάδιο εξέλιξης

του εντόμου, που από το ωόν (αυγό) με-

τατρέπεται σε κάμπια (προνύμφη), νύμ-

φη και τελικά περί τον Ιούλιο - Αύγουστο

σε πεταλούδα. 

Η πευκοκάμπια, εμφανίζεται σε τερά-

στιους αριθμούς στις παραμεσόγειες πε-

ριοχές της νότιας Ευρώπης, της Βόρειας

Αφρικής και της Δυτικής Ασίας. Οι κά-

μπιες αυτές καταναλώνουν μεγάλο μέρος

του φυλλώματος των πεύκων με αποτέ-

λεσμα να περιορίζουν σημαντικά την α-

νάπτυξη των νεαρών δένδρων ενώ υψη-

λές προσβολές για συνεχόμενα έτη μπο-

ρεί να οδηγήσει και στην ξήρανση νεα-

ρών αλλά και μεγάλων σε ηλικία πεύκων.

Η παρουσία του εντόμου είναι αισθητή

στο 1/3 των πευκοδασών αλλά ζημιώνο-

νται κυρίως ζώνες όπου τα δένδρα υποσι-

τίζονται, το πευκοδάσος δεν «αναγεννιέ-

ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΦΕΤΟΣ 
ΟΙ ΠΕΥΚΟΚΑΜΠΙΕΣ 
ΣΤΑ ΔΑΣΗ

Σύμφωνα με πρώτες εκτιμήσεις των ερευνητών του Ινστι-

τούτου Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης, οι πληθυσμοί της

κάμπιας εμφανίζονται φέτος αυξημένοι στη Βόρεια Ελλάδα

τουλάχιστον κατά 30-35%, πιθανόν λόγω της αυξημένης

θερμοκρασίας.
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ται», συνήθως τεχνητά πευκοδάση ή α-

στικά άλση. Η κάμπια είναι το σημαντι-

κότερο και συνηθέστερο από τα έντομα

που προσβάλλουν τα πεύκα. Η επανα-

λαμβανόμενη προσβολή από την πευκο-

κάμπια τα εξασθενεί σημαντικά, καθι-

στώντας τα ευάλωτα σε δευτερογενείς

προσβολές από άλλα είδη εντόμων, κυ-

ρίως φλοιοφάγα και ξυλοφάγα έντομα. 

Συχνά παρατηρούμε, τις μεταξοειδείς

φωλιές τους, που τον χειμώνα βρίσκονται

στην κορυφή των δέντρων. Με τον τρόπο

αυτό εξασφαλίζουν πιο άμεση επαφή με

την ηλιακή ακτινοβολία, στοιχείο κρίσιμο

για τη διατήρηση της θερμοκρασίας μέσα

στη φωλιά, ειδικά όταν η θερμοκρασία

του περιβάλλοντος είναι χαμηλή, όπως

συμβαίνει τον χειμώνα. Στο τέλος του χει-

μώνα με αρχές άνοιξης, οι κάμπιες αρχί-

ζουν να εγκαταλείπουν ομαδικά τις φω-

λιές τους. Η μία προχωράει πίσω από την

άλλη δημιουργώντας μια «αλυσίδα» ή

«λιτανεία» με εκατοντάδες κάμπιες, η μία

πίσω από την άλλη. Στο μπροστινό μέρος,

στην κορυφή αυτής της πολυάριθμης αλυ-

σίδας βρίσκεται πάντα ένα θηλυκό. Μόλις

η στρατιά ανακαλύψει μια περιοχή με μα-

λακό και ηλιόλουστο χώμα μπαίνει μέσα

στο έδαφος και σε βάθος 10 με 20 εκατο-

στά. Εκεί μέσα στο έδαφος, κάθε κάμπια

δημιουργεί το δικό της κουκούλι μέσα

στο οποίο μεταμορφώνεται σε χρυσαλλί-

δα. Οι χρυσαλλίδες αυτές, μεταξύ Ιουλίου

και Αυγούστου, ως νυχτοπεταλούδες πλέ-

ον βγαίνουν από το κουκούλι τους, μέσα

από το έδαφος. Πρώτα «αναδύονται» από

το έδαφος τα αρσενικά και κατόπιν ακο-

λουθούν τα θηλυκά. Η ζωή τους ως νυ-

χτοπεταλούδες διαρκεί μόλις 2 ημέρες. Έ-

τσι αρχίζει το ζευγάρωμα και η παραγωγή

των αυγών. Η θηλυκιά νυχτοπεταλούδα ε-

ναποθέτει τα αυγά της σε ειδικής μορφής

κυλίνδρους-φωλιές, περικλείοντας τα αυ-

γά και τις πευκοβελόνες στο σημείο αυτό

με ένα προστατευτικό λεπιδοειδές περί-

βλημα που εκκρίνει από την κοιλιά της.

Μία νυχτοπεταλούδα μπορεί να γεννήσει

από 70 έως 100 αυγά και να φτιάξει μέχρι

και 5 φωλιές σε ένα δέντρο, αρχίζοντας έ-

τσι ένα νέο βιολογικό κύκλο, μια νέα γε-

νιά, για τη συνέχιση και τη διαιώνιση της

ζωής.

Οι κάμπιες διαθέτουν έναν εξαιρετικό

αμυντικό μηχανισμό. Όταν νιώσουν ότι

απειλούνται, για παράδειγμα όταν κάποι-

ος τις ακουμπήσει, εκτοξεύουν στον αέρα

μικροσκοπικά τριχίδια, τα οποία περιέ-

χουν τοξίνες που ερεθίζουν δέρμα, μάτια

και αναπνευστικό σύστημα. Προσοχή θέ-

λει στα μικρά παιδιά, τα οποία καθώς

παίζουν στο χώμα, μπορεί να τις πειρά-

ξουν. Οι ιδιοκτήτες σκύλων πρέπει επί-

σης να προσέχουν γιατί τα σκυλιά, επειδή

έχουν την τάση να μυρίζουν τα πάντα,

μπορεί να ενοχλήσουν τις κάμπιες και να

ταλαιπωρηθούν με αλλεργίες. Η ικανότη-

τα της κάμπιας των πεύκων να προκαλεί

παθολογικές δερματικές αντιδράσεις εί-

ναι γνωστή από την αρχαιότητα και η

πρώτη επίσημη αναφορά γίνεται από τον

Reaumur το 1736.

Η αντιμετώπιση της κάμπιας στο αστι-

κό ή περιαστικό περιβάλλον θέλει προσο-

χή. Οι αεροψεκασμοί έχουν απαγορευθεί

σε τέτοιες περιοχές. Σύμφωνα με την ι-

στοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Α-

νάπτυξης και Τροφίμων www.minagric.gr

οι τρόποι καταπολέμησης της πευκοκά-

μπιας είναι:

1. Μηχανικός. Ο τρόπος αυτός καταπολέ-

μησης της πευκοκάμπιας, απόλυτα φι-

λικός προς το περιβάλλον, συνίσταται

στο κόψιμο και κάψιμο της φωλιάς.

2. Χημικός. Τα τελευταία χρόνια εμφα-

νίστηκαν νέα αποτελεσματικά εντο-

μοκτόνα, τα οποία έχουν σαν βάση το

Diflubenzuron. Αυτά επηρεάζουν τη

σύνθεση της χιτίνης, με αποτέλεσμα το

έντομο να μην είναι σε θέση να προχω-

ρήσει στο επόμενο στάδιο της εξέλιξής

του και να νεκρώνεται (Αβτζής 1989).

3. Βιολογικός. Αυτός επιτυγχάνεται με τη

χρήση βιο-παρασκευασμάτων με βάση

το βακτήριο Bacillus thurigiensis. Η

δράση τους στηρίζεται στην παραγωγή

μιας κρυσταλλικής δενδοτοξίνης, η ο-

ποία σχηματίζεται κατά την πορεία της

σποριογέννεσης.

4. Με προσελκυστικές ουσίες (φερομό-

νες). Με τη βοήθεια των ουσιών αυ-

τών, είναι δυνατό, χρησιμοποιώντας ει-

δικές παγίδες, να προσελκυσθούν και

να παγιδευτούν τα αρσενικά μιας πε-

ριοχής.

Oι λιτανείες της κάμπιας, δηλαδή όταν κατεβαίνουν από τα δέντρα στο χώμα 

και προχωρούν στη σειρά, εμφανίστηκαν στη Θεσσαλονίκη 

ένα μήνα νωρίτερα απ’ ό,τι συνήθως.
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Ε
ίναι πραγματικότητα ότι οι

λίστες δεν είναι και η καλύτε-

ρη διαφήμιση για την Ελλά-

δα. Για παράδειγμα, στη δια-

φθορά, η Ελλάδα είναι 58η

στον κόσμο στον σχετικό κατάλογο που

συντάσσει η Διεθνής Διαφάνεια, κατα-

γράφοντας χειρότερες επιδόσεις από χώ-

ρες όπως η Μποτσουάνα, η Γκάνα και η

Ναμίμπια. Επίσης, σύμφωνα με τη λίστα

του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ,

στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας

είμαστε 81οι στον κόσμο, χειρότερα από

το Τατζικιστάν και τη Ρουάντα. Όμως, υ-

πάρχει μια λίστα όπου η χώρα μας τα πάει

καλύτερα από αρκετές άλλες χώρες, κα-

θώς η Ελλάδα είναι η 21η πιο «πράσινη»

χώρα στον κόσμο, σύμφωνα με τον περι-

βαλλοντικό δείκτη EPI (Environment 

Performance Index - Δείκτη Περιβαλλο-

ντικής Απόδοσης.

Τα διάσημα αμερικανικά Πανεπιστή-

μια Yale και Columbia σε συνεργασία με

το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF)

εδώ και 15 χρόνια καταρτίζουν έναν ετή-

σιο Δείκτη Περιβαλλοντικής Απόδοσης

(EPI) που κατατάσσει 180 χώρες με κρι-

τήριο τις επιδόσεις τους στην προστασία

των οικοσυστημάτων και της δημόσιας

υγείας. Στόχος είναι ο δείκτης να αποτε-

λέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια

των αρμοδίων για τη χάραξη εθνικών πε-

ριβαλλοντικών πολιτικών. Είναι η 15η

χρονιά που δημοσιεύεται η σχετική λίστα

του ΕPI, που αποτελεί μια έρευνα-ομπρέ-

λα για κάθε τι που έχει σχέση με το περι-

βάλλον στον κόσμο, από την ποιότητα

του αέρα και του νερού, μέχρι την προ-

στασία των ειδών ή την υπεραλίευση.

Στα βασικά συμπεράσματα της έρευ-

νας για το 2016 υπογραμμίζεται ότι κα-

ταγράφηκαν σημαντικές πρόοδοι στην

κλιματική πολιτική, τη μετάβαση στις α-

νανεώσιμες πηγές ενέργειας, την προ-

στασία της δημόσιας υγείας και τη δια-

τήρηση του νερού. Συντονισμένες προ-

σπάθειες δημιουργίας υποδομών ύδρευ-

σης και αποχέτευσης σε όλο τον κόσμο

συνέτειναν στη δραματική μείωση των

θανάτων από βακτήρια του νερού. Από

το 2000 μέχρι σήμερα, οι άνθρωποι χω-

ρίς πρόσβαση σε πόσιμο νερό μειώθη-

καν κατά το ήμισυ από ένα δισεκατομ-

μύριο σε 550 εκατομμύρια.

Από την άλλη πλευρά, η παγκόσμια κοι-

νότητα πρέπει να καταβάλλει τεράστιες

προσπάθειες σε άλλους τομείς όπου παρα-

τηρούνται καθυστερήσεις. Για παράδειγ-

μα μία στις τέσσερεις χώρες του δείκτη

δεν διαθέτουν μονάδες επεξεργασίας λυ-

μάτων. Τα αλιευτικά πεδία βρίσκονται σε

σημείο κατάρρευσης και η ατμοσφαιρική

ρύπανση ευθύνεται για το 10% των θανά-

των παγκοσμίως. Περισσότεροι από 3,5

δισεκατομμύρια άνθρωποι κατοικούν σε

χώρες με επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπαν-

σης μεγαλύτερα από τα κοινώς αποδεκτά

ως ασφαλή. Η ατμοσφαιρική ρύπανση δεν

συνδέεται με το επίπεδο οικονομικής ανά-

πτυξης αφού πλήττει τόσο τις ανεπτυγμέ-

νες όσο και τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Ο δείκτης EPI συντάσσεται για κάθε

μία χώρα με βάση εννέα παράγοντες, χω-

ρισμένους σε δύο βασικές κατηγορίες,

στη βιωσιμότητα του οικοσυστήματος

και στην υγεία. Στην πρώτη κατηγορία

αναζητούνται στοιχεία για έξι υποκατη-

γορίες: γεωργία, δάση, βιοποικιλότητα,

υδάτινοι πόροι, κλίμα και ενέργεια και α-

λιεία. Στη δεύτερη κατηγορία η έρευνα

στέκεται στην ποιότητα του αέρα, του

νερού καθώς και τους κινδύνους για την

υγεία λόγω του περιβάλλοντος.

Συνολικά η Ελλάδα είναι στην 21η θέ-

ση, με γενική επίδοση καλύτερη από χώ-

ρες με πλούσιους περιβαλλοντικούς πό-

ρους, όπως ο Καναδάς (25) και οι Ηνωμέ-

νες Πολιτείες (26) ή η Ιταλία (29). Η χώ-

ρα μας μάλιστα, εμφανίζει μια βελτίωση

του γενικού δείκτη στο 27,92% σε σύ-

γκριση με τις προ δεκαετίας μετρήσεις.

Ωστόσο δεν είναι όλα τα στοιχεία για

την Ελλάδα ικανοποιητικά. Στους ενάλι-

ους πόρους για παράδειγμα η χώρα μας

βρίσκεται στην 85η θέση, έχοντας κατα-

γράψει αρνητικές επιδόσεις σε σύγκριση

με το 2006. Στον τομέα του κλίματος και

της ενέργειας η Ελλάδα κατατάσσεται

στην 75η θέση, ενώ στην υποκατηγορία

της εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα α-

νά κιλοβατώρα η χώρα μας είναι 126η

στον κόσμο – μια θλιβερή υπενθύμιση ό-

τι αν και ζούμε σε μια ηλιόλουστη περιο-

χή με πολλούς ανέμους συνεχίζουμε να

προτιμούμε τα ορυκτά καύσιμα (π.χ. λι-

γνίτη) από τα αιολικά πάρκα.

Αντιθέτως στη 13 θέση είναι η «πράσι-

νη» επίδοση της Ελλάδας στη γεωργία

και στην 19η στον τομέα της ποιότητας

του νερού. Η καλύτερη επί μέρους επίδο-

ση της Ελλάδας είναι η προστασία των

ειδών που ζουν στην επικράτεια, υποκα-

τηγορία της βιοποικιλότητας – εδώ είμα-

στε οι έβδομοι καλύτεροι στον κόσμο.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η

Φινλανδία με σκορ 90,68. Η σκανδιναβι-

κή χώρα πετυχαίνει εξαιρετικές επιδό-

σεις στους τομείς «Υγειονομικές Επι-

πτώσεις», «Νερό και Υγιεινή» και «Βιο-

ποικιλότητα και Οικοσυστήματα».

Οι δέκα πιο πράσινες χώρες του κό-

σμου είναι οι παρακάτω:

1. Φινλανδία (90.68)

2. Ισλανδία (90.51)

3. Σουηδία (90.43)

4. Δανία (89.21)

5. Σλοβενία (88.98)

6. Ισπανία (88.91)

7. Πορτογαλία (88.63)

8. Εσθονία (88.59)

9. Μάλτα (88.48)

10. Γαλλία (88.20)

Φωτογραφίες: Eπάνω, πανοραμική άποψη,
Κέρκυρα. Δεξιά, στο Φαράγγι της Σαμαριάς.

Οι πιο Πράσινες
Χώρες του Κόσμου
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ΓΙΟΡΤΗ ΧΑΡΑΣ 
και ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  
από την ΑΝΙΜΑ στο ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ

Τ
α τελευταία χρόνια ο Σύλλογος

Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας

Ζωής ΑΝΙΜΑ οργανώνει μια γιορτή

χαράς και ελευθερίας στον Υμηττό,

που διαχειρίζεται η Φιλοδασική.

Με την συμμετοχή πολλών φίλων και εθελο-

ντών, απελευθερώνονται και επιστρέφουν στο

φυσικό περιβάλλον, πουλιά που κατάφεραν να

σωθούν και να γιατρευτούν, από τους εθελοντές

της ΑΝΙΜΑ και είναι πια έτοιμα να ξαναγυρί-

σουν στη φύση.

Έτσι την Κυριακή 3 Απριλίου το μεσημέρι,

παρουσία πάρα πολλών φίλων και εθελοντών,

απελευθερώθηκαν πουλιά που είχαν φροντίσει

και φιλοξενήσει οι εθελοντές της ΑΝΙΜΑ.
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Τ
ην Κυριακή 28 Φεβρουα-

ρίου 2016 οι εθελοντές της

Alpha Bank ήρθαν στον Ι-

στορικό Ελαιώνα στο Αι-

σθητικό Δάσος για να κλα-

δέψουμε και να προετοιμάσουμε τα δέ-

ντρα για την καρποφορία της νέας χρο-

νιάς.

Όσοι ασχολούνται με τις ελιές και το

λάδι, ξέρουν ότι και η ποιότητα και η πο-

σότητα εξαρτώνται κατά πολύ από τη

φροντίδα, το κλάδεμα και τη σωστή προ-

ετοιμασία των δέντρων της ελιάς.

Έτσι λοιπόν οι εθελοντές της Alpha

Bank, που τα τελευταία χρόνια έχουν

υιοθετήσει τον Ιστορικό Ελαιώνα, ήρ-

θαν να βοηθήσουν στις τόσο σημαντι-

κές δουλειές, που πρέπει να γίνουν αυ-

τήν την εποχή του χρόνου. Και επειδή

όλους μας ενδιαφέρει οι ελιές που θα

μαζέψουμε, πάλι μαζί το Φθινόπωρο να

είναι πολλές και το λάδι να είναι εξαιρε-

τικά παρθένο, δουλέψαμε εντατικά για

να φροντίσουμε τα δέντρα.

Έτσι το λάδι που θα προσφέρουμε, ό-

πως κάθε χρόνο, στα Ιδρύματα με παιδιά,

ελπίζουμε φέτος να είναι περισσότερο.

Σας ευχαριστούμε πολύ παιδιά.

ΚΛΑΔΕΜΑ και ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
των δέντρων της ελιάς στον Ιστορικό Ελαιώνα 
με τους εθελοντές της Alpha Bank
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Π
ιστοί στο ανοιξιάτικο ραντεβού για

αναδάσωση, καθαρισμό και φρο-

ντίδα των δέντρων στο Αισθητικό

Δάσος στον Υμηττό, που διαχειρί-

ζεται η Φιλοδασική, ήρθαν το Σάβ-

βατο 2 Απριλίου 2016 οι εργαζόμενοι-εθελοντές

της LeasePlan Hellas με τις οικογένειές τους να

συνεχίσουν το φύτεμα των δέντρων στον λόφο

που, τα τελευταία χρόνια, έχουν αναλάβει να α-

ποκαταστήσουν.

Μέσα σε μια χαρούμενη ατμόσφαιρα με τον

καλό καιρό σύμμαχο και τα παιδιά να εξελίσσο-

νται σε πρώτης τάξεως φύλακες και προστάτες

του Δάσους, οι εθελοντές με την βοήθεια των αν-

θρώπων της Φιλοδασικής, σκαρφάλωσαν στο λό-

φο μεταφέροντας τα δέντρα για να τα φυτέψουν

στους λάκκους.

Η βοήθεια και η στήριξη της LeasePlan Hellas

τα τελευταία χρόνια, μας δίνει κουράγιο να συνε-

χίσουμε τις προσπάθειές μας να αποκαταστήσου-

με την περιοχή. 

Ευχαριστούμε πολύ παιδιά.

ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ με τους εργαζόμενους-εθελοντές
της LeasePlan Hellas στο Αισθητικό Δάσος 
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Η
χλωρίδα της λεκάνης της

Μεσογείου είναι αξιοση-

μείωτη. Τα 11.700 ενδημι-

κά φυτικά είδη ξεπερνούν

κατά πολύ τον αριθμό ό-

λων των ειδών που έχουν αναφερθεί

στην υπόλοιπη ήπειρο. Στην Ελλάδα και

ειδικότερα στις νότιες περιοχές της χώ-

ρας, 5.760 διαφορετικά είδη από τα ο-

ποία 1.200 είναι ενδημικά. Όμως μια

νέα ανακάλυψη έρχεται να προσθέσει

39 νέα είδη φυτών στα περίπου 5.760 εί-

δη της Ελληνικής χλωρίδας, σύμφωνα

με εργασία στην επιστημονική επιθεώ-

ρηση Phytotaxa. Το γεγονός γίνεται ακό-

μα πιο εντυπωσιακό, αν συλλογιστεί κα-

νείς ότι τα 38 από τα 39 είδη είναι ελλη-

νικά ενδημικά. Αυτό σημαίνει ότι δεν α-

παντώνται πουθενά αλλού στον κόσμο

παρά μόνο στη χώρα μας. Η μονογρα-

φία, 212 σελίδων, των Salvatore Brullo

από το Πανεπιστήμιο της Κατάνια και

Matthias Erben από το Πανεπιστήμιο

του Μονάχου αφορά αποκλειστικά το

γένος Λιμόνιο (Limonium) στην ελληνι-

κή επικράτεια, ένα έργο ζωής του πρώ-

του συγγραφέα, ο οποίος τα τελευταία

27 χρόνια έχει επικεντρωθεί στη μελέτη

των συγκεκριμένων ειδών στην Ελλάδα.

Παρά το ότι το γένος αυτό έχει ανα-

γνωρισθεί και μελετηθεί εδώ και σχεδόν

δύο αιώνες, το γένος Limonium στην

Ελλάδα παραμένει ελάχιστα κατανοητό.

Ο λόγος για αυτό είναι διπλός. Πρώτον,

υπήρξε μια έλλειψη μορφολογικών και

ονοματολογικών ερευνών σε αυτό το με-

γάλο σε αριθμό ειδών και πολύπλοκο γέ-

νος. Δεύτερον, η γεωφυσική διαμόρφω-

ση της ελληνικής ακτογραμμής είναι δύ-

σκολο να εξερευνηθεί. Αν και η έκταση

της Ελλάδας είναι μόνο 131.940 τετρα-

γωνικά χιλιόμετρα, τα χιλιάδες νησιά και

νησίδες δίνουν μαζί ένα εκτιμώμενο μή-

κος ακτογραμμής μεταξύ 13.676 χιλιο-

μέτρων (CIA World Factbook, 13/2/2013)

και 15.147 χιλιομέτρων.

Όντας τυπικά μεσογειακά είδη, με περί-

που 400 είδη προσαρμοσμένα σε συνθή-

κες υψηλής εδαφικής αλατότητας και κλι-

ματικής ξηρότητας, τα είδη του γένους

Limonium εξαπλώνονται κυρίως σε πα-

ράκτιους βιότοπους. Το γένος Limonium

έχει μελετηθεί καλά στο μεγαλύτερο μέ-

ρος της περιοχής της Μεσογείου, δηλαδή

στην Ιβηρική Χερσόνησο, στις Βαλεαρί-

δες Νήσους, στην Γαλλία, στην Ιταλική

Χερσόνησο, στην Σικελία, στην Σαρδη-

νία, στην Κορσική, στην Τυνησία, στην

Κυρηναϊκή και στην Τουρκία. Οι ερευνη-

τές, με εκδρομές στους βιότοπους, με συλ-

λογές βοτανικού υλικού και αναλύοντας

τα χαρακτηριστικά και τη μορφολογία από

3.000 δείγματα προσωπικών και μουσεια-

κών συλλογών, ανέβασαν τον συνολικό α-

ριθμό ειδών του γένους Limonium στην

Ελλάδα στα 86.

Η εργασία δείχνει τα περισσότερα είδη

του γένους Limonium φύονται περισσό-

τερο στα νησιά της Νότιας Ελλάδας. Τα

περισσότερα είδη, 25 στον αριθμό, βρί-

σκονται στην Κρήτη και ακολουθεί το

κοντινό νησί της Καρπάθου με 16 διαφο-

ρετικά είδη Limonium. Πολλά άλλα μι-

κρότερα Νησιά του Αιγαίου (Άνδρος,

Χίος,  Δονούσα, Κύθηρα, Μήλος, Πάρος,

Ρόδος) φιλοξενούν μεταξύ 7 και 8 ειδη

Limonium, με την εξαίρεση την Νάξο και

την Εύβοια, με 13 και 10 είδη αντίστοιχα.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα μικρά νησιά,

το γένος Limonium εκπροσωπείται από

39 νέα είδη φυτών 
ανακαλύφθηκαν στην Ελλάδα

τα περισσότερα στα νησιά της 

Ένα κοινό Limonium της Ανατολικής Μεσογείου, το Limonium graecum 
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μός των ειδών μειώνεται απότομα στη

Μακεδονία (3), τη Θεσσαλία (3), την Ή-

πειρο (2) και τη Θράκη (1).

Η εργασία τονίζει ότι ορισμένα από τα

νέα είδη έχουν εξαιρετικά μικρή γεωγρα-

φική εξάπλωση, που περιορίζεται σε ένα

ή μερικά γειτονικά νησιά ή σε μερικά

τμήματα της ακτής. Μερικά είδη είναι

τόσο σπάνια, που αντιπροσωπεύονται α-

πό ένα μόνο μικρό πληθυσμό ή μερικές

φορές από λίγους, απομονωμένους πλη-

θυσμούς, και σύμφωνα με τους ερευνη-

τές θα μπορούσαν δικαιολογημένα να

συμπεριληφθούν στις λίστες Ερυθρών

Δεδομένων. Χαρακτηριστικά παραδείγ-

ματα είναι το Limonium schinousae, το

οποίο συναντάται μόνο στο μικρό κυ-

κλαδίτικο νησί της Σχοινούσας, ή το

Limonium athinense που συναντάται μό-

νο στην περιοχή της Βούλας, μέσα στον

αστικό ιστό της Αττικής. 

5 ή 6 είδη στην Αμοργό, την Ίο, την Κά-

σο, την Κω, την Κύθνο, τη Σάμο, τη

Σχοινούσα, τη Σύρο, τη Θήρα και την

Τήνο, και 4 είδη στη Χρυσή, τη Μύκονο,

τη Σίφνο και τη Σίκινο. Ο αριθμός των

ειδών μειώνεται σε 3, 2 ή ακόμη και 1

στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Τα είδη

Limonium είναι σπάνια στα νησιά του

Βορείου Αιγαίου.

Ένας σημαντικός αριθμός ειδών Limo-

nium, πολλά από τα οποία είναι ενδημι-

κά, φύονται στα Ιόνια Νησιά, ιδιαίτερα

στην Κεφαλονιά (6), τη Λευκάδα (4), την

Κέρκυρα (3), την Ζάκυνθο (4), την Ιθάκη

(2), τους Παξούς (1), τους Αντίπαξους

(1), την Σταμφάνη (1) και την Άρπυια (1).

Η υψηλότερη συγκέντρωση των ειδών

του γένους Limonium στην ηπειρωτική

Ελλάδα είναι στις νότιες περιοχές, όπως

στην Πελοπόννησο (17 είδη), την Στερεά

Ελλάδα και την Αττική (15 είδη). Ο αριθ-

Οι ελληνικοί εκπρόσωποι του γένους

Limonium φυτρώνουν σε περιοχές που η

έντονη ξηρασία και η έλλειψη ανταγωνι-

σμού από άλλα φυτά επέτρεψε στους πλη-

θυσμούς τους να παραμένουν διαχρονικά

σταθεροί. Ωστόσο, αυτές οι φυτοκοινωνίες

είναι πολύ μικρές, και συχνά καταλαμβά-

νουν μια μικρή ζώνη βλάστησης λίγα μό-

λις μέτρα πλάτος, καθιστώντας τες οικολο-

γικά πολύ εύθραυστες. Η καταστροφή αυ-

τών των μικρο-οικοτόπων, κυρίως λόγω

της αστικοποίησης, του τουρισμού και άλ-

λων ανθρώπινων δραστηριοτήτων, συνεχί-

ζεται με γοργούς ρυθμούς σε πολλές παρά-

κτιες περιοχές της Ελλάδας και της Μεσο-

γείου γενικότερα και αναμφίβολα θα οδη-

γήσει στην πλήρη εξαφάνιση πολλών από

αυτά τα σπάνια ενδημικά είδη.

Πηγή: Brullo S. & Erben M. 2016. 
The genus Limonium (Plumbaginaceae) 
in Greece. Phytotaxa 240(1): 1-212.

Το Limonium athinense που συναντάται 
μόνο στην περιοχή της Βούλας, στην Αττική.

Το Limonium schinousae, το οποίο συναντάται
μόνο στο μικρό κυκλαδίτικο νησί της Σχοινούσας.
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Ή
δη η Σίφνος

και η Αλόν-

νησος έχουν

ενταχθεί στο

πρόγραμμα.

Οι δύο δήμοι έχουν υποβάλει

αίτημα στον Ελληνικό Οργανι-

σμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), ο

οποίος θα χορηγήσει από μία

μεγάλη πάνινη σακούλα σε κά-

θε οικογένεια και το εκπαιδευ-

τικό υλικό, με τις δημοτικές αρ-

χές να αναλαμβάνουν την εκ-

παίδευση των κατοίκων. Ταυ-

τόχρονα, εξετάζεται το ενδεχό-

μενο σύναψης συμφωνίας με

τις τοπικές υπεραγορές (σού-

περ μάρκετ), ώστε να παρέχουν

τις πλαστικές σακούλες έναντι

κάποιου αντιτίμου, προκειμέ-

νου να λειτουργήσει ως απο-

τρεπτικός λόγος για την προμή-

θειά τους. Η ανακύκλωση στην

Ελλάδα παραμένει σε ιδιαίτερα

χαμηλά επίπεδα με τα μεγαλύ-

τερα ποσοστά να τα έχουν οι

δήμοι Λειψών και Σύρου.

Τα χαρακτηριστικά που πα-

ρουσιάζουν τα νησιά, δηλαδή

το μικρό μέγεθος σε μόνιμο

πληθυσμό και έκταση, η άνιση

κατανομή της παραγωγής των

απορριμμάτων κατά τη διάρκεια του έ-

τους λόγω του τουρισμού, ο ολοένα αυ-

ξανόμενος όγκος τουριστών που δέχο-

νται, η ανάγκη για μεταφορά των ανακυ-

κλώσιμων υλικών διά θαλάσσης προς τα

κέντρα συγκέντρωσης και επεξεργασίας,

η απόσταση από τους τελικούς αποδέκτες

των ανακυκλωμένων υλικών, είναι μερι-

κές από τις βασικότερες επιπρόσθετες δυ-

σκολίες που υπάρχουν και που εντείνουν

το πρόβλημα με τις πλαστικές σακούλες

και τα στερεά απόβλητα γενικά.

Σε μια εποχή που η οικονομική δυ-

σπραγία έχει καθηλώσει την προώθηση

βιώσιμων προτάσεων, τα παραπάνω ελ-

ληνικά νησιά αποδεικνύουν έμπρακτα τη

βούλησή τους να προασπίσουν

τον φυσικό τους πλούτο και να α-

ποτελέσουν παράδειγμα και για

άλλες κοινότητες, υιοθετώντας

νέες πρακτικές και μια άλλη

κουλτούρα απέναντι στη διαχεί-

ριση του περιβάλλοντος.

Οι δράσεις εντάσσονται στο

πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Οδη-

γίας που προβλέπει μείωση της

χρήσης της πλαστικής σακούλας

από τον προσεχή Νοέμβριο. Συ-

γκεκριμένα, στις 28 Απριλίου

2015 το Ευρωπαϊκό Κοινοβού-

λιο ψήφισε νόμο για μείωση της

χρήσης της πλαστικής σακούλας

στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το

ήμισυ μέχρι το 2019. Το ελληνι-

κό υπουργείο Περιβάλλοντος θα

πρέπει είτε να λάβει μέτρα μείω-

σης της σακούλας τον Νοέμβριο

του 2016 ή να αποφασίσει τη

χρέωσή τους από τα καταστήμα-

τα από το 2018.

Λόγω της εργονομίας που προ-

σφέρει, αλλά και τη δυνατότητα

εκτύπωσης λογοτύπων στην επι-

φάνειά της, η χρήση της πλαστι-

κής σακούλας έχει επεκταθεί κα-

τά πολύ, με πάνω από 100 δισε-

κατομμύρια τεμάχια, να διατίθε-

νται κάθε χρόνο σε όλη την Ευ-

ρώπη. Ωστόσο, η υπερκατανάλωση και

η ανεξέλεγκτη απόρριψή της, οδηγεί σε

μόλυνση του περιβάλλοντος, αφού είτε

τμήματα λεπτού πλαστικού, είτε ολό-

κληρες σακούλες, διασκορπίζονται ρυ-

παίνοντας το χερσαίο και κυρίως το θα-

λάσσιο περιβάλλον με ζοφερές συνέπει-

ες για τους ζωντανούς οργανισμούς. Οι

ΧΡΗΣΗ της ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ

Δύο ακόμα νησιά, η ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ και η ΤΗΝΟΣ

πρόκειται να εφαρμόσουν πιλοτικό πρόγραμμα περιορισμού 

της χρήσης της πλαστικής σακούλας 

σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)

Το πλαστικό και ιδιαίτερα το πολυαιθυλένιο, από το ο-
ποίο κατασκευάζονται οι πλαστικές σακούλες, είναι εξαιρε-
τικά δύσκολο, να διασπαστεί υπό φυσιολογικές συνθήκες.
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πλαστικές σακούλες που πετάγονται

στη θάλασσα συχνά καταλήγουν στο

στομάχι θαλάσσιων ζώων και πτηνών,

με μοιραίες πολλές φορές συνέπειες για

τις φάλαινες, τις φώκιες και τους γλά-

ρους, καθώς και για πολλά απειλούμενα

είδη χελώνας. Στη Βόρεια Θάλασσα, το

94% όλων των πτηνών έχουν στο στο-

μάχι τους πλαστικές ύλες. Στην άλλη ά-

κρη της Ευρώπης, κατά μήκος της α-

κτής της Τοσκάνης, οι πλαστικές σα-

κούλες αποτελούσαν το 73% των πλα-

στικών αποβλήτων που συνέλεξαν τρά-

τες. Η ανεξέλεγκτη χρήση της πλαστι-

κής σακούλας και κατ' επέκταση η α-

πρόσεκτη απόρριψή της αποτελεί πρό-

βλημα και για τον τουριστικό τομέα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις κάθε χρόνο α-

πορρίπτονται στην Ευρώπη περίπου ο-

κτώ δισεκατομμύρια πλαστικές σακού-

λες. Το πλαστικό και ιδιαίτερα το πολυ-

αιθυλένιο, από το οποίο κατασκευάζο-

νται οι πλαστικές σακούλες, είναι εξαι-

ρετικά δύσκολο, να διασπαστεί υπό φυ-

σιολογικές συνθήκες, ενώ δεδομένου,

ότι προέρχεται από διεργασία του πε-

τρελαίου, το καθιστά σημαντικά επιβα-

ρυντικό για τους μη ανανεώσιμους φυ-

σικούς πόρους.

Η νέα νομοθεσία απαιτεί από τα κρά-

τη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να

περιορίσουν σταδιακά τη χρήση της

πλαστικής σακούλας με αρχικό ανώτα-

το όριο τις 90 σακούλες ανά άτομο ετη-

σίως από το 2019 και τις 40 σακούλες

το 2025, με την επιβολή μέτρων απο-

θάρρυνσης των καταναλωτών για την

προμήθειά της, κυρίως από τις αγορές

λιανικής, όπως είναι ο ορισμός αντιτί-

μου χρέωσης.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα παραδείγ-

ματα από χώρες, που έχουν επιβάλλει

τέτοιου είδους μέτρα, φαίνεται να έχουν

αποτέλεσμα, καθώς, στην Ιρλανδία, ό-

που επιβλήθηκε τέλος, ύψους 0,15 ευρώ

ανά πλαστική σακούλα, συντέλεσε στη

μείωση της χρήσης της κατά 80%, στη

διάρκεια 5 ετών, ενώ αντίστοιχο μέτρο

σε πόλη του Καναδά, έφερε μείωση στη

χρήση κατά 20% σε ένα έτος

Ορισμένες χώρες όπως η Ουγγαρία, η

Πορτογαλία, η Πολωνία και οι χώρες

της Βαλτικής χαρακτηρίζονται από πολύ

υψηλά ποσοστά χρήσης της πλαστικής

σακούλας -περισσότερες από 500 ανά ά-

τομο ετησίως– και θα πρέπει να προχω-

ρήσουν σε δραστικές αλλαγές για να

συμμορφωθούν με τα νέα όρια. Στην Ελ-

λάδα αντιστοιχούν 230 πλαστικές σα-

κούλες ανά άτομο, τον χρόνο. Από την

άλλη πλευρά, χώρες όπως η Φινλανδία,

το Λουξεμβούργο και η Γαλλία έχουν ή-

δη πετύχει τον αρχικό στόχο με 79 πλα-

στικές σακούλες ανά άτομο ετησίως.

Επιπλέον, η ευρωπαϊκή οδηγία, θα υ-

ποχρεώσει τις χώρες-μέλη της Ε.Ε. να

υποβάλλουν στοιχεία με την ετήσια κα-

τανάλωση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

να εκδώσει εκτελεστική πράξη σήμαν-

σης των βιοαποικοδομήσιμων και λιπα-

σματοποιήσιμων σακουλών, ενώ ενθαρ-

ρύνονται οι εκστρατείες για ενημέρωση,

ευαισθητοποίηση, αλλά και ανάληψη

ευθύνης, όσον αφορά στην κατανάλωση

της πλαστικής σακούλας, αλλά και στον

τρόπο απόρριψής της.

Άποψη της Σαντορίνης.

Ηλιοβασίλεμα στην Τήνο.
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Τ
ο Natura 2000 αποτελεί τον

ακρογωνιαίο λίθο της πολιτι-

κής της Ευρωπαϊκής Ένωσης

για τη φύση και τη βιοποικι-

λότητα. Θεσπισμένο δυνάμει

της οδηγίας της ΕΕ για τα πτηνά και της

οδηγίας της ΕΕ για τα ενδιαιτήματα,

πρόκειται για ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο

27.000 χερσαίων και θαλάσσιων περιο-

χών, που καλύπτουν περισσότερο από

18% της χερσαίας επιφάνειας και σημα-

ντικά τμήματα των θαλασσών που την

περιβάλλουν. Στόχος του δικτύου είναι

να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη επι-

βίωση των πλέον πολύτιμων και επαπει-

λούμενων ειδών και ενδιαιτημάτων της

Ευρώπης. Τα οικοσυστήματα που λει-

τουργούν καλά παρέχουν οφέλη για την

υγεία του ανθρώπου, την κοινωνία και

την οικονομία.

Γι’ αυτό τον λόγο, καθημερινά, χιλιά-

δες Ευρωπαίοι επενδύουν χρόνο, προ-

σπάθεια και γνώσεις για την προστασία

της φύσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανα-

γνωρίζει και πάλι τα εν λόγω επιτεύγμα-

τα απονέμοντας τα βραβεία Natura 2000

για εξαιρετικές υπηρεσίες στη διαχείρι-

ση και τη διατήρηση του δικτύου προ-

στατευόμενων περιοχών της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης. Μια ομάδα εμπειρογνωμό-

νων κριτών έχει επιλέξει 24 τελικούς υ-

ποψήφιους από τις 83 αιτήσεις. Περι-

λαμβάνονται έργα από Αυστρία, Βέλγιο,

Βουλγαρία, Γερμανία, Εσθονία, Ελλά-

δα, Ισπανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ουγγα-

ρία, Κροατία, Ιταλία, Λετονία, Ρουμανία

και το Ηνωμένο Βασίλειο. Μεταξύ των

φιναλίστ βρίσκονται και 3 υποψηφιότη-

τες από την Ελλάδα!

1. Η Σκύρος, το όρος Κόχυλας και οι

δράσεις του Προγράμματος LIFE του

Δήμου Σκύρου διακρίθηκαν στην

πρώτη αξιολόγηση για την απονομή

του Ευρωπαϊκού Βραβείου NATURA

2000 για το 2016. 

Το Όρος Κόχυλας, μια περιοχή του

δικτύου Natura 2000 στο νότιο τμή-

μα του νησιού της Σκύρου στο Αιγαίο,

είναι μια περιοχή που χαρακτηρίζεται α-

πό πλούσια βιοποικιλότητα. Φιλοξενεί

μια σειρά από ενδημικά φυτά που ανα-

πτύσσονται σε βραχώδεις και παράκτι-

ους οικοτόπους, τη μεγαλύτερη αποικία

στον κόσμο του γερακιού Μαυροπετρί-

τη (Falco eleonorae), την ενδημική Σαύ-

ρα της Σκύρου (Podarcis gaigeae) και

φυσικά τη μοναδική τοπική φυλή αλό-

γων, το γνωστό σε όλους Σκυριανό αλο-

γάκι. Η νότια Σκύρος αποτελεί εδώ και

αιώνες τον φυσικό βιότοπο της αυτόχθο-

νης μικρόσωμης φυλής των σκυριανών

αλόγων (Equus cabalus skyriano), μονα-

δική στον κόσμο σήμερα, χαρακτηρι-

σμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπό

τον κίνδυνο εξαφάνισης. Τα άλογα απο-

τελούν σημαντικό στοιχείο της αγροτι-

κής κληρονομιάς του νησιού αφού στο

παρελθόν οι Σκυριανοί τα χρησιμοποι-

ούσαν για τις γεωργικές τους εργασίες

κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Σήμερα υπάρχουν σε πολλά σημεία του

νησιού σε ιδιωτικές ιδιοκτησίες και σε ε-

πισκέψιμες φάρμες όπου γίνεται ελεγχό-

μενη αναπαραγωγή με στόχο τη διάσω-

ση του είδους. 

Αφού δεν ακολούθησε τη βαριά τουρι-

στική ανάπτυξη των άλλων νησιών του

Αιγαίου τα τελευταία 30 χρόνια, η Σκύ-

ρος εξακολουθεί να διατηρεί έναν χαρα-

κτήρα και ένα φυσικό και πολιτιστικό το-

πίο μοναδικής ομορφιάς που προσελκύει

καλή ποιότητα τουρισμού. Ωστόσο, η με-

γάλη αύξηση του τουρισμού τα τελευταία

χρόνια, η έλλειψη συμμετοχής από τους

Τρεις υποψηφιότητες από την Ελλάδα

στους φιναλίστ των βραβείων 

Natura 2000 για το 2016
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κατοίκους του νησιού σε ασκήσεις σχε-

διασμού και η μικρή γνώση σε τοπικό ε-

πίπεδο της σημασίας της φυσικής κληρο-

νομιάς της περιοχής, είχαν ως αποτέλε-

σμα να επιβαρυνθεί το περιβάλλον. Ο

Δήμος Σκύρου συνεργάζεται με τους ε-

ταίρους της δράσης για να κινητοποιήσει

τις παραγωγικές, πολιτισμικές και ανα-

πτυξιακές δυνάμεις στο νησί, παράλληλα

με τον σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον,

τον πολιτισμό και την παράδοση, προκει-

μένου να δημιουργηθεί ένα μοντέλο του-

ρισμού φιλικό προς το περιβάλλον. Με

την χρηματοδότηση της ΕΕ για το πρό-

γραμμα LIFE, οργανώθηκαν μορφές του-

ρισμού προσανατολισμένες στη βιοποικι-

λότητα, όπως ο οικοτουρισμός και η πα-

ρατήρηση πουλιών. Αυτό είχε ως αποτέ-

λεσμα να καθιερωθεί το Όρος Κόχυλας

ως ένας εξαιρετικός προορισμός οικοτου-

ρισμού. Έχει σχεδιαστεί ένα δίκτυο μονο-

πατιών συνολικού μήκους 38 χιλιομέ-

τρων που καλύπτει ολόκληρη την περιο-

χή του δικτύου Natura 2000 στο όρος. Το

δίκτυο των μονοπατιών προσφέρει δια-

δρομές παρατήρησης πουλιών, διαδρο-

μές επικεντρωμένες στα φυτά, καθώς και

αναρτημένες πληροφορίες για τα είδη εν-

διαφέροντος για να ενημερώνεται ο επι-

σκέπτης. Τα παραπάνω έχουν συνδυαστεί

με δράσεις διατήρησης της βιοποικιλότη-

τας και μια σειρά από πρωτότυπες πρω-

τοβουλίες επικοινωνίας για την ευαισθη-

τοποίηση του κοινού. Η μετατροπή του

μοντέλου μαζικού τουρισμού σε ένα πιο

βιώσιμο μοντέλο έχει καταφέρει να δημι-

ουργήσει σημαντικά έσοδα για την τοπι-

κή κοινότητα. Κατά τα τελευταία 3 χρό-

νια, περισσότεροι από 15.000 επισκέπτες

έχουν έρθει στην περιοχή του Κόχυλα και

περίπου 3.000 έχουν περπατήσει μέσα α-

πό το δίκτυο μονοπατιών. Πολλά οργα-

νωμένα ταξιδιωτικά γραφεία έχουν αρχί-

σει να λειτουργούν στο νησί, εστιάζοντας

στον οικοτουρισμό, ενώ πολλά άτομα ε-

πισκέπτονται το νησί εκτός της υψηλής

τουριστικής περιόδου. Τα τελευταία 3

χρόνια έχουν καταγραφεί κατά μέσο όρο

περίπου 1.000 επισκέπτες της φύσης ανά

έτος. Στην πόλη της Σκύρου λειτουργεί έ-

να Κέντρο Πληροφόρησης για τη φύση

του νησιού και φιλοξενεί μια ειδική έκθε-

ση τοπικών προϊόντων τέχνης (κεντήμα-

τα, κεραμικά, ξυλόγλυπτα) εμπνευσμέ-

νων από τα ενδημικά είδη του όρους Κό-

χυλας. Ήδη έχουν καταγραφεί περισσό-

τερες από 5.000 επισκέψεις

στην έκθεση. Σύμφωνα με

τους εταίρους του προγράμ-

ματος, τα ετήσια έσοδα του

τουρισμού που σχετίζεται με

τη φύση είναι ήδη σαφές ότι

ξεπέρασαν το αρχικό κόστος

του έργου. Για να υποστηρίξε-

τε την υποψηφιότητά της Σκύ-

ρου μπορείτε να ψηφίζετε για

το βραβείο κοινού εδώ: http:

//natura2000award-applica-

tion.eu/finalist/2678

2) Η Καστοριά και το πρό-

γραμμα LIFE ARCTOS με

τίτλο «Βελτίωση των προϋ-

ποθέσεων συνύπαρξης αν-

θρώπου-αρκούδας στο Ν.

Καστοριάς, Ελλάδα - Μετα-

φορά Βέλτιστων Πρακτι-

κών» έχει επίσης διακριθεί

στην πρώτη αξιολόγηση για

την απονομή του Ευρωπαϊ-

κού Βραβείου NATURA

2000 για το 2016.

Ηπεριοχή της Καστοριάς στη βορειο-

δυτική Ελλάδα είναι ζωτικής σημα-

σίας για τον πληθυσμό της καφέ αρκού-

δας στην ευρύτερη περιοχή, καθώς λει-

τουργεί ως διάδρομος επικοινωνίας μετα-

ξύ των υποπληθυσμών της αρκούδας

στην Ελλάδα και τα Δυτικά Βαλκάνια. Ω-

στόσο, η κατασκευή ενός τμήματος της ε-

θνικής οδού 72 χλμ (KA45) στις αρχές

του 2000, που συνδέει την Εγνατία οδό

με την περιοχή των ελληνο-αλβανικών

συνόρων, σε συνδυασμό με το υπάρχον

εθνικό οδικό δίκτυο, είχαν σοβαρές συνέ-

πειες στον βιότοπο και στον πληθυσμό

της καφέ αρκούδας Μέσα σε μόλις έξι

μήνες από τη λειτουργία του αυτοκινητο-

δρόμου, καταγράφηκαν πέντε θανατηφό-

ρα ατυχήματα με θύματα αρκούδες, θέτο-

ντας επιπλέον και τις ζωές των οδηγών σε

μεγάλο κίνδυνο. Ταυτόχρονα, υπήρξε αύ-

ξηση στον αριθμό των επισκέψεων αρ-

κούδων σε οικισμούς της ευρύτερης πε-

ριοχής, καθώς οι αρκούδες αναζητούσαν

τροφή. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα περισ-

σότερες επαφές και αλληλεπιδράσεις αν-

θρώπων με αρκούδες και δημιούργησε

μια αρνητική άποψη για τις αρκούδες

στον τοπικό πληθυσμό. Για την εξασφά-

λιση της μακροπρόθεσμης διατήρησης

της αρκούδας ήταν απαραίτητο να επιδιω-

χθεί η μείωση των θανάτων στους δρό-

μους αλλά και η αλλαγή της αρνητικής α-

ντίληψης των κατοίκων της περιοχής. Αυ-

τός είναι ο λόγος που η ΚΑΛΛΙΣΤΩ, μια

περιβαλλοντική ΜΚΟ, σε συνεργασία

με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τον

Οργανισμό Ανάπτυξης της Καστοριάς

ξεκίνησε μια πρωτοβουλία, που υποστη-

ρίζεται από το ταμείο LIFE της ΕΕ, με

στόχο την αντιμετώπιση αυτών των προ-

κλήσεων και τη βελτίωση της συνύπαρ-

ξης μεταξύ της καφέ αρκούδας και του

τοπικού ανθρώπινου πληθυσμού στη βό-

ρεια Ελλάδα. Μεταξύ των δράσεων που

υλοποιούνται είναι η εγκατάσταση προ-

ειδοποιητικών πινακίδων στους δρό-

μους, η εγκατάσταση τεχνικών αποτρε-

πτικών μέσων (ανακλαστήρες) και η κα-

τασκευή νέας ενισχυμένης περίφραξης

κατά μήκος της εθνικής οδού KA45, σε

στενή συνεργασία με τις οδικές αρχές.

Εγκαταστάθηκαν σε αγροτικές εκτάσεις

μέτρα πρόληψης ζημιών, όπως οι ηλε-

κτροφόροι φράκτες. Δημιουργήθηκε μια

Ομάδα Έκτακτης Ανάγκης για την Αρ-

κούδα και ένα δίκτυο ιδιοκτητών σκύ-

λων φύλαξης, ενώ πραγματοποιήθηκε

και μια εκτεταμένη εκστρατεία ενημέ-
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ρωσης του κοινού. Όταν τα αποτελέσμα-

τα των δράσεων του έργου και οι παρεμ-

βάσεις έγιναν ορατές, η κοινή γνώμη άρ-

χισε να αλλάζει και η ανοχή των ντό-

πιων απέναντι στις αρκούδες αυξήθηκε

σημαντικά, ενώ και τα περιστατικά οδι-

κών ατυχημάτων μειώθηκαν.

Για να υποστηρίξετε την υποψηφιότη-

τά του Προγράμματος LIFE ARCTOS

μπορείτε να ψηφίζετε για το βραβείο

κοινού εδώ: http://www.natura2000award

-application.eu/finalist/2236

3) Το πρόγραμμα συνεργασίας μετα-

ξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας, Φιλανδίας

και Ουγγαρίας υπό τον τίτλο «Έργο

LIFE για τη Νανόχηνα» έχει επίσης

διακριθεί στην πρώτη αξιολόγηση για

την απονομή του Ευρωπαϊκού Βρα-

βείου NATURA 2000 για το 2016.

Οσκανδιναβικός πληθυσμός της Να-

νόχηνας μειώνεται ανησυχητικά στη

νοτιο-ανατολική Ευρώπη. Το Πρόγραμ-

μα έχει ως στόχο να σταματήσει τη μείω-

ση του Ευρωπαϊκού πληθυσμού της Να-

νόχηνας, επικεντρώνοντας τις δράσεις

του στις περιοχές διαχείμασης του είδους,

όσο και κατά μήκος της Ευρωπαϊκής με-

ταναστευτικής του διαδρομής. Για τον

σκοπό αυτό ενώνουν τις δυνάμεις τους ο-

κτώ φορείς από την Ελλάδα, τη Βουλγα-

ρία, την Ουγγαρία και τη Φινλανδία που

σε συνεργασία με φορείς από τη Νορβη-

γία θα παρακολουθούν τις Νανόχηνες και

θα υλοποιήσουν τις απαραίτητες δράσεις

για την προστασία τους.

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

(ΕΟΕ) / Birdlife Ελλάς και οι εταίροι της

ένωσαν τις δυνάμεις τους για να εκτελέ-

σουν επείγουσες και συγκεκριμένες δρά-

σεις στις περιοχές διαχείμασης και ξε-

κούρασης του είδους στη νοτιο-ανατολι-

κή Ευρώπη (Ελλάδα, Βουλγαρία, Ουγ-

γαρία) με σκοπό την ανατροπή της ισχύ-

ουσας τάσης του πληθυσμού προς εξα-

φάνιση. Ανέλαβαν επίσης, το έργο της α-

ντιμετώπισης του προβλήματος μέσω

δράσεων πολιτικής, ευαισθητοποίησης,

επαγγελματικής κατάρτισης και περιβαλ-

λοντικής εκπαίδευσης. Ένα ευρύ φάσμα

φορέων εμπλέκονται στην πρωτοβουλία

μεταξύ των οποίων: δύο εθνικές δημό-

σιες αρχές (Υπουργείο Περιβάλλοντος

και Ενέργειας/Ελλάδα και Metsähallitus/

Φινλανδία), τρεις ΜΚΟ (ΕΟΕ/Ελλάδα,

BSPB/Βουλγαρία και WWF/Φινλανδία),

το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών /Ελλά-

δα, Hortobágy National Park Directorate/

Ουγγαρία και η Γραμματεία UNEP/

AEWA. Μέσω αυτών των εταίρων, το

έργο έφτασε σε 15 χώρες και ειδικούς σε

όλο το μήκος των μεταναστευτικών δια-

δρόμων της Νανόχηνας. Αυτή η συνερ-

γασία έχει διαδραματίσει καθοριστικό

ρόλο στην εφαρμογή ενός τυποποιημέ-

νου προγράμματος παρακολούθησης,

στην εξασφάλιση φύλαξης και περιπο-

λιών και στη διεκπεραίωση εργασιών α-

ποκατάστασης των ενδιαιτημάτων. Η

πρωτοβουλία υποστηρίχθηκε από το

πρόγραμμα LIFE της ΕΕ και το Νορβη-

γικό Ταμείο Περιβάλλοντος. Το έργο υ-

λοποιείται ταυτόχρονα σε επτά περιοχές

του δικτύου Natura 2000 σε όλη την Ευ-

ρώπη. Χάρη στο πρόγραμμα, οι γνώσεις

σχετικά με τη Νανόχηνα έχουν αυξηθεί

σημαντικά. Κατά την έναρξη του προ-

γράμματος το 2011, ο γνωστός πληθυ-

σμός της Νανόχηνας αριθμούσε περίπου

50-70 άτομα. Τώρα, έχουν καταχωρηθεί

πάνω από 110 πουλιά. Στο δίκτυο στην

Ευρώπη που συμμετέχει στη διατήρηση

της Νανόχηνας, συμμετέχουν περισσότε-

ρα από 100 άτομα που ασχολούνται με

την παρακολούθηση σε 18 διαφορετικές

χώρες. Περίπου 2.000 άτομα συνολικά,

από παιδιά του σχολείου και τοπικούς

κυνηγούς έως διεθνείς εμπειρογνώμονες

και φορείς χάραξης πολιτικής, έχουν α-

σχοληθεί με το έργο. Περίπου 50 άτομα

στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία έχουν

εκπαιδευτεί στην εφαρμογή νέων προ-

γραμμάτων περιπολίας. Για να υποστηρί-

ξετε την υποψηφιότητά του Προγράμμα-

τος της Νανόχηνας μπορείτε να ψηφίζετε

για το βραβείο κοινού εδώ: (http: //www.

natura2000award-application.eu/finalist/

2215)

Τα βραβεία, σήμερα στο τρίτο έτος

τους, επιδιώκουν να ευαισθητοποιή-

σουν το κοινό σχετικά με το δίκτυο

Natura 2000, υπογραμμίζοντας τις επι-

τυχίες του και επιδεικνύοντας τον ρόλο

που διαδραματίζει στην προστασία της

φύσης και την προώθηση της κοινωνι-

κής και οικονομικής ευημερίας. Οι τε-

λικοί υποψήφιοι των πέντε κατηγοριών

–Διατήρηση, Κοινωνικοοικονομικά ο-

φέλη, Επικοινωνία, Συμφιλίωση συμ-

φερόντων/αντιλήψεων και Διασυνο-

ριακή συνεργασία και δικτύωση– θα α-

ξιολογηθούν από ανεξάρτητη κριτική

επιτροπή. Επίσης, οι πολίτες καλού-

νται να ψηφίσουν την προεπιλεγείσα

πρωτοβουλία που προτιμούν για να

κερδίσει το Βραβείο του Ευρωπαίου

Πολίτη. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία

κλείνει στις 8 Μαΐου 2016. Οι νικητές

θα ανακοινωθούν σε τελετή στις Βρυ-

ξέλλες τη Δευτέρα, 23 Μαΐου 2016. Η

εκδήλωση είναι ανοικτή στα ΜΜΕ και

το κοινό.  
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Ο πληθυσμός της  Νανόχηνας μειώνεται ανησυχητικά στη νοτιο-ανατολική Ευρώπη.
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Η κοπή της βασιλόπιτας

Σ
ε εξαιρετικά φορτισμένη συναισθηματι-

κά ατμόσφαιρα ο νέος Πρόεδρος της Φι-

λοδασικής Ένωσης Αθηνών Γεώργιος Λ.

Μελάς, έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη πί-

τα, για πρώτη φορά χωρίς την παρουσία του κα-

λού μας φίλου και Προέδρου για τριάντα χρόνια,

Μιχαήλ Γ. Μελά.

Τα μέλη του Συμβουλίου και οι εργαζόμενοι

μοιράστηκαν αναμνήσεις και ευχήθηκαν κάθε

καλό στην κυρία Πέγκυ Βεζανή, που ήταν η τυχε-

ρή της νέας χρονιάς.

Και του χρόνου!

2016

Ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Λ. Μελάς κόβει την πίτα 

κάτω από το άγρυπνο βλέμμα του Ταμία κ. Παύλου Καλλιγά.

Η κυρία Πέγκυ Βεζανή, Ειδική Γραμματέας, τυχερή για την φετινή χρονιά 

επιδεικνύει το φλουρί που της έτυχε στην κυρία Νάση Παπαντωνίου, 

μέλος του ΔΣ, πλαισιωμένη από τον Πρόεδρο κ. Γεώργιο Μελά 

και την Αντιπρόεδρο κυρία Βαλή Μανουηλίδη.  

Η Γενική Γραμματέας κυρία Αλεξάνδρα Βουδούρη, 

πλαισιωμένη από τα μέλη του ΔΣ 

κυρία Ειρήνη Αγγελιδάκη 

και τον κ. Μαρίνο Καλλιγά.
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Μικρές Ειδήσεις  •  Μικρές Ειδήσεις  •  Μικρές Ειδήσεις  •  Μικρές Ειδήσεις  •  Μικρές Ειδήσεις

Διαβαλκανική συνάντηση
για τον λύγκα που κινδυνεύει

M
ε επιτυχία ολοκληρώθηκε
στην Πρέσπα η διήμερη (2 & 3
Φεβρουαρίου 2016) διαβαλ-

κανική συνάντηση εργασίας με θέμα
το παρόν και το μέλλον του λύγκα στα
Νότια Βαλκάνια.

Η συνάντηση συνδιοργανώθηκε α-
πό τις περιβαλλοντικές οργανώσεις
Καλλιστώ, PPNEA (Αλβανία) και MES
(πΓΔΜ) και συμμετείχαν σε αυτή εκ-
πρόσωποι της Εταιρίας Προστασίας
Πρεσπών και των παρακάτω Φορέων
Διαχείρισης: Εθνικού Πάρκου Πρε-
σπών, Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίν-
δου, Στενών και Εκβολών Ποταμών
Καλαμά-Αχέροντα. Οι συμμετέχοντες
συμφώνησαν να συστηματοποιήσουν
τη συνεργασία τους με βασικό σκοπό
την περαιτέρω έρευνα και με τελικό
στρατηγικό στόχο τη συνολική ανά-
καμψη του πληθυσμού του Βαλκανι-
κού λύγκα στην ευρύτερη γεωγραφι-
κή περιοχή.

Ο λύγκας είναι ένα από πέντε μεγά-
λα σαρκοφάγα θηλαστικά της Ευρώ-
πης. Με στόχο την προστασία και ανά-
καμψη του πληθυσμού του υλοποιείται
από το 2006 διαβαλκανικό πρόγραμμα
(Balkan Lynx Recovery Project), στο ο-
ποίο συμμετείχαν η γερμανική περι-
βαλλοντική οργάνωση ΕuroNatur, η ελ-
βετική περιβαλλοντική οργάνωση για
τα μεγάλα θηλαστικά ΚΟRΑ, το Νορ-

βηγικό ερευνητικό ινστιτούτο NINA και
οι ΜΕS και PPNEA.

Δύο από τα βασικότερα αποτελέ-
σματα αυτού του προγράμματος είναι
ότι -βάσει γενετικών αναλύσεων- ο λύ-
γκας στα ΝΔ Βαλκάνια αποτελεί ξεχω-
ριστό υποείδος, τον Βαλκανικό λύγκα
(Lynx lynx balcanicus), ενώ ο πληθυ-
σμός του είναι πλέον πάρα πολύ μι-
κρός και φθάνει γύρω στα 28-30 άτο-
μα. Το εξαιρετικά μικρό μέγεθος του
πληθυσμού του τον κατατάσσει πλέον
στα «κρισίμως κινδυνεύοντα» (IUCN
Red List of Threatened Species).

Στις περιοχές της Αλβανίας και της
πΓΔΜ η παρουσία του Βαλκανικού λύ-
γκα είναι επιβεβαιωμένη εδώ και αρκε-
τά χρόνια. Όσον αφορά στην Ελλάδα,
αν και υπάρχουν αξιόπιστες μαρτυ-
ρίες και ευρήματα από ανεξάρτητους
ερευνητές, η παρουσία του λύγκα δεν
έχει ακόμη πλήρως επιβεβαιωθεί. Στο
πλαίσιο της συνάντησης, εκπρόσωποι
των οργανώσεων MES και PPNEA πα-
ρουσίασαν αναλυτικά την κατάσταση
του είδους στα Βαλκάνια και τις μεθο-
δολογίες παρακολούθησης που εφαρ-
μόζουν, ενώ συνεργάτες της Καλλι-
στώς αναφέρθηκαν στα στοιχεία που
έχουμε για τον λύγκα στην Ελλάδα.

Ανάμεσα στους συμμετέχοντες έγι-
νε διεξοδική συζήτηση για τις μεθό-
δους παρακολούθησης και καταγρα-
φής του είδους, ανταλλάχθηκε επι-
στημονική πληροφορία και τεχνογνω-
σία και ακολούθησε εφαρμογή των
διαφόρων μεθόδων στο πεδίο.

Όλοι οι συμμετέχοντες, τόσο από
τις Περιβαλλοντικές Οργανώσεις όσο
και από τους Φορείς Διαχείρισης
Προστατευόμενων Περιοχών, συμ-
φώνησαν να συνεχίσουν τον γόνιμο
διάλογο για τη μελέτη και τη διαχείρι-
ση του Βαλκανικού λύγκα με τελικό
σκοπό τη συνολική ανάκαμψη του
πληθυσμού του.

Στικτοβελονίτσα, 
ένα σπάνιο ψάρι 

Έ
να πολύ σπάνιο ψάρι εντοπί-
στηκε, πρόσφατα, από την ο-
μάδα του Ινστιτούτου Αλιευ-

τικής Έρευνας (ΙΝΑΛΕ) σε παραπότα-
μο του Έβρου σε πρόσφατη δειγμα-
τοληψία που πραγματοποίησε σε όλη
την περιφέρεια ΑΜΘ και στο πλαίσιο
ενός προγράμματος καταγραφής
προστατευόμενων ειδών.

Πρόκειται για το Cobitis puncticulata
(Erkakan, Atalay-Ekmekci & Nalbant,
1998), είδος φάντασμα μιας και οι
προσπάθειες ανεύρεσής του στο πα-
ρελθόν από την ομάδα δεν είχαν επι-
τυχία.

Το ψαράκι αυτό με το κοινό όνομα
«στικτοβελονίτσα» απαντάται στην
Ελληνική επικράτεια αποκλειστικά σε
έναν μικρό παραπόταμο λίγων μόνο
χιλιομέτρων του ποταμού Έβρου, κο-
ντά στα χωριά Λύρα και Φυλακτό, ενώ
βρίσκεται και σε 2 μικρές λίμνες στην
Βόρεια Τουρκία κοντά στη θάλασσα
του Μαρμαρά και πουθενά αλλού
στον κόσμο (Freyhof et al., 2008). Μέ-
ρος των μικρών αυτών ποταμών του
Έβρου βρίσκεται εντός των ορίων
του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς
- Λευκίμης - Σουφλίου.

Έχει ομοιόμορφο λαδί μαυριδερό
στικτό χρωματισμό με μια απόχρωση
κίτρινη χρυσαφί μεταλλική και δεν ξε-
περνά τα 8 εκατοστά. Προτιμά νερό



ελαφρώς τρεχούμενο και πυθμένα με
λάσπη και άμμο όπου χώνεται για να
κρυφτεί από τους εχθρούς της, αλλά
και να βρει την τροφή του.

Δύο πολύτιμα δείγματα αυτού του εί-
δους συλλέχθηκαν, και έτσι επιβεβαιώ-
θηκε η ύπαρξή του, που μόλις το 1998
αναγνωρίστηκε ως χωριστό είδος.

«Είμασταν πολύ τυχεροί που κατα-
φέραμε να το βρούμε. Θα συνεχίσου-
με να πηγαίνουμε και να ψάχνουμε το
είδος αυτό και να βλέπουμε σε τι κα-
τάσταση θα βρίσκεται ο πληθυσμός
του» είπε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας ο επι-
στημονικός υπεύθυνος του ΙΝΑΛΕ κ.
Μάνος Κουτράκης, υπογραμμίζοντας
ωστόσο, πώς «εάν δεν βρεθεί λύση να
αποκατασταθεί το ποταμάκι της Λύ-
ρας του οποίου η κατάσταση είναι επι-
βαρημένη με τις διάφορες επεμβά-
σεις που γίνονται τα τελευταία χρόνια
στο οδικό δίκτυο, τότε δυστυχώς το
είδος αυτό κάποια στιγμή θα εξαφανι-
σθεί με ό,τι επιπτώσεις στην βιοποικι-
λότητα της περιοχής».

Πληροφορίες: ΕΡΤ Ορεστιάδας

Αυξάνονται 
οι παράνομες θανατώσεις
της μεσογειακής φώκιας
στην Ελλάδα

Σ
την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ι-
ταλία, οι πληθυσμοί της Μεσο-
γειακής φώκιας έχουν εξαφανι-

στεί εδώ και δεκαετίες και οι τοπικοί
φορείς κάνουν μία μεγάλη προσπά-
θεια στοχεύοντας να αναπτύξουν πρα-
κτικές που θα ενθαρρύνουν την πιθα-
νή φυσική επανένταξη αυτού του σπά-
νιου θηλαστικού στα νερά τους. Την ί-
δια στιγμή στην Ελλάδα φιλοξενείται ο
τελευταίος σημαντικός εναπομείνας
πληθυσμός μεσογειακής φώκιας πα-
γκοσμίως. Περίπου 200-250 από τις

450 μεσογειακές φώκιες διαβιούν στις
ελληνικές θάλασσες –ένα είδος εξαι-
ρετικά σπάνιο: το πλέον απειλούμενο
με εξαφάνιση θαλάσσιο θηλαστικό
στην Ευρώπη και το δεύτερο στον κό-
σμο. Όμως επιμένουμε να αντιμετωπί-
ζουμε αυτόν τον σπάνιο πληθυσμό με
εγκληματική αμέλεια, και όχι μόνο.

Οι θανατώσεις φώκιας συνεχίζονται
σε όλη την ελληνική ακτογραμμή σύμ-
φωνα με το Ινστιτούτο Θαλάσσιας
Προστασίας «Αρχιπέλαγος». Μόνο στο
Ανατολικό Αιγαίο, το Ινστιτούτο κατέ-
γραψε μέσα σε 14 μήνες έξι νεκρές
φώκιες εκ των οποίων τουλάχιστον οι
δύο θανατώθηκαν από δυναμίτη. Το
ψάρεμα με δυναμίτη απαγορεύεται
αυστηρά εντούτοις πραγματοποιείται
σε πολλές περιοχές της Ελλάδας κα-
θώς αλιείς αδιαφορούν για την μη α-
ναστρέψιμη ζημιά που προκαλούν στο
σημείο όπου εκρήγνυται η δυναμίτιδα
και σε όλα είδη τα οποία θανατώνο-
νται σε μεγάλη ακτίνα. Και ας μην ξε-
χνάμε ότι αυτά τα ζώα που εντοπίζο-
νται είναι μόνο ένα μικρό ποσοστό α-
πό αυτά που θανατώνονται, καθώς
στην πλειονότητά τους καταλήγουν
σε δυσπρόσιτες ακτές.

«Ενώ λοιπόν στις ελληνικές θάλασ-
σες δεν είμαστε σε θέση να αντιμετω-
πίσουμε αυτή τη συνεχιζόμενη σφαγή
της μεσογειακής φώκιας, κάποιοι αντί
να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση
του προβλήματος με αποτελεσματικές
παρεμβάσεις, από το κέντρο των πό-
λεων επιμένουν να δημιουργούν πλα-

σματικές εντυπώσεις για την ανάκαμ-
ψη του πληθυσμού, σύμφωνα με το τι
τους εξυπηρετεί συγκυριακά» αναφέ-
ρει το «Αρχιπέλαγος» και προσθέτει
ότι θα επανέλθει σύντομα για αυτό το
τόσο σοβαρό θέμα.

Εκστρατεία καθαρισμού 
της Αθήνας από τα γκράφιτι 

E
κστρατεία για την αφαίρεση
γκράφιτι ξεκίνησε ο δήμος Α-
θηναίων, ο οποίος ζητεί την ε-

νεργό συμμετοχή των πολιτών τόσο
για τον καθαρισμό τους όσο και για
την περιφρούρηση των δημόσιων χώ-
ρων της πόλης.

Την Τρίτη 22 Μαρτίου ξεκίνησε η
δράση «Καθαρή Αθήνα από τα γκρά-
φιτι» από ένα σημείο μεγάλης σημα-
σίας για την πόλη της Αθήνας και την
ιστορία της, τον τοίχο του πρώτου Δη-
μόσιου Νεκροταφείου της Αρχαίας Α-
θήνας, στον πεζόδρομο της Ερμού.

Συνεργεία της καθαριότητας του δή-
μου Αθηναίων και εθελοντές καθάρι-
σαν από γκράφιτι, με σύγχρονες τεχνι-
κές, το εμβληματικό αυτό σημείο της
πόλης. Η επόμενη παρέμβαση θα γίνει
στην οδό Πανεπιστημίου και θα ακο-
λουθήσουν οι άλλες μεγάλες οδικές
αρτηρίες της πόλης.

Ο δήμος έχει εκδώσει φυλλάδιο με
οδηγίες για την αφαίρεση γκράφιτι το
οποίο μοιράζεται στους πολίτες. Μετα-
ξύ άλλων αναφέρεται ότι ο καθαρι-
σμός του πρέπει να γίνεται όσο το δυ-
νατόν πιο γρήγορα, καθώς είναι ευκο-
λότερο να αφαιρεθεί η βαφή πριν α-
πορροφηθεί από την επιφάνεια.

Επίσης, οι πολίτες ενημερώνονται
για τους τρόπους θωράκισης από
γκράφιτι, αφού διατίθενται διάφανα υ-
λικά επίστρωσης επιφανειών που απο-
τελούν ένα σύστημα προστασίας, ώστε
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σε περίπτωση βανδαλισμού ο καθαρι-
σμός τους να είναι εξαιρετικά απλός.

Τέλος, καλούνται να δηλώνουν
στην γραμμή εξυπηρέτησης του πολί-
τη (1595) όποιον βανδαλισμό διαπι-
στώνουν σε δημόσιο κτήριο. Τους συ-
στήνεται ακόμη να διαλέγουν σκούρα
χρώματα για την πρόσοψη του κτηρί-
ου τους, καθώς οι σκούρες επιφάνει-
ες δεν αποτελούν ιδανικό «καμβά»
για τους παραβάτες.

Μωρό δελφίνι σκοτώθηκε 
επειδή οι τουρίστες 
θέλησαν να βγάλουν selfies

Έ
να μωρό δελφίνι πέθανε σε
τουριστικό θέρετρο στην Αρ-
γεντινή, όταν παραθεριστές

σε μια παραλία αποφάσισαν να το βγά-
λουν από το νερό προκειμένου να βγά-
λουν φωτογραφίες μαζί του. Οι φωτο-
γραφίες, που δείχνουν το δελφίνι λίγο
πριν αφήσει την πνοή του στα χέρια
των παραθεριστών που το έβγαλαν α-
πό τη θάλασσα, έδωσε στη δημοσιότη-
τα ο Hernan Coria, που αναφέρει πως
το δελφίνι περιφερόταν σαν τρόπαιο.
Η μακρά παραμονή του μωρού δελφι-
νιού έξω από το νερό είχε ως συνέπεια
τον θάνατό του από αφυδάτωση. 

Τα δελφίνια μπορεί να έχουν πνεύ-
μονες όπως τα θηλαστικά της στεριάς
και όχι βράγχια όπως τα ψάρια, αλλά
ζουν στο νερό γιατί εκεί προστατεύο-
νται από την ηλιακή ακτινοβολία και

τη ζέστη. Όταν απομακρύνονται από
το νερό, ειδικά σε τόσο νεαρή ηλικία,
ο θάνατος είναι θέμα χρόνου. Το παχύ
και λιπαρό δέρμα που τα διατηρεί ζε-
στά στο ψυχρό νερό δεν μπορεί να
προλάβει την αφυδάτωση του οργανι-
σμού τους στη στεριά.

Το νεαρό δελφίνι ήταν δελφίνι του
ποταμού Λα Πλάτα (Franciscana), ένα
σπάνιο είδος που ενδημεί στα ανοι-
χτά των ακτών της νοτιοανατολικής
Νοτίου Αμερικής. Μπορεί να θεωρεί-
ται ως «ευάλωτο» είδος αλλά κανείς
από τους τουρίστες που το ταλαιπώ-
ρησαν μέχρι θανάτου δεν θα αντιμε-
τωπίσει νομικές συνέπειες.

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να υ-
πενθυμίσουμε ότι τον περασμένο Σε-
πτέμβριο μεγάλος αριθμός από τουρί-
στες στην Κόστα Ρίκα βρέθηκαν στο
σημείο όπου θηλυκές θαλάσσιες χε-
λώνες επιχειρούσαν να διασχίσουν
μια απότομη παραλία για να αποθέ-
σουν τα αβγά τους στην άμμο και τις
παρενόχλησαν για να βγάλουν selfies.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η αν-
θρώπινη ματαιοδοξία έχει κοστίσει τη
ζωή ενός ζώου, αλλά, εκτός από τον
σεβασμό που πρέπει να έχουμε απέ-
ναντι στη φύση, αυτό που πρέπει να έ-
χουμε στο μυαλό μας όταν κρατάμε
μία φωτογραφική μηχανή είναι ότι δεν
αξίζει να απαθανατίσουμε μία στιγμή,
η οποία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο
κάποιον, είτε πρόκειται για τον ίδιο
μας τον εαυτό, είτε για οποιονδήποτε
άλλον.

Άνθισε το πρώτο λουλούδι
στο διάστημα

Γ
ια πρώτη φορά στα χρονικά,
άνθισε λουλούδι στο διάστημα
και συγκεκριμένα στον Διεθνή

Διαστημικό Σταθμό (ISS). Αυτό είναι
το πρώτο βήμα για τη δημιουργία ε-
ξωγήινου μποστανιού στο οποίο θα
καλλιεργούνται βρώσιμα ζαρζαβατι-
κά για τις ανάγκες των αστροναυτών.

Το λουλούδι, μια πορτοκαλί ζίνια,
φωτογράφισε ο επικεφαλής του ISS
αμερικανός αστροναύτης και διαστη-
μικός «κηπουρός» Σκοτ Κέλι, που ανέ-
βασε τη φωτογραφία στον λογαρια-
σμό του στο Twitter. Το γεγονός θεω-
ρείται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς μό-
λις έναν μήνα πριν, το φυτό έδειχνε να
μην αναπτύσσεται και να μην αντιδρά.
Το λουλούδι αναπτύχθηκε σε συνθή-
κες μικροβαρύτητας και ήταν πιο ευ-
αίσθητο ως προς τις περιβαλλοντικές
παραμέτρους και τα επίπεδα φωτι-
σμού. Είχε επίσης μακρύτερη περίο-
δο ανθοφορίας, από 60 ως 80 ημέρες.

Το σύστημα καλλιέργειας λαχανι-
κών και άλλων φυτών εγκαταστάθηκε
στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό στα
μέσα του 2014. Τα φυτά αυτά καλ-
λιεργούνται υδροπονικά, δηλαδή χω-
ρίς χώμα, μέσα σ' ένα διάλυμα νερού
και θρεπτικών ουσιών. Το σύστημα
αυτό απαιτεί σαφώς λιγότερο νερό
και λίπασμα και τα φυτά φυτρώνουν
τρεις φορές πιο γρήγορα απ' ό,τι στο
έδαφος, σύμφωνα με τη NASA.
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Επόμενος στόχος της NASA είναι η
καλλιέργεια ντομάτας με χρονικό ορί-
ζοντα το 2018. Η καλλιέργεια φυτών
μπορεί να ευνοήσει επανδρωμένες α-
ποστολές σε απομονωμένα, περίκλει-
στα και ακραία περιβάλλοντα και συν-
θήκες, όπως αυτές που σχεδιάζονται
τις επόμενες δεκαετίες προς τον πλα-
νήτη Άρη.

Ανακαλύφθηκε προϊστορικό
δηλητηριώδες άνθος

Α
μερικανοί επιστήμονες ανακά-
λυψαν ένα άγνωστο και εξαφα-
νισμένο φυτό ηλικίας από 15 ως

20 εκατομμύρια χρόνια που θεωρείται
πρόγονος των σύγχρονων δηλητηριω-
δών λουλουδιών. Τα δείγματα ήταν ά-
θικτα μέσα σε κεχριμπάρι (ήλεκτρο).
Το κεχριμπάρι, δηλαδή η απολιθωμένη
κολλώδης ρητίνη δέντρου, αποτελεί
την πηγή πολλών προϊστορικών και αρ-
χαίων ευρημάτων, τα οποία βρίσκονται
σε καλή κατάσταση και μπορούν να εί-
ναι ακόμα και 130 εκατομμυρίων ετών.

Η συλλογή των καλοδιατηρημένων
δειγμάτων του φυτού, τα οποία έχουν
μήκος δέκα χιλιοστά, είχε γίνει ήδη α-
πό το 1986 στη Δομινικανή Δημοκρα-
τία, αλλά μόνο τώρα τα δείγματα με-
λετήθηκαν και έγινε αντιληπτή η ση-
μασία τους.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον
καθηγητή Τζορτζ Πόϊναρ του Πολιτει-
ακού Πανεπιστημίου του Όρεγκον
μελέτησαν τα δείγματα και το όμορ-
φο φυτό ονομάσθηκε «Στρύχνος ηλέ-
κτρι» (Strychnos electri) και κατά πά-
σα πιθανότητα ήταν δηλητηριώδες.
Ανήκει στην ίδια οικογένεια ανθοφό-
ρων φυτών με τις πατάτες, τις ντομά-
τες και τον καπνό. Το συγκεκριμένο
όμως ανήκει στο γένος των στρύ-
χνων, δηλαδή τα φυτά που παράγουν

τη θανατηφόρο τοξίνη στρυχνίνη, αλ-
λά και το δηλητήριο κουράριο.

Η ανακάλυψη θεωρείται σημαντική
για την κατανόηση της σύνθεσης και
της εξέλιξης των τροπικών δασών
στην Κεντρική Αμερική κατά την ύ-
στερη Κρητιδική Περίοδο, πολύ προ-
τού η Βόρειος και η Νότιος Αμερική
συνδεθούν μέσω της χερσαίας λωρί-
δας που αντιστοιχεί στον σημερινό
Παναμά.

Η μελέτη δημοσιεύεται στην επιθεώ-
ρηση «Nature Plants».

Ο ρυθμός ανόδου 
της στάθμης των ωκεανών
είναι ο ταχύτερος 
εδώ και 2.800 χρόνια

Μ
ια μελέτη που δημοσιεύτηκε
στην επιθεώρηση Proceedings
of the National Academy of

Sciences (PNAS) που εκδίδει η αμερι-
κανική Ακαδημία Επιστημών εξετάζει
τις μεταβολές της στάθμης της θάλασ-
σας κατά τους τελευταίους αιώνες.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η στάθμη
των θαλασσών ανεβαίνει με τον ταχύ-
τερο ρυθμό των τελευταίων 2.800 ε-
τών. Η μελέτη επισημαίνει ότι το φαι-
νόμενο αυτό δεν θα συνέβαινε χωρίς
τη συμβολή της ανθρώπινης δραστη-
ριότητας.

Από τον 19ο αιώνα και μετά, η μέση
παγκόσμια θερμοκρασία έχει αυξηθεί
κατά έναν βαθμό Κελσίου. Προηγού-

μενες προβλέψεις έκαναν λόγο για ά-
νοδο της στάθμης των ωκεανών κατά
90 εκατοστά τα επόμενα 100 με 200
χρόνια. Σύμφωνα με τους ερευνητές,
η άνοδος της στάθμης των θαλασσών
κατά τον 20ό αιώνα ήταν ταχύτερη σε
σύγκριση με τους 27 αιώνες που
προηγήθηκαν.

Η στάθμη της θάλασσας αυξήθηκε
κατά περίπου 14 εκατοστά την περίο-
δο 1900-2000, με ρυθμό 1,4 χιλιοστά
ανά έτος, σύμφωνα με την έρευνα. Ο
σημερινός ρυθμός, σύμφωνα με τη
NASA, είναι 3,4 χιλιοστά ανά έτος, γε-
γονός που υποδεικνύει ότι η άνοδος
της στάθμης εξακολουθεί να επιταχύ-
νεται. Η μελέτη αποδίδει το ρυθμό α-
νόδου του 20ού αιώνα στην υπερθέρ-
μανση του πλανήτη, καθώς και σε άλ-
λους παράγοντες. Οι ερευνητές υπο-
λόγισαν επίσης ότι αντί για αύξηση 14
εκατοστά, χωρίς την ανθρώπινη δρα-
στηριότητα η στάθμη των ωκεανών
θα κυμαινόταν μεταξύ πτώσης τριών
εκατοστών και αύξησης επτά εκατο-
στών.

Η μελέτη προβλέπει ότι σύμφωνα
με ένα σενάριο χαμηλών εκπομπών
ρύπων για τον 21ο αιώνα, η στάθμη
θα ανέβει κατά 24 με 61 εκατοστά. Α-
ντίθετα, για ένα σενάριο υψηλών εκ-
πομπών, το οποίο τα κράτη του κό-
σμου δεσμεύτηκαν να αποτρέψουν
με την πρόσφατη κλιματική συμφωνία
του Παρισιού, η στάθμη της θάλασ-
σας θα μπορούσε να αυξηθεί κατά 52
με 131 εκατοστά.
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Οι κύριοι παράγοντες για την άνο-
δο της στάθμης της θάλασσας κατά
τον 20ό αιώνα ήταν το λιώσιμο των ο-
ρεινών παγετώνων σε όλο τον κόσμο
και η φυσική διαστολή του νερού των
ωκεανών, λόγω της αυξημένης θερ-
μότητας. Ωστόσο, κατά τον 21ο αιώ-
να, οι ερευνητές πιστεύουν ότι σημα-
ντικότερη αιτία της ανόδου της στάθ-
μης της θάλασσας θα είναι το λιώσι-
μο των αχανών παγοκαλυμμάτων της
Γροιλανδίας και της Ανταρκτικής.

Ρεκόρ θερμοκρασιών 
τον Φεβρουάριο του 2016

Ό
πως ανακοίνωσε η NASA, με
βάση τα αριθμητικά δεδομέ-
να που τηρεί, οι θερμοκρα-

σίες που καταγράφηκαν τον προη-
γούμενο Φεβρουάριο ήταν κατά
1,35° C πιο υψηλές σε σχέση με τον
μέσο όρο για αυτόν τον μήνα και κατά
0,2° C πιο υψηλές σε σχέση με τον Ια-
νουάριο του 2016, που επίσης ήταν ο
πιο θερμός Ιανουάριος όλων των επο-
χών, με αύξηση κατά 1,14° C.

Στην Αρκτική, δε, η κατάσταση εί-
ναι δραματική, αφού καταγράφονται
θερμοκρασίες μέχρι και 16 βαθμούς
υψηλότερες σε σχέση με τα φυσιολο-
γικά για την εποχή επίπεδα.

Τον Φεβρουάριο του 2016, ορισμέ-
νες περιοχές του βορείου ημισφαιρί-
ου της Γης είχαν θερμοκρασία τουλά-
χιστον τέσσερεις βαθμούς Κελσίου
πάνω από τον μέσο όρο για μήνα Φε-
βρουάριο.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της
Βρετανίας (Met Office) προβλέπει ότι
-μετά το 2014 και το 2015 που το θερ-
μόμετρο σημείωσε επίπεδα ρεκόρ- το
2016 θα είναι το τρίτο στη σειρά πιο
ζεστό έτος στα μετεωρολογικά χρονι-

κά, με τη μέση παγκόσμια θερμοκρα-
σία να φθάνει περίπου 1,1 βαθμό Κελ-
σίου πάνω από τα προβιομηχανικά ε-
πίπεδα.

Η άνοδος της θερμοκρασίας φέτος
αποδίδεται σε ένα συνδυασμό αν-
θρωπογενούς κλιματικής αλλαγής
(αύξησης του διοξειδίου του άνθρα-
κα και των άλλων «αερίων του θερμο-
κηπίου στην ατμόσφαιρα) και του ι-
σχυρότερου και πιο παρατεταμένου
φαινομένου Ελ Νίνιο στον Ειρηνικό α-
πό το 1998.

Πολλοί επιστήμονες θεωρούν τα
στοιχεία της NASA ως σαφή ένδειξη
πως η Γη πλησιάζει με γοργό ρυθμό το
όριο κινδύνου της ανόδου της θερμο-
κρασίας κατά δύο βαθμούς Κελσίου
πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα.
Αυτό σημαίνει ότι είναι ακόμη πιο επι-
τακτικός και επείγων ο περιορισμός
των εκπομπών του διοξειδίου.

Οι επιστήμονες περιμένουν τώρα,
μετά τη NASA, τα επίσημα στοιχεία
της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και
Ατμόσφαιρας (ΝΟΑΑ) των ΗΠΑ.

Κατάσταση στην Ελλάδα:
Οι μέσες μέγιστες τιμές της θερμο-

κρασίας στην Ελλάδα τον Φεβρουά-
ριο διαμορφώθηκαν έως και κατά
5,8°C υψηλότερες από τις αντίστοι-
χες της τελευταίας δεκαετίας, ενώ το
πεντάμηνο Οκτώβριος 2015 – Φε-
βρουάριος 2016 οι βροχοπτώσεις
στο Αιγαίο και την Κρήτη ήταν σημα-
ντικά περιορισμένες.

Η ανησυχία για τα υδατικά αποθέ-
ματα -κυρίως των νησιών- κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες κορυφώνεται, ε-
νώ οι γεωπόνοι κρούουν τον κώδωνα
του κινδύνου για σοβαρά προβλήμα-
τα στις καλλιέργειες, ειδικά των ελαι-
όδεντρων στη Νότια Ελλάδα. Σύμφω-
να με στοιχεία του Εθνικού Αστερο-
σκοπείου Αθηνών, ο μήνας που πα-
ρήλθε ήταν ο θερμότερος Φεβρουά-
ριος της δεκαετίας για τη χώρα μας,
με τις περιοχές της Βόρειας και Κε-
ντρικής Ελλάδας να εμφανίζουν τις
μεγαλύτερες αποκλίσεις από τα συ-
νήθη.

Την τελευταία ημέρα του μήνα,
σύμφωνα με τις μετρήσεις του Αστε-
ροσκοπείου, το φράγμα των 30°C «έ-
σπασε» στον Αλικιανό Χανίων, όπου
κατεγράφη θερμοκρασία 30,5°C.

Σφαγή 333 φαλαινών 
για «ερευνητικούς» σκοπούς

Σ
ύμφωνα με την Υπηρεσία Αλιεί-
ας της Ιαπωνίας, τα ιαπωνικά
φαλαινοθηρικά θανάτωσαν τρια-

κόσιες τριάντα τρεις φάλαινες για «ε-
ρευνητικούς σκοπούς» στα νερά της
Ανταρκτικής. Τέσσερα φαλαινοθηρικά
του Ινστιτούτου Κητολογικών Ερευνών
της Ιαπωνίας ταξίδεψαν στην Ανταρ-
κτική, όπου σκότωσαν 333 ρυγχοφά-
λαινες (Balaenoptera acutorostrata). Η
ανακοίνωση της Υπηρεσίας Αλιείας α-
ναφέρει ότι περίπου 230 από τις φά-
λαινες που θανατώθηκαν ήταν θηλυ-
κές και σχεδόν οι 200 κυοφορούσαν,
πράγμα που προκάλεσε την αντίδραση
της Greenpeace και άλλων περιβαλλο-
ντικών οργανισμών. «Ο αριθμός των ε-
γκύων φαλαινών είναι συνεπής με τις
προηγούμενες αποστολές, υποδει-
κνύοντας ότι η κατάσταση αναπαραγω-
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γής των φαλαινών στην Ανταρκτική πα-
ραμένει υγιής», προσθέτει η ανακοίνω-
ση. Η αποστολή διεξήχθη στο όνομα
της έρευνας για την κατανόηση και τη
διαχείριση των πληθυσμών των φαλαι-
νών στην περιοχή. 

Η διεθνής κοινότητα και κυρίως η
Νέα Ζηλανδία και η Αυστραλία αμφι-
σβητούν τους ισχυρισμούς της Ιαπω-
νίας περί φαλαινοθηρίας για ερευνη-
τικούς σκοπούς. Το 2014, το Διεθνές
Δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών διέ-
ταξε την Ιαπωνία να σταματήσει το
φαλαινοθηρικό πρόγραμμα, αλλά η
κυβέρνηση της Ιαπωνίας αγνοεί τις
διεθνείς αποφάσεις με την πρόφαση
της «επιστημονικής έρευνας». Τουλά-
χιστον, ο ανώτατος αριθμός των θη-
ραμάτων αυτής της αποτρόπαιας
πρακτικής έχει μειωθεί από 935 σε
333.

Τα τέσσερα ιαπωνικά σκάφη απέ-
πλευσαν από το λιμάνι του Σιμονοσέ-
κι, νοτιοδυτικά του Τόκυο, τον Δεκέμ-
βριο του 2015 και επέστρεψαν μετά α-
πό 115 μέρες την Πέμπτη 24 Μαρτίου
2016. Η εκστρατεία εντάσσεται σε έ-
να δωδεκαετές πρόγραμμα φαλαινο-
θηρίας που θα κοστίζει τη ζωή σε
4.000 φάλαινες. Η Ιαπωνία ποτέ δεν έ-
χει δημοσιεύσει στοιχεία για τις «επι-
στημονικές έρευνες» που ισχυρίζεται
ότι κάνει με τις νεκρές φάλαινες.

Πρέπει να τονίσουμε και το γεγονός
ότι τα τελευταία χρόνια η κατανάλω-
ση κρέατος φάλαινας ανά άτομο στην

Ιαπωνία έχει μειωθεί σε περίπου 50
γραμμάρια, με βάση τα στοιχεία του
2005, από 2.000 γραμμάρια το 1967.
Γι’ αυτό το 2009 η τιμή του κρέατος
της φάλαινας μειώθηκε κατά το ήμι-
συ, έτσι ώστε να πουληθούν τα απο-
θέματα.

Οι επιπτώσεις 
των λιπασμάτων 
στο πόσιμο νερό 
κρατούν δεκαετίες

Ν
έα μελέτη προειδοποιεί ότι α-
κόμα κι αν οι αγρότες σταμα-
τήσουν σήμερα να χρησιμο-

ποιούν λιπάσματα, υψηλά επίπεδα α-
ζώτου θα διατηρηθούν στο έδαφος
και στο νερό για τουλάχιστον τρεις δε-
καετίες.

Η χρήση λιπασμάτων με άζωτο, φώ-
σφορο και κάλιο συμβάλλει στην ανά-
πτυξη των φυτών. Όμως, ο εμπλουτι-
σμός του εδάφους με λιπάσματα που
περιέχουν αυτά τα τρία στοιχεία αυξά-
νει μεν τη σοδειά, δημιουργεί όμως
τον κίνδυνο διαρροής σε ποτάμια και
λίμνες όταν οι βροχές ξεπλένουν το
χώμα.

Το πρόβλημα είναι εντονότερο στην
περίπτωση του αζώτου, το οποίο προ-
καλεί τη λεγόμενη αζωτορύπανση. Τα
υψηλά επίπεδα αζώτου στο πόσιμο νε-
ρό μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά
προβλήματα υγείας όπως μεθαιμο-
σφαιριναιμία, μια πάθηση ιδιαίτερα ε-
πικίνδυνη για τα βρέφη.

Επιπλέον, το άζωτο που καταλήγει
στο νερό λειτουργεί ως λίπασμα που
ενθαρρύνει την υπερβολική ανάπτυξη
φυτοπλαγκτού, καθώς η έλλειψη αζώ-
του, φωσφόρου και καλίου είναι ο ση-
μαντικότερος περιοριστικός παράγο-
ντας για την ανάπτυξή του. Όταν το

φυτοπλαγκτόν πεθαίνει, αποσυντίθε-
ται από μικροοργανισμούς που κατα-
ναλώνουν το διαθέσιμο οξυγόνο στο
νερό με συνέπεια ολόκληρες θαλάσ-
σιες περιοχές να νεκρώνουν. Το φαι-
νόμενο ονομάζεται ευτροφισμός.

Στην έρευνα που έγινε από το Πανε-
πιστήμιο του Γουότερλου στον Κανα-
δά, αναλύθηκαν χιλιάδες δείγματα
καλλιεργήσιμου εδάφους από τη λε-
κάνη του ποταμού Μισσισσιππή στις
ΗΠΑ. Οι αναλύσεις αποκάλυψαν υψη-
λά επίπεδα αζώτου σε βάθος 25 έως
100 εκατοστών μέσα στο χώμα, κάτω
από το στρώμα όπου φτάνει το αλέτρι.

Βάσει των μετρήσεων, οι ερευνητές
στην έγκριτη επιθεώρηση «Environ-
mental Research Letters», συμπέραναν
ότι το συσσωρευμένο άζωτο μπορεί
να συνεχίσει να διαρρέει στα νερά α-
κόμα και επί τρεις δεκαετίες μετά την
τελευταία χρήση λιπάσματος.

Οι συνέπειες έχουν ήδη αρχίσει να
κάνουν την εμφάνισή τους: στην Πολι-
τεία της Αϊόβα, η κυριότερη εταιρεία
ύδρευσης έχει υποβάλλει αγωγή κατά
τριών Πολιτειών που βρίσκονται πιο
ψηλά στη ροή του Μισσισσιπή και κα-
τηγορούνται για έλλειψη αντιμετώπι-
σης της αζωτορύπανσης. Τα επίπεδα
νιτρικών ιόντων στο νερό της υπηρε-
σίας, είναι διπλάσια από τα ελάχιστα
επίπεδα ασφαλείας που έχει καθορί-
σει για το πόσιμο νερό η κυβέρνηση
των ΗΠΑ, ενώ σε ορισμένες περιοχές
τα επίπεδα αζώτου είναι δεκαπλάσια.



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






