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Ένωση Αθηνών

ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ
ΕΝΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ
ΕΝΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ



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 Ετήσια Γενική Συνέλευση της Fedenatur στη Βαλένθια της Ισπανίας.
8. «Διά πυρός 2016»: 

Άσκηση αντιμετώπισης δασικής πυρκαγιάς στο Αισθητικό Δάσος Υμηττού.
10. Αναβαθμίδες - Ανάγκη να ζωντανέψουν και να καλλιεργηθούν ξανά.
12. Δασικοί χάρτες - Όλα δείχνουν ότι θα μείνουν πάλι στα χαρτιά.
14. Λίμνη Κερκίνη - Ένας οικολογικός παράδεισος.
16. Το δάσος της Δαδιάς.
18. Όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
20. Αυξήθηκαν οι ρύποι από τις μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
22. Βραβεία «Europa Nostra»:

Διάκριση για τον νερόμυλο του Αγίου Γερμανού στις Πρέσπες.
24. 100 νέες περιοχές προς ένταξη στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο «Νatura 2000».
26. Οι κίνδυνοι για τα κατοικίδια το καλοκαίρι.
28. Μικρές ειδήσεις.  

ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 / ΤΕΥΧΟΣ 179

ΠEΡIEXOMENA

26

Φωτογραφία εξωφύλλου: 

Δέντρο που αντανακλάται στα ήσυχα νερά της λίμνης (Κερκίνη)
© Anna Hristova | Dreamstime
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Η
Γενική Συνέλευση της

FEDENATUR για τη φετι-

νή χρονιά πραγματοποιή-

θηκε στη Βαλένθια της Ι-

σπανίας το τριήμερο 4-6

Μαΐου. Τη συνάντηση διοργάνωσε η Δι-

εύθυνση Προστασίας Φυσικών Περιο-

χών του Πάρκου Devesa-Albufera του

Δήμου της Βαλένθια. Στις εργασίες συμ-

μετείχαν πολλοί εκπρόσωποι των μελών

της FEDENATUR και άλλοι ενδιαφερό-

μενοι από πολλές χώρες (Ιταλία, Γαλλία,

Ισπανία, Πορτογαλία, Τσεχία, Ελλάδα). Η

Φιλοδασική συμμετείχε στις εργασίες ό-

πως κάθε χρόνο με εκπρόσωπό της τον κ.

Ν. Πάγκα. Από ελληνικής πλευράς ακόμα

συμμετείχαν εκπρόσωποι του Συνδέσμου

Προστασίας και Ανάπτυξης του Υμηττού

που είναι επίσης μέλος της FEDENATUR.

Η διοργάνωση ήταν πολύ ενδιαφέρου-

σα και με πολύ πυκνό πρόγραμμα που πε-

ριέλαβε επισκέψεις-ξεναγήσεις σε πάρ-

κα, επιστημονική ημερίδα και τις εργα-

σίες της Γενικής Συνέλευσης.

Η επιστημονική ημερίδα είχε ως θέμα:

«Η μαζική χρήση από το κοινό των Πε-

ριαστικών Πάρκων και Φυσικών Πε-

ριοχών και η επίπτωσή της στα εύθραυ-

στα οικοσυστήματα - H μεγάλη πρό-

κληση για προστασία και διατήρηση

σήμερα».

Στις ολοένα και περισσότερο επεκτει-

νόμενες αστικές περιοχές της Ευρώπης,

οι φυσικές περιοχές που βρίσκονται στον

περιαστικό χώρο δέχονται μεγάλες πιέ-

σεις από το κοινό των επισκεπτών κυ-

ρίως για την ενάσκηση δραστηριοτήτων

υπαίθριας αναψυχής. Οι φυσικές αυτές

περιοχές συχνά περιλαμβάνουν σημαντι-

κά οικοσυστήματα όπως δάση, λιβάδια,

υγρότοπους, παραποτάμια δάση, αμμο-

θίνες κ.ά. και καλούνται να ισορροπή-

σουν τις αστικές πιέσεις με την προστα-

σία του περιβάλλοντος. Η επίτευξη αυ-

τού του στόχου δεν είναι εύκολη δεδομέ-

νου ότι οι συνήθειες των χρηστών αλλά-

ζουν, νέες τάσεις εμφανίζονται, υπάρχει

ισχυρό το στοιχείο της εποχικότητας και

διαπιστώνεται σαφής επηρεασμός από

την οικονομική κρίση.

Οι εισηγήσεις ήταν πολλές και ενδια-

φέρουσες και αφορούσαν περιπτώσεις

φορέων πάρκων και φυσικών περιοχών

που όλοι είναι μέλη της FEDENATUR.

Παρουσιάστηκαν, αναλύθηκαν και σχο-

λιάστηκαν τα παρακάτω παραδείγματα

πάρκων και φυσικών περιοχών:

 Πάρκο Devesa-Albufera της

Βαλένθια (Ισπανία)

 Δασικό Πάρκο Monsanto Λισαβόνας

(Πορτογαλία)

 Φυσικό Πάρκο Serra de Collserola

της Βαρκελώνης (Ισπανία)

 Φυσικά Πάρκα της Μητροπολιτικής

Περιοχής της Grenoble (Γαλλία)

 Δίκτυο Φυσικών Πάρκων της

Μητροπολιτικής Περιοχής της

Βαρκελώνης (Ισπανία)

 Εθνικό Πάρκο της Sierra de

Guadarrama της Μαδρίτης (Ισπανία)

 Πάρκο delle Groane του Μιλάνου

(Ιταλία)

 Περιοχή Parc Fluvial του Túria

(Ισπανία)

 Αισθητικό δάσος Υμηττού, Αττική

(Ελλάδα)

 Φυσικά Πάρκα της Μητροπολιτικής

Περιοχής της Lille (Γαλλία)

Ειδικά για το Αισθητικό δάσος του Υ-

μηττού η εισήγηση πραγματοποιήθηκε από

τον δασοτεχνικό υπεύθυνο διαχείρισης κ.

Ν. Πάγκα με τίτλο: «Εντατική χρήση του

Αισθητικού δάσους Υμηττού. Θέματα,

προβλήματα, προκλήσεις και λύσεις για

τη διατήρησή του ως πόρου αναψυχής».

Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης

των μελών της FEDENATUR περιέλα-
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Η ETHΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
της FEDENATUR
στη ΒΑΛΕΝΘΙΑ της ΙΣΠΑΝΙΑΣ

Οι εκπρόσωποι του Δήμου της Βαλένθια
υποδέχονται τους σύνεδρους.

Το Προεδρείο της FEDENATUR από αριστερά Teresa Pastor,
Maria Marti και ο Πρόεδρος Ag. Agostinelli.
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βαν την συζήτηση και έγκριση των πε-

πραγμένων της περασμένης χρονιάς και

τον προγραμματισμό των διαφόρων θε-

μάτων της επόμενης. Εκτός από την ψή-

φιση των πεπραγμένων, η συνέλευση εί-

χε φέτος ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί η Ο-

μοσπονδία αποφάσισε στο πλαίσιο της

κινητικότητας για συνεργασίες και συμ-

μετοχή σε προγράμματα, να διευρύνει

τις δραστηριότητές της και να κάνει ένα

άνοιγμα σε άλλους φορείς που δραστη-

ριοποιούνται στα θέματα της προστα-

σίας του περιβάλλοντος στην Ευρώπη.

Ο κ. Πάγκας παρουσιάζει την εισήγηση
για το Αισθητικό Δάσος Υμηττού.

Η επιστημονική ημερίδα και οι εργα-

σίες της Γενικής Συνέλευσης φιλοξενή-

θηκαν στο Complex Esportiu La Petxina,

ένα καλαίσθητο πετρόκτιστο συγκρότη-

μα που στεγάζει αίθουσες διαλέξεων και

εκθέσεων, εστιατόρια και αθλητικές υ-

ποδομές του Δήμου της Βαλένθια.

Το κλείσιμο της Γενικής Συνέλευσης

ολοκληρώθηκε με επίσημο δείπνο που

παρέθεσε ο Δήμος της Βαλένθια στο

Palau de l’Exposició, το εντυπωσιακό εκ-

θεσιακό κτήριο νεο-γοτθικού ρυθμού που

κτίστηκε για τη μεγάλη έκθεση του 1910.

Η
κύρια τεχνική επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Πάρκο

Devesa-Albufera που βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα έξω α-

πό την πόλη της Βαλένθια.

Πρόκειται για μια μεγάλη κυρίως πευκόφυτη λωρίδα γης μή-

κους δέκα χιλιομέτρων και πλάτους ενός, που χωρίζει την ακτή

της Μεσογείου όπου κυριαρχούν οι αμμοθίνες από την Albufera,

τη μεγαλύτερη λίμνη της Ισπανίας (έκτασης 220.000 στρεμμά-

των). Οι εκτάσεις της περιοχής αποτελούσαν βασιλικό κυνηγό-

τοπο και αγοράστηκαν το 1920 από τον δήμο της Βαλένθια που

εξασφάλισε στον τοπικό πληθυσμό τις εκτάσεις με τις ορυζοκαλ-

λιέργειες, αλάτι και ψάρια. Στις πρόσφατες δεκαετίες για τις πα-

ραθεριστικές ανάγκες χτίστηκαν ψηλές πολυκατοικίες (αποκα-

λούμενες και «πύργοι») που αλλοίωσαν το τοπίο αλλά αυτή η

πρακτική εγκαταλείφθηκε νωρίς - σε αντίθεση με τις άλλες ακτές

της Ισπανίας που κυριαρχούνται από την εικόνα «πολυκατοικίες

στο κύμα» - και πάνω στους αμμοθινικούς σχηματισμούς κατα-

σκευάστηκαν εστιατόρια, αναψυκτήρια, «μπανιέρες» κλπ καθώς

και ένας μεγάλος αυτοκινητόδρομος. Με την έλευση της δημο-

κρατίας στην Ισπανία, ο φορέας διαχείρισης της περιοχής κατά-

φερε να κατεδαφίσει τα κτίσματα και να απομακρύνει κάθε τε-

χνητό στοιχείο από την παραλιακή περιοχή με αποτέλεσμα σή-

μερα τίποτα να μην θυμίζει την εικόνα του παρελθόντος παρά

μόνο οι φωτογραφίες του αρχείου. Με την παρέλευση των ετών

και τις εντατικές προσπάθειες των επιστημόνων, το ευαίσθητο

οικοσύστημα που φιλοξενεί πάνω από 200 είδη φυτών, έχει επα-

νέλθει και ακολουθεί πλέον τη φυσική του πορεία.

Το δάσος της χαλεπίου πεύκης που κυριαρχεί στην περιοχή

είναι σε άριστη κατάσταση και όλες οι παρεμβάσεις για τους

πολυάριθμους επισκέπτες (υποδομές αναψυχής), είναι διακριτι-

κές και οι ελάχιστες δυνατές. Η οργάνωση της αντιπυρικής

προστασίας είναι άριστη (άλλωστε η Ισπανία πρωτοπορεί σε

αυτόν τον τομέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο) και η υλοποίηση προ-

γραμμάτων για τη διατήρηση της φύσης είναι συνεχής και έχει

πολλαπλασιαστικά θετικά αποτελέσματα για το οικοσύστημα

της περιοχής.

Ο δημοτικός φορέας διαχείρισης το 1984 αξιοποίησε το πα-

λιό ιπποδρόμιο της πόλης με τη μετατροπή του σε κέντρο ενη-

μέρωσης των επισκεπτών (Center Racó de l’Olla) όπου οι επι-

ΤΟ ΠΑΡΚΟ DEVESA-ALBUFERA

Ο Διευθυντής του Πάρκου, Antonio Vizcaíno,
ξεναγεί τους συνέδρους.

Όψεις των πευκώνων 
του Πάρκου.

ΦΥΣΗ & ΖΩΗ 5



σκέπτες μπορούν και να παρατηρήσουν πουλιά από τα πολλά

είδη που διαβιούν ή διέρχονται από την περιοχή.

Η πολύωρη ξενάγηση στο Πάρκο από τον διευθυντή και διακε-

κριμένο βιολόγο Antonio Vizcaíno, περιέλαβε και περιήγηση με

βάρκα στη λίμνη με επίσκεψη στο νησάκι Mata de Manseguerota

στο κέντρο της λίμνης που έχει σχηματιστεί από καλαμιώνες και

έχει απωλέσει σχεδόν το 80% της επιφάνειάς του. Με τις εντατι-

κές προσπάθειες των ανθρώπων του Πάρκου, σήμερα η βλάστη-

ση έχει σταθεροποιηθεί και τείνει να επανακάμψει.

Το Πάρκο Devesa-Albufera με το δάσος της χαλεπίου πεύ-

κης, τα αυτοφυή υποτροπικά φυτά, τη χαρακτηριστική αλοφυ-

τική βλάστηση και τις αμμοθίνες, δέχεται μεγάλο όγκο επισκε-

πτών και μεγάλη πίεση από την ενάσκηση κάθε είδους δραστη-

ριοτήτων αναψυχής. Ωστόσο με την εξαιρετική οργάνωση του

φορέα διαχείρισης του δήμου της Βαλένθια και τις συνεχείς

προσπάθειες υλοποίησης προγραμμάτων (κυρίως του πλαισίου

LIFE-project), η περιοχή βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση

και οι επισκέπτες απολαμβάνουν τις ομορφιές του.

Ο υγρότοπος και η εξέδρα παρατήρησης πουλιών στο κέντρο ενημέρωσης των επισκεπτών Racó de l’Olla.

Το νησάκι Mata de Manseguerota στο κέντρο της λίμνης Albufera και οι πλωτήρες που εμποδίζουν την περαιτέρω διάβρωσή του.

Αλοφυτική βλάστηση, πευκοδάσος και αναγέννηση του φυτού Chamaerops humilis.

ΦΥΣΗ & ΖΩΗ6



Ο
ι κήποι του ποταμού Túria, στην πόλη της Βαλένθια απο-

τελούν ένα μοναδικό γραμμικό πάρκο αναψυχής στην

καρδιά της πόλης. Για να αποφευχθούν οι καταστροφικές

πλημμύρες του ποταμού που διέσχιζε τη Βαλένθια, η Πολιτεία

γύρω στο 1920, εξέτρεψε τον ρου του ποταμού εκτός του οικιστι-

κού ιστού και τον οδήγησε μέσω εγκιβωτισμού στη θάλασσα. Ο-

λόκληρη η αποδεσμευμένη κοίτη μήκους 8 χλμ. περίπου που πε-

ριβάλλει από τα βόρεια και ανατολικά την παλιά πόλη, διαμορ-

φώθηκε σε γραμμικό πάρκο με πυκνό πράσινο, πεζοδρόμους, πο-

δηλατοδρόμους, στοιχεία νερού, βοτανικό κήπο, αθλητικές εγκα-

ταστάσεις και υποδομές, παιδικές χαρές κ.λπ. Τα πρόσφατα χρό-

νια στην έξοδο της λωρίδας προς τη θάλασσα, κατασκευάστηκε

«Η Πόλη των Τεχνών και των Επιστημών» που φιλοξενεί μεταξύ

άλλων την Όπερα και ένα διεθνούς φήμης Ενυδρείο, με πρωτότυ-

πα κτήρια του γνωστού αρχιτέκτονα Calatrava. Στο βόρειο-βορει-

οδυτικό άκρο του πάρκου δημιουργήθηκε το περιβόητο ζωολογι-

κό πάρκο «Bioparc» που φιλοξενεί ζώα από την Αφρική σε χώ-

ρους κατάλληλα διαμορφωμένους, ώστε να μοιάζουν φυσικοί, και

ο μεγάλος χώρος του συνδέθηκε με νέες διαμορφώσεις και μια με-

γάλη τεχνητή λίμνη, που ολοκληρώνουν το πάρκο πρασίνου.

ΟΙ ΚΗΠΟΙ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ TURIA

Οι κήποι του ποταμού Túria

Σχεδιάγραμμα της περιοχής.

Το ομολογουμένως καλοφτιαγμένο, με ατμόσφαιρα Αφρικής, Bioparc.

Αποψη της πόλης των τεχνών και των επιστημών.
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Τ
ην Τετάρτη 18 Μαΐου 2016, πραγματοποιήθηκε με

επιτυχία άσκηση αντιμετώπισης δασικής πυρκαγιάς

στο Αισθητικό δάσος του Υμηττού. Η άσκηση αφο-

ρούσε στην αντιμετώπιση μεγάλης κλίμακας πυρ-

καγιάς με σκοπό τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των υ-

φιστάμενων επιχειρησιακών δομών και διαδικασιών καθώς

και την αξιολόγηση της ετοιμότητας του μηχανισμού και της

ποιότητας της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέ-

ων. Για την πραγματοποίηση της άσκησης που είχε την κωδι-

κή ονομασία «Δια Πυρός 2016», κινητοποιήθηκαν επιχειρη-

σιακές μονάδες όλων των εμπλεκομένων σε τέτοιου είδους

περιστατικά φορέων υπό τον συντονισμό της Περιφερειακής

Πυροσβεστικής Διοίκησης Αττικής (ΠΕ.ΠΥ.Δ.).

«ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ 2016»
Άσκηση αντιμετώπισης δασικής πυρκαγιάς στο Αισθητικό Δάσος Υμηττού

Κατάσβεση πυρκαγιάς από επίγεια μέσα, 

κινητοποίηση και ανάπτυξη πεζοπόρου τμήματος.

Κινητοποίηση δυνάμεων πυρόσβεσης.
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Στην άσκηση συμμετείχαν δυνάμεις από τους: 1ο, 2ο, 4ο,

6ο, 7ο, 8ο, 9ο και 12ο Πυροσβεστικούς Σταθμούς Αθηνών και

την 1η Ε.Μ.Α.Κ., ένα πεζοπόρο τμήμα από την Πυροσβεστι-

κή Υπηρεσία Κύπρου και οι Εθελοντικές ομάδες δασοπρο-

στασίας της Καισαριανής, του Χολαργού-Παπάγου και της

Γλυφάδας. Κατά τη διεξαγωγή της άσκησης έκαναν ρίψεις έ-

να ελικόπτερο SUPER PUMA του Πυροσβεστικού Σώματος

και δύο αεροσκάφη CANADAIR CL-215.

Τον συντονισμό είχε ο Υποστράτηγος του Πυροσβεστικού

Σώματος Κ. Γιόβας από το κινητό επιχειρησιακό κέντρο «Ό-

λυμπος». Η Φιλοδασική συμμετείχε στην άσκηση στη φάση

της αναγγελίας της πυρκαγιάς με τον πυροφύλακα του παρα-

τηρητηρίου «ΦΕ-2» της περιοχής Καλοπούλας. Την άσκηση

παρακολούθησαν ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής

Ανασυγκρότησης Π. Κουρουμπλής, ο Αν. Υπουργός Προστα-

σίας του Πολίτη Ν. Τόσκας, ο Αν. Υπουργός Περιβάλλοντος

Γ. Τσιρώνης, ο Γ. Γ. Πολιτικής Προστασίας Ι. Καπάκης, εκ-

πρόσωποι της Περιφέρειας Αττικής, του Δασαρχείου Πεντέ-

λης, Δήμαρχοι της Περιοχής και αξιωματικοί των Ενόπλων

Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Ρίψη νερού από αεροπλάνο.

Το κινητό συντονιστικό κέντρο «Όλυμπος» της Π.Υ.

O πυροφύλακας της Φιλοδασικής.

Oι παρατηρητές της Άσκησης.
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Η
περιοχή της Μεσογείου χαρα-

κτηρίζεται από επικλινή εδά-

φη, έλλειψη μεγάλων πεδινών

εκτάσεων κατάλληλων για

καλλιέργεια, καθώς και έλλειψη νερού,

που σε συνδυασμό με τα υψηλά ποσοστά

διάβρωσης, καθιστούν πολύ δύσκολες τις

συνθήκες για καλλιέργεια. Παλιότερα, οι

γεωργικές εκμεταλλεύσεις ήταν πάντα

σταθερές και οι κάτοικοι αισθάνονταν την

ανάγκη να είναι σχεδόν αυτάρκεις. Αυτά

ανάγκαζαν τους κατοίκους να εκμεταλ-

λεύονται όσο το δυνατόν περισσότερο τη

διαθέσιμη γη και να λαμβάνουν μέτρα για

την προστασία του εδάφους.

Αυτοί οι δύο βασικοί λόγοι, δηλαδή, η

προστασία των εδαφών κατά των φαι-

νομένων διάβρωσης και η ανάγκη των

κατοίκων για επιβίωση μέσα από την

αυτάρκεια, οδήγησαν στην κατασκευή,

αναβαθμίδων καλλιέργειας παντού στη

Μεσόγειο.

Με τον όρο αναβαθμίδες ή, κοινώς,

πεζούλες, εννοούμε τα οριζόντια εδάφη

που δημιουργούνται από τον άνθρωπο ε-

πί επικλινών εκτάσεων, με σκοπό την

καλλιέργεια, υποβασταζόμενα, συνήθως,

με απλούς υποστηρικτικούς τοίχους. Βα-

σικά στοιχεία των αναβαθμίδων, λοιπόν,

είναι οι τοίχοι αντιστήριξης, φτιαγμένοι

κατά κανόνα από ξερολιθιά, και οι τά-

βλες, οι ισόπεδες καλλιεργήσιμες εκτά-

σεις που δημιουργούνται τεχνητά.

Οι πλέον συνήθεις αναβαθμίδες, χα-

ραγμένες κατά τις ισοϋψείς και χρησιμο-

ποιούμενες, ως επί το πλείστον, για ετή-

σιες καλλιέργειες (σιτηρά, όσπρια), είναι

οι παράλληλες (κλιμακωτές) και οι επάλ-

ληλες (διάπλεκτες), με τις δεύτερες να

σχηματίζουν μεταξύ τους βουστροφηδόν

διάδρομο σε ειδικά σημεία του χωραφι-

ού, διευκολύνοντας την προσπέλαση

προς τα υψηλά σημεία του. Τέλος, συνα-

ντάμε τις αναβαθμίδες-θύλακες για δεν-

δρώδεις καλλιέργειες, συνήθως ελιές: μι-

κρές ημισεληνοειδείς ξερολιθιές, καθε-

μιά αποκλειστικά για ένα μόνο δένδρο.

Οι αναβαθμίδες αποτελούν, σημαντι-

κής κλίμακας, παρέμβαση του ανθρώ-

που στο τοπίο της Μεσογείου, με πα-

ρουσία στην Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία,

Αλβανία, Ελλάδα, Τουρκία αλλά και

στα νότια και νοτιοανατολικά παράλια

της Μεσογείου (Αλγερία, Τυνησία, Λί-

βανο). Στον Ελλαδικό χώρο, η δημιουρ-

γία αναβαθμίδων υπήρξε εξαιρετικά έ-

ντονη σε περιοχές απομονωμένες και

φτωχές σε επίπεδες εκτάσεις για καλ-

λιέργεια, ιδιαιτέρως στα πολυπληθή νη-

σιά μικρού ή μεσαίου μεγέθους, αλλά

και σε περιοχές της ορεινής ενδοχώρας.

Η ευρύτητα της χρήσης τους υποδη-

λώνει την αποτελεσματικότητά τους ως

τεχνική διαχείρισης του τοπίου, συνι-

στώντας ταυτόχρονα ιστορική και πολι-

τιστική κληρονομιά.

Η δημιουργία αναβαθμίδων, γινόταν α-

πό έμπειρους γεωργούς, αφού, εκτός από

την χειρωνακτική εργασία και την τεχνο-

γνωσία για την ξερολιθική δόμηση, προϋ-

ποθέτει γνώσεις για την τοπογραφία, το

υδρογραφικό δίκτυο, καθώς και γνώσεις

σχετικές με τις δυνατότητες των εδαφών

της κάθε περιοχής. Σε γενικές γραμμές,

περιλάμβανε τις εξής διαδικασίες: εκχέρ-

σωση της έκτασης, καθάρισμα από την

πέτρα, χτίσιμο της ξερολιθιάς και, τέλος,

δημιουργία καλλιεργήσιμου εδάφους. Η

αποσκαφή άρχιζε από την κορυφή του

λόφου, με άνοιγμα χαντακιού, ελαφρά

κεκλιμένου προς την πλευρά του βουνού.

Στην άκρη του, προς την πλευρά του λό-

φου, θεμελιωνόταν η πρώτη ξερολιθιά. Η

κλίση του εδάφους καθόριζε και το ύψος

του τοιχίου και αυτό, με τη σειρά του, το

πλάτος. Γενικώς, η σχέση πλάτους βάσης

: ύψος ήταν 1:3. Τα προϊόντα εκσκαφής

χρησιμοποιούνταν για το χτίσιμο της ξε-

ρολιθιάς ή για την πλήρωση της δημιουρ-

γούμενης πεζούλας, και η εργασία επανα-

λαμβανόταν παρακάτω.

Για τη δημιουργία των ξερολιθικών α-

ντιστηριγμάτων χρησιμοποιούνταν η πέ-

τρα της περιοχής, πρωτίστως του χωραφι-

ού, σε μια προσπάθεια να μεγιστοποιηθεί

η έκταση και ποιότητα της καλλιεργήσι-

μης γης. Σπανιότερα, οι πέτρες προέρχο-

νταν από τα λιγοστά νησιώτικα νταμάρια

και μεταφέρονταν με μουλάρια. Τα προϊ-

όντα της εκσκαφής χρησιμοποιούνταν

για την πλήρωση του βασταδιού από την

πλευρά του βουνού - ιδανικότερη πλήρω-

ση γινόταν με ελαφρόπετρα για την καλύ-

τερη αποστράγγιση του νερού και τη συ-

γκράτηση του χώματος. Οι μεγαλύτερες

πέτρες χρησιμοποιούνταν για τα θεμέλια

και οι μικρότερες για την πλήρωση. Όσο

ψήλωνε ο τοίχος, χρησιμοποιούνταν πέ-

τρες μικρότερου μεγέθους, τοποθετούμε-

νες έτσι ώστε ο τοίχος να σχηματίζει κλί-

ση προς την πλευρά της τάβλας και να

στενεύει. Με αυτό τον τρόπο, επιτυγχα-

νόταν η καλύτερη στήριξη αλλά και διευ-

κόλυνε τη δουλειά των εργατών. Η πλή-

ρωση των κενών ανάμεσα στις πέτρες ή-

ταν αναγκαία και γινόταν με πέτρες-σφή-

νες. Η τελευταία στρώση στην στέψη της

ΑΝΑΒΑΘΜΙΔΕΣ
Aνάγκη να ζωντανέψουν και να καλλιεργηθούν ξανά
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ξερολιθιάς, αποτελούνταν από μεγάλες,

πλατιές πέτρες, έτσι ώστε να μπορούν να

περπατηθούν. Οι καλύτερες και μακρο-

βιότερες πεζούλες στα νησιά, φτιάχνο-

νταν από μάρμαρα και σκληρό ασβεστό-

λιθο, υλικά που επιδέχονται σμίλευση.

Στρογγυλευμένα υλικά ηφαιστειακής

προέλευσης χτίζουν σχετικά ασταθή τοι-

χία, ενώ υλικά μετρίως μεταμορφωμένα,

όπως οι σχιστόλιθοι, αν και δημιουργούν

πολύ όμορφες επιφάνειες, αποσαθρώνο-

νται εύκολα. Το χτίσιμο και η επιδιόρθω-

ση ήταν, συχνά, υπόθεση του εκάστοτε

γεωργού και της οικογένειάς του. Παρ’

όλ’ αυτά, κάποιες φορές το χτίσιμο ήταν

δουλειά πιο συλλογική, οπότε μίλαγαν

για τις «αργατιές», μια λύση στην έλλει-

ψη εργατικών χεριών και μια διαδικασία

κοινωνικής συνύπαρξης. 

Η εγκατάλειψη της καλλιέργειας σε α-

ναβαθμίδες οφείλεται σε μια σειρά από

παράγοντες. Ο σημαντικότερος παράγο-

ντας ήταν οι αλλαγές στις γεωργικές

πρακτικές και η ανάπτυξη νέων τεχνολο-

γιών που υποστήριζαν τη γεωργική πα-

ραγωγή μεγάλης κλίμακας σε μεγάλες ε-

κτάσεις μικρών κλίσεων. Η αλλαγή αυτή

είχε ως αποτέλεσμα την εγκατάλειψη της

γεωργίας σε εκτάσεις όπου οι νέες αυτές

τεχνολογίες δεν ήταν δυνατόν να εφαρ-

μοστούν αποτελεσματικά. Επίσης, οικο-

νομικές και πολιτικές μεταβολές στις αρ-

χές και κατά τη διάρκεια του 20ού αιώ-

να, επέφεραν αλλαγές στο μικρής κλίμα-

κας θαλάσσιο εμπόριο και οδήγησαν

στην οικονομική παρακμή στα περισσό-

τερα μικρά νησιά, και στην μετανάστευ-

ση του αγροτικού πληθυσμού, προς το ε-

ξωτερικό και προς την Αθήνα ή προς με-

γάλα νησιά, όπου υπήρχαν περισσότερες

ευκαιρίες απασχόλησης. Τέλος, σε πολλά

νησιά, π.χ. Νίσυρος, η μετατροπή των

καλλιεργήσιμων εκτάσεων σε βοσκοτό-

πια και η καθιέρωση της «ανεξέλεγκτης»

βόσκησης είχε ως αποτέλεσμα την κατα-

στροφή του αναβαθμιδωμένου τοπίου.

Η αποκατάσταση και η επανακαλ-

λιέργεια των αναβαθμίδων, θα μπο-

ρούσε να συμβάλλει στην προστασία

του εδάφους από την διάβρωση και

την ερημοποίηση, αλλά και να συμ-

βάλλει στην οικονομική ανάπτυξή

των περιοχών αυτών. 

Στο παρελθόν έχουν γίνει τέτοιες προ-

σπάθειες. Στην περιοχή Ζαγορίου Ιωαννί-

νων έχει εφαρμοστεί πρόγραμμα Life ’95

(διάρκεια 1996-1999) με θέμα: «Προστα-

σία από την ερημοποίηση και αναβάθμι-

ση επικλινών εδαφών μέσω της αποκατά-

στασης, διατήρησης και αξιοποίησης των

αναβαθμίδων». Τα πεδία εφαρμογής του

έργου ήταν η Τήνος από το νησιωτικό

συγκρότημα των Κυκλάδων και το Ζαγό-

ρι από την Ορεινή Ήπειρο. Αντικείμενο

του προγράμματος ήταν η προστασία των

εδαφών που απειλούνται από ερήμωση

και ιδιαίτερα στα επικλινή εδάφη των

Κυκλάδων και της ορεινής Ηπείρου δύο

αντιπροσωπευτικών περιοχών του Μεσο-

γειακού τοπίου της Ελλάδας, η προστα-

σία των οποίων στηριζόταν επί αιώνες

στην καλλιέργειά τους σε αναβαθμίδες.

Γενικός στόχος του προγράμματος ήταν:

η επίδειξη διαφόρων μοντέλων της αγρο-

τικής ανάπτυξης, που θα είναι συμβατά

με τις οικολογικές ανάγκες των περιοχών

αυτών που υφίστανται προβλήματα ερη-

μοποίησης και χαρακτηρίζονται από δυ-

σπροσπελασιμότητα και δυσβατότητα.

Πιο συγκεκριμένα στους σκοπούς του

προγράμματος «Life ’95 / Ζαγόρι» ήταν

και η επανακατασκευή- επισκευή  των α-

ναβαθμίδων στην κοινότητα Νεγάδων

Ζαγορίου και η επανακαλλιέργεια τους

με τις παραδοσιακές καλλιέργειες με στό-

χο την ανάπτυξη των ήπιων μορφών του-

ρισμού. 

Επίσης με πρόσφατη ανακοίνωσή του,

ο Δήμος Νισυρίων συμμετέχει  σε πρότα-

ση που έχει υποβληθεί στο   «Επιχειρη-

σιακό Πρόγραμμα Interreg Ι-V-A Ελλά-

δα-Κύπρος 2014-2020». Ο τίτλος  της

πρότασης που κατατέθηκε από το πανεπι-

στήμιο του Αιγαίου είναι «Δημιουργώ-

ντας το παράδειγμα για την επανάχρηση

των εγκαταλειμμένων αναβαθμίδων Ελ-

λάδας - Κύπρου, με στόχο την λειτουργι-

κή επανένταξη τους στην παραγωγική

διαδικασία, με την παραγωγή ποιοτικών

τοπικών προϊόντων και την προαγωγή

της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης».

Το έργο θα δημιουργήσει παράδειγμα

λειτουργικής αποκατάστασης εγκατα-

λειμμένων ξηρολιθικών αναβαθμίδων σε

επιλεγμένες νησιωτικές περιοχές, αρκε-

τές από αυτές προστατευόμενες, λαμβά-

νοντας υπόψη την τοπική τεχνογνωσία

και τα τοπικά προϊόντα, τις απαιτήσεις της

καινούργιας παγκόσμιας αγοράς και την

αναγκαιότητα βελτίωσης του τουριστικού

προϊόντος στο Αιγαίο και την Κύπρο.

Σήμερα το τοπίο με τις αναβαθμίδες

των νησιών του Αιγαίου εκτός από την ει-

κόνα που αποτυπώνει στον περιηγητή,

φέρνει μνήμες από εποχές, όπου οι κάτοι-

κοι, εξαρτώμενοι από τη γη και τα αγαθά

της, επενέβαιναν στον τόπο τους με σεβα-

σμό στις φυσικές διεργασίες. Το μεσογει-

ακό τοπίο με τις αναβαθμίδες πρέπει να

θεωρείται ως μέρος της πολιτιστικής κλη-

ρονομιάς και να αποκατασταθεί με σκοπό

την βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής υ-

παίθρου. Μαζί με τα παραδοσιακά σπίτια,

τα καλντερίμια, τα μονοπάτια, τα μαντριά

και τις στέρνες αποτελούν σημαντικά

στοιχεία της τοπικής αρχιτεκτονικής κλη-

ρονομιάς, που μπορούν να ενταχθούν σε

ένα πλαίσιο τουριστικής ανάπτυξης.

Η αποκατάσταση και η επανακαλλιέργεια των αναβαθμίδων, θα μπορούσε 

να συμβάλλει στην προστασία του εδάφους από την διάβρωση και την ερημοποίηση,

αλλά και να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξή των περιοχών αυτών. 
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Χ
ρόνια μετά τον νόμο 248 του

1976, τον νόμο 2664 του

1998 και τους επόμενους που

ψηφίστηκαν, και ενώ έχουν

καταρτισθεί δασικοί χάρτες για τη μισή

σχεδόν επικράτεια, οι χάρτες που έχουν

κυρωθεί αντιστοιχούν μόλις στο 1% της

επικράτειας.

Με αυτόν τον τρόπο, σπαταλήθηκαν

εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ χωρίς αποτέ-

λεσμα και σταδιακά καταστήθηκε ανε-

πίκαιρο σημαντικό ποσοστό των δασι-

κών χαρτών, που είχαν καταρτισθεί με

αυτά τα χρήματα και δεν αναρτήθηκαν

ποτέ.

Στα παραπάνω πρέπει να υπολογίσου-

με ότι:

- Αφαιρέθηκε η αρμοδιότητα από τη Δα-

σική Υπηρεσία με αποτέλεσμα τη μη

ανάρτηση ακόμα και των ήδη θεωρη-

μένων Δασικών Χαρτών.  

- Προηγούνταν η κτηματογράφηση σε

περιοχές χωρίς θεωρημένους ή κυ-

ρωμένους δασικούς χάρτες και επο-

μένως χωρίς την έγκαιρη προβολή

των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του

Δημοσίου. 

- Η απουσία δασικών χαρτών συνέβαλε

στη συνέχιση των καταπατήσεων δη-

μόσιας δασικής γης και των αυθαίρε-

των οικιστικών επεκτάσεων καθώς

και στη σκόπιμη καταστροφή των δα-

σών με εμπρησμούς και λαθραίες εκ-

χερσώσεις. 

- Στις παραπάνω δυσκολίες και προβλή-

ματα προστέθηκε κι η αδυναμία απορ-

ρόφησης των οφειλόμενων πόρων για

το έργο λόγω των μνημονιακών πε-

ριορισμών που τέθηκαν στις ετήσιες

δαπάνες του Πράσινου Ταμείου. 

Το νομοσχέδιο για την κατάρτιση Δα-

σικών Χαρτών πέρασε με το πολυνομο-

σχέδιο για την αξιολόγηση, με αποτέλε-

σμα να μην τύχει της δέουσας προβολής.

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυ-

βερνήσεως ως ο νόμος 4389/2016 «Επεί-

γουσες διατάξεις για την εφαρμογή της

συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλ-

λες διατάξεις» (ΦΕΚ Α´ 94). Στο Κεφά-

λαιο Θ´ «Επίσπευση διαδικασιών κατάρ-

τισης, θεώρησης και κύρωσης των δασι-

κών χαρτών και λοιπές διατάξεις» και

πιο συγκεκριμένα στα άρθρα 153 έως

και 155 (Υποκεφάλαιο Α´) περιλαμβά-

νονται οι νέες διατάξεις για τους δασι-

κούς χάρτες.

Με τις νέες ρυθμίσεις οι οικισμοί χω-

ρίς σχέδιο χωρίζονται σε τρεις κατηγο-

ρίες και θα αποτυπώνονται στους δασι-

κούς χάρτες ως εξής:

• Με πορτοκαλί καταγράφονται οικισμοί

που υπήρχαν προ του 1923, αλλά δεν

έχουν σαφή όρια σχεδίου πόλης. Αφο-

ρά κυρίως εκτάσεις σε αστικές περιο-

χές, όπως η Γλυφάδα, η Νέα Ιωνία, το

Γαλάτσι, για τις οποίες θα προωθηθεί

αμέσως η τυπική θεώρηση των ορίων

τους.

• Με κίτρινο χαρακτηρίζεται το μεγαλύ-

τερο μέρος των οικισμών με πληθυ-

σμό κάτω των 2.000 κατοίκων. Τα ό-

ριά τους καθορίζονται με το Διάταγμα

του 1985 και καλύπτουν τα ακίνητα

που βρίσκονται σε ακτίνα 500 μέτρων

από το κέντρο του οικισμού. 

• Με μοβ χρώμα χαρακτηρίζονται οι

«οικιστικές πυκνώσεις» που αφορούν

διαμορφωμένους οικισμούς αυθαιρέ-

των, οι οποίοι όμως έχουν δημιουργη-

θεί σε εκτάσεις που καταγράφονται

ως δασικές με βάση τις αεροφωτο-

γραφίες του 1945 και, ειδικά για την

Αττική, του 1937. Τα κριτήρια θα κα-

θοριστούν με υπουργική απόφαση και

στη συνέχεια οι δασικές υπηρεσίες θα

καθορίσουν μέσα σε έξι μήνες τα ό-

ριά τους. 

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερί-

δας «Καθημερινή», το Υπουργείο Περι-

βάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) θα

πρέπει μέσα σε ελάχιστο χρόνο να εκδώ-

σει πλήθος τεχνικών αποφάσεων για να

ορίσει τη νέα διαδικασία σύνταξης και

κύρωσης των δασικών χαρτών, αλλιώς η

διαδικασία θα «τραβήξει» αρκετούς μή-

νες. Επιπλέον, οι δημόσιες υπηρεσίες θα

πρέπει να διεκπεραιώσουν ένα δύσκολο

και σύνθετο έργο, με το οποίο μέχρι σή-

μερα έχουν ασχοληθεί μόνο έμμεσα.

Με τη δημοσίευση στις 27 Μαΐου

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του

πολυνομοσχεδίου (ν. 4389/16) τίθεται σε

ισχύ το νέο χρονοδιάγραμμα του έργου,

οι προθεσμίες του οποίου είναι:

• Σε ένα μήνα ο Υπουργός Περιβάλλο-

ντος πρέπει να διευκρινίσει τι ορίζει

ως «οικιστική πύκνωση». Πρόκειται

για τους οικισμούς αυθαιρέτων σε δά-

ση, οι οποίοι θα αποτυπώνονται ως

ξεχωριστή κατηγορία στους δασικούς

χάρτες και θα εξαιρούνται της διαδι-

κασίας ανάρτησης.

• Μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου 2016, δηλαδή

σε τέσσερις μήνες, οι Διευθύνσεις Δα-

σών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

της χώρας καλούνται να επικαιροποιή-

σουν τους ήδη έτοιμους δασικούς χάρ-

τες, π.χ. να αλλάξουν τις κατηγορίες

των οικισμών που αποτυπώνονται, να

προσθέσουν χορτολιβαδικές και βρα-

χώδεις εκτάσεις και να τους αναρτή-

σουν για την υποβολή αντιρρήσεων α-

πό τους πολίτες. Ένα μήνα αργότερα

στις 27 Οκτωβρίου 2016, θα πρέπει να

τους έχουν κυρώσει στα τμήματά τους,

όπου δεν έχουν υποβληθεί αντιρρήσεις.

Η πρόβλεψη αφορά περίπου το 50%

των δασικών χαρτών της χώρας, εδώ

και 2-3 χρόνια, αλλά οι Διευθύνσεις

Δασών δεν προχωρούσαν στην ανάρτη-

σή τους με διάφορες προφάσεις. Είναι

ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
Όλα δείχνουν ότι θα μείνουν πάλι στα χαρτιά
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Η απουσία δασικών χαρτών συνέβαλε στη συνέχιση των καταπατήσεων δημόσιας δασικής γης και των αυθαίρετων οικιστικών 

επεκτάσεων καθώς και στη σκόπιμη καταστροφή των δασών με εμπρησμούς και λαθραίες εκχερσώσεις. 

θούν χάρτες, όπως προβλέπει ο νόμος.

Όλα αυτά δείχνουν ότι τα χρονοδια-

γράμματα είναι πιθανότατα ανεφάρμο-

στα στην πράξη.

• Τέλος, ο νόμος προβλέπει ότι έως τις 27

Ιουνίου η «Εθνικό Κτηματολόγιο και

Χαρτογράφηση» (ΕΚΧΑ) οφείλει να

στείλει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος

και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) χρονοδιάγραμ-

μα με την εξέλιξη του κτηματολογίου.

Παράλληλα, το ΥΠΕΝ πρέπει να έχει

συστήσει και να έχει στελεχώσει τμή-

μα Δασικών Χαρτών, κάτι που συνεπά-

γεται δυσκολίες. Επιπλέον, μέχρι τις 27

Ιουλίου οι Διευθύνσεις Δασών των Α-

ποκεντρωμένων Διοικήσεων θα πρέπει

να ενημερώσουν το ΥΠΕΝ, αν μπο-

ρούν να αναλάβουν την κατάρτιση των

δασικών χαρτών στην περιοχή τους.

Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι η διεκπε-

ραίωση των δασικών χαρτών εξαρτάται

φανερό ότι στην περίπτωση της Αττι-

κής, τα πράγματα είναι ακόμα δυσκο-

λότερα, λόγω του πλήθους των οικι-

σμών αυθαιρέτων που θα πρέπει να ο-

ριοθετηθούν. Στον νόμο υπάρχει ένα

«παραθυράκι» καθυστέρησης, καθώς η

συμπλήρωση των χορτολιβαδικών και

βραχωδών εκτάσεων μπορεί να γίνει έ-

ως 4 μήνες αργότερα. Γεννούνται όμως

ερωτήματα σχετικά με το πόσο εφικτό

είναι να ολοκληρωθούν τα παραπάνω.

Ας πάρουμε για παράδειγμα τις «οικι-

στικές πυκνώσεις». Η διαδικασία που

προβλέπει ο νόμος είναι ότι αφού ορί-

σει ο υπουργός τι είναι «οικιστική πύ-

κνωση», οι πολεοδομίες των δήμων θα

πρέπει μέσα σε 6 μήνες να οριοθετή-

σουν στον δασικό χάρτη τις περιοχές

αυτές. Άρα, αν οι ήδη έτοιμοι χάρτες

πρόκειται να συμπεριλάβουν τις «οικι-

στικές πυκνώσεις», τότε δεν είναι δυνα-

τό μέσα σε τέσσερις μήνες να αναρτη-

από την ετοιμότητα του Υπουργείου, να

διευκρινίσει με αποφάσεις όλα τα σημεία

της νομοθεσίας που τροποποίησε: τις τε-

χνικές προδιαγραφές για την κατάρτιση,

συμπλήρωση, διόρθωση και τήρηση των

δασικών χαρτών, τον τρόπο ανάρτησης

και υποβολής αντιρρήσεων, το τέλος α-

ντιρρήσεων, τον τρόπο ίδρυσης και στε-

λέχωσης των «προσωρινών σημείων α-

νάρτησης» των δασικών χαρτών. Να ε-

ξειδικεύσει τον τρόπο συγκρότησης και

λειτουργίας των Επιτροπών Αντιρρήσε-

ων, να εκδώσει τιμολόγια προεκτιμώμε-

νων αμοιβών για όσες περιπτώσεις οι δα-

σικοί χάρτες ανατεθούν σε ιδιώτες, να

δημιουργήσει υποδομή για την ηλεκτρο-

νική ανάρτηση των δασικών χαρτών και

βέβαια να μπορέσει να χρηματοδοτήσει

τις προαναφερόμενες διαδικασίες. Οι ε-

πιστημονικοί φορείς της χώρας είχαν εκ-

φράσει, προ της ψήφισης, τις επιφυλά-

ξεις τους για το εγχείρημα του ΥΠΕΝ.
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Η
Λίμνη Κερκίνη αποτελεί μία

ιδιαίτερη περίπτωση υγροτό-

που. Δημιουργήθηκε το 1932

με την κατασκευή του φράγ-

ματος στον ρου του ποταμού Στρυμόνα

στο ύψος του χωριού Λιθότοπος. Αρχικός

σκοπός της ήταν η συγκράτηση των

πλημμυρικών νερών του Στρυμόνα αλλά

αργότερα χρησιμοποιήθηκε και για απο-

θήκευση νερού για την άρδευση του κά-

μπου των Σερρών. Στη θέση της προϋ-

πήρχε ένα σύνθετο σύστημα εκτεταμέ-

νων και ρηχών υγροτόπων, που τροφοδο-

τούνταν από τα νερά του ποταμού. 

Σήμερα η ποικιλομορφία της βλάστη-

σης, η παρουσία εκατοντάδων ειδών

πουλιών, η πλούσια ιχθυοπανίδα και τα

πολλά είδη θηλαστικών, ερπετών και αμ-

φιβίων που υπάρχουν στην περιοχή είναι

η φυσική συνέχεια της ζωής που υπήρχε

πριν από την κατασκευή του φράγματος.

Το Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης θε-

σμοθετήθηκε τον Νοέμβριο του 2006, με

σκοπό την προστασία της περιοχής ως ε-

θνική φυσική κληρονομιά. Η συνολική έ-

κταση της προστατευόμενης περιοχής, α-

νέρχεται σε 831.000 στρέμματα περίπου.

Το Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης προ-

σφέρεται για παρατήρηση πουλιών 365

ημέρες το χρόνο.

Η πρόσβαση στην περιοχή είναι εύκο-

λη κάθε εποχή. Τα αναχώματα της λίμνης

είναι προσβάσιμα στα ανατολικά και δυ-

τικά ενώ στα νοτιοδυτικά ο ασφαλτο-

στρωμένος δρόμος Λιθοτόπου Κερκίνης

ο οποίος ακολουθεί στο μεγαλύτερο μή-

κος του την ακτογραμμή της λίμνης, προ-

σφέρει μοναδικές δυνατότητες παρατή-

ρησης. Στα βόρεια, η πρόσβαση εξασφα-

λίζεται από το λιμανάκι Μανδρακίου.

Εκτός από την εύκολη πρόσβαση στο

μεγαλύτερο μήκος της ακτογραμμής της

λίμνης, σημαντικό πλεονέκτημα είναι το

γεγονός ότι ο παρατηρητής είναι πάντοτε

ψηλότερα από το επίπεδο της λίμνης και

έχει άπλετη θέα από κάθε σημείο προς

κάθε κατεύθυνση και δυνατότητα να πα-

ρατηρήσει μεγάλους αριθμούς από πολλά

και σπάνια είδη πουλιών χωρίς καμία δυ-

σκολία. Ανάλογα με την εποχή που επιλέ-

ξει ο παρατηρητής, θα έχει την ευκαιρία

να δει διαφορετικά είδη πουλιών.

Την άνοιξη η στάθμη του νερού της

λίμνης αυξάνεται και το τοπίο αλλάζει.

Τα τελευταία φοινικόπτερα φεύγουν α-

πό την περιοχή στις αρχές Μαρτίου. Η

ανοιξιάτικη μετανάστευση έχει αρχίσει

και πολλά στρουθιόμορφα παρατηρού-

νται στα έλη και στα θαμνοτόπια σε όλη

την περιοχή. Μεγάλα κοπάδια ροδοπε-

λεκάνων περνούν από τον υγρότοπο στο

ταξίδι τους για τις περιοχές αναπαραγω-

γής. Η αποικία των πουλιών στο παρα-

ποτάμιο δάσος σφύζει από ζωή. Κορμο-

ράνοι, λαγγόνες, διάφορα είδη ερωδιών,

χαλκόκοτες και χουλιαρομύτες μεγαλώ-

νουν τους νεοσσούς τους στα δένδρα, ε-

νώ σε επιπλέουσες φωλιές σκουφοβου-

τηχτάρια, φαλαρίδες, νερόκοτες και

μαυροβουτηχτάρια. Οι πρώτοι νεοσσοί

αργυροπελεκάνων και κορμοράνων αρ-

χίζουν να πετούν. Στα βουνά φωλιάζουν

μαυροπελαργοί, φιδαετοί, πετρίτες,

κραυγαετοί, σαΐνια, και άλλα αρπακτι-

κά, ενώ σχεδόν όλα τα είδη δρυοκολα-

πτών ακούγονται να αναζητούν την τρο-

φή τους στα δέντρα και οι υφάντρες κα-

τασκευάζουν τις φωλιές τους σε κλαδιά

πάνω από το νερό. Στην παραλίμνια πε-

ριοχή και στους ορεινούς όγκους του Ε-

θνικού Πάρκου, χιλιάδες στρουθιόμορ-

φα (αηδόνια, κεφαλάδες, μυγοχάφτες,

αμπελουργοί, μελισσοφάγοι κ.ά.), κατα-

σκευάζουν τις φωλιές τους.

ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ
ένας οικολογικός παράδεισος

Ά
γγ

. 
Σ

α
ρ

ιδ
ά

κ
η

ς



ΦΥΣΗ & ΖΩΗ 15

Το καλοκαίρι, οι νεοσσοί όλων των ει-

δών πετούν ήδη και αναζητούν την τρο-

φή τους. Η στάθμη του νερού της λίμνης

αρχίζει να μειώνεται. Ιδανική περίοδος

για παρατήρηση τεράστιων κοπαδιών α-

πό κορμοράνους και πελεκάνους οι ο-

ποίοι ψαρεύουν σε διάφορες περιοχές

της λίμνης και σε ατελείωτες σειρές με-

τακινούνται από τις θέσεις αναπαραγω-

γής προς τις περιοχές τροφοληψίας και

αντίστροφα. Οι ερωδιοί τρέφονται σε

ρηχά νερά καθώς επίσης και κατά μήκος

της ακτογραμμής της λίμνης. Πολλά αρ-

πακτικά πουλιά επισκέπτονται τις παρα-

λίμνιες περιοχές καθώς υπάρχει πλέον

άφθονη τροφή παντού και μπορούν να

κυνηγήσουν εύκολα προετοιμαζόμενα

για το μεταναστευτικό ταξίδι που αρχί-

ζει στο τέλος του καλοκαιριού.

Το φθινόπωρο, η στάθμη του νερού της

λίμνης είναι συνήθως στο κατώτερο επί-

πεδο. Η φθινοπωρινή μετανάστευση έχει

ήδη αρχίσει. Μεγάλα κοπάδια ροδοπελε-

κάνων περνούν από τον υγρότοπο στο τα-

ξίδι τους για την Αφρική. Οι νανόχηνες

φθάνουν στις αρχές Οκτωβρίου και συ-

νήθως μπορούν να παρατηρηθούν από το

ανατολικό ανάχωμα, ενώ ο αριθμός των

φοινικόπτερων αυξάνεται και φθάνει το

μέγιστο το Νοέμβριο. Τα πρώτα αρπακτι-

κά πουλιά φθάνουν για να ξεχειμωνιά-

σουν στις αρχές Νοεμβρίου, ενώ πολλά

παρυδάτια παρατηρούνται στα λασποτό-

πια. Οι πρώτοι γερανοί εμφανίζονται

στον υγρότοπο.

Τον χειμώνα, μεγάλα κοπάδια από πά-

πιες και χήνες φθάνουν στην περιοχή για

να ξεχειμωνιάσουν. Στικταετοί παρατη-

ρούνται στο παραποτάμιο δάσος και στη

γύρω περιοχή, ενώ θαλασσαετοί, χρυσαε-

τοί και βασιλαετοί κυνηγούν στον υγρό-

τοπο. Πολλά σπάνια είδη παπιών παρατη-

ρούνται στη λίμνη όπως φερεντίνια, βαλ-

τόπαπιες, μαυροκέφαλες πάπιες, βουκε-

φάλες, νανοπρίστες και θαλασσοπρίστες

ενώ ορισμένες χρονιές μαριλόπαπιες και

χηνοπρίστες. Οι αργυροπελεκάνοι παρα-

τηρούνται δίπλα στους ψαράδες οι οποίοι

τους ταΐζουν. Οι νανόχηνες συνήθως φεύ-

γουν για το Δέλτα του Έβρου τον Δεκέμ-

βριο-Ιανουάριο αλλά κάποιες χρονιές

μπορούν να παρατηρηθούν στην περιοχή

και τον Φεβρουάριο. Οι πρώτοι κορμορά-

νοι εγκαθίστανται στην αποικία στα τέλη

Ιανουαρίου όπως και οι πρώτοι αργυροπε-

λεκάνοι στις τεχνητές κατασκευές δυτικά

του παραποτάμιου δάσους.

Το οικοσύστημα της Λίμνης Κερκίνης

είναι ξεχωριστό γιατί, από ορνιθολογική

άποψη, είναι από τους πλουσιότερους υ-

γροτόπους της Ελλάδας με περισσότερα

από 312 είδη πουλιών. Στην Κερκίνη βρί-

σκονται οι σημαντικότερες αποικίες της

Νότιας Βαλκανικής από ερωδιούς (Αργυ-

ροτσικνιάδες, Κρυπτοτσικνιάδες, Λευκο-

τσικνιάδες, Νυχτοκόρακες), Κορμορά-

νους, Χουλιαρομύτες και Χαλκόκοτες. Ε-

πίσης είναι η πιο σημαντική περιοχή δια-

χείμασης και μετανάστευσης του Αργυ-

ροπελεκάνου σε όλη την Ευρώπη. Άλλο

ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ότι

γύρω από τη λίμνη ζει ο μεγαλύτερος α-

ριθμός βουβαλιών της Ελλάδας.

Εικόνες όπως αυτή των ψαράδων που

ταΐζουν τους πελεκάνους τον χειμώνα ή

των βουβαλιών να βόσκουν στις παρυφές

της λίμνης, δεν συναντώνται αλλού στην

Ελλάδα. Στον ακριτικό νομό των Σερρών

υπάρχει ένας από τους μεγαλύτερους οι-

κολογικούς θησαυρούς της Ελλάδας. Ας

τον διαφυλάξουμε.

Πηγή: Ενημερωτικό υλικό Φορέα Δια-
χείρισης Λίμνης Κερκίνης

Ά
γγ

. 
Σ

α
ρ

ιδ
ά

κ
η

ς

Anna Hristova | Dreamstime

Άγγ. Σαριδάκης
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Τ
ο όνομά του προέρχεται από το

χωριό Δαδιά, τον γραφικό οικι-

σμό 67 χλμ. βόρεια της Αλε-

ξανδρούπολης στην μαγευτική

Θράκη, από όπου και το δάσος ξεκινά.

Κατάφυτο, καταπράσινο και εντυπωσια-

κό, το Δάσος της Δαδιάς γοητεύει όσους

βρεθούν στα μονοπάτια του, τα περιτρι-

γυρισμένα από πεύκα, που οδηγούν σε

μαγευτικές πλαγιές. Προσφέρει στους

περιηγητές μια αξέχαστη αναζωογόνα ε-

παφή με τη φύση της βόρειας Ελλάδας.

Στο μέσο του νομού Εβρου , στις νοτιοα-

νατολικές λοφώδεις απολήξεις του ορει-

νού όγκου της Ροδόπης, το Εθνικό Πάρ-

κο Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου είναι από

τα λίγα καταφύγια αρπακτικών πουλιών

στην Ευρώπη ενώ εδώ αναπαράγεται ο

μοναδικός πληθυσμός Μαυρόγυπα στα

Βαλκάνια. Η οικολογική αξία του επιση-

μάνθηκε το 1970 από Ευρωπαίους επι-

στήμονες, το 1980 η περιοχή κηρύχθηκε

προστατευόμενη και από το 2006 έχει

χαρακτηριστεί ως Εθνικό Πάρκο.

Η πολύχρονη παρουσία του ανθρώπου

στην περιοχή και η ήπια χρήση της γης

στο βάθος των αιώνων έχει οδηγήσει στη

διαμόρφωση ενός πλούσιου μωσαϊκού

με βοσκοτόπια, καλλιέργειες, πευκοδά-

ση, δρυοδάση, ρεματιές και βράχια που

συνθέτουν ένα ιδιαίτερο τοπίο υψηλής

οικολογικής αξίας.

Στο δάσος της Δαδιάς μπορείτε να πα-

ρατηρήσετε τα πιο σπάνια είδη αρπακτι-

κών της Ευρώπης. Εδώ έχουν παρατη-

ρηθεί 36 από τα 39 είδη ημερόβιων αρ-

πακτικών πουλιών της Ευρώπης. Είναι

ιδιαίτερα εντυπωσιακό το γεγονός ότι

στην περιοχή απαντώνται ταυτόχρονα 3

από τα 4 είδη γύπα της Ευρώπης: ο

Μαυρόγυπας (Aegypius monachus), ο

Ασπροπάρης (Neophron percnopterus)

και το Όρνιο (Gyps fulvus). Ο μαυρόγυ-

πας (Aegypius monachus) είναι το επί-

σημα προστατευόμενο είδος και το έμ-

βλημα του βιοτόπου. Οι γύπες, σε αντί-

θεση με τα υπόλοιπα αρπακτικά πουλιά

που κυνηγούν τη λεία τους, είναι πτωμα-

τοφάγοι. Εκτός από τους γύπες, στα είδη

των ημερόβιων αρπακτικών πουλιών του

Εθνικού Πάρκου συμπεριλαμβάνονται

είδη σημαντικά για την ελληνική πανίδα

μεταξύ των οποίων ο εντυπωσιακός

Χρυσαετός, ο Θαλασσαετός (Haliaeetus

albicilla), το πιο σπάνιο αρπακτικό της

Ελλάδας, όπως και ο Βασιλαετός (Aquila

heliaca). Εκτός από τα αρπακτικά, στην

περιοχή έχουν παρατηρηθεί περίπου 166

είδη πουλιών, εκ των οποίων 2 έχουν χα-

ρακτηριστεί ως κινδυνεύοντα για την Ελ-

λάδα, ο Μαυροπελαργός (Ciconia nigra)

και η Καμπίσια Πέρδικα (Perdix perdix),

ενώ άλλα 10 έχουν χαρακτηριστεί ως

«σχεδόν απειλούμενα» και 5 ως «τρω-

τά». Ιδιαίτερα η παρουσία του Μαυρο-

πελαργού θεωρείται πολύ σημαντική,

καθώς τα 30-35 ζευγάρια που φωλιάζουν

στην περιοχή αποτελούν σημαντικό πο-

σοστό του αναπαραγόμενου πληθυσμού

του είδους στη χώρα μας.

Στη Δαδιά έχουν καταγραφεί γενικά

219 είδη πουλιών, 40 είδη ερπετών και

αμφιβίων και 36 είδη θηλαστικών, όπως

επίσης και σπάνια φυτά. 

Πράγματι, με πάνω από 360 είδη φυ-

τών να έχουν καταγραφεί, το Εθνικό

Πάρκο Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου χα-

ρακτηρίζεται από ιδιαίτερη ποικιλότητα.

Στο δάσος κυριαρχούν η μαύρη πεύκη

(Pinus nigra) και η τραχεία πεύκη (Pinus

brutia) σε μίξη με δρύες (Quercus spp.)

και άλλα φυλλοβόλα είδη, ενώ στα νο-

τιοδυτικά φύονται κυρίως σκληρόφυλλοι

θάμνοι όπως η Αγριοκουμαριά (Arbutus

andrachne), το Φυλλίκι (Phillyrea latifolia),

το Ρείκι (Erica arborea) και η Λαδανιά

(Cistus incanus). Κοντά στα ποτάμια και

τους χείμαρρους η βλάστηση πυκνώνει

και δεσπόζουν τα υδρόβια φυτά όπως το

κοινό σκλήθρο (Alnus glutinosa), η Ιτιά

(Salix spp.), η Λεύκα (Populus nigra) και

τα Αλμυρίκια (Tamarix spp.).

Την άνοιξη  τα αγριολούλουδα συνθέ-

Το ΔΑΣΟΣ της ΔΑΔΙΑΣ

Άγγ. Σαριδάκης
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Παρατηρώντας τον πρώτο Ασπροπάρη

που επισκέφθηκε το δάσος της Δαδιάς την

άνοιξη του 2016.

αρπακτικών πουλιών βρίσκεται περίπου

3 χλμ. από το Κέντρο Ενημέρωσης.

Η περιοχή προσφέρεται για περιηγή-

σεις τόσο με το αυτοκίνητο, όσο και με

τα πόδια ή το ποδήλατο. Ανάλογα με την

περιοχή που κάποιος επιλέξει να επισκε-

φτεί, θα έχει την δυνατότητα να παρατη-

ρήσει πληθώρα αρπακτικών και άλλων

πουλιών, επίσης μπορεί να απολαύσει

μαγευτικά τοπία με πλούσια βλάστηση,

συνεχείς εναλλαγές τοπίων και ποικί-

λους γεωλογικούς σχηματισμούς, να επι-

σκεφτεί περιοχές με ιδιαίτερο αρχαιολο-

γικό ενδιαφέρον, εγκαταλειμμένους οικι-

σμούς, γραφικά πέτρινα γεφύρια, ιστορι-

κά μοναστήρια, καθώς και το αρχαιότε-

ρο απολιθωμένο δάσος της χώρας μας. 

Πηγή: Ενημερωτικό υλικό του Φορέα
Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δα-
διάς-Λευκίμης-Σουφλίου

τουν μια χρωματική πανδαισία ενώ κά-

ποια από αυτά είναι σπάνια και ενδημι-

κά. Είκοσι εννέα είδη φυτών τελούν υπό

καθεστώς προστασίας, ενώ αξιοσημείω-

τη είναι η παρουσία 25 ειδών ορχιδέας

καθώς και του Eriolobus trilobatus, ενός

σπάνιου είδους Αγριομηλιάς με πολύ πε-

ριορισμένη εξάπλωση.

Το Εθνικό Πάρκο Δαδιάς-Λευκίμης-

Σουφλίου αποτελεί προορισμό για όσους

αγαπούν τη φύση. Το ποικίλο ανάγλυφο

με την παρουσία ενός μεγάλου αριθμού

μικρών και μεγάλων ρεμάτων, οι βραχώ-

δεις σχηματισμοί, τα μικρά και μεγάλα

διάκενα του δάσους, οι ζωντανοί φράκτες

από ποικίλα δασικά είδη και τα αγροκτή-

ματα παραδοσιακών καλλιεργειών, συν-

θέτουν ένα εντυπωσιακό δασικό τοπίο

μοναδικής ομορφιάς. Οι ομαλοί λόφοι

της Δαδιάς αυλακώνονται από δεκάδες

ρεματιές και ρυάκια, τα ώριμα δάση πεύ-

κων και δρυών διακόπτονται από μικρά

ξέφωτα και εναλλάσσονται με λιβάδια,

βοσκοτόπια και καλλιέργειες, ενώ ορθο-

πλαγιές και βράχια αναδύονται, και όλα

αυτά, στην άγρια αρμονία τους, σχηματί-

ζουν ένα ονειρικό τοπίο.

Η ομορφιά του δάσους είναι μοναδική

όλο τον χρόνο, με εναλλαγές σε χρώμα-

τα, εικόνες και ήχους. Ο λευκός χειμώ-

νας με τα αρπακτικά που γυροπετούν ή

κουρνιάζουν στα κλαδιά των δέντρων  με

τα πεσμένα φύλλα. Η άνοιξη με τα μεθυ-

στικά της αρώματα, τα χιλιάδες αγριο-

λούλουδα και το μελωδικό κελάηδισμα

των πουλιών. Το καλοκαίρι με τη μυρω-

διά από το ρετσίνι των πεύκων και τα νε-

αρά ζώα που γεννήθηκαν την άνοιξη και

ανακαλύπτουν τον κόσμο. Το φθινόπωρο

με τις εκατοντάδες αποχρώσεις του κόκ-

κινου, του κίτρινου και του πράσινου.

Το μυστηριακό τοπίο, η πλούσια βλά-

στηση, οι συναντήσεις με τα αρπακτικά

πουλιά, καθώς και οι δραστηριότητες που

αναπτύσσονται εκεί κάνουν το Δάσος της

Δαδιάς μοναδικό τόπο επίσκεψης για ό-

σους αναζητούν να βρεθούν στην καρδιά

της φύσης. Σε απόσταση 500 μ. από τον

οικισμό της Δαδιάς μπορείτε να επισκε-

φθείτε το Οικοτουριστικό Κέντρο, που

περιλαμβάνει ξενώνα, αναψυκτήριο-κα-

φετέρια, καθώς και το Κέντρο Ενημέρω-

σης, το οποίο διοργανώνει τακτικά περιη-

γήσεις στο δάσος. Το παρατηρητήριο των
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Γ
έλια, βουτιές, ηλιοθεραπεία, χαλάρωση. Με το

που έφτασε το καλοκαίρι και άρχισαν οι ζέστες,

οι παραλίες γέμισαν με κόσμο. Παρόλο που φέ-

τος η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση παγκο-

σμίως με τις «γαλάζιες σημαίες», με 430 βραβευμένες ακτές,

παρ’ όλα αυτά η εικόνα που μπορεί να αντικρίσει κανείς στις

παραλίες της Αττικής, και όχι μόνο, ήδη μετά το πρώτο μπά-

νιο της χρονιάς, είναι ενδεικτική της αδιαφορίας και της έλ-

λειψης κουλτούρας και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Παρά τις καμπάνιες για «καθαρές θάλασσες κι ακτές», οι

λουόμενοι φεύγοντας από την θάλασσα αφήνουν πίσω τους

πλαστικά, αποτσίγαρα, μπουκάλια, σακούλες και ένα σωρό

σκουπίδια και χωρίς να τους ενδιαφέρει ότι την άλλη Κυρια-

κή θα ξαναβρεθούν στην παραλία για το μπάνιο τους.

Δυστυχώς, εκτός από αυτά που παρατηρούμε γύρω μας, τα

στοιχεία που μας δίνουν οι επιστήμονες για τη ρύπανση των

ακτών δεν είναι ενθαρρυντικά. Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασ-

σίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) έχει αναλάβει αυτή την εποχή την

έρευνα DeFishGear στο Βόρειο Ιόνιο και συγκεκριμένα στις

ακτές της Κέρκυρας. Με τη συνεργασία των ιδιοκτητών α-

λιέων δυο τρατών του νησιού, κατέγραψαν απ’ τον Οκτώ-

βριο ως τον Μάιο τα απορρίμματα που θέλοντας και μη ανέ-

βαζαν από τον βυθό προσπαθώντας να πιάσουν ψάρια. Με

έκπληξη οι ερευνητές διαπίστωσαν πως μέσα σε οκτώ μόλις

μήνες οι δύο τράτες ανέβασαν γύρω στους δυόμισι τόνους

σκουπιδιών από τον βυθό!

Και αυτό βέβαια δεν είναι κάτι που συμβαίνει μόνο στην

Κέρκυρα. Τα σκουπίδια, με τα πλαστικά να αποτελούν τον

κύριο όγκο τους, έχουν απλωθεί παντού, από τις ακτές της

Αττικής ως τις πιο απομακρυσμένες βραχονησίδες. Σε αυτό

το συμπέρασμα κατέληξαν οι ερευνητές του ΕΛΚΕΘΕ, συ-

ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ 
σε θάλασσες και ακτές

OXI

γκρίνοντας τα ευρήματα από την έρευνα Perseus στον Σαρω-

νικό και από την έρευνα στο Βόρειο Ιόνιο. Πράγματι, στον

βυθό του Σαρωνικού βρέθηκαν περίπου 900 τεμάχια απορ-

ριμμάτων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, ακριβώς η ίδια ποσό-

τητα που εντοπίστηκε και στον βυθό της Κέρκυρας. 

Την ίδια κατάσταση αντίκρισαν, πέρυσι το καλοκαίρι, και

οι εθελοντές δύτες της HELMEPA όταν ξεκίνησαν τους 16 υ-

ποβρύχιους καθαρισμούς από το Αγαθονήσι μέχρι το Λου-

τράκι. Όταν ολοκλήρωσαν τους καθαρισμούς, είχαν ανασύ-

ρει από τον βυθό 5 τόνους σκουπιδιών! Τα στοιχεία που συ-

γκέντρωσε η HELMEPA πέρυσι, όταν πραγματοποίησε 104

καθαρισμούς ακτών και οχθών σε όλη την Ελλάδα είναι ιδι-

αίτερα αποκαλυπτικά: οι εθελοντές της μάζεψαν συνολικά 9

τόνους απορριμμάτων. Ανάμεσά τους, 13.000 πλαστικά

μπουκάλια, 10.000 καλαμάκια, 3.500 πλαστικές συσκευα-

σίες τροφίμων και 4.500 πλαστικές σακούλες. Δυστυχώς εί-

ναι κατανοητό ότι τα περισσότερα από αυτά τα σκουπίδια

προέρχονται από εμάς τους λουόμενους.

Και φέτος έγιναν καθαρισμοί στο πλαίσιο των δράσεων

της Ευρωπαϊκής Ημέρας Καθαρισμού που συντόνισε η

HELMEPA για τρίτη συνεχή χρονιά στη χώρα μας, στο διά-

στημα 6-15 Μαΐου 2016. Συνολικά 6.036 εθελοντές οργάνω-

σαν 126 δράσεις καθαρισμού σε παραλίες, βυθούς, όχθες πο-

ταμών και λιμνών, δάση, πάρκα και άλλες φυσικές περιοχές

σε έκταση μήκους 91 χλμ. Συνέλεξαν 13,5 τόνους απορριμ-

μάτων, εκ των οποίων οι 2,5 τόνοι ανακυκλώθηκαν από την

Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.)

που υποστήριξε πανελλαδικά τις δράσεις.

Οι εθελοντές κατέγραψαν τα απορρίμματα στα ειδικά δελ-

τία που τους παρείχε η HELMEPA. Από τα δελτία αυτά, προ-

κύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα για τις ποσότητες, τα είδη

και την προέλευση των απορριμμάτων.
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1. ΑΠΟΤΣΙΓΑΡΑ:  ........................................................................2,127,565

2. ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ (ΠΛΑΣΤΙΚΌ):  ..................1,024,470

3. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ:  ....................................................888,589

4. ΚΑΠΑΚΙΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ (ΠΛΑΣΤΙΚΟ):  ............................861,340

5. ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ:  ..........................................................................439,571

6. ΑΛΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ  ΣΑΚΟΥΛΕΣ:  ........................................424,934

7. ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ (ΓΥΑΛΙ):  ..............................402,375

8. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ (ΠΛΑΣΤΙΚΟ):  ..............................402,122

9. ΚΑΠΑΚΙΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ (ΜΕΤΑΛΛΟ): ..............................381,669

10.  ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΠΑΚΙΑ:  ............................................................351,585

Σύμφωνα με την έκθεση του

Ocean Conservancy για τα θα-

λάσσια απορρίμματα που δη-

μοσιεύτηκε πρόσφατα στην

συνέλευση των Ηνωμένων Ε-

θνών για το Περιβάλλον στο

Ναϊρόμπι της Κένυας, τα 10

κορυφαία αντικείμενα που

συλλέχθηκαν (σε τεμάχια):

Τα 10 πολυπληθέστερα είδη απορριμμάτων

1. Αποτσίγαρα ..........................................................14.488

2. Κομμάτια πλαστικού κάτω των 2,5 εκ. ..................6.808

3. Πλαστικά μπουκάλια ..............................................5.598

4. Συσκευασίες τροφίμων ..........................................5.053

5. Καλαμάκια ..............................................................4.219

6. Πλαστικά πώματα μπουκαλιών ..............................4.163

7. Πλαστικές σακούλες ..............................................3.961

8. Πλαστικά καπάκια συσκευασιών ..........................2.499

9. Κουτιά αλουμινίου ..................................................2.436

10. Κομμάτια φελιζόλ κάτω των 2,5 εκ. ......................2.374

Όπως φαίνεται παραπάνω, τα περισσότερα απορρίμματα

είναι πλαστικά. Τα υπόλοιπα απορρίμματα που συλλέχθη-

καν, συνδέονται κυρίως με δραστηριότητες αναψυχής και

περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 2.833 χάρτινα και πλαστικά

πιάτα/ποτήρια, 1.602 συσκευασίες τσιγάρων/καπνού, 1.598

χάρτινες σακούλες, 1.175 γυάλινα μπουκάλια, 1.368 μέτρα

σχοινιού και 669 μέτρα πετονιάς, 435 οικοδομικά υλικά, 426

μπαταρίες όλων των ειδών, 271 ελαστικά και σαμπρέλες ο-

χημάτων, 71 ηλεκτρικές συσκευές, 42 βαρέλια, 10 μοκέτες, 5

κάδοι σκουπιδιών, 2 σωσίβια, 3 φουσκωτές βάρκες, 10 κώνοι

οδικής σήμανσης και μία στολή δύτη!

Η ίδια κατάσταση επικρατεί και στον υπόλοιπο κόσμο.

Κατά τη διάρκεια του  30ού Παγκόσμιου Εθελοντικού Καθα-

ρισμού Ακτών, μέσα σε μια μόνο ημέρα 800.000 εθελοντές

σε όλο τον κόσμο, περισυνέλεξαν απορρίμματα συνολικού

βάρους οκτώ εκατομμυρίων κιλών.

Μερικά από τα πιο ασυνήθιστα αντικείμενα που βρέθηκαν

στον καθαρισμό περιλάμβαναν 97 τηλεοράσεις, 28 ψυγεία,

39 λεκάνες τουαλέτας και 54 ποδήλατα. Ωστόσο τα πλαστι-

κά απορρίμματα  παραμένουν η μεγαλύτερη απειλή για το

θαλάσσιο περιβάλλον.

Με την εφαρμογή στο κινητό τηλέφωνο «CLEAN SWELL» η

παγκόσμια κοινότητα μπορεί να εργαστεί  πάνω σε μια βάση δε-

δομένων με τα θαλάσσια απορρίμματα και να γίνεται έτσι πιο

γρήγορα η καταγραφή τους στις παραλίες μέσω των τηλεφώνων.

Η βάση δεδομένων είναι χρήσιμη για τους επιστήμονες,

περιβαλλοντικές οργανώσεις, κυβερνήσεις και  βιομηχάνους

για να αναλάβουν δράσεις ώστε  τα  σκουπίδια να μην φτά-

σουν στην παραλία.

Τα τελευταία 30 χρόνια των καθαρισμών, περισσότεροι α-

πό 11,5 εκατομμύρια εθελοντές  έχουν μαζέψει 225 εκατομ-

μύρια τόνους αντικειμένων από 580.000 χιλιόμετρα ακτών

σε 153 χώρες.
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Τ
ις τελευταίες δεκαετίες σημει-

ώθηκε μια ιδιαίτερα σημαντι-

κή αύξηση στον συνολικά δια-

κινούμενο όγκο επιβατών και

εμπορευμάτων τόσο σε αστικό όσο και

σε υπεραστικό επίπεδο. Σχεδόν το ένα

τρίτο της παγκόσμιας εμπορικής ενέργει-

ας χρησιμοποιείται για τις μεταφορές -

το 70% για τη μεταφορά ανθρώπων και

το 30% για τη μεταφορά εμπορευμάτων.

Η μετακίνηση ανθρώπων και αγαθών ε-

πιβαρύνει την ατμόσφαιρα όσο λίγες άλ-

λες δραστηριότητες. Οι μεταφορές είναι

μείζων παράγοντας εκπομπής ρύπων στη

φύση. Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι εκ-

πομπές ατμοσφαιρικών ρύπων από τις ο-

δικές μεταφορές, αν και οι αντίστοιχες

εκπομπές από τις εναέριες και θαλάσσιες

μεταφορές δεν είναι καθόλου ευκατα-

φρόνητες. Η εκπομπή διοξειδίου του άν-

θρακα που μαζί με τις εκπομπές οξειδίων

του αζώτου και μεθανίου συντελούν στη

δημιουργία του φαινομένου του θερμο-

κηπίου, που επιδρά αρνητικά στις κλιμα-

τολογικές συνθήκες.

Δεν είναι άξιο απορίας λοιπόν που

μια από τις μεγαλύτερες δυσκολίες που

αντιμετωπίζει η προσπάθεια μείωσης

των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η τάση

αύξησής τους από τον κλάδο των μετα-

φορών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει

τον φιλόδοξο στόχο να μειώσει την εκ-

πομπή αερίων που προκαλούν κλιματι-

κή αλλαγή κατά 60% μέχρι το 2050 (με

αφετηρία το 1990). Όμως, οι εκπομπές

από τις μετακινήσεις το 2014 ήταν αυ-

ξημένες κατά 20% σε σχέση με το 1990.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό

Περιβάλλοντος, το 2014 το ένα τέταρτο

του συνόλου των εκπομπών αερίων

θερμοκηπίου της Ε.Ε. προερχόταν από

τις μεταφορές, του μόνου τομέα που συ-

νέχιζε να έχει άνοδο στις εκπομπές.

Το ευρωπαϊκό δίκτυο, σύμφωνα με

στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού

Περιβάλλοντος, αποτελείται από 138.000

χλμ. σιδηροδρομικών γραμμών, 136.700

χλμ. δρόμων και 23.506 χλμ. καναλιών,

για πλωτές μεταφορές, χωρίς να υπολογί-

σουμε τις τοπικές διακλαδώσεις. Εκτιμά-

ται ότι μέχρι το 2050, οι επιβατικές μετα-

φορές θα αυξηθούν κατά 50% και η με-

ταφορά εμπορικών φορτίων κατά 80%.

Το ποσοστό της μετακίνησης εμπορικών

φορτίων που γίνεται μέσω οδικών μετα-

φορών έχει αυξηθεί σημαντικά. Το 2013

η διακίνηση προϊόντων με φορτηγά έ-

φτασε το 49%, παρότι η εκπομπή διοξει-

δίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο είναι

μεγαλύτερη στις οδικές μεταφορές σε

σχέση με τα τρένα και τα πλωτά μέσα. Αν

και οι εμπορικές μεταφορές έχουν επηρε-

αστεί αρνητικά λόγω της οικονομικής

κρίσης του 2008, έχουν επεκταθεί πολύ

από τη δεκαετία του ’90.

Επίσης στο διάστημα 2000-2013, η

ζήτηση για μετακινήσεις επιβατών αυ-

ξήθηκε κατά 8%,  με τις αερομεταφορές

να είναι ο ταχύτερος τρόπος μεταφοράς

επιβατών. Το 2013 κάθε ευρωπαίος με-

τακινούνταν κατά μέσο όρο 12.850 χλμ.

το έτος, 5% πιο πολύ από το 2000. Το

ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ
ΟΙ ΡΥΠΟΙ
από τις μεταφορές
στην Ευρωπαϊκή
Ένωση

Pablo Scapinachis | Dreamstime
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οι πωλήσεις τους έχουν αυξηθεί τα τε-

λευταία χρόνια.

Τα νέας τεχνολογίας Ι.Χ. αυτοκίνητα

εκπέμπουν μικρότερες ποσότητες αε-

ρίων του θερμοκηπίου και γενικά, προ-

καλούν λιγότερη ατμοσφαιρική ρύπαν-

ση. Το 2015 ο ευρωπαϊκός στόχος ήταν

ο μέσος όρος των εκπομπών διοξειδίου

του άνθρακα για τα νέα οχήματα να πέ-

σει στα 130 γραμμάρια CO2 ανά χιλιό-

μετρο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αυ-

τοκινητοβιομηχανίας, το 2015 οι εκπο-

μπές έπεσαν τελικά στα 119,6 γραμμά-

ρια CO2 ανά χιλιόμετρο. Ο επόμενος

στόχος για το 2021 είναι τα 95 γραμμά-

ρια CO2 ανά χιλιόμετρο.

Όμως, τα στοιχεία που δίνουν στη δη-

μοσιότητα οι αυτοκινητοβιομηχανίες θε-

ωρούνται από πολλούς αναξιόπιστα και

αμφισβητούνται έντονα, ειδικά μετά το

σκάνδαλο με τις αποκαλύψεις για λογι-

σμικό παραπλάνησης σε αυτοκίνητα σει-

ράς μεγάλων πολυεθνικών ομίλων. Το

Διεθνές Συμβούλιο για την Καθαρή Με-

τακίνηση (ICCT) υποστηρίζει ότι οι

πραγματικές εκπομπές των αυτοκινήτων

σε συνθήκες καθημερινότητας είναι 40%

αυξημένες σε σχέση με τις μετρήσεις

των εργαστηρίων. Ο Ευρωπαϊκός Οργα-

νισμός Περιβάλλοντος προετοιμάζει μια

νέα διεθνής εναρμονισμένη διαδικασία

για τη μέτρηση των εκπομπών των ελα-

φρών οχημάτων, αλλά δεν έχει γνωστο-

ποιήσει πότε θα τη θέσει σε εφαρμογή.

Είναι φανερό πως η επίτευξη των στό-

χων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση

για τη μείωση των εκπομπών αερίων του

θερμοκηπίου από τις μεταφορές δεν εί-

ναι εύκολη. Απαιτεί πολιτική βούληση

και ένα συνδυασμό μέτρων, στα οποία

περιλαμβάνονται ο καλύτερος σχεδια-

σμός του δικτύου μεταφορών, η ευρύτε-

ρη χρήση εναλλακτικών καυσίμων, η ι-

σχυρή πολιτική τιμών που θα ωθεί στις

πράσινες λύσεις, η καινοτόμος έρευνα, η

τεχνολογική εξέλιξη και η αυστηρότερη

εφαρμογή των υπαρχόντων κανόνων.

70% αυτών των μετακινήσεων γινόταν

με τη χρήση αυτοκινήτων.

Σήμερα, οι οδικές μεταφορές κατανα-

λώνουν το 75% της ενέργειας που απαι-

τείται για μετακίνηση. Ταυτόχρονα στο

διάστημα 1990-2014, οι εκπομπές των α-

εροσκαφών διπλασιάστηκαν ενώ των αυ-

τοκινήτων αυξήθηκαν κατά 17%. Αντίθε-

τα, οι εκπομπές των σιδηροδρόμων μειώ-

θηκαν κατά 50% και των πλωτών μετα-

φορών κατά 37%, εκφράζοντας όχι κυ-

ρίως την αύξηση της αποδοτικότητας των

μέσων αυτών, αλλά μια μείωση του ρό-

λου τους, παρότι είναι πιο φιλικά προς το

περιβάλλον από οχήματα και αεροπλάνα.

Τα Ι.Χ. οχήματα προτιμώνται όλο και

περισσότερο για τις μετακινήσεις όπως

φαίνεται και από το γεγονός ότι το

2015, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης, πουλήθηκαν 13,7 εκατομμύρια νέα

αυτοκίνητα, δηλαδή 9% περισσότερα

σε σχέση με το 2014. Μόνο το 1,3% αυ-

τών είναι ηλεκτρικά ή υβριδικά, αν και
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H
αποκατάσταση του παραδο-

σιακού Νερόμυλου του Αγίου

Γερμανού Πρεσπών, σύμφω-

να με ανακοίνωση της Ευρω-

παϊκής Επιτροπής (Ε.Ε.) και της Europa

Nostra, συγκαταλέγεται μεταξύ των 28

βραβευθέντων έργων από 16 χώρες που

διακρίθηκαν για την υποδειγματική προ-

σφορά τους στη διατήρηση του ευρωπαϊ-

κού πολιτισμού.

Τα Βραβεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

για την Πολιτιστική Κληρονομιά/ Βρα-

βεία Europa Nostra παρουσιάσθηκαν α-

πό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2002 και

από τότε απονέμονται από την Europa

Nostra. Τα Βραβεία τιμούν και προω-

θούν τις καλές πρακτικές στους τομείς

της πολιτιστικής κληρονομιάς: αποκατά-

σταση, έρευνα, διαχείριση, εθελοντισμό,

εκπαίδευση και επικοινωνία. Με τον

τρόπο αυτό συμβάλλουν στην ισχυρότε-

ρη δημόσια αναγνώριση της πολιτιστι-

κής κληρονομιάς ως στρατηγικού πόρου

για την οικονομία και την κοινωνία της

Ευρώπης. Τα Βραβεία έχουν την υπο-

στήριξη του προγράμματος Creative Eu-

rope της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

O παραδοσιακός νερόμυλος του Αγίου

Γερμανού είναι ο μοναδικός από τους 20

νερόμυλους που υπήρχαν στην περιοχή,

ο οποίος έχει πλήρως αποκατασταθεί. Ο

μύλος βρίσκεται στην ορεινή ζώνη του

Εθνικού Πάρκου Πρεσπών. Πρόκειται

για ένα ισόγειο πέτρινο κτίσμα με ξύλινη

στέγη που κτίστηκε το 1930 και αποτε-

λούσε συγκρότημα τριών χρήσεων: του

νερόμυλου (για το άλεσμα των σιτηρών),

της νεροτριβής (για το πλύσιμο των υφα-

σμάτων) και του μαντανιού (για το φού-

σκωμα και «πήξιμο» των υφαντών). Η α-

ποκατάστασή του περιλάμβανε την επι-

σκευή του κτίσματος, που ήταν σε κρίσι-

μη κατάσταση, την ανακατασκευή των

κατεστραμμένων μηχανισμών, την ανα-

κατασκευή του συστήματος υδροδότη-

σης του μύλου και την προσθήκη νέων

κατασκευών στον περιβάλλοντα χώρο

του μύλου, για τη διευκόλυνση της πρό-

σβασης των επισκεπτών.

Όπως σχολίασαν οι κριτές: «Με αυτό

το Βραβείο, επιβραβεύουμε την αποκα-

τάσταση αυτού του προβιομηχανικού

μύλου ως ιδιαίτερα χαρακτηριστικού

δείγματος της βιομηχανικής εξέλιξης

στην Ευρώπη. Η πολυπλοκότητα του μύ-

λου και του συστήματος υδροδότησής

του είναι μοναδική και έχει αποκαταστα-

θεί με την εφαρμογή ειδικής γνώσης υ-

ψηλού επιπέδου».

Το έργο ήταν φιλόδοξο, εφόσον είχε

ως στόχο τη δημιουργία ενός «ζωντανού

μνημείου» της βιομηχανικής κληρονο-

μιάς της περιοχής, αλλά και την επανα-

ΒΡΑΒΕΙΑ
EUROPA NOSTRA
Διάκριση για τον νερόμυλο 
του Αγίου Γερμανού στις Πρέσπες
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Το 2015 ολοκληρώθηκε η αποκατά-

στασή του, με την ευγενική δωρεά του Ι-

δρύματος Σταύρος Νιάρχος και του Ι-

δρύματος Α.Γ. Λεβέντη και με την αμέρι-

στη συμπαράσταση των αρμόδιων φορέ-

ων. Τη μελέτη αποκατάστασης και την ε-

πίβλεψη υλοποίησης του έργου ανέλα-

βαν οι αρχιτέκτονες Αγγέλα Γεωργαντά

και Αχιλλέας Στόιος. Η αποκατάστασή

του περιελάμβανε την επισκευή του κτί-

σματος, την ανακατασκευή των μηχανι-

σμών και του συστήματος υδροδότησης,

καθώς και τη διαμόρφωση του περιβάλ-

λοντα χώρου.

Σήμερα, μετά την ολοκλήρωση των

εργασιών αποκατάστασης, ο νερόμυλος

αποτελεί ένα ζωντανό μνημείο της προ-

βιομηχανικής μας κληρονομιάς που έχει

ανακτήσει το ρόλο του στην καθημερι-

νότητα του χωριού προσφέροντας τις υ-

πηρεσίες του, δηλαδή το άλεσμα των σι-

τηρών και το πλύσιμο των χαλιών, στους

κατοίκους του Αγίου Γερμανού και των

γύρω χωριών της περιοχής. Επιπλέον, οι

επισκέπτες μπορούν να ενημερωθούν για

την ιστορία του νερόμυλου αλλά και για

την οικολογική αξία του υδροδότη ποτα-

φορά της παραγωγής βρώσιμου αλευρι-

ού, που με τη σειρά της θα ενισχύσει και

θα υποστηρίξει παραδοσιακές δραστη-

ριότητες στο χωριό, καθώς και την καλ-

λιέργεια βιολογικών σιτηρών στην ευρύ-

τερη περιοχή.

Το έργο υποστηρίχθηκε ενεργά από ε-

θελοντές και ολόκληρη την τοπική κοι-

νότητα, με τους κατοίκους του χωριού να

εκφράζουν από την αρχή τον ενθουσια-

σμό τους και να αφιερώνουν χρόνο στις

διαδικασίες κατασκευής και λειτουργίας

του νερόμυλου.

Κατά τη δεκαετία του 1960, το κτήριο

περιήλθε στην κυριότητα του Υπουργεί-

ου Αγροτικής Ανάπτυξης το οποίο και

παραχώρησε όλες τις απαραίτητες εγκρί-

σεις για την αναστήλωση του. Ο μύλος

επισκευάστηκε για πρώτη φορά μερικώς

το 1997 από την Εταιρία Προστασίας

Πρεσπών με την ενεργή υποστήριξη από

εθελοντές και ολόκληρη την τοπική κοι-

νότητα, με τους κατοίκους του χωριού να

εκφράζουν από την αρχή τον ενθουσια-

σμό τους και να αφιερώνουν χρόνο στις

διαδικασίες κατασκευής και λειτουργίας

του νερόμυλου.

μού, Αγίου Γερμανού, από την ειδική έκ-

θεση που πλαισιώνει το εσωτερικό του

κτιρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Eu-

ropa Nostra, οι κριτές αναγνώρισαν «την

υψηλή επιμορφωτική και κοινωνική

συμβολή του έργου στην οικονομική και

περιβαλλοντική ανάπτυξη του χωριού

και της περιοχής σε μια ευρύτερη κλίμα-

κα. Πέραν αυτού, το έργο εμπνέει μια

διασυνοριακή σύμπραξη σ’ αυτήν την

παραμεθόριο ζώνη, συμβάλλοντας σε

μια πολιτιστική συνεργασία καλής γειτο-

νίας και φιλίας». Το ίδιο το έργο είχε σαν

όραμα να αποτελέσει ένα σημείο αναφο-

ράς μέσα στο Τριεθνές Διασυνοριακό

Πάρκο μεταξύ της Ελλάδας, της Αλβα-

νίας και της FYROM, που εκφράζει τις

κοινές πολιτιστικές αξίες μεταξύ αυτών

των τριών κρατών. «Αυτό το έργο απο-

τελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα και για

άλλα παρόμοια μνημεία σ’ αυτή την ό-

μορφη περιοχή. Ο κοινωνικός του αντί-

κτυπος, όπως επίσης και η διατήρηση

αυτού του εξαιρετικού δείγματος βιομη-

χανικής κληρονομιάς, αξίζουν τη μέγι-

στη διάκριση», τόνισαν οι κριτές.
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Τ
ο Natura 2000 (Φύση 2000) εί-

ναι ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο

προστασίας όλων των ειδών της

βιοποικιλότητας και ιδρύθηκε

τον Μάιο του 1992. Αποτελεί ένα από τα

πιο φιλόδοξα ευρωπαϊκά προγράμματα

για την προστασία της φύσης και ακρογω-

νιαίο λίθο της ευρωπαϊκής πολιτικής για

την προστασία του περιβάλλοντος.

Η ένταξη στο δίκτυο Νatura μιας πε-

ριοχής έχει μεγάλη σημασία για την το-

πική κοινωνία αλλά και για τη χώρα. Με

την ένταξη στο δίκτυο, η περιοχή απο-

κτά αυτόματα ευρωπαϊκή νομική προ-

στασία. Απαγορεύεται η δόμηση παρά

μόνο σε κατασκευές που έχουν σχέση με

το περιβάλλον. Απαγορεύεται η εγκατά-

σταση μεγάλων βιομηχανιών. Υπάρχουν

περιορισμοί στη χρήση γεωργικών φαρ-

μάκων και κτηνοτροφικών μονάδων.

Κάθε περιοχή που μπαίνει στο δίκτυο

Natura, αποκτά μια ευρωπαϊκή ταυτότη-

τα και διεθνή αναγνώριση.

Κατόπιν αξιολόγησης από την Ευρω-

παϊκή Επιτροπή έχει προκύψει ότι το Δί-

κτυο Natura 2000 στην Ελλάδα χρειάζε-

ται να συμπληρωθεί με νέες περιοχές ώ-

στε να θεωρείται επαρκές σε ό,τι αφορά

στην προστασία των τύπων οικοτόπων

και των ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος.

Σημειώνεται ότι για το θέμα αυτό έχει

αποσταλεί από την Ευρωπαϊκή Επιτρο-

πή σχετική επιστολή EU PILOT. 

Με βάση μελέτη που χρηματοδοτήθη-

κε από το ΕΣΠΑ (ΕΠΠΕΡΑΑ - έργο ε-

ποπτείας) αλλά και λοιπές τεκμηριωμέ-

νες μελέτες και χρησιμοποιώντας κα-

τάλληλα κριτήρια, το Υπουργείο Περι-

βάλλοντος και Ενέργειας, έχει καταλή-

ξει σε πρόταση 100 νέων περιοχών

Natura 2000, η οποία ήταν αναρτημένη

στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περι-

βάλλοντος και Ενέργειας από τις 22 Ι-

ουνίου μέχρι τις 22 Ιουλίου.

Στην αναφερόμενη ιστοσελίδα υπάρ-

χει συγκεντρωτικός πίνακας των προτει-

νόμενων περιοχών με τα χαρακτηριστι-

κά τους, χάρτης του συνόλου των περιο-

χών καθώς και της κάθε περιοχής ξεχω-

ριστά σε μορφή εικόνας, χάρτες των

προτάσεων σε Γεωγραφικά Συστήματα

Πληροφοριών (GIS) και το σχετικό τεύ-

χος με την αξιολόγηση του συντονιστή

του έργου της εποπτείας.

Οι προτάσεις αφορούν σε 68 Τόπους

Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ), 32 Ζώνες

Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και 1 περιο-

χή που προτείνεται ταυτόχρονα ως ΤΚΣ

και ΖΕΠ. Ορισμένες περιοχές προτείνο-

νται ως επεκτάσεις υφιστάμενων και ορι-

σμένες ως νέες περιοχές. Σε αρκετές πε-

ριοχές, με την προστασία ενός είδους -

στόχου, προστατεύονται παράλληλα και

άλλα είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος. 

Οι προτάσεις αφορούν κατά κύριο λό-

γο στο θαλάσσιο τμήμα του Δικτύου

Natura 2000. Σε ό,τι αφορά στις ΖΕΠ,

βασικό άξονα της πρότασης αποτελούν οι

Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της

Ελλάδας (ΙΒΑ). Η επιλογή αυτή συνάδει

με τη νομολογία του ΣτΕ που πρόσφατα

σε απόφασή του αναγνώρισε καθεστώς

θεσμικής προστασίας για τις περιοχές Ι-

ΒΑ αντίστοιχο με αυτό των ΖΕΠ. Δεν

προτείνονται χερσαίες περιοχές ως ΖΕΠ

καθώς σύμφωνα με απόφαση του Κολλε-

γίου των Επιτρόπων το Νοέμβριο 2011 το

δίκτυο των χερσαίων ΖΕΠ της χώρας θε-

ωρείται επαρκές. Περαιτέρω, χρησιμο-

ποιήθηκε σε γενικές γραμμές ως κριτήριο

το αναφερόμενο στην Απόφαση του Ευ-

ρωπαϊκού Δικαστηρίου της 25/10/2007

100 Nέες Περιοχές προς Ένταξη 

στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο «Natura 2000»
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Άνδρος Χώρα.
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για την κάλυψη των χερσαίων ΙΒΑ από

τις ελληνικές ΖΕΠ, ότι κάθε ΙΒΑ θα πρέ-

πει να καλύπτεται από ΖΕΠ σε ποσοστό

μεγαλύτερο από 50%. 

Οι μεγαλύτερες από τις νέες προτει-

νόμενες περιοχές είναι οι ακτές της νό-

τιας Μάνης (382.000 στρ.), η παράκτια

θαλάσσια ζώνη της Άνδρου (300.000

στρ.), το βορειοανατολικό άκρο της

Κρήτης (Διονυσάδες, Ελάσα και χερσό-

νησος Σίδερο, 262.000 στρ.), η χερσό-

νησος του Άθω (200.000 στρ.), οι ακτές

της ανατολικής Εύβοιας (178.000 στρ.),

ο κεντρικός και ανατολικός Κορινθια-

κός Κόλπος (166.000 στρ.), η θαλάσσια

περιοχή της δυτικής και νοτιοδυτικής

Κρήτης (166.000 στρ.).

Επιπλέον περιλαμβάνεται πλήθος νη-

σιών και νησίδων, όπως η παράκτια και

θαλάσσια περιοχή της Μακρονήσου, οι

νήσοι Λιχάδες, η παράκτια και θαλάσ-

σια περιοχή της βορείου Ανάφης, η Κά-

σος και τα Κασονήσια, νησίδες και ύφα-

λοι στη βορειοανατολική Εύβοια, τα

Διαπόντια Νησιά, η Νίσυρος, η νότια

Πάτμος, οι Στροφάδες, οι νησίδες Φαλ-

κονέρα, Βελοπούλα και Καράβια, τα

Κύθηρα, η Δυτική Σκύρος με τις νησί-

δες της, τα Ψαρά και Αντίψαρα, τα νη-

σιά Αγαθονήσι, Λειψοί, Λέρος, Κάλυ-

μνος, Τέλενδος και οι νησίδες τους.

Μετά την αφαίρεση των αλληλοεπι-

καλύψεων εκτάσεων από το ήδη υφι-

στάμενο Δίκτυο καθώς και των αλληλο-

επικαλύψεων των προτεινόμενων νέων

εκτάσεων, οι προτάσεις νέων περιοχών

καλύπτουν έκταση που ανέρχεται σε

1.590.738 εκτάρια και καλύπτει περίπου

0,36% της χέρσου και 17% των εθνικών

χωρικών υδάτων. 

Σημειώνεται ότι το υφιστάμενο Δί-

κτυο Natura 2000 αποτελείται από 419

περιοχές που καλύπτουν 27,2% της έ-

κτασης της χέρσου και 6,12% των χωρι-

κών υδάτων. Εκτιμάται ότι με τις συ-

γκεκριμένες προτάσεις καλύπτεται ε-

παρκώς το χερσαίο Δίκτυο Natura 2000

της χώρας. Σε ό,τι αφορά το θαλάσσιο,

θα πραγματοποιηθεί νέα αξιολόγηση σε

επίπεδο βιογεωγραφικής ζώνης.

Μετά την ολοκλήρωση της διαβού-

λευσης, ο κατάλογος θα εγκριθεί με κοι-

νή απόφαση των υπουργείων Περιβάλ-

λοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης και θα

αποσταλεί στις κοινοτικές αρχές.

ΤΥΠΟΣ Αριθμός Έκταση χέρσου (ha)        Έκταση θάλασσας (ha)

ΤΚΣ χερσαίοι 39 47.433

ΤΚΣ θαλάσσιοι 28 1.011.293

ΖΕΠ θαλάσσιοι 32 844.343

ΤΚΣ-ΖΕΠ θαλάσσιοι 1 75.686

ΣΥΝΟΛΟ 100 47.433 1.931.322
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Λέρος Παντέλι

Ανάφη
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ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
για τα ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ το καλοκαίρι

Τ
ο καλοκαίρι είναι η ιδανι-

κή εποχή για να περά-

σουμε περισσότερο χρό-

νο με τα κατοικίδιά μας

και ιδιαίτερα έξω από το

σπίτι. Θα πρέπει, όμως, να προσέχουμε

τα ζώα μας, τα οποία είναι πιο ευαίσθη-

τα στις υψηλές θερμοκρασίες. Διαβάστε

τους 7 μεγαλύτερους κινδύνους και πώς

να προφυλάξετε τα ζώα σας.

Κίνδυνος 1: 

ΘΕΡΜΟΠΛΗΞΙΑ

Δεν αφήνουμε ΠΟΤΕ μα ΠΟΤΕ το

ζώο μας στο αυτοκίνητο, κάτω από τον

ήλιο, με κλειστά παράθυρα. Ακόμη και

5 λεπτά, για να πεταχτούμε σ’ ένα μα-

γαζί, μπορεί να αποβούν μοιραία για

το ζώο μας! Μες στο αυτοκίνητο η

θερμοκρασία είναι ακόμη πιο υψηλή

απ’ όσο έξω και αν το ζώο πάθει θερ-

μοπληξία κινδυνεύει να πεθάνει. Παίρ-

νουμε, λοιπόν, το ζώο μαζί μας ή αφή-

νουμε ανοιχτή τη μηχανή με το air

condition ανοιχτό μόνο αν θα λείψου-

με για πολύ-πολύ λίγο.

Κίνδυνος 2: 

ΤΖΟΚΙΝΓΚ-ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

Όπως ζεσταινόμαστε εμείς οι άνθρω-

ποι το καλοκαίρι και αρχίζουμε να φο-

ράμε ελαφρύτερα ρούχα όταν τρέχου-

με, έτσι και ο σκύλος μας! Σκεφτείτε τη

γούνα που έχει πάνω του! Μπορεί να

μην σας δείχνουν ότι ενοχλούνται και

συνεχίζουν να τρέχουν μαζί σας, όμως

ο κίνδυνος για την καρδιά τους είναι

μεγάλος, καθώς κάνουν υπερπροσπά-

θεια. Φροντίστε, λοιπόν, αν παίρνετε

μαζί σας το σκυλί σας, να τρέχετε αργά

το απόγευμα, αφού έχει πέσει ο ήλιος ή

νωρίς το πρωΐ που δεν έχει ζέστη. Επί-

σης, μην αφήνετε το σκύλο σας να

μπαίνει βαθιά σε χωράφια με ξερά χόρ-

τα. Μπορεί να μπουν στα μάτια του ή

στις πατούσες του άγανα που προκα-

λούν πολύ πόνο και μόλυνση και στην

περίπτωση που μπουν στην μύτη του

είναι επικίνδυνα για την ζωή του.Επί-

σης, μην εκθέτετε στον ήλιο ζώα ηλι-

κιωμένα ή με αναπνευστικά, καρδιακά

ή δερματικά προβλήματα. Να συμβου-

λεύεστε πρώτα τον κτηνίατρο σας.

Κίνδυνος 3: 

ΤΟ ΣΠΙΤΙ 

ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ

Πού κοιμάται ο σκύλος

σας;

Αν τον έχετε στον κήπο θα

πρέπει οπωσδήποτε να

βρίσκεται σε σκιερό

μέρος. Όχι απλά να έ-

χει σπιτάκι αλλά το

σπιτάκι του να βρί-

σκεται κάτω από

δέντρο ή υπό-

στεγο με επαρ-

κή σκιά σε ακτί-

να 4-5 μέτρων. Ε-

πίσης, θα πρέπει να

έχει άφθονο νερό

στην σκιά για να

μην βράζει.

Μην αφήνετε το

ζώο σας στο μπαλκό-

νι όσο εσείς λείπετε.

Κίνδυνος 4: 

ΘΑΛΑΣΣΑ

Δεν αγαπούν όλα τα σκυλιά τη θά-

λασσα! Μην πιέζετε το σκυλί σας να

μπει στο νερό αν δεν το θέλει. Μην

τραβάτε το σκύλο σας μέσα στο νερό

με το λουρί του. Βγάλτε το λουρί της

βόλτας όταν είστε μες στο νερό για να

μην μπλεχτεί και πνιγεί. Στη στεριά,

φροντίστε να υπάρχει ένα σκιερό μέ-

ρος ώστε να ξεκουράζεται ο σκύλος,

είτε κάτω από την ξαπλώστρα σας είτε

κάτω από ομπρέλα.

Προσοχή στην άμμο, μπορεί να κρύ-

βει ψύλλους, τσιμπούρια ή άλλα παρά-

σιτα. Έχετε μια παλιά πετσέτα που

να μπορεί να ξαπλώνει ο σκύλος

σας επάνω.

Μην ξεχνάτε να έχετε ένα

μπουκάλι νερό και ένα μπωλ

για το σκύλο.
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Κίνδυνος 5: 

ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΑ

Πολλά ζώα μπορεί να γλύψουν α-

ντιψυκτικό υγρό που τρέχει από air

condition, αυτοκίνητα ή ψυγεία. Τους

τραβά η γλυκιά μυρωδιά του. ΠΡΟ-

ΣΟΧΗ: Κινδυνεύει η ζωή τους γιατί

το αντιψυκτικό υγρό είναι τοξικό. Ε-

λέγχετε τακτικά τα καλώδια των πα-

ραπάνω μηχανών και αν υποψιαστεί-

τε δηλητηρίαση, μεταφέρετε άμεσα

το ζώο σε κτηνίατρο!

Κίνδυνος 6: 

ΤΑΞΙΔΙ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

Αν ταξιδεύετε για διακοπές, το πρώ-

το πράγμα που θα πρέπει να βρείτε εί-

ναι τηλέφωνα κτηνιάτρων στο μέρος

όπου θα μείνετε, για παν ενδεχόμενο.

Για πρόληψη απώλειας του ζώου

σας:

Βάλτε ταυτότητα στο κολάρο του

(εκτός από το microchip).

Φροντίστε το κολάρο και το λουρί

του ζώου να είναι καλά κουμπωμένα

και να μην είναι φθαρμένα, ελαττω-

ματικά ή σπασμένα.

Φροντίστε το κλουβί της γάτας να

είναι καθαρό, η πόρτα να κλείνει κα-

λά και να μην έχει φθορές, σπασίμα-

τα ή άλλα προβλήματα.

Με αυτοκίνητο: Μην έχετε τελεί-

ως ανοιχτά τα παράθυρα καθώς το

ζώο μπορεί να πηδήξει έξω. Φροντί-

στε να είναι δεμένο με ειδική ζώνη ή

σε κλουβί ή στον πίσω χώρο του οχή-

ματος. Κάνετε συχνές στάσεις και

κατεβάστε το ζώο πάντα με λουρί.

Με αεροπλάνο: Φροντίστε το κλου-

βί του να είναι άνετο, να κλείνει καλά

και να έχει πάνω γραμμένα όλα τα

στοιχεία σας. Δώστε ηρεμιστικό μόνο

κατόπιν κτηνιατρικής συμβουλής.

Με πλοίο: Μην αφήνετε το ζώο ε-

λεύθερο στο κατάστρωμα και μην

πλησιάζετε στα κάγκελα. Φροντίστε

να έχετε μαζί σας σακουλάκι για α-

καθαρσίες.

Κίνδυνος 7: 

ΕΝΤΟΜΑ

Καθώς το καλοκαίρι ξυπνούν όλα τα

έρποντα και ιπτάμενα έντομα που κοι-

μόνταν το χειμώνα, φροντίστε να κά-

ντε μια καλή απολύμανση στο σπίτι

σας. Κρατήστε το ζώο μακριά από το

φάρμακο για 24 ώρες.

Σε περίπτωση που το ζώο σας πρη-

στεί κάπου, αυτό μπορεί να σημαίνει

τσίμπημα από μέλισσα ή σαρανταπο-

δαρούσα. Επικοινωνήστε με τον κτη-

νίατρο σας για να σας προτείνει κάποιο

αντιφλεγμονώδες.

Από τον Μάιο ως τον Οκτώβριο, ξυ-

πνάνε οι σκνίπες του καλααζάρ. Ψεκά-

στε το σκύλο σας κάθε βράδυ με ειδικό

spray πρόληψης και κρατήστε τον σε ό-

σο γίνεται προφυλαγμένο μέρος. Κάντε

του εξετάσεις αίματος κάθε 6 μήνες για

να εντοπίσετε τυχόν μόλυνση.

Μην ξεχνάτε την αποπαρασίτωση

για τσιμπούρια και ψύλλους κάθε 3

μήνες με ειδικό spray ή κολάρο και κά-

θε μήνα με αμπούλα για να αποφύγετε

την ερλιχίωση.

Τέλος, θυμηθείτε τα αδέσποτα που

υποφέρουν στους δρόμους. Βάλτε ένα

μπωλ με φρέσκο νερό έξω από το σπίτι

σας, σε σκιερό μέρος.

Πηγή: www.strayshelp.gr
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Βραβείο Natura 2000 
για το πρόγραμμα 
προστασίας της νανόχηνας 

Τ
ο  βραβείο Natura 2000 για το
2016, στην κατηγορία «Διασυ-
νοριακή συνεργασία και δι-

κτύωση», κατέκτησε το έργο για την
προστασία της νανόχηνας. Πρόκειται
για το πρόγραμμα LIFE+ με τίτλο:
«Διαφύλαξη του Φιννοσκανδικού πλη-
θυσμού της Νανόχηνας σε σημαντι-
κές περιοχές διαχείμασης και στάθ-
μευσης κατά μήκος της ευρωπαϊκής
μεταναστευτικής διαδρομής». 

Το βραβείο παρέλαβαν με μεγάλη
χαρά εκπρόσωποι της Ελληνικής Ορνι-
θολογικής Εταιρείας, Συντονιστής του
Προγράμματος, από τον κ. Karmenu
Vella, αρμόδιο Επίτροπο της ΕΕ για το
περιβάλλον, τις θαλάσσιες υποθέσεις
και την αλιεία και τον κ. Roby Biwer ει-
σηγητή της Επιτροπής Περιφερειών
και μέλος της κριτικής επιτροπής,
στην εκδήλωση απονομής που πραγ-
ματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, στις
23 Μαΐου 2016. Η βράβευση αυτή α-
ποτελεί αναγνώριση των πολυετών
διασυνοριακών δράσεων που υλοποι-
ούνται σε περιοχές του δικτύου Natu-
ra 2000 και πέραν αυτών για τη διά-
σωση της παγκοσμίως απειλούμενης
Νανόχηνας.

Η Νανόχηνα είναι το σπανιότερο υ-
δρόβιο πουλί της Ευρώπης και ο φιν-

νοσκανδικός πληθυσμός του είδους,
που αναπαράγεται στη Βόρεια Νορ-
βηγία και μεταναστεύει κάθε χρόνο
προς τους υγρότοπους της Βόρειας
Ελλάδας, βρίσκεται στο χείλος της ε-
ξαφάνισης, αριθμώντας λιγότερα α-
πό 30 ζευγάρια.

Αυτό που κάνει το Πρόγραμμα
LIFE+ για την διαφύλαξη της Νανό-
χηνας ξεχωριστό, είναι ότι έχει συμ-
βάλλει στη δημιουργία ενός εκτενούς
και πολυεπίπεδου δικτύου συνεργα-
σίας, καθοριζόμενο από τις μετανα-
στευτικές διαδρομές του είδους, το
οποίο ανέπτυξε και διευκόλυνε τη συ-
νεργασία στο πλαίσιο του Προγράμ-
ματος.

Μια σειρά από δράσεις αναπτύ-
χθηκαν σε τουλάχιστον επτά περιο-
χές του Δικτύου Natura 2000,  καθώς
και σε τουλάχιστον άλλες δύο περιο-
χές κατά μήκος της μεταναστευτικής
διαδρομής του πουλιού στην Ευρώ-
πη. Το πρόγραμμα έφερε κοντά ειδι-
κούς από πέντε χώρες (Ελλάδα,
Βουλγαρία, Ουγγαρία, Φινλανδία και
Νορβηγία), περιλαμβάνοντας τέσσε-
ρις δημόσιες υπηρεσίες και οργανι-
σμούς (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ-Ινστιτούτο
Δασικών Ερευνών, Ελληνικό Υπουρ-
γείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Ε-
θνικό Πάρκο Hortobagy - Ουγγαρία
και Εθνικό Πάρκο Metsahallitus - Φιν-
λανδία), τρεις περιβαλλοντικές οργα-
νώσεις (Ελληνική Ορνιθολογική Εται-
ρεία - συντονιστής του προγράμμα-
τος, Βουλγαρική Εταιρεία για την
Προστασία των Πουλιών και WWF
Φινλανδίας). Επίσης, συμμετέχει η
Γραμματεία UNEP/AEWA (Αφρο-Ευ-
ρασιατική Συμφωνία για τα υδρόβια
πουλιά). Παράλληλα, συνεργάζονται
με το πρόγραμμα φορείς από κάθε
χώρα, όπως οι Φορείς Διαχείρισης
των προστατευόμενων περιοχών στη

χώρα μας καθώς και περιβαλλοντικές
οργανώσεις άλλων χωρών όπου πα-
ρατηρούνται Νανόχηνες. 

Ως αποτέλεσμα της εκτενούς δι-
κτύωσης και των πολυετών, εντατι-
κών δράσεων, ο φιννοσκανδικός πλη-
θυσμός της Νανόχηνας αυξήθηκε
σχεδόν στο διπλάσιο. Τουλάχιστον
144 Νανόχηνες, ένας πολύ μεγαλύτε-
ρος αριθμός από τα 50-70 πουλιά
που καταγράφονταν τα τελευταία
χρόνια, ταξίδεψαν φέτος από τη Β.
Νορβηγία για τους υγρότοπους της
Βόρειας Ελλάδας, όπου πέρασαν τον
χειμώνα.

«Το Πρόγραμμα LIFE+ για τη Νανό-
χηνα αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα
του πώς οι συντονισμένες, διασυνο-
ριακές δράσεις διατήρησης κατά μή-
κος της μεταναστευτικής διαδρομής
ενός είδους μπορούν πραγματικά να
κάνουν τη διαφορά: όχι μόνο για το ί-
διο το είδος-στόχος, αλλά και φέρνο-
ντας κοντά ανθρώπους προς όφελος
των βιοτόπων και άλλων ειδών που-
λιών», δηλώνει ο Jacques Trouvilliez,
Γενικός Γραμματέας της Συμφωνίας
για τη διατήρηση των Αφρo-Ευρασια-
τικών αποδημητικών υδρόβιων που-
λιών (UNEP/ AEWA).

Δηλητηριώδη λεοντόψαρα
εισέβαλαν στο Αιγαίο!

Ο
Υδροβιολογικός σταθμός Ρό-
δου του Ελληνικού Κέντρου
Θαλάσσιων Ερευνών εξέδωσε

ενημερωτική ανακοίνωση για τα λεο-
ντόψαρα που έχουν αλιευθεί τους τε-
λευταίους μήνες στην θαλάσσια πε-
ριοχή της Ρόδου.

To αλλόχθονο λεοντόψαρο Pterois
miles (En. devil firefish, common lion-
fish) πρωτοεμφανίστηκε στο Αιγαίο



και συγκεκριμένα στη Ρόδο, το καλο-
καίρι του 2015. Είναι τροπικό ψάρι που
ζει στην Ερυθρά Θάλασσα και εισήλθε
στην Μεσόγειο μέσω της Διώρυγας
του Σουέζ. Ο πληθυσμός του δείχνει
γρήγορη εξάπλωση στην Ανατολική
Μεσόγειο, για αυτό κατατάσσεται με-
ταξύ των χωροκατακτητικών εισβολέ-
ων. Οι συχνές αναφορές, που ο Υδρο-
βιολογικός Σταθμός Ρόδου καταγρά-
φει από την αρχική εμφάνισή του στην
περιοχή, επιβεβαιώνουν τον εισβολικό
χαρακτήρα τού είδους, όπως επιση-
μαίνεται στη σχετική ανακοίνωση.

Αναπαράγεται με εντονότατους
ρυθμούς - εκατομμύρια αυγά το χρό-
νο. Το ψάρι μπορεί να φτάσει σε μή-
κος και τα 35 εκατοστά και το χρώμα
του ποικίλει από ροζ, κοκκινωπό μέχρι
γκρίζο

Εξαιτίας των δηλητηριωδών μακρό-
στενων αγκαθιών που φέρει το είδος,
αναφέρει στην ανακοίνωση του ο Υ-
δροβιολογικός Σταθμός Ρόδου ενημε-
ρώθηκαν άμεσα οι εμπλεκόμενοι φο-
ρείς, οι επαγγελματίες και μη ψαρά-
δες, καθώς και το ευρύτερο κοινό της
περιοχής, ώστε να προληφθούν τυχόν
ατυχήματα. Δεν πρέπει να το αγγίξει
κάποιος αλλά ούτε εννοείται και να α-
φήσει το ψάρι να πάρει... πρωτοβου-
λία και να τον αγγίξει εκείνο. Έχει πα-
ρατηρηθεί ότι όταν ενοχλείται από δύ-
τες, ανοίγει διάπλατα τα πτερύγιά του
και κάνει επιθετικές κινήσεις. Συνήθως
ζει σε βάθος και προτιμά τα βράχια,

αλλά δεν είναι γνωστό πώς θα συμπε-
ριφερθεί στο Αιγαίο, όπου καθώς θα
αποζητά πιο ζεστά νερά –ίσως κινηθεί
και προς τα ρηχά. 

«Ζωντανά ψάρια του είδους αυτού,
αλλά και άλλων που θεωρούνται «άγνω-
στα» ή «περίεργα» για τον επαγγελμα-
τία και ερασιτέχνη αλιέα, είναι ευπρόσ-
δεκτα από τους επιστήμονες του Σταθ-
μού, ζωντανά, νεκρά ή και συντηρημέ-
να στην κατάψυξη με σκοπό την κατα-
γραφή και τη μελέτη της πανίδας της
θαλάσσιας περιοχής, η οποία συνεχώς
εμπλουτίζεται με νέα είδη» αναφέρει ο
Υδροβιολογικός Σταθμός.

GreenYourMove: 
περιβαλλοντικά φιλικός
πλοηγός μετακίνησης 
στα μέσα μαζικής μεταφοράς

Τ
ο GreenYourMove (GYM) είναι
ένα Ευρωπαϊκό Ερευνητικό
Πρόγραμμα, το οποίο συγχρη-

ματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή υπό τον άξονα για το περιβάλ-
λον – LIFE14 ENV/GR/000611.

Πρόκειται για μια συνεργασία συνο-
λικά 6 εταίρων από την Ελλάδα (Πανε-
πιστήμιο Θεσσαλίας, AVMAP GIS
A.E., ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και ΕΜΙΣΙΑ Α.Ε),
την Τσεχία (CHAPS spol. s.r.o.) και
την Ολλανδία (Stichting Plannerstack)
υπό το συντονισμό του Πανεπιστημί-
ου της Θεσσαλίας. Το πρόγραμμα έ-
χει ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο του
2015 και θα διαρκέσει μέχρι τον Αύ-
γουστο του 2018.

Ο βασικός στόχος του GreenYour-
Move είναι η ανάπτυξη ενός πλοηγού
μετακίνησης με μέσα μαζικής μεταφο-
ράς, ο οποίος θα ελαχιστοποιεί τις εκ-
πομπές των αερίων του θερμοκηπίου.

Το GreenYourMove αναπτύσσει έναν

πλοηγό μετακίνησης (με πληροφορίες
τόσο για τα δρομολόγια όσο και για
τον τρόπο έκδοσης εισιτηρίων), που
θα λαμβάνει υπόψη όλο το δίκτυο των
δημόσιων μέσων μεταφοράς (αστικά
και υπεραστικά λεωφορεία, μετρό,
τραμ, τρόλεϊ και τρένα) και θα εμφανί-
ζει στον χρήστη εναλλακτικές διαδρο-
μές που θα συνδυάζουν ένα ή περισ-
σότερα μέσα μεταφοράς, εάν είναι α-
παραίτητο. Οι διαδρομές θα είναι οι
πλέον φιλικές προς το περιβάλλον, ε-
φόσον για κάθε διαφορετικό σενάριο
θα υπολογίζονται με αλγορίθμους οι α-
ντίστοιχες εκπομπές αερίων. Η συγκε-
κριμένη πλατφόρμα παρουσιάζει ιδιαί-
τερο ερευνητικό ενδιαφέρον, καθώς
εισάγει πρότυπες μεθόδους βελτιστο-
ποίησης διαδρομών. Οι μαθηματικοί
αλγόριθμοι επιτρέπουν στον χρήστη
να συνδυάζει διαφορετικά μέσα μαζι-
κής μεταφοράς και να ακολουθεί πά-
ντα τον πιο γρήγορο και φιλικά περι-
βαλλοντικό τρόπο μετακίνησής του.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το
GreenYourMove θα χαρτογραφήσει ό-
λο το δίκτυο των δημόσιων μέσων με-
ταφοράς (τρένο, προαστιακό, μετρό,
τραμ, αστικά και υπεραστικά λεωφο-
ρεία, τρόλεϊ) στις 16 μεγαλύτερες Ελ-
ληνικές πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη,
Αλεξανδρούπολη, Χαλκίδα, Φλώρινα,
Ιωάννινα, Κατερίνη, Κομοτηνή, Λαμία,
Λάρισα, Πάτρα, Σέρρες, Θήβα, Τρίκα-
λα, Βόλος, Ξάνθη), τα δρομολόγια, τις
στάσεις τους, καθώς επίσης και οποι-
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αδήποτε άλλη σχετική πληροφορία με
αυτά. To GreenYourMove λύνει το
πρόβλημα έλλειψης ψηφιακών δεδο-
μένων που αντιμετωπίζει η Ελλάδα
στα δεδομένα του τομέα των μετακι-
νήσεων και μεταφορών. Όλα τα γεω-
χωρικά δεδομένα που θα αναπτυ-
χθούν για τις μεγάλες πόλεις της Ελ-
λάδας θα συμπεριλαμβάνουν όλο το
δίκτυο μέσων μαζικής μετακίνησης, θα
είναι ανοιχτά και σε πλήρη συμμόρφω-
ση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία INSPIRE
και το πρωτόκολλο GTFS.

Ο πλοηγός μετακίνησης στα μέσα
μαζικής μεταφοράς θα εφαρμοσθεί
πλήρως στην Ελλάδα τον Αύγουστο
του 2017, ενώ οι μαθηματικοί αλγό-
ριθμοι και τα μοντέλα υπολογισμού
των εκπομπών θα ενσωματωθούν σε
παρόμοια συστήματα τα οποία βρί-
σκονται ήδη σε λειτουργία στην Τσε-
χία, την Ολλανδία και άλλες Ευρωπαϊ-
κές χώρες. Μελλοντικά αναμένεται ό-
χι μόνο η επέκταση της λειτουργίας
του πλοηγού σε γειτονικές με την Ελ-
λάδα χώρες, αλλά και η δημιουργία ε-
νός πανευρωπαϊκού πλοηγού μετακί-
νησης σε όλα τα μέσα μαζικής μετα-
φοράς, που σέβεται το περιβάλλον.

Η σπάνια Φεροβελονίτσα
στην λίμνη Κάρλα 

Α
ν και ο ταμιευτήρας της Κάρ-
λας αντιμετωπίζει αντίξοες
συνθήκες και η αποκατάστα-

σή του αργεί, το οικοσύστημα δείχνει
επιπλέον σημεία ανάκαμψης και απο-
κατάστασης της βιοποικιλότητας.

Ένα πολύ σπάνιο ενδημικό ψάρι ε-
ντοπίστηκε και παρακολουθείται στον
ταμιευτήρα της Κάρλας από τον Φο-
ρέα Διαχείρισης Κάρλας-Μαυροβουνί-
ου-Κεφαλόβρυσου-Βελεστίνου. Πρό-

κειται για τη Φεροβελονίτσα (Cobitis
stephanidisi), που είναι ένα είδος ψαρι-
ού του γλυκού νερού, υψηλής προτε-
ραιότητας διατήρησης με αναφορά
στον υδροκρίτη της Κάρλας (Θεσσα-
λία). Ανήκει στην Οικογένεια των Co-
bitidae και είναι ένα από τα 11 είδη του
γένους Cobitis που απαντώνται στην
Ελλάδα. Δυστυχώς η επιστημονική
γνώση για την κατάσταση διατήρησης
των Cobitis στην χώρα μας είναι ιδιαίτε-
ρα ελλιπής. Η Φεροβελονίτσα προστα-
τεύεται από την οδηγία 92/43/ΕΟΚ (ως
ζωικό είδος κοινοτικού ενδιαφέροντος)
και εντάσσεται στον κατάλογο των ει-
δών του Κόκκινου βιβλίου ως «Κρισί-
μως Κινδινεύον» τόσο σε εθνικό όσο
και σε περιφερειακό (μεσογειακό, ευ-
ρωπαϊκό) επίπεδο.

Το είδος αυτό περιγράφηκε στο Κε-
φαλόβρυσο Βελεστίνου, πηγή που α-
ποξηράνθηκε το 1998. Τελευταία ανα-
φορά στο είδος γίνεται το 2001 στην
πηγή Χασάμπαλη (λεκάνη Κάρλας), η
οποία όμως επίσης αποξηράνθηκε.

Έκτοτε, περιορισμένες προσπάθει-
ες από επιστημονικές ομάδες έλαβαν
χώρα για τον εντοπισμό του είδους
χωρίς κάποιο αποτέλεσμα. 

Ο Φορέας Διαχείρισης Κάρλας Μαυ-
ροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου
σε συνεργασία με Επιστημονικά Ιδρύ-
ματα μελετάει το γονιδίωμα του εί-
δους, έτσι ώστε να γίνει η οριστική του
ταυτοποίηση προτού προχωρήσει άμε-
σα σε στοχευμένες ενέργειες για την
προστασία και διατήρησή του.

Ο Εθνικός Δρυμός 
της Σαμαριάς 
κινδυνεύει με διαγραφή 
από την UNESCO

Μ
ε διαγραφή από τον παγκό-
σμιο κατάλογο της UNESCO
απειλείται ο Εθνικός Δρυμός

της Σαμαριάς. Ο κίνδυνος αυτός είναι
κάτι παραπάνω από ορατός ενώ ήδη το
Πρόγραμμα MAB (Man and the Bios-
phere) της UNESCO, έχει προειδοποιή-
σει τις ελληνικές αρχές να συμμορφω-
θούν στα κριτήρια του Παγκόσμιου Δι-
κτύου Αποθεματικών Βιόσφαιρας, και
κυρίως στη διαμόρφωση προστατευτι-
κών ζωνών στην περιοχή. Αλλιώς είναι
πιθανή η διαγραφή του φαραγγιού της
Σαμαριάς από την UNESCO.

Στην επιστολή που ουσιαστικά παί-
ζει τον ρόλο τελεσιγράφου καλείται η
ελληνική πλευρά:

- Να παράσχουν μια λύση για την α-
πουσία ζωνών ανάσχεσης στο βόρειο
τμήμα της «καρδιάς» του δρυμού
(πρόκειται για δημιουργία ζωνών στις
οποίες εφαρμόζεται περιορισμός των
πόρων και ειδικά μέτρα για τη διατή-
ρηση της προστατευόμενης περιο-
χής, κάτι που το MAB δεν διαπίστωσε
να υπάρχει στο φαράγγι της Σαμα-
ριάς).

- Να στείλουν στη γραμματεία αντί-
γραφο του αναθεωρημένου σχεδίου
διαχείρισης με ένα χάρτη ζωνών σε
συμφωνία με τα κριτήρια που έθεσε η
στρατηγική της Σεβίλλης για τα απο-
θέματα βιόσφαιρας και το θεσμικό
πλαίσιο του παγκόσμιου δικτύου απο-
θεματικών βιόσφαιρας.

Η προθεσμία μάλιστα που δίνεται
για την προσαρμογή είναι αυστηρά η
30ή Σεπτεμβρίου και απ’ ότι φαίνεται
δεν υπάρχει καμία πιθανότητα παρά-
τασης στην καταληκτική ημερομηνία. 
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Γραφειοκρατικές διαδικασίες και η
έλλειψη συντονισμού μεταξύ των αρ-
μόδιων υπηρεσιών ενδέχεται να ανοί-
ξουν την πόρτα της εξόδου της Σαμα-
ριάς από την Unesco και η χώρα μας
θα είναι η πρώτη παγκοσμίως που θα
«αποβληθεί» από τον οργανισμό. Την
ευθύνη για τη δυσμενή αυτή εξέλιξη
έχει κυρίως το Υπουργείο Περιβάλλο-
ντος που δεν έχει προχωρήσει εδώ
και τουλάχιστον δύο χρόνια, στη νο-
μική κατοχύρωση των περιοχών Natu-
ra και  της ευρύτερης περιοχής γύρω
από τον υφιστάμενο Δρυμό, παρότι η
Unesco απέστειλε πριν από μια δεκαε-
τία την πρώτη αναφορά για το θέμα.
Αυτή η νομική κατοχύρωση δεν απαιτεί
προεδρικό διάταγμα, καθώς αρκεί και
μια υπουργική απόφαση, για να διευθε-
τηθεί το ζήτημα και να απομακρυνθεί ο
κίνδυνος της εξόδου και η ανάκληση
μιας διεθνούς αναγνώρισης. Ωστόσο ε-
ξαιτίας της κωλυσιεργίας του υπουρ-
γείου, κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Εθνικής
Επιτροπής MAB / UNESCO, Μιχάλης
Σκούλλος, έχει ενημερώσει ήδη το Υ-
ΠΕΚΑ με επιστολές ενημερώνοντας
για τις απαιτήσεις του προγράμματος
MAB / UNESCO και την ανάγκη για ά-
μεση εφαρμογή των συστάσεων και
τήρηση των κανόνων.

Αυτές τις ημέρες εκπρόσωποι της
UNESCO βρίσκονται στην Ελλάδα για
την προώθηση της ένταξης της Σαμο-
θράκης στον κατάλογο των περιοχών

MAB, όπου ανήκει και το Φαράγγι της
Σαμαριάς. Στο περιθώριο των συνα-
ντήσεων στις οποίες μετέχει και ο κ.
Σκούλλος, συζητήθηκε και το θέμα
που έχει ανακύψει με τον Εθνικό Δρυ-
μό. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελ-
ληνικής Εθνικής Επιτροπής ΜΑΒ, οι
εκπρόσωποι της Unesco είναι ευνοϊκά
διακείμενοι, όμως δεν μπορούν να πα-
ρακάμψουν τους κανονισμούς και α-
ναμένουν η επόμενη κίνηση να γίνει α-
πό την ελληνική πλευρά.

Αντιδράσεις 
στο αίτημα της ΕΛ.ΑΣ. 
για χρήση μοτοσικλετών 
στην Ύδρα

Π
οικίλες αντιδράσεις έχει προ-
καλέσει στην Ύδρα το αίτημα
του τοπικού αστυνομικού τμή-

ματος να εφοδιαστεί με μοτοσικλέτες.
Ο δήμος, οι κάτοικοι, επιχειρηματίες
και τοπικοί φορείς ανησυχούν ότι αν ι-
κανοποιηθεί το συγκεκριμένο αίτημα,
θα μπορούσε να οδηγήσει σε κατά-
χρηση του δικαιώματος, πλήττοντας
ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήμα-
τα του νησιού, αυτό της μη χρήσης
τροχοφόρων οχημάτων. Η απουσία ο-
χημάτων στο νησί, πλην ελαχίστων ε-
ξαιρέσεων που εξυπηρετούν κοινωνι-
κές ανάγκες, αποτελεί ένα από τα α-
τού της Ύδρας,  προσφέροντας ησυ-
χία στους επισκέπτες. Η μετακίνηση
στα γραφικά σοκάκια της αμφιθεατρι-
κά χτισμένης πόλης της γίνεται με τα
πόδια ή με γαϊδουράκια όλους τους
μήνες του χρόνου. Παράλληλα, η σύν-
δεση της πόλης με τις πανέμορφες
παραλίες που βρίσκονται στην άλλη
πλευρά του νησιού γίνεται με καΐκια
και θαλάσσια ταξί.

Η ΕΛ.ΑΣ. ζητά τη χορήγηση άδειας

για χρήση δύο μηχανών 200 κυβικών
τύπου enduro, οι οποίες θα «επιστρα-
τεύονται» μόνο σε περίπτωση κινδύ-
νου ζωής και για αδικήματα που αφο-
ρούν τον αρχαιολογικό χώρο και το
περιβάλλον, ενώ κάθε φορά θα εκδί-
δεται και δελτίο κίνησης οχήματος.

Ο Σύλλογος Οικολόγων της Ύδρας
υποστηρίζει ότι οι ανάγκες μπορούν
να καλυφθούν με τα υπάρχοντα τρο-
χοφόρα του Δήμου, της Πυροσβεστι-
κής και του νοσοκομείου αλλά και το
σκάφος του λιμενικού. Εκτός από τα
παραπάνω, σε επιστολή του προς το
Υπουργείο Πολιτισμού, την οποία συ-
νυπογράφουν διάφορες προσωπικό-
τητες, ζητεί από το υπουργείο να α-
πορρίψει το αίτημα του τοπικού αστυ-
νομικού τμήματος, κάνοντας λόγο για
ένα περιορισμένο οδικό δίκτυο.

Ο δήμαρχος της Ύδρας με δηλώ-
σεις του, αναγνωρίζει την ανάγκη
φρούρησης της έννομης τάξης αλλά
τονίζει ότι θα πρέπει παράλληλα να γί-
νονται σεβαστές οι ιδιαιτερότητες του
νησιού. Προτείνει ως εναλλακτική λύ-
ση το ενδεχόμενο της έφιππης αστυ-
νόμευσης, με ειδικά εκπαιδευμένους
αστυνομικούς.

Στο πλευρό του δημοτικού συμβου-
λίου της Ύδρας, είναι και το ελληνικό
τμήμα του ICOMOS που τονίζει τον
κίνδυνο ανεξέλεγκτης αύξησης της
κυκλοφορίας οχημάτων και της διά-
νοιξης νέων δρόμων ανάμεσα από αρ-
χαιότητες 6.000 ετών.
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Η φωτορύπανση θαμπώνει
τους ουρανούς της Γης

Η
φωτορύπανση από τις αν-
θρώπινες υποδομές πλέον
καλύπτει το 80% της Γης με

συνέπεια το ένα τρίτο του παγκόσμι-
ου πληθυσμού να μην μπορεί να δια-
κρίνει τον Γαλαξία μας, Milky Way,
στο ουράνιο στερέωμα.

Το να μην μπορεί κάποιος να δια-
κρίνει τα άστρα δεν είναι δυστυχώς η
μόνη επίπτωση της φωτορύπανσης:
μπορεί να αναγκάσει τα πουλιά να με-
ταναστεύσουν νωρίτερα, να στείλει
τις νεογέννητες θαλάσσιες χελώνες
προς την κατεύθυνση των παραθα-
λάσσιων ταβερνών και μπαρ αντί
προς στη θάλασσα, να αποπροσανα-
τολίζει τις νυχτοπεταλούδες και άλ-
λους νυκτόβιους επικονιαστές, ακόμα
και να απορρυθμίσει το ανθρώπινο
βιολογικό ρολόι προκαλώντας π.χ.
διαταραχές του ύπνου.

Σύμφωνα με τον προηγούμενο πα-
γκόσμιο άτλαντα που είχε δημοσιεύ-
σει η ίδια διεθνής ερευνητική ομάδα,
την τελευταία δεκαετία, η φωτορύπαν-
ση αυξάνεται κατά 6% ετησίως στη
Βόρειο Αμερική και την Ευρώπη. Ως
περιοχές που επηρεάζονται από το
πρόβλημα ορίζονται αυτές στις οποίες
ο νυχτερινός ουρανός είναι περίπου
10% φωτεινότερος από το κανονικό.

Ο νέος άτλαντας της φωτορύπαν-
σης βασίστηκε σε μετρήσεις του δορυ-
φόρου Swomi της NASA και της αμερι-
κανικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμό-
σφαιρας (NOAA), σταθμισμένες με βά-
ση χιλιάδες επιτόπιες μετρήσεις που
προσέφεραν εθελοντές αστρονόμοι.

Ο χάρτης δείχνει ότι ο νυχτερινός ου-
ρανός είναι αφύσικα φωτεινός στο 80%
του πλανήτη, επιφάνεια που αντιστοιχεί
στο 83% του παγκόσμιου πληθυσμού.
Το ποσοστό εκτινάσσεται στο 99% για
τους Ευρωπαίους και τους Αμερικα-

νούς. Έτσι, έξι στους δέκα Ευρωπαί-
ους και ένας στους τρεις ανθρώπους
παγκοσμίως να μην μπορούν πια να
δουν πια τον γαλαξία μας Milky Way. 

Οι μεγαλύτερες ενιαίες επιφάνειας
όπου δεν φαίνεται ο γαλαξίας μας
Milky Way είναι οι χώρες του Βελγίου,
Ολλανδίας, Γερμανίας, η πεδιάδα Πα-
ντάνα στη Βόρεια Ιταλία και η Ανατο-
λική Ακτή των ΗΠΑ από τη Βοστώνη
στην Ουάσιγκτον. Επίσης, ο Milky
Way έχει εξαφανιστεί από το Λονδίνο
ως το Λίβερπουλ και το Ληντς της Αγ-
γλίας και στις περιοχές γύρω από το
Πεκίνο και το Χονκ Κονγκ.

Για έναν κάτοικο του Παρισιού, για
να βρει περιοχή χωρίς εκτεταμένη
φωτορύπανση πρέπει να ταξιδέψει
1300 χιλιόμετρα προς την Κορσική,
την Κεντρική Σκωτία ή την επαρχία
Κουένσα της Ισπανίας.

Παρόμοια, κάποιος που διαμένει
στο Νεσατέλ της Ελβετίας πρέπει να
ταξιδέψει 1350 χιλιόμετρα προς τη
βορειοδυτική Σκωτία, την Αλγερία ή
την Ουκρανία για να δει έναστρο ου-
ρανό.

Οι χώρες με τα χαμηλότερα επίπεδα
φωτορύπανσης είναι το Τσαντ, η Κε-
ντροαφρικανική Δημοκρατία και η Μα-
δαγασκάρη όπου το 75% των κατοίκων
ζουν κάτω από έναστρους  ουρανούς.

Οι ερευνητές λένε ότι ένας καλύτε-
ρα σχεδιασμένος δημόσιος φωτισμός
θα μπορούσε να βοηθήσει στην μείωση
της φωτορύπανσης. Για παράδειγμα,
φώτα μικρότερης έντασης, που να απε-
νεργοποιούνται όταν δεν χρησιμοποι-

ούνται, θα μπορούσαν να συμβάλουν
στη μείωση της φωτορύπανσης αλλά
και στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Η μελέτη δημοσιεύεται στην επιθεώ-
ρηση Science Advances.

Ένα στα πέντε φυτά 
του πλανήτη 
απειλείται με εξαφάνιση

Σ
ύμφωνα με την πρώτη ετήσια
διεθνή έκθεση «Η κατάσταση
των φυτών του κόσμου» που

συνέταξαν επιστήμονες των Βασιλι-
κών Βοτανικών Κήπων Κιού της Βρε-
τανίας, τουλάχιστον ένα στα πέντε εί-
δη φυτών αντιμετωπίζει κίνδυνο εξα-
φάνισης.

Πρόκειται για την πρώτη παγκό-
σμια «απογραφή» της χλωρίδας της
Γης, η οποία εφεξής θα δημοσιεύεται
κάθε χρόνο. Η απογραφή των φυτών
είναι μια δύσκολη υπόθεση, καθώς
στο πέρασμα του χρόνου διαφορετι-
κοί βοτανολόγοι έχουν δώσει διαφο-
ρετικά ονόματα στο ίδιο φυτό.

Οι προηγούμενες εκτιμήσεις για τα
είδη των φυτών ήσαν από 100.000 έ-
ως 600.000, ενώ για τα απειλούμενα
είδη φυτών κυμαίνονταν μεταξύ 10%
και 60%.

Η έκθεση, για την οποία εργάσθη-
καν 80 επιστήμονες, αναφέρει ότι γύ-
ρω στα 2.000 νέα είδη φυτών ανακα-
λύπτονται κάθε χρόνο κάπου στη Γη.
Οι επιστήμονες επεσήμαναν ότι στη
Γη υπάρχουν ακόμη πολλές χιλιάδες
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άγνωστα είδη φυτών, ιδίως στην Αφρι-
κή, στη Νότια Αμερική, στην Αυστρα-
λία και στην Κίνα. Το 2015, ανάμεσα
στα 2.034 νέα είδη που ανακαλύφθη-
καν, ήσαν ένα βραζιλιάνικο τεράστιο
εντομοφάγο φυτό ύψους ενάμισι μέ-
τρου (το Drosera magnifica, που αρχι-
κά εντοπίσθηκε μέσω φωτογραφίας
στο Facebook!), καθώς και ένα γιγά-
ντιο δέντρο ύψους 45 μέτρων και βά-
ρους 100 τόνων, το Gilbertiodendron
maximum, κρυμένο σε ένα δυτικοα-
φρικανικό δάσος. Ανακαλύφθηκαν ε-
πίσης 90 νέα είδη μπιγκόνιας.

Από τα 390.000 είδη φυτών, περίπου
τα 31.000 χρησιμοποιούνται από τους
ανθρώπους για τροφή (το 18%), για
φάρμακα (το 57%), αλλά επίσης για
δηλητήρια, ναρκωτικά κ.α. Σύμφωνα
με την έκθεση, πιθανή εξαφάνιση πολ-
λών από αυτά αποτελεί μια απειλή για
τη διατροφική ασφάλεια και επάρκεια
σε φάρμακα. Από την άλλη, περίπου
5.000 ξενικά είδη φυτών έχουν «εισβά-
λει» σε άλλες χώρες και ηπείρους,
προκαλώντας ζημιές δισεκατομμυρίων
ευρώ κάθε χρόνο, που φθάνουν έως
και το 5% της παγκόσμιας οικονομίας.

Τα περισσότερα από τα είδη φυτών
που απειλούνται με εξαφάνιση, βρί-
σκονται σε κίνδυνο λόγω της απώλειας
των ενδιαιτημάτων τους. Οι ερευνητές
εκτιμούν πως το 31% της απειλής προ-
έρχεται από την καταστροφή φυσικών
βιοτόπων για λόγους γεωργίας, ενώ έ-
να άλλο 21% από τη βιομηχανία ξυλεί-
ας, και ένα 13% από την πολεοδομία,
την κατασκευή κτιρίων ή άλλων έργων

υποδομής. Η κλιματική αλλαγή παίζει
μικρότερο ρόλο προς το παρόν (4%),
αλλά η επίδρασή της στα φυτά θα αυ-
ξηθεί στο μέλλον και αναμένεται να γί-
νει αισθητή σε περίπου 30 χρόνια. Τα
παράκτια μανγκρόβια δέντρα είναι αυ-
τά που απειλούνται περισσότερο από
όλα (έχουν συρρικνωθεί κατά 25% την
τελευταία δεκαετία) και ακολουθούν
τα τροπικά και υποτροπικά δάση.

Καθώς πολλά δημοφιλή αγροτικά
προϊόντα, όπως οι μπανάνες και οι
μελιτζάνες, πάσχουν πλέον από ολοέ-
να μεγαλύτερη έλλειψη γενετικής
ποικιλομορφίας, μένοντας έτσι όλο
και πιο απροστάτευτα απέναντι στις
αρρώστιες, στα παράσιτα και στην
κλιματική αλλαγή, το «κλειδί» για τη
σωτηρία τους μπορεί να αναζητηθεί
μελλοντικά σε αυτή την άγνωστη βιο-
ποικιλότητα. Η ανακάλυψη στην ά-
γρια φύση συγγενικών ειδών μπορεί
να ανανεώσει γενετικά τα επαπειλού-
μενα είδη με πιο ανθεκτικές ποικιλίες.

Νέες εκτιμήσεις δείχνουν 
ότι η Γη φιλοξενεί έως 
ένα τρισεκατομμύριο είδη

Η
Γη μπορεί να φιλοξενεί σχεδόν
ένα τρισεκατομμύριο είδη ορ-
γανισμών και μικροοργανισμών

και από αυτά μόλις το 0,001 τοις εκατό
έχουν ανακαλυφθεί, ενώ το 99,999%
παραμένουν άγνωστα, σύμφωνα με νέ-
ες εκτιμήσεις Αμερικανών επιστημό-
νων. Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον
αναπληρωτή καθηγητή Τζέι Λένον του
Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημί-
ου της Ιντιάνα, έκαναν τη σχετική δημο-
σίευση στο περιοδικό της Εθνικής Ακα-
δημίας Επιστημών των ΗΠΑ (PNAS).

Η μελέτη βασίστηκε στην εκτενέστε-
ρη μέχρι σήμερα ανάλυση μικροβιακών
και άλλων βάσεων δεδομένων, καθώς,
επίσης, σε οικολογικές και προηγμένες

στατιστικές μεθόδους. Συνολικά ελή-
φθησαν υπόψη πάνω από 5,6 εκατομ-
μύρια γνωστά είδη ζωής -ζώα, φυτά και
μικρόβια- από 35.000 τοποθεσίες σε ό-
λη τη Γη εκτός της  Ανταρκτικής.

Σύμφωνα με τον Λένον: «Η εκτίμηση
του αριθμού των ειδών στη Γη αποτε-
λεί μια από τις μεγαλύτερες προκλή-
σεις στη βιολογία. Η μελέτη μας συν-
δυάζει τις μεγαλύτερες διαθέσιμες
βάσεις δεδομένων με οικολογικά μο-
ντέλα και νέους οικολογικούς κανόνες
μέτρησης της βιοποικιλότητας, πράγ-
μα που μας επέτρεψε να έχουμε μια
νέα και πιο αξιόπιστη εκτίμηση για τον
αριθμό των ειδών των μικροβίων στον
πλανήτη μας».

Έως τώρα, η εκτίμηση του αριθμού
των μικροβιακών ειδών στη Γη ήταν
πρακτικά αδύνατη. Όμως, μια νέα τε-
χνολογία γενετικής ανάλυσης που
βασίζεται στην αλληλούχιση του γε-
νετικού υλικού των μικροοργανισμών
αποτελεί ένα αποτελεσματικό υπολο-
γιστικό εργαλείο.

Τα μικρόβια περιλαμβάνουν μορ-
φές ζωής αόρατες στο γυμνό μάτι, ό-
πως βακτήρια, μύκητες κ.ά. Παλαιό-
τερες εκτιμήσεις για τον αριθμό των
ειδών στη Γη αγνοούσαν αυτόν τον
πλούσιο μικρόκοσμο. Όμως είναι πια
γνωστό ότι μόνο ένα γραμμάριο χώ-
μα περιέχει μέχρι ένα δισεκατομμύ-
ριο μικροοργανισμούς. Μέχρι στιγ-
μής το διεθνές διεπιστημονικό Πρό-
γραμμα Μικροβιώματος της Γης έχει
ταξινομήσει λιγότερα από δέκα εκα-
τομμύρια είδη μικροοργανισμών.



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






