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Ένωση Αθηνών

Θαλασσιοσ Χωροταξικοσ σΧεδιασμοσ
για τηΝ διατηρηση και προστασια τησ βιοποικιλοτητασ στο αιγαιο

Θαλασσιοσ Χωροταξικοσ σΧεδιασμοσ
για τηΝ διατηρηση και προστασια τησ βιοποικιλοτητασ στο αιγαιο



Κλείσε
το δάσος
στην καρδιά σου

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

Κλείσε
το δάσος
στην καρδιά σου

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

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΑΤΣΙΟΣ

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:

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 / ΤΕΥΧΟΣ 182

ΠEΡIEXOMENA

Φωτογραφία εξωφύλλου: Γιάννης Ξυδάς, Καστελόριζο

ΦΥΣΗ & ΖΩΗ 3

4. Επικίνδυνα απόβλητα. Υγειονομικές βόμβες σε όλη την Ελλάδα.
6. Ανύπαρκτοι οι έλεγχοι σε περιβαλλοντικές παρανομίες.
8. Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός για τη διατήρηση και προστασία

της Βιοποικιλότητας στο Αιγαίο.
12. Οι Υγρότοποι της Αττικής επιτέλους καταγράφονται.
14. Fedenatur και Europarc.
16. Κοινή αναδάσωση από την LeasePlan και την Sanofi 

στο Αισθητικό Δάσος Υμηττού.
18. Το Μονοπάτι της Αρκούδας στο Μέτσοβο.
20. Ο σπάνιος μαυρόγυπας κινδυνεύει από την βιομηχανική ανάπτυξη 

των Αιολικών Πάρκων.
23. ΑΡΧΕΛΩΝ, εμπειρία ζωής!
24. Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Δασοπονίας 2017.
26. Πάνω από 60.000 είδη δέντρων υπάρχουν στη Γη.
28. Μικρές ειδήσεις.  
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επικινδυνα απόβλητα 
υγειονομικές βόμβες 
σε όλη την ελλάδα

Στην Ελλάδα όταν γίνεται αναφορά
στα απόβλητα, συνήθως είναι λόγω
της συσσώρευσης σκουπιδιών που

συμβαίνει συχνά στις γειτονιές ή εξαιτίας
ειδήσεων από τα ΜΜΕ για τη χωροθέτη-
ση ενός ΧΥΤΑ και για τα πρόστιμα που
πληρώνει η χώρα μας για τις χωματερές.
Μερικές φορές όμως, ακούμε και ειδήσεις
για τα βιομηχανικά και τα επικίνδυνα από-
βλητα, αλλά μετά από λίγο καιρό όλα ξε-
χνιούνται.

Όμως και η ίδια η πολιτεία δεν έχει ξε-
κάθαρη εικόνα για τις περιοχές που έχουν
πληγεί από την κακή διαχείριση βιομηχα-
νικών αποβλήτων. Αυτό οφείλεται στην
έλλειψη επικοινωνίας των διαφόρων αρ-
μόδιων υπηρεσιών με το κεντρικό κράτος,
στην απουσία βάσεων δεδομένων, συστη-
ματικών καταγραφών και ελέγχων κ.λπ.
Συνήθως τα προβλήματα φανερώνονται ύ-
στερα από κάποια καταγγελία ή έναν έ-
λεγχο.

Η έλλειψη υποδομών διαχείρισης επι-
κίνδυνων αποβλήτων και η καθυστέρηση
υλοποίησης έργων επεξεργασίας και διά-
θεσης αυτών, με ευθύνη των πολιτικών η-
γεσιών τα τελευταία 30 χρόνια, οδήγησε
στην εκτίναξη του κόστους διαχείρισής
τους, αφού η μόνη λύση ήταν να σταλούν
σε ξένες χώρες, και σε μεγάλα περιβαλλο-
ντικά προβλήματα, λόγω παράνομης ή α-
νεξέλεγκτης διάθεσης. 

Η Ελλάδα καταδικάστηκε το 2009 από
το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
μετά και τη διαπίστωση ότι η συνήθης
πρακτική είναι η προσωρινή αποθήκευση
των επικίνδυνων απόβλητων, η οποία ό-
μως εξαιτίας της ανανέωσης των σχετικών
αδειών, ελλείψει κατάλληλων χώρων τα-
φής, έχει μετατραπεί σε μόνιμη.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος πριν από
λίγους μήνες ενέκρινε το Εθνικό Σχέδιο
Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων,
στο οποίο αναφέρεται ότι οδηγείται σε α-
ποθήκευση περίπου το ένα τέταρτο των ε-
πικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων ε-
τησίως, που αντιστοιχούν σε 48.400 τό-
νους. Στο σχέδιο αναφέρεται ότι «η απο-
θήκευση εντός των εγκαταστάσεων παρα-
γωγής τους καταδεικνύει τη δυσκολία των
επιχειρήσεων να διαχειριστούν με ορθό
τρόπο τα απόβλητά τους, εξαιτίας της ανε-
πάρκειας των εγχώριων υποδομών, της μη
εξεύρεσης τρόπου διαχείρισης, καθώς και
του υψηλού κόστους της αποστολής σε α-
δειοδοτημένες εγκαταστάσεις στο εξωτε-
ρικό. Χαρακτηριστικό είναι ότι για το
21% των επικίνδυνων αποβλήτων που πα-
ράγονται κάθε χρόνο (ή 41.700 τόνοι ετη-
σίως), δεν υπάρχουν στοιχεία για το πώς

Η ρύπανση προέρχεται από ποικίλες 
βιομηχανικές δραστηριότητες.
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διαχειρίζονται, γεγονός που φανερώνει τα
μεγάλα κενά στον κρατικό μηχανισμό.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με δημοσι-
εύματα, (βλ. εφημερίδα "Καθημερινή" 2-
4-2017), παραδόθηκε στο υπουργείο Πε-
ριβάλλοντος η έρευνα που είχε ξεκινήσει
το 2013 στα πλαίσια του επιχειρησιακού
προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφό-
ρος Ανάπτυξη» για την καταγραφή και α-
ξιολόγηση της επικινδυνότητας χώρων
που είναι ρυπασμένοι από βιομηχανικά
και επικίνδυνα απόβλητα σε 10 περιοχές
της χώρας. Οι 10 περιοχές είναι οι εξής:
Αττική, Θεσσαλονίκη, Βοιωτία, Εύβοια,
Κοζάνη, Αχαΐα, Ηράκλειο, Μαγνησία,
Καβάλα και Χαλκιδική. Την έρευνα την
έφερε εις πέρας η κοινοπραξία εταιρειών
Enviroplan A.E., ΕΠΕΜ Α.Ε., Enveco A.E. 

Στο έργο έγινε καταγραφή 2.062 χώρων
που είναι ρυπασμένοι με βιομηχανικά από-
βλητα. Το 70% των χώρων αυτών είναι ε-
λεγχόμενοι, δηλαδή είναι χώροι παραγωγι-
κών μονάδων και χώροι αποθήκευσης/επε-
ξεργασίας αποβλήτων, ενώ το 30% είναι α-
νεξέλεγκτο, δηλαδή τυχαίοι χώροι όπου έ-
χει γίνει παράνομη διάθεση αποβλήτων. Η
επιλογή των 2.062 χώρων έγινε μέσω της
υπόδειξής τους από υπηρεσίες του Δημοσί-
ου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (δή-
μοι, περιφέρειες, αποκεντρωμένες διοική-
σεις, υπουργεία, πανεπιστήμια κ.λπ.), κα-
θώς και από φορείς που σχετίζονται με την
προστασία του περιβάλλοντος όπως φορείς
διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών
και περιβαλλοντικές οργανώσεις. Η μελέτη
έρχεται σε συνέχεια παλαιότερης έρευνας

που πραγματοποίησε το 2009 για λογαρια-
σμό του ΥΠΕΝ το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Από τους 2.062 χώρους που εξετάστη-
καν, περισσότεροι από τους μισούς
(1.376) θεωρήθηκαν δυνάμει ρυπασμένοι
από επικίνδυνα απόβλητα. Στο μεγαλύτε-
ρο ποσοστό τους είναι βιομηχανικές εγκα-
ταστάσεις (69%) και χώροι αποθήκευ-
σης/επεξεργασίας (6%), ενώ σημαντικό
είναι το ποσοστό των ανεξέλεγκτων χώ-
ρων (25%), που συνήθως πρόκειται για α-
νοικτά οικόπεδα και για εγκαταλειμμένες
βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Σχετικά με την Αττική το πρόβλημα έχει
λάβει ανησυχητικές διαστάσεις, καθώς ε-
κεί εντοπίζεται το 41,4% των ρυπασμένων
χώρων (855 από τους 2.062) και το 43,6%
όσων έχουν ρυπανθεί με επικίνδυνα από-
βλητα (601 από τους 1.376). Ειδικά για τα
επικίνδυνα απόβλητα, που είναι και το ζη-
τούμενο, ακολουθεί η Θεσσαλονίκη, με
17% των ρυπασμένων με επικίνδυνα από-
βλητα χώρους (236 από τους 1.376), η
Βοιωτία με 14,6% (202), η Εύβοια με
7,7% (106), η Μαγνησία με 7% (97), η
Καβάλα με 1,8% (25), το Ηράκλειο με
1,4% (20), η Χαλκιδική με 1,2% (17) και
η Κοζάνη με 0,9% (και 13 χώρους με επι-
κίνδυνα απόβλητα).

Μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής
τους, έγινε αξιολόγηση των χώρων ανάλο-
γα με τη δυναμικότητα της εγκατάστασης,
το είδος των αποβλήτων και τις πιθανές ε-
πιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον.
Ως χώροι υψηλής προτεραιότητας, όπου η
πολιτεία πρέπει να επέμβει άμεσα, χαρα-

κτηρίστηκαν 61 ελεγχόμενοι χώροι και
115 ανεξέλεγκτοι. Στους 300 πιο ρυπασμέ-
νους χώρους (165 ανεξέλεγκτους και 135
ελεγχόμενους), οι μελετητές πραγματοποί-
ησαν έρευνα πεδίου και δειγματοληψίες
(έδαφος, επιφανειακά και υπόγεια ύδατα),
συνεκτιμώντας τυχόν νεότερα στοιχεία.
Στην κατάταξη με τους πιο επικίνδυνους
χώρους η Αττική έχει κι εδώ τα πρωτεία, έ-
χοντας 59 από τους 135 ελεγχόμενους και
76 από τους 165 ανεξέλεγκτους χώρους.
Ακολουθεί η Εύβοια με 27 ανεξέλεγκτους
και 21 ελεγχόμενους ρυπασμένους χώρους

Η ρύπανση προέρχεται από ποικίλες
βιομηχανικές δραστηριότητες. Τα στοι-
χεία της έρευνας δείχνουν ότι το 20,7%
προέρχεται από κατεργασία μετάλλων και
χαλυβουργία, το 16,3% από εξόρυξη με-
ταλλευμάτων και λατομικές δραστηριότη-
τες, το 14,8% των χώρων έχουν ρυπανθεί
από εργασίες ανάκτησης μετάλλων από α-
πόβλητα, το 14% από χημικές βιομηχα-
νίες, το 7,4% από ναυπηγεία και το 7,4%
από βιομηχανίες πετρελαιοειδών. Ένα μι-
κρό ποσοστό της τάξης του 5,9% της ρύ-
πανσης προέρχεται από σταθμούς παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ακόμα έ-
να 5,9% από τσιμεντοβιομηχανίες.

Δυστυχώς, το συμπέρασμα που προκύ-
πτει από τα  στοιχεία της έρευνας είναι η
αδιαφορία και η ανευθυνότητα που επιδει-
κνύουν οι βιομηχανίες, οι  κυβερνήσεις, η
τοπική και περιφερειακή διοίκηση, τόσο,
για την προστασία του περιβάλλοντος όσο
και για την προστασία της υγείας των πο-
λιτών.

Σημαντικό είναι το ποσοστό των ανεξέλεγκτων χώρων (25%), που συνήθως πρόκειται για ανοικτά οικόπεδα
και για εγκαταλειμμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
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Ησημασία του κεντρικού ελεγκτι-
κού μηχανισμού για τον έλεγχο
και την καταπολέμηση περιβαλ-

λοντικών παρανομιών, δηλαδή των Επι-
θεωρητών Περιβάλλοντος, είναι αναμφι-
σβήτητη. Ο ρόλος τους στην αποτελεσμα-
τική καταπολέμηση του περιβαλλοντικού
εγκλήματος, την απόδοση ευθύνης και
την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής
ζημιάς είναι πάρα πολύ σημαντικός.

Το 2004 οι επιθεωρητές Περιβάλλοντος
ξεκίνησαν το έργο τους και ο αριθμός των
ελέγχων αυξανόταν αργά αλλά σταθερά.
Η πιο αποδοτική χρονιά για την υπηρεσία
ήταν το 2008, οπότε και πραγματοποιή-
θηκαν 313 έλεγχοι. Με εξαίρεση το 2009,
που υπήρξε μια πτώση στον αριθμό των
ελέγχων, η υπηρεσία επανήλθε σε ανοδι-
κή πορεία μέχρι το 2011, οπότε και πραγ-
ματοποιήθηκαν 249 έλεγχοι. Από τότε ό-
μως, η δράση της υπηρεσίας συνεχώς μει-

ώνεται: το 2012 πραγματοποιήθηκαν 235
έλεγχοι, το 2013 έγιναν 164 έλεγχοι, 145
το 2014 και 136 το 2015. Παρατηρούμε
ότι το 2015 οι έλεγχοι  ήταν 45% λιγότε-
ροι από το 2011.

Δυστυχώς όμως, από το 2013, συνεχή
δημοσιεύματα του τύπου, κάνουν λόγο
για υποβάθμιση και κατάρρευση της υπη-
ρεσίας. Η υποβάθμιση ξεκίνησε από το
2011, όταν καταργήθηκε κάθε ειδική απο-
ζημίωση ως κίνητρο λόγω των ειδικών
συνθηκών εργασίας, ενίοτε και επικίνδυ-
νων. Η στέλεχωσή του δε όλα αυτά τα
χρόνια προέκυπτε κατά κανόνα από απο-
σπάσεις και ουδέποτε έγινε πράξη η ιδρυ-
τική πρόβλεψη για 78 θέσεις προσωπικού
ώστε να λειτουργήσει ως εθνική Αρχή
Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων. Αντί-
θετα, το 2014, με το νέο οργανόγραμμα
του ΥΠΕΚΑ, υποβιβάστηκε από ειδική
γραμματεία το 2009 και ενσωματώθηκε
ως παρακλάδι στο Σώμα Επιθεώρησης
Περιβάλλοντος Δόμησης Ενέργειας και
Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ).

Οι επιθεωρητές, εκτός από τους ελέγ-
χους, έχουν και την υποχρέωση να παρευ-
ρίσκονται ως μάρτυρες στα δικαστήρια.
Οι βεβαιούμενες περιβαλλοντικές παρα-
βάσεις που παραπέμπονται να εκδικα-
στούν στα ποινικά δικαστήρια, με την πά-
ροδο των ετών και λόγω των πολλαπλών
αναβολών,  έχουν συσσωρευτεί σε αριθ-
μό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επιβαρύ-
νεται σημαντικά το ήδη ασφυκτικό ελε-
γκτικό πρόγραμμα.

Ο αριθμός των επιθεωρητών μειώθηκε
δραματικά τα τελευταία χρόνια, λόγω συ-
νταξιοδοτήσεων και υπηρεσιακών μετα-
κινήσεων. Σε όλη την Ελλάδα ο αριθμός
επιθεωρητών περιβάλλοντος είναι σήμε-
ρα 14 (3 στη Βόρεια και 11 στην Νότια
Ελλάδα) ενώ το 2011 έφθαναν στους 35
επιθεωρητές.

Οι επιθεωρητές εισηγήθηκαν 50 αποφά-
σεις επιβολής προστίμου προς τον υπουρ-
γό Περιβάλλοντος, συνολικού ύψους 4,2
εκατ. ευρώ. Τα δύο υψηλότερα πρόστιμα,
ύψους 994.000 και 739.000 ευρώ, αφο-
ρούσαν τη γνωστή υπόθεση της εταιρείας
Ελληνικός Χρυσός. Τα επόμενα σημαντι-
κότερα πρόστιμα αφορούσαν διυλιστήριο
στην Κορινθία (301.000 ευρώ), διυλιστή-
ριο στη Δυτική Αττική (255.000 ευρώ),
ναυπηγείο στην Εύβοια (232.000 ευρώ)
και μονάδα επεξεργασίας λυμάτων στην
Κορινθία (217.000 ευρώ).

Αξίζει να σημειωθεί ένα σημαντικό
κενό: οι επιθεωρητές Περιβάλλοντος δεν
δημοσιεύουν στη «Διαύγεια» τις εκθέ-
σεις αυτοψίας ύστερα από έλεγχο ή τις
αποφάσεις επιβολής προστίμου (χωρίς η
εξαίρεση αυτή να προκύπτει από τον νό-
μο της «Διαύγειας»). Επιπλέον, την τε-
λευταία τριετία δεν δημοσιοποιούνται
πια τα πρόστιμα όταν αυτά υπογραφούν
από τον υπουργό Περιβάλλοντος. Ως α-
ποτέλεσμα, οι εταιρείες στις οποίες επι-
βάλλονται δεν γνωστοποιούνται ποτέ, ά-
ρα προστατεύονται από την έλλειψη δη-
μοσιότητας.

ΑνύΠΑρκτοι οι ΕλΕγχοι 
σΕ ΠΕριβΑλλοντικΕσ ΠΑρΑνοΜιΕσ

Μειώνονται συνεχώς οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος
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Οι πιο ενδιαφέρουσες υποθέσεις που α-
ποκάλυψαν οι επιθεωρητές Περιβάλλο-
ντος το 2015 ήταν οι εξής:

• ΧΥΤΑ Φυλής. Από τον έλεγχο διαπι-
στώθηκε σειρά προβλημάτων στη λει-
τουργία του ΧΥΤΑ Φυλής, στον αποτε-
φρωτήρα νοσοκομειακών αποβλήτων και
στο Εργοστάσιο Ανακύκλωσης και Κο-
μποστοποίησης (ΕΜΑΚ): ελλιπής διαχεί-
ριση κάποιων κατηγοριών επικίνδυνων α-
ποβλήτων, διαφυγή στραγγισμάτων στο
έδαφος, πλημμελής διαχείριση των υγρών
αποβλήτων, διαφυγή στραγγισμάτων στο
έδαφος και πλημμελής διαχείριση των υ-
γρών αποβλήτων, πλημμελή διάθεση των
επεξεργασμένων στραγγισμάτων που
προκύπτουν από τη μονάδα επεξεργασίας
στραγγισμάτων, ελλιπή διαχείριση ορι-
σμένων κατηγοριών επικινδύνων απο-
βλήτων που προκύπτουν από τη λειτουρ-
γία του ΕΜΑΚ και έλλειψη περιβαλλο-
ντικής αδείας λειτουργίας του. Ακόμα η
τέφρα που είχε προκύψει από τη λειτουρ-
γία του αποτεφρωτήρα κατά τα παλαιότε-
ρα χρόνια παρέμενε σε στεγασμένη απο-
θήκη, παρόλο που έπρεπε να είχε απομα-
κρυνθεί σύμφωνα με τους περιβαλλοντι-
κούς όρους της εγκατάστασης. Ο έλεγχος
επιβεβαίωσε και πάλι ότι το προϊόν που
παράγει το ΕΜΑΚ δεν μπορεί να αξιοποι-
ηθεί ως κομπόστ, σύμφωνα με την ισχύ-
ουσα νομοθεσία, αφού παράγεται από ε-
πεξεργασία σύμμεικτων απορριμμάτων
αλλά απλώς χρησιμοποιείται μόνο για την
κάλυψη των λοιπών απορριμμάτων του
ΧΥΤΑ.

• Στο Δερβένι Κορινθίας, διαπιστώθηκε
ότι στο πλαίσιο εργασιών που είχε πραγ-
ματοποιήσει ο δήμος για την προστασία
της ακτογραμμής από τη διάβρωση, είχε
κάνει  παρεμβάσεις στην ακτογραμμή του
Δερβενίου, χωρίς την απαραίτητη περιβαλ-
λοντική αδειοδότηση. Συγκεκριμένα, είχε
κατασκευαστεί δημοτικός χώρος στάθμευ-
σης στις εκβολές του ποταμού Δερβενίου–
Ζαχολίτικου, είχε διαστρωθεί ίζημα στην
ακτή για τη διαμόρφωση παραλίας και εί-
χαν απορριφθεί μπάζα στην παραλία.

• Μονάδες επεξεργασίας/ανακύκλωσης
συσσωρευτών μολύβδου (λ.χ. μπαταριών
αυτοκινήτου). Σε όλες όσες ελέγχθηκαν
βρέθηκαν σημαντικές παραβάσεις. Το ση-
μαντικότερο πρόβλημα είναι η ακατάλλη-
λη αποθήκευση των παραγομένων επικίν-
δυνων αποβλήτων (μολυβδούχες σκω-
ρίες) με αποτέλεσμα να δημιουργούνται

εστίες ρύπανσης. Εστίες ρύπανσης δημι-
ουργούνταν και σε μονάδες ανακύκλω-
σης ελαστικών και σε διαλυτήρια Οχημά-
των Τέλους Κύκλου Ζωής, όπου οι έλεγ-
χοι έδειξαν πολυετή συσσώρευση μεγά-
λων ποσοτήτων αποθηκευμένων ελαστι-
κών οχημάτων, χωρίς να τηρούνται οι ό-
ροι και οι προδιαγραφές που ορίζονται α-
πό τη νομοθεσία.

• Ελαιοτριβεία στη Λέσβο. Στο πλαί-
σιο έρευνας του επιθεωρητή Δημόσιας
Διοίκησης, οι επιθεωρητές διαπίστωσαν
ότι τα περισσότερα διέθεταν εντελώς ή
πλημμελώς ανεπεξέργαστα τα απόβλητά
τους στο έδαφος ή σε πηγάδια. Συγκε-
κριμένα, μόλις 4 από τα 56 ελαιοτριβεία
διέθεταν κανονική άδεια λειτουργίας, ε-
νώ τα υπόλοιπα λάμβαναν ολιγόμηνες
παρατάσεις, καθώς πετούσαν τα απόβλη-
τά τους σε ρέματα ή στη θάλασσα. Μά-
λιστα τα έτη 2008-2010 ο νομάρχης είχε
εκδώσει παράνομα και χωρίς να έχει
σχετική αρμοδιότητα, αποφάσεις με τις
οποίες εξαιρούσε τα ελαιοτριβεία από
την υποχρέωση να τηρούν τα όρια διάθε-
σης των υγρών αποβλήτων. Υπολογίζε-
ται ότι σε ρέματα της Λέσβου ή στη θά-
λασσα κατέληξαν μόνο από το 2009 έως
το 2013 από 24.500 έως 81.500 κυβικά
μέτρα αποβλήτων. Οι δε υπερβάσεις των

ορίων στις δειγματοληψίες των Επιθεω-
ρητών ήταν τεράστιες.

Το να υπάρχει λοιπόν μια υπηρεσία, που
η λειτουργία της δεν υποστηρίζεται από το
κράτος, είναι σαν να μην υπάρχει. Και σε
ένα τόσο σημαντικό θέμα, όπως η προστα-
σία της υγείας των πολιτών είναι έγκλημα.

Εστίες ρύπανσης δημιουργούνται
και σε μονάδες ανακύκλωσης ελαστικών

και σε διαλυτήρια Οχημάτων 
Τέλους Κύκλου Ζωής.

Eλλιπής διαχείριση κάποιων κατηγοριών επικίνδυνων αποβλήτων διαπιστώθηκε 
μεταξύ των άλλων στον ΧΥΤΑ Φυλής από τον έλεγχο των επιθεωρητών Περιβάλλοντος.
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Οι ελληνικές θάλασσες κρύβουν κάτω
από τα νερά τους έναν κόσμο απα-
ράμιλλης ομορφιάς, άγνωστο στους

περισσότερους από εμάς, του οποίου η εξε-
ρεύνηση αποτελεί πρόκληση για τους επι-
στήμονες. Ειδικά το Αιγαίο διαθέτει μοναδι-
κό πλούτο, καθώς είναι η περιοχή με τη με-

γαλύτερη βιοποικιλότητα στην Ευρώπη. Έ-
χει τα τελευταία μεγάλα λιβάδια ποσειδω-
νίας, καθώς και μεγάλους και σημαντικούς
κοραλλιογενείς υφάλους ροδοφυκών, οι
γνωστές τραγάνες, οικοσυστήματα εντυπω-
σιακής ομορφιάς που φτάνουν σε ηλικία τα
7.000-8.000 χρόνια.

Για να προστατευθεί αυτή η μοναδική βιο-
ποικιλότητα, το 19% του Αιγαίου θα πρέπει
να τεθεί υπό μερική ή ολική προστασία. Αυ-
τό είναι το συμπέρασμα που κατέληξε το έρ-
γο «Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός
για την διατήρηση και προστασία της βιο-
ποικιλότητας στο Αιγαίο (MARISCA)», το
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ΘΑλΑσσιοσ χωροτΑξικοσ σχΕδιΑσΜοσ
γιΑ την διΑτηρηση κΑι ΠροστΑσιΑ 
τησ βιοΠοικιλοτητΑσ στο ΑιγΑιο



Απέραντο γαλάζιο, 
πλούσιο σε ιστορία και μύθο. 

Αξίζει να προστατευτεί.
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οποίο ανέλυσε τις ανθρώπινες δραστηριότη-
τες στο Αιγαίο και τις επιπτώσεις τους σε
σημαντικούς οικοτόπους και απειλούμενα
είδη, προτείνοντας μέτρα και «χωροθετώ-
ντας» θαλάσσιες προστατευόμενες περιο-
χές. Το έργο, στο οποίο συμμετείχαν το Πα-
νεπιστήμιο Αιγαίου, το Ελληνικό Κέντρο
Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) και το
Institute of Marine Research της Νορβηγίας,
υλοποιήθηκε με πόρους του Χρηματοδοτι-
κού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου και του Εθνικού Προγράμματος Δη-
μοσίων Επενδύσεων,

Η οριοθέτηση και προστασία των θαλάσ-
σιων περιοχών προκύπτουν από την Ευρω-
παϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία και από τη
νομοθεσία για τον θαλάσσιο χωροταξικό
σχεδιασμό. Η Ελλάδα μόλις πρόσφατα ενσω-
μάτωσε στην εθνική της νομοθεσία τη σχετι-
κή κοινοτική οδηγία 2014/89/ΕΕ. Έτσι, θα
πρέπει έως το 2021 να έχουν καταρτιστεί θα-
λάσσια χωροταξικά σχέδια ώστε να ρυθμί-
σουν την ανθρώπινη δραστηριότητα στη θά-
λασσα. Αποτελεί πραγματικότητα πως η Ελ-
λάδα υστερεί στη χαρτογράφηση των θαλάσ-
σιων περιοχών, ωστόσο, με το MARISCA έ-

γιναν σημαντικά βήματα προς αυτή την κα-
τεύθυνση. Η χώρα μας έχει θεσπίσει μόλις
δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα (Αλοννήσου
και Ζακύνθου) και αρκετές θαλάσσιες πε-
ριοχές Natura. Σε επίπεδο χωρικών υδάτων
(6 ναυτικά μίλια) οι θαλάσσιες περιοχές
Natura καλύπτουν το 4,91% και τα θεσπι-
σμένα εθνικά πάρκα καλύπτουν το 2,16%.
Ειδικά για το Αιγαίο (εθνικά και διεθνή ύδα-
τα), οι θαλάσσιες περιοχές Natura καλύ-
πτουν το 2,27% και τα εθνικά πάρκα καλύ-
πτουν το 1,02%. 

Στο πλαίσιο του έργου MARISCA, χαρτο-
γραφήθηκε αρχικά η γεωγραφική κατανομή
των σημαντικότερων οικοτόπων και προ-
στατευόμενων ειδών στο Αιγαίο. Επιπρό-
σθετα, χαρτογραφήθηκαν οι ανθρώπινες
δραστηριότητες στην περιοχή μελέτης με
δεδομένα κυρίως από δημόσιους φορείς ώ-
στε να αναγνωριστούν οι περιοχές όπου οι
κύριοι οικότοποι επικαλύπτονται χωρικά με
τις ανθρώπινες χρήσεις. Έπειτα εκτιμήθη-
καν οι αθροιστικές επιπτώσεις των πιέσεων
των υφιστάμενων ανθρώπινων δραστηριο-
τήτων στους συγκεκριμένους οικοτόπους,
και προσδιορίστηκαν στον χάρτη οι περιοχές

όπου η επίδραση αυτή φάνηκε να είναι υψη-
λή και ο αντίστοιχος βαθμός πίεσης. Όλες οι
παραπάνω πληροφορίες χρησιμοποιήθηκαν
για τη δημιουργία πρότασης Θαλάσσιου
Χωροταξικού Σχεδίου για τη διευθέτηση
των χρήσεων θαλάσσης στο Αιγαίο Πέλα-
γος. Σημειώνεται ότι στις ανθρώπινες δρα-
στηριότητες λήφθηκαν υπόψη τόσο οι υφι-
στάμενες (ναυτιλία, αλιεία, τουρισμός) όσο
και οι πιθανές μελλοντικές, π.χ. εξόρυξη υ-
δρογονανθράκων, εγκατάσταση θαλάσσιων
ανεμογεννητριών, κ.ά.

Το προτεινόμενο Δίκτυο Θαλάσσιων Προ-
στατευόμενων Περιοχών, που προέκυψε από
τη μελέτη, εκτιμάται ότι πρέπει να καλύψει
περίπου το 19% του Αιγαίου.  Οι ερευνητές
έτρεξαν διάφορα σενάρια και κατέληξαν στη
διαμόρφωση τεσσάρων ζωνών.

1. Η Ζώνη Α με περιοχές προστασίας βιο-
ποικιλότητας καλύπτει περίπου το ένα πέ-
μπτο του χάρτη. Για παράδειγμα, στη Βορει-
οανατολική Εύβοια, στον Άγιο Ευστράτιο,
στην Κάρπαθο, στη Μακρόνησο, στην Κί-
μωλο, στη Γυάρο, στις Βόρειες Σποράδες
και σε περιοχές ανατολικά της Λήμνου, νο-

m
dk

ar
ai

sk

Παραλία Άπελλα, Κάρπαθος.
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το βορειοανατολικό θαλάσσιο τμήμα της
Άνδρου και περιοχές δυτικά της Σκύρου. Σε
αυτές τις περιοχές προτείνονται χρήσεις ό-
πως η αλιεία μικρής κλίμακας (παράκτια)
και ο τουρισμός.

3. Στη Ζώνη Γ για την προστασία της πε-
λαγικής βιοποικιλότητας, δηλαδή των ειδών
που ζουν επάνω από τον βυθό, προτείνονται
ως δραστηριότητες η αλιεία με τράτα και ο
ήπιος τουρισμός και οικοτουρισμός.

4. Στις υπόλοιπες περιοχές που περιλαμ-
βάνουν το μεγαλύτερο τμήμα των υδάτων
του Αιγαίου (Ζώνη Δ) μπορούν να προωθη-
θούν διάφορες χρήσεις που αφορούν αλιεία
μικρής και μεγάλης κλίμακας, τουρισμός,
διαδρομές πλοίων, υδατοκαλλιέργειες, πα-
ραθαλάσσιες βαριές βιομηχανίες, μεγάλα λι-
μάνια και αστικά κέντρα, ανεμογεννήτριες,
εξόρυξη υδρογονανθράκων και τερματικοί
σταθμοί φυσικού αερίου.

Απέραντο γαλάζιο, πλούσιο σε ιστορία
και μύθο. Αυτή η εικόνα έρχεται στο νου ό-
λων όσων έχουν επισκεφτεί το Αιγαίο. Αξί-
ζει να προστατευτεί.

τιοδυτικά των Ψαρών, βόρεια της Κάσου
κ.ά. προτείνεται χαμηλή παρουσία και έντα-
ση ανθρώπινων δραστηριοτήτων σε σχέση
με άλλες περιοχές. Οι συγκεκριμένοι τόποι
έχουν μεγάλη οικολογική αξία καθώς φιλο-
ξενούν πολλά προστατευόμενα είδη και οι-
κοσυστήματα, όπως η μεσογειακή φώκια, η
θαλάσσια χελώνα καρέτα-καρέτα, θαλασσο-
πούλια, δελφίνια και φάλαινες, λιβάδια Πο-
σειδωνίας, κοράλλια κ.ά. Στις περιοχές προ-
τεραιότητας, λόγω της οικολογικής σπου-
δαιότητάς τους, οι επιστήμονες  προτείνουν
την δημιουργία ενός δικτύου θαλάσσιων
προστατευόμενων περιοχών, εντός του οποί-
ου θα αποκλείονται δραστηριότητες που α-
ποτελούν απειλή για τα θαλάσσια είδη και
τους οικοτόπους, όπως η αλιεία, ενώ θα προ-
σφέρονται εναλλακτικές μορφές οικονομι-
κής ανάπτυξης, οι οποίες συμβαδίζουν με
την προστασία του περιβάλλοντος, όπως η
ήπια τουριστική ανάπτυξη.

2. Στην προτεινόμενη Ζώνη Β για την
προστασία της βενθικής βιοποικιλότητας,
δηλαδή της χλωρίδας και πανίδας του βυ-
θού, όπου περιλαμβάνονται περιοχές όπως

Το Λιμανάκι της Μπούκας στο Φρυ, 
Κάσος

Σάρεια Καρπάθου. 
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Στους περισσότερους από εμάς προξε-
νεί έκπληξη το γεγονός ότι στην Ατ-
τική υπάρχουν 53 υγρότοποι, χωρίς

να συνυπολογιστούν ποταμοί, ρέματα και
χείμαρροι. Γνωστοί βέβαια είναι το έλος
στον Σχινιά, η λίμνη Βουλιαγμένης, η λί-
μνη Κουμουνδούρου και ο υγρότοπος στο
Βουρκάρι. Δυστυχώς οι περισσότεροι υγρό-
τοποι της Αττικής βρίσκονται σε μέτρια ή
κακή κατάσταση και τέσσερις υγρότοποι έ-
χουν πλέον εξαφανιστεί. Μια πρόσφατη με-
λέτη καταγραφής και οριοθέτησης των ατ-
τικών υγροτόπων τονίζει την ανάγκη να τε-
θούν υπό καθεστώς θεσμικής προστασίας.

Η καταγραφή των υγροτόπων της Αττι-
κής έγινε στο πλαίσιο του έργου «Αύξηση
της γνώσης και της ευαισθητοποίησης σχε-
τικά με την ανασύσταση και αποκατάσταση
των υγροτόπων της Αττικής» (με δικαιούχο
την Περιφέρεια Αττικής και εταίρους το Ε-
ΚΒΥ, τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρ-
κου Σχινιά Μαραθώνα και το Norwegian
Institute of Bioeconomy Research-ΝΙΒΙΟ).
Το έργο χρηματοδοτείται από τον Χρημα-
τοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οι-
κονομικού Χώρου και το ελληνικό Πρό-
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Από τους 53 υγρότοπους που καταγρά-
φηκαν και οριοθετήθηκαν, οι 20 έχουν έ-
κταση μεγαλύτερη των 80 στρεμμάτων, οι
29 μικρότερη και 4 έχουν επιχωματωθεί
(Φαληρικό Δέλτα, έλος Λούτσας-Καλα-
μιών, παράκτιο έλος Αυλακίου και παρά-
κτιο έλος περιοχή ΔΕΗ Λαυρίου). Ως προς
το είδος τους, τα δύο είναι λιμναία υγροτο-
πικά οικοσυστήματα (λίμνη Βουλιαγμένης
και λίμνη Κουμουνδούρου), τρεις είναι λι-
μνοθάλασσες (Ωρωπού, Ψήφτας Τροιζη-
νίας και Αλυκής Πόρου), πέντε είναι εσω-
τερικά έλη με εποχική παρουσία, επτά είναι
τεχνητές λίμνες (κυρίως εντός αστικού ι-
στού), εννέα εκβολές ρεμάτων και είκοσι
τρία παράκτια έλη.

Επίσης καταγράφηκαν πέντε νέοι υγρό-

τοποι οι οποίοι δεν αναφέρονται στις υπάρ-
χουσες πηγές (Οργανισμός Αθήνας, Διαχει-
ριστικό Σχέδιο Πλημμυρών, Σχέδιο Διαχεί-
ρισης Υδάτων, αρχεία Ελληνικής Ορνιθο-
λογικής Εταιρείας και ΕΛΚΕΘΕ). Οι νέοι
υγρότοποι που καταγράφηκαν είναι τα πα-
ράκτια έλη Τομπάζη, Αγία Σωτήρα και Βίδι
Τροιζηνίας, η λιμνοθάλασσα Αλυκής Πό-
ρου στον Γαλατά και η εκβολή του ρέματος
Γρόμαν στην περιοχή Τροιζηνίας.

Όπως σε όλη τη Μεσόγειο, έτσι και στην
Αττική, τα τελευταία σαράντα χρόνια έχει
παρατηρηθεί συρρίκνωση της έκτασης των
υγροτόπων σε ποσοστά έως και 50% και υ-
ποβάθμισή τους εξαιτίας ανθρωπογενών
πιέσεων όπως καταπατήσεις, άναρχη δόμη-
ση, επιχωματώσεις, έργα εκτροπής και δι-
ευθέτησης ρεμάτων, καταστροφές φυσικής
βλάστησης λόγω επέκτασης γεωργικών και
αστικών εκτάσεων, υπεράντληση των υδά-
των, ρύπανση από υγρά και στερεά από-

βλητα και από συνθετικές χημικές ουσίες.
Άλλος ένας παράγοντας που θα επιδεινώ-

σει την κατάσταση των υγροτόπων μέσα
στις επόμενες δεκαετίες, είναι η κλιματική
αλλαγή. Με βάση τις μελλοντικές κλιματι-
κές προβλέψεις, στην Αττική τα επεισόδια
ξηρασίας αναμένεται να είναι παρατεταμέ-
να και συχνότερα από το παρελθόν. Η ξη-
ρασία μαζί με τις ανθρώπινες παρεμβάσεις
επιδρούν αρνητικά στους υγροτόπους.

Συγχρόνως, σχετικά με τους φορείς που
εμπλέκονται στη διατήρηση των υγροτό-
πων, έχει διαπιστωθεί ανεπαρκής γνώση
των υγροτοπικών οικοσυστημάτων και των
υπηρεσιών τους, έλλειψη εμπειρίας στη
χρήση και ερμηνεία κλιματικών παραμέ-
τρων, χαμηλός βαθμός δικτύωσης και α-
νταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτι-
κών, μέτρια επιχειρησιακή ικανότητα αρ-
μόδιων φορέων και διαθεσιμότητα πόρων
για την εφαρμογή μέτρων προσαρμογής.
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H Λίμνη Κουμουνδούρου

όι υγρότοποι της αττικής

επιτέλους καταγράφονται
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Για τους παραπάνω λόγους, οι υγρότοποι
της  Αττικής χαρακτηρίζονται ως πολύ ευ-
αίσθητοι σε περαιτέρω υποβάθμιση. Επο-
μένως, η ανάγκη θεσμικής τους προστασίας
γίνεται πιο επιτακτική. Όμως, μόνο ένας
πολύ μικρός αριθμός τους βρίσκεται σε κά-
ποιο εθνικό καθεστώς προστασίας. Συγκε-
κριμένα το Εθνικό Πάρκο Σχινιά-Μαραθώ-
να, η λίμνη Βουλιαγμένης που είναι χαρα-
κτηρισμένη ως Διατηρητέο Μνημείο της
Φύσης, το ρέμα Πικροδάφνης ως ιδιαίτε-
ρου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, η λί-
μνη Κουμουνδούρου ως καταφύγιο άγριας
ζωής και ως Ζώνη Περιαστικού Πάρκου.
Μόλις πέντε υγρότοποι βρίσκονται σε πε-
ριοχές Natura 2000: η Λίμνη Βουλιαγμένη,
το Παράκτιο Έλος Βραυρώνας, το Παρά-
κτιο Έλος Λιμανάκι Θορικού, το Παράκτιο
Έλος Λεγραινών και το Εθνικό Πάρκο Σχι-
νιά-Μαραθώνα. 

Στην ελληνική νομοθεσία από το 2011,
με τον ν. 3937 περί βιοποικιλότητας, δίνε-
ται η δυνατότητα προστασίας τους μέσω
της επιστημονικής τεκμηρίωσης των ορίων
τους και των οικολογικών γνωρισμάτων
τους. Σύμφωνα με τον νόμο, οι κατάλογοι
υγροτόπων πρέπει να συνεκτιμώνται υπο-
χρεωτικά από τις υπηρεσίες της κρατικής
και αποκεντρωμένης διοίκησης και της το-
πικής αυτοδιοίκησης κατά τη λήψη αποφά-
σεων που μπορεί να επηρεάζουν αμέσως ή
εμμέσως τις υγροτοπικές εκτάσεις. Οπότε,
η καταγραφή των υγροτόπων αποτελεί ένα
σημαντικό και απαραίτητο βήμα για την
προστασία τους.

Οι υγρότοποι συγκαταλέγονται στα πο-
λυτιμότερα οικοσυστήματα για τη διατήρη-
ση της βιοποικιλότητας ενώ παρέχουν πλη-
θώρα υπηρεσιών στον άνθρωπο. Η ρύθμιση
του μικροκλίματος, η συμβολή στη βελτίω-
ση της ποιότητας των νερών, η ενίσχυση
των αλιευτικών αποθεμάτων, η εξασφάλιση
αποθεμάτων νερού για ύδρευση και άρδευ-
ση, η ομορφιά του υγρού στοιχείου είναι
μερικές μόνο από τις υπηρεσίες που μας
παρέχουν οι υγρότοποι. Αξίζει να τους προ-
στατέψουμε!
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To Έλος Σχινιά. Αγριόκυκνοι στο Σχινιά το 2009.

Η Λίμνη Βουλιαγμένης.
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Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων
της EUROPARC Federation έ-
χουν συσταθεί και πρόκειται να

δραστηριοποιηθούν από το 2017, τέσ-
σερεις νέες Συμβουλευτικές Επιτροπές
στις οποίες ειδικοί από τους φορείς-μέ-
λη θα εργάζονται από κοινού για την
προώθηση της στρατηγικής της Ομο-
σπονδίας, θα αξιοποιούν τη συσσωρευ-
μένη εμπειρία των φορέων, θα διατυπώ-
νουν ιδέες και θα σχεδιάζουν προγράμ-
ματα.

Μία από τις Επιτροπές έχει ως αντικεί-
μενο τον καθορισμό των προτεραιοτή-
των και την αναζήτηση λύσεων με ευ-
ρεία εφαρμογή στα θέματα που απασχο-
λούν τις περιαστικές φυσικές περιοχές.
Στην Επιτροπή αυτή θα προεδρεύει ο Γ.Γ.
της FEDENATUR Maria Marti Viudes
και έχει προσκληθεί να συμμετέχει ως
ειδικός ο συνεργάτης της Φιλοδασικής

Fedenatur και EUROPARC

EUROPARC - Fedenatur / Periurban Commission

Τον Μάιο του 2016 η FEDENATUR, η Eυρωπαϊκή
Oμοσπονδία των Mητροπολιτικών και Περιαστικών
Φυσικών και Αγροτικών Περιοχών, προχώρησε στη σύ-

ναψη συμφώνου συνεργασίας με την EUROPARC Federation,
το μεγαλύτερο δίκτυο προστασίας και ενίσχυσης της φυσικής
και πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης με 380 μέλη από
37 χώρες της Ευρώπης. Η συνεργασία αυτή συνδέει πλέον τη
μεγάλη εμπειρία της EUROPARC στη διαχείριση των προστα-
τευόμενων περιοχών συνδυάζοντας την προστασία της φύσης
και την αειφόρο ανάπτυξη, με την προαγωγή της προστασίας
των περιαστικών φυσικών και αγροτικών περιοχών από τους
φορείς-μέλη της FEDENATUR.

Η Φιλοδασική ως πλήρες μέλος της FEDENATUR από το
2011, χαιρέτησε αυτή την εξέλιξη με την πεποίθηση ότι ο δι-
ευρυμένος φορέας θα μπορέσει να προσελκύσει περισσότερα
νέα μέλη ώστε να ενδυναμωθούν οι προσπάθειες όλων για την

προστασία του περιβάλλοντος μπροστά στις νέες προκλήσεις
της εποχής μας. Άλλωστε «η φύση δεν έχει σύνορα» σύμφωνα
με την ενθουσιώδη δήλωση του Προέδρου της EUROPARC κ.
Ignace Schops.

Η συνένωση των δύο Ομοσπονδιών αφορά περισσότερο α-
πό το 40% των περιοχών του δικτύου Natura 2000 και πάνω α-
πό το 25% του πληθυσμού της ήδη αστικοποιημένης Ευρώ-
πης. Τα μέλη της FEDENATUR θα συνεισφέρουν στο νέο δι-
ευρυμένο δίκτυο ως αυτόνομος Τομέας αξιοποιώντας διεθνείς
συνεργασίες, με ανταλλαγή ιδεών και εμπειρίας και με την ε-
νίσχυση της πολιτικής που θα βοηθήσει τη φύση και το τοπίο
της Ευρώπης με τρόπους θετικούς για τη βιοποικιλότητα και
την κοινωνία.

(Περισσότερες πληροφορίες στο
http://www.europarc.org/network/fedenatur-and-europarc/)

Aπό αριστερά: J. Dutroncy, N. Jones (στη θέση του Ε. Williams), S. Malić-Limari, 
R. Gini, C. Ritchie, N. Πάγκας, M. Martí, T. Pastor, M. Pertuula – ο Η. Bardenhagen

συμμετείχε μέσω Skype.

European Association
Periurban Park
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κ. Ν. Πάγκας μετά από την αποδοχή της
υποψηφιότητάς του από τη Διοίκηση
της EUROPARC.

Τα μέλης της Επιτροπής είναι:
1. Πρόεδρος, κ. Marià Martí, 

Διευθυντής του Parc de Collserola
της Βαρκελώνης της Ισπανίας.

2. Γραμματέας, κ. Νίκος Πάγκας, 
Δασοτεχνικός Υπεύθυνος Διαχείρισης
Αισθητικού δάσους Υμηττού.

3. κ. Ricardo Gini, 
Διευθυντής του Parco Nord Milano
της Ιταλίας.

4. κα Minttu Pertuula, 
Υπεύθυνη Προγραμμάτων της Υπηρε-
σίας Παράκτιων Εθνικών Πάρκων
(Metsähallitus) της Φινλανδίας.

5. κος Harald Bardenhagen, 
Υπεύθυνος Προγραμμάτων του 
Astronomie-Werkstatt “Sterne ohne
Grenzen” και “Licht und Natur”, στο
Εθνικό Πάρκο Eifel της Γερμανίας.

6. κος Jérôme Dutroncy, 
Αντιπρόεδρος Περιβάλλοντος, Αέρα,
Κλίματος και Βιοποικιλότητας του
Προγράμματος «Αέρας-Κλίμα» της
Grenoble-Alpes Métropole της Γαλλίας.

7. Υπεύθυνη Επικοινωνίας, 
κα Snježana Malić-Limari, 
Διευθύντρια του Φυσικού (Εθνικού)
Πάρκου Medvednica της Κροατίας.

8. κα Isabelle Roth, 
Υπεύθυνη του Stiftung Wildnispark
της Ζυρίχης της Ελβετίας.

9. κ. Emyr Williams, 
Επικεφαλής Σύμβουλος του Εθνικού
Πάρκου Snowdonia της Ουαλίας.
Η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής

πραγματοποιήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου

2017 στο Πάρκο της Collserola της Βαρ-
κελώνης. Συμμετείχαν οκτώ από τα εννέα
μέλη, η Εκτελεστική Διευθύντρια της
EUROPARC κα Carol Ritchie και η πρώ-
ην υπεύθυνη της τεχνικής γραμματείας
της Fedenatur κα Teresa Pastor η οποία
τώρα μετακινήθηκε στην EUROPARC ως
Υπεύθυνη Προγραμμάτων και Πολιτικής.

Οι εργασίες της Επιτροπής υπήρξαν
πολύ εποικοδομητικές. Η κα Carol
Ritchie ενημέρωσε αναλυτικά τα μέλη
για τη λειτουργία και τη στρατηγική της
EUROPARC και υπογράμμισε τη μεγά-
λη σημασία της Επιτροπής στη χάραξη
πολιτικής για τις περιαστικές φυσικές
περιοχές. Στους κύκλους των συζητήσε-
ων διατυπώθηκαν ενδιαφέρουσες από-
ψεις και προτάσεις και συμφωνήθηκε η
πορεία που θα ακολουθηθεί για τη διε-
τία λειτουργίας της Επιτροπής.

Τα θέματα που θα απασχολήσουν τις
συνεδριάσεις είναι:
- Μείωση της φωτορύπανσης.
- Πράσινες υποδομές – φύση στις μη-

τροπολιτικές περιοχές.
- Μαζική χρήση των φυσικών περιοχών

– φέρουσα ικανότητα.
- Ωφέλειες / αξιολόγηση «υπηρεσιών

οικοσυστήματος»:
- Υγεία.
- Αναψυχή. 
- Βιοποικιλότητα.

- Εθελοντισμός / Περιβαλλοντική Εκ-
παίδευση / Επικοινωνία.

- Κλιματική αλλαγή.
- Διακυβέρνηση περιαστικών περιοχών.
- Καθεστώς περιαστικών περιοχών.
- Η φύση ως εργαλείο.
- Πολιτιστική κληρονομιά.

Σύντομα θα συνταχθεί μια έκθεση
που θα αναλύει τα θέματα, θα περιγρά-
φει παραδείγματα καλών πρακτικών και
θα καθορίζει κατευθύνσεις πολιτικής
που θα πρέπει να προωθηθούν. Οι επό-
μενες συνεδριάσεις θα πραγματοποιη-
θούν μέσω τηλεδιασκέψεων.

(Περισσότερες πληροφορίες στο
http://www.europarc.org/network/eu-

roparc-commissions/fedenaturperiur-
ban-commmission/)

Η Εκτελεστική Διευθύντρια 
της EUROPARC κα Carol Ritchie 

εξηγεί τη λειτουργία της Ομοσπονδίας
και περιγράφει τη στρατηγική της.

Από τις εργασίες της Επιτροπής.



ΗLeasePlan Hellas, κορυ-
φαία εταιρεία μίσθωσης
και διαχείρισης εταιρικών

αυτοκινήτων στην Ελλάδα και η
Sanofi, μια από τις μεγαλύτερες
φαρμακευτικές εταιρείες στον κό-
σμο, ένωσαν τις δυνάμεις τους για
ακόμη μία φορά σε κοινή πρωτο-
βουλία αναδάσωσης στο Αισθητι-
κό Δάσος του Υμηττού, που δια-
χειρίζεται η Φιλοδασική Ένωση
Αθηνών. Η συγκεκριμένη πρωτο-
βουλία αποτελεί τη δεύτερη κοινή
αναδάσωση από την LeasePlan
Hellas και την Sanofi. Η πρώτη ή-
ταν τον Οκτώβριο του 2015, όπου
εθελοντές εργαζόμενοι των δύο ε-
ταιρειών προχώρησαν στη φύτευ-
ση συνολικά 500 δέντρων.

120 εθελοντές εργαζόμενοι με τις
οικογένειές τους,  το Σάββατο 1 Α-
πριλίου έδωσαν δυναμικά το «πα-
ρών» στο τμήμα που έχει υιοθετή-
σει η LeasePlan Hellas από το 2012
στο Αισθητικό Δάσος του Υμηττού,
φυτεύοντας συνολικά 100 δέντρα
και φροντίζοντας τα ήδη υπάρχο-
ντα που έχουν φυτευτεί τα τελευ-
ταία πέντε χρόνια από τους εθελο-
ντές εργαζόμενους της LeasePlan
Hellas.

Όλα αυτά τα χρόνια φυτεύτηκαν
πάνω από 1.200 δενδρύλλια, πεύ-
κα, κυπαρίσσια, χαρουπιές, κου-
τσουπιές, συμβάλλοντας αποφασι-
στικά στις αναδασωτικές προσπά-
θειες της Φιλοδασικής. Η στήριξη
και η βοήθεια της LeasePlan Hellas
και των εθελοντών εργαζομένων
της εταιρείας είναι πολύ σημαντική
για τις προσπάθειες της Φιλοδασι-
κής στην Προστασία του Περιβάλ-
λοντος. Ευχαριστούμε πολύ παιδιά.

κοινή αναδάσωση
από την LeasePlan Hellas και την Sanofi 
στο αισθητικό δάσος υμηττού
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Μεταξύ των κορυφαίων πεζοπο-
ρικών διαδρομών σε όλη την
Ευρώπη συγκαταλέγεται το

Μονοπάτι της Αρκούδας στο Μέτσοβο,
που έλαβε τη διεθνή διάκριση Leading
Quality Trail! Πρόκειται για μια μεγάλη
επιτυχία καθώς ανοίγουν νέοι δρόμοι για
την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστι-
κού περιβάλλοντος, τον αθλητισμό και
τον τουρισμό στην περιοχή.

Το Μονοπάτι της Αρκούδας ή αλλιώς
Ursa Trail (στα βλάχικα «ούρσα» σημαί-
νει αρκούδα) παρουσιάστηκε πρόσφατα
στη Διεθνή Τουριστική Εκθεση του Βε-
ρολίνου, στο πλαίσιο ενημερωτικής εκ-
δήλωσης του Γερμανικού Συνδέσμου
Πεζοπορίας. Όπως έγινε γνωστό, η δια-
δρομή έλαβε από την Ευρωπαϊκή Πεζο-
πορική Ομοσπονδία (ERA) την «Ευρω-
παϊκή Πιστοποίηση για Μονοπάτια Πε-
ζοπορίας» (Leading Quality Trail – Best
of Europe).

Η απαιτητική πιστοποίηση δίνεται μό-
νο σε διαδρομές που συνδυάζουν την ο-
μορφιά του τοπίου με τη διατήρηση της
φυσικής μορφής του εδάφους, μια σημα-
τοδότηση που θα εξασφαλίζει τον προ-
σανατολισμό των πεζοπόρων όπως και
ειδικευμένο προσωπικό για τη διατήρη-
ση του μονοπατιού αλλά και για ξεναγή-
σεις. Αυτή την αναγνώριση ως ένα από
τα καλύτερα ευρωπαϊκά μονοπάτια την
έχουν μόλις 15 διαδρομές, μεταξύ τους
και δύο ελληνικές: το Μονοπάτι της Άν-
δρου και το Μονοπάτι του Μαινάλου
στην Αρκαδία.

Την πρωτοβουλία για τη δημιουργία
του μονοπατιού είχε μια ομάδα μελών
του Αθλητικού Συλλόγου Μετσόβου. Η
αρχική ιδέα ήταν η δημιουργία μιας δια-
δρομής ορεινών αγώνων 40 χιλιομέτρων
και γι’ αυτό το 2013 ξεκίνησε η πραγμα-

τοποίησή του, αφού ενώθηκαν παλιά μο-
νοπάτια, δημιουργήθηκαν και καινούρ-
για ενδιάμεσα για να διοργανώνεται μια
φορά το χρόνο ο αγώνας ορεινού τρεξί-
ματος “Ursa Trail”. Το 2015 ξενοδόχοι
της περιοχής επισκέφτηκαν την ΙΤΒ στο
Βερολίνο όπου συμμετείχαν σε μια δη-
μόσια συζήτηση για τον πεζοπορικό του-
ρισμό. Τότε, στη Διεθνή Έκθεση Τουρι-
σμού ανακοινώθηκε η διοργάνωση ενός
Workshop της Ελληνογερμανικής Συνέ-
λευσης (DGV) τον Μάιο του 2015 στην
Κόνιτσα με θέμα την κατάρτιση για τη
δημιουργία σύγχρονων πεζοπορικών μο-
νοπατιών. Στο εργαστήρι αυτό συμμετεί-
χαν οκτώ άτομα από τους τέσσερις νό-
μους της Ηπείρου που ασχολούνταν με
τον πεζοπορικό και ορεινό τουρισμό αλ-
λά και ειδικοί του Γερμανικού Συνδέ-
σμου Πεζοπορίας (DWV). Στη συνέχεια

ακολούθησε εκπαιδευτικό σεμινάριο
μιας εβδομάδας σε πιστοποιημένα μονο-
πάτια της Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας.
Η ελληνογερμανική συνεργασία δεν πε-
ριορίστηκε όμως μόνο σε αυτές τις συνα-
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Το ΜονοπάΤι Της άρκούδάς
ςΤο ΜΕΤςοΒο

Ευρωπαϊκή πιστοποίηση ως ένα από τα καλύτερα ευρωπαϊκά μονοπάτια

Ενώθηκαν παλιά μονοπάτια, δημιουργήθηκαν και καινούργια ενδιάμεσα.

Στα βλάχικα «ούρσα» 
σημαίνει αρκούδα
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ντήσεις, καθώς ο Γερμανικός Σύνδεσμος
Πεζοπορίας επισκέφτηκε μαζί με τους υ-
πευθύνους το μονοπάτι και διατήρησε
μια συχνή επικοινωνία αναφορικά με τη
σηματοδότηση του μονοπατιού και τις ε-
νημερωτικές πινακίδες για το πώς θα
πρέπει να διαμορφωθούν, ποιες πληρο-
φορίες είναι σημαντικές για τους επισκέ-
πτες. Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό κα-
θώς τα σήματα και οι πινακίδες αποτυ-
πώνουν τον χαρακτήρα της περιοχής και
δίνουν όλες τις πληροφορίες που είναι α-
παραίτητες για τους πεζοπόρους.

Αποτέλεσμα αυτής της ελληνογερμανι-
κής συνεργασίας στο “Ursa Trail” ήταν η
αναγνώριση του με την «Ευρωπαϊκή Πι-
στοποίηση για Μονοπάτια Πεζοπορίας.
Αυτόν τον στόχο έχει και η συνεργασία
στο μονοπάτι της περιοχής της Ξάνθης,
στη Χίο και τη Σκιάθο τα οποία βρίσκο-
νται στα πρόθυρα της πιστοποίησης. Ω-
στόσο, αυτή είναι μόνο η αρχή για την α-
νάπτυξη του πεζοπορικού τουρισμού
στην Ήπειρο, καθώς σύντομα το Ursa
Trail θα αποτελεί μόνο ένα τμήμα του
Epirus Trail, δηλαδή μιας μεγάλης πεζο-
πορικής διαδρομής με μήκος περίπου 300
χιλιόμετρα. Αυτό το εγχείρημα προετοι-
μάζεται από το 2015 και εκπαιδεύονται
άτομα σε συνεργασία με την Ελληνογερ-
μανική Συνέλευση. Ήδη, εδώ και μερι-
κούς μήνες έχει αρχίσει η καταγραφή των
μονοπατιών σε όλα τα σημεία, έτσι ώστε
να αναδειχθούν και αυτά που έχουν χαθεί
με τον καιρό και τώρα πια δεν χρησιμο-
ποιούνται. Μετά τον Ιούνιο θα αρχίσουν
με τα κατασκευαστικά έργα που είναι α-
ναγκαία σε ορισμένα ση-
μεία, για να επιτευχθεί στη
συνέχεια η πιστοποίηση. 

Η πιστοποίηση του μονο-
πατιού έχει μεγάλη σημασία
και πολλά οφέλη για την πε-
ριοχή. Με την προβολή του
μονοπατιού αναπτύσσεται
όλο και περισσότερο το εν-
διαφέρον για τη γαστρονο-
μία και τα αξιοθέατα, και
προκύπτουν ευκαιρίες για
τον τουριστικό κλάδο της
περιοχής, αφού το μονοπάτι
αποτελεί τουριστικό προορι-
σμό και δημιουργούνται θέ-
σεις εργασίας.
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Τα πτωματοφάγα πτηνά (όρνιο,
γυπαετός, γύπας και μαυρόγυ-
πας) βρίσκονται υπό εξαφάνιση

στην Ελλάδα. Εκτός από τη συρρίκνω-
ση της κτηνοτροφίας και τα δηλητηρια-
σμένα δολώματα, οι ανεμογεννήτριες
είναι μια νέα αιτία θανάτου των αρπα-
κτικών που θα προκαλεί περισσότερους
θανάτους πτηνών όσο αυξάνεται ο αριθ-
μός των αιολικών πάρκων στους τόπους
διαβίωσής τους.

Ειδικά σε ένα μοναδικής ομορφιάς
τοπίο, στον Έβρο και τη Ροδόπη, όπου
βουνά με ήπιο ανάγλυφο καλυπτόμενα
στο μεγαλύτερο τμήμα τους με δάση
κατεβαίνουν προς τα πεδινά να συνα-
ντήσουν τη θάλασσα, η ραγδαία ανά-
πτυξη αιολικών πάρκων απειλεί με αφα-
νισμό σπάνια μεγάλα αρπακτικά και υ-
δρόβια πουλιά. Η εγκατάσταση των αιο-
λικών πάρκων συμβάλλει στην αντιμε-
τώπιση της κλιματικής αλλαγής, αλλά
χρειάζεται κατάλληλος χωροταξικός
σχεδιασμός για να προστατευτεί το πε-
ριβάλλον. Το αιολικό δυναμικό της ευ-
ρύτερης περιοχής της Θράκης από τη
μία προσελκύει τα προστατευόμενα και
παγκοσμίως απειλούμενα αρπακτικά
πουλιά και από την άλλη τους μεγαλοε-
πενδυτές αιολικής ενέργειας. Η περιοχή
έχει χαρακτηριστεί «Περιοχή Αιολικής
Προτεραιότητας» (ΠΑΠ), με αποτέλε-
σμα από το 2003 μέχρι σήμερα να έχουν
εγκατασταθεί εκεί 193 ανεμογεννήτριες
σε 15 αιολικά πάρκα, απολύτως άναρχα
χωροθετημένα από περιβαλλοντική ά-
ποψη. Ο σχεδιασμός προβλέπει την κα-

κριμένα στοιχεία αριθμών θανατώσεων
πουλιών από ανεμογεννήτριες τουλάχι-
στον στην χώρα μας, αλλά τα λίγα περι-
στατικά που έχουν καταγραφεί, βεβαιώ-
νουν τον κίνδυνο που διατρέχουν σπά-
νια και απειλούμενα είδη όπως τα αρπα-
χτικά.

Όμως, τα στοιχεία και τα συμπερά-
σματα πρόσφατης επιστημονικής δημο-
σίευσης στο περιοδικό Plos One με τίτ-
λο «A balanced solution to the cumula-
tive threat of industrialized wind farm
development on cinereous vultures (Ae-
gypius monachus) in south-eastern Eu-
rope», προκαλούν βάσιμη ανησυχία για
τις επιπτώσεις που έχει στον πληθυσμό
του Μαυρόγυπα, η εγκατάσταση αιολι-
κών πάρκων στην Θράκη, χωρίς κατάλ-
ληλο χωροταξικό σχεδιασμό.

H έρευνα αναφέρει ότι η θνησιμότητα
του Μαυρόγυπα από τα λειτουργούντα
αιολικά πάρκα στη Θράκη σήμερα εκτι-
μήθηκε σε 5,45 θανάτους ετησίως (99%
ικανότητας αποφυγής), ενώ στο μέλλον
εκτιμάται να είναι οχτώ φορές μεγαλύ-
τερη, αντιστοιχώντας στο 44% του ση-
μερινού πληθυσμού (103 άτομα, μέσος
όρος περιόδου 2004-2013), εάν όλα τα
αιολικά αδειοδοτηθούν (2.744 MW).

Βρέθηκε ότι το 75% των αιολικών
σχεδιάζονται λανθασμένα εντός της
πλέον καίριας περιοχής για τον πληθυ-
σμό του Μαυρόγυπα, ενώ μόνο το 1,6%
της περιοχής ενδημίας του αποτελεί θε-
σμοθετημένη ζώνη αποκλεισμού αιολι-
κών.

Ακόμη και στο πλέον αισιόδοξο σενά-

τασκευή αιολικών πάρκων συνολικής ι-
σχύος τουλάχιστον 960 MW, κάτι που
συνεπάγεται την εγκατάσταση επιπλέον
300 ανεμογεννητριών.

Στην περιοχή της Θράκης, και συγκε-
κριμένα στο Δάσος Δαδιάς - Λευκίμμης -
Σουφλίου, ζει ο μοναδικός πληθυσμός
του Μαυρόγυπα (Aegypius monachus)
στη ΝΑ Ευρώπη, που έχουν ένα σχετικά
σταθερό πληθυσμό, με μέσο όρο 103 ά-
τομα, συμπεριλαμβανομένων 24 αναπα-
ραγωγικών ζευγαριών (την περίοδο 2004
- 2012). Ο Μαυρόγυπας είναι ο μεγαλύ-
τερος γύπας της Ευρώπης, με άνοιγμα
φτερών που φθάνει τα 3 μέτρα. Είναι εί-
δος που δεν μεταναστεύει, σπανίως πε-
τά μακριά από την περιοχή αναπαραγω-
γής του και ζευγαρώνει δια βίου, δηλα-
δή σχηματίζει μόνιμα ζευγάρια. Πρό-
κειται για παγκοσμίως απειλούμενο εί-
δος, το οποίο προστατεύεται από την ε-
θνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθε-
σία. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνεται στο
Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων
Σπονδυλόζωων της Ελλάδας ως άμεσα
κινδυνεύον είδος και στο Κόκκινο Βι-
βλίο Απειλούμενων Ειδών της Παγκό-
σμιας Ένωσης για την Προστασία της
Φύσης (ΙUCN) ως σχεδόν απειλούμενο
είδος και προστατεύεται από την εθνική
και διεθνή νομοθεσία.

Είναι γνωστό ότι τα αρπαχτικά που-
λιά, συμπεριλαμβανομένου και του
Μαυρόγυπα, κινδυνεύουν από θανάσι-
μο χτύπημα όταν βρεθούν στην περιφέ-
ρεια περιστροφής των πτερυγίων μιας
ανεμογεννήτριας. Δεν υπήρχαν συγκε-

ο σΠΑνιοσ 
ΜΑύρογύΠΑσ
κινδύνΕύΕι 
ΑΠο τη βιοΜηχΑνικη ΑνΑΠτύξη 
των Αιολικων ΠΑρκωνD
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ριο, όπου η ανάπτυξη των αιολικών δεν
θα ξεπεράσει τoν εθνικό στόχο των 960
MW εγκατεστημένων αιολικών στην
περιοχή, η θνησιμότητα συνεχίζει να εί-
ναι υψηλή (17% του πληθυσμού), δημι-
ουργώντας κίνδυνο εξαφάνισης του
πληθυσμού, επισημαίνουν οι ερευνητές.
Σε κάθε περίπτωση, περισσότερο από
το 92% των προσκρούσεων εντοπίζεται
στην καίρια περιοχή του πληθυσμού,
καταδεικνύοντας τον ακατάλληλο χω-
ροταξικό σχεδιασμό των αιολικών πάρ-
κων και τη μη ορθή εφαρμογή της περι-
βαλλοντικής νομοθεσίας. Ο χωροταξι-
κός σχεδιασμός των αιολικών πάρκων
στην περιοχή της Θράκης φαίνεται να έ-
χει πραγματοποιηθεί απουσία βιολογι-
κών και περιβαλλοντικών κριτηρίων,
καθώς επηρεάζονται και άλλα προστα-
τευόμενα είδη. Η έρευνα τονίζει ότι η
περιοχή περιλαμβάνει όλες τις ελάχι-
στες εναπομείνασες αποικίες των όρ-
νιων (δύο στη Βουλγαρία και τρεις στην
Ελλάδα) της Ανατολικής Ροδόπης, πε-
ρισσότερα από τα μισά από τα εναπο-

μείναντα ζευγάρια αναπαραγωγής του
παγκοσμίως απειλούμενου Ασπροπάρη
(Neophron percnopterus) στην Ελλάδα,
ενώ αποτελεί τόπο που φωλιάζει το
60% των χρυσαετών (Aquila chrysae-
tos). Εκτός από τον υψηλό αριθμό των
αρπακτικών που συγκρούονται με ανε-
μογεννήτριες (17 περιπτώσεις), οι ανε-
μογεννήτριες έχουν σαφή αρνητικό α-
ντίκτυπο και στους πληθυσμούς των νυ-
χτερίδων.

Η έρευνα έχει αποκαλύψει ένα σοβα-
ρό πρόβλημα για τη βιοποικιλότητα,
που δημιουργείται από την ταχεία ανά-
πτυξη των αιολικών πάρκων μεγάλης
κλίμακας στη Θράκη. Αναμφίβολα, εί-
ναι επιτακτική ανάγκη για την Ελλάδα
να επιτευχθούν οι στόχοι που έθεσε το
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώ-
σιμες Πηγές Ενέργειας, δηλαδή ο στό-
χος του 20% της ακαθάριστης κατανά-
λωσης ενέργειας να προέρχεται από την
«πράσινη ενέργεια» μέχρι το 2020 (63,9
TW). Αυτός ο φιλόδοξος στόχος υπαγο-
ρεύει μία ταχεία αύξηση της παραγωγι-

κής ικανότητας αιολικής ενέργειας (από
1,6 GW το 2011 σε 7,5 GW το 2020) και
η χρήση αιολικών πάρκων  θεωρείται
ως η κύρια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας 

Αν και δεν αναμένεται να εγκριθούν
όλες οι προτάσεις κατασκευής, η απότο-
μη αύξηση των αιολικών πάρκων στην
Θράκη στο εγγύς μέλλον, θεωρείται δε-
δομένη. Αυτό όμως που προκαλεί σοβα-

Ο Μαυρόγυπας
είναι ο μεγαλύτερος γύπας της Ευρώπης
με άνοιγμα φτερών που φθάνει τα 3 μέτρα.

Ανεμογενήτριες στο δάσος της Δαδιάς.
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ρή ανησυχία, όσον αφορά την ανάπτυξη
αιολικών πάρκων στην Ελλάδα, οι υ-
πεύθυνες υπηρεσίες λαμβάνουν ελάχι-
στα υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώ-
σεις, ακόμη και σε ΖΕΠ και δεν υπήρξε
καμία ένδειξη ότι πιθανές αρνητικές πε-
ριβαλλοντικές επιπτώσεις των αιολικών
πάρκων έχουν επηρεάσει την έγκριση
των προτάσεων.

Ως εκ τούτου, πρέπει να επιτευχθεί
μια χρυσή τομή ανάμεσα στις τεχνολο-
γίες που εμποδίζουν την περαιτέρω υ-
περθέρμανση του πλανήτη και τη διατή-
ρηση της βιοποικιλότητας, στο πλαίσιο
όλων των σχετικών νομοθεσιών.

Η  έρευνα προτείνει μία λύση, η οποία
θα επέτρεπε την επίτευξη του εθνικού
στόχου εγκατεστημένης ισχύος, με μια
ελάχιστη απώλεια μικρότερης του 1%
του πληθυσμού, υπό την προϋπόθεση
της εξάλειψης της θνησιμότητας εντός

ποίηση ή την εξάλειψη της θνησιμότη-
τας λόγω συγκρούσεων. Για παράδειγ-
μα, ένα πρόγραμμα «διακοπής λειτουρ-
γίας κατά παραγγελία» των επικίνδυνων
ανεμογεννητριών θα ήταν επωφελής για
πολλά αρπακτικά που είναι ευπαθή σε
συγκρούσεις. Ένα τέτοιο πρόγραμμα εί-
χε επιτυχία για τον πληθυσμό όρνιων
στην Ισπανία, πετυχαίνοντας μείωση
της θνησιμότητας των όρνιων κατά 50%
με μόνο μια μικρή πτώση 0,07% στη
συνολική παραγωγή ενέργειας των αιο-
λικών πάρκων ανά έτος. 

Πηγή: Vasilakis DP, Whitfield DP, Kati V
(2017) A balanced solution to the cumulative
threat of industrialized wind farm development
on cinereous vultures (Aegypius monachus) in
south-eastern Europe. PLoS ONE 12(2)

της καίριας περιοχής του είδους.
Οι ερευνητές προτείνουν την έγκριση

και χωροθέτηση των προτεινόμενων αι-
ολικών πάρκων πρώτα στην περιφέρεια
και μετά  στην εξωτερική ζώνη της καί-
ριας περιοχής του Μαυρόγυπα, ενώ οι
λοιπές ζώνες να εξαιρούνται. Αυτή η λύ-
ση επιτρέπει την αξιοποίηση 1.095 MW
αιολικής ενέργειας, η οποία υπερβαίνει
τον εθνικό στόχο για την περιοχή μελέ-
της, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα την
επίδραση της θνησιμότητας λόγω συ-
γκρούσεων των γυπών σε έναν θάνατο
ανά έτος. Για να πετύχει η ελαχιστοποί-
ηση των θανάτων, πρέπει να εξαλει-
φθούν οι ανεμογεννήτριες εντός της
καίριας περιοχής του πληθυσμού, είτε
με μετατόπιση όλων των λειτουργικών
ανεμογεννητριών προς την περιφέρεια,
ή εναλλακτικά με την εφαρμογή μιας
δέσμης των μέτρων για την ελαχιστο-

Αιολικά πάρκα σε διάφορα στάδια αδειοδότησης στον χάρτη ευαισθησίας του πληθυσμού του Μαυρόγυπα. Μεγάλοι αριθμοί 
των αιολικών πάρκων συγκεντρώνονται σε περιοχές ζωτικής σημασίας για την προστασία του είδους, όπως υποδεικνύεται 

από τον χάρτη ευαισθησίας εννέα ζωνών για τους πληθυσμούς του Μαυρόγυπα (Aegypius monachus) (από Vasilakis et al. 2016).
.
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Από το 1971 ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας
(FAO) του ΟΗΕ καθιέρωσε την 21η Μαρτίου ως Πα-
γκόσμια Ημέρα Δασοπονίας με σκοπό την αφύπνιση

της κοινωνίας για την προστασία των δασών. Πρόσφατα, το
2012, η Παγκόσμια αυτή Ημέρα τέθηκε υπό την αιγίδα της
Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ως Διεθνής Ημέρα Δασών για
να ευαισθητοποιήσει περισσότερο τους ανθρώπους για την α-
ξία των δασών.

Φέτος στη χώρα μας η Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας τιμή-
θηκε με δύο εκδηλώσεις. Στην Αθήνα η Γενική Διεύθυνση Α-
νάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του
ΥΠΕΝ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασι-
κών Οικοσυστημάτων του ΕΛΓΟ-Δήμητρα διοργάνωσαν η-
μερίδα με θέμα «Ζώντας (σ)το Δάσος» και στη Θεσσαλονίκη,
το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του
Α.Π.Θ. διοργάνωσε σχετική πανηγυρική εκδήλωση με αφορ-
μή και την επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυσή του.

Στην Αθήνα, στην εκδήλωση με θέμα «Ζώντας (σ)το Δάσος»
παρουσιάστηκαν εισηγήσεις με σχετικό περιεχόμενο από ερευνη-
τές του ΙΜΔΟ και άλλους προσκεκλημένους. Μεταξύ αυτών είχε
προσκληθεί ως ομιλητής και ο κ. Ν. Πάγκας ως εκπρόσωπος της
Φιλοδασικής για να παρουσιάσει το Αισθητικό δάσος του Υμητ-
τού και την πολλαπλή προσφορά του στον άνθρωπο. Αναλυτικό-
τερα το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιέλαβε τις εξής ομιλίες:

- Δρ Παναγιώτης Τσόπελας, Δασολόγος-Φυτοπαθολόγος, ΙΜ-
ΔΟ- Εργαστήριο Δασικής Παθολογίας: 
«Οι καταστρεπτικές συνέπειες της εισβολής αλλόχθονων
παθογόνων οργανισμών σε δασικά οικοσυστήματα της Ελ-
λάδας».

- Ελένη Γιακουμή, Δασολόγος - Ειρήνη Αλεξίου, M.Sc Δασο-
λόγος Υ.Π.ΕΝ. - Γενική Δ/νση Αν. & Προστ. Δασών & Αγρο-
περιβάλλοντος: 
«Διασχίζοντας το δάσος με οδηγό τα μονοπάτια».

ΕορτΑσΜοσ 
ΠΑγκοσΜιΑσ ηΜΕρΑσ δΑσοΠονιΑσ 2017

Άποψη της φιλόξενης αίθουσας του ΙΜΔΟ.
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- Δρ Νίκος Μ. Πάγκας, Δασοτεχνικός Υπεύθυνος Διαχείρισης
Αισθητικού Δάσους Υμηττού: 
«Αισθητικό δάσος του Υμηττού. Η πολλαπλή προσφορά
του στον άνθρωπο».

- Δρ Γαβριήλ Ξανθόπουλος, Δασολόγος ΙΜΔΟ - Εργαστήριο
Δασικών Πυρκαγιών:
«Ζώντας κοντά στο Δάσος με ασφάλεια στα χρόνια της αλ-
λαγής του κλίματος».

- Δρ. Νικόλαος Χριστοδουλάκης, Βιολόγος Κοινωφελές Ίδρυ-
μα «Βοτανικός Κήπος Ιουλίας & Αλεξάνδρου Ν. Διομήδους»: 
«Το μεσογειακό κλίμα, οι μεσογειακές διαπλάσεις και η α-
γωνία των φυτών».

- Δρ Ίριδα Τσεβρένη, Περιβαλλοντολόγος: 
«Περιβαλλοντική εκπαίδευση και δάσος: ένας διεπιστημο-
νικός τόπος συνάντησης με απεριόριστες δυνατότητες».

- Παναγιώτης Καμπούρογλου, Δασοπόνος Δασαρχείο Λαυρίου:
«Η πολυδιάστατη χρήση των Μεσογειακών δασών. Δράσεις
& Κοινωνικές συνεργασίες για την προστασία τους. Η ε-
μπειρία της Λαυρεωτικής».

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο Αν. Υπουργός Περιβάλλο-
ντος κ. Σωκράτης Φάμελλος ο οποίος στον χαιρετισμό του α-
ναφέρθηκε στην ιδιαίτερη επιλογή να αποτελεί η δασική πολι-
τική κεντρική πολιτική του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας, με ιδιαίτερη μέριμνα εκ μέρους της πολιτικής ηγε-
σίας. Όπως τόνισε, η δάσωση, η αναδάσωση, η αειφορική δια-
χείριση των δασών, όπως και τα αγροδασικά συστήματα, είναι
καθοριστικά εργαλεία για τη μείωση εκπομπών του διοξειδίου
του άνθρακα και τον μετριασμό του φαινομένου της κλιματι-
κής αλλαγής. Την ίδια στιγμή, τα δάση μπορούν να συμβάλ-
λουν στη διατήρηση της βιολογικής και γενετικής ποικιλότη-
τας. Την πανηγυρική εκδήλωση χαιρέτησαν ο Γενικός Διευθυ-
ντής Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών & Αγροπεριβάλλο-
ντος κ. Κ. Δημόπουλος, ο πρόεδρος του ΕΛΓΟ-Δήμητρα κ. Γ.
Καρέτσος, η Διευθύντρια του ΙΜΔΟ κα Κ. Τσαγκάρη, ο Πρό-
εδρος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κ. Μάμαλης, ο Διευθυντής Πολιτικής
Προστασίας κ. Φ. Θεοδώρου και εκπρόσωποι των Δασικών
Υπαλλήλων.

Ο Αν. Υπουργός κ. Φάμελλος στο βήμα. όπου πραγματοποιή-
θηκε η εκδήλωση Διακρίνονται τα μέλη της Οργανωτικής Επι-
τροπής Δρ Ε. Δασκαλάκου (αριστ.), κ. Ζ. Πρωϊμάκης και κα
Αικ. Κούτλα.

Ο Πρόεδρος του ΕΛΓΟ-
Δήμητρα Δρ Γ. Καρέτσος (συ-
νεργάτης του Βοτανικού Κή-
που της Φιλοδασικής κατά το
παρελθόν).

Ο εκπρόσωπος της Φιλο-
δασικής Δρ Ν. Πάγκας στο
βήμα της εκδήλωσης.

Ο ερευνητής Δρ Γ. Ξανθό-
πουλος έκρουσε τον κώδωνα
του κινδύνου από τις δασικές
πυρκαγιές και επεσήμανε την
ανάγκη της πρόληψής τους.

Η Δρ Ι. Τσεβρένη παρου-
σίασε σε γενικές γραμμές το
πρόγραμμα ΘΕΡΦΥΣ για την
περιβαλλοντική εκπαίδευση
στο δάσος.



έχει δημιουργηθεί μια έγκυρη παγκόσμια λίστα
των δέντρων.  

Για πρώτη φορά, η οργάνωση Botanical Gar-
dens Conservation International (BGCI) πα-
ρουσίασε τον νέο πλήρη κατάλογο με τα είδη
δέντρων που υπάρχουν στον πλανήτη. Οι ερευ-
νητές, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο
περιοδικό αειφόρας δασοκομίας "Journal of
Sustainable Forestry", κατέγραψαν ότι στον
πλανήτη μας υπάρχουν 60.065 γνωστά είδη
δένδρων. Η Οργάνωση BGCI συνέταξε την λί-
στα με τα είδη δέντρων χρησιμοποιώντας δεδο-
μένα από το παγκόσμιο δίκτυό της που αποτε-
λείται από 500 οργανισμούς. Αυτή η εργασία
παρουσιάζει, για πρώτη φορά, μια επισκόπηση
όλων των γνωστών ειδών δέντρων με την επι-
στημονική ονομασία και τη διανομή τους σε ε-
πίπεδο χώρας, και περιγράφει την ηλεκτρονική
βάση δεδομένων - GlobalTreeSearch - που πα-
ρέχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. Οι
ερευνητές, με βάση την ανάλυση του συνόλου
των δημοσιευμένων πηγών δεδομένων και της
εμπειρογνωμοσύνης τους, υπολόγισαν τον α-
ριθμό των ειδών δέντρων σε 60.065 είδη. Σχε-
δόν το ήμισυ του συνόλου των ειδών δέντρων
(45%) ανήκουν σε μόλις δέκα οικογένειες, με
τις τρεις πιο πλούσιες σε αριθμό ειδών οικογέ-
νειες να είναι η Leguminosae, η Rubiaceae και
η Myrtaceae. ( Σχήμα 1).

Από γεωγραφική σκοπιά, τα στοιχεία έδειξαν
ότι η Βραζιλία είναι η χώρα με τον μεγαλύτερο
αριθμό ειδών δένδρων, αφού φιλοξενεί 8.715
είδη. Ακολουθούν η Κολομβία με 5.776 είδη
και η Ινδονησία με 5.142 είδη. Αντίθετα, η πε-
ριοχή με τα λιγότερα είδη δέντρων βρίσκεται
στην Βόρεια Αμερική κοντά στην Αρκτική, ε-
νώ στους δύο πόλους δεν επιβιώνουν καθόλου
δένδρα. (Σχήμα 2).

Οι χώρες με τα περισσότερα είδη ενδημικών
δέντρων αντανακλούν είτε τις ευρύτερες τά-
σεις στην ποικιλότητα των φυτών (Βραζιλία,
Αυστραλία, Κίνα) είτε νησιά όπου η απομόνω-

Τα δέντρα έχουν μεγάλη σημασία για
τον πλανήτη Γη. Μας προμηθεύουν
με τροφή, ξυλεία και φάρμακα και
είναι βασικά συστατικά των οικοσυ-

στημάτων με τη μεγαλύτερη βιοποικιλότητα,
των δασών. Τα δέντρα είναι σημαντικός παρά-
γοντας του φυσικού τοπίου, καθώς με το πλού-
σιο ριζικό τους σύστημα και την πυκνή τους
δομή στα δάση, διατηρούν και ρυθμίζουν τα α-
ποθέματα νερού, προφυλάσσοντας τα εδάφη α-
πό τη διάβρωση της βροχής και του ανέμου.
Σημαντική είναι η προσφορά των δέντρων
στην πανίδα. Στα δάση βρίσκουν καταφύγιο
πάρα πολλά είδη του ζωικού βασιλείου, από
πουλιά που κρύβονται και χτίζουν τις φωλιές
τους στα φυλλώματα των δέντρων, μέχρι μεγά-
λα αρπακτικά που αναζητούν τα θηράματά
τους στις πυκνές συστάδες που σχηματίζουν τα
δέντρα. Διαδραματίζουν επίσης πολύ σημαντι-
κό ρόλο στην παραγωγή οξυγόνου και τη μείω-
ση του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαι-
ρα καθώς επίσης και στον μετριασμό των επί-
γειων θερμοκρασιών.

Παρά τη σπουδαιότητά τους και τις υπηρε-
σίες που προσφέρουν στα οικοσυστήματα και
το περιβάλλον, δεν έχει υπάρξει μέχρι τώρα έ-
γκυρη λίστα των δέντρων του κόσμου. Στην
πραγματικότητα, οι γνώσεις μας για τον αριθμό
των ειδών δέντρων παρέμεινε εκπληκτικά ανε-
παρκής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το 1753,
στο Species Plantarum, ο Λινναίος περιγράφει
9.000 είδη. Από την εποχή του Λινναίου, η με-
λέτη της βοτανικής έχει αναβαθμιστεί, αλλά ο
ακριβής αριθμός των φυτικών ειδών παραμένει
αβέβαιος, με τις τρέχουσες εκτιμήσεις να κυ-
μαίνονται γύρω στα 370.495 είδη. Οι εκτιμή-
σεις για τον αριθμό των ειδών δέντρων κυμαί-
νονται από 45.000 έως 100.000, με μελέτες που
εκτιμούν ότι υπάρχουν 21.000 είδη στις εύκρα-
τες περιοχές και 40.000-53.000 στις τροπικές
περιοχές. Τα περισσότερα από αυτά τα στοι-
χεία βασίζονται σε γενικές εκτιμήσεις ενώ δεν

ΠΑνω ΑΠο 60.000 Ειδη δΕντρων 

ύΠΑρχούν στη γη
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ση έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενδημι-
κών ειδών (Μαδαγασκάρη, Παπούα Νέα Γουι-
νέα, Ινδονησία). (Σχήμα 3). Πάνω από τα μισά
είδη δέντρων (το 58%) υπάρχουν μόνο σε μια
χώρα, κάτι που τα καθιστά ευάλωτα σε διάφο-
ρες απειλές, όπως η αποψίλωση των δασών α-
πό ανθρώπινες δραστηριότητες ή φυσικές κα-
ταστροφές. 

Περίπου 300 είδη θεωρούνται ότι κινδυνεύ-
ουν άμεσα με εξαφάνιση, καθώς έχουν απομεί-
νει λιγότερα από 50 δένδρα για κάθε ένα από
αυτά τα είδη. Η BGCI δήλωσε ότι στο μέλλον
ο αριθμός των γνωστών ειδών δένδρων αναμέ-
νεται να αυξηθεί, καθώς περίπου 2.000 νέα φυ-
τά αναγνωρίζονται κάθε χρόνο, ανάμεσά τους
και μερικά δένδρα.

Η πρόθεση των ερευνητών για τη βάση δε-
δομένων GlobalTreeSearch είναι να χρησιμο-
ποιηθεί ως εργαλείο για την παρακολούθηση
και την διαχείριση της ποικιλομορφίας των ει-
δών δένδρων, τα δάση και τα αποθέματα άν-
θρακα σε παγκόσμιο, περιφερειακό και εθνικό
επίπεδο. Η BGCI συνέταξε τη βάση δεδομένων
για να δημιουργήσει τον πιο πλήρη κατάλογο
των ειδών δένδρων ώστε να χρησιμοποιηθεί ως
βάση για το Global Tree Assessment, που σε
συνεργασία με την IUCN, έχει ως στόχο την α-
ξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης όλων
των ειδών δέντρων του κόσμου μέχρι το 2020.

Σχήμα 1: Οι δέκα οικογένειες με τα περισσότερα είδη δέντρων.

Σχήμα 3: Οι δέκα χώρες με τα περισσότερα ενδημικά είδη δέντρων.

Σχήμα 2: Οι δέκα χώρες με τα περισσότερα είδη δέντρων.
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Ο δήμος Δωδώνης 
με τη λίμνη Βηρού εντάχθηκε 
στο Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες

Σ
το «Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες» ε-
ντάχθηκε ο δήμος Δωδώνης λό-
γω της φυσικής λίμνης Βηρού,

που είναι άγνωστη στο ευρύ κοινό και
βρίσκεται στις πηγές του ποταμού
Λούρου. Στο Δίκτυο συμμετέχουν 36
Δήμοι και τα θέματα που απασχόλη-
σαν την τελευταία Γενική Συνέλευση
επικεντρώθηκαν στα ευρωπαϊκά χρη-
ματοδοτικά προγράμματα και εργα-
λεία, την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία
του "Συμφώνου των Δημάρχων".

Η κίνηση αυτή παράλληλα αποτελεί
βήμα για την προβολή του τόπου, κα-
θώς μπορεί να καταχωρηθεί ως αξιο-
θέατο στον τουριστικό χάρτη της πε-
ριοχής. Ο Βηρός αποτελεί αναπόσπα-
στο κομμάτι της παραποτάμιας χαρά-
δρας και σύμφωνα με την δημοτική
αρχή Δωδώνης, έχει εκείνη την δυνα-
μική ώστε να συμβάλλει στην ανάδει-
ξη της ευρύτερης περιοχής, για την ο-
ποία αναζητούνται νέες διέξοδοι, με-
τά τη λειτουργία της Ιόνιας Οδού.

Η λίμνη σχηματίζεται από τις πηγές
του Λούρου και χαρακτηριστικό της
είναι ότι η θερμοκρασία του νερού
παραμένει σταθερή σε όλη τη διάρ-
κεια του χρόνου. Η περιοχή είναι ιδι-
αίτερου φυσικού κάλλους με πλούσια
χλωρίδα και πανίδα.

Ο δήμος Δωδώνης, θεωρεί επιβε-
βλημένη την αξιοποίηση του παλιού
τουριστικού περιπτέρου Πηγών Λού-

Σ
την εκπομπή «Από Αγκάθι Ρόδο», προβλήθηκε ντοκιμαντέρ για την
Φιλοδασική Ένωση Αθηνών, το Αισθητικό Δάσος και το βιβλίο της κ.
Σοφίας Ριζοπούλου «Κήπος Προσευχής» με παρουσιαστή τον κ.

Γιώργο Πυρπασόπουλο και σκηνοθεσία της κας Νικόλ Αλεξανδροπούλου.

Η εκπομπή είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο http://webtv.ert.gr/category
/katigories/politismos/ μαζί με διάφορες άλλες πρόσφατες εκπομπές. Μπο-
ρεί κανείς ωστόσο να αναζητήσει μόνο τα επεισόδια της συγκεκριμένης πα-
ραγωγής χρησιμοποιώντας στην αναζήτηση τον τίτλο “Από αγκάθι ρόδο”.

ΕΚΠΟΜΠΗ ΣΤΗΝ ΕΡΤ 2
ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΘΗΝΩΝ 
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ρου, το οποίο ανήκει στην Εταιρεία Α-
κινήτων Δημοσίου.

Το κτήριο παραμένει κλειστό για
αρκετά χρόνια, έχει υποστεί εκτετα-
μένες ζημιές και εκτιμάται πως οδη-
γείται στην απαξίωση.

Σοβαρός κίνδυνος 
για το κεδρόδασος 
στη νήσο Χρυσή 

A
ντιμέτωπη με έναν σοβαρότατο
οικολογικό κίνδυνο βρίσκεται η
νήσος Χρυσή, οι χαρακτηριστι-

κοί κέδροι της οποίας ξεραίνονται με
ταχύτατους ρυθμούς. Το γεγονός αυτό
έχει προκαλέσει αλλοίωση της φυσιο-
γνωμίας του περίφημου κεδροδάσους
του νησιού. Πλήττονται κυρίως τα δύο
βασικά είδη κέδρων, η επιστημονική ο-
νομασία των οποίων είναι Juniperus
Macrocarpa και Juniperus Uniperus.

Η νέκρωση του δάσους παρατηρή-
θηκε στις αρχές Μαρτίου από τους
ψαράδες της περιοχής και φαίνεται
καλπάζουσα και αιφνιδιαστική.

Αμέσως μόλις γνωστοποιήθηκε το
γεγονός, από ρεπορτάζ της τοπικής
εφημερίδας ΑΝΑΤΟΛΗ, κλιμάκιο της
Διεύθυνσης Δασών μετέβη στη Χρυ-
σή και επιθεώρησε την κατάσταση, ε-
πιβεβαιώνοντας το μέγεθος του προ-
βλήματος.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των δασο-
λόγων, τα φαινόμενα νέκρωσης φτά-
νουν πλέον στο 50% του δάσους της
αμμοθίνας και στην ολοκληρωτική
σχεδόν νέκρωση του κεδροδάσους
στο εσωτερικό του νησιού. 

Το κλιμάκιο έκανε αυτοψία στη
Χρυσή και συνέλεξε 8 δείγματα φυλ-
λωμάτων και καρπών από προσβε-
βλημένα δέντρα των δυο ειδών κέ-
δρου και τα έστειλε για εξέταση.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για την αιτία
της εκτεταμένης και εξελισσόμενης
ξήρανσης των κέδρων του νησιού,

θεωρείται η κατ’ αρχήν προσβολή
τους από έντομο, την οποία ακολού-
θησε η ανάπτυξη μύκητα, την εξά-
πλωση και καταστροφική δράση του
οποίου ευνόησε η υγρασία, από τις
βροχές του Δεκεμβρίου του 2016.

Με εξαφάνιση 
κινδυνεύει πρωτεύον 
που μόλις ανακαλύφθηκε

Μ
ια διεθνής ομάδα ερευνητών
του Πανεπιστημίου Μπρουκς
της Οξφόρδης ανακάλυψε έ-

να νέο είδος πρωτευόντων θηλαστι-
κών σύμφωνα με έρευνα που δημοσι-
εύθηκε στο American Journal of Phys-
ical Anthropology.

Το πρωτεύον, που είναι το μεγαλύ-
τερο είδος γαλάγου-νάνου, ονομά-
στηκε γάλαγος-νάνος της Ανγκόλας,
από τη μόνη χώρα όπου είναι γνωστό
ότι υπάρχει. Οι επιστήμονες κατάφε-
ραν να ανακαλύψουν το νέο είδος γα-
λάγου από το χαρακτηριστικό του κά-
λεσμα. Εξοπλισμένοι με φακούς νυ-
χτερινής όρασης, φωτογραφικές μη-
χανές και συσκευές εγγραφής ήχου,
οι ερευνητές αναζήτησαν το μικρό
πρωτεύον στο δάσος Κουμπίρα της
βορειοδυτικής Ανγκόλας.

Οι γαλάγοι είναι μικρά νυκτόβια
πρωτεύοντα που είναι ευρέως διαδε-
δομένα στην υποσαχάρια Αφρική. Κα-
τά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε
δεκαετιών, ο αριθμός των ειδών που
έχει αναγνωριστεί έχει αυξηθεί από 6

στα 19 είδη, συμπεριλαμβανομένου
και του νέου είδους.

Δεν πρέπει να μας εκπλήσσει η α-
νακάλυψη νέων ειδών. Οι εκτιμήσεις
για τον αριθμό των ειδών στη Γη κυ-
μαίνεται μεταξύ 5 και 50 εκατομμύ-
ρια, εκ των οποίων λιγότερα από 2 ε-
κατομμύρια έχουν κατονομαστεί.

Μέχρι τώρα, οι κοινωνικές ανατα-
ραχές στις χώρες της υποσαχάριας
Αφρικής και η δυσκολία των νυχτερι-
νών εργασιών έχουν σταθεί εμπόδιο
στην κατανόηση και την καταγραφή
της βιοποικιλότητας της νυχτόβιων
οργανισμών στα αφρικανικά τροπικά
δάση. Για αυτό τα νυκτόβια είδη της
Αφρικής και της Ασίας εξακολουθούν
να παραμένουν συγκριτικά ανεξερεύ-
νητα και αυτό το νέο είδος γαλάγου
είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου
στο τι υπάρχει εκεί να ανακαλυφθεί.

Αν και πρόκειται για μια μοναδική α-
νακάλυψη, οι ερευνητές εκφράζουν
τις ανησυχίες τους για το νεοανακαλυ-
φθέν είδος και τη διαιώνισή του καθώς
γνωρίζουν ελάχιστα για τις συνήθειές
του και επειδή στο περιβάλλον τους υ-
πάρχει η ανθρώπινη παρέμβαση. Αυτό
συμβαίνει είτε λόγω της καταστροφής
των δασών είτε λόγω του κυνηγιού. Το
τοπικό εμπόριο για κατοικίδια αλλά και
κρέας κατάφερε ένα σημαντικό πλήγ-
μα στους πληθυσμούς των ζώων που
βρίσκουν καταφύγιο στο δάσος Κου-
μπίρα της Ανγκόλας. Οι ερευνητές ελ-
πίζουν ότι η ανακάλυψη του νέου εί-
δους θα μπορέσει να προσελκύσει τα
φώτα της δημοσιότητας στα προβλή-
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ματα που αντιμετωπίζουν τα ζώα που
ζουν στην Κουμπίρα, ένα καταφύγιο
γνωστό για τη βιοποικιλότητα στα φυ-
τά και τα πουλιά αλλά και διάφορα εν-
δημικά είδη. 

Η Διακήρυξη της Μάλτας
για την προστασία 
των αλιευμάτων 
στη Μεσόγειο

H
Μεσόγειος Θάλασσα είναι μια
μοναδική θαλάσσια λεκάνη με
μακρά ακτογραμμή και έναν α-

λιευτικό κλάδο που δίνει δουλειά σε
περισσότερους από 300.000 ανθρώ-
πους. Το 80% των στόλων ανήκει σε α-
λιείς μικρής κλίμακας (με σκάφη κάτω
των 10 μέτρων) οι οποίοι αλιεύουν το
ένα τέταρτο του συνόλου των αλιευμά-
των. Αυτές οι θέσεις εργασίας βρίσκο-
νται σε κίνδυνο, καθώς τα αποθέματα
αλιευμάτων της Μεσογείου συρρικνώ-
νονται. Γύρω στο 90% των εκτιμηθέ-
ντων αποθεμάτων υφίστανται υπερεκ-
μετάλλευση. Αυτό έχει ως συνέπεια οι
χώρες της Μεσογείου να βρίσκονται
μπροστά σε κινδύνους επισιτιστικής
και βιοποριστικής κρίσης που θα απει-
λήσουν και την ασφάλεια και τη σταθε-
ρότητα της περιοχής. Παράλληλα μια
πλούσια βιοποικιλότητα περίπου
12.000 ειδών που διαβιούν στη Μεσό-
γειο κινδυνεύει να εξαφανιστεί.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από
διαπραγματεύσεις πολλών μηνών κα-
τάφερε να εξασφαλίσει μια δεκαετή
δέσμευση για τη διάσωση των αποθε-
μάτων αλιευμάτων της Μεσογείου και
την προστασία του οικονομικού και πε-
ριβαλλοντικού πλούτου της περιοχής.

Εκπρόσωποι όλων των χωρών που
βρίσκονται τόσο στη βόρεια όσο και
στη νότια ακτογραμμή της Μεσογείου
υπέγραψαν τη Διακήρυξη της Μάλτας
«MedFish4Ever». Η διακήρυξη καθορί-
ζει και δεσμεύει τα συμβαλλόμενα μέ-

ρη για τις υποχρεώσεις που έχουν για
τα επόμενα 10 χρόνια, δίνοντας πολι-
τική διάσταση στο θέμα της προστα-
σίας των αποθεμάτων αλιευμάτων.

Η Διακήρυξη της Μάλτας «Med-
Fish4Ever» δεσμεύει τα κράτη που την
υπέγραψαν ως προς τα εξής:
-  Να μεριμνήσουν ώστε, έως το 2020,

όλα τα κύρια μεσογειακά αποθέμα-
τα να αποτελούν αντικείμενο συλλο-
γής δεδομένων και επιστημονικής
αξιολόγησης σε τακτική βάση. Ιδίως
οι αλιείς μικρής κλίμακας θα πρέπει
να διαδραματίζουν σημαντικότερο
ρόλο στη συλλογή των απαραίτη-
των δεδομένων για να εμπλουτιστεί
η επιστημονική γνώση.

-  Να καταρτίζουν πολυετή σχέδια δια-
χείρισης για όλους τους βασικούς
τύπους αλιείας. Από την πλευρά της,
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη ξε-
κινήσει τη διαδικασία αυτή με την
πρότασή της για ένα πολυετές σχέ-
διο αλιείας όσον αφορά τα μικρά πε-
λαγικά αποθέματα στην Αδριατική.

-  Να εξαλείψουν την παράνομη αλιεία
έως το 2020 μεριμνώντας ώστε όλα
τα κράτη να διαθέτουν ένα νομικό
πλαίσιο και τις απαραίτητες ικανό-
τητες σε ανθρώπινους και τεχνικούς
πόρους για να πληρούν τις υποχρε-

ώσεις ελέγχου και επιθεώρησης
που υπέχουν. Η Γενική Επιτροπή Α-
λιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ) θα
είναι επικεφαλής της προσπάθειας
δημιουργίας εθνικών συστημάτων ε-
λέγχου και επιβολής κυρώσεων.

-  Να στηρίζουν τη βιώσιμη αλιεία και
υδατοκαλλιέργεια μικρής κλίμακας,
εξορθολογίζοντας τα συστήματα
χρηματοδότησης τοπικών σχεδίων,
όπως η αναβάθμιση στόλων με τε-
χνικές και αλιευτικά εργαλεία χαμη-
λού περιβαλλοντικού αντίκτυπου, η
κοινωνική ένταξη και η συμμετοχή
των αλιέων στην προστασία του πε-
ριβάλλοντος.

Σίγησε το τραγούδι 
των γρύλων στην Ευρώπη

Σ
ύμφωνα με την τελευταία έκθεση
της Διεθνής Ένωσης για τη Δια-
τήρηση της Φύσης (IUCN), η ο-

ποία εκδίδει την επίσημη Κόκκινη Λίστα
των απειλούμενων ειδών, οι γρύλοι εί-
ναι η ομάδα εντόμων που απειλείται πε-
ρισσότερο μέχρι σήμερα στην Ευρώ-
πη. Η έκθεση προειδοποιεί ότι αν δεν
δράσουμε τώρα, ο ήχος των γρύλων
θα χαθεί από τα ευρωπαϊκά λιβάδια.

Οι ακρίδες και οι γρύλοι,  που ανή-
κουν σε μια τάξη εντόμων που ονομά-
ζεται Ορθόπτερα, ζουν κυρίως σε λι-
βάδια. Η Ευρώπη φιλοξενεί περισσό-
τερα από 1.000 είδη ακρίδας και γρύ-
λων και πάνω από το ένα τέταρτο ήδη
απειλείται με εξαφάνιση Εξετάζοντας
τις τάσεις του πληθυσμού των ειδών
των ευρωπαϊκών Ορθόπτερων, το
30,2% (325 είδη) παρουσιάζει μείωση
του πληθυσμού, το 7,6% (82 είδη) πι-
στεύεται ότι ο πληθυσμός τους είναι
σταθερός και το 3,2% (34 είδη) πα-
ρουσιάζει αύξηση. Ωστόσο, οι τάσεις
του πληθυσμού για την πλειονότητα
των ειδών (59%, 634 είδη) παραμέ-
νουν άγνωστες.
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Από τα 739 είδη που είναι ενδημικά
της Ευρώπης (δηλαδή, που δεν υ-
πάρχουν πουθενά αλλού στον κό-
σμο), τα 231 (31,3%) απειλούνται με
εξαφάνιση.

Αποτελούν σημαντική πηγή τροφής
για πολλά είδη πτηνών και ερπετών
και η μείωσή τους θα μπορούσε να ε-
πηρεάσει ολόκληρα οικοσυστήματα.
Οι βιότοποί τους χάνονται εξαιτίας
των πυρκαγιών, της εντατικής γεωρ-
γίας και της τουριστικής ανάπτυξης.
Όπως αναφέρει η έκθεση, συγκεκρι-
μένα για την Ελλάδα,  μεγάλο μέρος
των απωλειών αποδίδεται στις δασι-
κές πυρκαγιές. 

Οι ερευνητές της IUCN, πιστεύουν
ότι για την αντιμετώπιση της κατά-
στασης, οι χώρες-μέλη της ΕΕ πρέπει
να εφαρμόσουν πιο πιστά τις Ευρω-
παϊκές Οδηγίες για το Περιβάλλον.

Επίσης προτείνουν τη δημιουργία
ενός συστήματος παρακολούθησης
αυτής της ομάδας εντόμων, επιση-
μαίνοντας ότι τα διαθέσιμα δεδομένα
είναι ανεπαρκή για ένα στα δέκα είδη
ορθόπτερων.

Η Ελλάδα 
ανάμεσα στις χώρες 
που κινδυνεύουν 
με ακραίες πυρκαγιές

Η
Ελλάδα κινδυνεύει τα επόμενα
χρόνια να πληγεί από περισσό-
τερο ακραίες και καταστρεπτι-

κές πυρκαγιές, σύμφωνα με μια νέα

διεθνή επιστημονική μελέτη. Οι ερευ-
νητές του αυστραλιανού Πανεπιστη-
μίου της Τασμανίας, οι οποίοι δημι-
ούργησαν μια παγκόσμια βάση δορυ-
φορικών δεδομένων και μελέτησαν 23
εκατομμύρια πυρκαγιές που έλαβαν
χώρα το διάστημα 2002-2013. Από
αυτές, η έμφαση δόθηκε στις 468 πιο
ακραίες σε έκταση και ένταση.  Η με-
λέτη δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση
«Nature Ecology and Evolution».

Βάσει αυτών των στατιστικών στοι-
χείων οι ερευνητές δημιούργησαν ένα
μοντέλο πρόβλεψης, που λαμβάνει υ-
πόψη του τις εκτιμήσεις για την κλιμα-
τική αλλαγή και κάνει προβλέψεις για
τις πιθανές μελλοντικές πυρκαγιές.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις  η ανατο-
λική Αυστραλία και η Μεσόγειος απει-
λούνται με περισσότερες ακραίες
πυρκαγιές τις επόμενες δεκαετίες. Α-
νάμεσα σε αυτές τις χώρες είναι η Ελ-
λάδα, η Τουρκία, η Γαλλία και η Ισπα-
νία, που βρέχονται από τη Μεσόγειο.
Σε αυτές τις περιοχές αναμένεται αύ-
ξηση κατά 20% έως 50% στον αριθμό
των ημερών που θα ευνοούν το ξέ-
σπασμα ακραίων πυρκαγιών.

Σύμφωνα με τη μελέτη, τρεις είναι
οι πτυχές που θα υπάρξει μεγάλος
κίνδυνος για καταστροφικές πυρκα-
γιές. Τα σπίτια που είναι χτισμένα σε
δάση, οι κατάλληλες για πυρκαγιά
κλιματικές συνθήκες και η ανεπαρκής
προετοιμασία για τις πυρκαγιές.  Σύμ-
φωνα με τα δορυφορικά δεδομένα
που αναλύθηκαν οι ΗΠΑ έχουν πληγεί
περισσότερο από κάθε άλλη χώρα,

καθώς μόνο το 2015 οι πυρκαγιές έ-
καψαν πάνω από 40 εκατομμύρια
στρέμματα γης. Οι  επιστήμονες τονί-
ζουν ότι δεν είναι δυνατό να σταματή-
σουν οι μεγάλες καταστροφικές πυρ-
καγιές, πολύ περισσότερο καθώς θα
επιδεινώνεται η κλιματική αλλαγή. Ό-
μως, η έγκαιρη λήψη προληπτικών μέ-
τρων θα μπορούσε να μειώσει την κα-
ταστρεπτικότητά τους. 

Η αρχαιότερη δρυς 
της Ευρώπης 
κηρύχθηκε «Διατηρητέο
Μνημείο της Φύσης»

Σ
την περιοχή «Μέλοβο» του Δή-
μου Δεσκάτης και σε απόσταση
δύο χιλιoμέτρων νοτιοανατολι-

κά του οικισμού βρίσκεται μια αιωνό-
βια βελανιδιά. Πρόκειται για μία ποδι-
σκοφόρο δρυ (Quercus pedunculiflo-
ra), που σύμφωνα με τους επιστήμο-
νες που πραγματοποίησαν τη δενδρο-
χρονολόγηση του δέντρου, φαίνεται
να φύτρωσε περίπου το 720 μ.Χ.

Η υπεραιωνόβια βελανιδιά κηρύ-
χθηκε ήδη «Διατηρητέο Μνημείο της
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Φύσης» με μοναδική επιστημονική, οι-
κολογική, ιστορική και πολιτισμική α-
ξία. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση
που υπογράφει ο Γ.Γ. της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτι-
κής Μακεδονίας, η ηλικία της βελανι-
διάς είναι 1.300 έτη περίπου (με από-
κλιση/ τυπικό σφάλμα 30-50 έτη), έχει
ύψος 25 m, διάμετρο (στο στηθαίο ύ-
ψος) 2,25 m, περιφέρεια κορμού (στο
στηθαίο ύψος) 706 cm, ύψος έναρξης
κόμης 3 m, μήκος και πλάτος κόμης
(σε εδαφική κάτοψη) 19,7 m και 18,0
m αντίστοιχα.

Το συγκεκριμένο είδος βελανιδιάς
φύεται από τα 400 έως τα 700 μέτρα υ-
ψόμετρο, είναι σπάνιο, αντέχει πολλά
χρόνια και υπάρχουν ελάχιστα όμοια εί-
δη, πολύ μικρότερης ηλικίας, σε άλλες
περιοχές της Ελλάδας. Είναι το παλιό-
τερο δένδρο στην Ευρώπη στο είδος
του και το αρχαιότερο στη Ελλάδα, α-
φού ξεπέρασε κατά πολύ το αρχαίο Ρό-
μπολο της Πίνδου, ηλικίας 1.075 ετών.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται
να εκδοθούν οι απαγορευτικές διατά-
ξεις για την προστασία του δένδρου,
από το δασαρχείο Γρεβενών, ενώ θα
πρέπει «να ξεκινήσουν άμεσα οι ενέρ-
γειες συντήρησής του.

Επιστήμονες ανακάλυψαν
τα αρχαιότερα απολιθώματα
φυτικής μορφής

Τ
α αρχαιότερα απολιθώματα φυ-
τικής μορφής στη Γη, που προ-
έρχονται από φύκη ηλικίας πε-

ρίπου 1,6 δισεκατομμυρίων ετών, α-
νακάλυψαν ερευνητές του Σουηδικού
Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Οι ερευ-
νητές, με επικεφαλής τον ομότιμο κα-
θηγητή παλαιοζωολογίας Στέφαν
Μπένγκστον, δημοσίευσαν την έρευ-
νά τους στο περιοδικό βιολογίας «P-
LoS Biology» και βρήκαν δύο είδη κα-
λοδιατηρημένων απολιθωμάτων σε ι-

ζηματογενή πετρώματα στην περιοχή
Τσιτρακούτ, στην κεντρική Ινδία. Πι-
θανότατα τα απολιθώματα προέρχο-
νται από ερυθρά φύκη (red algae).

Η ανακάλυψη αυτή έχει μεγάλη ση-
μασία, καθώς ενισχύει την πεποίθηση
ότι η εξελιγμένη πολυκυτταρική ζωή
αναπτύχθηκε στον πλανήτη μας πολύ
νωρίτερα απ' ό,τι υπολογίζαμε.

Τα αρχαιότερα ίχνη ζωής στη Γη
χρονολογούνται προ τουλάχιστον 3,5
δισεκατομμυρίων ετών και αφορούν
απλούς μονοκύτταρους μικροοργανι-
σμούς χωρίς κυτταρικό πυρήνα (προ-
καρυωτικούς οργανισμούς). Οι επι-
στήμονες εκτιμούν ότι η εμφάνιση των
μεγάλων ευκαρυωτικών οργανισμών
(τα κύτταρα των οποίων είναι με πυρή-
να) συνέβη πολύ αργότερα, πριν από
περίπου 600 εκατομμύρια χρόνια.

Η μέχρι τώρα επιστημονική γνώση
δεν έχει σαφή εικόνα για την κατάστα-
ση στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, ό-
σον αφορά δηλαδή τους πρώιμους πο-
λυκύτταρους ευκαρυωτικούς οργανι-
σμούς, καθώς οι έως τώρα ανακαλύ-
ψεις απολιθωμάτων είναι σποραδικές
και η ακριβή ερμηνεία τους είναι δύσκο-
λη. Μέχρι σήμερα, τα αρχαιότερα γνω-
στά απολιθώματα ερυθρών φυκών ή-
ταν ηλικίας 1,2 δισεκατομμυρίων ετών.

Οπότε τα  απολιθώματα που βρέθη-
καν πρόσφατα στην Ινδία είναι 400 ε-
κατομμύρια χρόνια παλαιότερα και εί-
ναι σαφώς τα αρχαιότερα απολιθώμα-
τα φυτικής μορφής που έχουν βρεθεί
μέχρι σήμερα.

Πηγή: Stefan Bengtson

Το διεθνές πρόγραμμα 
«Γαλάζια Σημαία»  
συμπληρώνει φέτος 
τα 30 χρόνια εφαρμογής 

Τ
ο διεθνές πρόγραμμα «Γαλάζια
Σημαία» είναι το πιο αναγνωρί-
σιμο οικολογικό σήμα ποιότη-

τας για ακτές, μαρίνες και σκάφη αει-
φόρου τουρισμού και φέτος συμπλη-
ρώνει τα 30 χρόνια εφαρμογής του.

Το 1987 μέλη του Περιβαλλοντικού
Οργανισμού FEEE (Ίδρυμα Περιβαλ-
λοντικής Εκπαίδευσης) από τη Γαλλία,
τη Δανία, την Ισπανία, το Βέλγιο, την
Ολλανδία, τη Γερμανία, την Αγγλία και
την Ιταλία παρουσίασαν στην Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή το Πρόγραμμα περιβαλ-
λοντικής ευαισθητοποίησης «Γαλάζια
Σημαία». Η Επιτροπή δέχθηκε το Πρό-
γραμμα έχοντας ως στόχο να υπάρξει
σύντομα συμμετοχή από πολλές χώ-
ρες της Ευρώπης. Την ίδια χρονιά η
Ελλάδα γίνεται μέλος του FEEE και ε-
φαρμόζει το πρόγραμμα. Το 2001, το
FEEE δέχτηκε ως μέλος του τη Νότια
Αφρική, πρώτη χώρα εκτός Ευρώπης,
και έγινε πλέον το διεθνές Ίδρυμα FEE.

Χειριστής του Προγράμματος στην
Ελλάδα είναι από το 1992, η Ελληνική
Εταιρία Προστασίας της Φύσης (Ε-
ΕΠΦ). Διαχρονικός στόχος είναι η κα-
τάκτηση της πρώτης θέσης, με πα-
ράλληλη διατήρηση της ποιότητας
και αξιοπιστίας του θεσμού. Το 1987
η Γαλάζια Σημαία ανέμιζε σε 244 α-
κτές σε όλο τον κόσμο και σε 7 ακτές
της Ελλάδας. Σήμερα οι χώρες έφτα-
σαν τις 47, οι βραβευμένες ακτές τις
3.568 παγκοσμίως, εκ των οποίων οι
430 είναι ελληνικές.

Η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά τα τε-
λευταία χρόνια στις τρεις πρώτες θέ-
σεις παγκοσμίως σε αριθμό βραβευ-
μένων ακτών, καθώς ήταν τρίτη το
2016. Σημειώνεται ότι το 2016 ήταν
χρονιά ορόσημο για τη χώρα μας, δε-
δομένου ότι για πρώτη φορά η αναγ-
γελία των παγκόσμιων αποτελεσμά-
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των έγινε από το FEE με ανοικτή εκ-
δήλωση στη Χαλκιδική. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βρά-
βευση μιας ακτής με τη «Γαλάζια Ση-
μαία» είναι η ποιότητα υδάτων σε αυ-
τήν να βαθμολογηθεί ως «Εξαιρετική».
Επίσης είναι απαραίτητο να τηρούνται
και τα υπόλοιπα από τα συνολικά 33
κριτήρια (25 για τις μαρίνες), τα οποία
αναφέρονται σε καθαριότητα, οργάνω-
ση, πληροφόρηση, ασφάλεια λουομέ-
νων και επισκεπτών, προστασία του
φυσικού πλούτου της ακτής και του
παράκτιου χώρου και περιβαλλοντική
ευαισθητοποίηση. Τα βραβεία δεν είναι
μόνιμα και ανά τακτά διαστήματα γίνο-
νται αιφνιδιαστικοί έλεγχοι και αν υ-
πάρχει πρόβλημα, οι σημαίες υποστέλ-
λονται. Ο υπεύθυνος σε διεθνές επίπε-
δο χειριστής του Προγράμματος, το
FEEE, σε συνεργασία με τους Συντονι-
στές των χωρών μελών του, αναμορ-
φώνει κατά καιρούς τα κριτήρια βρά-
βευσης, καθιστώντας συνεχώς αυστη-
ρότερη την εφαρμογή τους, με στόχο
τη βελτίωση, των συνθηκών στις ακτές
και μαρίνες που βραβεύονται.

Τα μεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία του
εξωτερικού δίνουν ιδιαίτερη σημασία
στη «Γαλάζια Σημαία» όταν επιλέγουν
τους προορισμούς που προτείνουν
στους πελάτες τους, επιμένοντας στις
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που
προσφέρονται στην ακτή, αλλά και
στην προστασία του περιβάλλοντος.
Αυτό το γνωρίζουν και το αξιολογούν
όλοι οι διαχειριστές ακτών, δήμοι, ξε-
νοδοχεία και camping, που συμμετέ-
χουν στο πρόγραμμα εθελοντικά.

Τεράστια καταστροφή 
στον Μεγάλο 
Κοραλλιογενή Ύφαλο 

Ο
Mεγάλος Κοραλλιογενής Ύ-
φαλος της Αυστραλίας αποτε-
λεί έναν ανεκτίμητο θησαυρό

φυσικής ομορφιάς, όντας ο μεγαλύτε-
ρος στον κόσμο με 2.900 ξεχωριστούς
υφάλους και 940 νησιά. Είναι μάλιστα
ορατός ακόμη και από το διάστημα!

Όμως, λόγω της κλιματικής αλλα-
γής και της υπερθέρμανσης του πλα-
νήτη, ο Κοραλλιογενής Ύφαλος σιγά
σιγά πεθαίνει. Μια επιτόπια, εναέρια
έρευνα του Αυστραλιανού Ερευνητι-
κού Κέντρου Μελετών για τους Κο-
ραλλιογενείς Υφάλους κατέγραψε
την τραγική κατάσταση του Μεγάλου
Κοραλλιογενή Υφάλου.

Για πρώτη φόρα στην ιστορία,  για
δυο συνεχόμενες χρονιές έκανε την
εμφάνισή του το φαινόμενο της λεύ-
κανσης (bleaching) των κοραλλιών. Η
περσινή καταστροφή ήταν η χειρότερη
που έχει καταγραφεί, με το 67% των
κοραλλιών στο βόρειο τμήμα του Υφά-
λου να επηρεάζονται από το φαινόμε-
νο της λεύκανσης και οι επιστήμονες
ήλπιζαν ότι το 2017 θα έδινε στο ευαί-
σθητο οικοσύστημα την ευκαιρία να α-
νακάμψει. Τα ευρήματα της έρευνας
όμως ανησυχούν τους επιστήμονες
καθώς εντόπισαν αλλοιώσεις σε τερά-
στια κλίμακα και προειδοποιούν ότι ο
χρόνος για την αντιμετώπιση του φαι-
νομένου είναι πια ελάχιστος.

Η καταστροφή που κατέγραψαν φέ-
τος είναι χωρίς προηγούμενο και η έ-
κταση του φαινομένου είναι τέτοια που
αφήνει πλέον ελάχιστες ελπίδες ανά-
καμψης. Οι έρευνες έδειξαν λεύκανση
σε 800 μεμονωμένους υφάλους σε μια
απόσταση 1.500 χλμ. Η σημασία των
φετινών ευρημάτων έγκειται στην εμ-
φάνιση του φαινομένου για δεύτερη
συνεχόμενη χρονιά, κάτι που σημαίνει
πως δεν υπήρξε καθόλου χρόνος για
τα κοράλλια να ανακάμψουν.

Τα τελευταία 20 περίπου χρόνια, ο
Κοραλλιογενής Ύφαλος έχει αντιμετω-
πίσει τέσσερις μαζικούς θανάτους των
κοραλλιών του. Συγκεκριμένα η πρώτη
φορά που παρατηρήθηκε το φαινόμε-
νο ήταν το 1998 όπου τα μισά από τα
κοράλλια του υφάλου έπαθαν λεύκαν-
ση. Οι επόμενες μαζικές λευκάνσεις
των κοραλλιών συνέβησαν το 2002, πέ-
ρυσι το 2016 και φέτος το 2017.

Η άνοδος της θερμοκρασίας των ω-
κεανών έχει επηρεάσει όλους τους
κοραλλιογενείς υφάλους του κό-
σμου, κάνοντας τα κοράλλια τους να
χάνουν την πολύχρωμη όψη τους, δη-
λαδή να γίνονται λευκά και να πεθαί-
νουν. Το φαινόμενο της λεύκανσης
των κοραλλιών είναι ένα φαινόμενο
αλλοίωσης που χαρακτηρίζεται από
τον αποχρωματισμό τους καθώς λό-
γω της αυξανόμενης θερμοκρασίας
στους ωκεανούς, τα κοράλλια απο-
βάλλουν τη συμβιωτική άλγη από τον
ιστό τους, σκληραίνουν, γίνονται εύ-
θραυστα και το χρώμα τους γίνεται
λευκό με αποτέλεσμα να πεθαίνουν. 

Με τις θερμοκρασίες των νερών να
αυξάνονται συνεχώς, επιπλέον φαινό-
μενα λεύκανσης θεωρούνται σίγουρα
και οι επιστήμονες φοβούνται ότι ί-
σως να είμαστε η τελευταία γενιά που
θα χαίρεται την ομορφιά του Μεγά-
λου Κοραλλιογενή Υφάλου.

Η έκταση της λεύκανσης των κοραλ-
λιών τον Μάρτιο του 2016 είναι τόσο
μεγάλη που φαίνεται και από το αερο-
πλάνο. Πηγή: James Kerry, ARC Cen-
tre of Excellencefor Coral Reef Studies.



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



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




