
Ένωση Αθηνών

ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ 
Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ AΛΛΑΓΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ 
Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ AΛΛΑΓΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΙΟ

Υ
Λ

ΙΟ
Σ

 -
 Σ

Ε
Π

Τ
Ε

Μ
Β

Ρ
ΙΟ

Σ
  

2
0

1
7

  
 /

  
 Τ

Ε
Υ

Χ
Ο

Σ
 1

8
3

  
/ 

  
w

w
w

.p
h

il
o

d
a

s
s
ik

i.
o

rg



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
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ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ
AIK. AΔΑΜΗ
ΤΗΛ.: 210 23 15 201
e-mail: adamilam@otenet.gr

KΩΔΙΚΟΣ 1725
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ΜΕΛΗ ..........................................40 €
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ κ.λπ...40 €
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(Αειφορική Δασική Διαχείριση).
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4. Πώς θα επηρεάσει η κλιματική αλλαγή την Ελλάδα.
8. 25 χρόνια Natura 2000. 

Η κατάσταση των προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα.
10. Γέμισαν μέδουσες οι ελληνικές θάλασσες.
12. 10 χρόνια από την πυρκαγιά της Πάρνηθας.
15. Ο Βοτανικός Κήπος της Φιλοδασικής στην Καθημερινή.
16. Εθνικό Πάρκο Isalo. 

Ένα γεωλογικό και φυσικό κόσμημα της Μαγαδασκάρης.
20. Σε δραματική παρακμή το 30% των σπονδυλωτών ζώων.
23. Νέα είδη φυτών. Εμπλουτίστηκε ο παγκόσμιος «Άτλαντας».
24. Αναγνωρίστηκαν 12 νέα είδη νεφών.
25. Φυτά που αναπτύσσονται σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
26. Πυρκαγιές 2017.
28. Μικρές ειδήσεις.  
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Η
κλιματική αλλαγή που καταγρά-
φεται ήδη σε παγκόσμια κλίμα-
κα δεν αποτελεί απλώς ένα περι-
βαλλοντικό πρόβλημα, λόγω

π.χ. της αύξησης της θερμοκρασίας του αέ-
ρα ή της συχνότερης εμφάνισης ακραίων
καιρικών φαινομένων, όπως συχνά και ε-
σφαλμένα προσεγγίζεται. Αντίθετα σχετίζε-
ται άμεσα με το αναπτυξιακό μοντέλο μιας
χώρας ή περιοχής, καθώς παραγωγικοί κλά-
δοι και τομείς επηρεάζονται άμεσα ή έμμε-
σα από την κλιματική αλλαγή και οφείλουν
να προσαρμοσθούν σε αυτή για να διατη-
ρήσουν τη δυναμική τους.  

Έρευνα της διαΝΕΟσις αποκαλύπτει την
ανύπαρκτη προετοιμασία της χώρας μας και
το παλαιωμένο θεσμικό πλαίσιο αντιμετώπι-
σης του φαινομένου της κλιματικής αλλα-
γής, προβάλλοντας μια σκληρή πραγματικό-
τητα για το μέλλον του παραγωγικού μοντέ-
λου της Ελλάδας, σχετικά με τις επιπτώσεις
της κλιματικής αλλαγής στην ελληνική οικο-
νομία. Η διαΝΕΟσις είναι ένας ανεξάρτητος,
μη-κερδοσκοπικός ερευνητικός οργανισμός
με έδρα την Αθήνα. Η διαΝΕΟσις θέλησε να
εξετάσει το επίκαιρο αυτό θέμα και να κατα-
γράψει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλα-
γής το διάστημα 2046-2065 σε σημαντικούς

τομείς όπως το φυσικό περιβάλλον, το αστι-
κό περιβάλλον και η δημόσια υγεία αλλά και
σε νευραλγικούς κλάδους της ελληνικής οι-
κονομίας όπως ο τουρισμός, ο πρωτογενής
τομέας κ.ά.

Μια οκταμελής ομάδα επιστημόνων με
συντονιστή τον Καθηγητή του Πανεπιστημί-
ου Αθηνών Κωνσταντίνο Καρτάλη, ανέλα-
βε την εκπόνηση μιας μελέτης σε συνεργα-
σία με τη διαΝΕΟσις, στην οποία: 
- Kαταγράφονται οι επιπτώσεις της κλιματι-

κής αλλαγής στη χώρα μας.
- Aναλύονται οι επιπτώσεις της σε κρίσιμους

τομείς της ελληνικής οικονομίας.

ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ
η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ την ΕΛΛΑΔΑ

Εκτιμώμενες Μεταβολές σε Κλιματικές Παραμέτρους που επηρεάζουν τις Δασικές Περιοχές για το διάστημα 2046-2065
σε σύγκριση με το διάστημα 1961-1990.
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- Aξιολογούνται η εθνική νομοθεσία και τα
αναπτυξιακά προγράμματα σε ό,τι αφορά
την κλιματική αλλαγή.

- Διατυπώνονται συγκεκριμένες προτάσεις για
την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
Σε ό,τι αφορά το μέγεθος της κλιματικής

αλλαγής στη χώρα μας, σύμφωνα με την έ-
ρευνα, μέχρι το 2065, το κλίμα στην Ελλάδα
θα αλλάξει, και θα αλλάξει σημαντικά. Σύμ-
φωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η θερμο-
κρασία στα μέσα του αιώνα θα είναι αυξημέ-
νη κατά 2,5°C κατά μέσο όρο σε σχέση με το
διάστημα 1961-1990, ενώ η κατά τόπους αύ-
ξηση αυτή θα αγγίζει ακόμα και τους 3,8°C
τους θερινούς μήνες. Η αύξηση των ημερών
με καύσωνα θα είναι περίπου 15-20 ετησίως,
ενώ οι βροχοπτώσεις θα μειωθούν κατά 12%
περίπου. Η στάθμη της θάλασσας θα αυξηθεί
κατά 20-59 εκατοστά. Τα ακραία φαινόμενα
θα είναι συχνότερα. Από τις παραπάνω αρνη-
τικές επιπτώσεις θα επηρεαστούν περισσότε-
ρο η Κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία, η
Δυτική Πελοπόννησος και η Αττική.

Συνοπτικά οι αλλαγές στο κλίμα της Ελλά-
δας εκτιμούν αύξηση της θερμοκρασίας κατά

μέσο όρο κατά 2,5 βαθμούς Κελσίου σε σχέ-
ση με το διάστημα 1961-1990, με δραματικές
συνέπειες στις πόλεις, αλλά και στις δασικές
εκτάσεις, αύξηση των ημερών με καύσωνα
15-20 ετησίως μέχρι το 2050, μείωση της
βροχόπτωση θα μειωθεί κατά 12% κατά μέ-
σο όρο, άνοδο της στάθμης της θάλασσας
κατά 20 ώς 59 εκατοστά και συχνότερη εμ-
φάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων.

Η Ελλάδα γίνεται ξηρότερη και, παρόλο
που δεν θα πάψει η αγροτική παραγωγή στη
χώρα, θα επηρεαστεί η ποσότητα της παρα-
γωγής και το είδος των καλλιεργειών που
μπορεί να υποστηρίξει το έδαφος. Σύμφωνα
με τα περισσότερα σενάρια οι περιοχές της
Θεσσαλίας και της Κεντρικής Μακεδονίας θα
έχουν μειωμένη αγροτική παραγωγή, ενώ κά-
ποια σενάρια προβλέπουν θετικές συνέπειες
σε πιο εύκρατες περιοχές όπως η Κρήτη.

Συγκεκριμένα είδη τουρισμού θα παρου-
σιάσουν σοβαρά προβλήματα. Τα χιονοδρο-
μικά κέντρα της χώρας, ιδιαίτερα αυτά που
βρίσκονται σε χαμηλό υψόμετρο και κυρίως
στα νότια (Μαίναλο και Χελμός), θα αντιμε-
τωπίσουν μεγαλύτερη πίεση.

Πολύ μεγάλες πιέσεις θα δεχθούν και οι ε-
κτεθειμένοι στη φύση αρχαιολογικοί χώροι,
ιδιαίτερα εκείνοι που βρίσκονται σε δασικές
περιοχές ή σε τοποθεσίες με μεγάλη κλίση,
που είναι ευάλωτες στη διάβρωση. Η αύξη-
ση της θερμοκρασίας και η μείωση της βρο-
χόπτωσης θα κάνουν τις δασικές περιοχές
της χώρας ξηρότερες και ως εκ τούτου πιο
ευάλωτες σε δασικές πυρκαγιές. Οπότε στο
μέλλον, συγκεκριμένοι προορισμοί προστα-
τευόμενοι από την UNESCO, όπως ο Ναός
του Επικούρειου Απόλλωνα και η Αρχαία Ο-
λυμπία, θα κινδυνεύσουν άμεσα.

Οι δασικές πυρκαγιές θα γίνουν συχνότε-
ρες και θα αποτελέσουν σημαντικό κίνδυνο
για το φυσικό περιβάλλον της χώρας, τις υ-
ποδομές της αλλά και την οικονομία της.
Τη δεκαετία 2000-2010 στην Ελλάδα έγι-
ναν 111.642 πυρκαγιές που αποτέφρωσαν
611.706 εκτάρια γης. Μέχρι το 2050 οι ημέ-
ρες υψηλού κινδύνου κάθε χρόνο αναμένε-
ται να αυξηθούν από 15% μέχρι και 70%,
ανάλογα με την περιοχή. Επιπλέον, η πε-
ρίοδος αυξημένου κινδύνου θα αυξηθεί από
δύο εβδομάδες το χρόνο σε έξι.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

*3: Δυσμενέστερες επιπτώσεις, 2: Μέτρια δυσμενείς επιπτώσεις, 1: Λιγότερο δυσμενείς επιπτώσεις.



Η κλιματική αλλαγή θα προκαλέσει άνοδο
της στάθμης της θάλασσας, με τεράστιες ε-
πιπτώσεις στις ακτές της χώρας. Η Ελλάδα
διαθέτει μια ακτογραμμή 16.000 χιλιομέ-
τρων και το 1/3 των Ελλήνων ζουν σε από-
σταση μέχρι 2 χιλιομέτρων από την ακτή. Ε-
πίσης το 90% των τουριστικών υποδομών
της χώρας είναι παράκτιες, ενώ το ίδιο είναι
και το 35% της παραγωγικής αγροτικής γης,
όλα τα λιμάνια, και οι περισσότερες μεγάλες
πόλεις της χώρας. Σύμφωνα με τη μελέτη, αν
δεν ληφθούν μέτρα, ο Λαιμός Βουλιαγμένης
πιθανόν να γίνει νησί. Θα εξαφανιστούν δη-
μοφιλείς παραλίες της Ελλάδας, όπως για
παράδειγμα η νότια παραλία του Ορνού της
Μυκόνου, που θα διαβρωθεί πλήρως από τη
θάλασσα, ενώ τα νερά θα φτάσουν σε από-
σταση 150 μέτρων από τη σημερινή ακτή,
κατακλύζοντας δρόμους και κτίρια. Τα κτί-
ρια της «Μικρής Βενετίας» στο ίδιο νησί θα
αντιμετωπίσουν πρόβλημα ασφάλειας στην

περίπτωση ανόδου κατά 0,5 μέτρα -και φυ-
σικά θα κατακλυστούν στην περίπτωση ανό-
δου κατά 2 μέτρα. Τα δέλτα των μεγάλων
ποταμών -όπως του Αξιού- θα μετατραπούν
σε θαλάσσιους κόλπους. Τα λιμάνια και οι
μαρίνες της χώρας θα αντιμετωπίσουν σοβα-
ρά προβλήματα αν δεν υπάρξουν εκτεταμέ-
νες εργασίες αναβάθμισης και θωράκισης τις
αμέσως επόμενες δεκαετίες.

Επίσης, η κλιματική αλλαγή θα κάνει την
ζωή στις πόλεις αφόρητη. Οι περίπου 5,5 ε-
κατομμύρια Έλληνες που κατοικούν στις
25 μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, θα αντι-
μετωπίσουν επιβαρυμένες θερμικές συνθή-
κες λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας.
Ήδη σήμερα το κέντρο της πόλης της Αθή-
νας έχει κατά κανόνα υψηλότερη θερμο-
κρασία κατά 6-10 βαθμούς Κελσίου από τα
βόρεια προάστια. Μια περαιτέρω αύξηση
της θερμοκρασίας θα έχει δραματικές συνέ-
πειες στο κόστος και στην ποιότητα της ζω-

ής στην πόλη. Μόνο στον δήμο Αθηναίων,
το 75% των κτιρίων είναι ευάλωτα σε θερ-
μικές πιέσεις, καθώς πρόκειται κυρίως για
κτίρια που έχουν κατασκευαστεί πριν από
το 1980. Το κόστος κατανάλωσης ενέργειας
για ψύξη στο κέντρο της Αθήνας τους κα-
λοκαιρινούς μήνες είναι ήδη διπλάσιο από
το αντίστοιχο κόστος στο Μαρούσι. Στα ε-
πόμενα χρόνια, αυτό το κόστος αναμένεται
να αυξηθεί πάρα πολύ.

Αλλά οι συνέπειες στη δημόσια υγεία θα
είναι ακόμα πιο δραματικές. Έρευνες έχουν
δείξει πως για κάθε αύξηση της θερμοκρα-
σίας κατά 1 βαθμό Κελσίου από τους 34 και
πάνω, αυξάνεται η ημερήσια θνησιμότητα
κατά περίπου 3%. Σύμφωνα με την έρευνα,
μετά το 2046 στην Ελλάδα θα έχουμε 15-20
περισσότερες τέτοιες ημέρες από ό,τι έχου-
με σήμερα. Σε καύσωνες με ημερήσιας θερ-
μοκρασίες άνω των 42 βαθμών η αύξηση η-
μερήσιας θνησιμότητας για τα αναπνευστι-

Κατακλυσμός Χερσαίων Εδαφών λόγω της Ανόδου της Στάθμης της Θάλασσας (με Ανοικτό Γαλάζιο Χρώμα για Άνοδο κατά 0,5 μέτρα 
και με Γραμμοσκιασμένο Μπλε για Άνοδο από 0,5 έως 1 μέτρο) για το Παράκτιο Μέτωπο Φαλήρου.

ΦΥΣΗ & ΖΩΗ6



κά και τα καρδιολογικά νοσήματα είναι
10% και 18% αντίστοιχα. Η έρευνα της δια-
ΝΕΟσις για το δημογραφικό έδειξε ότι μέ-
χρι το 2050, 1 στους 3 Έλληνες θα είναι ηλι-
κίας άνω των 65 -και άρα θα ανήκει στις ευ-
παθείς ομάδες. Η υγεία εκατομμυρίων Ελ-
λήνων θα κινδυνεύσει από τη ραγδαία αύξη-
ση του αριθμού των ημερών με πολύ υψη-
λές θερμοκρασίες.

Η έρευνα της διαΝΕΟσις περιγράφει ένα
σενάριο που θεωρείται σε γενικές γραμμές
μετριοπαθές και ίσως, αισιόδοξο. Οι συνέ-
πειες που περιγράφονται για τις επόμενες
δεκαετίες είναι σε κάποιο βαθμό αναπόφευ-
κτες. Αλλά αν τα πράγματα δεν βελτιωθούν,
ενδέχεται να είναι πολύ δριμύτερες. Αν δεν
γίνουν έγκαιρα οι απαραίτητες προσπάθειες
από όλους και επικρατήσουν άλλα, πιο α-
παισιόδοξα σενάρια, η αύξηση της μέσης
θερμοκρασίας του πλανήτη θα είναι μεγα-
λύτερη, το ίδιο και οι συνέπειες. Θερμοκρασία και βροχόπτωση για Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Κατακλυσμός Χερσαίων Εδαφών λόγω της Ανόδου της Στάθμης της Θάλασσας (με Ανοικτό Γαλάζιο χρώμα για Άνοδο κατά 0,5 μέτρα 
και με Γραμμοσκιασμένο Γαλάζιο για Άνοδο από 0,5 έως 2 μέτρα) για τη Χώρα Μυκόνου.

7ΦΥΣΗ & ΖΩΗ
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Α
πό φέτος το 2017, ανακηρύ-
χθηκε επίσημα, από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή, η 21η
Μαΐου ως «Ευρωπαϊκή Ημέ-

ρα Natura 2000». Είχε ξεκινήσει ως το-
πική πρωτοβουλία μέσω ενός χρηματο-
δοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση
σχεδίου LIFE στην Ισπανία και τώρα πια
θα γιορτάζεται κάθε χρόνο σε ολόκληρη
την Ευρώπη. Ήδη το τρέχον έτος εκατο-
ντάδες τοπικές εκδηλώσεις και δραστη-
ριότητες δικτύωσης ανά την Ευρώπη θα
σηματοδοτήσουν την ξεχωριστή αυτή η-
μέρα για τη φύση.

Με την ανακήρυξη της Ευρωπαϊκής
Ημέρας Natura 2000, η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή έχει εκπληρώσει την πρώτη υπο-
χρέωσή της βάσει του πρόσφατου σχεδί-
ου δράσης για τη φύση, τους ανθρώπους
και την οικονομία, το οποίο εγκρίθηκε
στις 27 Απριλίου σε απάντηση της εις
βάθος αξιολόγησης των οδηγιών για τα
πτηνά και τους οικοτόπους. Ένας από
τους τέσσερις τομείς προτεραιότητας
του σχεδίου είναι η βελτίωση της επικοι-
νωνίας και της ευαισθητοποίησης, κα-
θώς και η κινητοποίηση πολιτών, ενδια-
φερόμενων μερών και κοινοτήτων.

Αυτά είναι ευχάριστα νέα, λαμβάνο-
ντας υπόψη ότι φέτος κλείνουν 25 χρόνια
εφαρμογής της Οδηγίας 92 /43 /ΕΟΚ,
του Δικτύου Natura 2000. Με απλά λό-
για το δίκτυο Natura 2000 είναι το δί-
κτυο προστασίας που θεσπίστηκε με την
υιοθέτηση των δύο ευρωπαϊκών οδηγιών
για τη φύση, την οδηγία για τα πουλιά
και την οδηγία για τους οικοτόπους. Το
δίκτυο παρέχει προστασία σε περισσότε-
ρες από 27.500 περιοχές –μία έκταση με-
γαλύτερη από 1 εκατομμύριο τετραγωνι-
κά χιλιόμετρα– και 1.000 είδη.

Στη χώρα μας έχουν χαρακτηριστεί

419 περιοχές Natura, οι οποίες καλύ-
πτουν το 27% της χερσαίας (35.747
τ.χλμ.) και το 6% της θαλάσσιας έκτα-
σης (7.199 τ.χλμ.) της Ελλάδας. Οι πε-
ριοχές Natura χωρίζονται σε δύο κατηγο-
ρίες: οι 202 (29.527 τ.χλμ.) αφορούν την
προστασία της ορνιθοπανίδας και 241
(28.078 τ.χλμ., κάποιες συμπίπτουν με
την προηγούμενη κατηγορία) είναι ση-
μαντικοί οικότοποι. Η καταγραφή του δι-
κτύου στη χώρα μας έγινε το 1994-1996
από ομάδα 100 επιστημόνων που συστή-
θηκε ειδικά για τον σκοπό αυτό, στο
πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος
LIFE. Στον «Επιστημονικό Κατάλογο»
εντάχθηκε σχεδόν το σύνολο των μέχρι
τότε προστατευόμενων περιοχών σε ε-
θνικό και διεθνές επίπεδο (εθνικοί δρυ-
μοί, περιοχές ramsar κ.λπ.). Κατόπιν ο
κατάλογος επικαιροποιήθηκε το 2010 με

την προσθήκη επιπλέον περιοχών και α-
ναμένεται μέσα στο επόμενο έτος να επι-
καιροποιηθεί εκ νέου για την προσθήκη
θαλάσσιων περιοχών Natura.

Είναι γεγονός ότι η Ελλάδα έχει ακόμα
πολλά να κάνει για την αποτελεσματική
διαχείριση και προστασία του μοναδικού
φυσικού της πλούτου. Σύμφωνα με την
τρίτη έκθεση για την κατάσταση διατή-
ρησης τύπων οικοτόπων και ειδών κατά
την Οδηγία 92/43, στην οποία βασίστηκε
η συγκρότηση του ευρωπαϊκού Δικτύου
Natura 2000, η κατάσταση διατήρησης
κρίνεται καλή σε ποσοστό 39,40%, ανε-
παρκής στο 39,74%, κακή για το
10,25%, ενώ για το 10,51% δεν υπάρ-
χουν δεδομένα.

Η χωρική αρμοδιότητα των 28 φορέων

25 ΧΡΟΝΙΑ NATURA 2000
Η κατάσταση των προστατευόμενων
περιοχών στην Ελλάδα

Η λίμνη Βόλβη αποτελεί μαζί με τη γειτονική λίμνη Κορώνεια 
περιοχή Natura 2000, υγρότοπο διεθνούς σημασίας (Ramsar) και εθνικό πάρκο.
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Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών
(υγρότοποι, εθνικοί δρυμοί κ.ά.) καλύπτει
μόλις το 23% της έκτασης του Δικτύου.
Αναμένεται να ενταχθούν περίπου άλλες
100 περιοχές, στην πλειονότητά τους θα-
λάσσιες. Μέχρι τώρα διαχειριστικά σχέ-
δια από το σύνολο των προστατευόμενων
περιοχών διαθέτουν μόνο η Κορώνεια και
ο υγρότοπος του Σχοινιά. Οι υπόλοιπες
περιοχές της χώρας δεν έχουν συγκεκρι-
μένο σχεδιασμό που να θέτει στόχους
προστασίας και να ορίζει μέτρα για την ε-
πίτευξη αυτών των στόχων, δηλαδή μια
συγκεκριμένη πολιτική για κάθε περιοχή.

Επιπλέον, εις βάρος της Ελλάδας έχει
κινηθεί διαδικασία επί παραβάσει από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που βρίσκεται
στο στάδιο της αιτιολογημένης γνώμης.
Η χώρα μας έχει παραμελήσει να καθο-
ρίσει τους στόχους διαχείρισης και τα δι-
οικητικά μέτρα για κάθε προστατευόμε-
νη περιοχή, με την εξαετή προθεσμία να
έχει παρέλθει άπρακτη το 2012. Πολλές
ακόμα υποθέσεις για μεμονωμένες περι-
πτώσεις διερευνώνται ή βρίσκονται ένα
βήμα πριν από το εδώλιο του Ευρωδικα-
στηρίου. Να τονίσουμε όμως, ότι η Ελ-
λάδα ολοκλήρωσε για πρώτη φορά το
2015 πρόγραμμα εποπτείας των προστα-
τευόμενων ειδών και τύπων οικοτόπων.

Εξαιτίας της πολυετούς καθυστέρησης
στον χαρακτηρισμό και τον καθορισμό
επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων στις πε-
ριοχές υψηλής οικολογικής αξίας μέσω

Προεδρικών Διαταγμάτων που μαρτυ-
ρούν οι προειδοποιήσεις από την Ε.Ε.
και ενίοτε οι καταδίκες από το δικαστή-
ριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της έλ-
λειψης διαχειριστικών σχεδίων, το Υ-
πουργείο Περιβάλλοντος, με απόφαση
στις 5 Ιουλίου 2017, διόρισε ομάδα ερ-
γασίας για την κατάρτιση σχεδίου νόμου
για το εθνικό σύστημα διοίκησης και
διαχείρισης των προστατευόμενων πε-
ριοχών. Σύμφωνα με την απόφαση, η ο-
μάδα εργασίας οφείλει να παραδώσει
σχέδιο νόμου προς διαβούλευση στις 29
Σεπτεμβρίου 2017 και να περατώσει το
έργο της έως τις 30 Νοεμβρίου 2017, δη-
λαδή μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου θα πρέπει
να ενσωματώσει τις παρατηρήσεις από
τη διαβούλευση που θα μεσολαβήσει.

Υπάρχουν όμως σοβαρές αμφιβολίες
όσον αφορά την επιτυχή τήρηση του
χρονοδιαγράμματος. Σε μια τόσο σημα-
ντική νομοθετική πρωτοβουλία, καθώς
θα συνυπογράφουν και άλλοι υπουργοί
είναι δύσκολο να μην υπάρξουν καθυ-
στερήσεις. Μάλιστα, διαβάζοντας τη
σύνθεση της Επιτροπής, εντυπωσιάζει η
πλήρης απουσία από την επιτροπή εκ-
προσώπων συναρμοδίων υπηρεσιών του
ΥΠΕΝ. Το σχέδιο νόμου που θα παρου-
σιάσει στη δημοσιότητα το ΥΠΕΝ θα
πρέπει να έχει λάβει τη συνδρομή αυτών
των υπηρεσιών, οπότε η μη ενσωμάτωσή
τους στο κείμενο της επιτροπής μπορεί
να προκαλέσει καθυστερήσεις στην τελι-
κή διαμόρφωση του νομοσχεδίου.

Επίσης, αν το νομοσχέδιο ετοιμασθεί
στα τέλη Νοεμβρίου, θα πρέπει να εισα-
χθεί και να συζητηθεί στη Βουλή τον Δε-
κέμβριο, όταν η Βουλή συνήθως είναι
πλήρης από πλευράς προγράμματος λό-
γω της συζήτησης και ψήφισης του Προ-
ϋπολογισμού και ορισμένων «εκτάκτων»
νομοσχεδίων. Και αυτό θα μπορέσει να
γίνει μόνο αν η Κεντρική Νομοπαρα-
σκευαστική Επιτροπή ολοκληρώσει την
επεξεργασία του νομοσχεδίου και προ-
λάβει τη Βουλή εν λειτουργία πριν τις
διακοπές των Χριστουγέννων. Αν λάβου-
με υπόψη ότι το νομοσχέδιο για το δομη-
μένο περιβάλλον και τα αυθαίρετα ακό-
μη δεν έχει κατατεθεί στη Βουλή, κατα-
λαβαίνουμε πως δύσκολα θα τηρηθεί το
χρονοδιάγραμμα . 

Άλλος ένας λόγος που μάλλον δεν θα
τηρηθεί αυτό το χρονοδιάγραμμα, είναι
ότι αφού το σχέδιο νόμου θα αλλάζει το
σύστημα διοίκησης και τη χρηματοδότη-
ση των φορέων, θα χρειαστεί η συμβολή
και η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους –και η συμφωνία επί αυτών
με τους θεσμούς αποτελεί προαπαιτού-
μενο νομοθέτησης.

Ευελπιστούμε ότι θα τηρηθεί το χρο-
νοδιάγραμμα του νομοσχεδίου, καθώς ο
χαρακτηρισμός και ο καθορισμός των ε-
πιτρεπόμενων δραστηριοτήτων στις πε-
ριοχές Natura 2000 και η συγκρότηση
διαχειριστικών σχεδίων, είναι υψίστης
σημασίας και αναγκαιότητας.

Η παραλία της Βοϊδοκοιλιάς, βρίσκεται βόρεια της Πύλου, στις ακτές του Ιονίου, και μια λωρίδα αμμόλοφοι τη χωρίζει 
από τη λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας. Η παραλία, όπως και η ευρύτερη περιοχή, που ξεχωρίζουν για την ομορφιά τους, 

προστατεύονται από το Δίκτυο Natura 2000.
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ΓΕΜΙΣΑΝ ΜΕΔΟΥΣΕΣ 
ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ

Τ
α τελευταία χρόνια στη Μεσό-
γειο αλλά και σε πολλές άλλες
θάλασσες του κόσμου έχει δημι-
ουργηθεί πρόβλημα με την αύ-

ξηση του πληθυσμού των μεδουσών και
των συγγενικών ειδών τους, κυρίως κοντά
στις κατοικημένες παράκτιες περιοχές.

Δεν αποτελεί εξαίρεση λοιπόν, ότι φέ-
τος στον Κορινθιακό και στον Πατραϊκό
κόλπο παρατηρήθηκε μεγάλη αύξηση
του πληθυσμού των μεδουσών, ειδικά τις
πρώτες ημέρες του Ιουνίου.

Το φαινόμενο της έξαρσης του πληθυ-
σμού των μεδουσών σε Κορινθιακό και
Πατραϊκό φαίνεται ότι δεν είναι προσωρι-
νό όπως υπολόγιζαν και εύχονταν όλοι τις
πρώτες ημέρες του Ιουνίου. Σύμφωνα με
επιστήμονες του Ελληνικού Κέντρου Θα-
λασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), η συ-
χνότητα εμφάνισης των μεδουσών μπορεί
να διαρκέσει 2-3 χρόνια και οι λουόμενοι
πρέπει να προσέχουν επειδή η συγκεκρι-
μένη μέδουσα, η Pelagia noctiluca προκα-
λεί οδυνηρά τσιμπήματα. Η συγκεκριμέ-
νη μέδουσα έχει πλοκάμια που μπορεί να
φτάσουν και τα δύο μέτρα, οπότε οι κο-
λυμβητές θα πρέπει να κρατάνε τις απο-
στάσεις τους.

Οι περιοδικές πληθυσμιακές εξάρσεις
των μεδουσών στη Μεσόγειο, δεν έχουν
καθοριστεί επακριβώς σε ποιους παρά-
γοντες οφείλονται, αλλά φαίνεται ότι
συνδέονται με τις διακυμάνσεις της θερ-
μοκρασίας της θάλασσας και με άλλους
περιβαλλοντικούς παράγοντες που επη-

ρεάζονται από τις κλιματικές αλλαγές, ό-
πως είναι για παράδειγμα οι περίοδοι ξη-
ρασίας ή έντονων βροχοπτώσεων τους α-
νοιξιάτικους μήνες. Επίσης, δεν έχει δια-
πιστωθεί κάποια συσχέτιση ανάμεσα
στην αφθονία του πληθυσμού αυτής της
τσούχτρας με την αύξηση της αλατότη-
τας του νερού, αλλά ούτε και με τα ρυ-
πασμένα νερά.

Από επιστήμονες εκφράζεται η άποψη
ότι οι λόγοι που έχουν οδηγήσει σε αυτή
την τρομακτική αύξηση του αριθμού των
μεδουσών, εκτός από τους παραπάνω, εί-
ναι η υπεραλίευση που έχει αφανίσει τμή-
ματα των πληθυσμών μεγάλων ψαριών
που τρέφονται με μέδουσες, καθώς και
των μικρότερων, με τα οποία ανταγωνίζο-
νται στην κατανάλωση του πλαγκτού, η
μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα με λι-
πάσματα που έχουν οδηγήσει σε αύξηση
της συγκέντρωσης πλαγκτόν και η μείω-
ση του αριθμού των φυσικών εχθρών της
μέδουσας όπως είναι όπως ο τόνος, οι θα-
λάσσιες χελώνες και τα δελφίνια. Άλλω-
στε τελευταία ακούμε συνεχώς για χελώ-
νες και δελφίνια που σκοτώνονται από α-
συνείδητους. Μόνο το φετινό καλοκαίρι,
πάνω από 20 περιστατικά νεκρών χελω-
νών έχουν καταγραφεί από τους εθελο-
ντές του ΑΡΧΕΛΩΝ από τον περασμένο
Μάιο, εκ των οποίων τα 11 έχουν κατα-
γραφεί στον θαλάσσιο χώρο του Εθνικού
Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου. 

Μια νέα σλοβενική επιστημονική έ-
ρευνα που εστίασε στην Αδριατική, όπου

το πρόβλημα είναι συχνό, υποστηρίζει ό-
τι οι τσούχτρες και οι μέδουσες μπορούν
να πολλαπλασιαστούν ανεξέλεγκτα εξαι-
τίας των ίδιων των ανθρώπων και των
δραστηριοτήτων τους.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον
Μάρτιν Βοντόπιβετς του σλοβενικού Ε-
θνικού Ινστιτούτου Βιολογίας, εκτιμούν
ότι οι διάφορες εγκαταστάσεις μέσα στη
θάλασσα, όπως οι πλατφόρμες άντλη-
σης πετρελαίου και φυσικού αερίου και
οι πλωτές ανεμογεννήτριες, πιθανόν να
παίζουν σημαντικό ρόλο στην έξαρση
του πληθυσμού των μεδουσών. Η σχετι-
κή δημοσίευση έγινε στο περιοδικό πε-
ριβαλλοντικών ερευνών Environment
Research Letters.

Οι μέδουσες αποτελούν σημαντικό
στοιχείο του θαλάσσιου οικοσυστήμα-
τος, αλλά προκαλούν προβλήματα όταν
οι πληθυσμοί τους αυξάνονται υπερβολι-
κά, καθιστώντας απαγορευτικό το κολύ-
μπι, μπλοκάροντας τα δίχτυα των ψαρά-
δων, ακόμη και τους αγωγούς των μονά-
δων ηλεκτροπαραγωγής, βιολογικού κα-
θαρισμού ή αφαλάτωσης που καταλή-
γουν στη θάλασσα. Επιπλέον, οι μέδου-
σες τρέφονται με τα αυγά και τις προ-
νύμφες των ψαριών, προκαλώντας δρα-
ματική επιβάρυνση στην αφθονία των ι-
χθυαποθεμάτων.

Στην αρχή του κύκλου ζωής τους, οι
μέδουσες και οι τσούχτρες ξεκινούν ως
«πολύποδες» που πρέπει να προσκολλη-
θούν σε κάποια προεξέχουσα επιφάνεια.
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Στη φύση τέτοιες επιφάνειες δεν υπάρ-
χουν σε αφθονία, αλλά οι ανθρώπινες κα-
τασκευές μέσα στη θάλασσα λύνουν αυ-
τό το πρόβλημα για τις μέδουσες, διευκο-
λύνοντας έτσι τον πολλαπλασιασμό τους.

Σύμφωνα με την έρευνα, στην Αδρια-
τική οι πρώτες μέδουσες παρατηρήθη-
καν το 1834, αλλά έως τα μέσα του
προηγούμενου αιώνα ήταν σπάνιο φαι-
νόμενο. Στις δεκαετίες του 1950, 1960
και 1970 εμφανίζονταν μόνο μία ή δύο
φορές ανά δεκαετία, στις δεκαετίες του
1980 και του 1990 έκαναν πια αισθητή
την παρουσία τους περίπου στα οκτώ
χρόνια κάθε δεκαετίας, ενώ από το 2000
έως σήμερα είναι πανταχού παρούσες
κάθε χρόνο.

Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι η από-
τομη αύξηση στη συχνότητα εμφάνισης
των μεδουσών συνέπεσε με τον πολλα-
πλασιασμό στις υπεράκτιες πλατφόρμες
άντλησης φυσικού αερίου στην Αδριατι-
κή. Εκεί που υπήρχε μόνο μία το 1968, ο
αριθμός τους αυξήθηκε σε περίπου 140
σήμερα. Χρησιμοποιώντας προσομοιώ-
σεις με την βοήθεια ηλεκτρονικών υπο-
λογιστών, οι ερευνητές κατέληξαν στο
συμπέρασμα ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα
στις μέδουσες και στις ανθρωπογενείς
κατασκευές, καθώς οι τελευταίες βοηθά-
νε τις πρώτες να επιβιώνουν ακόμη και ό-
ταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο περι-
βάλλον τους, όπως η θαλάσσια ρύπανση.

Επίσης, όσο πιο κοντά στα θαλάσσια
ρεύματα βρίσκεται μια ανθρώπινη υπε-

ράκτια κατασκευή, τόσο περισσότερο δι-
ευκολύνει τις μέδουσες να αναπτυχθούν.
Ας μην ξεχνάμε ότι, εκμεταλλευόμενες
ένα ισχυρό ρεύμα, οι μέδουσες μπορούν
να ταξιδέψουν έως 1.000 χιλιόμετρα.

Οι ερευνητές δέχονται ότι υπάρχουν
και άλλοι παράγοντες που ευνοούν την
εξάπλωση των μεδουσών όπως η υπερα-
λίευση των θαλάσσιων ειδών που τρώνε
τις μέδουσες και η αυξημένη απορροή
στις θάλασσες θρεπτικών χημικών ου-
σιών, κυρίως από λιπάσματα.

Η έξαρση του πληθυσμού των μεδου-
σών στον Πατραϊκό και Κορινθιακό κόλ-
πο αποτελεί τρανταχτό παράδειγμα ότι η
διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας
σε ευαίσθητα οικοσυστήματα, όπως αυ-
τό του Κορινθιακού κόλπου, προκαλεί α-
λυσιδωτές αντιδράσεις με πολυποίκιλες
επιπτώσεις στους κατοίκους και στο φυ-
σικό περιβάλλον. Γι’ αυτό η προστασία
του περιβάλλοντος πρέπει να αποτελεί ύ-
ψιστη προτεραιότητα και για την Πολι-
τεία και τους πολίτες.

Ο κύκλος ζωής της μέδουσας-φεγγαριού 
(ξεκινώντας από την κορυφή 

με την φορά του ρολογιού) 
Πηγή: 

Vodopivec, M., Peliz, A., & Malej, A.
(2017). Offshore marine constructions 

as propagators of moon jellyfish dispersal. 
Environmental Research Letters.

Η Pelagia noctiluca είναι η γνωστή μας τσούχτρα και προκαλεί οδυνηρά τσιμπήματα.
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Τ
ο 2007 είναι μια χρονιά που έχει
χαραχθεί στην μνήμη μας όχι μό-
νο για τις πολυήμερες εφιαλτικές
πυρκαγιές της Πελοποννήσου,

αλλά και για τη μεγαλύτερη και δριμύτερη
ιστορικά πυρκαγιά στην Αττική.

Ήταν 28 Ιουνίου 2007, μεσημέρι, στο
τέλος ενός πρόωρου εποχικά, αλλά ιδιαί-
τερα έντονου και πολυήμερου καύσωνα
στην Αθήνα, όταν ξεκίνησε η πυρκαγιά
στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας. Η φωτιά
ξεκίνησε στα Δερβενοχώρια Αττικής, ε-
νώ εξαπλώθηκε γρήγορα στα δυτικά του
βουνού, περνώντας στον Εθνικό Δρυμό.
Η πύρινη λαίλαπα διένυσε συνολικά πε-
ρίπου 15 χιλιόμετρα, κατέκαψε δεκάδες
χιλιάδες στρέμματα και έσβησε αρκετές
μέρες μετά, όταν οι πυροσβεστικές δυνά-
μεις εξαφάνιζαν και τις τελευταίες ανα-
ζωπυρώσεις, αφήνοντας πίσω της μια α-
νείπωτη καταστροφή που συγκλόνισε ο-
λόκληρη τη χώρα.

Ο απολογισμός της μεγάλης πυρκαγιάς
του 2007 στην Πάρνηθα αποτυπώνει τη

Xρόνια
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ

διάσταση του προβλήματος που προκλή-
θηκε, κυρίως σε περιβαλλοντικό επίπεδο:

■ 48.744 στρ. γης κάηκαν συνολικά στην
περιοχή, εκ των οποίων περίπου 36.338
στρ. αποτελούν τμήμα του Εθνικού
Δρυμού Πάρνηθας. Η δενδρώδης και
θαμνώδης βλάστηση της περιοχής κάη-
κε ολοσχερώς, αφήνοντας ελάχιστες νη-
σίδες πρασίνου.

■ 27.200 στρ. της καμένης έκτασης βρί-
σκονται εντός των ορίων της περιοχής
Natura 2000 που βρίσκεται στην Πάρ-
νηθα (με συνολική έκταση περίπου
149.000 στρ.). Με άλλα λόγια, κάηκε
περίπου το 18% της περιοχής Natura
2000 στην Πάρνηθα.

■ Το 62% του περίφημου ελατοδάσους
της Πάρνηθας (21.800 στρ.), ήταν μέσα
στην περιοχή που τυλίχτηκε στις φλόγες
και καταστράφηκε.

■ Οι απώλειες στην πανίδα της περιοχής
ήταν μεγάλες, καθώς αρκετά ζώα, όπως
χελώνες, διάφορα είδη θηλαστικών,

πτηνά και ερπετά, έχασαν τη ζωή τους
εξαιτίας της πολυήμερης πυρκαγιάς.

■ Αντίστοιχα, μεγάλες επιπτώσεις δέχτηκε
και ο πληθυσμός των χαρακτηριστικών
κόκκινων ελαφιών που συναντώνται
στην περιοχή της Πάρνηθας. Ειδικότερα,
υπολογίζεται πως περίπου 30-50 κόκκινα
ελάφια είτε κάηκαν, είτε πέθαναν από α-
σφυξία κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς.

Τις επόμενες μέρες, στο Σύνταγμα μια
βουβή διαμαρτυρία εκφράζει την οργή της
για την καταστροφή και τα λάθη που οδή-
γησαν σε αυτήν. Ο λόγος ήταν απλός: οι
Αθηναίοι πίστευαν ότι η Πάρνηθα είναι το
βουνό που δεν μπορεί να καεί και θα έμε-
νε για πάντα αλώβητη από το τρίγωνο «υ-
ψηλού κινδύνου», εντός του οποίου καί-
γονται ξανά και ξανά εκτάσεις στα άλλα
βουνά της Αττικής, όπως η Πεντέλη και ο
Υμηττός, του οποίου το Αισθητικό Δάσος
είχε επίσης πληγεί από πυρκαγιά εκείνο το
καλοκαίρι του 2007.

Άμεσα υπογράφεται προεδρικό διάταγ-
μα «προστασίας του ορεινού όγκου της
Πάρνηθας», σύμφωνα με το οποίο η ζώνη
απολύτου προστασίας να αυξάνεται στα
110.000 στρέμματα.

Μετά την πυρκαγιά εντατικοποιήθηκε η
συνεργασία των αρμόδιων φορέων, εθελο-
ντών και οργανώσεων με τη σύνταξη και
εφαρμογή συγκεκριμένης μελέτης αντιπυ-
ρικής προστασίας, η οποία ανανεώνεται
κάθε χρόνο. Πραγματοποιήθηκαν τα απα-
ραίτητα σχετικά έργα, π.χ. νέα πυροφυλά-
κια, έγιναν προμήθειες του αναγκαίου σχε-
τικού εξοπλισμού, όπως πυροσβεστικά ο-
χήματα και φορητές δεξαμενές, ώστε να α-
ποτραπεί μια νέα μεγάλη πυρκαγιά. 

Το μεγαλύτερο μέρος της αναδάσωσης
πραγματοποιείται από ειδικούς εργολάβους

Η πύρινη λαίλαπα διένυσε 
συνολικά περίπου 15 χιλιόμετρα, 
κατέκαψε δεκάδες χιλιάδες στρέμματα 
και έσβησε αρκετές μέρες μετά.
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σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης
Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, το Δασαρχείο
Πάρνηθας και τη Διεύθυνση Αναδασώσεων
Αττικής. Στο φυτώριο της Αγίας Τριάδας
στην Πάρνηθα, σε 1.000 μέτρα υψόμετρο,
αναπτύσσονται τα νέα έλατα, τα οποία φυ-
τεύονται στο βουνό, προκειμένου ο άνθρω-
πος να υποβοηθήσει τη φύση στο να ανα-
γεννηθεί. Σήμερα στο φυτώριο καλλιερ-
γούνται περίπου 180.000 δενδρύλλια. Τα
φυτά αυτά προέρχονται από σπέρματα από
το άκαυτο ελατοδάσος για προστασία και
αναδάσωση του ενδημικού είδους. Σκοπός
είναι να παραχθεί Κεφαλληνιακή ελάτη, το
μόνο είδος έλατου που ευδοκιμεί στην
Πάρνηθα, για να χρησιμοποιηθεί στις ανα-
δασώσεις. Δέκα χρόνια μετά την πυρκαγιά,
περισσότερα από 390.000 φυτάρια κεφαλ-
ληνιακής ελάτης και μαύρης πεύκης έχουν
φυτευτεί και το ποσοστό επιτυχίας ξεπερ-
νάει το 60%, ενώ σε αντίστοιχες αναδασώ-
σεις ελάτων συνήθως μόνο το 30%-40%
των νέων δέντρων επιβιώνουν. 

Πάντως, εξίσου ικανοποιητική είναι και
η εικόνα από τη φυσική αναγέννηση του
πευκοδάσους. Στη νότια και στη δυτική
Πάρνηθα, όπου η πυρκαγιά έκαψε εκτά-
σεις με πεύκα, η αναγέννηση είναι πλήρης
και υπάρχουν τώρα δέντρα 1,5 αλλά και 3
μέτρων προς τη Φυλή, στον Άγιο Γεώργιο
στο Κεραμίδι. Πεύκα, πια, ξεφυτρώνουν
μετά τη φωτιά και σε υψόμετρα όπου κά-
ποτε συναντούσαμε μόνο έλατα, στα
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Το 62% του περίφημου ελατοδάσους της
Πάρνηθας (21.800 στρ.), ήταν μέσα στην
περιοχή που τυλίχτηκε στις φλόγες και κα-
ταστράφηκε.
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1.000 μέτρα για παράδειγμα. Πιστεύεται
ότι αυτό είναι συνέπεια της κλιματικής
αλλαγής. Για την αναγέννηση του ελατο-
δάσους αυτό είναι καλό νέο, γιατί η χαλέ-
πιος πεύκη μπορεί να προσφέρει την απα-
ραίτητη σκιά, ως «προδάσος», για να με-
γαλώσουν τα μικρά έλατα. 

Επιπλέον, μέσα στα τελευταία 10 χρόνια,
πραγματοποιήθηκαν σημαντικά αντιπλημ-
μυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα, τα οποία
σε συνδυασμό με τις αναγκαίες αναδασω-
τικές εργασίες και την εγρήγορση χιλιάδων
εθελοντών πολιτών λειτούργησαν ως ασπί-
δα προστασίας της Πάρνηθας. Συγκεκριμέ-
να, υλοποιήθηκαν 1.913 χλμ. αντιδιαβρω-
τικών έργων, όπως κορμοδέματα και κλα-
δοπλέγματα, αποτρέποντας την επιταχυνό-
μενη διάβρωση του εδάφους και βοηθώ-
ντας στη συγκράτηση του επιφανειακού ε-
δάφους, την αποφυγή πλημμυρών, τη συ-
γκράτηση και διήθηση των νερών της βρο-
χής και την προστασία των καμένων εκτά-
σεων από περαιτέρω υποβάθμιση. Αντί-
στοιχα, κατασκευάστηκαν αντιπλημμυρικά
έργα, με 43 λιθοπλήρωτα συρματοκιβώτια
(σαρζανέτ) και 5.960 ξυλοφράγματα. Το
συνολικό κόστος των αντιδιαβρωτικών έρ-
γων ανήλθε περίπου στα 10 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά την πανίδα, παρά τις αρχι-
κές δυσοίωνες εκτιμήσεις, το χαρακτηρι-
στικό κόκκινο ελάφι της Πάρνηθας όχι μό-
νο δεν απειλήθηκε με εξαφάνιση, αλλά
φαίνεται ότι επέστρεψε δριμύτερο. Σύμφω-
να με έρευνα του WWF Ελλάς περίπου 30
με 50 ζώα είχαν πιθανότατα βρει τραγικό
θάνατο τις ημέρες της πυρκαγιάς, όμως ευ-
τυχώς αυτό το ποσοστό ίσως δεν ξεπερνού-
σε το 10% του πληθυσμού των ελαφιών
της Πάρνηθας. Τα χρόνια που ακολούθη-
σαν, ο πληθυσμός των ελαφιών άρχισε να
αυξάνεται και σήμερα υπολογίζεται ότι ξε-
περνά τα 1.000. Αυτό προκάλεσε την ανη-

συχία μήπως η αυξημένη βόσκηση θα δη-
μιουργούσε πρόβλημα στα μικρά δέντρα
που ξαναγεννιούνται. Όμως συνέβη και κά-
τι που δεν είχε προβλέψει κανείς: ο λύκος
επέστρεψε στην Πάρνηθα ύστερα από 55
χρόνια απουσίας! Οι επιστήμονες θεωρούν
την επιστροφή του λύκου ως ένα ελπιδοφό-
ρο μήνυμα για την υγεία του βουνού και τη
δυνατότητά του να ανακάμψει και να εξελι-
χθεί μετά τις καταστροφικές πληγές του.

Η καταστροφή της Πάρνηθας είχε ως α-
ποτέλεσμα την ευαισθητοποίηση πολλών
ανθρώπων και την κινητοποίησή τους. Εί-
χε δημιουργηθεί ένα πρότυπο σύστημα
εκπαίδευσης εθελοντών που σε συνεργα-
σία με τη WWF διδάχτηκαν τις τεχνικές
και τους σωστούς τρόπους αναδάσωσης
αλλά και συντήρησης των νεαρών δέ-
ντρων. Επιπλέον, οι εθελοντές αυτοί παί-
ζουν ενεργό ρόλο στην πρόληψη νέων
πυρκαγιών. 2.500 χιλιάδες άνθρωποι εκ-
παιδεύτηκαν μέσω αυτού και καλούνται
να μεταδώσουν τις γνώσεις τους και στον
υπόλοιπο κόσμο. Επιπλέον, πάνω από
48.000 παιδιά έχουν περάσει από την
Πάρνηθα για περιβαλλοντική εκπαίδευση
δίνοντας ελπίδα για την ευαισθητοποίηση
και των μελλοντικών γενεών. 

Πράγματι, η πυρκαγιά του 2007 έφερε
κόσμο στην Πάρνηθα. Πολλοί άνθρωποι
όμως δεν έχουν περιβαλλοντική εκπαίδευ-
ση και αυτό πολλές φορές δημιουργεί
προβλήματα, μερικά από τα οποία είναι:

 Σκουπίδια: Δυστυχώς πολλοί επισκέ-
πτες του βουνού κατά τη διάρκεια των
δραστηριοτήτων τους πετούν τα σκου-
πίδια τους στη φύση. Άλλοι καταστρέ-
φουν τις ενημερωτικές πινακίδες με
γκράφιτι τη στιγμή που δεν υπάρχει
προσωπικό να τα φροντίσει όλα αυτά. 

 Σκυλιά: Πολύς κόσμος εγκαταλείπει
τα κατοικίδια του, ειδικά σκύλους, στην
Πάρνηθα, όπου έχουν δημιουργηθεί α-
γέλες αδέσποτων και αλλοιώνεται η πα-
νίδα της περιοχής. 

 Καταπάτηση νεαρών δέντρων: Αν έ-
νας απρόσεκτος επισκέπτης πατήσει κα-
τά λάθος ένα ελατάκι, αμέσως κατα-
στρέφει 3 χρόνια δουλειάς στο φυτώριο.
Ας σκεφτούμε ότι όσοι σπόροι μαζεύο-
νται δεν γίνονται όλοι έλατα καθώς μό-
νο το 25-30% των σπόρων, στην καλύ-
τερη περίπτωση, είναι γόνιμοι. 

 Χριστουγεννιάτικο δέντρο: Πολλοί
Αθηναίοι κάθε χρόνο στις 7 Ιανουαρίου
πηγαίνουν και φυτεύουν το Χριστου-
γεννιάτικο δέντρο από τη Δράμα ή τη
Γερμανία στην Πάρνηθα, κάτι το οποίο
διαταράσσει το οικοσύστημα.

 Τάισμα ελαφιών: Παρόλο που υπάρχει
πινακίδα «Μην ταΐζετε τα ελάφια», ο
κόσμος ταΐζει τα ελάφια, πράγμα που ε-
νέχει κινδύνους. Τα ζώα συνηθίζουν τον
άνθρωπο και τα αυτοκίνητα, άρα μόλις
ακούν αμάξι πλησιάζουν κι έτσι έχουμε
πολλά ατυχήματα. Ποτέ δεν πρέπει να
ταΐζουμε άγρια ζώα.

 Ψήσιμο το καλοκαίρι: Πραγματικά εί-
ναι άξιο απορίας, γιατί πηγαίνει ακόμη
κόσμος στο δάσος να ψήσει καλοκαι-
ριάτικα, μετά τις τόσες καταστρεπτικές
πυρκαγιές που έχουν συμβεί.

Η Πάρνηθα είναι ο πιο σημαντικός
πνεύμονας πρασίνου της Αττικής, αλλά
και ο βασικότερος μηχανισμός μείωσης
της θερμοκρασίας του αέρα που ρέει από
τον Βορρά προς την Αθήνα.. Επιπλέον
στην περιοχή έχουν καταγραφεί 1.116 πε-
ρίπου είδη φυτών, εκ των οποίων τέσσερα
είναι ενδημικά είδη που συναντώνται απο-
κλειστικά στην Πάρνηθα (Καμπανούλα
του Κέλσιου- Campanula Celsii Subsp.
Parnesia, Αγριογαρύφαλλο Πάρνηθας -
Silene Oligantha Subsp. Parnesia, Allium
Brussalisii). Πράγματι, η Πάρνηθα είναι
μια περιοχή υψηλής περιβαλλοντικής, αλ-
λά και συμβολικής, σημασίας που συνδέε-
ται άρρηκτα με τη ζωή στην πρωτεύουσα
και δημιουργεί από την αρχαιότητα, συ-
ναισθηματικούς δεσμούς με την πόλη της
Αθήνας και τους κατοίκους της, διασφαλί-
ζοντας παράλληλα καλύτερες συνθήκες
ζωής και περιβαλλοντική ισορροπία στον
ευρύτερο αστικό ιστό. Γι αυτό πρέπει κά-
νουμε αρκετές προσπάθειες για την δια-
φύλαξή του όπως επίσης και να μην επι-
τρέψουμε άλλη καταστροφή.

Ο πληθυσμός των χαρακτηριστικών κόκκινων ελαφιών της Πάρνηθας 
άρχισε να αυξάνεται.
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Ε
ίναι λίγο πριν από τις 12 το
μεσημέρι. Κάθομαι κάτω α-
πό έναν μεγάλο πλάτανο, πί-
σω από τη Μονή Καισαρια-

νής. Παρά τα 400 μέτρα υψόμετρο, εί-
ναι αισθητή η θερινή λάβρα, που έχει
κάνει ξαφνικά την εμφάνισή της στην
πόλη με την έλευση του Ιουνίου. Μου
έχει μόλις πάρει ένα τέταρτο να φτά-
σω εκεί οδικώς από το κέντρο.

«Διαλέξατε την πρώτη ζεστή μέρα»,
μου λέει η Σοφία Σταθάτου, κάνοντάς
μου νεύμα με ένα μικρό κλαδευτήρι στο χέρι.
Η κ. Σταθάτου είναι η υπεύθυνη του Βοτανι-
κού Κήπου της Φιλοδασικής Ένωσης Αθη-
νών. Μαζί με τον πρόεδρο της Φιλοδασικής
Γιώργο Μελά, μέλη του διοικητικού συμβου-
λίου και συνεργάτες της οργάνωσης έχουν
προσφερθεί να ξεναγήσουν την «Κ» στον
Κήπο και τη θαυμαστή ιστορία του –που εί-
ναι η ιστορία της αναγέννησης, μετά την Κα-
τοχή, ενός ρημαγμένου, γυμνού βουνού.

Το φυτώριο της Φιλοδασικής, από το οποίο
ξεκινάμε, διαθέτει περίπου 250 είδη φυτών,
ελληνικών και μεσογειακών, που έχουν ανα-
πτυχθεί χωρίς φυτοφάρμακα. Είναι ανοικτό
στο κοινό Δευτέρα με Σάββατο, αλλά ο αριθ-
μός των επισκεπτών είναι μικρός –λόγω κρί-
σης, αλλά και λόγω άγνοιας των συγκριτικών
του πλεονεκτημάτων. «Τα φυτά εδώ έχουν με-
γαλώσει σε ένα περιβάλλον ανθεκτικό. Αυτό
κάνει την επιβίωσή τους στον κήπο, στην πό-
λη, πιο σίγουρη», εξηγεί ο Κώστας Φανάρας,
υπεύθυνος του φυτωρίου. «Αλλά όσοι έχουν
κήπους τείνουν να προτιμούν το γκαζόν, γιατί
αυτό έχει και ο γείτονας». Φτάνοντας στην ά-
κρη του μονοπατιού, ανάμεσα από πεταλού-
δες που οργιάζουν, βρίσκουμε τον κ. Κώστα,
που εργάζεται εδώ και 31 χρόνια στον Βοτανι-

κό Κήπο, στη διαδικασία παραγωγής του ειδι-
κού μείγματος χώματος που παρασκευάζουν
στο φυτώριο, που περιλαμβάνει και φυλλόχω-
μα από τα φύλλα των πλατάνων.

Ο ίδιος ο Κήπος, που σαγήνευσε τον κα-
θηγητή Κλασικών Σπουδών της Οξφόρδης
και ειδικό ανταποκριτή των Financial Times
σε θέματα κηπουρικής εδώ και δεκαετίες
Ρόμπιν Λέιν Φοξ, διακρίνεται για την ελάχι-
στη παρέμβαση στη φύση. «Η ιδέα ήταν να
γίνει ένας βοτανικός κήπος σε ένα περιβάλ-
λον άγριο», εξηγεί η κ. Σταθάτου. «Δεν υ-
πάρχουν παρτέρια, δεν μπήκαν ποτέ μηχα-
νήματα, ενώ τα μονοπάτια είναι σχεδόν απο-
κλειστικά από πέτρα και χώμα».

Εδώ και ένα χρόνο, υπάρχει και ένας δεύτε-
ρος μικρός κήπος, δίπλα στη Μονή Καισαρια-
νής, ο οποίος, όπως αναφέρει η κ. Σταθάτου,
«προορίζεται για το ευρύ κοινό και ειδικά για
σχολεία» (στον Βοτανικό Κήπο οι επισκέψεις
γίνονται με πρότερη συνεννόηση με τη Φιλο-
δασική). Ο κήπος θα είναι έτοιμος να υποδε-
χθεί κόσμο πιθανότατα από το φθινόπωρο.
«Διαθέτει 96 είδη και σκεφτόμαστε να ετοιμά-
σουμε μία απλή παρουσίαση που θα τα χωρίζει
σε τέσσερις ενότητες: αρωματικά, φαρμακευ-

τικά, αρτυματικά (βρώσιμα) και βαφι-
κά», σημειώνει ο Νίκος Πάγκας, δασο-
λόγος και επικεφαλής του κλιμακίου
της οργάνωσης στο Αισθητικό Δάσος.

Η κύρια απειλή που αντιμετωπίζει ο
Κήπος είναι η φωτιά. «Η περίοδος αυ-
τή είναι ο εφιάλτης μας», λέει ο κ. Με-
λάς. Το παν, σημειώνει, είναι η έγκαι-
ρη ενημέρωση της Πυροσβεστικής –
εξ ου και η οργάνωση έχει κινητοποιή-
σει εθελοντές και έχει ανεγείρει δύο
πυροφυλάκια στο περικείμενο δάσος.

Ισως πιο απροσδόκητο είναι ότι ο Κήπος υφί-
σταται βανδαλισμούς μνημείων, ακόμη και
των πινακίδων που ταυτοποιούν τη χλωρίδα.

ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΔΥΟ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Η Φιλοδασική ιδρύθηκε το 1899, μεταξύ
άλλων από τον τότε υπουργό Οικονομικών
Φωκίωνα Νέγρη, με σκοπό την αναδάσωση
των λόφων της πρωτεύουσας. Στη μεταπο-
λεμική περίοδο, με επικεφαλής την Καίτη
Αργυροπούλου και με την οικονομική στή-
ριξη του Βασίλη Μελά (της εταιρείας «Ε-
λαΐς»), εστίασε στη διάσωση του Υμηττού.
«Φύτεψαν ώς τα μέσα της δεκαετίας του ’50
πάνω από 3 εκατ. δέντρα», λέει ο κ. Μελάς,
ενώ αναστήλωσαν παράλληλα τη Μονή
Καισαριανής. Το 1974, ορίζεται με Προεδρι-
κό Διάταγμα ως Αισθητικό Δάσος το σύνολο
των 6.400 στρεμμάτων που δενδροφύτευσε
η Φιλοδασική. Το 1987, με τον θάνατό του,
ο Βασίλης Μελάς, συγγενής του σημερινού
προέδρου της οργάνωσης, κληροδοτεί το με-
γαλύτερο μέρος της περιουσίας του για τη
συντήρηση του Αισθητικού Δάσους. «Αυτόν
τον πυρήνα πρασίνου τον οφείλουμε στο πά-
θος δύο ανθρώπων», λέει ο κ. Μελάς.

Ο ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗΣ 

ΣTHN
Μετά τον καθηγητή Κλασικών Σπουδών της Οξφόρδης και ειδικό ανταποκριτή των Financial Times Ρόμπιν Λέιν

Φοξ, ήταν σειρά του συντάκτη της εφημερίδας «Η Καθημερινή» Γιάννη Παλαιολόγου να σαγηνευτεί από την ομορφιά

του Βοτανικού Κήπου. Σε άρθρο του που αναρτήθηκε τις 2 Ιουνίου 2017 στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας

μάς περιγράφει, μεταξύ άλλων, τις εντυπώσεις του από τον Βοτανικό Κήπο και την Φιλοδασική.

Ένας κήπος σε αρμονία με τη φύση, λίγα λεπτά από το κέντρο
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Ο
ι αινιγματικές κορυφογραμμές
των διαβρωμένων ψαμμιτικών
ορεινών σχηματισμών δημιουρ-

γούν μια μυστηριώδη ατμόσφαιρα πάνω
από τις σαβάνες και τα οδοντωτά φα-
ράγγια του Εθνικού Πάρκου Isalo, που
προσελκύει ανθρώπους από όλο τον κό-
σμο. Το πάρκο των 820 τετραγωνικών
χιλιομέτρων στη νότια Μαδαγασκάρη
είναι τόπος τελετουργίας και παράδο-
σης στην οποία οι ιεροί τάφοι της φυλής
Bara κρύβονται ανάμεσα στους από-
κρημνους βράχους ως απόδειξη της πο-
λιτιστικής σημασίας της περιοχής. Μια
ενδιαφέρουσα πολιτιστική πτυχή του

λαού Bara είναι τα ταφικά έθιμά τους.
Οι Bara διαθέτουν δύο τάφους για κάθε
οικογένεια –ο ένας είναι προσωρινός
τάφος και ο άλλος μόνιμος. Ο θάνατος
κάθε ατόμου γιορτάζεται από ολόκληρη
την οικογένειά του και τους φίλους και
το σώμα τοποθετείται στον προσωρινό
τάφο για να αποσυντεθεί. Μετά από αρ-
κετό χρόνο, γύρω στα 3-5 χρόνια, ανά-
λογα με την οικονομική κατάσταση της
οικογένειας, η οικογένεια αφαιρεί το
σώμα από τον προσωρινό τάφο και τον
μεταφέρει στον μόνιμο τάφο για να α-
ναπαυτεί στην αιωνιότητα.

Το εσωτερικό του πάρκου είναι γεμάτο

από καταπράσινες κοιλάδες και καταρρά-
κτες που αγκαλιάζουν την άγρια φύση
του Isalo, συμπεριλαμβανομένων και των
λεμούριων. Φυσικές πισίνες γλυκού νε-
ρού στις οποίες καταλήγουν καταρράκτες
προσφέρουν στους επισκέπτες ανακούφι-
ση από τη ζέστη, κάτω από τις φυλλωσιές
των δέντρων του γένους Pandanus που
μοιάζουν με φοίνικες.

ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ISALO
Ένα γεωλογικό και φυσικό κόσμημα 
της ΜΑΓΑΔΑΣΚΑΡΗΣ

Ανάμεσα στα πολλά οικοσυστήματα που συνθέτουν το τοπίο του Εθνικού Πάρκου Isalo 
είναι και οι σαβάνες που προέρχονται από εντατικές πυρκαγιές στο παρελθόν. 

Οι ψαμμιτικοί βραχώδεις σχηματισμοί
είναι χαρακτηριστικό του τοπίου 

του Εθνικού Πάρκου Isalo
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Το εθνικό πάρκο Isalo δημιουργήθηκε
το 1962. Βρίσκεται σε υψόμετρο μετα-
ξύ 900 και 1.100 μέτρων και έχει μέγε-
θος 820 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Είναι
μια από τις σημαντικότερες δεξαμενές
γλυκού νερού στην περιοχή αυτή, κα-
θώς είναι γεμάτη βαθιά φαράγγια που
τα διασχίζουν αρκετοί ποταμοί. Το το-
πίο του πάρκου Isalo χαρακτηρίζεται
κυρίως από ξηρή σαβάνα και ψαμμιτι-
κούς ορεινούς όγκους, ενώ στις όχθες
των ποταμών που διασχίζουν τα φαράγ-
για της περιοχής υπάρχει δάσος. Το
2010, μια τεράστια φωτιά κατέστρεψε
μεγάλα τμήματα του τότε υπάρχοντος
δάσους κατά μήκος των φαραγγιών του
εθνικού πάρκου. Ακόμα και σήμερα, σε
πολλά μέρη του πάρκου, είναι φανερές
οι επιπτώσεις της φωτιάς.

Με την πρώτη ματιά, το τοπίο μεταξύ
αυτών των ξηρών σαβανών και των α-
νεμοδαρμένων βράχων φαίνεται αφιλό-
ξενο για την άγρια ζωή, αλλά η φύση α-
νέπτυξε εδώ μια πλούσια σε είδη πανίδα
και χλωρίδα. Τυπική βλάστηση για σα-
βάνες, μπορείτε να βρείτε κυρίως αλόες,
Pachypodium ssp και άλλα φυτά το ο-
ποία έχουν μηχανισμούς να αποθηκεύ-
ουν και να εξοικονομούν νερό. Υπάρ-
χουν πάνω από 400 είδη φυτών στο
πάρκο, πολλά από τα οποία είναι ενδη-
μικά στην περιοχή. Επτά είδη λεμού-
ριων κατοικούν στο εθνικό πάρκο Isalo,
καθώς και περίπου 80 είδη πτηνών και
αρκετά ερπετά. 

Συγκεκριμένα, υπάρχουν έξι κύριες
φυτοκοινότητες που συναντώνται στην
περιοχή Isalo: δάσος σκληρόφυλλων δέ-
ντρων όπου κυριαρχεί το Uapaca bojeri,
αειθαλές υγρό δάσος (σε βαθιά σκια-
σμένα φαράγγια), πυκνές συστάδες φυ-
τών του γένους Pandanus, ξηροφυτική
βραχώδης βλάστηση, δευτερογενείς
κοινότητες θάμνων και σαβάνες που
προέρχονται από εντατικές πυρκαγιές
στο παρελθόν. Η διαφοροποίηση των
φυτικών κοινοτήτων εξαρτάται από δύο
σημαντικούς παράγοντες –τις τοπικές
κλιματικές και οικολογικές συνθήκες
και τον βαθμό της πίεσης από τις αν-
θρώπινες δραστηριότητες.

Φυτό του είδους Pachypodium rosulatum, γνωστό στους ντόπιους 
ως «Πατούσα του Ελέφαντα», με τα χαρακτηριστικά κίτρινα άνθη του.

Δάσος σκληρόφυλλων δέντρων. Ένας προσωρινός τάφος της φυλής Bara. 
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Η τοπική κοινότητα διαχειρίζεται ο-
λόκληρο το πάρκο (ειδικά το νότιο τμή-
μα του) και αποτελεί τουριστική ατρα-
ξιόν. Αυτό πολλές φορές προκαλεί συ-
γκρούσεις μεταξύ των στόχων της προ-
στασίας της φύσης και των ανθρώπινων
δραστηριοτήτων όπως ο τουρισμός, η
βόσκηση βοοειδών και η συλλογή χρή-
σιμων φυτών. Αν και οι επιστήμονες ε-
πισκέπτονται συχνά την περιοχή, δεν έ-
χει γίνει επαρκής καταγραφή της πανί-
δας και της χλωρίδας του Isalo.

Τα οικοσυστήματα της περιοχής κιν-
δύνευαν περισσότερο από την υλοτομία
και τις φωτιές που έβαζαν οι κάτοικοι
της γύρω περιοχής για να δημιουργή-
σουν βοσκοτόπια για τα βοοειδή τους.

Καστανόχρωμοι λεμούριοι του είδους
Eulemur rufifrons. Συνήθως στην άγρια
φύση ζουν σε ομάδες που περιέχουν από
τέσσερα έως 17 άτομα και περιλαμβά-
νουν αρκετά ενήλικα άτομα και των δύο
φύλων. Το είδος αυτό είναι δραστήριο
και στην διάρκεια της ημέρας και στην
διάρκεια της νύχτας. Τρέφονται κυρίως
με φρούτα, φύλλα, άνθη, έντομα και μι-
κρά αρθρόποδα.

Ο Λεμούριος με την δακτυλιδωτή ουρά
(Lemur catta) είναι το πιο αναγνωρίσιμο
ενδημικό πρωτεύον του νησιού και έχει
επιλεγεί ως το σύμβολο για τα εθνικά
πάρκα της Μαδαγασκάρης. Το 2017, ε-
κτιμάται ότι μόνο περίπου 2.000 λεμού-
ριοι με την δακτυλιδωτή ουρά έχουν α-
πομείνει στην άγρια φύση, καθιστώντας
την απειλή εξαφάνισης πολύ πιο σοβαρή
από ό,τι πιστευόταν προηγουμένως.

Η τουριστική ανάπτυξη της περιοχής
μείωσε τις παραπάνω απειλές καθώς ο
τουρισμός αποτελεί σημαντική πηγή ει-
σοδήματος για τους κατοίκους. Η μεγα-
λύτερη απειλή που αντιμετωπίζει τώρα
το εθνικό πάρκο Isalo είναι η εισβολή
ξενικών ειδών τροπικών φυτών, κυρίως
δένδρων και θάμνων, που διαταράσ-
σουν την οικολογική ισορροπία αυτού
του μοναδικού οικοσυστήματος της πε-
ριοχής αυτής.

Ο συνεργάτης της Φιλοδασικής, 
Παύλος Μπάτσιος, 

στο αειθαλές υγρό δάσος που έχει 
αναπτυχθεί κατά μήκος ενός φαραγγιού.
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Φανταστείτε εάν κάθε ζώο και φυτό
στον πλανήτη κατέληγε σε έναν μό-
νο πληθυσμό. Αν τα λιοντάρια εξα-
φανιστούν σε όλη τη Γη εκτός από
μια μικρή γωνιά της Κένυας, τα θή-
ραματά τους που κρατούν υπό έλεγ-
χο θα αυξάνονταν ανεξέλεγκτα ο-
πουδήποτε αλλού. Εάν τα σπουργί-
τια έπαυαν να υπάρχουν σε όλους
τους τόπους εκτός από ένα ολλανδι-
κό δάσος, τα φυτά των οποίων οι
σπόροι διασκορπίζονται με την βοή-
θειά τους, θα αντιμετώπιζαν πρό-
βλημα σε αυτές τις περιοχές. Αν οι
μέλισσες απομονωθούν μόνο σε ένα
αμερικανικό λιβάδι, στις υπόλοιπες
περιοχές τα λουλούδια που επικο-
νιάζουν θα αποτύχουν να αναπαρα-
χθούν. Κανένα από αυτά τα είδη δεν
θα εξαφανιζόταν με την έννοια της
λέξης, αλλά θα βρισκόμασταν όλοι
σε πολύ κακή κατάσταση.

Σε ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΜΗ
το 30% των σπονδυλωτών ζώων

Η μείωση των πληθυσμών των χερσαίων σπονδυλωτών, όπως εξηγείται με αυτά τα τέσσε-
ρα είδη, περιλαμβάνουν είδη με διαφορετική κατάσταση διατήρησης (π.χ. «μειωμένου ενδια-
φέροντος», «κρισίμως κινδυνευόντων»), τρέχον γεωγραφικό εύρος (π.χ. μεγάλο, πολύ περιο-
ρισμένο) και αφθονία (π.χ. κοινό, σπάνιο). Τα δεδομένα σχετικά με την κατάσταση διατήρη-
σης, το τρέχον γεωγραφικό εύρος και την αφθονία προέρχονται από την IUCN. 
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γραφικής κατανομής ως μέτρο για την απώ-
λεια πληθυσμού, η μελέτη διαπιστώνει ότι
περισσότερο από το 30% των σπονδυλω-
τών ειδών μειώνεται στο μέγεθος και το εύ-
ρος του πληθυσμού. Από τα 177 θηλαστικά
που αναλύθηκαν, όλα έχουν χάσει το 30% ή
και περισσότερο της γεωγραφικής τους πε-
ριοχής. Περισσότερο από το 40% των 177
θηλαστικών έχουν χάσει πάνω από το 80%
της γεωγραφικής κατανομής τους. Ιδιαίτε-
ρα έντονα έχουν πληγεί τα θηλαστικά της
νότιας και νοτιοανατολικής Ασίας, όπου
σύμφωνα με την έρευνα, όλα τα μεγάλα θη-
λαστικά έχουν χάσει περισσότερο από το
80% των γεωγραφικών τους περιοχών.

Συγκεκριμένα, τα τσιτάχ έχουν μειωθεί
σε περίπου 7.000 άτομα, λιγότεροι από
5.000 παραμένουν οι ουραγκοτάγκοι στο
Βόρνεο και τη Σουμάτρα, τα αφρικανικά
λιοντάρια έχουν μειωθεί κατά 43% από το
1993, οι παγκολίνοι (το πιο εμπορεύσιμο
ζώο στον κόσμο) έχουν «αποδεκατιστεί»

και οι καμηλοπαρδάλεις έχουν φθασει κάτω
από 100.000 άτομα. Η τεράστια απώλεια
πληθυσμών και ειδών είναι ένα προοίμιο
για την εξαφάνιση πολλών ειδών και για
την καταστροφή των φυσικών συστημάτων
που κάνουν τον ανθρώπινο πολιτισμό εφι-
κτό.

Η απώλεια πληθυσμών και της βιολογι-
κής ποικιλομορφίας έχει τεράστια σημασία
όχι μόνο επειδή είναι προοίμιο της εξαφάνι-
σης ειδών και είναι ηθικά απαράδεκτο. Οι
απώλειες πληθυσμών μας στερούν κρίσιμες
υπηρεσίες που μας παρέχουν τα οικοσυστή-
ματα, όπως η επικονίαση των καλλιεργειών
από τις μέλισσες, ο έλεγχος των παρασίτων,
ο καθαρισμός των υδάτων από τους υγρο-
τόπους και η διατήρηση ενός βιώσιμου κλί-
ματος. Χάνουμε επίσης πολύπλοκα οικολο-
γικά δίκτυα που περιλαμβάνουν ζώα, φυτά
και μικροοργανισμούς, γεγονός που οδηγεί
σε λιγότερο ανθεκτικά οικοσυστήματα. Και
χάνουμε τις γενετικές πληροφορίες που

O
καθηγητής Οικολογίας του Αυτό-
νομου Εθνικού Πανεπιστημίου
του Μεξικού, Gerardo Ceballos,
με αυτήν τη σκέψη, προσπαθεί

να δείξει ότι το να επικεντρώνονται οι επι-
στήμονες αποκλειστικά στην έννοια της ε-
ξαφάνισης μπορεί να τους οδηγήσει να υπε-
ρεκτιμούν την κατάσταση της υγείας του
πλανήτη. Η εξαφάνιση προφανώς έχει ση-
μασία. Εάν ένα είδος εξαλειφθεί εντελώς,
αυτό είναι μια σημαντική και μη αναστρέ-
ψιμη απώλεια. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε
ότι η εξαφάνιση ενός είδους είναι μόνο το
τελικό στάδιο μιας μεγάλης διαδικασίας α-
πωλειών. Πριν εξαφανιστεί ένα είδος, εξα-
φανίζονται οι πληθυσμοί του πρώτα τοπικά.
Και κάθε μία από αυτές τις τοπικές εξαφα-
νίσεις έχει επίσης σημασία.

Ο καθηγητής Gerardo Ceballos μαζί με
άλλους επιστήμονες, δημοσίευσαν πρό-
σφατα μια μελέτη, που δείχνει ότι οι πληθυ-
σμοί ζώων σε ολόκληρο τον κόσμο μειώνο-
νται τόσο γρήγορα που οι επιστήμονες λένε
ότι μια διαδικασία «βιολογικής εξόντωσης»
βρίσκεται σε εξέλιξη. Στην πρώτη τέτοια
παγκόσμια αξιολόγηση των πληθυσμιακών
τάσεων, διαπιστώθηκε ότι περισσότερο από
το 30% όλων των σπονδυλωτών ειδών μει-
ώνεται σε αριθμό. Οι ερευνητές ζητούν να
περιοριστούν οι βασικές αιτίες αυτών των
απωλειών, δηλαδή οι ανθρώπινες δραστη-
ριότητες.

Αυτή η νέα μελέτη, που δημοσιεύτηκε
στα Πρακτικά της Εθνικής Ακαδημίας Επι-
στημών των ΗΠΑ (PNAS), αντί να συγκε-
ντρωθεί στις εξαφανίσεις ειδών, επικεντρώ-
νεται στην μείωση των πληθυσμών των ει-
δών. Οι ερευνητές χαρτογράφησαν τις κα-
τανομές των 27.600 ειδών θηλαστικών,
πουλιών, ερπετών και αμφιβίων –ένα δείγ-
μα που αντιπροσωπεύει σχεδόν τα μισά
γνωστά χερσαία είδη σπονδυλωτών. Ανα-
λύθηκαν επίσης οι απώλειες πληθυσμού σε
ένα δείγμα 177 καλά μελετημένων θηλα-
στικών μεταξύ του 1990 και του 2015.

Χρησιμοποιώντας τη μείωση της γεω-

Το ποσοστό των ειδών των χερσαίων σπονδυλωτών των οποίων οι πληθυσμοί φθίνουν,
όπως ταξινομούνται από την IUCN ως «απειλούμενα» (συμπεριλαμβανομένων των «κρισί-
μως κινδυνεύοντων», «κινδυνεύοντων», «τρωτών» και «σχεδόν απειλουμένων») ή «μειω-
μένου ενδιαφέροντος» (συμπεριλαμβανομένων των «μειωμένου ενδιαφέροντος» και των
«ανεπαρκώς γνωστών»). Ο αριθμός αυτός υπογραμμίζει ότι ακόμη και τα είδη που δεν έ-
χουν ακόμη χαρακτηριστεί ως απειλούμενα (περίπου 30% στην περίπτωση όλων των σπον-
δυλωτών) μειώνονται. Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται στην περίπτωση των πτηνών, για
τα οποία το 55% περίπου των φθινόντων ειδών εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται ως «μειω-
μένου ενδιαφέροντος».
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μπορεί στο μέλλον να αποδειχθούν ζωτικής
σημασίας για την επιβίωση των ειδών σε έ-
να ταχέως μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περι-
βάλλον.

Οι συγγραφείς προτείνουν ότι οι προη-
γούμενες εκτιμήσεις για τους ρυθμούς πα-
γκόσμιας εξαφάνισης ήταν πολύ χαμηλές,
εν μέρει επειδή οι επιστήμονες ήταν υπερ-
βολικά επικεντρωμένοι στην πλήρη εξαφά-
νιση ενός είδους. Αλλά δεν είναι μόνο το εί-
δος που αντιμετωπίζει την πλήρη κατάρ-
ρευση για το οποίο πρέπει να ανησυχούμε.
Η εξαφάνιση του τοπικού πληθυσμού, όπου
ένα είδος εξαφανίζεται από μια συγκεκρι-

μένη περιοχή, αλλά όχι από ολόκληρο τον
πλανήτη, είναι ένα «προοίμιο για την εξα-
φάνιση ειδών». Είναι οι μειώσεις στους
πληθυσμούς ζώων που δεν έχουν ακόμη χα-
ρακτηριστεί ως απειλούμενα, που αποτε-
λούν δείκτες της μαζικής εξαφάνισης. Το
κοινό χελιδόνι, για παράδειγμα, εξακολου-
θεί να αριθμεί εκατομμύρια, αλλά οι αριθ-
μοί αυτοί φθίνουν και τα πουλιά εξαφανίζο-
νται από πολλά μέρη της εμβέλειάς τους.
Σύμφωνα με τη μελέτη ακόμη και αυτά τα
κοινά είδη μειώνονται, απειλούνται και τε-
λικά θα εξαφανιστούν.

Η μελέτη χαρακτηρίζει τη μείωση των

πληθυσμών των ζώων ως μια «παγκόσμια
επιδημία» και μέρος της «τρέχουσας έκτης
μαζικής εξαφάνισης» που προκαλείται από
τον άνθρωπο. Οι προηγούμενες πέντε ήταν
φυσικά φαινόμενα. Τώρα πιστεύεται ότι η
Γη έχει εισέλθει σε μια εποχή μαζικής εξα-
φάνισης που όμοιά της δεν υπήρξε από ό-
ταν οι δεινόσαυροι εξαφανίστηκαν πριν α-
πό 66 εκατομμύρια χρόνια. Η εξαφάνιση α-
πειλεί τεράστιους αριθμούς ειδών χάρη
στους ανθρώπους που επεκτείνονται σε ο-
λόκληρο τον πλανήτη εις βάρος των ζωι-
κών ενδιαιτημάτων, διαδίδοντας την εξά-
πλωση των χωροκατακτητικών ειδών, την
λαθροθηρία, την υπεραλίευση και τη ρύ-
πανση του περιβάλλοντος. Η κλιματική αλ-
λαγή αποτελεί επίσης σημαντική απειλή.
Το αποτέλεσμα είναι η συντηρητική εκτί-
μηση ότι 200 είδη έχουν εξαφανιστεί τα τε-
λευταία 100 χρόνια.

Σύμφωνα με τους συγγραφείς της έρευ-
νας, η συνολική έκταση των απωλειών πλη-
θυσμού καθιστά σαφές ότι ο κόσμος δεν έχει
χρόνο για χάσιμο για την αντιμετώπιση των
ζημιών που υφίσταται η βιοποικιλότητα. Δη-
λώνουν: «Τονίζουμε ότι η έκτη μαζική εξα-
φάνιση είναι ήδη εδώ και το παράθυρο για
αποτελεσματική δράση είναι πολύ μικρό, ί-
σως δύο ή τρεις δεκαετίες το πολύ. Όλα τα
σημάδια δείχνουν όλο και πιο ισχυρές πιέ-
σεις στη βιοποικιλότητα κατά τις επόμενες
δύο δεκαετίες, πράγμα που δημιουργεί μια
θλιβερή εικόνα για το μέλλον της ζωής, συ-
μπεριλαμβανομένης της ανθρώπινης ζωής».

Οι συγγραφείς της μελέτης ζητούν να α-
ναληφθεί δράση για να σταματήσουν τα
βαθύτερα αίτια της μείωσης των πληθυ-
σμών των χερσαίων σπονδυλωτών –κυρίως
ο ανθρώπινος υπερπληθυσμός και η υπερ-
κατανάλωση– και προτείνουν η κοινωνία
να απομακρυνθεί από τον μύθο ότι «η αέ-
ναη ανάπτυξη μπορεί να συμβεί σε ένα πε-
περασμένο πλανήτη». Υπάρχει μόνο μία
συνολική λύση, και αυτή είναι να μειωθεί η
κλίμακα της ανθρώπινης επιχείρησης. Η
αύξηση του πληθυσμού και η αύξηση της
κατανάλωσης μεταξύ των πλουσίων την
προωθούν.

Πηγή: Ceballos, G., Ehrlich, P. R., & Dirzo, R.
(2017). Biological annihilation via the ongoing sixth
mass extinction signaled by vertebrate population loss-
es and declines. Proceedings of the National Academy
of Sciences. 

Ποσοστό εξαφάνισης τοπικού πληθυσμού για 177 είδη θηλαστικών ανά επιφάνεια, ως έν-
δειξη της σοβαρότητας των κρίσεων μαζικής εξαφάνισης. Παρατηρούμε ότι μεγάλες περιο-
χές σε όλες τις ηπείρους έχουν χάσει το 50% ή και περισσότερο των πληθυσμών των θηλα-
στικών που αξιολογήθηκαν.
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το κεφάλαιο αυτής της έκθεσης, έχει κάνει εργασίες σχετικά με τα
χαρακτηριστικά ευφλεκτότητας των φυτών και αποκαλύπτει τα ευ-
ρήματά της. Πολλές έρευνες πυρκαγιάς επικεντρώνονται στις ευρεί-
ες επιπτώσεις της πυρκαγιάς, όπως το μεταβαλλόμενο κλίμα. Ωστό-
σο, δεν πρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις διαχείρισης πυρκαγιάς,
χωρίς πληροφορίες σχετικά με τις επιδράσεις των αλλαγών στην ευ-
φλεκτότητα του τοπίου που προκύπτουν από αλλαγές στη σύνθεση
των φυτών. Για τη δημιουργία ενός ανθεκτικού στην πυρκαγιά τοπί-
ου στο μέλλον, θα απαιτούνταν από τους διαχειριστές της γης να ε-
ξετάσουν το ενδεχόμενο να αποφύγουν τη φύτευση μεγάλων μονο-
καλλιεργειών πολύ εύφλεκτων ειδών - όπως συνέβη στη Χιλή. 

Άλλοι τίτλοι της φετινής έκθεσης περιλαμβάνουν:

• Ο αριθμός των φυτών των οποίων έχει αποκωδικοποιηθεί ολόκλη-
ρο το γονιδίωμα ανέρχεται σήμερα σε 225 και έχει αυξηθεί κατά
περισσότερο από 60% τον τελευταίο χρόνο μόνο. 

• Το επίκεντρο της έκθεσης αυτής της χρονιάς είναι η Μαδαγασκάρη
και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το 83% των 11.138 ιθαγενών
ειδών αγγειακών φυτών της Μαδαγασκάρης δεν εμφανίζονται
πουθενά αλλού στη γη.

• Στο πλαίσιο της πολιτικής διατήρησης των φυτών, ως αποτέλεσμα
της διάσκεψης των συμβαλλομένων μερών της CITES (CoP17),
προστέθηκαν περισσότερα από 304 είδη σε περισσότερα από
31.517 είδη φυτών που απαριθμούνται στα παραρτήματα CITES -
καταλόγους ειδών που παρέχουν διαφορετικά επίπεδα ή είδη προ-
στασίας από υπερβολική εκμετάλλευση. Αποκαλύπτει ότι υπάρ-
χουν πολλά ατομικά είδη ορχιδέας που είναι βρίσκονται υπό απει-
λή εξαφάνισης, όπως πολλές ορχιδέες της Μαδαγασκάρης. Το νό-
μιμο εμπόριο φυτών σύμφωνα με την σύμβαση CITES στην ΕΕ το
2014 ανήλθε σε 286 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ με 2.320 εισαγό-
μενα φυτικά taxa (είδη και υποείδη). Το παράνομο εμπόριο εντός
της ΕΕ σε άγρια είδη εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 8-20 δις ευρώ ε-
τησίως (ΕΕ 2016).

• 6.075 είδη αγγειακών φυτών τεκμηριώνονται τώρα ως είδη-εισβο-
λείς. Η έκθεση αποκαλύπτει ότι το 44% των μελετών για τον έλεγ-
χο των φυτών-εισβολέων σε φυσικά οικοσυστήματα εξετάζει τη
χρήση χημικών μεθόδων.

• Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι υπάρχει μόνο αντιστοιχία 53% μετα-
ξύ Σημαντικών Φυτών (IPAs) και Σημαντικών Περιοχών για τα
Πτηνά και τη Βιοποικιλότητα (IBA) σε ολόκληρη την Ευρώπη και
την περιοχή της Μεσογείου.

• Ο κίνδυνος εξαφάνισης εξετάζεται σε μεγαλύτερο βάθος φέτος από
την οπτική γωνία των φυτικών χαρακτηριστικών που βοηθούν στην
πρόβλεψη της τύχης τους, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι τα ε-
πίφυτα μπορεί να είναι πιο ευάλωτα στην εξαφάνιση από ότι άλλα
φυτά. Υποστηρίζει ότι απαιτούνται αξιόπιστοι παράγοντες πρόβλε-
ψης του κινδύνου εξαφάνισης για να βελτιωθεί ο σχεδιασμός διατή-
ρησης και προστασίας. Αυτή είναι η πρώτη ανασκόπηση σε αυτή
την κλίμακα που εξετάζει τα στοιχεία για τα χαρακτηριστικά που θα
μπορούσαν να επηρεάσουν τον κίνδυνο εξαφάνισης στα φυτά.

Σ
ύμφωνα με τη νέα ετήσια έκθεση «Η κατάσταση των φυ-
τών του κόσμου», την οποία δημοσιεύουν οι Βασιλικοί Βο-
τανικοί Κήποι Kew της Βρετανίας, ο παγκόσμιος «Άτλα-
ντας» των φυτών εμπλουτίσθηκε με 1.730 νέα είδη που α-

ναγνωρίσθηκαν το 2016. Πολλά από τα νέα είδη φυτών έχουν και οι-
κονομική αξία, καθώς θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως τροφές,
φάρμακα ή ξυλεία. Μερικά όμως από αυτά τα φυτά αντιμετωπίζουν
κίνδυνο εξαφάνισης, σύμφωνα με τους βοτανολόγους.

Σύμφωνα με την καθηγήτρια Κάθι Γουίλις, επιστημονική διευθύ-
ντρια των Κήπων Kew, όπου διατηρούνται περίπου 10.000 είδη φυ-
τών, δυστυχώς πολλοί άνθρωποι συνεχίζουν να μη συνειδητοποιούν
πως «τα φυτά αποτελούν το πιο σημαντικό πράγμα, αποτελώντας το
υπόβαθρο για όλες τις πλευρές της ζωής πάνω στη Γη και για την αν-
θρώπινη ευημερία. Όπως προειδοποίησε σε δηλώσεις της στο BBC
και στο New Scientist, αν χαθούν σημαντικές καλλιέργειες ή φυτά ό-
πως τα αυτά που αφαιρούν διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαι-
ρα, που διατηρούν και εμπλουτίζουν το χώμα, που παρέχουν φάρμα-
κα και καύσιμα, τότε αυτό θα είναι το τέλος της ανθρωπότητας.

Όσον αφορά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα φυτά, η
έκθεση θεωρεί ότι θα υπάρξουν νικητές και χαμένοι και ότι το πλεο-
νέκτημα το έχουν τα φυτά που διαθέτουν παχύτερα φύλλα, βαθύτε-
ρες ρίζες (για να βρίσκουν νερό) και υψηλότερη πυκνότητα ξύλου.

Επιπλέον σύμφωνα με την έκθεση, τουλάχιστον 28.187 φυτικά εί-
δη καταγράφονται ως φαρμακευτικά φυτά. Θίγει επίσης το ζήτημα
ότι στις δημοσιεύσεις φαρμακευτικών κανονιστικών πράξεων ανα-
φέρονται λιγότερα από το 16% (4.478) των ειδών που χρησιμοποι-
ούνται στα φυτικά φάρμακα και αποκαλύπτει ότι υπάρχουν 15 εναλ-
λακτικές ονομασίες για κάθε φαρμακευτικό είδος. Η έκθεση υποδει-
κνύει το πώς αυτό μπορεί να βελτιωθεί στις βάσεις δεδομένων όπως
η Kew’s Medicinal Plant Names Service.

Η έκθεση εξετάζει επίσης τα μεγάλα ζητήματα που αντιμετωπίζει
η υγεία των φυτών παγκοσμίως, με έμφαση στις μεθόδους που χρη-
σιμοποιούνται για τον έλεγχο της εξάπλωσης των παρασίτων και των
παθογόνων παραγόντων. Υπολογίζει ότι αν δεν σταματήσει η εξά-
πλωση των ξενόφερτων παρασίτων και των παθογόνων οργανισμών,
το δυνητικό κόστος για την παγκόσμια γεωργία θα ανέρχεται στα
540 δισ. δολάρια ετησίως. Ο κύριος λόγος για την έκταση του προ-
βλήματος είναι η αύξηση του εμπορίου και των μετακινήσεων λόγω
της παγκοσμιοποίησης που συνέβαλε στη διάδοση επιβλαβών και
παθογόνων οργανισμών σε όλο τον κόσμο. Το εμπόριο ζώντων φυ-
τών είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο και η έκθεση αναγνωρίζει την ανάγκη
αυστηρότερων μέτρων βιοασφάλειας.

Η έκθεση απαριθμεί τα 20 πρώτα γνωστά παράσιτα και τις προ-
σπάθειες για τον έλεγχο τους. Ο αραβόσιτος στην Αφρική αποδεκα-
τίζεται από το Armyworm που οδηγεί στην πείνα καθώς και στις αυ-
ξανόμενες τιμές των τροφίμων παγκοσμίως.

Η έκθεση αποκαλύπτει ότι κάθε χρόνο περίπου 340 εκατομμύρια
εκτάρια της επιφάνειας της Γης καίγονται, έκταση μεγαλύτερη από
το μέγεθος της Ινδίας. Η Sarah Wyse του Kew, η οποία συνυπέγραψε

ΝΕΑ ΕΙΔΗ ΦΥΤΩΝ 
Εμπλουτίστηκε ο παγκόσμιος «Άτλαντας» 
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Τ
ο «σύννεφο της Αποκάλυ-
ψης» εμφανίστηκε το Σάββα-
το 10 Ιουνίου 2017, στον ου-
ρανό της νότιας Σουηδίας, και

όπως ήταν φυσικό προκάλεσε την έκ-
πληξη και τον θαυμασμό όσων το είδαν.
Κάποιοι πρόλαβαν να το φωτογραφί-
σουν και να ανεβάσουν στη συνέχεια τις
εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης. Πρόκειται για ένα μακρύ σύννεφο,
το οποίο μοιάζει με σωλήνα και έχει κυ-
ματοειδή κίνηση. Η επιστημονική του
ονομασία είναι Volutus και είναι ένα α-
πό τα 12 νέα είδη σύννεφων που προ-
στέθηκαν στο Διεθνή Άτλαντα Νεφών
του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Ορ-
γανισμού.

Το σημερινό διεθνές σύστημα λατινι-
κής ταξινόμησης των νεφών χρονολο-
γείται από το 1803, όταν ο ερασιτέχνης
μετεωρολόγος Luke Howard έγραψε το
δοκίμιό του για τα σύννεφα (The Essay
on the Modifications of Clouds). Υπάρ-
χουν δέκα βασικά «γένη» νεφών, τα ο-
ποία ορίζονται ανάλογα με το πού σχη-
ματίζονται στον ουρανό και την κατά
προσέγγιση εμφάνισή τους. Ο νέος Διε-
θνής Άτλαντας Νεφών δεν έχει κάνει
προσθήκες σε αυτά τα 10 γένη.

Τα σύννεφα υψηλού επιπέδου συνή-
θως έχουν μια βάση πάνω από περίπου
5.000 μέτρα (16.500 πόδια). Τα σύννε-
φα μεσαίου επιπέδου έχουν βάση που
συνήθως κυμαίνεται από 2.000 έως
7.000 μέτρα (6.500 έως 23.000 πόδια).
Και τα σύννεφα χαμηλού επιπέδου συ-
νήθως έχουν τη βάση τους σε μέγιστη α-
πόσταση 2.000 μέτρων (6.500 πόδια).

Τα περισσότερα ονόματα σύννεφων
περιέχουν λατινικά προθέματα και επι-
θέματα τα οποία, όταν συνδυάζονται,
δίνουν μια ένδειξη του χαρακτήρα του
σύννεφου. Αυτά περιλαμβάνουν:
• Alto: μεσαίο επίπεδο (αν και λατινικό

για υψηλό).
• Cirrus / cirro: σαν φτερωτό.

Τριάντα χρόνια μετά, το 2017, ο ψη-
φιοποιημένος χάρτης περιέχει 12 νέα εί-
δη νεφών, όπως το νέφος «ασπέριτας»
(asperitas) που μοιάζει με κύμα και για
πρώτη φορά είχε εντοπισθεί το 2006 πά-
νω από την Αϊόβα των ΗΠΑ. Ο ψηφια-
κός Άτλας περιέχει και άλλα νέα νέφη ή
χαρακτηριστικά νεφών με λατινικά ονό-
ματα όπως cavum (νέφος με ουρά), mu-
rus (μοιάζει με τείχος), volutus (σαν ο-
ριζόντιος σωλήνας), fluctus, flamma-
genitus (νέφη από πυρκαγιές), αλλά και
τα νέφη (contrails) που αφήνουν πίσω
τους τα αεροπλάνα. 

Η τεχνολογία και η δυνατότητα των
πολιτών να τραβούν φωτογραφίες με τα
κινητά τους έχει πολλαπλασιάσει τον ε-
ντοπισμό νέων νεφών τα τελευταία χρό-
νια. Αυτό σημαίνει ότι ο Άτλας πιθανώς
θα εμπλουτισθεί κι άλλο στο μέλλον.

Παρ’ όλα αυτά, οι μετεωρολόγοι δεν
είναι πάντα σίγουροι τι αποτελεί νέφος
και τι όχι.

• Cumulus / Cumulo: συσσωρευμένο /
διογκωμένο.

• Nimbus / nimbo: που φέρνει βροχή.
• Stratus / strato: επίπεδο / με διαστρω-

μάτωση και λείο.
Τα 10 γένη υποδιαιρούνται σε «είδη»,

τα οποία περιγράφουν το σχήμα και την
εσωτερική δομή και τις «ποικιλίες», που
περιγράφουν τη διαφάνεια και τη διάτα-
ξη των σύννεφων. Συνολικά υπάρχουν
περίπου 100 συνδυασμοί.

Ο Διεθνής Άτλας Νεφών (Cloud Atlas),
που ξεκίνησε το 1896, αποτελεί το παγκό-
σμιο εργαλείο αναφοράς για την παρατή-
ρηση και ταυτοποίηση των διαφόρων νε-
φών και ένα πολύτιμο εργαλείο για την
πρόγνωση καιρού. Ο Παγκόσμιος Μετεω-
ρολογικός Οργανισμός (WMO) κυκλοφό-
ρησε για πρώτη φορά την νέα ψηφιακή
έκδοση του Άτλαντα, προσβάσιμη σε ό-
λους στη διεύθυνση https://www.wmo-
cloudatlas.org/home.html. Ο Άτλας είχε
να ανανεωθεί από το 1987. 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΗΚΑΝ 12 ΝΕΑ ΕΙΔΗ ΝΕΦΩΝ

Το σύννεφο - ρολό ή αλλιώς Stratocumulus volutus
που φωτογραφήθηκε στην Νότια Σουηδία. Φωτογραφία: Minette Lindberg.
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Ε
πιστήμονες δημοσίευσαν μια πολύ ενδιαφέρουσα έ-
ρευνα σχετικά με τα φυτά που αναπτύσσονται σε
μια περιοχή στη Νέα Ζηλανδία με ιδιαίτερη ηφαι-
στειακή δραστηριότητα, όπου οι θερμοκρασίες του

εδάφους μπορούν να φθάσουν τους 98,5° C, όπου και βρέθη-
καν αρκετά είδη που μπορούν να επιβιώσουν στις ακραίες
συνθήκες. Νεοζηλανδοί ερευνητές εξέτασαν 15 από τα γεω-
θερμικά πεδία του Τούπο, στο Νορθ Άιλαντ της Νέας Ζηλαν-
δίας, διάσημα για τις θερμοπηγές και τα γκέιζερ. Στα πεδία
αυτά, το πυκνό δάσος της περιοχής δίνει τη θέση του σε χαρα-
κτηριστική χαμηλή βλάστηση.

Όπως αναφέρει το περιοδικό New Scientist οι ερευνητές
συνέλεξαν δείγματα φυτών και χώματος για χημικές αναλύ-
σεις και μέτρησαν τη θερμοκρασία του εδάφους 10 εκατοστά
κάτω από την επιφάνεια. Σε γενικές γραμμές, το έδαφος κοντά
σε υδροθερμικά πεδία είναι ακραία αλκαλικό ή όξινο και συ-
χνά περιέχει υψηλές συγκεντρώσεις στοιχείων τοξικών για
την βλάστηση, όπως το θείο και το αλουμίνιο. Παρ’ όλα αυτά,
η χημεία του εδάφους στα σημεία που εξετάστηκαν ήταν λιγό-
τερο σημαντικός περιοριστικός παράγοντας για την ανάπτυξη
των φυτών σε σχέση με τη θερμοκρασία του εδάφους.

Ελάχιστα ήταν τα αγγειόσπερμα φυτά που ανθίζουν. Στο α-

κραίο οικοσύστημα κυριαρχούσαν τα βρύα και τα Μαρσα-
ντιόφυτα (liverworts), δύο κατηγορίες φυτών που εμφανίστη-
καν νωρίς στην εξέλιξη των φυτικών ειδών.

Το ρεκόρ αντοχής στις υψηλές θερμοκρασίες αποδόθηκε σε
ένα βρύο με την ονομασία «Campylopus pyriformis», το οποίο
ήταν γνωστό ότι αναπτύσσεται σε μεγάλο εύρος κλιματικών
συνθηκών. Άλλα δύο είδη, ένας ενδημικός θάμνος της Νέας
Ζηλανδίας και ένα βρύο με μεγάλη εξάπλωση στους τροπι-
κούς, βρέθηκαν σε περιοχές όπου το έδαφος ήταν μερικούς
βαθμούς πιο δροσερό, στους 68° C. Δεδομένου ότι η θερμο-
κρασία του εδάφους σε τέτοιες περιοχές αυξάνεται με το βά-
θος, ακόμη και αυτά τα θερμικά ανεκτά είδη περιορίζονται στα
κορυφαία λίγα εκατοστά του εδάφους. Έχουν προσαρμοστεί έ-
χοντας μικρές ρίζες ή ρίζες που απλώνονται πλευρικά αντί
προς τα κάτω. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι κανένα φυτό δεν
μπορεί να επιβιώσει σε θερμοκρασίες άνω των 80° C.

Σύμφωνα με την μελέτη, δεδομένου ότι αυτά τα φυτά ακμά-
ζουν σε αυτές τις ακραίες θερμοκρασίες, ίσως πρόκειται για έ-
να από τα ελάχιστα οικοσυστήματα που δεν απειλούνται από
την κλιματική αλλαγή. 

Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal
of the Royal Society of New Zealand.

ΦΥΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ
σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες
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Σ
ύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊ-
κού Πληροφοριακού Συστήματος
Δασικών Πυρκαγιών (European

Forest Fire Information System – EFFIS),
φέτος στην Ελλάδα, από την αρχή της
αντιπυρικής περιόδου έως και τις 12 Σε-
πτεμβρίου οι καμένες εκτάσεις έφτασαν
τα 171.240 καμένα στρέμματα. Οι με-
γαλύτερες πυρκαγιές έλαβαν χώρα στη
Ζάκυνθο (συνολικά 35.170 στρέμματα
υπολογίζοντας και τις νέες πυρκαγιές
που ξέσπασαν στις 25-26 Αυγούστου),
στον Κάλαμο Αττικής (28.390 στρέμμα-
τα), στα Κύθηρα (29.630 στρέμματα)
και στην Ανατολική Μάνη (23.410
στρέμματα). Και φέτος είχαμε μεγάλες
πυρκαγιές στον νομό Αττικής, όπως
στον Κάλαμο, στο Λαγονήσι, στις Σπέ-
τσες και στα Κύθηρα, ενώ θα μπορούσε
η κατάσταση να ήταν χειρότερη αν δεν
έσβηνε με την έγκαιρη επέμβαση της
Πυροσβεστικής η φωτιά στην Καισα-
ριανή, στις παρυφές του Υμηττού, όπου
κινδύνευσαν κατοικίες και το Αισθητικό
Δάσος.

Για άλλη μια χρονιά οι πυρκαγιές ανέ-
δειξαν τις αδυναμίες του κρατικού μη-
χανισμού. Σήμερα υπάρχει μια πολυδιά-
σπαση αρμοδιοτήτων και κονδυλίων,
μεταξύ δασικής υπηρεσίας, δήμων, πε-
ριφερειών και κεντρικού κράτους, που
έχει αποδειχθεί μη αποδοτική. Η μακρό-
χρονη υποβάθμιση της Δασικής Υπηρε-
σίας, εντάθηκε τα χρόνια της κρίσης κα-
θώς υπάρχει μεγάλο έλλειμμα σε επι-
στημονικό προσωπικό. Το αποτέλεσμα
είναι οι υπηρεσίες να είναι υποστελεχω-
μένες, ενώ έχουν αναλάβει περισσότερο
έργο, όπως η συμβολή τους στην εκπό-
νηση των δασικών χαρτών. 

Δυστυχώς όπως έχει φανεί πολλές φο-
ρές, τα χρήματα που λαμβάνουν οι δή-
μοι για έργα πρόληψης σε εκτάσεις δα-
σικού χαρακτήρα που βρίσκονται εντός
του χώρου ευθύνης τους και στα οποία
περιλαμβάνονται και αστικά άλση και
πάρκα, είτε δεν επαρκούν, είτε δεν πη-
γαίνουν για τον σκοπό αυτό.

Όσον αφορά την καταστολή των πυρ-
καγιών, στην Ελλάδα η Πυροσβεστική

έχει να αντιμετωπίσει έναν συνδυασμό
προβλημάτων: Τη μειωμένη επιχειρη-
σιακή ετοιμότητα λόγω ελλείψεων σε ε-
ναέρια μέσα και εξοπλισμό, την ανε-
παρκή συντήρηση των οχημάτων και
την ανεπαρκή δασοπροστασία από τους
φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι φετι-
νοί καύσωνες δημιούργησαν ακραίες
συνθήκες που έκαναν πιο δύσκολο το
έργο των πυροσβεστών, ειδικά στα δά-
ση στα οποία δεν είχαν παρθεί τα σωστά
μέτρα πρόληψης.

Για την επιτυχή αντιμετώπιση των
πυρκαγιών, πρέπει να δοθεί προτεραιό-
τητα στην πρόληψη και τη σωστή δια-
χείριση των δασικών εκτάσεων. Σύμ-
φωνα με τους επιστήμονες του Ευρω-
παϊκού Ινστιτούτου Δασών, οι δράσεις
που απαιτούνται είναι η ενεργός διαχεί-
ριση των δασών με σκοπό τη μείωση
της καύσιμης ύλης, η αυξημένη ετοιμό-
τητα, ακόμα και σε περιοχές που είχαν
σπάνια φωτιές στο παρελθόν, και η επα-
νεξέταση των αιτιών των πυρκαγιών
στο πλαίσιο του φαινομένου της κλιμα-

2017
ΠΥΡΚΑΓIEΣ
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τικής αλλαγής και του τρόπου που επη-
ρεάζει τα δάση.

Δεν αντιμετωπίζει μόνο η Ελλάδα
πρόβλημα με τις πυρκαγιές. Σύμφωνα
με το European Forest Fire Information
Service (EFFIS), σε χώρες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης έως τα μέσα Αυγού-
στου, φέτος έχουν ξεσπάσει πάνω από
1.000 δασικές πυρκαγιές, αριθμός σχε-
δόν τρεις φορές μεγαλύτερος από τον
μέσο όρο της περιόδου 2008-16. Επίσης
φέτος έχουν καεί σχεδόν 6 εκατομμύρια
στρέμματα, έναντι τoυ μέσου όρου λίγο
πάνω από 1,5 εκατομμύριο στρέμματα
την περίοδο 2008-16.

Η κατακόρυφη αύξηση των πυρκα-
γιών έχει προκαλέσει την αναζωπύρωση
της συζήτησης σχετικά με τον ρόλο της
κλιματικής αλλαγής στην επιδείνωση
του φαινομένου. Εκτός από την Ευρώ-
πη, η κατάσταση έχει επιδεινωθεί και
στις ΗΠΑ. Πολλές επιστημονικές μελέ-
τες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ό-
τι την τρέχουσα δεκαετία ξεσπούν σχε-
δόν πέντε φορές περισσότερες δασικές
πυρκαγιές στις δυτικές Ηνωμένες Πολι-
τείες σε σύγκριση με τις δεκαετίες του
1970 και του 1980. Επιπλέον, αυτές οι
πυρκαγιές έχουν πέντε φορές περισσό-
τερη διάρκεια και καίνε εκτάσεις έξι
φορές μεγαλύτερες σε σχέση με πριν α-
πό 30 και 40 χρόνια. Σύμφωνα με τις
προβλέψεις του Union of Concerned
Scientists στις ΗΠΑ, εντός του 21ου αι-
ώνα, οι δασικές πυρκαγιές θα φτάσουν
να είναι έως και έξι φορές πιο κατα-
στροφικές.

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ (ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ) 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ
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Πλαστικές σακούλες: 
Τελευταία προειδοποίηση
της Κομισιόν στην Ελλάδα  

Σ
τις 14 Ιουνίου 2017, η Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή κάλεσε την Ελλά-
δα να ολοκληρώσει τη μεταφο-

ρά της κοινοτικής νομοθεσίας για τα
απόβλητα στο εθνικό δίκαιό της. 

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή, στην τε-
λική προειδοποίησή της προς τις ελ-
ληνικές αρχές, διαπιστώνει ότι η Ελ-
λάδα παραβιάζει την οδηγία για τις
πλαστικές σακούλες (οδηγία ΕΕ 2015
/720), σύμφωνα με την οποία έως τις
27 Νοεμβρίου 2016 όφειλε να έχει θε-
σπίσει μέτρα για τη μείωση της κατα-
νάλωσης λεπτών πλαστικών σακου-
λών μεταφοράς, προκειμένου να κα-
ταπολεμηθούν η σπατάλη πόρων και
η ρύπανση της θάλασσας.

Η οδηγία υποχρεώνει τα κράτη-μέλη
να επιτύχουν αυτή τη μείωση μέσα α-
πό τον καθορισμό τιμής για τις λεπτές
πλαστικές σακούλες μεταφοράς και
με τη θέσπιση εθνικών στόχων μείω-
σης. Οι εθνικές κυβερνήσεις μπορούν
να επιλέξουν από έναν κατάλογο μέ-
τρων, ώστε να επιτύχουν τους στό-
χους που έχουν συμφωνηθεί από κοι-
νού. Σε αυτά τα μέτρα περιλαμβάνο-
νται οικονομικά μέσα, όπως η επιβολή
φόρων ή τελών. Μία άλλη επιλογή εί-
ναι ο καθορισμός εθνικών στόχων μεί-
ωσης: Τα κράτη-μέλη πρέπει να εξα-
σφαλίσουν ότι έως το τέλος του 2019
η ετήσια κατανάλωση ανά άτομο δεν
θα ξεπερνά τις 90 σακούλες. Έως το

Τ
ην Τετάρτη 26 Απριλίου 2017 στο Αισθητικό Δάσος  στον Υμηττό, οι
φίλοι της Έμμης Γούστη, μέλους της Φιλοδασικής και της Πύρνας,
φύτεψαν στην μνήμη της ένα γλαυκό κυπαρίσσι. Ήταν η ημέρα των
γενεθλίων της και οι κόρες της Ελένη και Ειρήνη Γούστη κάλεσαν

τις φίλες και τους φίλους της μητέρας τους σε μία γιορτή γεμάτη συγκίνηση.
Η Ελένη μίλησε για την μεγάλη αγάπη της μητέρας της για τα δέντρα

και τα φυτά, αλλά και το Δάσος που φύτεψε η Καίτη Αργυροπούλου στον
Υμηττό.

Αφιερωμένο στην μνήμη της είναι και το βιβλίο, που έγραψε στα αγγλικά
η Καίτη Αργυροπούλου για τον Υμηττό και την Μονή Καισαριανής, που κυ-
κλοφόρησε από τις εκδόσεις «Καλειδοσκόπιο» σε μετάφραση της κόρης
της Ελένης και πρόλογο της παιδαγωγού Ρόζας Τριανταφυλλίδη.

Στην μνήμη της επίσης οι κόρες της έκαναν και μία δωρεά για το έργο
της Φιλοδασικής.

EΝΑ ΓΛΑΥΚΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ
ΤΗΣ EΜΜΗΣ ΓΟΥΣΤΗ

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



τέλος του 2025, αυτός ο αριθμός θα
πρέπει να μειωθεί στις 40 σακούλες α-
νά άτομο. Υπάρχει, επίσης, η δυνατό-
τητα να απαγορευτούν οι πλαστικές
σακούλες, εφόσον αυτές οι απαγορεύ-
σεις δεν υπερβαίνουν τα όρια που κα-
θορίζει η οδηγία, ώστε να διαφυλαχθεί
η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευ-
μάτων στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά.

Η Κομισιόν εξετάζει κατά προτεραι-
ότητα εάν τα κράτη-μέλη έχουν εκ-
πληρώσει την υποχρέωση να μεταφέ-
ρουν αυτή την οδηγία στο εθνικό δί-
καιό τους και επομένως απέστειλε την
τελική προειδοποίηση προς την Ελλά-
δα, καθώς δεν έχει κοινοποιήσει στην
Επιτροπή αυτά τα μέτρα. Η Ελλάδα έ-
χει πλέον προθεσμία δύο μηνών για
να απαντήσει στην αιτιολογημένη
γνώμη, και αν δεν δώσει ικανοποιητι-
κή απάντηση μπορεί να την παραπεμ-
φθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Οι Έλληνες βαθμολογούν
το αστικό πράσινο

Σ
ε ό,τι αφορά τα πανελλαδικά δε-
δομένα, ο μέσος όρος βαθμολο-
γίας των Ελλήνων για τους αστι-

κούς χώρους πρασίνου ίσα που ξε-
περνάει τη βάση, αγγίζοντας το 6,1 με
άριστα το 10, μία βαθμολογία ελα-
φρώς μειωμένη με πέρυσι (6,2). Σύμ-
φωνα με τη WWF, το γεγονός αυτό κα-
ταδεικνύει, πως γενικά οι πολίτες δεν
είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένοι με την
ποιότητα και την κατάσταση των χώ-
ρων πρασίνου στις ελληνικές πόλεις.

Αξιολογήθηκαν 1.700 χώροι πρασί-
νου σε 126 ελληνικές πόλεις, από τους
οποίους, μόλις 261 είναι αυτοί που έ-
χουν πάρει βαθμολογηθεί πάνω από 8
με άριστα το 10. Πρόκειται κυρίως για
χώρους μεγάλης εμβέλειας, στους ο-
ποίους περιλαμβάνονται μεταξύ άλ-
λων: το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος στο
ΚΠΙΣΝ, στην Καλλιθέα, το Πάρκο Οι-

νόης Ορεστιάδας, το Πάρκο Άλκηστις
Αγοραστάκη στα Χανιά και το Πάρκο
Φλοίσβου στο Παλαιό Φάληρο. Την υ-
ψηλή τους θέση από την περσινή έκθε-
ση του 2016 διατήρησαν επίσης, το
πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο
Αττικής, το Άλσος Βεΐκου στο Γαλάτσι
και το Παυσίλυπο στην Καρδίτσα.

Στον αντίποδα, 451 χώροι έχουν
βαθμολογηθεί αρκετά κάτω από τη βά-
ση, από 0 έως 5. Οι περισσότεροι από
αυτούς τους χώρους εντοπίζονται σε:
Αθήνα (38 χώροι), Θεσσαλονίκη (32
χώροι), Παλλήνη (25 χώροι), Περιστέρι
(17 χώροι), Εορδαία (16 χώροι), Καλα-
μαριά (15 χώροι), Κασσάνδρα (13 χώ-
ροι), Πειραιά (13 χώροι) και Γλυφάδα
(12 χώροι). Αξίζει να σημειωθεί πως το
Πεδίον του Άρεως, το πάλαι ποτέ κό-
σμημα της Αθήνας, συγκεντρώνει βαθ-
μολογία 5,5, δείγμα της άσχημης κατά-
στασης στην οποία έχει περιέλθει.

Με την εφαρμογή «WWF Green-
Spaces» οι πολίτες μπορούν να πά-
ρουν το πράσινο στα χέρια τους. Να
ανακαλύψουν πράσινες οάσεις, να
βρουν νέα μέρη για να βγουν βόλτα,
να αθληθούν, να χαλαρώσουν και να
συναντηθούν με φίλους. Όμως, το κυ-
ριότερο πλεονέκτημα της εφαρμογής
είναι η δυνατότητα που δίνει στους
πολίτες να καταγράψουν και να αξιο-
λογήσουν τους χώρους πρασίνου σε
όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Η εφαρ-
μογή δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του
προγράμματος «Καλύτερη Ζωή» του
WWF με μεγάλο δωρητή το Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος και υποστηρικτή το
Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Λάτση.

Οι Ελβετοί λένε «όχι» 
στην πυρηνική ενέργεια

O
ι Ελβετοί σε δημοψήφισμα
ψήφισαν με 58,2%  υπέρ του
νέου νόμου που προωθεί την

ανανεώσιμη ενέργεια και απαγορεύ-
ει τους πυρηνικούς σταθμούς. Σύμ-
φωνα με τα τελικά αποτελέσματα
που ανακοινώθηκαν από την ομο-
σπονδιακή καγκελαρία, η συμμετοχή
έφθασε το 42,3%, που αντιστοιχεί
στον μέσο όρο σε μία χώρα όπου οι
ψηφοφόροι καλούνται τρεις με τέσ-
σερις φορές τον χρόνο για ευρύ φά-
σμα θεμάτων.

Το δημοψήφισμα είναι το επιστέγα-
σμα μίας μακράς διαδικασίας που ξε-
κίνησε μετά την καταστροφή της
Φουκουσίμα στην Ιαπωνία, που προ-
κλήθηκε από τον γιγάντιο σεισμό που
ακολούθησε τον σεισμό της 11ης
Μαρτίου 2011. Λίγες εβδομάδες με-
τά την καταστροφή, η Ελβετία απο-
φάσισε να εγκαταλείψει την πυρηνι-
κή ενέργεια. Ο σχετικός νόμος ψηφί-
σθηκε από το κοινοβούλιο τον Σε-
πτέμβριο 2016 και επικυρώθηκε με
το δημοψήφισμα από το εκλογικό
σώμα.

Ο νέος νόμος προβλέπει ότι από το
2019 δε θα χορηγούνται πλέον γενι-
κές άδειες για πυρηνικούς σταθ-
μούς, οι οποίοι σήμερα παρέχουν το
38% της ενέργειας της χώρας. Επι-
πλέον, όταν οι υπάρχοντες πυρηνικοί
σταθμοί φτάσουν στο τέλος της
διάρκειας ζωής τους, θα κλείσουν και
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δεν θα αντικατασταθούν. Υπενθυμί-
ζουμε ότι η Ελβετία διαθέτει τέσσε-
ρις πυρηνικούς σταθμούς και πέντε
αντιδραστήρες που παράγουν το ένα
τρίτο της ηλεκτρικής ενέργειας της
χώρας.

Μετά την απόφαση αυτή, η ελβετι-
κή κυβέρνηση επεξεργάσθηκε μία ε-
νεργειακή στρατηγική, η οποία θα ε-
φαρμοσθεί σταδιακά μέχρι το 2050.
Η πρώτη φάση αυτής της στρατηγι-
κής, την οποία οι Ελβετοί αποδέχθη-
καν με το σημερινό δημοψήφισμα, έ-
χει ως στόχο τον περιορισμό της κα-
τανάλωσης ενέργειας. Ορίζονται με-
ταξύ άλλων ενδεικτικά μεγέθη μέσης
κατανάλωσης κατ’ άτομο ετησίως:
περιορισμός κατά 16% μέχρι το 2020
και κατά 43% μέχρι το 2035 σε σχέση
με το επίπεδο της κατανάλωσης το
2000.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υ-
πηρεσία ενέργειας, η ατομική κατα-
νάλωση έχει ήδη μειωθεί κατά 14,5%
από το 2000.

Η κυβέρνηση υπολογίζει ότι η ανά-
πτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας θα επιτρέψει την υποστήριξη
της οικονομίας και της απασχόλησης
στην Ελβετία.

Η παγκόσμια δασική έκταση
είναι κατά 9% μεγαλύτερη
από ότι νομίζαμε

Δ
ιεθνής ομάδα επιστημόνων α-
νακάλυψαν 4.670.000 τετραγω-
νικά χιλιόμετρα μη καταγεγραμ-

μένων δασών που βρίσκονται σε ξηρές
περιοχές της Γης. Η ανακάλυψη αυτή
ανεβάζει την εκτιμώμενη δασική κάλυ-
ψη σε παγκόσμιο επίπεδο τουλάχιστον
κατά 9%.

Οι ερευνητές έδειξαν ότι το 2015, α-
πό τα εκτιμώμενα 61,32 εκατομμύρια
τετραγωνικά χιλιόμετρα συνολικού ξη-
ρού εδάφους στην επιφάνεια της γης,

τα 10,77 εκατομμύρια τετραγωνικά χι-
λιόμετρα καλύπτονται από δάση, ενώ
άλλα 13,26 εκατομμύρια τετραγωνικά
χιλιόμετρα διαθέτουν περισσότερο α-
πό 10% δασική κάλυψη.

Η μελέτη ρίχνει φως στις περιοχές
όπου η βροχόπτωση αντισταθμίζεται
από την εξάτμιση από τις επιφάνειες
και από τη διαπνοή στα φυτά, αφήνο-
ντας μια σπάνια διαθέσιμη ποσότητα
νερού. Οι βιότοποι σε αυτές τις περιο-
χές χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα υ-
ψηλή βιοποικιλότητα.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι
προηγούμενες μελέτες που επιχείρη-
σαν να περιγράψουν τα δάση σε ξη-
ρούς βιοτόπους χαρακτηρίζονται από
ανακριβή στοιχεία, εξαιτίας μεθοδολο-
γικών προβλημάτων όπως οι διαφορές
στη χωρική ανάλυση των δορυφόρων,
οι μεθοδολογίες χαρτογράφησης και
τον ορισμό του τι αποτελεί δασική έ-
κταση.

Στη δική της προσέγγιση, η ερευνη-
τική ομάδα χρησιμοποίησε δορυφορι-
κά δεδομένα και εικόνες του προγράμ-
ματος Google Earth που ελήφθησαν
με υψηλότερη συχνότητα και ανάλυ-
ση, γεγονός που επέτρεψε μια ακριβέ-
στερη εκτίμηση.

Το πλεονέκτημα αυτής της ενημε-
ρωμένης εκτίμησης είναι ότι θα επιτρέ-
ψει στους ερευνητές να προσδιορί-
σουν με μεγαλύτερη ακρίβεια πόσο
διοξείδιο του άνθρακα μπορούν να α-
πορροφήσουν τα δάση της Γης.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστη-
μονικό περιοδικό Science.

Σήμα κινδύνου 
από τη Greenpeace 
για τα πλαστικά 
στις θάλασσες

Κ
ατά τη διάρκεια της  περιοδεί-
ας του Rainbow Warrior στην
Ελλάδα μεταξύ 20 και 31 Ιουλί-

ου, η Greenpeace πραγματοποίησε ε-
πιστημονική έρευνα σε συνεργασία
με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ε-
ρευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.). Σε αυτό το διά-
στημα πραγματοποιήθηκαν δειγματο-
ληψίες μικροπλαστικών από την επι-
φάνεια της θάλασσας σε Ιόνιο, Κρητι-
κό και Αιγαίο πέλαγος, επισκέψεις σε
απόμερες και δυσπρόσιτες παραλίες,
καθώς και βιντεοσκόπηση του βυθού
της θάλασσας στην Καλντέρα της Σα-
ντορίνης και βόρεια της Μυκόνου.
Στόχος της προσπάθειας αυτής ήταν
να αποτυπώσει μία συνολική εικόνα
του προβλήματος της ρύπανσης των
ελληνικών θαλασσών και ακτών από
το πλαστικό και να συμπληρώσει την
υπάρχουσα επιστημονική γνώση.

Οι πρώτες εικόνες έδειξαν ότι τα
πλαστικά βρίσκονται παντού και δια-
σπώνται σε μικροσκοπικά κομμάτια, α-
κόμα και σε μέγεθος που δεν είναι ορα-
τό από το ανθρώπινο μάτι. Αν και τα τε-
λικά εργαστηριακά αποτελέσματα των
δειγματοληψιών θα ανακοινωθούν τους
επόμενους μήνες, οι πρώτες εκτιμήσεις
αποκαλύπτουν το μέγεθος του προ-
βλήματος της πλαστικής ρύπανσης
στις ελληνικές θάλασσες και ακτές:
• Στα 317 μέτρα βυθού που διένυσε

η υποβρύχια κάμερα στην Καλντέ-
ρα της Σαντορίνης, κατέγραψε 84
σκουπίδια, τα οποία στην πλειονό-
τητά τους ήταν πλαστικές σακού-
λες, ποτήρια και καπάκια ποτηριών
του καφέ και άλλα αντικείμενα μίας
χρήσης.

• Σε δύο μικρές δυσπρόσιτες παρα-
λίες της Ηρακλειάς, εντός του κόλ-
που της Βορεινής Σπηλιάς, καταμε-
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τρήθηκαν συνολικά 514 πλαστικά
αντικείμενα. Σε μια απόμερη μικρή
παραλία μεταξύ Αρμενιστή και Αυ-
λέμωνα της Μυκόνου, καταμετρή-
θηκαν 821 πλαστικά αντικείμενα.

• Στη συντριπτική πλειονότητα των 13
δειγμάτων που συλλέχθηκαν από
την επιφάνεια της θάλασσας, βρέ-
θηκαν μικροπλαστικά και μικροΐνες
πλαστικού ορατές με γυμνό μάτι. Οι
αναλύσεις που θα πραγματοποιήσει
το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. θα αποκαλύψουν πε-
ρισσότερες πληροφορίες, ιδιαίτερα
για εκείνα που απαιτούν ειδικές δια-
δικασίες για να εντοπιστούν.

• Κατά τον καθαρισμό των παραλιών
Βροντόνερο, Λαγανάς (εντός του
Εθνικού Πάρκου Ζακύνθου) και
Κρυονέρι στην Ζάκυνθο, συγκε-
ντρώθηκαν πάνω από 50 σακούλες
των 60 λίτρων, με την πλειονότητα
των σκουπιδιών να είναι πλαστικά
αντικείμενα μίας χρήσης.
Η Greenpeace:

• Aπαιτεί από την Πολιτεία να διασφα-
λίσει ότι η υπό διαμόρφωση ευρω-

παϊκή νομοθεσία θα περιορίσει τις
κυριότερες αιτίες της πλαστικής ρύ-
πανσης και θα πάρει μέτρα στη χώ-
ρα μας για τη δραστική μείωση της
παραγωγής πλαστικού μίας χρήσης,
την αλλαγή των καταναλωτικών συ-
μπεριφορών και την ενίσχυση της
καινοτομίας όπως έχουν ήδη ζητή-
σει περισσότεροι από 120.000 πολί-
τες από Ελλάδα και Ευρώπη.

• Kαλεί τους πολίτες να βοηθήσουν
στη μείωση του πλαστικού μίας
χρήσης, λαμβάνοντας μέρος στην
προσπάθεια της οργάνωσης μέσα
από την ιστοσελίδα http://act.gp
/2umbsu7.

Εισαγόμενο το 66% 
των αλιευμάτων 
που καταναλώνουμε 
στην Ελλάδα

Η
Ελλάδα είναι μια χώρα με τερά-
στια παράδοση στην αλιεία. Γι’
αυτό προξενεί εντύπωση ότι σε

μια τέτοια χώρα, μόλις το 44% των ψα-
ριών που καταναλώνονται έχει αλιευθεί
ή «ανατραφεί» στις θάλασσές της.

Μια νέα διεθνής έκθεση της περιβαλ-
λοντικής οργάνωσης WWF με τίτλο
Seafood and the Mediterranean: local
tastes, global markets (Θαλασσινά και
Μεσόγειος: τοπικές προτιμήσεις, πα-
γκόσμιες αγορές), εξετάζει τις «δια-
δρομές» της αλιείας στα μεσογειακά
κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) -
Κροατία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Σλο-
βενία, Ισπανία και Πορτογαλία. Τα κρά-
τη αυτά, συγκαταλέγονται στους μεγα-
λύτερους καταναλωτές ψαρικών πα-
γκοσμίως, καθώς σύμφωνα με την έκ-
θεση, η περιοχή έχει ετήσια μέση κατα-
νάλωση 33,4 κιλών ψαρικών κατ’ άτο-
μο, τη στιγμή που ο μέσος όρος της
Ε.Ε. είναι 22,9 κιλά και ο διεθνής μέσος
όρος 19,2 κιλά/έτος.

Πρώτη στην κατανάλωση αναδει-

κνύεται η Πορτογαλία με 56,8 κιλά
κατ' άτομο, ενώ ακολουθεί η Ισπανία
με 42,4 κιλά. Από τις επτά αυτές χώ-
ρες, η Ελλάδα καταλαμβάνει την πέ-
μπτη θέση, με ετήσια κατανάλωση με
19,6 κιλά. Το παράδοξο, ωστόσο –που
παρατηρείται και σε άλλες χώρες– εί-
ναι ότι η χώρα μας εισάγει το 66% των
ψαρικών που καταναλώνει, ενώ το
22% είναι προϊόντα εγχώριας υδατο-
καλλιέργειας και μόνο το 12% προϊό-
ντα εγχώριας αλιείας.

Τα μικρά πελαγικά ψάρια αποτελούν
το 30% των αλιευμάτων στις ευρωπαϊ-
κές μεσογειακές χώρες, όμως πολλά
από τα υπόλοιπα είδη που απαντώνται
συχνά στις αγορές προέρχονται από
εισαγωγές κυρίως από αναπτυσσόμε-
νες χώρες. Είναι πλέον συχνό φαινόμε-
νο κάποια πολύ χαρακτηριστικά είδη
της Μεσογείου, όπως ο ξιφίας, να προ-
έρχονται πλέον από άλλες περιοχές,
καθώς οι πληθυσμοί τους σήμερα πα-
ρουσιάζουν μείωση στη θάλασσα της
Μεσογείου. Σημειώνεται δε, πως για
κάθε κιλό ψαρικών που αλιεύεται ή ε-
κτρέφεται στα μεσογειακά κράτη της
ΕΕ, εισάγονται σχεδόν δύο κιλά.

Για να κατανοήσει κανείς την κλίμακα
του εμπορίου αρκεί να αναφέρουμε ότι
τα μεσογειακά κράτη της ΕΕ κατανα-
λώνουν σχεδόν 7,5 εκατομμύρια τό-
νους ψαρικών ετησίως. Όμως από αυ-
τά, μόνο οι 2,75 εκατομμύρια τόνοι
προέρχονται από εγχώριες πηγές. Αυ-
τό σημαίνει ότι για να καλυφθεί η ζήτη-
ση, κάθε χρόνο αναζητώνται από άλλες
χώρες 5 εκατομμύρια τόνοι ψαρικών
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Στα 317 μέτρα βυθού που διένυσε η
υποβρύχια κάμερα στην Καλντέρα της
Σαντορίνης, κατέγραψε 39 πλαστικές
σακούλες και υπολείμματα σακουλών,
12 υπολείμματα αλιευτικών εργαλείων
(σχοινιά και δίχτυα), 14 μεταλλικά
κουτάκια αναψυκτικών και μπύρας, 11
ποτήρια και καπάκια ποτηριών του κα-
φέ, 3 πλαστικές συσκευασίες και 5 α-
προσδιόριστα πλαστικά αντικείμενα.
(Πηγή: Greenpeace)
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και ότι ένα μεγάλο μέρος του πληθυ-
σμού στις αναπτυσσόμενες χώρες, ε-
ξαρτώνται από αυτή την υψηλή ζήτηση
ψαρικών στη Μεσόγειο. Σύμφωνα με
την έκθεση τα μεσογειακά κράτη της
ΕΕ απορροφούν το 36% όλων των ψα-
ρικών που εισάγονται από τρίτες χώ-
ρες. Μεγάλο μέρος των εισαγωγών
προέρχεται από τη Βόρεια Αφρική
(Μαρόκο, Τυνησία, Αλγερία, Λιβύη), ε-
νώ σημειώνεται ότι το 2014, τα μεσο-
γειακά κράτη της ΕΕ εισήγαγαν περί-
που 1,8 εκατομμύρια τόνους από ανα-
πτυσσόμενες χώρες της περιοχής (Μα-
ρόκο, Τυνησία, Αλγερία, Λιβύη, Μαυρι-
τανία, Αίγυπτος και Τουρκία).

Στο παρελθόν η κατάσταση ήταν δια-
φορετική, καθώς η Μεσόγειος είχε με-
γάλη επάρκεια ψαρικών, σε αντίθεση
με σήμερα που η υπεραλίευση και η
παράνομη, λαθραία αλιεία, αλλά και η
μη υπεύθυνη κατανάλωση ψαρικών θέ-
τουν σε κίνδυνο τη ζωή στις θάλασσές
μας. Όσον αφορά την υπεραλίευση
στην Ελλάδα, χαρακτηριστικό είναι ότι
η χώρα μας αντιμετωπίζει μεγάλες δυ-
σκολίες στην καταγραφή των αλιευμά-
των, γεγονός που δυσχεραίνει την ε-
φαρμογή των πολιτικών καταπολέμη-
σης της υπεραλίευσης. Η Ελλάδα έχει
καταφέρει μόνο μία φορά τα τελευταία
εννέα χρόνια (πέρυσι) να συλλέξει πλή-
ρη στοιχεία. Την περίοδο 2009-2013,
δεν υπήρξε καμία συλλογή δεδομένων.
Το 2014 και το 2015 συγκεντρώθηκαν
δεδομένα για λιγότερους από τους μι-
σούς μήνες του χρόνου.

Πιστεύουμε ότι η μόνη λύση στο πρό-
βλημα των εισαγόμενων αλιευμάτων,
είναι οι έμποροι λιανικής, τα εστιατόρια
και τα μαγαζιά που πουλούν ψάρια να
καταγράφουν αν είναι εισαγωγής ή ελ-
ληνικό (υποχρεωτική αναγραφή) για
την ενημέρωση του καταναλωτή.

Για μια υπεύθυνη επιλογή των ψαρι-
κών που καταναλώνουμε θα βοηθήσει
μια επίσκεψη στο WWF Fish Guide app,
τον Οδηγό Υπεύθυνης Κατανάλωσης

Ψαρικών του WWF, όπου υπάρχουν ό-
λες οι πληροφορίες που χρειάζεται να
ξέρουμε πριν αγοράσουμε ή πριν πα-
ραγγείλουμε ψαρικά, είτε εγχώρια είτε
εισαγόμενα. Το WWF Fish Guide διατί-
θεται δωρεάν για συσκευές Android και
iOS, ενώ λειτουργεί και offline χωρίς να
απαιτείται σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Φιλοκυνηγετική 
η νέα ρυθμιστική 
για το κυνήγι

Δ
υστυχώς για άλλη μια φορά, η
νέα ρυθμιστική για το κυνήγι έ-
λαβε υπόψη μόνο τις θέσεις και

τις τοποθετήσεις των κυνηγών εις βά-
ρος των επιστημονικών επιχειρημάτων
του συνόλου σχεδόν των φορέων που
ασχολούνται με την προστασία και δια-
τήρηση της βιοποικιλότητας στη χώρα
μας και παρουσιάστηκαν στο πόρισμα
του Εθνικού Διαλόγου για το Κυνήγι. Η
νέα ρυθμιστική διάταξη για την κυνη-
γετική περίοδο 2017-2018 παρέμεινε
σχεδόν ίδια με την περσινή, γεγονός
που φαίνεται ότι αφήνει ικανοποιημέ-
νους τους κυνηγούς. Οι μοναδικές δια-
φορές παρουσιάζονται στην αύξηση
του ορίου κάρπωσης του αγριόχοιρου
σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία και
σε αύξηση τεσσάρων επιπλέον αγριο-
γούρουνων ανά ομάδα. Ακόμα, παρα-
μένουν ίδια τα τέλη των αδειών, διατη-
ρώντας στα ίδια επίπεδα τις τιμές.

Οι παραπάνω αλλαγές στη ρυθμιστι-
κή έχουν ως αποτέλεσμα να μην έχει
σημειωθεί καμιά πρόοδος στην αναθε-
ώρηση, στον εκσυγχρονισμό και στην
κωδικοποίηση του νομικού πλαισίου
για τη θήρα σε ενιαίο νόμο εναρμονι-
σμένο με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες.
Πρέπει επιτέλους να εφαρμοστεί η
σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δι-
καστηρίου, ειδικά στα βασικά θέματα
της αναθεώρησης των ημερομηνιών
λήξης της κυνηγετικής περιόδου και

της κατάργησης των κλιμακωτών ημε-
ρομηνιών για τα πουλιά, όπως έχουμε
προαναφέρει για τις ρυθμιστικές θή-
ρας προηγούμενων ετών.

Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί ότι η
καθιερωμένη έναρξη της κυνηγετικής
περιόδου στις 20 Αυγούστου, ανήκει
σε διαφορετικές εποχές με άλλες κοι-
νωνικές συνήθειες και εθνικές προτε-
ραιότητες. Τώρα πια, από τις 20 Αυ-
γούστου έως και τέλη Σεπτεμβρίου εί-
ναι η υψηλή τουριστική περίοδος και
με την αύξηση του περιπατητικού του-
ρισμού και των ποιοτικών διακοπών σε
επαφή με τη φύση, υπάρχει αυξημένη
δραστηριότητα των πολιτών στην ύ-
παιθρο. Θυμίζουμε ότι η επιμήκυνση
της τουριστικής περιόδου είναι ένας α-
πό τους κεντρικούς στόχους της εθνι-
κής πολιτικής. Οπότε το κυνήγι  δεν α-
φορά μόνο τους κυνηγούς καθώς όχι
μόνο επηρεάζει την άγρια πανίδα αλλά
παρεμποδίζει και τις άλλες ανθρώπι-
νες δραστηριότητες στη φύση.

Το αρχαιότερο απολίθωμα
μανιταριού βρέθηκε 
στην Βραζιλία

Π
ριν από περίπου 115 εκατομ-
μύρια χρόνια, σε μια εποχή
που στη Γη κυριαρχούσαν οι

δεινόσαυροι και η υπερήπειρος Γκο-
ντβάνα στο νότιο ημισφαίριο άρχιζε
να διασπάται στις σημερινές ηπεί-
ρους, ένα μανιτάρι παρασύρθηκε α-
πό τα νερά ενός ποταμού και κατέλη-
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ξε σε μια αλμυρή λιμνοθάλασσα, ό-
που σκεπάστηκε στον βυθό της από
διαδοχικά στρώματα ιζημάτων και τε-
λικά απολιθώθηκε.

Βρέθηκε στις μέρες μας στη βορει-
οανατολική Βραζιλία. Πρόκειται για
το αρχαιότερο απολίθωμα μανιταριού
που έχει ανακαλυφθεί, «ένα επιστη-
μονικό θαύμα», σύμφωνα με τους επι-
στήμονες. Το αμέσως παλαιότερο α-
πολιθωμένο μανιτάρι, από τα 10 που
έχουν μέχρι σήμερα βρεθεί συνολικά,
ήταν 99 εκατ. ετών και είχε εντοπιστεί
στη νοτιοανατολική Ασία. Οι ερευνη-
τές που το ανακάλυψαν, με επικεφα-
λής τον παλαιοντολόγο Σαμ Χεντς
του Πανεπιστημίου του Ιλινόις, έκα-
ναν τη σχετική δημοσίευση στο πε-
ριοδικό PLoS One.

Σύμφωνα με τους ερευνητές τα πε-
ρισσότερα μανιτάρια είναι εφήμερα,
καθώς μεγαλώνουν και εξαφανίζονται
μέσα σε λίγες μέρες. Το γεγονός ότι
αυτό το μανιτάρι διατηρήθηκε, είναι
απλώς εκπληκτικό!

Ενώ, μέχρι σήμερα, όλα τα απολι-
θωμένα μανιτάρια είχαν ανακαλυφθεί
μέσα σε ήλεκτρο, το συγκεκριμένο
μανιτάρι βρέθηκε μέσα σε ασβεστολι-
θικό πέτρωμα.

Το πανάρχαιο μανιτάρι, που είχε ύ-
ψος περίπου πέντε εκατοστών και μοι-
άζει πολύ με τα σημερινά, πήρε το επι-
στημονικό όνομα Gondwanagaricites
magnificus από το συνδυασμό των λέ-
ξεων «Γκοντβάνα» και «αγαρικό» (ελ-
ληνική λέξη για τα μανιτάρια).

Τα μανιτάρια είναι μύκητες, οι οποί-

οι εξελίχθηκαν πριν τα φυτά της ξη-
ράς και βοήθησαν στη μετάβαση των
φυτών από τη θάλασσα στη στεριά.
Οι μύκητες παρείχαν νερό και θρεπτι-
κά συστατικά στα πρώτα φυτά της ξη-
ράς, πράγμα που τα βοήθησε να προ-
σαρμοσθούν στο νέο ξηρό περιβάλ-
λον τους. Με τη σειρά τους, τα φυτά
παρείχαν σάκχαρα στους μύκητες μέ-
σω της φωτοσύνθεσης –μία «συνερ-
γασία» που συνεχίζεται έως σήμερα.

Μειώθηκαν φέτος οι φωλιές
των χελωνών στη Ζάκυνθο

Σ
ύμφωνα με τα πρώτα αποτελέ-
σματα και τη λήξη της φετινής
περιόδου της ωοτοκίας της θα-

λάσσιας χελώνας στη Ζάκυνθο, το
2017 υπήρξε η χρονιά με τις λιγότερες
φωλιές. Ο ΑΡΧΕΛΩΝ, από το 1984, κα-
ταγράφει συστηματικά, κάθε χρόνο, τις
φωλιές στον Κόλπο του Λαγανά και φέ-
τος κατέγραψε μόνο 650 φωλιές, τον
χαμηλότερο αριθμό όλων των εποχών.

Η Ζάκυνθος φιλοξενεί τον μεγαλύ-
τερο αναπαραγωγικό πληθυσμό της
Καρέτα στη Μεσόγειο με μέσο όρο
τις 1.200 φωλιές τον χρόνο. Παρόλο
που η ωοτοκία των χελωνών παρου-
σιάζει μεγάλες ετήσιες διακυμάνσεις,
το φετινό χαμηλό όλων των ετών προ-
καλεί εύλογες ανησυχίες, ειδικά αν α-
ναλογιστούμε ότι η μακροχρόνια πλη-
θυσμιακή τάση παρουσιάζει φθίνου-
σα πορεία και ότι  υπάρχουν προβλή-
ματα που ενοχλούν σοβαρά τις χελώ-
νες κυρίως στο θαλάσσιο χώρο του
Κόλπου του Λαγανά.

Ένα σοβαρό πρόβλημα είναι ο με-
γάλος αριθμός σκαφών και πλοιαρίων
που έρχονται για να δουν τις χελώνες
στη θάλασσα. Στον κόλπο του Λαγανά
Ζακύνθου, αναρίθμητα σκάφη αναψυ-
χής παραβιάζουν συνεχώς το όριο τα-
χύτητας, δημιουργώντας επικίνδυνες
συνθήκες για τα προστατευόμενα

ζώα. Επίσης, ο μεγάλος αριθμός σκα-
φών με τους τουρίστες που προσπα-
θούν να φωτογραφήσουν και να
ταΐσουν τις χελώνες, που κάθε χρόνο
γίνεται και μεγαλύτερος, και που το
τοπικό λιμεναρχείο δεν μπορεί να ε-
λέγξει, λόγω  έλλειψης νομικού πλαι-
σίου, αποτελεί πλέον σημαντική πηγή
ενόχλησης των χελωνών στο θαλάσ-
σιο χώρο που διαταράσσει σοβαρά
την ομαλή εξέλιξη της ωοτοκίας.

Όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή
του ο ΑΡΧΕΛΩΝ, 17 χρόνια μετά την ί-
δρυση του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρ-
κου, ακόμα δεν υπάρχει Διαχειριστικό
Σχέδιο. Η σύνταξη και έγκριση του
Διαχειριστικού Σχεδίου προβλέπο-
νταν να γίνει εντός ενός έτους από
την ίδρυση του Φορέα Διαχείρισης, ό-
μως δυστυχώς εκκρεμεί ακόμη. Η πε-
ριβαλλοντική οργάνωση τονίζει ότι το
πρόβλημα αυτό γίνεται ακόμη πιο α-
νησυχητικό όταν συνδυάζεται με την
ελλιπή φύλαξη στο Πάρκο, γεγονός
που επιτείνει τις οχλήσεις στις παρα-
λίες ωοτοκίας από τις παράνομες ξα-
πλώστρες, ομπρέλες θαλάσσης και ε-
γκαταστάσεις στον πυρήνα του βιοτό-
που και τέλος με τη διαχρονική ελλιπή
κρατική χρηματοδότηση.

Παρ' όλα αυτά, ο ΑΡΧΕΛΩΝ με την
υποστήριξη των εκατοντάδων εθελο-
ντών του, παρακολουθεί, καταγράφει
και προστατεύει τις φωλιές και συνερ-
γάζεται με τον Φορέα Διαχείριση του
Πάρκου για την ενημέρωση των επι-
σκεπτών, όμως αυτό δεν μπορεί να υ-
ποκαταστήσει το θεσμικό ρόλο της
Πολιτείας, καταλήγει η ανακοίνωση.



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




