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Κλείσε το Δάσος στην καρδιά σου!

Γίνε συνδρομητής στο περιοδικό

ΦΥΣΗ & ΖΩΗ
Κάνε δώρο μια συνδρομή σε φίλους.

Φύτεψε ένα δέντρο

με την ευκαιρία της γέννησης ενός παιδιού!

Δικού σου ή φίλων.

Το παιδί θα έχει ένα δικό του δέντρο

να μεγαλώνει μαζί του.

Θα έρχεται να το βλέπει στο Δάσος

και να το φροντίζει.

Συνδρομή για ένα χρόνο 25 €
Πληροφορίες καθημερινά 9:00 - 14:00

Ένωση Αθηνών ΗΡΟΔΟΤΟΥ 10 - 10675 ΑΘΗΝΑ- ΤΗΛ.: 210-7220866
e-mail: contact@philodassiki.org
www.philodassiki.org

Ένωση Αθηνών

Κλ
είσε το Δάσος στηνΚαρδιάσου

www.philodassiki.org



ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΗΣ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Βραβείο 
Ακαδημίας Αθηνών

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1970

IΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΔΡΥΤΡΙΑ
ΚΑΙΤΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. ΜΕΛΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΑΤΣΙΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. ΜΕΛΑΣ
ΗΡΟΔΟΤΟΥ 10 -10675 ΑΘΗΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΗΡΟΔΟΤΟΥ 10 - 10675 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 72 20 866
FAX: 210 72 91 628
e-mail: contact@philodassiki.org
http// www.philodassiki.org

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

KΩΔΙΚΟΣ 1725

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: TΗΛ. 210 72 20 866

ΜΕΛΗ ..........................................40 €
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ..........................25 €
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ κ.λπ...40 €

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΡΟΣ:
ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:
ALPHA BANK
GR59 0140 1070 1070 0210 1062 816

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 / ΤΕΥΧΟΣ 184

ΠEΡIEXOMENA

Φωτογραφία εξωφύλλου: Λίθινο, προς το Θεογέφυρο.

20

ΦΥΣΗ & ΖΩΗ 3

4. Φιλοδασική Ένωση Αθηνών - 6ο Συμπόσιο Ελληνικών Βοτανικών Κήπων

6. Κλιματική Αλλαγή - Η Γη απαντά με φυσικές καταστροφές.

8. Αυθαίρετα στα Δάση.

10. Η Φιλοδασική στο ετήσιο Συνέδριο της EUROPARC.

12. Kλαδέματα και προετοιμασία του Ελαιώνα με τους εθελοντές της ΑLPHA BANK.

14. Aναδάσωση με τους εθελοντές της LeasePlan Hellas.

16. Το «Μάζεμα της ελιάς» 

με τους εθελοντές της ΑLPHA BANK στον Ιστορικό Ελαιώνα.

18. Τα ακανθώδη δάση της Μαδαγασκάρης - Ένα μοναδικό οικοσύστημα.

22. Ένα νέο είδος για την ελληνική χλωρίδα ανακαλύφθηκε στη Σύμη.

24. Βρέθηκαν απολιθώματα των αρχαιοτέρων δέντρων στη Γη.

26. Μικρές ειδήσεις.  
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η Δρ Κωνσταντίνα Τσαγκάρη, Διευθύντρια

του ΙΜΔΟ και ο Καθηγητής Συστηματικής

Βοτανικής Παναγιώτης Δημόπουλος, Πρόε-

δρος της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας.

Ενδιαφέρουσες ήταν οι ομιλίες σχετικά με

το παρόν και το μέλλον των Βοτανικών Κή-

πων. Η Δρ Ελένη Μαλούπα, Υπεύθυνη του

Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΟΤΑΝΙΚΩΝ ΚΗΠΩΝ
ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΘΗΝΩΝ 

Η κα Σταθάτου καλωσορίζει τους προσκεκλημένους.          

Η Διευθύντρια του ΙΜΔΟ 
κα Τσαγκάρη.

Ο Πρόεδρος του ΕΛΓΟ-
ΔΗΜΗΤΡΑ κ. Καρέτσος.                   

Ο Πρόεδρος 
της Ελλ. Βοτανικής Εταιρείας

καθ. Δημόπουλος.

Η κα Ελένη Μαλούπα.                                                                            Ο κ. Παναγιώτης Τρίγκας.                   Η κα Αίθρα Μαριά.                          

Η κα Εύη
Ματιάτου.

Μ
ε μεγάλη επιτυχία ολοκληρώ-

θηκε το 6ο Συμπόσιο των Ελ-

ληνικών Βοτανικών Κήπων

που διοργάνωσε η Φιλοδασι-

κή στην Αθήνα κατά το διήμερο 13 και 14

Οκτωβρίου 2017. Σκοπός της συνάντησης

των εκπροσώπων των Κήπων ήταν η συζή-

τηση για το μέλλον των Κήπων και η ολο-

κλήρωση του τελικού κειμένου του Κατα-

στατικού, του υπό σύμπτηξη Δικτύου των

Ελληνικών Βοτανικών Κήπων. Η προσπά-

θεια για τη δημιουργία του Δικτύου ξεκίνη-

σε το Μάιο του 2007, οπότε και πραγματο-

ποιήθηκε η πρώτη συνάντηση των εκπροσώ-

πων των Ελληνικών Βοτανικών Κήπων και

σήμερα μετά από έξη συνολικά συναντή-

σεις-Συμπόσια, η θεσμοθέτηση του Δικτύου

γίνεται πραγματικότητα. 

Στο πλαίσιο του Συμποσίου η Φιλοδασική

διοργάνωσε μια ημερίδα με θέμα «Το μέλ-

λον των Ελληνικών Βοτανικών Κήπων»,

που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 13

Οκτωβρίου, στην αίθουσα του Ινστιτούτου

Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων

(ΙΜΔΟ), στο άλσος Συγγρού στα Ιλίσια.

Τους προσκεκλημένους καλωσόρισε η κα

Σοφία Σταθάτου, υπεύθυνη του Κήπου της

Φιλοδασικής,  κάνοντας μια εισαγωγική ομι-

λία και στη συνέχεια διαβάστηκε χαιρετι-

σμός του Προέδρου της Φιλοδασικής κ. Γ.

Μελά. Χαιρετισμό απεύθυναν ακόμη ο Πρό-

εδρος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Δρ Γιώργος

Καρέτσος που είχε διατελέσει και συνεργά-

της του Βοτανικού Κήπου της Φιλοδασικής,



ΦΥΣΗ & ΖΩΗ 5

μίλησε αναλυτικά για την πορεία του Δικτύ-

ου των Ελληνικών Βοτανικών Κήπων, πα-

ρουσιάζοντας μεταξύ άλλων και τα χαρα-

κτηριστικά όλων των Ελληνικών Κήπων. Ο

Παναγιώτης Τρίγκας, Επικ. Καθηγητής Συ-

στηματικής Βοτανικής στο Γεωπονικό Πα-

νεπιστήμιο Αθηνών παρουσίασε σε συνερ-

γασία με τον Δρα Νίκο Κρίγκα, Ερευνητή

του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, στοιχεία από πρω-

τότυπες εργασίες σχετικά με τον πλούτο των

Ελληνικών Βοτανικών Κήπων και τη συνει-

σφορά τους στην ex situ διατήρηση της ελ-

ληνικής χλωρίδας. Η Ευπραξία-Αίθρα Μα-

ριά, Αναπλ. Καθηγήτρια της Σχολής Μηχα-

νικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρή-

της, Δικηγόρος, αναφέρθηκε διεξοδικά στο

«Πρωτόκολλο της Ναγκόγια» («για την πρό-

σβαση στους γενετικούς πόρους και την κα-

τανομή των ωφελειών»), αναλύοντας ζητή-

ματα εφαρμογής και συμμόρφωσης για την

ελληνική πραγματικότητα και σε σχέση με

τον ενδεχόμενο ρόλο των Ελληνικών Βοτα-

νικών Κήπων. Τέλος η Γεωπόνος κα Εύη

Ματιάτου, Υπεύθυνη του Βοτανικού Κήπου

Κεφαλονιάς (του  Ιδρύματος Φωκά-Κοσμε-

τάτου), αναφέρθηκε στο δύσκολο έργο της

αποκατάστασης των ζημιών στον Βοτανικό

Κήπο Κεφαλονιάς μετά από τις πλημμύρες

του 2015 και στα έργα διαχείρισης των υδά-

των που κατασκευάστηκαν στον Κήπο. Με

κάποιες εποικοδομητικές παρεμβάσεις από

τους προσκεκλημένους ακροατές ολοκλη-

ρώθηκε η πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα.

Στη συνέχεια οι εκπρόσωποι των Κήπων

με την ευγενική συνδρομή του Δικηγόρου

της Φιλοδασικής κ. Γ. Γασπαρινάτου, προχώ-

ρησαν στη συζήτηση κατ’ άρθρο του σχεδίου

του Καταστατικού του Δικτύου των Κήπων

και κατέληξαν σε ένα τελικό κείμενο το ο-

ποίο συμφωνήθηκε να δοθεί σε όλους τους

φορείς των Κήπων που θα αποτελέσουν τα ι-

δρυτικά μέλη του Δικτύου ώστε να προχωρή-

σουν στις διαδικασίες υπογραφής του. Την ε-

πομένη, Σάββατο 14 Οκτωβρίου, οι εκπρό-

σωποι των Κήπων επισκέφθηκαν τον Βοτα-

νικό Κήπο της Φιλοδασικής όπου και ξενα-

γήθηκαν από την κα Σ. Σταθάτου και τους

κ.κ. Ν. Πάγκα και Κ. Φανάρα και στη συνέ-

χεια είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν τον

καινούργιο Εκπαιδευτικό Βοτανικό Κήπο

που δημιούργησε η Φιλοδασική κοντά στο

Μοναστήρι της Καισαριανής. 

Από την επίσκεψη στο Εκπαιδευτικό Πάρκο της Φιλοδασικής.
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Μ
ελέτη που δημοσιεύτηκε

από το Γραφείο των Ηνω-

μένων Εθνών για τη Μείω-

ση του Κινδύνου Κατα-

στροφών (UNISDR) και το Κέντρο Πα-

ρακολούθησης του Εσωτερικού Εκτοπι-

σμού (IDMC), δείχνει ότι περίπου 14 ε-

κατομμύρια άνθρωποι μένουν άστεγοι

κατά μέσο όρο κάθε χρόνο εξαιτίας κα-

ταστροφών, όπως πλημμύρες ή ακραία

καιρικά φαινόμενα. Σύμφωνα με στοι-

χεία της μελέτης, σεισμοί, τσουνάμι,

πλημμύρες και τροπικοί κυκλώνες είναι

οι κυριότερες καταστροφές που προβλέ-

πεται ότι θα ξεριζώσουν τους μεγαλύτε-

ρους αριθμούς ανθρώπων με τις χώρες

της Ασίας, όπου ζει το 60% του πληθυ-

σμού της Γης, να αναμένεται να πληγούν

σκληρά. Ο κίνδυνος εκτοπισμών αναμέ-

νεται να κλιμακωθεί καθώς οι πληθυσμοί

μεγεθύνονται και οι συνέπειες της κλιμα-

τικής αλλαγής γίνονται πολύ πιο σοβα-

ρές, σύμφωνα με τα στοιχεία. 

Οκτώ στις δέκα χώρες με τα υψηλότε-

ρα επίπεδα εκτοπισμών και καταστρο-

φής κατοικιών βρίσκονται στη νότια και

τη νοτιοανατολική Ασία. Ανάμεσά τους

είναι η Ινδία, όπου κατά μέσο όρο 2,3 ε-

κατομμύρια άνθρωποι αναγκάζονται να

εγκαταλείψουν τις εστίες τους κάθε χρό-

νο, και η Κίνα, όπου 1,3 εκατ. άνθρωποι

ξεριζώνονται κάθε χρόνο. Στους αριθ-

μούς δεν περιλαμβάνονται όσοι απομα-

κρύνθηκαν από τα σπίτια τους εξαιτίας ε-

παπειλούμενων καταστροφών ή όσοι ε-

κτοπίστηκαν εξαιτίας ξηρασιών ή της α-

νόδου της στάθμης της θάλασσας.

Η μελέτη υποστηρίζει ότι η Ρωσία και

οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής εί-

ναι ανάμεσα στις χώρες όπου καταστρο-

φές μπορεί να προκαλέσουν εκτοπι-

σμούς μεγάλης κλίμακας, αν δεν υπάρξει

πρόοδος στην αντιμετώπιση του κινδύ-

νου καταστροφών.

Πράγματι, το 2017 έχει ήδη αναδειχθεί

στις ΗΠΑ ως ένα έτος με σειρά κατα-

στροφών λόγω καιρικών - κλιματικών

φαινομένων. Ο τυφώνας Χάρβεϊ ήταν το

δέκατο φετινό περιστατικό, προκάλεσε

τον θάνατο 60 ανθρώπων και καταστρο-

φές δεκάδων δισ. δολαρίων. Από το φο-

νικό πέρασμα του τυφώνα Ίρμα, συνολι-

κά έχασαν τη ζωή τους περίπου 40 άν-

θρωποι, και οι αρχές αναγκάστηκαν να

προχωρήσουν στη μεγαλύτερη εκκένω-

ση στην ιστορία της Φλόριντα. Σύμφωνα

με τα στοιχεία της Εθνικής Ωκεανογρα-

φικής και Ατμοσφαιρικής Υπηρεσίας

(ΝΟΑΑ) των ΗΠΑ, από το 1980 έως το

2016, εκδηλώνονταν κάθε χρόνο κατά

μέσον όρο 5,5 καιρικές καταστροφές, με

κόστος ανώτερο του ενός δισ. δολαρίων

η καθεμιά. Από το 2012 έως το 2016, η

συχνότητα διπλασιάστηκε, φτάνοντας τα

10,6 καταστροφικά περιστατικά τον χρό-

νο. Οι επιστήμονες της ΝΟΑΑ  παρατη-

ρούν μια αύξηση των έντονων βροχο-

πτώσεων, που φέρνουν οι τροπικοί κυ-

κλώνες και προκαλούν πλημμύρες, των

καταιγίδων και των ακραίων καιρικών

συνθηκών, ενώ είναι μεγάλο το μέγεθος

και η διάρκεια των κυμάτων καύσωνα.

Όλα αυτά τα φαινόμενα ενισχύονται και

συνδέονται σαφώς με το μεταβαλλόμενο

κλίμα.

Η σύνδεση της κλιματικής αλλαγής με

τους τυφώνες παρουσιάζεται ως λογική,

καθώς οι τυφώνες πηγάζουν από το ζε-

στό νερό και η κλιματική αλλαγή θα θερ-

μάνει ακόμα περισσότερο την πηγή των

τυφώνων. Ο θερμός αέρας συγκρατεί πε-

ρισσότερο ατμό, γεγονός που το καθιστά

πιο εύκολο για έναν τυφώνα όπως ο

Χάρβεϊ να προκαλέσει βροχή. Έτσι η

κλιματική αλλαγή θεωρείται υπεύθυνη

για την αύξηση του όγκου των βροχο-

πτώσεων μιας καταιγίδας δεδομένης ι-

σχύος με αποτέλεσμα την αύξηση των

πλημμυρών στην ενδοχώρα. Η παγκό-

σμια υπερθέρμανση αυξάνει την πιθανό-

τητα οι καταιγίδες να φτάσουν σε εξαιρε-

τικά υψηλή ένταση.

Όσον αφορά την υπερθέρμανση του

πλανήτη, τα δεδομένα είναι ανησυχητι-

Η ΓΗ ΑΠΑΝΤΑ 
ΜΕ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 

Πυρκαγιά στο Εθνικό δάσος στη Μοντάνα, στις ΗΠΑ.
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ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
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κά. Το 2016 ήταν το θερμότερο έτος του

πλανήτη από τότε που διατηρούνται

στοιχεία. Ο φετινός Ιούλιος ήταν ο δεύ-

τερος πιο ζεστός Ιούλιος, με 15,8 βαθ-

μούς Κελσίου, μέση παγκόσμια θερμο-

κρασία εδάφους και θαλάσσης, 0,83

βαθμούς Κελσίου πάνω από τον μέσο ό-

ρο του 20ού αιώνα, σύμφωνα με τη ΝΟ-

ΑΑ. Μόνο ο Ιούλιος του 2016 ήταν πιο

θερμός από το φετινό (κατά 0,05 βαθ-

μούς Κελσίου). Εννέα από τους δέκα

θερμότερους δεύτερους μήνες του καλο-

καιριού έχουν καταγραφεί μετά το 2005,

με μόνο εμβόλιμο το 1998 από τον 20ό

αιώνα. Ο Ιούλιος του 2017 είναι ο 391ος

συνεχής μήνας, όπου η μέση παγκόσμια

θερμοκρασία είναι ανώτερη από τον μέ-

σον όρο του 20ού αιώνα!

Υπάρχουν όμως και άλλα στοιχεία που

προκαλούν ανησυχία. Στα μέσα και στο

τέλος του Αυγούστου 2017, ιδιαίτερα έ-

ντονες βροχές των μουσώνων έπληξαν

μεγάλο μέρος της Νότιας Ασίας, σκοτώ-

νοντας πάνω από 1.200 ανθρώπους,

πλημμυρίζοντας πάνω από το ένα τρίτο

του Νεπάλ και του Μπαγκλαντές και ε-

κτοπίζοντας δεκάδες εκατομμύρια αν-

θρώπους. 

Παράλληλα, η μεγαλύτερη λίμνη της

Γης, η Κασπία Θάλασσα, αντιμετωπίζει

πρόβλημα καθώς η στάθμη της πέφτει

περίπου 7 εκατοστά ετησίως από το

1996. Σήμερα, πλησιάζει το ιστορικό χα-

μηλό στα τέλη της δεκαετίας του 1970

και οι επιστήμονες θεωρούν ως κύρια αι-

τία την εξάτμιση λόγω αυξημένης θερμο-

κρασίας.

Η Αυστραλία βγήκε από έναν από τους

πιο θερμούς και ξηρούς χειμώνες της ι-

στορίας της, με μεγάλη ανησυχία για την

εκδήλωση μεγα-πυρκαγιών. Τεράστιες

καταστροφές και έναν θάνατο έχει προ-

καλέσει στην Καλιφόρνια των Ηνωμέ-

νων Πολιτειών η πυρκαγιά «Τόμας», που

πλέον είναι η τρίτη μεγαλύτερη φωτιά

στην ιστορία της πολιτείας.

Τον Αύγουστο, το ρωσικό δεξαμενό-

πλοιο «Κριστόφ ντε Μαρζερί» διέπλευ-

σε την Αρκτική, για πρώτη φορά χωρίς

συνοδεία παγοθραυστικού, καθώς τα

στρώματα πάγου αδυνατίζουν. Τον Μάρ-

τιο, ο πάγος στην Ανταρκτική βρέθηκε

στα χαμηλότερα επίπεδα από το 1978

που ξεκίνησε η δορυφορική παρακολού-

θηση.

Όμως και η Ευρώπη αντιμετωπίζει προ-

βλήματα από τις καταστροφές που προκα-

λούνται από την κλιματική αλλαγή. Σύμ-

φωνα με την νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού

Οργανισμού Περιβάλλοντος για την προ-

σαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τη

διαχείριση των καταστροφών στις Βρυ-

ξέλλες, οι συνολικές οικονομικές απώλει-

ες που προκλήθηκαν από ακραίες καιρι-

κές και κλιματικές συνθήκες στην Ευρώ-

πη κατά την περίοδο 1980-2016 ανήλθαν

σε πάνω από 450 δισ. ευρώ. Επίσης, για

την ίδια πάντα χρονική περίοδο ακραία

καιρικά φαινόμενα όπως καύσωνες, πα-

ρατεταμένες ξηρασίες αλλά και δασικές

πυρκαγιές προκάλεσαν τον θάνατο

89.873 ανθρώπων σε όλη την Ευρώπη. 

Σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά τις

φυσικές καταστροφές, το 2017 είναι μια

από τις χειρότερες χρονιές. Είχαμε τις

μεγαλύτερες πυρκαγιές στη Χιλή, τους

κυκλώνες Ίρμα και Μαρία στην Αμερική

και τις χειρότερες πυρκαγιές στην Ευρώ-

πη. Αυτά τα φαινόμενα μας δίνουν μαθή-

ματα για να προετοιμαστούμε για το θερ-

μότερο μέλλον που μας περιμένει. Φαι-

νόμενα όπως ο Χάρβεϊ και η Ίρμα μας

βοηθούν να κατανοήσουμε το πόσο καλά

είμαστε προετοιμασμένοι για αυτά τα

φαινόμενα και ποιοι θα πληγούν περισ-

σότερο. Θα πρέπει λοιπόν να σχεδιάσου-

με τρόπους αντιμετώπισης και οι κοινω-

νικές πολιτικές θα παίξουν ρόλο σε όλο

αυτό. Είναι σαφές ότι οι πιο φτωχοί είναι

πιο εκτεθειμένοι, ευάλωτοι και απροστά-

τευτοι σε αυτές τις καταστάσεις και πρέ-

πει να ληφθεί αυτό σοβαρά υπόψη στον

σχεδιασμό αντιμετώπισης για τους κιν-

δύνους από τις φυσικές καταστροφές.

Θάλασσα της Αρκτικής, τα στρώματα πάγου αδυνατίζουν. 

©
 is

to
ck

/p
um

 _e
va



ΦΥΣΗ & ΖΩΗ8

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ στα ΔΑΣΗ

διάσπαρτα σημεία και όχι συγκεντρωμένα,

τα πολεοδομικά γραφεία των δήμων άρχι-

σαν να διαμορφώνουν στους χάρτες περίερ-

γα πολύγωνα οικισμών ενώνοντας κτίρια

με λεπτές λωρίδες γης. Στόχος τους είναι να

χωρέσουν στις πυκνώσεις και μεμονωμένα

αυθαίρετα που διαφορετικά δεν θα μπορού-

σαν να εξαιρεθούν από την ανάρτηση του

δασικού χάρτη. Τέτοιες πυκνώσεις αποτυ-

πώνονται σε περιοχές της Δυτικής Αττικής,

όπως στη Μάνδρα και στον Ασπρόπυργο.

Χαρακτηριστικό είναι ότι στη Μάνδρα, που

πρόσφατα επλήγη από την καταστροφική

πλημμύρα, διαπιστώθηκε κατά την ανάρτη-

ση του δασικού χάρτη ότι έχουν εκχερσω-

θεί συνολικά 4.500 στρέμματα δασών και

δασικών εκτάσεων, ενώ οι οικισμοί αυθαι-

ρέτων καταλαμβάνουν 1.772 στρέμματα.

Ο όρος «οικιστική πύκνωση» έλυσε τα

χέρια της Διοίκησης η οποία πιέζεται να

τρέξει τη διαδικασία ανάρτησης και κύρω-

σης των δασικών χαρτών που βάσει μνημο-

νιακής υποχρέωσης πρέπει να ολοκληρωθεί

έως το 2020. Ό,τι αποτυπώνεται από τους

δήμους, με μοβ χρώμα, ως πύκνωση, εξαι-

ρείται από τη διαδικασία της ανάρτησης και

μένει ανοιχτός ο δρόμος για την κύρωση

του υπόλοιπου χάρτη. Σύμφωνα με το υ-

πουργείο, ο διαχωρισμός των περιοχών αυ-

τών γίνεται για να περιοριστεί ο αριθμός

των αντιρρήσεων που θα υποβληθούν, άρα

και να επιταχυνθεί η διαδικασία κατάρτισης

των δασικών χαρτών

Από την αρχή το υπουργείο δέχθηκε έ-

ντονη κριτική από φορείς και περιβαλλο-

ντικές οργανώσεις. Τόσο το Γεωτεχνικό Ε-

Η
ολοκλήρωση, το φθινόπωρο,

του πρώτου μεγάλου πακέτου

αναρτήσεων δασικών χαρτών,

ανέδειξε την αναρχία στη δό-

μηση που επικρατεί σε πολλές περιοχές της

χώρας με υψηλή αξία και την έκταση της

παράνομης δόμησης μέσα στα δάση. Προ-

καλούν εντύπωση, αν και δεν εκπλήσσουν

τους γνωρίζοντες τα πολεοδομικά ζητήμα-

τα, τα στοιχεία που αφορούν τους αυθαίρε-

τους οικισμούς - αλλιώς «οικιστικές πυ-

κνώσεις» - εντός δασών και δασικών εκτά-

σεων. Συνολικά οι αυθαίρετοι οικισμοί στο

35% των δασικών χαρτών της χώρας κατα-

λαμβάνουν 71.282 στρέμματα. 

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα

στοιχεία, καθώς η επεξεργασία δεν έχει ο-

λοκληρωθεί, στην πρώτη θέση, σε ολόκλη-

ρη την Ελλάδα, σε «οικιστικές πυκνώσεις»,

όπως αποκαλούνται από τους νόμους του

κράτους οι περιοχές με αυθαίρετα, είναι η

Χαλκιδική, όπου οι οικισμοί αυθαιρέτων

κατέλαβαν 17.476 στρέμματα. Δεύτερη εί-

ναι η περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης,

με 14.498 στρέμματα και ακολουθεί η Ανα-

τολική Αττική με 8.314 στρέμματα, η Δυτι-

κή Αττική με 7.502 στρέμματα, η Αχαΐα με

3.984 στρέμματα και η περιφερειακή ενό-

τητα Λάρισας με 3.791 στρέμματα. Σε επί-

πεδο δήμου, την πρωτιά την έχει ο δήμος

της Λαυρεωτικής (δηλαδή οι δημοτικές ε-

νότητες Λαυρίου και Κερατέας), στον ο-

ποίο έχουν οριοθετηθεί 42 παράνομοι οικι-

σμοί με περισσότερα από 10.500 σπίτια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι οικιστικές πυ-

κνώσεις δίνουν μια σαφή αλλά όχι την πλή-

ρη εικόνα της παράνομης δόμησης σε δάση

και δασικές εκτάσεις. Και αυτό γιατί περι-

λαμβάνουν μόνο συστάδες αυθαιρέτων και

όχι τα μεμονωμένα αυθαίρετα. Επιπλέον,

πολλοί δήμοι εκμεταλλεύτηκαν τον ορισμό

των πυκνώσεων, ο οποίος προβλέπει κατ’ ε-

λάχιστον 50 αυθαίρετα σε 25 στρέμματα

και αύξηση της έκτασης όσο αυξάνει ο α-

ριθμός των κτισμάτων. Προκειμένου να συ-

μπεριλάβουν αυθαίρετα που βρίσκονται σε

Η σύγχρονη τεχνολογία παρέχει τα μέσα και τη δυνατότητα 

για την ακριβή απεικόνιση και ταυτοποίηση των δασικών εκτάσεων 

με έναν τρόπο που θα έπρεπε να μην παρουσιάζει πρόβλημα.
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γείο Περιβάλλοντος για να εξετάσει το θέ-

μα των οικισμών αυθαιρέτων σε δάση. Η

πρώτη λύση έχει τεράστιο πολιτικό κόστος,

ενώ η δεύτερη θα προσκόψει σε νομικές

διαδικασίες, καθώς θα κριθεί αντισυνταγ-

ματική.

Οι δασικοί χάρτες είναι το εργαλείο της

αποτύπωσης των δασών, της οριοθέτησής

τους στο έδαφος. Η σύγχρονη τεχνολογία

παρέχει τα μέσα και τη δυνατότητα για την

ακριβή απεικόνιση και ταυτοποίηση των

δασικών εκτάσεων με έναν τρόπο που θα έ-

πρεπε να μην παρουσιάζει πρόβλημα. Ό-

μως, πρακτικά, στη διαδικασία αυτή  μπλέ-

κονται σχέσεις εξουσίας και διάφορα συμ-

φέροντα, θεμιτές και μη επιδιώξεις παντε-

λώς ξένες με την προστασία του δάσους και

την οριοθέτησή του, αλλά και παθογένειες

ενός συστήματος που για

πολλές δεκαετίες στην

προσπάθεια αποφυγής του

πολιτικού κόστους επέλεγε

προσωρινές λύσεις-μπαλώ-

ματα εις βάρος της προστα-

σίας των δασών. Εκεί βρί-

σκεται και ο μεγαλύτερος

κίνδυνος: η κύρωση χαρ-

τών με ελλείψεις ή παρα-

λείψεις που εκ παραδρομής

ή εκ του πονηρού θα απο-

στερούν την προστασία

που προσφέρει ο χαρακτη-

ρισμός της δασικής έκτα-

σης οι κρισιμότερες κατη-

γορίες δασικών περιοχών,

οι πλέον κακοποιημένες

και ταλαιπωρημένες ή, δια-

φορετικά, οι πλέον ελκυ-

στικές για μελλοντική κα-

κοποίηση: οι επονομαζόμε-

νες «οικιστικές πυκνώ-

σεις», οι καταπατημένες

και εκχερσωμένες εκτάσεις

δημοσίων δασών, αλλά και

οι αναδασωτέες περιοχές.

Η ολοκλήρωση ενός έρ-

γου που λιμνάζει μεθοδικά για δεκαετίες σί-

γουρα δεν είναι εύκολη υπόθεση. Απέναντι,

όμως στην απουσία των δασικών χαρτών, οι

ελλιπείς δασικοί χάρτες δεν αποτελούν λύ-

ση. Μια μεταβατική επίλυση του προβλή-

ματος των δασικών χαρτών αφήνει χώρο για

τη διατήρηση της σύγχυσης, της ανασφά-

λειας δικαίου και των κάθε είδους αυθαιρε-

σιών. Το αποτέλεσμα δεν είναι καθόλου βέ-

βαιο ότι θα είναι καλύτερο από το τίποτα αν

αφήνει εκκρεμή σε νομικό, αλλά και πραγ-

ματικό, επίπεδο χρονίζοντα ζητήματα που

θα βρουν ένα καινούριο άλλοθι για να αμφι-

σβητήσουν έστω και αυτό το υπάρχον, ελλι-

πές πλαίσιο δασικής προστασίας.

Πηγή: 
Εφημερίδα Η Καθημερινή 04.12.2017

πιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕ-

ΩΤ.Ε.Ε.) όσο και η WWF

Ελλάς έχουν προσφύγει στο

ΣτΕ ζητώντας την ακύρωση

της ρύθμισης. Τον περα-

σμένο Ιούλιο, το Ε΄ τμήμα

του ΣτΕ έκρινε ότι η οριο-

θέτηση των οικισμών αυ-

θαιρέτων μέσα σε δάση και

η εξαίρεσή τους από τη δια-

δικασία ανάρτησης των δα-

σικών χαρτών είναι αντισυ-

νταγματική. Λόγω σοβαρό-

τητας παρέπεμψε όμως το

θέμα στην Ολομέλεια. Ως

«απάντηση», το υπουργείο

Περιβάλλοντος αντέδρασε

με το να επαναλάβει σε νό-

μο τις ρυθμίσεις για τις οι-

κιστικές πυκνώσεις οι οποί-

ες είχαν αρχικά θεσπιστεί

με υπουργική απόφαση, κα-

θώς εκτίμησε ότι το κύριο

ζήτημα του ΣτΕ ήταν η νο-

μική μορφή τους και όχι η

ουσία της υπόθεσης.

Από την πλευρά του, το

υπουργείο Περιβάλλοντος

υποστηρίζει ότι δεν είναι στόχος του η νο-

μιμοποίηση των αυθαιρέτων στα δάση και

γι’ αυτό προχώρησε στη σύσταση νομοπα-

ρασκευαστικής επιτροπής. Επίσης προα-

νήγγειλε την προετοιμασία νόμου για τις

οικιστικές πυκνώσεις, ώστε να αναρτηθούν

και να κυρωθούν οι δασικοί χάρτες και σε

αυτές τις περιοχές και να μη μείνει κανένα

τμήμα της χώρας χωρίς κατάρτιση και ολι-

κή κύρωση δασικών χαρτών. Η υπόθεση, ό-

μως, δεν δείχνει να έχει προχωρήσει καθώς

το υπουργείο έχει δώσει κάποιες γενικές

κατευθύνσεις, αλλά η επιτροπή δεν έχει κα-

ταλήξει σε προτάσεις. Τόσο η λύση των κα-

τεδαφίσεων των αυθαιρέτων, όσο και η

πλήρης νομιμοποίησή τους δημιουργούν έ-

να δύσκολο θέμα που καλείται τώρα να λύ-

σει η επιτροπή που συνέστησε το υπουρ-



ΦΥΣΗ & ΖΩΗ10

Τ
ο ετήσιο συνέδριο της Ομο-

σπονδίας Προστατευόμενων

Περιοχών της Ευρώπης, της

EUROPARC Federation, πραγ-

ματοποιήθηκε φέτος από 6-10 Σεπτεμ-

βρίου στην περιοχή των Montanhas Mag-

icas στη βόρεια Πορτογαλία. Την ευθύνη

για την άψογη διοργάνωση είχε ως μέλος

της EUROPARC η εταιρεία ADRIMAG

ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος δηλ. των ε-

πτά κωμοπόλεων που συναπαρτίζουν την

ενότητα «Μαγικά βουνά» με μεγαλύτερη

την Arouca και οι εργασίες του Συνεδρί-

ου έλαβαν χώρα στις περισσότερες κω-

μοπόλεις. Τα «Μαγικά βουνά» είναι μια

εκτεταμένη ημιορεινή περιοχή που βρί-

σκεται σε απόσταση 60 χλμ. περίπου στα

Ανατολικά του Πόρτο, της δεύτερης με-

γαλύτερης πόλης της χώρας. Το Συνέδριο

παρακολούθησε ως εκπρόσωπος της Φι-

λοδασικής ο κ. Νίκος Πάγκας.

Το Συνέδριο αυτό υπήρξε ιστορικής ση-

μασίας για τη Φιλοδασική γιατί στο πλαί-

σιό του πραγματοποιήθηκε η τελευταία

Γενική Συνέλευση της FEDENATUR κα-

τά την οποία ψηφίστηκε η «διάλυση»

της Ομοσπονδίας και στη συνέχεια έγινε

η συγχώνευσή της με τη EUROPARC. Η

επίσημη διάλυση έγινε σε κλίμα συγκί-

νησης και αμέσως μετά η υποδοχή των

μελών της πρώην-FEDENATUR έγινε

πανηγυρικά με χειροκροτήματα και ζη-

τωκραυγές από τη Γενική Συνέλευση της

EUROPARC Federation. Λίγο νωρίτερα

είχε ολοκληρωθεί η ψηφοφορία για την

ανάδειξη του Προέδρου της EUROPARC

και των μελών της διοίκησης, με την ε-

πανεκλογή του Ignace Schops, Διευθυ-

ντή του Πάρκου Regionaal Landschap

Kempen en Maasland του Βελγίου. Ο ε-

πανεκλεγείς Πρόεδρος της EUROPARC

είναι μια σημαντική προσωπικότητα

στον διεθνή χώρο της προστασίας του

Η ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗ 
ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ EUROPARC

Το προεδρείο της FEDENATUR
στην τελευταία Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας.

Ο Πρόεδρος της FEDENATUR Roberto della Rovere 
υπό τα βλέμματα των Maria Marti και Teresa Pastor 
υπογράφει την πράξη «διάλυσης» της FEDENATUR.

Οι εκπρόσωποι των μελών της FEDENATUR  
στην τελευταία Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας.
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περιβάλλοντος, με πολλές διακρίσεις

στο ενεργητικό του μεταξύ των οποίων

και το βραβείο Goldman Environmental

Prize (το 2008), γνωστό και ως το Πρά-

σινο Νόμπελ.

Το πολυήμερο Συνέδριο της EUROPARC

που παρακολούθησαν 255 Σύνεδροι από

35 χώρες, ήταν πυκνό και ενδιαφέρον με

πολλές συνεδρίες, εργαστήρια, τεχνικές

επισκέψεις, οργανωμένες συζητήσεις και

εκδηλώσεις και όλα αυτά στο πνεύμα

του τίτλου του: «Νέες φωνές, νέα ορά-

ματα, νέες αξίες - για τους ανθρώπους

και τη φύση στην Ευρώπη» (“New Voic-

es, New Visions, New Values - for People

and Nature in Europe”). 

Στην κεντρική εκδήλωση με την οποία

ξεκίνησαν οι εργασίες, οι προσκεκλημέ-

νοι ομιλητές ήταν προσωπικότητες πα-

γκόσμιας εμβέλειας όπως η ακτιβίστρια

Marina Silva Vaz de Lima, πρώην Υ-

πουργός Περιβάλλοντος της Βραζιλίας,

η Erika Stanciu, πρώην Υπουργός Εσω-

τερικών της Ρουμανίας και βραβευμένη

πρώην Πρόεδρος της Europarc, ο Υ-

πουργός του Βατικανού Monsignor

Francisco Frojan Madero και ο υψηλό-

βαθμος αξιωματούχος της Ε.Ε. Humberto

Delgado Rosa. Το Συνέδριο χαιρέτησε ο

Επίτροπος της Ε.Ε. για το Περιβάλλον

Karmenu Vella του οποίου ο χαιρετι-

σμός παρουσιάστηκε σε βιντεοσκοπημέ-

νο μήνυμα.  

Ο εκπρόσωπος της Φιλοδασικής συμ-

μετείχε σε όλες τις εργασίες και εκδηλώ-

σεις του Συνεδρίου και στα προγραμμα-

τισμένα εργαστήρια των μελών της FE-

DENATUR στο πλαίσιο της συγχώνευ-

σης των δύο Ομοσπονδιών. Τέλος στο

πλαίσιο του Συνεδρίου πραγματοποιήθη-

κε και η 3η συνάντηση των μελών της

γνωμοδοτικής επιτροπής EUROPARC-

Fedenatur / Periurban Commission στην

οποία συμμετέχει ως γραμματέας ο κ.

Πάγκας και στην οποία συνέβαλαν με τη

γνώμη και τις ιδέες τους και ορισμένοι

εκπρόσωποι πάρκων ως παρατηρητές.

Ο Πρόεδρος της EUROPARC 
Ignace Schops υποδέχεται τον Πρόεδρο
και τα μέλη της πρώην πλέον FEDENATUR.

Ο επανεκλεγείς Πρόεδρος 
της EUROPARC Federation Ignace Schops.

Οι ομιλητές στην κεντρική εκδήλωση του Συνεδρίου.
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Ο
ι εθελοντές της Alpha Bank,

ήρθαν με τα παιδιά τους στο

Αισθητικό Δάσος της Φιλο-

δασικής στον Υμηττό, να

βοηθήσουν στα κλαδέματα

και το πότισμα στον Ιστορικό Ελαιώνα.

Αυτήν την εποχή είναι πολλές οι δου-

λειές που πρέπει να γίνουν στον Ελαιώνα,

ώστε να γεμίσει ο καρπός στα δέντρα και

να μπορέσουμε να έχουμε καλή συγκομι-

δή ελιάς.

Έγιναν όλες οι προετοιμασίες, για να έ-

χουμε καλή παραγωγή στο «Μάζεμα της

Ελιάς». Πριν ξεκινήσουν οι δουλειές, οι ε-

θελοντές επισκέφθηκαν και γνώρισαν το

νέο Εκπαιδευτικό Πάρκο με αρωματικά

και φαρμακευτικά βότανα που δημιούργη-

σε η Φιλοδασική.

Σε αυτό το Πάρκο τα παιδιά των εθελο-

ντών παρακολούθησαν μετά ένα Εκπαι-

δευτικό Πρόγραμμα γνωριμίας με τα βό-

τανα και τις ιδιότητές τους.

Σας περιμένουμε όλους στο «Μάζεμα

της Ελιάς»!

Κλαδέματα και Προετοιμασία του Ελαιώνα
με τους εθελοντές της ALPHA BANK
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ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ
με τους εθελοντές της LeasePlan Hellas

Ο
ι εθελοντές της LeasePlan

Hellas ήρθαν το Σάββατο

4 Νοεμβρίου 2017 να συ-

νεχίσουν με την Φιλοδασι-

κή Ένωση Αθηνών, την α-

ναδάσωση που έχουν ξεκινήσει εδώ και

αρκετά χρόνια στη δυτική πλευρά του

Αισθητικού Δάσους, που διαχειρίζεται η

Φιλοδασική.

Χάρις στη βοήθεια της LeasePlan και

των εθελοντών-εργαζομένων στην εται-

ρεία, η καμένη στην πυρκαγιά του 2017

περιοχή αυτή του Δάσους, έχει πρασινί-

σει ξανά. Παρά τις δυσκολίες, βραχώδες

έδαφος και έλλειψη βροχής, τα δυο τε-

λευταία χρόνια η πλαγιά αυτή του Υμητ-

τού έχει ξαναζωντανέψει.

Φυτεύτηκαν πάνω από 1.500 δέντρα

και παρά τις όποιες φυσικές απώλειες η

περιοχή έχει αλλάξει όψη. Μπράβο παι-

διά. Σας περιμένουμε πάλι την Άνοιξη.
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Π
ιστοί στο ραντεβού, κάθε τέ-

τοια εποχή, οι εθελοντές της

Alpha Bank ήρθαν και πάλι

την Κυριακή  3 Δεκεμβρίου

2017 στον Ιστορικό Ελαιώνα, πίσω από

την Μονή Καισαριανής, για να μαζέψουν

τις ελιές, μαζί με τους συνεργάτες και φί-

λους της Φιλοδασικής.

Φέτος τα δέντρα ήταν γεμάτα καρπό και

οι τελευταίες βροχές βοήθησαν να ωριμά-

σουν καλύτερα οι ελιές. Είναι ωραίο να

βλέπεις παλιούς και καινούργιους φίλους

να έρχονται και να ξανάρχονται με τα παι-

διά τους, κάθε χρόνο μεγαλύτερα, να βοη-

θήσουν στο μάζεμα.

Ο καιρός ήταν καλός και βοήθησε να

περάσουν όλοι μια ωραία ημέρα στον κα-

θαρό αέρα. Το λάδι από τις ελιές, όπως πά-

ντα, θα το μοιράσουμε με την Alpha Bank

σε ιδρύματα για παιδιά.

Tο «ΜΑΖΕΜΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ»  
με τους εθελοντές της ALPHA BANK
στον Ιστορικό Ελαιώνα
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Η
Μαδαγασκάρη φιλοξενεί έ-

να εντελώς μοναδικό οικο-

σύστημα, που δεν βρίσκεται

πουθενά αλλού στη Γη. Το

ακανθώδες δάσος, που βρίσκεται στο

ξηρό νοτιοδυτικό μέρος του νησιού, εί-

ναι αξιοσημείωτο γιατί σχεδόν κάθε εί-

δος φυτού σε αυτό είναι καλυμμένο με

αιχμηρά αγκάθια. Ενώ το ίδιο το νησί

της Μαδαγασκάρης είναι διάσημο για ε-

ξαιρετικά επίπεδα ενδημικών φυτών και

ζώων, τα ακανθώδη δάση είναι ιδιαίτε-

ρα σημαντικά, με το 95% των φυτικών

ειδών που φύονται εκεί να είναι ενδημι-

κά του οικοσυστήματος, δηλαδή υπάρ-

χουν μόνο σε αυτά. Αυτό το οικοσύστη-

μα φιλοξενεί έξι είδη πρωτευόντων θη-

λαστικών που αντιπροσωπεύουν τέσσε-

ρις από τις πέντε ενδημικές οικογένειες

της Μαδαγασκάρης. Τα μέλη της ενδη-

μικής οικογένειας Didiereaceae που κυ-

ριαρχούν στα ακανθώδη δάση, φέρουν

μικρά φύλλα κατ’ εναλλαγή με αγκάθια,

με παχύ στέλεχος όπου αποθηκεύουν

νερό στις περιόδους ξηρασίας. Τα φύλ-

λα κατά την ξηρή περίοδο συνήθως πέ-

φτουν, με αποτέλεσμα τα είδη αυτά να

μοιάζουν ακόμη περισσότερο με τα κα-

κτοειδή που συναντούμε στην Αμερικα-

νική ήπειρο.

Ένα από τα πιο διάσημα φυτά που

φυτρώνουν στο συγκεκριμένο οικοσύ-

στημα, είναι το δέντρο μπαομπάμπ. Το

μπαομπάμπ (Baobab) είναι η κοινή ονο-

μασία για κάθε ένα από τα εννέα είδη

των δέντρων του γένους Αδανσονία

(Adansonia). Η ονομασία του γένους τι-

μά τον Γάλλο φυσιοδίφη και εξερευνη-

τή Μισέλ Αντανσόν (Michel Adanson),

που περιέγραψε το δέντρο Αδανσονία η

δακτυλωτή (Adansonia digitata). Από

τα εννέα είδη, τα έξι είναι εγγενή στη

Μαδαγασκάρη. Τα μπαομπάμπ συνή-

θως φύονται στις ξηρότερες περιοχές

της Μαδαγασκάρης. Έχουν προσαρμο-

στεί στο περιβάλλον τους αποθηκεύο-

ΤΑ ΑΚΑΝΘΩΔΗ ΔΑΣΗ ΤΗΣ ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗΣ
Ένα μοναδικό οικοσύστημα

Ο συνεργάτης της Φιλοδασικής,
Παύλος Μπάτσιος, 

δίπλα σε ένα μπαομπάμπ fony
(Adansonia rubrostipa).

Ο καρπός του μπαομπάμπ 
έχει περίπου το μέγεθος μιας καρύδας,
βελούδινο κέλυφος, ζυγίζει δε περίπου
1,5 κιλό και έχει όξινη, στυφή γεύση.



Το ακανθώδες δάσος της Μαδαγασκάρης αφήνει την εντύπωση στον επισκέπτη 
ότι πρόκειται για συνδυασμό δάσους και ερήμου
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ντας μεγάλες ποσότητες νερού στους

βολβώδεις κορμούς τους. Οι ιθαγενείς

Μαλαγάσιοι εκμεταλλεύονται αυτά τα

αποθέματα νερού όταν διψούν. Το ύψος

των γιγάντιων αυτών δέντρων κυμαίνε-

ται από 5 έως 30 μέτρα, ενώ η διάμε-

τρος του κορμού τους μπορεί να φτάσει

τα 12 μέτρα. Η ύπαρξη του δένδρου συ-

νοδεύεται από αρχαίους θρύλους, μύ-

θους και προλήψεις. Σύμφωνα με έναν

δημοφιλή λαϊκό μύθο, οι θεοί τόσο πολύ

ενοχλήθηκαν από τη ματαιοδοξία του

μπαομπάμπ, καθώς αυτό τίναζε τα κλα-

διά του, ανάδευε τα άνθη του και καυ-

χιόταν στα άλλα πλάσματα για τη δική

του υπέρλαμπρη ομορφιά, που το ξερί-

ζωσαν και το στήσανε ανάποδα για να

πάρει ένα μάθημα ταπεινότητας.

Το σκληρό και ξηρό περιβάλλον των

ακανθωδών δασών έχει προκαλέσει α-

κραίες προσαρμογές μεταξύ των φυτών

που αναπτύσσονται εκεί. Φυτά όπως τα

Adansonia, Pachypodium και Moringa

spp. έχουν μακρές ρίζες και μηχανισμούς

αποθήκευσης νερού. Τα αγκάθια είναι ά-

φθονα μεταξύ πολλών φυτών, συμπερι-

λαμβανομένων των γενών Allaudia,

Pachypodium, Mimosa, και Didierea, και

εξυπηρετούν διάφορες λειτουργίες όπως

την προστασία τους από τα ζώα.

Ο ρυθμός της απώλειας και της υπο-

βάθμισης των ακανθωδών δασών είναι

μικρότερος σε σχέση με άλλες κατηγο-

ρίες δασών της υπόλοιπης Μαδαγασκά-

Αν και είναι γνωστό ως Φοίνικας της
Μαδαγασκάρης (Pachypodium lamerei),
το φυτό αυτό είναι ένα παχύφυτο το ο-
ποίο έχει εξαχθεί και έχει γίνει δημοφι-
λές ως καλλωπιστικό φυτό.

Σύμφωνα με τους βοτανολόγους, το γένος
Commiphora μπορεί να χρησιμεύσει ως
γένος-πρότυπο για την κατανόηση της εξέ-
λιξης των φυτών στις πιο ξηρές περιοχές
των τροπικών του Παλαιού Κόσμου, ιδιαί-
τερα στην ανατολική ηπειρωτική Αφρική
και τη Μαδαγασκάρη. Στη φωτογραφία
φαίνεται το είδος Commiphora lamii. 

Το φαρμακευτικό φυτό Κιφάφα (Henonia
scoparia) το οποίο χρησιμοποιείται κατά
κόρον στην παραδοσιακή ιατρική της
Μαδαγασκάρης.
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ρης, εν μέρει λόγω της χαμηλής πυκνό-

τητας του ανθρώπινου πληθυσμού σε ό-

λη αυτή την περιοχή. Ωστόσο, οι πρό-

σφατες εξελίξεις, όπως ένας αγωγός άρ-

δευσης και αρκετοί άλλοι παράγοντες, έ-

χουν αυξήσει την κίνηση των ανθρώπων

στο οικοσύστημα. Παραδοσιακά, τα κυ-

νηγητικά ταμπού ή "fady" όπως λέγο-

νται στην τοπική γλώσσα, από δύο τοπι-

κές φυλές (Antandroy και Mahafaly)

προστάτευαν πολλά είδη ζώων στην πε-

ριοχή αυτή. Ωστόσο, με την αυξημένη

μετακίνηση ανθρώπων σε όλη την πε-

ριοχή, τα τοπικά ταμπού και έθιμα για ο-

ρισμένα ζώα καθίστανται λιγότερο απο-

τελεσματικά ως μέσο προστασίας.

Οι κυριότερες απειλές για το ακανθώ-

δες δάσος είναι η μικρή, αλλά εκτεταμέ-

νη, εκμετάλλευση για την παραγωγή

καυσόξυλων και άνθρακα. Η επιλεκτική

υλοτόμηση των δασών για ξυλεία για

κατασκευές αποτελεί επίσης σημαντική

απειλή, κυρίως επειδή το ακανθώδες

δάσος έχει φυσικά αργό ρυθμό ανάπτυ-

ξης και αναγέννησης. Η αυξανόμενη

βοσκή βοοειδών και αιγών δημιουργεί

επίσης πολύ σοβαρές απειλές για τα συ-

γκεκριμένα οικοσυστήματα. Η υποβάθ-

μιση των δασών για τη γεωργία επιδει-

νώθηκε τα τελευταία χρόνια από τις α-

κραίες περιόδους ξηρασίας. Η καλλιέρ-

γεια του αραβοσίτου επεκτείνεται επί-

σης στην περιοχή, δημιουργώντας μια

πρόσθετη απειλή.

Τα χωροκατακτητικά είδη, όπως τα

φυτά Opuntia spp. και Cissus spp., έ-

χουν διαταράξει την οικολογική ισορρο-

πία εις βάρος των ενδημικών φυτών

στις δασικές περιοχές και η έκταση της

καταστροφής που έχουν προκαλέσει δεν

έχει ακόμα μελετηθεί. Όπως και σε άλ-

λες περιοχές της Μαδαγασκάρης, η

συλλογή ενδημικών ειδών φυτών και

ζώων για το διεθνές παράνομο εμπόριο

τα απειλεί επίσης. Η παράνομη συλλογή

αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική απει-

λή για τους πληθυσμούς των δύο ενδη-

μικών ειδών χερσαίων χελωνών που

ζουν στο ακανθώδες δάσος. Δυστυχώς

πολύ λίγα από τα οικοσυστήματα αυτά

προστατεύονται επισήμως και οι πληρο-

φορίες σχετικά με τους βιοτόπους και

την βιοποικιλότητα της περιοχής είναι

περιορισμένες. Έτσι η παρέμβαση του

κράτους για περισσότερη νομική προ-

στασία είναι απαραίτητη.

Μπαομπάμπ και αριστερά το Δέντρο-χταπόδι, 
όπως το αποκαλούν οι ντόπιοι, που ανήκει στο είδος 

Didierea madagascariensis

Τα ασυνήθιστα χαρακτηριστικά των φυτών που φυτρώνουν 
στο ακανθώδες δάσος, θεωρούνται προσαρμογές για να επιβιώσουν

σε μακρές, ξηρές περιόδους έως και επτά μηνών χωρίς βροχή.

Το πτηνό του είδους Coua cursor, 
είναι ένα είδος κούκου και είναι ενδημικό

της Μαδαγασκάρης.

Λεπιλεμούριος (Lepilemur spp).
Ζουν συνήθως σε ζεύγη στα ακανθώδη

δάση της Μαδαγασκάρης.
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Τ
ο Allium L. (Amaryllidaceae)

θεωρείται ως ένα από τα πλου-

σιότερα σε είδη γένη ανθοφό-

ρων φυτών, καθώς περιλαμβά-

νει περισσότερα από 960 είδη. Στο γένος

Allium περιλαμβάνονται γνωστά είδη, ό-

πως το κρεμμύδι, το πράσο και το σκόρ-

δο. Το 1980 με τη δημοσίευση του 5ου

τόμου της Flora Europaea, είχαν κατα-

γραφεί στην Ελλάδα 47 είδη Allium, και

ο ελλαδικός χώρος θεωρήθηκε ως εξελι-

κτικό κέντρο για το γένος. Η άποψη αυτή

υποστηρίζεται και από νεότερα στοιχεία,

καθώς απαντώνται πλέον 126 είδη και υ-

ποείδη φυτών από το γένος Allium στην

Ελλάδα, από τα οποία τα 56 είναι ενδημι-

κά, δηλαδή υπάρχουν μόνο στην Ελλάδα

και πουθενά αλλού στον κόσμο. Ο διπλα-

σιασμός του αριθμού των ειδών τις τε-

λευταίες τέσσερις δεκαετίες, κυρίως λό-

γω της ανακάλυψης και περιγραφής πολ-

λών νέων ειδών, δείχνει το εύρος της ποι-

κιλομορφίας του γένους στην Ελλάδα.

Πρόσφατα στην Ελλάδα, ένα νέο είδος

του γένους Allium ανακαλύφθηκε στο

νησί της Σύμης, σύμφωνα με άρθρο που

δημοσιεύτηκε στο γερμανικό επιστημονι-

κό περιοδικό βοτανικής, Willdenowia, α-

πό τους Χρίστο Γαλανό, ερευνητή της

χλωρίδας και της πανίδας των νησιών της

Δωδεκανήσου, και Δημήτρη Τζανουδά-

κη, καθηγητή στο τμήμα βιολογίας του

πανεπιστημίου της Πάτρας. 

Η παραπάνω περίπτωση αποτελεί από-

δειξη για τη σημαντική προσφορά στην

ανακάλυψη νέων ειδών των ερασιτεχνών

βοτανικών, που μέσα από τις εξερευνητι-

κές τους αποστολές, τις φωτογραφήσεις

και το διαδίκτυο, συμβάλλουν στην κα-

λύτερη γνώση και ανάδειξη της χλωρί-

δας. Στην Ελλάδα, ένας από αυτούς, ο

Χρίστος Γαλανός στα πλαίσια μιας σει-

ράς εξορμήσεων του στην ακριτική Σύμη

το φθινόπωρο του 2015, εντόπισε έναν

πληθυσμό του γένους Allium με μερικά

άτομα ακόμα σε άνθηση, σε μια ασβε-

στολιθική παράκτια πλαγιά. Η περίοδος

φθινοπωρινής άνθησης και οι προφανείς

μορφολογικές διαφορές των ατόμων από

όλα τα γνωστά είδη του Allium της Ελλά-

δας, έδειξαν ένα ενδιαφέρον νέο εύρημα.

Συλλέχθηκαν βολβοί για καλλιέργεια και

περαιτέρω μελέτες. Η προσεκτική και ε-

μπεριστατωμένη εξέταση του συλλεγό-

μενου υλικού οδήγησε στο συμπέρασμα

ότι πρόκειται για νέο είδος, το Allium

symiacum.

Η Σύμη είναι ένα από τα μικρά αλλά

κατοικημένα νησιά του νησιωτικού συ-

μπλέγματος των Δωδεκανήσων και είναι

ως επί το πλείστον ορεινό και βραχώδες,

και το υψηλότερο σημείο (κορυφή Βί-

γλα) είναι 616 μ. Η βλάστηση του νησιού

αποτελείται κυρίως από κοινότητες φρύ-

γανων και υπολειμμάτων προϋπαρχό-

ντων δασικών εκτάσεων κωνοφόρων, κα-

θώς και σκληρόφυλλων και φυλλοβόλων

δασών. Τα τελευταία όμως, σήμερα, πε-

ριορίζονται από την ανθρώπινη επίδραση

στους πρόποδες των λόφων και των κοι-

λάδων. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η

γνωστή μέχρι σήμερα, χλωρίδα αγγειό-

σπερμων της Σύμης, ανέρχεται σε περισ-

σότερα από 600 είδη.

Το είδος Allium που ανακαλύφθηκε

στο νησί της Σύμης αναπτύσσεται σε α-

σβεστολιθικές παράκτιες πλαγιές και α-

νήκει στην ομάδα Codonoprasum με πε-

ρίοδο ανθοφορίας τους φθινοπωρινούς

μήνες (τέλη Σεπτεμβρίου - αρχές Νοεμ-

βρίου). Το νέο είδος διακρίνεται από τα

άλλα είδη της ίδιας ομάδας, από το χρώ-

μα των ανθέων του (λευκό-πράσινο), και

κυρίως από τους στήμονες του (νήματα

και ανθήρες) που εξέχουν εμφανώς του

περιγονίου. 

Το Allium symiacum είναι επί του πα-

ρόντος γνωστό μόνο στη συγκεκριμένη

τοποθεσία στη Σύμη και πρέπει να θεω-

ρείται ως ενδημικό του νησιού. Με βάση

τα διαθέσιμα δεδομένα και λαμβάνοντας

υπόψη τις κατηγορίες και τα κριτήρια της

κόκκινης λίστας της IUCN (IUCN 2012),

το Allium symiacum θα μπορούσε ενδε-

χομένως να ανατεθεί στην κατηγορία των

Κρισίμως Κινδυνευόντων. Ειδικότερα, ο

χώρος που απαντάται το νέο είδος εκτι-

μάται ότι είναι μικρότερος από 10 km2, το

είδος είναι μέχρι στιγμής γνωστό από μία

μόνο τοποθεσία και ο αριθμός των ώρι-

μων ατόμων υπολογίζεται σε λιγότερα α-

πό 50. Ωστόσο, η περαιτέρω έρευνα πεδί-

ου κατά τη διάρκεια της εποχής ανθοφο-

ρίας θα μπορούσε να παράσχει περισσό-

τερες πληροφορίες, όπως το μέγεθος και

η δυναμική του πληθυσμού, καθώς και

την ύπαρξη νέων τοποθεσιών, οι οποίες

θα μπορούσαν να αλλάξουν την κατηγο-

ρία και την κατάσταση διατήρησης του

είδους.
Πηγή: Galanos Ch. J. & Tzanoudakis D.

2017: Allium symiacum (Amaryllidaceae), a
new species from Symi Island (SE Aegean,
Greece). — Willdenowia 47: 107–113

Allium symiacum - A: Ταξιανθία; Β:
Άνθος. Γ: Φυσικός Οικότοπος. Δ: Βολβοί.
E: Παρατηρείστε τα φύλλα του περασμέ-
νου έτους τα οποία καλύπτουν πολύ περισ-
σότερο από τα ¾ του στελέχους και τα νέα
φύλλα που έχουν ήδη αναπτυχθεί. - Όλες
οι φωτογραφίες από τον Ch. Galanos

Ένα νέο είδος για την ελληνική χλωρίδα 
ανακαλύφθηκε στην Σύμη

Ταξιανθία Σκόρδου 
(επιστημονική ονομασία: 

Allium sativum, Άλλιον το ήμερον)
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Τ
α πρώτα δέντρα της Γης είχαν

εκατοντάδες δενδροειδείς δο-

μές στο εσωτερικό τους, καθι-

στώντας τα εξαιρετικά περί-

πλοκα, σε σύγκριση με το εσωτερικό

των δέντρων της εποχής μας, σύμφωνα

με νέα μελέτη. Οι ερευνητές από την

Κίνα, τη Βρετανία και τις ΗΠΑ, που έ-

καναν τη σχετική δημοσίευση στο πε-

ριοδικό της Εθνικής Ακαδημίας Επιστη-

μών των ΗΠΑ (PNAS), πραγματοποίη-

σαν την ανακάλυψη αφού μελέτησαν τα

απολιθώματα των δέντρων των 374 ε-

κατομμυρίων ετών που βρέθηκαν στη

βορειοδυτική Κίνα. Τα απολιθώματα έ-

δειξαν ότι αυτά τα αρχαία δέντρα είχαν

ένα διασυνδεδεμένο πλέγμα από ξυλώ-

δη αγγεία, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Τα δυο δείγματα βρέθηκαν το 2012

και το 2015 στο Xinjiang της Κίνας από

τον ερευνητή της μελέτης Hong-He Xu

του Ινστιτούτου Γεωλογίας και Παλαιο-

ντολογίας του Nanjing στην Κινεζική

Ακαδημία Επιστημών. Τα δείγματα α-

νήκουν σε μια ομάδα δέντρων που είναι

γνωστά ως cladoxylopsids, τα οποία υ-

πήρχαν κατά τη μέση Δεβόνια περίοδο

πριν από περίπου 393 εκατομμύρια έως

320 εκατομμύρια χρόνια, πολύ πριν οι

δεινόσαυροι περπατήσουν στη Γη.

Πριν από αυτές τις ανακαλύψεις, οι ε-

ρευνητές γνώριζαν για τα απολιθωμένα

cladoxylopsids από άλλες τοποθεσίες,

συμπεριλαμβανομένης της Σκωτίας, της

Γερμανίας και της Gilboa, στη βόρεια

Νέα Υόρκη. Ωστόσο, αυτά τα απολιθώ-

ματα δεν είχαν τις καλοδιατηρημένες

λεπτομέρειες που απαιτούνται για να

χαρτογραφηθεί η ανατομία των δέ-

ντρων. Για παράδειγμα, τα απολιθώμα-

τα δέντρων που βρέθηκαν στην Gilboa

των 385 εκατομμυρίων ετών, είχαν δια-

τηρηθεί στην άμμο, γεγονός που καθι-

στούσε δύσκολη την μελέτη της ανατο-

μίας τους. Οι ερευνητές είχαν καταλήξει

σε διαφορετικά σενάρια για να προσπα-

θήσουν να καταλάβουν πώς θα αυξηθεί

αυτό το δέντρο, αλλά δεν μπορούσαν να

το καταλάβουν.

Ένα ηφαιστειακό περιβάλλον διατή-

ρησε τα νεοανακαλυφθέντα δείγματα με

περισσότερες λεπτομέρειες από τα δείγ-

ματα cladoxylopsid της Νέας Υόρκης.

Οι ερευνητές ονόμασαν το νεοανακαλυ-

φθέν είδος Xinicaulis lignescens, το ο-

ποίο μεταφράζεται σε "νέο στέλεχος που

γίνεται ξυλώδες" ("Xin" σημαίνει "νέο"

στα Mandarin, "caulis" σημαίνει "στέλε-

χος" στα λατινικά και "lignescens" ση-

μαίνει γίνομαι ξυλώδης  στα λατινικά).

Το X. lignescens ήταν γεμάτο με εκα-

τοντάδες ξυλώματα, ξυλώδεις σωλήνες

που μεταφέρουν νερό και θρεπτικές ου-

σίες από τις ρίζες του φυτού προς τα

κλαδιά και τα φύλλα του. Στα περισσό-

τερα δέντρα της εποχής μας το ξύλωμα

σχηματίζει έναν ενιαίο κεντρικό κύλιν-

δρο στον οποίο προστίθενται νέοι δα-

κτύλιοι κάθε χρόνο κάτω από τον φλοιό.

Σε άλλα δέντρα, όπως τους φοίνικες, το

ξύλωμα αποτελείται από ξυλώδη αγγεία

που είναι ενσωματωμένα σε μαλακότε-

ρους σπογγώδεις ιστούς σε όλο τον κορ-

Βρέθηκαν ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ
των ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ στη Γη
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μό. Όμως στα πρώτα δέντρα το ξύλωμα

μοιάζει να ήταν ακόμη πιο πολύπλοκο.

Σε αντίθεση με τα δέντρα της εποχής

μας, το X. lignescens διέθετε πολλά επι-

μέρους ξυλώματα στο εξωτερικό στρώ-

μα του κορμού του, το οποίο είχε πάχος

πέντε εκατοστών. Το εσωτερικό τμήμα

του κορμού του, ο οποίος είχε συνολική

διάμετρο περίπου 70 εκατοστών, ήταν

τελείως κούφιο.

Τα κάθετα αγγεία του ξυλώματος ήταν

διατεταγμένα με πολύ οργανωμένο τρόπο

και διασυνδεμένα οριζόντια μεταξύ τους,

θυμίζοντας δίκτυο διασταυρούμενων σω-

ληνώσεων ύδρευσης. Αντί όλο το δέντρο

να προσθέτει έναν, ακόμη, δακτύλιο κάθε

χρόνο που περνούσε (κάτι που σήμερα ε-

πιτρέπει τη δεντροχρονολόγηση), στα

πρώτα δέντρα κάθε αγγείο του ξυλώμα-

τος ανέπτυσσε τον δικό του ξεχωριστό

δακτύλιο, σαν να υπήρχε ένα μεγάλο δί-

κτυο μίνι-δέντρων μέσα σε κάθε δέντρο.

Μια διατομή του κορμού του προϊστορικού δέντρου. Κάθε μία από τις μαύρες κουκίδες έχει τη δική της σειρά δακτυλίων, 
αντίθετα με τα δέντρα της εποχής μας, τα οποία συνήθως έχουν μόνο μια σειρά δακτυλίων στους κορμούς τους. Πηγή: Xu and Berry, 2017.

Καθώς τα επιμέρους αγγεία μεγάλωναν

και ο όγκος τους αυξανόταν, μαζί τους δι-

ευρυνόταν η διάμετρος όλου του δέ-

ντρου. Ταυτόχρονα, στο κάτω μέρος του

δέντρου, ξυλώδη αγγεία προεξείχαν όλο

και περισσότερο από τα πλάγια του κορ-

μού, σχηματίζοντας μια επίπεδη βάση. Ε-

ξετάζοντας διατομές του X. lignescens ή-

ταν σαν να κοιτάζετε εκατοντάδες μικρο-

σκοπικά δέντρα μέσα σε ένα μεγαλύτερο

δέντρο, δήλωσε ένας από τους ερευνητές,

ο παλαιοντολόγος Κρις Μπέρι της Σχο-

λής Γεωεπιστημών του βρετανικού Πα-

νεπιστημίου του Κάρντιφ. Καθώς αυξά-

νονταν τα ξυλώματα, τραβούσαν τους υ-

ποστηρικτικούς ιστούς τους οι οποίοι θα

έσπαγαν αλλά στη συνέχεια θα επιδιορ-

θώνονταν. Αυτό είναι το κλειδί για το

πώς αυτά τα δέντρα μεγάλωναν, πράγμα

απίστευτα περίπλοκο.

Σχημάτισαν τα πρώτα δάση και έπαι-

ξαν ρόλο-κλειδί στην απορρόφηση του

διοξειδίου του άνθρακα από την ατμό-

σφαιρα, στην οποία, επίσης, πρόσθεσαν

οξυγόνο. Επηρέασαν, έτσι, καθοριστικά

το κλίμα του πλανήτη μας και δημιούρ-

γησαν ευνοϊκές συνθήκες για την ανά-

πτυξη άλλων μορφών ζωής. Οι ερευνη-

τές δήλωσαν ότι σχεδιάζουν να συνεχί-

σουν να μελετούν αυτά τα δέντρα και

να καθορίσουν πόσο άνθρακα θα μπο-

ρούσε να συλλέξει από την ατμόσφαι-

ρα, καθώς και πώς αυτό επηρέασε το

κλίμα.

Πηγή: Hong-He Xu, Christopher M. Berry,
William E. Stein, Yi Wang, Peng Tang, and
Qiang Fu Unique growth strategy in the
Earth’s first trees revealed in silicified fossil
trunks from China PNAS 2017 114 (45)
12009-12014; published ahead of print
October 23, 2017
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Το 22% των ελληνικών 
θαλασσών εντάχθηκε 
στο δίκτυο Natura 2000

Τ
ο υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας ανακοίνωσε στις 18
Δεκεμβρίου 2017 την επέκταση

των περιοχών Natura 2000. Με την α-
ναθεώρηση του εθνικού καταλόγου
περιοχών του δικτύου Natura 2000 η
Ελλάδα διαθέτει 446 περιοχές ενταγ-
μένες στο ευρωπαϊκό δίκτυο Natura
2000, που αντιστοιχούν στο 27,9%
της χερσαίας και στο 22,3% της θα-
λάσσιας έκτασης της χώρας.

Προστέθηκαν 96 περιοχές εκ των
οποίων οι περισσότερες είναι θαλάσ-
σιες  Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η συ-
νολική θαλάσσια έκταση που εντάσ-
σεται πλέον στο δίκτυο, καλύπτει πε-
ρίπου το 22% των εθνικών χωρικών υ-
δάτων, ποσοστό πολύ μεγαλύτερο α-
πό το 6,12% των χωρικών υδάτων
που ήταν ήδη ενταγμένο σε αυτό.
Στον νέο εθνικό κατάλογο περιοχών
του δικτύου, εντάσσονται 32 νέες πε-
ριοχές, ενώ επεκτείνονται 63 υφιστά-
μενες. Ενδεικτικά, στις νέες περιοχές
περιλαμβάνονται η θαλάσσια περιοχή
της Θράκης, το στενό Καβάλας-Θά-
σου, η θαλάσσια ζώνη της χερσονή-
σου του Άθω, ο δρυμός των Πρε-
σπών, η θαλάσσια περιοχή Σκιάθου
και Σκοπέλου, οι νησίδες της Σκύρου,
οι Λιχάδες νήσοι στην Εύβοια, η θα-
λάσσια περιοχή του Νότιου Ευβοϊ-
κού, ολόκληρος ο Κορινθιακός κόλ-
πος, η θαλάσσια περιοχή της Νότιας

Η
πολύ αγαπητή φίλη της Φιλοδασικής Μάρω Καμπούρη, εί-
χε την καλοσύνη να μας δωρίσει τον υπέροχο αυτόν πίνα-
κα με τη Μονή Καισαριανής, από τη συλλογή της μητέρας
της. Είναι μεγάλη χαρά για εμάς, οι φίλοι μας να αναγνω-

ρίζουν τις προσπάθειες της Φιλοδασικής για τη φροντίδα και την
προστασία του Αισθητικού Δάσους στον Υμηττό και να βοηθούν, ο
καθένας με τον τρόπο του.

Την ευχαριστούμε θερμά.

ΔΩΡΕΑ ΠΙΝΑΚΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΝΗ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
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Μάνης και της Νότιας Μεσσηνίας, η
θαλάσσια περιοχή της Μακρονήσου,
η θαλάσσια ζώνη της Άνδρου, της
Βόρειας Ανάφης και του ηφαιστείου
Κολούμπο στη Σαντορίνη, οι Παξοί
και οι Αντίπαξοι κ.ά.

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις
χαιρέτισαν την απόφαση, επισημαί-
νουν ωστόσο την ανάγκη λήψης ου-
σιαστικών μέτρων προστασίας. 

Όσον αφορά το «κενό» που ανέκυ-
ψε στη λειτουργία των φορέων δια-
χείρισης, το ΥΠΕΝ ανακοίνωσε ότι θα
παρατείνει τις συμβάσεις τους μέχρι
τον Φεβρουάριο του 2018.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  
ανανέωσε τη χρήση 
του αμφιλεγόμενου 
ζιζανιοκτόνου γλυφοσάτη
για μία πενταετία 

Τ
ον Φεβρουάριο του 2016 ανι-
χνεύθηκε σε μπίρες στη Γερμα-
νία το ζιζανιοκτόνο γλυφοσάτη,

που ξεπερνούσε τα επιτρεπτά όρια.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
κατατάσσει την ουσία ως «πιθανώς
καρκινογόνα», αλλά οι υπηρεσίες της
Ε.Ε. έχουν αντίθετη άποψη και σύμ-
φωνα με τις γερμανικές αρχές, ακόμη
κι αν είναι επιβλαβής, μόνο εάν ένας
ενήλικας καταναλώσει 1.000 λίτρα
μπίρας σε μία μέρα είναι σοβαροί οι
κίνδυνοι για την υγεία του.

Στις 27 Νοεμβρίου 2017, η ειδική ε-
πιτροπή Γεωργίας των κρατών-μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανανέωσε
απροσδόκητα -και χάρη στη θετική
ψήφο της Γερμανίας- για άλλη μια πε-
νταετία την άδεια χρήσης του αμφιλε-
γόμενου ζιζανιοκτόνου γλυφοσάτη,
αγνοώντας τις προειδοποιήσεις του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, τις
αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και τα ψηφίσματα εκατομμυ-
ρίων ευρωπαίων πολιτών. Παρόλο
που είχαν συγκεντρωθεί πολλοί δια-

δηλωτές έξω από το κτίριο της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες,
δεν απέτρεψαν την απόφαση που
προκαλεί αναταράξεις και σε πολιτικό
επίπεδο. 

Η απόφαση προκαλεί έκπληξη, δε-
δομένου ότι μέχρι τώρα οι μεγάλες
χώρες, όπως η Γερμανία, η Γαλλία
και η Ιταλία εξέφραζαν τον σκεπτικι-
σμό ή τη ρητή διαφωνία τους. Όπως
ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
18 χώρες που αντιπροσωπεύουν λίγο
πάνω από το 65% του πληθυσμού της
Ε.Ε., ψήφισαν υπέρ της πρότασης
που είχε υποβάλει η Κομισιόν. Εννέα
χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα,
καταψήφισαν ενώ μία (η Πορτογαλία)
απείχε. Έτσι επιτεύχθηκε η ειδική
πλειοψηφία που απαιτείται για να πε-
ράσει η πρόταση, η οποία είχε απορ-
ριφθεί στις αρχές Νοεμβρίου.

Η Γερμανία, που στον προηγούμε-
νο γύρο, στις 9 Νοεμβρίου απείχε,
ψήφισε τελικά υπέρ, αφού όμως
προηγουμένως ζήτησε να γίνουν ορι-
σμένες τροποποιήσεις στο κείμενο,
κυρίως σε ό,τι αφορά τους περιορι-
σμούς στη χρήση της γλυφοσάτης α-
πό ιδιώτες και τον σεβασμό στη βιο-
ποικιλότητα. Μαζί με τη Γερμανία
στάση άλλαξαν και οι: Ρουμανία,
Βουλγαρία, Πολωνία που στην προη-
γούμενη ψηφοφορία απείχαν. Η αλ-
λαγή στάσης του Βερολίνου συνέβα-
λε αποφασιστικά να αλλάξουν οι ι-
σορροπίες και να δοθεί η έγκριση.

Η γλυφοσάτη, βασικό συστατικό
του μεγαλύτερου σε πωλήσεις ζιζα-
νιοκτόνου στον κόσμο Roundup που

παράγει η εταιρεία Μonsanto, είναι
σύμφωνα με το Διεθνές Γραφείο Έ-
ρευνας για τον Καρκίνο (ΙARC) του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας «πι-
θανότατα καρκινογενής». Την ίδια ά-
ποψη συμμερίζονται εδώ και χρόνια
αρκετοί ανεξάρτητοι επιστήμονες.
Αλλά και η Monsantο γνωρίζει ήδη α-
πό τη δεκαετία του 1980 ότι το
Roundup προκαλεί γενετικές ανωμα-
λίες και δυσμορφίες σε πειραματό-
ζωα και τουλάχιστον από το 1999 ότι
η ουσία αυτή είναι επικίνδυνη και για
την ανθρώπινη υγεία.

Ο περιορισμός των 5 ετών προκά-
λεσε την αντίδραση της Monsanto
που κάνει λόγο για  ανάρμοστη από-
φαση, αν και η συγκεκριμένη εταιρεία
κατηγορείται ότι επηρεάζει την επι-
στημονική έρευνα. Μεταξύ άλλων υ-
πήρξε και μια πρωτοβουλία πολιτών
που θέλει την απαγόρευσή του και
ζητεί μεγαλύτερη διαφάνεια στο μέλ-
λον. Η Επιτροπή αναφέρει σε δήλωσή
της πως θα εισαγάγει μέτρα νωρίς το
2018 ώστε οι αποφάσεις για τα φυτο-
φάρμακα να γίνουν πιο διαφανείς και
να αυξηθεί η ποιότητα και η ανεξαρ-
τησία των επιστημονικών εκτιμήσεων.

Παρά την απόφαση της Ε.Ε., μεμο-
νωμένες χώρες μπορούν να απαγο-
ρεύσουν τη χρήση της. Ο πρόεδρος
της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν με-
τά την ανακοίνωση του αποτελέσμα-
τος της ψηφοφορίας είχε τονίσει πως
θα λάβει μέτρα ώστε να σταματήσει
το συντομότερο δυνατό η χρήση του
ζιζανιοκτόνου στη Γαλλία.

Ανίχνευση ραδιενεργού 
ισοτόπου ρουθηνίου-106
στην ατμόσφαιρα 
της Ευρώπης

Τ
ον Σεπτέμβριο του 2017, διάφο-
ροι φορείς παρακολούθησης α-
νίχνευσαν μια ασυνήθιστη ποσό-

τητα ακτινοβολίας σε μεγάλο μέρος
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της Ευρώπης. Η πηγή του ραδιενερ-
γού νέφους προσδιορίστηκε στη Ρω-
σία, αλλά οι ρωσικές αρχές αρνήθη-
καν ακόμη και ότι ανίχνευσαν την αυ-
ξημένη ραδιενέργεια. Στις 21 Νοεμ-
βρίου, η ρωσική μετεωρολογική υπη-
ρεσία Roshydromet επιβεβαίωσε τα
ευρήματα του γαλλικού ινστιτούτου
για τα αυξημένα επίπεδα ρουθηνίου-
106, του ραδιενεργού ισοτόπου του
σπάνιου μετάλλου ρουθηνίου. Η επι-
βεβαίωση έρχεται μετά την πρόσφατη
έκθεση του Γαλλικού Ινστιτούτου
Προστασίας από την Ακτινοβολία και
Πυρηνικής Ασφάλειας (IRNS) για το
περιστατικό.

Το IRNS είχε εντοπίσει ρουθήνιο-106
στη Γαλλία από τις 27 Σεπτεμβρίου έ-
ως τις 13 Οκτωβρίου σε επίπεδα μερι-
κών μιλιμπεκερέλ ανά κυβικό μέτρο α-
έρα. Οι μετρήσεις υποδείκνυαν ως πι-
θανή πηγή μία περιοχή μεταξύ του
Βόλγα και των Ουραλίων. Στην Ελλά-
δα, σύμφωνα με μετρήσεις της Ελληνι-
κής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε-
ΕΑΕ) και του Εθνικού Δικτύου Συνερ-
γαζομένων Εργαστηρίων την περίοδο
27 Σεπτεμβρίου έως 5 Οκτωβρίου
2017 ανιχνεύθηκαν ίχνη στην ατμό-
σφαιρα σε πολύ χαμηλές συγκεντρώ-
σεις (<5 mBq/m3, χιλιοστό του Μπεκε-
ρέλ (Bq) σε ένα κυβικό μέτρο αέρα).

Πρόκειται για τιμές συγκεντρώσε-
ων, οι οποίες δεν ενέχουν κίνδυνο για
την υγεία ή το περιβάλλον, οπότε δεν
απαιτείται η λήψη οποιουδήποτε μέ-
τρου προστασίας. Παρόμοια ευρήμα-
τα είχαν αναφερθεί και από άλλες ευ-
ρωπαϊκές χώρες, όπως η Ιταλία, η Ελ-

βετία, η Γερμανία, η Φινλανδία, η Αυ-
στρία και η Σλοβενία. 

Οι ρωσικές αρχές επιβεβαίωσαν
την υψηλή μόλυνση, ανιχνεύοντας ε-
πίπεδα ρουθηνίου-106 1.000 φορές
υψηλότερα από τα φυσιολογικά, σε
δείγματα που εξετάστηκαν από δύο
μετεωρολογικούς σταθμούς στη νό-
τια περιοχή των Ουραλίων. Ωστόσο,
υποστηρίζουν ότι η Ρωσία δεν ευθύ-
νεται για την ακτινοβολία και η κρατι-
κή εταιρεία Ροσατόμ, υπεύθυνη για
την πυρηνική βιομηχανία της Ρωσίας,
δήλωσε ότι η ακτινοβολία δεν προέρ-
χεται από τις εγκαταστάσεις της.

Τα επίπεδα της ακτινοβολίας δεν ή-
ταν αρκετά υψηλά για να υπάρξει κίν-
δυνος υγείας, και δεν έχουν ανιχνευ-
τεί ξανά μετά τις 13 Οκτωβρίου.

Τέλος οι δωρεάν 
πλαστικές σακούλες 
στα σούπερ μάρκετ

Σ
την Ελλάδα, κάθε χρόνο χρησι-
μοποιούνται 4,3 δισεκατομμύ-
ρια πλαστικές σακούλες, 2 δισε-

κατομμύρια πλαστικά μπουκάλια και
300 εκατομμύρια πλαστικά ποτήρια
του καφέ.  Μόνο το 2015 στην Ελλά-
δα, η ετήσια κατανάλωση ήταν μετα-
ξύ 242 και 363 τεμάχια ανά άτομο, ε-
νώ το 2010 σ’ ολόκληρη την Ευρώπη
χρησιμοποιήθηκαν 98,6 δισ. πλαστι-
κές σακούλες.

Για να περιοριστεί λοιπόν η μάστιγα
της πλαστικής σακούλας, το 2015 η
Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε οδηγία
με στόχο τον περιορισμό της ετήσιας
κατανάλωσής της σε 90 πλαστικές
σακούλες ανά πολίτη μέχρι το 2019
και σε 40 έως τα τέλη του 2025.

Από την 1η Ιανουαρίου 2018 παύει
η δωρεάν διάθεση στους καταναλω-
τές των δύο ακόλουθων κατηγοριών
πλαστικής σακούλας: α) των λεπτών
πλαστικών σακουλών με πάχος τοι-
χώματος μικρότερο των 50 μικρών

(μονάδα μήκους ίση με το εκατομμυ-
ριοστό του μέτρου) και β) των πλαστι-
κών σακουλών μεταφοράς με πάχος
τοιχώματος από 50 μέχρι 70 μικρά,
συμπεριλαμβανομένων των επανα-
χρησιμοποιούμενων σακουλών τσα-
ντών μεταφοράς με το ίδιο μήκος τοι-
χώματος.

Στις μεν πρώτες επιβάλλεται το ει-
δικό τέλος των 4 λεπτών ανά τεμάχιο,
ενώ στη δεύτερη περίπτωση οι σα-
κούλες θα τιμολογούνται ελεύθερα
από τις εμπορικές επιχειρήσεις.

Οι εμπορικές επιχειρήσεις από την
1η Ιανουαρίου 2018 υποχρεούνται να
παρέχουν τη δυνατότητα στους κατα-
ναλωτές να εφοδιάζονται στο ταμείο
των σημείων πώλησης εμπορευμά-
των ή προϊόντων, επαναχρησιμοποιή-
σιμες σακούλες / τσάντες μεταφοράς
και να τις τοποθετούν σε εμφανές και
προσιτό σημείο για τους καταναλω-
τές. Παράλληλα, οι δήμοι σε συνερ-
γασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Α-
νακύκλωσης (ΕΟΑΝ), που είναι ο αρ-
μόδιος φορέας του υπουργείου Περι-
βάλλοντος για την υλοποίηση του μέ-
τρου, υποχρεούνται να ενημερώνουν
τους καταναλωτές και να προμηθεύ-
ουν το κοινό με επαναχρησιμοποιού-
μενες ή βιοαποδομήσιμες πλαστικές
σακούλες. Ο έμπορος που παραβαί-
νει τις υποχρεώσεις του τιμωρείται με
πρόστιμο από 200 μέχρι 5.000 ευρώ.
Σε περίπτωση υποτροπής τα ποσά
των προστίμων τριπλασιάζονται. 

Με τον τρόπο αυτό θα αποθαρρυν-
θούν οι πολίτες από την αλόγιστη
χρήση της πλαστικής σακούλας, ενώ
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τα χρήματα από το τέλος θα χρησιμο-
ποιούνται για δράσεις ενημέρωσης,
ευαισθητοποίησης των καταναλωτών
και ανταποδοτικά για την αντικατά-
σταση των λεπτών πλαστικών σακου-
λών από επαναχρησιμοποιούμενες
τσάντες. Αυτές θα δίνονται δωρεάν
στους πολίτες που θα επιστρέφουν
για ανακύκλωση τις λεπτές πλαστικές
σακούλες που θα αγοράζουν.

Με αυτό τον τρόπο η Ελλάδα συμ-
μορφώνεται σε σχετική κοινοτική ο-
δηγία που στόχο έχει την αντιμετώπι-
ση ενός πραγματικού περιβαλλοντι-
κού ζητήματος. Σύμφωνα με τον Ελ-
ληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, 52
χρόνια μετά τη «γέννηση» της πλαστι-
κής σακούλας, η αλόγιστη εξάπλωσή
της έχει βάλει «βόμβα» στα θεμέλια
του οικοσυστήματος και της ζωής
μας, μετατρέποντας μια σημαντική α-
νακάλυψη σε εφιάλτη.

Νέο είδος εντόμου 
ανακαλύφθηκε 
στην Κοιλάδα 
των Πεταλούδων στη Ρόδο

Σ
την Κοιλάδα των Πεταλούδων,
στη Ρόδο, ανακαλύφθηκε ένα
νέο είδος γρύλου που οι επιστή-

μονες το ονόμασαν «Ovaliptila Rho-
dos». Το έντομο ανακαλύφθηκε από
τον βιολόγο Σωτήρη Αλεξίου και
στάλθηκε για μελέτη στην Αγία Πε-
τρούπολη, όπου ο Ρώσος επιστήμο-
νας Αντρέι Γκορότσοφ απεφάνθη
πως πρόκειται για νέο είδος.

Το νέο είδος γρύλου είναι ενδημικό
της Ρόδου. Μέχρι τώρα έχει εντοπι-
στεί μόνο στην Κοιλάδα των Πετα-
λούδων και πουθενά αλλού στον κό-
σμο. Είναι νυχτόβιο ζώο και προτιμά
το υγρό και σκοτεινό οικοσύστημα
της Κοιλάδας.

Ο εντοπισμός ενός ακόμα νέου εί-
δους εντόμου στην Κοιλάδας των Πε-
ταλούδων, που υπάρχει μόνο εκεί,

κρούει για μια ακόμα φορά το καμπα-
νάκι του κινδύνου για αυτό το μοναδι-
κό οικοσύστημα. Τα εκατομμύρια των
τουριστών που περνούν την Κοιλάδα
κάθε χρόνο πρέπει να επιβλέπονται,
ώστε να παραμένουν εντός του μονο-
πατιού χωρίς να προκαλούν όχληση
στο περιβάλλον.

Η πιο σημαντική όμως απειλή, είναι
η συνεχόμενη βόσκηση που υφίστα-
νται οι όχθες της Κοιλάδας, με αποτέ-
λεσμα να μην ανανεώνεται η βλάστη-
ση, καθώς τα νεαρά δενδρύλλια τρώ-
γονται από τα αιγοπρόβατα και έτσι
δεν αντικαθιστούν τα γηραιότερα δέ-
ντρα όταν αυτά ολοκληρώνουν τον
βιολογικό τους κύκλο. Το αποτέλεσμα
είναι, οι ακτίνες του ήλιου να κατα-
στρέφουν το υγρό και σκιερό περιβάλ-
λον που χαρακτηρίζει τον βιότοπο. 

Το άρθρο με την περιγραφή του νέ-
ου γρύλου δημοσιεύτηκε το καλοκαί-
ρι, στο επιστημονικό περιοδικό που
εκδίδει το Ζωολογικό Ινστιτούτο της
Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών.

Αύξηση των τροχαίων 
με θύματα αρκούδες 
στη Μακεδονία

Π
ερίπου 350-400 αρκούδες υ-
πάρχουν στην Ελλάδα, οι ο-
ποίες θεωρούνται προστατευ-

όμενο είδος και ζουν σε δύο ανεξάρ-
τητους πληθυσμούς που δεν επικοι-
νωνούν γεωγραφικά μεταξύ τους. Ο
μεγαλύτερος πληθυσμός ζει στην ευ-
ρύτερη περιοχή της οροσειράς της
Πίνδου ενώ ο άλλος στην οροσειρά
της Ροδόπης. Όμως μια από τις σο-
βαρότερες απειλές για το είδος είναι
ο κατακερματισμός των βιoτόπων
τους από το οδικό δίκτυο με αποτέλε-
σμα να συμβαίνουν τροχαία ατυχήμα-
τα με θύματα αρκούδες. Φέτος τα
τροχαία δυστυχήματα με θύματα αρ-
κούδες ανέρχονται σε έξι, όταν πέρυ-
σι είχε σημειωθεί μόλις ένα. 

Το τελευταίο περιστατικό έγινε το
βράδυ της Παρασκευής 8 Δεκεμβρί-
ου 2017 στην Εγνατία Οδό, λίγα μό-
λις χιλιόμετρα από το σημείο όπου
μία ημέρα πριν σκοτώθηκε άλλη αρ-
κούδα από φορτηγό. Το περιστατικό
συνέβη στον κύριο οδικό άξονα της
Εγνατίας Οδού, κοντά στη Σιάτιστα
Κοζάνης. Το άτυχο ζώο, ενήλικο θη-
λυκό βάρους 100 κ. περίπου, παρα-
σύρθηκε από διερχόμενο όχημα και
πέθανε ακαριαία. Πρόκειται για την
6η αρκούδα που σκοτώνεται στο εθνι-
κό οδικό δίκτυο μέσα στο 2017 και το
3ο ατύχημα που σημειώνεται σε διά-
στημα πέντε χρόνων στην ευρύτερη
περιοχή.

Παρόλο που είναι γνωστό ότι η πε-
ριοχή αυτή αποτελεί σημαντικό φυσι-
κό πέρασμα για την άγρια ζωή, το
τμήμα αυτό της νέας εθνικής οδού ε-
ξακολουθεί να παραμένει αθωράκι-
στο και πολλοί οδηγοί συνεχίζουν να
κινούνται με μεγάλες ταχύτητες, αυ-
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ξάνοντας τις πιθανότητες ενός δυ-
στυχήματος. Το νέο αυτό περιστατικό
αναδεικνύει την ανάγκη παρέμβασης
με έργα περίφραξης που θα αποτρέ-
πουν την είσοδο μεγάλων θηλαστι-
κών στον οδικό άξονα, όπως έχει γίνει
σε άλλα σημεία της Εγνατίας Οδού,
με παράλληλη λήψη μέτρων για την
ασφαλή διάσχιση του αυτοκινητό-
δρομου από την άγρια πανίδα 

Ο «Αρκτούρος» ενδεικτικά προτεί-
νει την εγκατάσταση ενός προσωρι-
νού συστήματος πινακίδων και φωτει-
νής σηματοδότησης. Επιπλέον, ζητεί
να γίνεται, στο σημείο, τακτικός έλεγ-
χος ταχύτητας των διερχόμενων οχη-
μάτων

Global Status Report 2017:
Ένα Παρίσι προστίθεται
στα κτίσματα της Γης 
κάθε πέντε μέρες

Σ
ύμφωνα με τη νέα διεθνή έκθε-
ση για το 2017 (Global Status
Report 2017) της Παγκόσμιας

Συμμαχίας για τα Κτίρια και τις Κατα-
σκευές (Global alliance for Buildings
and Constructions), είναι επείγουσα
ανάγκη να βελτιωθεί η εξοικονόμηση
ενέργειας στα κτίρια, ώστε να επιτευ-
χθούν οι στόχοι του ΟΗΕ για την κλι-
ματική αλλαγή,  καθώς όλο και περισ-
σότερα νέα κτίρια και άλλα έργα κα-
τασκευάζονται αδιάκοπα στη Γη.

Αναφέρει ότι κάθε πέντε μέρες στην
επιφάνεια του πλανήτη μας προστίθε-
νται ένας αριθμός κτιρίων, που συνο-
λικά καταλαμβάνουν έκταση αντίστοι-
χη με την έκταση του Παρισιού. Μέχρι
το 2060 θα κατασκευασθούν νέα κτί-
ρια συνολικής επιφάνειας 230 δισεκα-
τομμυρίων τετραγωνικών μέτρων, με
έναν ετήσιο ρυθμό περίπου όσο η δο-
μημένη έκταση της Ιαπωνίας.

Για να μπορέσει ο κατασκευαστι-
κός τομέας να συμβαδίσει με τους

στόχους της διεθνούς συμφωνίας
του Παρισιού για το κλίμα, η έκθεση
εκτιμά ότι η ενεργειακή ένταση (κατα-
νάλωση ενέργειας ανά τετραγωνικό
μέτρο δόμησης) πρέπει να βελτιωθεί
κατά 30% έως το 2030, Για το σκοπό
αυτό, προτείνεται η αυξανόμενη χρή-
ση «έξυπνων» ελέγχων και συσκευών
σε ολοένα πιο «έξυπνα» σπίτια, τα ο-
ποία θα είναι διαδικτυακά συνδεδεμέ-
να, κάτι που μπορεί να μειώσει κατά
10% την παγκόσμια κατανάλωση ε-
νέργειας.

Οι κάθε είδους κατασκευές εκτιμά-
ται ότι ευθύνονται περίπου για το
39% των συνολικών εκπομπών διοξει-
δίου του άνθρακα διεθνώς. Μεταξύ
2010-2016 η αύξηση του παγκόσμιου
πληθυσμού, της δομημένης έκτασης
ανά άτομο και της ζήτησης για ενέρ-
γεια συνέβαλαν από κοινού, ώστε να
αυξηθεί η κατανάλωση ενέργειας α-
πό τα κτίρια διεθνώς τόσο όσο ήταν η
συνολική ενεργειακή κατανάλωση
της Γερμανίας κατά την ίδια περίοδο.
Μεταξύ 2010-2016 οι εκπομπές διο-
ξειδίου του άνθρακα από τα κτίρια και
τις άλλες κατασκευές παγκοσμίως
αυξήθηκαν κατά σχεδόν 1%, απελευ-
θερώνοντας συνολικά 76 γιγατόνους
διοξειδίου.

Η έκθεση -σε συνεργασία με τη Διε-
θνή Επιτροπή Ενέργειας- τονίζει ότι
τα κτίρια με σχεδόν μηδενική ενεργει-
ακή κατανάλωση και με μηδενικές εκ-
πομπές «αερίων του θερμοκηπίου»
πρέπει να γίνουν το κατασκευαστικό
«στάνταρντ» μέσα στην επόμενη δε-

καετία. Ως παράδειγμα προς μίμηση
αναφέρει το κτίριο μηδενικής ενέρ-
γειας Edge στο Άμστερνταμ, που με-
γιστοποιεί την πρόσληψη φυσικού
φωτός και την παραγωγή ηλιακής ε-
νέργειας, ενώ παράλληλα χρησιμο-
ποιεί «έξυπνες» τεχνολογίες για την
κυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό
του.

Θεσμική θωράκιση 
για τρία προστατευόμενα 
μεταναστευτικά 
είδη πουλιών

Μ
ε Κοινές Υπουργικές Αποφά-
σεις των αναπληρωτών υ-
πουργών Οικονομικών και

Περιβάλλοντος & Ενέργειας, θεσμο-
θετήθηκαν τα πρώτα Σχέδια Δράσης
στην Ελλάδα για την προστασία
τριών μεταναστευτικών ειδών που-
λιών. Τα Εθνικά Σχέδια Δράσης για
τον Ασπροπάρη και τη Νανόχηνα, εί-
δη κρισίμως απειλούμενα με εξαφάνι-
ση, όπως επίσης και το Περιφερειακό
Σχέδιο Δράσης για το Κιρκινέζι, με
περιοχή εφαρμογής τη Θεσσαλία,
δημοσιεύθηκαν σε Φύλλο της Εφημε-
ρίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και
περιλαμβάνουν συγκεκριμένες δρά-
σεις για την προστασία των εν λόγω
ειδών σε βάθος πενταετίας. Τα προα-
ναφερόμενα είδη προστατεύονται
μεν από την εθνική και κοινοτική νο-
μοθεσία, ο πληθυσμός τους όμως πα-
ρουσιάζει δραματική μείωση τα τε-
λευταία χρόνια.

Ο Ασπροπάρης (Neophron percno-
pterus) είναι μεταναστευτικό είδος
γύπα. Είναι ο μικρότερος σε μέγεθος
από τα τέσσερα είδη γυπών που απα-
ντούν στην Ελλάδα, ο οποίος κυρίως
εξαιτίας της παράνομης χρήσης δη-
λητηριασμένων δολωμάτων βρίσκε-
ται πλέον στο χείλος της εξαφάνισης
στη χώρα μας, με μόλις 5 ζευγάρια να
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απομένουν. Στόχος του Εθνικού Σχε-
δίου Δράσης  για τον Ασπροπάρη εί-
ναι η λήψη άμεσων μέτρων για την α-
νάσχεση της μείωσης και τη σταθε-
ροποίηση του αναπαραγόμενου πλη-
θυσμού του, με δεδομένο τον εξαιρε-
τικά μικρό αναπαραγόμενο πληθυσμό
του στην Ελλάδα.

Το Κιρκινέζι (Falco naumanni) είναι
μεταναστευτικό γεράκι μεσαίου μεγέ-
θους με κύριους αναπαραγωγικούς
πληθυσμούς στη Θεσσαλία, που ε-
ξαρτάται από την καλή οικολογική κα-
τάσταση των αγροτικών οικοσυστη-
μάτων, στα οποία βρίσκει τη βασική
του τροφή, τα έντομα. Ο θεσσαλικός
κάμπος επίσης, φιλοξενεί τη μεγαλύ-
τερη αποικία κιρκινεζιών στην Ανατο-
λική Ευρώπη. Στόχος του Περιφερει-
ακού Σχεδίου Δράσης για το Κιρκινέ-
ζι, είναι η βελτίωση του καθεστώτος
του Κιρκινεζιού κατά μια βαθμίδα,
σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο των α-
πειλούμενων ζώων της Ελλάδας, με-
ταβαίνοντας από την κατηγορία Τρω-
τό (VU) στην κατηγορία Σχεδόν Απει-
λούμενο (NT)). 

Η Νανόχηνα (Anser erythropus), εί-
ναι ένα είδος μικρόσωμης χήνας, που
επισκέπτεται υγροτόπους της Βόρει-
ας Ελλάδας κατά τους χειμερινούς
μόνο μήνες. Η Ελλάδα είναι η πιο ση-
μαντική χώρα στην Ευρώπη για τη να-
νόχηνα, καθώς ο ευρωπαϊκός πληθυ-
σμός του είδους, που αριθμεί μόλις
20-30 ζευγάρια, παραμένει στους υ-
γροτόπους της Βόρειας Ελλάδας για
σχεδόν 6 μήνες τον χρόνο κατά τους

χειμερινούς μήνες. Ο ευρωπαϊκός
της πληθυσμός αγγίζει τα όρια της ε-
ξαφάνισης και μόνο με ολοκληρωμέ-
νη συνεργασία όλων των χωρών που
βρίσκονται στους μεταναστευτικούς
της δρόμους, υπάρχει ελπίδα να δια-
σωθεί. Τα υλοποιούμενα προγράμμα-
τα για τη διάσωσή της τα τελευταία
χρόνια φαίνεται ήδη να αποδίδουν
καρπούς, απαιτείται όμως συνέχιση
των σχετικών δράσεων (διατήρηση υ-
γροτόπων σε καλή κατάσταση, ρα-
διοπαρακολούθηση κ.ά.) Στόχος του
Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Να-
νόχηνα, είναι η διαφύλαξη του πληθυ-
σμού της που διαχειμάζει στην Ελλά-
δα και η διατήρηση του αριθμού των
ατόμων χωρίς απώλειες και στη βέλ-
τιστη κατάσταση, με την εξασφάλιση
ασφαλών, επαρκών και υψηλής ποιό-
τητας βιοτόπων στις περιοχές στάθ-
μευσης και διαχείμασης, αλλά και
στις διαδρομές μετακίνησής τους.

Σκότωσαν τον πρώτο 
άγριο ευρωπαϊκό βίσωνα
που εμφανίστηκε 
στη Γερμανία  
τα τελευταία 250 χρόνια

Α
ρχές φθινοπώρου του 2017, έ-
νας σπάνιος άγριος βίσωνας
βρέθηκε να περιπλανιέται μό-

νος του κοντά στην πόλη Lebus της
Γερμανίας. Ήταν η πρώτη εμφάνιση
αυτού του είδους τα τελευταία 250
χρόνια. Σύμφωνα με τις πολωνικές
αρχές, το ζώο ήταν πιθανότατα ένα
αρσενικό που περιφερόταν γύρω α-
πό τον Εθνικό Δρυμό Ουίστσε Βάρτι
στα σύνορα των δύο χωρών για κά-
ποιο χρονικό διάστημα, προτού πε-
ράσει στη Γερμανία. Ένας περαστι-
κός είχε εντοπίσει το εντυπωσιακό
ζώο στις όχθες του ποταμού Όντερ,
κοντά στην πόλη Lebus, στα σύνορα
με την Πολωνία. Όμως την επόμενη

ημέρα, εκδόθηκε οδηγία από το γρα-
φείο δημόσιας τάξης του Βρανδεμ-
βούργου πως αποτελεί απειλή και
δημόσιο κίνδυνο και άρα ο βίσωνας
έπρεπε να σκοτωθεί και ανέθεσε σε
δύο τοπικούς κυνηγούς να τον σκο-
τώσουν.

Η περιβαλλοντική οργάνωση WWF
ανακοίνωσε μηνύσεις κατά παντός υ-
πευθύνου, καθώς ο άγριος βίσωνας
θεωρείται προστατευόμενο είδος και
η εντολή εκτέλεσής του εφόσον δεν
υπήρχε άμεση και ξεκάθαρη απειλή,
μπορεί να επισύρει κατηγορίες κα-
κουργηματικού χαρακτήρα.   

Σύμφωνα με δηλώσεις του υπουρ-
γού Περιβάλλοντος του Βρανδεμ-
βούργου στα τοπικά μέσα, οι βίσωνες
δεν είναι επικίνδυνοι και ότι θα μπο-
ρούσε να χρησιμοποιηθεί ένα ηρεμι-
στικό βέλος για την εξουδετέρωση ο-
ποιουδήποτε κινδύνου για τους κοντι-
νούς πολίτες, το οποίο θα μπορούσε
να έχει παρασχεθεί από οποιονδήπο-
τε κτηνίατρο της περιοχής. 

Ο ευρωπαϊκός βίσωνας είναι το με-
γαλύτερο χερσαίο θηλαστικό της Ευ-
ρώπης. Ο συνολικός παγκόσμιος
πληθυσμός είναι περίπου 4.700 ζώα
(από τα οποία τα 2.700 είναι ελεύθε-
ρα) και αυξάνεται. Στην Πολωνία το
2014 ο πληθυσμός των βισώνων ήταν
1.434 ζώα.

Το 1996, η Διεθνής Ένωση Προ-
στασίας της Φύσης (IUCN) ταξινόμη-
σε τον ευρωπαϊκό βίσωνα ως «σε κίν-
δυνο». Το καθεστώς του από τότε έ-
χει αλλάξει σε «ευάλωτο».




