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Ένωση Αθηνών

ΕΔΑΦΟΣ ΕΝΑΣ ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ

ΕΔΑΦΟΣ ΕΝΑΣ ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ



Κλείσε
το δάσος
στην καρδιά σου

Κλείσε το Δάσος στην καρδιά σου!

Γίνε συνδρομητής στο περιοδικό

ΦΥΣΗ & ΖΩΗ
Κάνε δώρο μια συνδρομή σε φίλους.

Φύτεψε ένα δέντρο

με την ευκαιρία της γέννησης ενός παιδιού!

Δικού σου ή φίλων.

Το παιδί θα έχει ένα δικό του δέντρο

να μεγαλώνει μαζί του.

Θα έρχεται να το βλέπει στο Δάσος

και να το φροντίζει.

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

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

Κλείσε
το δάσος
στην καρδιά σου

Ένωση Αθηνών

Κλ
είσε το Δάσος στηνΚαρδιάσου

www.philodassiki.org



ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΗΣ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

βραβείο 
Ακαδημίας Αθηνών

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1970

IΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΔΡΥΤΡΙΑ
ΚΑΙΤΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. ΜΕΛΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΑΤΣΙΟΣ

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

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

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

KΩΔΙΚΟΣ 1725

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: TΗΛ. 210 72 20 866

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

ΕΜβΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΡΟΣ:
ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΤΡΑΠΕζΙΚΟΥ λΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:
ALPHA BANK
GR59 0140 1070 1070 0210 1062 816
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4. Έδαφος, ένας πολύτιμος φυσικός πόρος βρίσκεται σε κίνδυνο.

7. Η παράνομη συλλογή απειλεί τις Ορχιδέες της Πίνδου.

8. Η Κλιματική Αλλαγή εξαφανίζει τα Υποθαλάσσια Δάση.

10. Θάλασσα σκουπιδιών η Μεσόγειος

Δράσεις εθελοντών φέρνουν στην επιφάνεια ένα σοβαρό πρόβλημα 

και των ελληνικών βυθών.

13. Το Μάζεμα της Ελιάς και φροντίδα των δέντρων 

με τους εθελοντές της ALPHA BANK.

16. Αναδάσωση με τους εθελοντές της Εlgeka

και την «Χυμοί Χίου Α.Ε.».

18. Αναδάσωση με την LeasePlan Hellas στο Αισθητικό Δάσος στον Υμηττό.

19. Εθελοντική Δενδροφύτευση στο Μάτι από μαθητές του Κολλεγίου Ψυχικού

και την Φιλοδασική Ένωση Αθηνών.

22. Οι νέες τεχνολογίες το «κλειδί» για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής.

24. Τα κοράκια απέδειξαν ότι είναι πανέξυπνα.

26. Μικρές ειδήσεις.  
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ρωπαϊκή Ένωση. Αλλά η καλή ποιότητα του
εδάφους είναι απαραίτητη για τη γεωργία
και το σύστημα παραγωγής τροφίμων, και
ως εκ τούτου το καλής ποιότητας έδαφος εί-
ναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της δια-
τροφής και της γεωργίας. Το έδαφος είναι το
σύστημα υποστήριξης για τα θρεπτικά συ-
στατικά, τη βιοποικιλότητα, το νερό και την
οργανική ύλη, τα οποία είναι όλα απαραίτη-
τα για την παραγωγή τροφίμων. Αυτό κάνει
τους αγρότες τους θεματοφύλακες του εδά-
φους. Εξαρτώνται από αυτό, και την ίδια

στιγμή έχουν τη δύναμη να το προστατεύ-
ουν και να το χρησιμοποιούν με βιώσιμο
τρόπο».

Το πόσο σημαντικό για τη ζωή στη Γη εί-
ναι το έδαφος φαίνεται από το γεγονός ότι το
95% των τροφίμων παράγονται άμεσα ή έμ-
μεσα από αυτό, ενώ 75- 90% των ανθρώπων
στις αναπτυσσόμενες χώρες εξαρτώνται από
τα φυσικά προϊόντα ως τη μόνη ή κύρια πη-
γή φαρμάκων. Επιπλέον τα υγιή εδάφη είναι
ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της συ-
νεχούς ανάπτυξης της φυσικής βλάστησης

Ένας πολύτιμος φυσικός πόρος,
που συχνά η σημασία του πα-
ραβλέπεται, είναι το έδαφος.
Αποτελεί βασική συνιστώσα
της αγροτικής ζωής, της γεωρ-

γικής ανάπτυξης και της οικολογικής βιωσι-
μότητας και είναι η βάση για την παραγωγή
τροφίμων, ζωοτροφών, καυσίμων και ινών,
ενώ υποστηρίζει βασικές και σημαντικές
λειτουργίες των οικοσυστημάτων.

Με στόχο να τονίσει τη σπουδαιότητα
του εδάφους ως κρίσιμου συστατικού του
φυσικού συστήματος και τη συμβολή του
στην ανθρώπινη ευημερία, η 5η Δεκεμβρίου
γιορτάζεται κάθε χρόνο ως η Παγκόσμια Η-
μέρα Εδάφους (World Soil Day). 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εδά-
φους για το 2018 ο Οργανισμός Τροφίμων
και Γεωργίας (FAO) των Ηνωμένων Εθνών
με το σύνθημα «Γίνε η λύση στη μόλυνση
του εδάφους» και με τη χρήση του χάσταγκ
#StopSoilPollution, καλεί σε κινητοποίηση
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι άνθρω-
ποι θα έχουν ασφαλή και θρεπτική τροφή,
χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο τα οικοσυστή-
ματα. Όπως επισημαίνει ο Οργανισμός, το
έδαφος είναι ένας μη ανανεώσιμος, πολύ-
πλοκος βιότοπος που παραμένει παραγωγι-
κός μόνο αν φροντίζεται και καλλιεργείται.
Η αντιμετώπιση της ρύπανσης του εδάφους
είναι ο μόνος τρόπος για την ελαχιστοποίη-
ση των κινδύνων για την επισιτιστική ασφά-
λεια, την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλ-
λον. Τα εδάφη έχουν μεγάλες δυνατότητες
να φιλτράρουν και να απομακρύνουν ρύ-
πους, αλλά αυτή η ικανότητα είναι πεπερα-
σμένη. Οι περισσότεροι από τους ρύπους
προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότη-
τες, όπως μη βιώσιμες γεωργικές πρακτικές,
βιομηχανικές δραστηριότητες και εξόρυξη,
μη επεξεργασμένα αστικά απόβλητα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη σειρά της,
και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εδά-
φους, υπογραμμίζει ότι:

«Εκτιμάται ότι 275 εκτάρια γεωργικής
γης καταστρέφονται καθημερινά στην Ευ-

Eδαφος
Eνας πολύτιμος φύςικος πορος 
βριςκεται ςε κινδύνο

Το έδαφος είναι ένας μη ανανεώσιμος, πολύπλοκος βιότοπος 
που παραμένει παραγωγικός μόνο αν φροντίζεται και καλλιεργείται. 
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και της αγροτικής παραγωγής. Το εύφορο έ-
δαφος ενθαρρύνει την ανάπτυξη φυτών με
θρεπτικά συστατικά και ενεργεί ως δεξαμενή
συγκράτησης νερού. Η χαμηλή βλάστηση,
τα δένδρα και τα δάση εμποδίζουν την υπο-
βάθμιση του εδάφους και την απερήμωση,
καθώς σταθεροποιούν το έδαφος, και εμπο-
δίζουν τη διάβρωση που προκαλείται από το
νερό και τον άνεμο. Υπολογίζεται ότι η ορ-
γανική ύλη του εδάφους μπορεί να διατηρή-
σει περίπου 20 φορές το βάρος της σε νερό.

Υπολογίζεται επίσης, πως απαιτούνται έ-

ως και 1.000 χρόνια για να σχηματιστεί ένα
εκατοστό καλλιεργήσιμου εδάφους, ενώ οι
κοινότητες των οργανισμών του εδάφους
παρουσιάζουν την μέγιστη πυκνότητα ει-
δών. Το έδαφος είναι ένα από τα πιο σύνθετα
οικοσυστήματα της φύσης: περιέχει χιλιάδες
οργανισμούς που αλληλεπιδρούν και συμ-
βάλλουν στους παγκόσμιους κύκλους που
καθιστούν δυνατή όλη τη ζωή. Για παράδειγ-
μα, ένα τετραγωνικό μέτρο δασικού εδάφους
φιλοξενεί περισσότερα από 1.000 είδη α-
σπόνδυλων.

Ωστόσο, όπως αναφέρεται από τον FAO,
33% του παγκόσμιου εδάφους είναι μέτρια
έως ιδιαίτερα υποβαθμισμένο. Οι μετατρο-
πές της χρήσης γης και η αποστράγγιση ορ-
γανικών εδαφών για καλλιέργεια είναι υ-
πεύθυνες για περίπου 10% των εκπομπών α-
ερίων θερμοκηπίου. Δυστυχώς, οι εκπομπές
αερίων θερμοκηπίου από τη γεωργία, τη δα-
σοκομία και την αλιεία σχεδόν διπλασιά-
στηκαν τα τελευταία 50 χρόνια και θα αυξη-
θούν κατά επιπλέον 30% έως το 2050 αν δεν
ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Οι εκπομπές
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που προκαλούνται κατά την εφαρμογή συν-
θετικών λιπασμάτων το 2012 αντιστοιχού-
σαν στο 14% των γεωργικών εκπομπών και
είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη πηγή εκ-
πομπών στη γεωργία, αφού αυξήθηκε περί-
που 45% από το 2001. Μόνο τη δεκαετία
2000-2010 η αποψίλωση των δασών επηρέ-
ασε περίπου 130 εκατομμύρια στρέμματα ε-
τησίως, ενώ η χρήση στερεών βιοκαυσίμων
-συμπεριλαμβανομένου του ξύλου- προβλέ-
πεται να αυξηθεί κατά 300% μεταξύ του
2007 και του 2030. Εξάλλου, η σταθερή με-
τατροπή των χορτολιβαδικών και των δασι-
κών εκτάσεων σε καλλιέργειες και βοσκό-
τοπους έχει οδηγήσει παγκοσμίως σε μεγά-
λες απώλειες άνθρακα στο έδαφος. Υπολο-
γίζεται ότι ήδη, η υποβάθμιση του ενός τρί-
του των εδαφών του πλανήτη έχει απελευ-
θερώσει έως και 78 γιγατόνους άνθρακα
στην ατμόσφαιρα, ενώ η αποψίλωση των
δασών προκαλεί περίπου το 25% της απώ-
λειας οργανικού άνθρακα στο έδαφος.

Τα δάση παρέχουν πόρους για περισσότε-
ρα από ένα δισεκατομμύριο άτομα και είναι
ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της βιο-
ποικιλότητας, τον ενεργειακό εφοδιασμό
και την προστασία του εδάφους και των υ-
δάτων. Από την άλλη πλευρά υπολογίζεται
ότι 26% της επιφάνειας της γης καταλαμβά-
νεται από βοσκότοπους, καθώς ο τομέας της
κτηνοτροφίας είναι κοινωνικά και πολιτικά
πολύ σημαντικός στις αναπτυσσόμενες χώ-
ρες, αφού παρέχει τρόφιμα και εισόδημα για
άλλο ένα δισεκατομμύριο άτομα στις φτω-
χές χώρες του κόσμου. 

Η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη και οι
δημογραφικές μεταβολές αυξάνουν τη ζήτη-
ση για αγροτικά προϊόντα, ζωοτροφές και
προϊόντα όπως το ξύλο, με αποτέλεσμα τα ε-
δάφη να βρίσκονται υπό τεράστια πίεση και
να αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος υποβάθ-
μισής τους. Η διαχείριση της βλάστησης με
βιώσιμο τρόπο θα ενισχύσει τα οφέλη, αντα-
ποκρινόμενη στις ανάγκες της κοινωνίας,
διατηρώντας παράλληλα το έδαφος προς ό-

φελος των σημερινών και των μελλοντικών
γενεών. Η αποτελεσματικότερη χρήση του
νερού, η μειωμένη χρήση φυτοφαρμάκων
και η βελτίωση της υγείας του εδάφους μπο-
ρούν να οδηγήσουν σε μέσες αυξήσεις της α-
πόδοσης των καλλιεργειών κατά 79%. Μά-
λιστα, σύμφωνα με τον FAO, η τρέχουσα και
μελλοντική επισιτιστική ασφάλεια εξαρτά-
ται από την ικανότητα του ανθρώπου να αυ-
ξήσει τις αποδόσεις και την ποιότητα των

τροφίμων χρησιμοποιώντας τα υπάρχοντα ε-
δάφη, αλλά λιγότερο νερό. Η μεγάλη πρό-
κληση είναι ότι μέχρι το 2050, η γεωργική
παραγωγή πρέπει να αυξηθεί κατά 60% πα-
γκοσμίως -και σχεδόν κατά 100% στις ανα-
πτυσσόμενες χώρες- προκειμένου να ικανο-
ποιηθεί μόνο η ζήτηση για τρόφιμα. Και απο-
τελεί ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση ότι η αύ-
ξηση της παραγωγής τροφής πρέπει να γίνει
με χρήση λιγότερου νερού.

Η αντιμετώπιση της ρύπανσης του εδάφους είναι ο μόνος τρόπος για την ελαχιστοποίηση
των κινδύνων για την επισιτιστική ασφάλεια, την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. 

O καθένας μπορεί να πετύχει 
κάτι μεγαλειώδες 

με τη δική του
μικρή προσφορά
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Η παρανομΗ συλλογΗ 
απειλει τισ ορχιδεεσ τισ πινδου

Απαραίτητο συστατικό
για την παρασκευή
του σαλεπιού και του

παγωτού ντοντουρμά είναι η
ορχιδέα. Δεν μιλάμε για τις
τροπικές ορχιδέες αλλά τις
ορχιδέες που φυτρώνουν κυ-
ρίως στις χώρες της Ανατολι-
κής Μεσογείου, ιδιαίτερα τα
είδη που σχηματίζουν πολύ-
χρωμα «χαλιά» στην Πίνδο.
Οι ορχιδέες της Πίνδου απει-
λούνται από την ανεξέλεγκτη
συλλογή καθώς, λόγω της τε-
ράστιας ζήτησής τους και α-
πό την Τουρκία, η τιμή της
στο παράνομο εμπόριο έχει
εκτοξευθεί φτάνοντας τα 90
με 120 ευρώ/κιλό σε ξερή
μορφή!

Όμως οι ορχιδέες προστα-
τεύονται από διεθνείς συν-
θήκες και ευρωπαϊκές οδη-
γίες oι οποίες έχουν ενσωμα-
τωθεί στην ελληνική νομοθεσία. Παρ’ όλα
αυτά η παράνομη συλλογή τους για την
παραγωγή σαλεπιού συνεχίζει να εντείνε-
ται καθώς η καλλιέργεια των ειδών αυτών
ορχιδέας θεωρείται πολύ δύσκολη. 

Τη δεκαετία του ’60, κάτοικοι της Πίν-
δου γυρνούσαν στα βουνά της περιοχής
τους και μάζευαν «σαλέπι», όπως έλεγαν
το φυτό, είτε για ιδιωτική τους χρήση είτε
το πουλούσαν σε ζαχαροπλάστες. Η συλ-
λογή ήταν κοπιαστική διαδικασία και την
έκαναν λίγοι. Το μάζεμα γινόταν με ειδικά
σκεπαρνάκια, κατασκευασμένα με παραγ-
γελία από σιδερά, για να μην πληγώνονται
οι κόνδυλοι. Η συλλογή ξεκινούσε τον Ι-
ούνιο όταν το άνθος είχε μαραθεί, έβγαζαν
τον φρέσκο κόνδυλο και ξανατοποθετού-
σαν τον παλιό στην γη για να τον βρουν
και του χρόνου, όπως λένε οι ίδιοι. Στη συ-
νέχεια, έπλεναν τους κονδύλους και τους
άπλωναν σε μεγάλα άσπρα σεντόνια για
να ξεραθούν. Μετά, ή τον έκαναν σκόνη
σε πέτρινο γουδί ή με μια βελόνα περνού-
σαν τους βολβούς σε μια κλωστή.

Η τοπική παραδοσιακή συλλογή είναι

σχετικά περιορισμένης έκτασης και κλίμα-
κας, ωστόσο, τα τελευταία χρόνια παρατη-
ρούνται όλο και συχνότερα φαινόμενα λη-
στρικής συλλογής που αφορούν εκτός από
τις ορχιδέες και άλλα φαρμακευτικά φυτά,
βότανα, εδώδιμα μανιτάρια και τρούφες,
ως αποτέλεσμα μιας παγκόσμιας πίεσης
για «άγρια», «παραδοσιακά» προϊόντα.

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ξεκίνησε
μια μελέτη για τις ορχιδέες που συλλέγο-
νται για σαλέπι στην περιοχή της Βόρειας
Πίνδου. Η μελέτη έχει τον επίσημο τίτλο
«Εκτίμηση των επιπτώσεων της συλλογής
ορχεοειδών (σαλέπι) στην αφθονία και τη
δυναμική αυτοφυών πληθυσμών στη Βό-
ρεια Πίνδο» που υλοποιούν οι Κ. Στάρα,
Μ. Χαριτωνίδου, Α. Τζωρτζάκη και J. M.
Halley από το Εργαστήριο Οικολογίας,
Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τε-
χνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Θα μελετηθούν δύο από τα συνηθέστερα
συλλεγόμενα για παραγωγή σαλεπιού εί-
δη στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τη σχετική
ανακοίνωση, τα αποτελέσματα που θα
προκύψουν από την έρευνα, θα συμβά-

λουν στην εκτίμηση των επιπτώσεων των
ανθρωπογενών πιέσεων στους πληθυ-
σμούς των ειδών ορχιδέας της Πίνδου και
θα θέσουν τις βάσεις για τον σχεδιασμό
κατάλληλων σχεδίων διαχείρισης και δια-
τήρησης των ειδών αυτών. 

Οι ορχιδέες από τις οποίες παράγεται το
σαλέπι, αντίθετα από τις καλλωπιστικές
ορχιδέες, δεν μπορούν να καλλιεργηθούν.
Οι ορχιδέες αυτές έχουν άμεση ανάγκη από
τη συμβίωσή τους με μύκητες του εδάφους
οι οποίοι υποστηρίζουν την ανάπτυξή τους
στα πρώτα στάδια της ζωής τους, κάτι που
δυσχεραίνει την καλλιέργειά τους. Παρόλο
που είναι δύσκολο να καλλιεργηθούν, γίνο-
νται πολλές έρευνες προς αυτήν την κατεύ-
θυνση σε Τουρκία, Ελλάδα και Ευρώπη.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι για να προ-
στατευτεί αποτελεσματικά η ορχιδέα, μο-
ναδική λύση είναι να επιτευχθεί η καλ-
λιέργειά της ενώ γενικότερα, υπάρχει επι-
τακτική ανάγκη εύρεσης λύσεων αειφορι-
κής διαχείρισης για άγρια είδη της ελληνι-
κής χλωρίδας που παρουσιάζουν μεγάλο
εμπορικό ενδιαφέρον.

Dactylorhiza sambucina και Orchis mascula ssp. mascula, 
δύο από τα συνηθέστερα συλλεγόμενα για παραγωγή σαλεπιού αυτοφυή είδη στην Πίνδο.
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Μια από τις πιο σημαντι-
κές και όμορφες θα-
λάσσιες βιοκοινότη-
τες,είναιταυποθαλάσ-
σιαδάσηήαλλιώςγνω-

στά και ως δάση των Κελπ (Kelp forests).
Τα υποθαλάσσια δάση των Κελπ τα συνα-
ντάμε στις παράκτιες περιοχές των ωκεα-
νών και απουσιάζουν από τη Μεσόγειο
Θάλασσα.Tα Κελπ είναι μια ομάδα μεγά-
λων φαιοφυκών που αποτελούνται από
διάφοραείδηπουζουνσεσχετικάκρύανε-
ρά. Tα Κελπ είναι αληθινοί «γίγαντες»
σχηματίζοντας σημαντικούς βιότοπους.
Τα υποθαλάσσια δάση είναι εξίσου σημα-
ντικάγιατουςωκεανούςόπωςείναιταδέν-
δρα στην ξηρά. Όπως τα δένδρα, απορρο-
φούν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρα-
κα, αποτελούν σημαντικό οικοσύστημα
καιαποτελούνκαταφύγιογιαπολλούςορ-
γανισμούς.

Ωστόσο, η κλιματική αλλαγή και η υ-
περθέρμανση των ωκεανών προκάλεσε
μια πληθυσμιακή έκρηξη των μωβ αχι-
νών στις ακτές της Βόρειας Καλιφόρνιας
που αποδεκάτισαν με τη σειρά τους τα
δάση Κελπ. Η απότομη θέρμανση των
θαλάσσιων υδάτων στην περιοχή το
2014, μαζί με μια επιδημία που αποδε-
κάτισε τους αστερίες ωφέλησε τους μωβ
αχινούς, που συνήθως αποτελούν τροφή
για τους αστερίες και μετακινήθηκαν
μαζικά στα δάση φυκιών Κελπ. Σε λίγα
χρόνια, ο τοπικός πληθυσμός των αχι-
νών αυξήθηκε κατά 60 φορές, ενώ τα
Κελπ μειώθηκαν κατά 93%.

Καθώς τα υποθαλάσσια δάση των Κελπ εξαφανίζονται, η πε-
ριοχή καταστρέφεται και οι τοπικές οικονομίες σβήνουν. Για
παράδειγμα, οι κόκκινοι αχινοί, Mesocentrotus franciscanus,
που συλλέγονται ως λιχουδιά, εκτοπίζονται από την περιοχή,
προκαλώντας τους δύτες αχινών να σταματήσουν τη δουλειά
τους. Οι πρώτοι άνθρωποι που ειδοποίησαν για τον κίνδυνο
των μωβ αχινών ήταν οι συλλέκτες κόκκινου αχινού. Οι κόκκι-
νοι αχινοί, που είναι μεγαλύτεροι από τους μωβ, τρώγονται, ό-
πως επίσης και τα αυγά τους. Οι λάτρεις του σούσι τους γνωρί-
ζουν ως ούνι.Αλλά οι αυξανόμενοι πληθυσμοί των μωβ αχινών

κατάφεραν να νικήσουν τους κόκκινους. Χωρίς την τροφή
τους, οι κόκκινοι αχινοί πέθαναν από την πείνα. Τώρα οι συλ-
λέκτες κόκκινων αχινών αναγκάζονται να καταδύονται σε με-
γάλα βάθη για να τους μαζέψουν, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα
επικίνδυνο. Με την επιδημία που αποδεκάτισε τους αστερίες
που τρώνε τους μωβ αχινούς, δεν υπάρχει κάτι να τους σταμα-
τήσει. Οι θαλάσσιες ενυδρίδες, ένας άλλος εχθρός του μωβ αχι-
νού, σχεδόν αφανίστηκαν στη Βόρεια Καλιφόρνια εξαιτίας της
θήρας τους από εμπόρους γούνας τον 19ο αιώνα.

Οι γόνοι ψαριών χρησιμοποιούν τα υποθαλάσσια δάση των

Η Kλιματική Aλλαγή 
εξαφανίζει τα Yποθαλάσσια Δάση

Ένα υποθαλάσσιο δάσος Kελπ όπως φαίνεται από την επιφάνεια της θάλασσας 
στην περιοχή του Ocean Cove στη βόρεια Καλιφόρνια το 2012 και το 2016. 

(Πηγή: Kevin Joe and Cynthia Catton, California Department of Fish and Wildlife).



ΦΥΣΗ & ΖΩΗ 9

ράδειγμα για το πώς η αλλαγή του κλίματος μπορεί να αλλά-
ξει εντελώς τη βιολογική σύνθεση μιας περιοχής μέσα σε λίγα
χρόνια. Στην πρόσφατη έκθεσή της σχετικά με το θέμα, ο
ΟΗΕ δήλωσε ότι η ανάσχεση αυτών των αλλαγών θα απαιτή-
σει ταχείες, εκτεταμένες και πρωτοφανείς αλλαγές σε όλες τις
πτυχές της κοινωνίας.

Κελπ ως καταφύγιο και ορισμένα είδη πετρόψαρων έχουν μει-
ωθεί αισθητά λόγω απουσίας προστατευτικής βλάστησης. Ε-
πιπλέον, τα αρπακτικά ψάρια, μετακινούνται αλλού για να κυ-
νηγήσουν.

Τη θέση ενός πυκνού υποθαλάσσιου δάσους Κελπ την έχει
πάρει πια ένα άγονο τοπίο με αχινούς. Ένα άγονο τοπίο αχινών
θεωρείται από τους επιστήμονες ως μια "εναλλακτική σταθερή
κατάσταση" στο δασικό οικοσύστημα και είναι πολύ ανθεκτικά
στην οποιαδήποτε αλλαγή. Αν και απαιτούνται σχετικά υψηλές
πυκνότητες αχινών για να μετατρέψουν ένα δάσος από φύκια
Κελπ σε ένα άγονο τοπίο αχινών, οι αχινοί πρέπει να εξαλει-
φθούν σχεδόν εξ ολοκλήρου για να ξαναμετατραπεί η περιοχή
σε ένα δάσος Κελπ.Δηλαδή ο αριθμός των αχινοειδών που χρει-
άζονται για να δημιουργηθεί ένα άγονο τοπίο αχινών είναι πολύ
μεγαλύτερος από τον αριθμό των αχινοειδών που χρειάζονται
για να το διατηρήσουν. Ένας λόγος που είναι τόσο δύσκολο να
αντιστραφείηκατάστασηείναιηανθεκτικότηταστηνπείνατων
ίδιων των αχινών. Μόλις εξαντλήσουν όλη τη βλάστηση θα ξε-
περάσουν ουσιαστικά όλους τους άλλους ανταγωνιστικούς ορ-
γανισμούς στο οικοσύστημα. Στο άγονο τοπίο αχινών του
Hokkaido, το οποίο σχηματίστηκε πριν από περίπου 80 χρόνια
για λόγους που παραμένουν ασαφείς, οι αχινοί έχουν ζήσει στο
κατεστραμμένο περιβάλλον για πέντε δεκαετίες, σύμφωνα με
μια ανάλυση του 2014. Αυτό που είναι χειρότερο, όσο πιο υπο-
σιτισμένοι και πεινασμένοι είναι οι αχινοί, τόσο πιο καταστρο-
φικοί γίνονται. Ενώ οι αχινοί σε υγιή οικοσυστήματα φυκιών
τείνουννακατοικούνσερωγμέςγιαμεγάλομέροςτηςζωήςτους
και να περιμένουν παρασυρόμενα φύκια Κελπ να έρθουν προς
το μέρος τους, σε μια άγονη κατάσταση, βγαίνουν από τα κρη-
σφύγετα τους και ψάχνουν ενεργά για φαγητό. Σχηματίζουν μέ-
τωπα αχινών και βόσκουν στο βυθό και τρώνε τα πάντα.

Παρόμοιες διαταραχές συμβαίνουν σε άλλα μέρη του κό-
σμου καθώς η αλλαγή του κλίματος επιταχύνει τις θερμοκρα-
σίες των ωκεανών και προκαλεί την οξίνιση των υδάτων από
την υπερβολική ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα. Σήμερα,
πάνω από το 95% των υποθαλάσσιων δασών της ανατολικής
Τασμανίας έχουν καταστραφεί. Στη δυτική Αυστραλία, οι αυ-
ξήσεις στις θερμοκρασίες των ωκεανών, έχουν σκοτώσει τα
θαλάσσια δάση της Ecklonia radiata. Στη νότια Νορβηγία, οι
θερμοκρασίες των ωκεανών ξεπέρασαν το όριο για τη επιβίω-
ση του σακχαρώδους Κελπ - Saccharina latissima - το οποίο ε-
ξαφανίζεται μαζικά από τα τέλη της δεκαετίας του 1990. Στη
Δυτική Ευρώπη, ο θερμαινόμενος Ατλαντικός Ωκεανός απο-
τελεί σοβαρή απειλή για τα θαλάσσια δάση του Κελπ του εί-
δους Laminaria digitata και οι ερευνητές προέβλεψαν την εξα-
φάνιση του είδους ήδη από το πρώτο μισό του 21ου αιώνα σε
τμήματα της Γαλλίας, της Δανίας και της νότιας Αγγλίας.

Στην πραγματικότητα, οι ωκεανοί έχουν απορροφήσει πάνω
από το 90% της θερμότητας που έχει παγιδευτεί στην ατμό-
σφαιρα από τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και, συνεπώς,
έχουν βιώσει πιο δραστικές αλλαγές από ό,τι στην ξηρά. Οι
κοραλλιογενείς ύφαλοι, ειδικότερα υπολογίζεται ότι θα εξα-
φανιστούν από τους ωκεανούς μέχρι το 2050. Η παρακμή των
δασών Κελπ της Καλιφόρνιας αποτελεί χαρακτηριστικό πα-

Η άνοδος της θερμοκρασίας των ωκεανών, μια επιδημία που
αποδεκάτισε τους αστερίες και μια έκρηξη στους πληθυσμούς
των αχινών κατέστρεψαν αρκετά υποθαλάσσια δάση των Κελπ
στη βόρεια Καλιφόρνια μεταξύ του έτους 2008 και του 2014.
(Πηγή: California Department of Fish and Wildlife).

2 χλμΚάλυψη Κελπ
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H«Aegean Rebreath» είναι
μία εθελοντική ομάδα
που προβαίνει σε καθα-
ρισμό των λιμανιών των
ελληνικών νησιών με δύ-

τες. Σε συνεργασία με τις τοπικές Αρ-
χές, τα μέλη της βρέθηκαν το Σαββατο-
κύριακο 10-11 Νοεμβρίου, για δεύτερη
φορά τους τελευταίους μήνες, και στον
Πόρο για να καθαρίσουν το λιμάνι του
νησιού. Όσα βρήκαν στον βυθό, ξεπερ-
νούν κάθε φαντασία. Ανθρώπινα από-
βλητα, καραβόπανα, λάστιχα, δίχτυα,
γυάλινα ποτήρια, μπουκάλια είναι μόνο
μερικά από τα σκουπίδια που βρήκε η
ομάδα στον βυθό, με τις εικόνες να εί-
ναι αποκαρδιωτικές.

Σύμφωνα με τους εθελοντές τα μπου-
κάλια, τα κουτιά αναψυκτικών και τα
ποτήρια είναι από τα τουριστικά σκάφη
ή από τα μπαρ στην παραλία, όπου πίνει
κάποιος το ποτό του και ασυνείδητα το
πετάει μέσα στη θάλασσα. Τα δεκάδες
λάστιχα αυτοκινήτων είναι από παλιά,
που δεν υπήρχαν τα πλαστικά μπαλόνια
που βάζουν στον μώλο για να μην ακου-
μπούν τα σκάφη.

Τα πεταμένα δίχτυα αποτελούν περί-
που το 10% των θαλάσσιων απορριμμά-
των. Προκαλούν έντονα προβλήματα
στο θαλάσσιο περιβάλλον για τρεις λό-
γους. Πρώτον, παγιδεύουν τα θαλάσσια
ζώα. Δεν είναι τυχαίο ότι οι ψαράδες λέ-
νε πως τα δίχτυα στον βυθό συνεχίζουν
να ψαρεύουν για πάντα. Δεύτερον, δη-
μιουργούν ζητήματα ασφαλείας για
τους λουόμενους και τα σκάφη. Και τρί-
τον καταστρέφουν τη γεωμορφολογία
του θαλάσσιου πυθμένα. Η ανέλκυση
των πεταμένων διχτυών είναι μια δύ-
σκολη επιχείρηση. Θέλει συγκεκριμένη
προετοιμασία και εξειδικευμένα άτομα

καθώς απαιτεί συγκεκριμένη τεχνογνω-
σία και εμπειρία γιατί ενέχει και ζητή-
ματα ασφάλειας.

Όλα τα σκουπίδια που συλλέχθηκαν
στη διήμερη επιχείρηση της Aegean
Rebreath εκτέθηκαν σε μια άκρη του λι-
μανιού, με σκοπό να ευαισθητοποιή-
σουν ντόπιους και επισκέπτες. Έμειναν
απλωμένα εκεί μέχρι το μεσημέρι, κα-
ταγράφηκαν και συλλέχθηκαν σε σα-
κούλες. Δυστυχώς κανένας δεν έδειξε
να συγκινείται ιδιαίτερα, εκτός από 2-3
περαστικούς που κοντοστάθηκαν. Οι
ντόπιοι ψαράδες έδειχναν να εκνευρίζο-
νται, θεωρώντας ότι οι δύτες τούς στο-
χοποιούν για τη ρύπανση.

Τον Μάιο η ομάδα της Aegean Rebreath
είχε ξαναβρεθεί στον Πόρο και είχε μα-
ζέψει από τον βυθό τρεις τόνους σκου-
πίδια, καθώς με την ολοκλήρωση της

δράσης είχαν συγκεντρωθεί περισσότε-
ρα από 70 λάστιχα, 150 μεγάλες σακού-
λες και τσουβάλια ανακυκλώσιμων υλι-
κών, δίχτυα, μπαταρίες σκαφών, σωλή-
νες, σκοινιά και δεκάδες αντικείμενα α-
πό σίδερο, πλαστικό, γυαλί κ.ά.

Η οργάνωση Aegean Rebreath ιδρύ-
θηκε το καλοκαίρι του 2017 με στόχο
τον καθαρισμό των απορριμμάτων που
βρίσκονται στον βυθό της θάλασσας σε
διάφορες τοποθεσίες στην Ελλάδα. Με
αυτόν τον τρόπο στοχεύει στην ευαι-
σθητοποίηση σχετικά με το πρόβλημα
της πλαστικής ρύπανσης και της ανεύ-
θυνης διαχείρισης αποβλήτων. Στόχος
τους είναι η δημιουργία σταθμών συλ-
λογής, καταγραφής και προώθησης σε
όλη την Ελλάδα, η σύνδεση των δήμων
με εταιρίες ανακύκλωσης και επαναξιο-
ποίησης όπου θα διατίθενται τα απορ-

Λάστιχο αυτοκινήτου και πλαστικά βαρέλια στον βυθό της Θάσου. 
REUTERS / Stelios Misinas

Θαλασσα σκουπιδιών Η μεσογειοσ 
δράσεις εθελοντών φέρνουν στην επιφάνεια 

ένα σοβαρό πρόβλημα και των ελληνικών βυθών
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Φούρνος Μικροκυμάτων στον βυθό της Σίφνου. 
REUTERS / Stelios Misinas

Τενεκεδάκι από μπίρα στον βυθό της Θάσου. 
REUTERS / Stelios Misinas

• Η ρύπανση της Μεσογείου έχει ιδιαί-
τερα σημαντικές συνέπειες στην αλι-
εία και στον τουρισμό. Εκτιμάται ότι
τα θαλάσσια απορρίμματα κοστίζουν
στον ευρωπαϊκό αλιευτικό στόλο 61,7
εκατ. ετησίως από τη μείωση της ψα-
ριάς, τις καταστροφές στα σκάφη ή τη
μείωση της κατανάλωσης ψαριών ε-
ξαιτίας ανησυχιών για την ποιότητα
του αλιεύματος.

ρίμματα, καθώς και η ανάληψη ενεργού
ρόλου των τοπικών κοινοτήτων

Πολλές νέες μελέτες φέρνουν στο
φως άκρως ανησυχητικά στοιχεία για
την έκταση της ρύπανσης στη Μεσό-
γειο. Τα τελευταία χρόνια τα επίπεδα ρύ-
πανσης εξαιτίας των πλαστικών απορ-
ριμμάτων αυξάνονται με ταχύτατους
ρυθμούς και θέτουν σε άμεσο κίνδυνο
τα θαλάσσια είδη αλλά και την ανθρώπι-
νη υγεία. Η νέα μελέτη «Σώζοντας τη
Μεσόγειο από την πλαστική παγίδα»
του WWF, υπογραμμίζει ότι στη Μεσό-
γειο τα πλαστικά αποτελούν το 95% των
σκουπιδιών που εντοπίζονται τόσο στον
βυθό της θάλασσας όσο και στις ακτές.
Οι μεγαλύτεροι ρυπαντές είναι η Τουρ-
κία και η Ισπανία, ενώ ακολουθούν Ιτα-
λία, Αίγυπτος, Γαλλία και Ελλάδα.

Σύμφωνα με τη μελέτη του WWF, η
Ελλάδα που έχει 16 χιλ. χιλιόμετρα α-
κτογραμμής καταναλώνει περίπου 0,6
εκατ. τόνους πλαστικών τον χρόνο και
ανακυκλώνει μόλις το 20%. Μία έρευνα
που προέκυψε από τα στοιχεία 80 καθα-
ρισμών στην Ελλάδα καταδεικνύει ότι
το πιο κοινό υλικό ρύπανσης είναι τα
πλαστικά (43-51%), ενώ ακολουθεί το
χαρτί (13-18%) και το αλουμίνιο (7-
12%). Όπως αναφέρεται, τα βασικά
σκουπίδια που βρίσκει κανείς στις ελλη-
νικές παραλίες είναι φίλτρα τσιγάρων,
καπάκια από μπουκάλια, καλαμάκια και
αναδευτήρες, πλαστικά μπουκάλια, συ-
σκευασίες φαγητών και πλαστικές σα-
κούλες. Την ίδια στιγμή, η ευαισθητο-
ποίηση των πολιτών παραμένει σε χα-
μηλά επίπεδα, καθώς μόλις το 24% των
Ελλήνων αποφεύγει την αγορά πλαστι-
κών προϊόντων μιας χρήσης.

Σε γενικές γραμμές:
• Η παραγωγή απορριμμάτων στις με-

σογειακές χώρες κυμαίνεται από 208

έως 760 κιλά ανά κάτοικο ετησίως.
Τους θερινούς μήνες τα παραγόμενα
απορρίμματα αυξάνονται κατά 40%
λόγω του τουρισμού.

• Κάθε χρόνο 150 χιλ. - 500 χιλ. τόνοι
μακροπλαστικών και 70 χιλ. - 130 χιλ.
τόνοι μικροπλαστικών εισέρχονται
στις ευρωπαϊκές θάλασσες. Η πλειο-
νότητα των πλαστικών αυτών κατα-
λήγουν στη Μεσόγειο.
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• Βασικά θύματα της «πλαστικής ρύ-
πανσης» στη Μεσόγειο είναι τα που-
λιά (35%), τα ψάρια (27%), τα ασπόν-
δυλα (20%), τα θαλάσσια θηλαστικά
και οι θαλάσσιες χελώνες (13%). Ε-
κτιμάται ότι το 90% των θαλασσο-
πουλιών έχουν κάποιο μικρό κομμάτι
πλαστικού στο στομάχι τους, ενώ όλα
τα είδη χελωνών που ζουν στη Μεσό-
γειο έχουν καταπιεί πλαστικά.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαχειρίζεται

σήμερα τα πλαστικά απορρίμματα καλύ-
τερα από οποιαδήποτε άλλη ήπειρο στον
πλανήτη. Χρηματοδοτεί προγράμματα
αντιμετώπισης και ευαισθητοποίησης
για τη θαλάσσια ρύπανση από πλαστικά,
όπως το πρόγραμμα LIFE DEBAG, που
είναι μια ολοκληρωμένη εκστρατεία ε-
νημέρωσης και ευαισθητοποίησης για
τη μείωση της πλαστικής σακούλας στο
θαλάσσιο περιβάλλον, η οποία ξεκίνησε
το 2015 και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμ-

βριο του 2018. Η Μεσόγειος θεωρείται η
πιο επιβαρυμένη θάλασσα από την ρύ-
πανση των πλαστικών, επειδή είναι ένα
κλειστό σύστημα. Σύμφωνα με επιστή-
μονες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα
LIFE DEBAG, υπολογίζεται ότι 700 τό-
νοι πλαστικών/ημέρα καταλήγουν στις
θάλασσες από χώρες της Ε.Ε., το 80%
στη Μεσόγειο, οι 38,9 τόνοι/ημέρα από
την Ελλάδα. Εκτιμάται ότι στον πυθμέ-
να βρίσκονται έως και 1 εκατομμύριο α-
ντικείμενα (σ.σ. σκουπίδια όλων των ει-
δών) ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Το
πρόβλημα, λοιπόν, έχει σημαντικές δια-
στάσεις. Τα πλαστικά απορρίμματα φέ-
ρεται να έχουν βρεθεί στα στομάχια μι-
κρών ψαριών, θαλασσίων πτηνών, χε-
λωνών και φαλαινών. Τελευταίες έρευ-
νες υποδεικνύουν ότι η μεταφορά του
πλαστικού με τα θαλάσσια ρεύματα στη
θάλασσα διευκολύνει τη μετάδοση ιών
σε θαλάσσια είδη στη Μεσόγειο.

Πρόσφατα, το Συμβούλιο της Ευρώ-
πης ενέκρινε μια νέα Οδηγία για τα πλα-
στικά. Σύντομα θα απαγορευθούν όλα
τα πλαστικά μιας χρήσης. Ίσως να υ-
πάρξουν κάποιες μεταβατικές διατάξεις
για να υποκατασταθούν ορισμένα υλικά
από τη βιομηχανία ή να αλλάξει ο σχε-
διασμός. Για παράδειγμα, θα γίνει υπο-
χρεωτικό τα καπάκια να είναι συνδεδε-
μένα με τα μπουκάλια νερού και από το
ίδιο υλικό με αυτά.

Δεδομένου ότι η παραγωγή πλαστι-
κών υλικών είναι πιθανό να συνεχίσει
να αυξάνεται τα επόμενα χρόνια, αυτό
μπορεί να επιδεινώσει την εικόνα, εάν
δεν ληφθούν επείγοντα μέτρα πρόλη-
ψης. Η απαγόρευση των πλαστικών
μιας χρήσης είναι ένα βήμα προς την
σωστή κατεύθυνση για τη αντιμετώπιση
του προβλήματος της περιβαλλοντικής
ρύπανσης.

Καρέκλες στον βυθό της Θάσου. 
REUTERS/Stelios Misinas



και φροντίδα των δέντρων 
με τους εθελοντές της AlphA BAnk

Φέτος είναι μια χρονιά
που οι ελιές σε όλη
την Ελλάδα δεν είχαν
πολύ καρπό. Έτσι και

οι δικές μας στον Ιστορικό Ελαιώ-
να είχαν μικρότερη παραγωγή.

Αυτό όμως έδωσε την ευκαιρία
στους εθελοντές να βοηθήσουν
στο κλάδεμα και τη φροντίδα των
δέντρων, ώστε του χρόνου να έ-
χουμε μεγαλύτερη. Φυσικά μαζέ-
ψαμε και τις ελιές. Αρκετές ώστε
να μπορέσουμε πάλι να δώσουμε
λάδι σε ιδρύματα για παιδιά, όπως
κάνουμε κάθε χρόνο με την Alpha
Bank. 

Οι μεγαλύτεροι κλάδεψαν και
μετέφεραν τα κλαδιά στο θρυμμα-
τιστήριο και τα παιδιά μάζεψαν ε-
λιές, που φορτώθηκαν στο γαϊδου-
ράκι, που υπομονετικά μετέφερε
τα σακιά με τον καρπό για το ε-
λαιοτριβείο. 

Στο τέλος όλοι αρκετά πεινα-
σμένοι έφαγαν παξιμάδια με λάδι
και ελιές. 

Σας ευχαριστούμε πολύ για την
βοήθειά σας.

To μάζεμα της ελιάς
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αναδασώσΗ
με τους εθελοντές της Elgeka και την «χυμοί χίου α.ε.»

Οι εθελοντές εργαζόμενοι της Elgeka και η εταιρεία «Χυμοί Χίου Α.Ε.» συμμετείχαν το Σάββατο 24 Νοεμβρίου στην ανα-
δάσωση και τη φροντίδα των δέντρων στο Αισθητικό Δάσος στον Υμηττό, που διαχειρίζεται η Φιλοδασική. Σας ευχαρι-
στούμε πολύ για τη βοήθεια και την υποστήριξή σας.
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?
Οι εθελοντές εργαζόμενοι της LeasePlan μα-

ζεύτηκαν το Σάββατο 20 Οκτωβρίου το
πρωί, στο Αισθητικό Δάσος στον Υμηττό,
που διαχειρίζεται η Φιλοδασική, να μας
βοηθήσουν να φυτέψουμε δέντρα και να

φροντίσουμε όσα ήδη μεγαλώνουν από τις προηγούμενες
αναδασώσεις. Ευχαριστούμε πολύ παιδιά.

αναδασώσΗ
με την LeasePlan Hellas
στο αισθητικό δάσος
στον υμηττό 



Την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου
2018 μαθητές του Κολλεγί-
ου Ψυχικού συνοδευόμενοι
από τους καθηγητές τους,
κ. Βασίλη Μητσέα και κα

Δήμητρα Σπυροπούλου, φύτεψαν 250
δέντρα, θάμνους και πόες στην πλατεία
Αμπελούπολης στο Μάτι, πρασινίζο-
ντας το τραυματισμένο τοπίο από την
καταστροφική πυρκαγιά του Ιουλίου. 

Το προσωπικό του Τμήματος Πρασί-
νου του Δήμου Μαραθώνα υπό την κα-
θοδήγηση της Γεωπόνου κας Κ. Βιτα-
λιώτη, είχε προετοιμάσει τους χώρους
φύτευσης στο κέντρο και στις γύρω επι-
φάνειες της πλατείας και τα παιδιά με
πολλή όρεξη φύτεψαν τα φυτά που προ-
σέφερε η Φιλοδασική στον Δήμο Μα-
ραθώνα. Παρόντες και ο Αντιδήμαρχος
Υποδομών και Δικτύων του Δήμου κ.
Β. Θανασιάς με τον οποίο είχαν γίνει οι
αρχικές συνεννοήσεις, η κα Ε. Τσιμίνη,
μέλος του Τοπικού Συμβουλίου και η
κα Σ. Καραλευθέρη υπεύθυνη της δρα-
στήριας Εθελοντικής Ομάδας του Δή-
μου Μαραθώνα. Οι άνθρωποι της Φιλο-
δασικής είχαν φροντίσει μαζί με την Γε-
ωπόνο του Δήμου για τη μεταφορά των
φυτών και τη διάθεση εργαλείων για
τους μαθητές.

εΘελοντικΗ δενδροΦυτευσΗ
στο ματι 

από μαθητές του κολλεγίου Ψυχικού 
και την Φιλοδασική Ένωση αθηνών
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Μαθητές του Κολλεγίου Ψυχικού συνοδευόμενοι από τους καθηγητές
τους, κ. Βασίλη Μητσέα και κα Δήμητρα Σπυροπούλου και η Φιλοδασική
Ένωση Αθηνών φύτεψαν 250 δέντρα, θάμνους και πόες στην πλατεία Α-
μπελούπολης στο Μάτι, πρασινίζοντας το τραυματισμένο τοπίο από την
καταστροφική πυρκαγιά του Ιουλίου. 
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οι νεεσ τεχνολογιεσ
το «κλειδι» για τΗν αντιμετώπισΗ 

τΗσ κλιματικΗσ αλλαγΗσ

Σύμφωνα με την τελευταία έκ-
θεση της Διακυβερνητικής
Επιτροπής του ΟΗΕ για την
Κλιματική Αλλαγή, τα επό-
μενα δεκαπέντε χρόνια είναι

η τελευταία ευκαιρία της παγκόσμιας
κοινότητας να δράσει για να αντισταθ-
μίσει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλ-
λαγής. Η αύξηση της θερμοκρασίας του
πλανήτη, οι ξηρασίες, οι ακραίες καιρι-
κές συνθήκες, η διάβρωση των ακτών
και η εξαφάνιση των ειδών, αποτελούν
φαινόμενα που κινδυνεύουν πολύ σύ-
ντομα να γίνουν μέρος της καθημερινό-
τητάς μας. Αρκεί μια απλή αύξηση του
παγκόσμιου μέσου όρου θερμοκρασίας
έστω κατά 1,5 βαθμό Κελσίου, για να
συμβούν τα προαναφερθέντα φαινόμε-
να σύμφωνα με τις 6.000 περιβαλλοντι-
κές μελέτες επιστημόνων που συμπεριέ-
λαβε το πόρισμα του ΟΗΕ.

Για τον περιορισμό των επιπτώσεων
της κλιματικής αλλαγής, απαιτείται πο-
λύ μεγάλη προσπάθεια και συντονισμός
σε παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα με την
έκθεση, οι ανθρωπογενείς εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα πρέπει να μειω-
θούν κατά περίπου 45% μέχρι το 2030
και να πλησιάσουν το μηδέν το 2050,
για να καταφέρουμε να διατηρήσουμε
τη θερμοκρασία κάτω από το επικίνδυ-
νο όριο της αύξησης του 1,5 βαθμού
Κελσίου. Ακόμη και στην περίπτωση
που όλες οι χώρες τηρήσουν όλες τις δε-
σμεύσεις της Συμφωνίας του Παρισιού
για την κλιματική αλλαγή, τα μέτρα δεν
θα επαρκούν για να ανατρέψουν την κα-
ταστροφή του πλανήτη.

Όμως όπως όλα δείχνουν, ούτε αυτό
θα συμβεί καθώς στην 24η Διάσκεψη
του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP24) που έ-
λαβε χώρα τον Δεκέμβριο στο Κατοβί-
τσε της Πολωνίας, υπήρξε συμφωνία
200 κρατών για ταχύτερη δράση κατά
της υπερθέρμανσης, αλλά χωρίς δε-
σμεύσεις. Το τελικό ανακοινωθέν της
COP περιορίζεται στο να επαναλαμβά-
νει το αίτημα ανανέωσης των στόχων

μέχρι το 2020, η οποία έχει ήδη διατυ-
πωθεί στη συμφωνία του Παρισιού. Το-
νίζεται ο επείγων χαρακτήρας της ανα-
προσαρμογής των στόχων, χωρίς ωστό-
σο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Ωστόσο, παρά τα απαισιόδοξα συμπε-
ράσματα της έκθεσης του ΟΗΕ και της
αδράνειας των κρατών-μελών του, φαί-
νεται ότι υπάρχει ακόμα ελπίδα. Καινο-
τόμες νέες τεχνολογίες προσφέρουν πι-
θανούς τρόπους επίλυσης των περιβαλ-
λοντικών προκλήσεων του μέλλοντος,
προσφέροντας ταυτόχρονα και νέους
ευφάνταστους τρόπους για την επίλυσή
τους. Τον Σεπτέμβριο στο Σαν Φρανσί-
σκο για τη Διάσκεψη Κορυφής για το
Παγκόσμιο Κλίμα, χιλιάδες ηγετικά
στελέχη από τον κόσμο των επιχειρήσε-
ων και της πολιτικής συγκεντρώθηκαν
συζητώντας νέες τεχνολογίες από ηλε-
κτρικά αυτοκίνητα μέχρι σένσορες που
φιλτράρουν και καθαρίζουν μολυσμένα
ύδατα. Το συμπέρασμα του συνεδρίου
ήταν ότι η υγεία του πλανήτη και η άν-
θηση της παγκόσμιας οικονομίας μπο-

ρούν και πρέπει να συμπορεύονται και
το «κλειδί» γι’αυτό είναι η τεχνολογία.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγ-
μα της μικρής νορβηγικής εταιρείας
«Brodrene» μιας οικογενειακής επιχεί-
ρησης, εγκατεστημένης από το 1947 σε
ένα γραφικό ψαροχώρι της Νορβηγίας.
Η εταιρεία ξεκίνησε τη δραστηριότητά
της ενοικιάζοντας ξύλινα σκάφη αναψυ-
χής για τουρισμό στα φιόρδ της περιο-
χής. Με οδηγό τη διαρκή εξέλιξη και
την εφευρετικότητα, τη δεκαετία του
1990 η Brodrene έκανε μικρή στροφή ε-
κτός των θαλάσσιων μεταφορών, εξε-
ρευνώντας την τότε εκκολαπτόμενη τε-
χνολογία ανθρακονημάτων και τις ε-
φαρμογές της στις υποθαλάσσιες εγκα-
ταστάσεις και στις αμαξοστοιχίες. Αν
και αυτή η «αλλαγή πλεύσης» είχε ρί-
σκο για την εταιρεία, το ρίσκο άρχισε
σταδιακά να αποδίδει και το 2002 επέ-
στρεψε στον τομέα της ναυτιλίας με το
πρώτο σκάφος του κόσμου φτιαγμένο
εξ ολοκλήρου από ανθρακόνημα. Λόγω
της σαφώς ελαφρότερης κατασκευής
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και των πλεονεκτημάτων του νέου υλι-
κού, το πλοίο της Brodrene κατανάλωνε
σημαντικά λιγότερα καύσιμα και έφθα-
νε σε τρομακτικές ταχύτητες.

Το καινοτόμο προϊόν της Brodrene κί-
νησε το ενδιαφέρον της παγκόσμιας α-
γοράς. Συγκεκριμένα, η εταιρία The
Fjords, μια τουριστική εταιρεία που ο-
ραματιζόταν τη δημιουργία οικολογι-
κών σκαφών που θα εξυπηρετούν, με
φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο, τους
επισκέπτες των νορβηγικών φιόρδ, έδει-
ξε ενδιαφέρον και προσέγγισε την μι-
κρή εταιρεία «Brodrene». Η συνεργα-
σία των δύο εταιρειών είχε ως αποτέλε-
σμα την κατασκευή ενός πρωτοπορια-
κού υβριδικού πλοίου, το οποίο χρησι-
μοποιούσε καύσιμα για να διανύσει με-
γάλες αποστάσεις, ωστόσο τα αντικαθι-
στούσε με τη χρήση μπαταρίας κατά τη
διάρκεια των γραφικών διαδρομών ανά-
μεσα στα φιόρδ. Σε συνδυασμό με τον
φουτουριστικό σχεδιασμό του πλοίου, η
περιβαλλοντική τουριστική εμπειρία εί-
χε μεγάλη απήχηση στο αγοραστικό
κοινό και η εταιρεία κατάφερε σε μικρό
χρονικό διάστημα να αποσβέσει τα έξο-
δά της και να βγάλει εξαιρετικά κέρδη.

Η συγκυρία της καινοτομίας της

νική ναυτιλία να αφουγκραστεί τις τε-
λευταίες τάσεις της τεχνολογίας, και να
κινηθεί παράλληλα και η ίδια προς το
μέλλον των ηλεκτρικών πλοίων.

Η Ελλάδα και η Νορβηγία έχουν πολλά
κοινά χαρακτηριστικά: ισχυρή ναυτιλία
και ιδιαίτερη γεωμορφολογία αρχιπελά-
γους -η Ελλάδα με τα μοναδικά της νησιά
και η Νορβηγία με τα εντυπωσιακά
φιόρδ-, τα οποία σε συνδυασμό δημιουρ-
γούν τις ιδανικές συνθήκες για την ανά-
πτυξη ηλεκτρικών πλοίων μικρών απο-
στάσεων. Η ηλεκτρική ενέργεια έχει με-
ταμορφώσει εδώ και δεκαετίες τον τρόπο
ζωής των σύγχρονων κοινωνιών, ωστόσο
δεν έχουν εξαντληθεί όλες οι δυνατότητές
της. Ειδικά με την πρόσφατη καλπάζου-
σα εξέλιξη της τεχνολογίας των μπατα-
ριών, η εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης
στη ναυτιλία είναι πλέον γεγονός. Επι-
πλέον, όσο νωρίτερα υιοθετήσει κανείς
την ηλεκτρική τεχνολογία στη ναυτιλία,
τόσο ευκολότερα θα αποκτήσει συγκριτι-
κό πλεονέκτημα στην παγκόσμια αγορά.

Ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα τα οικολο-
γικά πλοία του μέλλοντος θα ταξιδεύουν
ανάμεσα στα όμορφα ελληνικά νησιά, με
τη χρήση μπαταρίας και με μηδενική εκ-
πομπή ρύπων στα ελληνικά ύδατα.

Brodrene αποδείχθηκε εξαιρετική, κα-
θώς ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία
του φουτουριστικού υβριδικού πλοίου,
η τεχνολογία της μπαταρίας βελτιώθηκε
σε εντυπωσιακό βαθμό και η πυκνότητα
της ενέργειας διπλασιάστηκε. Έτσι η ε-
ταιρεία κατασκευάζει ήδη το πρώτο της
ηλεκτρικό σκάφος με μηδενική εκπο-
μπή καυσίμων και λαμβάνει χρηματο-
δότηση από τη νορβηγική κυβέρνηση.

Η παρουσίαση της Brodrene καταχει-
ροκροτήθηκε από το κοινό της εκδήλω-
σης της νορβηγικής πρεσβείας και πα-
ρατηρούσε κανείς τους παρευρισκόμε-
νους εκπροσώπους των ελληνικών ναυ-
πηγείων να παρακολουθούν τους ομιλη-
τές της εταιρείας με θαυμασμό και εν-
διαφέρον. Τον Οκτώβριο, η νορβηγική
πρεσβεία της Ελλάδας διοργάνωσε ημε-
ρήσιο συνέδριο για την πράσινη ανά-
πτυξη στη θαλάσσια μεταφορά και τη
δυνατότητα ηλεκτροδότησης των πλοί-
ων. Η Νορβηγία είναι πρωτοπόρος στην
εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης στη ναυ-
τιλία. Ήδη δεκάδες πλοία διασχίζουν τις
θάλασσές της με τη χρήση μπαταριών,
και τα πρώτα οικονομικά οφέλη έχουν
αρχίσει να είναι ορατά. Στόχος της πρε-
σβείας ήταν να κινητοποιήσει την ελλη-



Ησυμπεριφορά που σχετίζε-
ται με τη χρήση εργαλεί-
ων, ιδιαίτερα κατασκευή
αυτοσχέδιων εργαλείων,
συνδέεται στενά με την ε-

ξέλιξη του ανθρώπου και μπορεί να έχει
εξελιχθεί σε συνδυασμό με συγκεκριμέ-
νες νευρολογικές ικανότητες, ιδιαίτερα
τον προγραμματισμό και τη σύνθετη
συντονισμένη εργασία. Η κατασκευή
εργαλείων εμφανίζεται μόνο μεταξύ 5-9
ετών στους ανθρώπους, πιθανότατα ε-
πειδή η επινόηση νέων εργαλείων απαι-
τεί γνωστικές λειτουργίες που περιλαμ-
βάνουν εκτελεστικές λειτουργίες που α-
ναπτύσσονται μόνο αργά και μετά από
εκτεταμένη ατομική και κοινωνική μά-
θηση. Εκτός των ανθρώπων, η κατα-
σκευή αυτοσχέδιων εργαλείων έχει πα-
ρατηρηθεί μόνο σε ένα μικρό σύνολο ει-
δών ζωντανών οργανισμών, κυρίως σε
πιθήκους, κοράκια και παπαγάλους.
Μάλιστα μια πρόσφατη μελέτη έδειξε
ότι τα κοράκια της Νέας Καληδονίας
(Corvus moneduloides) είναι ικανά να
συνδυάζουν δύο ή περισσότερα μικρά
κομμάτια για να φτιάξουν κάτι ενιαίο
και πιο μεγάλο, που πλέον λειτουργεί
ως εργαλείο αναζήτησης τροφής.

Η μελέτη εστίασε σε μια ιδιαίτερα
σπάνια μορφή κατασκευής αυτοσχέ-
διων εργαλείων, ενός τύπου κατασκευ-
ής εργαλείων που οι ανθρωπολόγοι και
πρωτευοντολόγοι θεωρούν εξαιρετικά
σημαντικούς για την κατανόηση της αν-
θρώπινης εξέλιξης. Η δημιουργία σύν-
θετων εργαλείων συνδυάζοντας διαφο-
ρετικά εξαρτήματα, είναι μια ιδιαίτερα
σπάνια μορφή κατασκευής εργαλείων,
που μέχρι τώρα δεν έχει αποδειχθεί για
είδη εκτός των ανθρωποειδών. Ακόμη
και μεταξύ των ανθρωποειδών, η κατα-
σκευή αυτοσχέδιων εργαλείων έχει πα-
ρατηρηθεί μόνο σε μεγάλους πιθήκους
σε αιχμαλωσία και μερικοί ερευνητές
θεωρούν ότι απουσιάζει στους άγριους

χιμπατζήδες. Οι τελευταίοι, ωστόσο,
εμφανίζουν συμπεριφορά που περιλαμ-
βάνει το συνδυασμό διαφορετικών στοι-
χείων σε λειτουργικά εργαλεία. Στο
Μπόσου της Γουινέας, για παράδειγμα,
συνδυάζουν 3 ή περισσότερα στοιχεία:
σταθεροποιούν μια σχετικά μεγάλη επί-
πεδη πέτρα χρησιμοποιώντας μια δεύτε-
ρη πέτρα ως σφήνα και στη συνέχεια
χρησιμοποιούν μια τρίτη πέτρα σαν
σφυρί για να σπάνε καρύδια (ξηρούς
καρπούς). Τα εξαρτήματα έχουν συγκε-
κριμένους ρόλους (άκμονα, σφήνα,
σφυρί) και επιλέγονται και τοποθετού-
νται κατάλληλα για να καταστήσουν τη
συναρμολόγηση λειτουργική, αλλά η
παραπάνω κατασκευή θεωρείται ως
συνδυασμός εργαλείων και όχι ως ένα
σύνθετο εργαλείο το οποίο μπορεί να
χρησιμοποιηθεί αυτόνομα.

Σε ένα άλλο παράδειγμα, στην κοινό-
τητα Sonso στο δάσος Budongo της Ου-
γκάντας, οι άγριοι χιμπατζήδες συγκρα-
τούν πολλά φύλλα μαζί και τα χρησιμο-
ποιούν σαν σφουγγάρια για να βγάζουν

νερό ή μέλι από τις κοιλότητες. Ο τρό-
πος με τον οποίο τέτοιες τεχνολογίες ερ-
γαλείων ανακαλύπτονται και υιοθετού-
νται από μεμονωμένα μέλη διαφορετι-
κών φυσικών πληθυσμών είναι ένα ση-
μαντικό ζήτημα, αλλά μέχρι τις μέρες
μας παραμένει άλυτο πρόβλημα. 

Η πιο γνωστή περίπτωση της κατα-
σκευής ενός σύνθετου εργαλείου έξω α-
πό το ανθρώπινο είδος, αναφέρθηκε
πριν από περίπου έναν αιώνα από τον
Koehler. Αναφέρει ότι ένας αιχμάλωτος
χιμπατζής που ονομαζόταν Σουλτάνος,
συνδύασε δύο κομμάτια μπαμπού έτσι
ώστε να δημιουργήσει ένα μακρύτερο
σύνθετο πόλο με τον οποίο θα μπορούσε
να φτάσει σε μπανάνες τοποθετημένες έ-
ξω από το κλουβί του. Η παρατήρηση
του Koehler έχει μεγάλη σημασία καθώς
φαίνεται λογικό να υποθέσουμε, ότι ένα
άτομο που κατασκευάζει ένα εργαλείο
με την ένωση διαφορετικών αντικειμέ-
νων, έχει την αντίληψη των νέων ιδιοτή-
των που θα έχει η κατασκευή του.

Στην νέα μελέτη που εμπνεύστηκε α-
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τα κοράκια 
απέδειξαν ότι είναι πανέξυπνα



πό την μελέτη του Koehler, έγινε προ-
σπάθεια να διερευνηθούν η κατασκευή
σύνθετων εργαλείων στα κοράκια της
Νέας Καληδονίας. Εργαστηριακά πει-
ράματα έχουν δείξει ότι αυτά τα κορά-
κια είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν
αυτοσχέδια εργαλεία τόσο στη φύση ό-
σο και στην αιχμαλωσία. Οι επιστήμο-
νες από το γερμανικό Ινστιτούτο Ορνι-
θολογίας Μαξ Πλανκ και το βρετανικό
Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, εξεπλά-
γησαν περισσότερο από κάθε άλλη φο-
ρά από την εξυπνάδα των κορακιών, κα-
θώς με νέα πειράματα απέδειξαν ότι τα
πανέξυπνα πουλιά μπορούν να φτιά-
χνουν σύνθετα εργαλεία, τελείως μόνα
τους και χωρίς καμία προηγούμενη εκ-
παίδευση από τους ανθρώπους.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τη Γερ-
μανίδα ορνιθολόγο, Αουγκούστε φον
Μπάγιερν, που έκαναν τη σχετική δη-
μοσίευση στο περιοδικό «Scientific Re-
ports», δήλωσαν ότι «το νέο εύρημα εί-
ναι αξιοσημείωτο, επειδή τα κοράκια
δεν έλαβαν καμία βοήθεια ή εκπαίδευ-
ση, αλλά το σκέφτηκαν μόνα τους».

Οι επιστήμονες μόνο υποθέσεις μπο-
ρούν να κάνουν για το ποιοι είναι οι
νοητικοί μηχανισμοί με τους οποίους τα

λύ κοντά τμήματα ενός ραβδιού, τα ο-
ποία πάλι μπορούσαν να συνδυασθούν,
αλλά θα έπρεπε ο συνδυασμός να περι-
λαμβάνει περισσότερα από δύο μέρη
για να σχηματισθεί ένα αρκετά μακρύ
ραβδί, ώστε η τροφή να μπορεί να πια-
στεί. Ένα κοράκι με την ονομασία
«Μάνγκο» πέρασε και αυτή την τελική
δοκιμασία, συνδυάζοντας ακόμη και
τέσσερα κομμάτια, προσαρτώντας το έ-
να μέσα στο άλλο και φτιάχνοντας έτσι
ένα μακρύ εργαλείο.

Ελπίζουμε ότι αυτή η μελέτη θα απο-
τελέσει τροφή για (ανθρώπινη) σκέψη,
καθώς είναι σημαντικό να συνειδητο-
ποιήσουμε ότι η υποτιθέμενη μοναδικό-
τητά μας σε αυτόν τον πλανήτη δεν εί-
ναι δεδομένη. Τότε ίσως σεβαστούμε
περισσότερο και τα άλλα όντα με τα ο-
ποία μοιραζόμαστε εγωιστικά τη Γη, ό-
πως ουσιαστικά μας «λένε» με τον δικό
τους τρόπο ο Μάνγκο και η παρέα του.

Πηγή: von Bayern, A. M. P., Danel, S.,
Auersperg, A. M. I., Mioduszewska, B.,
& Kacelnik, A. (2018). Compound tool
construction by New Caledonian crows.
Scientific reports, 8(1), 15676.

κοράκια καταφέρνουν να λύνουν τέτοια
σύνθετα προβλήματα. Πιθανώς τα κο-
ράκια κάνουν ένα είδος νοητικών προ-
σομοιώσεων, που τους επιτρέπουν να
φαντάζονται τη λύση σε ένα πρόβλημα.

Τα νέα πειράματα έδειξαν ότι, όπως
και στους ανθρώπους, η δημιουργικότη-
τα και ο αυτοσχεδιασμός δεν είναι ίδια
σε όλα τα κοράκια. Από τα οκτώ πουλιά
που υποβλήθηκαν σε τεστ, σε πρώτη
φάση όλα κατάλαβαν ότι μπορούσαν να
χρησιμοποιήσουν μακριά σε μήκος ρα-
βδιά, που βρίσκονταν σκορπισμένα
μπροστά τους, προκειμένου να φθάσουν
στην τροφή τους μέσα από ένα στενό ά-
νοιγμα κουτιού.

Στο επόμενο στάδιο του πειράματος,
τα διάσπαρτα ραβδιά ήταν κοντά σε μή-
κος, αλλά μπορούσαν να συνδυασθούν,
καθώς το ένα ήταν δυνατό να εφαρμο-
σθεί μέσα στο άλλο που ήταν κούφιο.
Τέσσερα από τα κοράκια κατάλαβαν τι
έπρεπε να κάνουν και έτσι δημιούργη-
σαν πάλι μία μακριά ράβδο με την ο-
ποία έφθασαν το φαγητό τους.

Τελικά, στο τρίτο και τελευταίο στά-
διο του πειράματος, τα πράγματα ήταν
ακόμη πιο δύσκολα για τα πουλιά. Οι ε-
ρευνητές παρουσίασαν στα κοράκια πο-
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Στο πείραμα περιλαμβανόταν ένα
«κουτί αίνιγμα» που περιείχε τροφή πί-
σω από μία πόρτα, η οποία άφηνε ένα
μικρό πέρασμα στον πάτο του. Καθώς η
τροφή ήταν μέσα στο κουτί και τα ξυλά-
κια που υπήρχαν ήταν κοντά και δεν
μπορούσαν να τη φτάσουν, τα κοράκια έ-
πρεπε να βρουν ένα τρόπο για να λύσουν
το πρόβλημα. Τα κοράκια της Νέας Κα-
ληδονίας κατάφεραν να βγάλουν ένα
κομμάτι φαγητό από ένα κιβώτιο συν-
δυάζοντας και χρησιμοποιώντας τις ξε-
χωριστές ράβδους. Τα κοράκια της Νέας
Καληδονίας είναι ικανά να συνδυάζουν
δύο ή περισσότερα κοντά μη λειτουργικά
τμήματα για να φτιάξουν κάτι ενιαίο και
πιο μακρύ για να βγάλουν ένα κομμάτι
φαγητό από ένα κιβώτιο.
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Η χειρότερη περίοδος 
αλιείας σολομού 
στην πρόσφατη ιστορία 
της Σκωτίας 

Φ
έτος ήταν η χειρότερη περίο-
δος αλιείας σολομού στην
πρόσφατη ιστορία της Σκω-

τίας. Σύμφωνα με την τοπική εφημε-
ρίδα Σκότσμαν, σε δημοφιλή ποτάμια
για το ψάρεμα σολομού, όπως ο Σπέι
και ο Νιθ, δεν καταγράφηκε ούτε μία
αλίευση σολομού καθ' όλη τη διάρ-
κεια της περιόδου.

Χαρακτηριστικό είναι ότι μόλις δύο
σολομοί πιάστηκαν στον ποταμό Φάιν
φέτος, όπου κάποτε αλιεύονταν πε-
ρισσότεροι από 700 κάθε εποχή. Ο α-
ριθμός των ψαριών που αλιεύθηκαν
από τους ψαράδες ήταν τόσο χαμη-
λός ώστε πλέον δεν πωλούνται άδει-
ες για κάποτε δημοφιλή σημεία γιατί
δεν υπάρχουν ψάρια.

Αυτό είχε καταστροφικές συνέπει-
ες για τον τουρισμό της περιοχής. Ε-
πιπλέον υποχώρησαν οι πωλήσεις α-
λιευτικών ειδών και διάφοροι νεαροί
εποχικοί βοηθοί έχασαν τις δουλειές
τους. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι οι αυξα-
νόμενες θερμοκρασίες έχουν πλήξει
σοβαρά τους βιοτόπους όπου αναζη-
τούν τροφή οι σολομοί, με τις συνα-
φείς αλλαγές στις κινήσεις των ρευ-
μάτων να επηρεάζουν επίσης τη με-
τανάστευσή τους.

Η φετινή ψυχρή άνοιξη σε συνδυα-
σμό με τον καύσωνα του καλοκαιριού
δημιούργησαν τις χειρότερες συνθή-
κες για την αλιεία του σολομού. Ω-

στόσο οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η
μείωση του σολομού από τη δεκαετία
του 1960 οφείλεται στην κλιματική
αλλαγή και το μέλλον προβλέπεται
ζοφερό. Τα ποσοστά επιβίωσης για
τον σολομό στη θάλασσα έχουν πέσει
έως και στο 3%, με την υπερθέρμαν-
ση του πλανήτη και την υπεραλίευση
των ωκεανών να αποτελούν τις επι-
κρατέστερες πιθανές αιτίες.

Μια νέα απειλή 
για το στρώμα του όζοντος

Μ
ια νέα απειλή για το στρώμα
του όζοντος αποτελούν οι εκ-
πομπές χλωροφορμίου, που

αυξάνονται συνεχώς ιδίως στην ανα-
τολική Ασία, κάτι το οποίο μπορεί να
καθυστερήσει το κλείσιμο της «τρύ-
πας» έως και οκτώ χρόνια, σύμφωνα
με νέες εκτιμήσεις των επιστημόνων.

Το στρώμα του όζοντος, που προ-
στατεύει τη Γη από την υπεριώδη ηλια-
κή ακτινοβολία αποκαθίσταται σταδια-
κά, χάρη στους περιορισμούς που είχε
επιβάλει το 1987 το πετυχημένο διε-
θνές Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ
στους χλωροφθοράνθρακες, την κύρια
αιτία για την καταστροφή του όζοντος.
Οι περισσότεροι επιστήμονες προβλέ-
πουν ότι περίπου στα μέσα του αιώνα
μας η «τρύπα» θα έχει κλείσει τελείως.

Όμως, μια νέα διεθνής μελέτη με ε-
πικεφαλής τον καθηγητή ατμοσφαιρι-
κής επιστήμης Ρόναλντ Πριν του Πα-
νεπιστημίου ΜΙΤ, που έκανε τη σχετική
δημοσίευση στο περιοδικό γεωεπιστη-
μών "Nature Geoscience", εντόπισε μια
νέα απειλή, το χλωροφόρμιο. Το χλω-
ροφόρμιο είναι μια άχρωμη ουσία που
χρησιμοποιείται κυρίως για την παρα-
γωγή προϊόντων όπως το «τεφλόν» και
διάφορες ψυκτικές ουσίες.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι εκπομπές
χλωροφορμίου μεταξύ των ετών 2000-
2010 παρέμειναν σταθερές στους πε-
ρίπου 270.000 τόνους ετησίως. Όμως,

μεταξύ των ετών 2010-2015 οι εκπο-
μπές και οι συγκεντρώσεις του στην α-
τμόσφαιρα της Γης έχουν αυξηθεί ση-
μαντικά και πλέον ξεπερνούν τους
324.000 τόνους. Το μεγαλύτερο μέ-
ρος της αύξησης οφείλεται στην Κίνα.

Οι επιστήμονες προβλέπουν ότι αν
αυτή η τάση συνεχιστεί, η αποκατά-
σταση του όζοντος θα καθυστερήσει
κατά τέσσερα έως οκτώ χρόνια. Ό-
πως δήλωσε ο Πριν: «Η ανάκαμψη
του όζοντος δεν είναι τόσο γρήγορη
όσο οι άνθρωποι ήλπιζαν και, όπως
διαπιστώσαμε, το χλωροφόρμιο πρό-
κειται να την καθυστερήσει κι άλλο».

Το χλωροφόρμιο είναι μια πολύ
βραχύβια ουσία στην ατμόσφαιρα, ό-
που παραμένει περίπου πέντε μήνες
μετά την εκπομπή της, γι' αυτό και το
Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ δεν την
είχε συμπεριλάβει στους περιορι-
σμούς του. Όμως, σύμφωνα με τους
ερευνητές, κάνει μεγαλύτερη ζημιά
από ό,τι είχε υποτεθεί έως τώρα.

Πέρυσι, Βρετανοί επιστήμονες είχαν
ανακοινώσει μια άλλη απειλή για το
στρώμα του όζοντος, από μια επίσης
πολύ βραχύβια ουσία, το διχλωρομε-
θάνιο, το οποίο, όπως το χλωροφόρ-
μιο, χρησιμοποιείται από τη χημική
βιομηχανία ως ενδιάμεσο προϊόν για
την παραγωγή άλλων τελικών προϊό-
ντων. Το χλωροφόρμιο και το διχλω-
ρομεθάνιο, μπορούν υπό τη επίδραση
των τυφώνων, μουσώνων και άλλων ι-
σχυρών ανέμων, να ωθηθούν προς τη
στρατόσφαιρα, όπου τελικά θα απο-
συντεθούν σε χλώριο, το οποίο, με τη
σειρά του, καταστρέφει το όζον.



Άγνωστο παράσιτο 
αφανίζει τις πίννες 
της Μεσογείου

Μ
ια νέα βιολογική απειλή έχει
εμφανιστεί στις ελληνικές
θάλασσες τους τελευταίους

μήνες που απειλεί να αφανίσει την
πίννα, ένα προστατευόμενο θαλάσ-
σιο είδος. Πρόκειται για το παράσιτο
Haplosporidum pinnae, που εντοπί-
στηκε για πρώτη φορά στις ακτές της
Ισπανίας το 2016 και έχει ήδη εξαλεί-
ψει ολόκληρους πληθυσμούς πίννας
στη δυτική Μεσόγειο.

Η πίννα είναι το μεγαλύτερο δίθυρο
όστρακο στη Μεσόγειο και μπορεί να
φτάσει σε μήκος το ένα μέτρο και α-
ποτελεί τροφή. Παρέχει ένα από τα
σπανιότερα υλικά στον κόσμο: το θα-
λασσινό μετάξι που κατασκευάζεται
από ίνες οι οποίες το βοηθούν να
προσκολληθεί στον θαλάσσιο πυθμέ-
να. Επίσης, το μαλάκιο βοηθά στον
καθαρισμό των υδάτων, καθώς φιλ-
τράρει τα οργανικά σωματίδια.

Η πίννα (Pinna Nobilis) βρίσκεται
στη λίστα προστατευόμενων ειδών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί δεκαε-
τίες εξαιτίας της υπεραλίευσης, της
ρύπανσης και της καταστροφής του
φυσικού οικοσυστήματός της. Μολο-
νότι η αλιεία της απαγορεύεται, η α-
παγόρευση δεν εφαρμόζεται και το
ζώο συλλέγεται για φαγητό και για το
όστρακό του το οποίο χρησιμοποιεί-
ται ως διακοσμητικό.

Η πίννα, που ζει αρκετές δεκαετίες,
και χρειάζεται χρόνια μέχρι να φτάσει
σε αναπαραγωγική ηλικία, στο παρελ-
θόν πέθαινε με γρηγορότερους ρυθ-
μούς από αυτούς της αντικατάστασής
της. Έτσι η έλευση του μικροσκοπι-
κού παρασίτου, που για πρώτη φορά
εμφανίστηκε στην ανατολική Μεσό-
γειο στα τέλη του 2016, και αναγνωρί-
στηκε φέτος ως νέο είδος, ανησύχησε
πολύ τους επιστήμονες.

Στις ελληνικές θάλασσες η μαζική
θνησιμότητα πληθυσμών πίννας ξεκί-
νησε να παρατηρείται το φετινό καλο-
καίρι. Σε περιοχές του βορείου Αιγαί-
ου έχει ήδη αφανιστεί περισσότερο
από το 90% πληθυσμού, ενώ αναφο-
ρές για μαζική θνησιμότητα υπάρ-
χουν σε πολλές άλλες περιοχές της
Ελλάδας. Ευτυχώς μέχρι στιγμής ε-
ντοπίζονται ακόμα υγιείς πληθυσμοί
του είδους στα βόρεια Δωδεκάνησα.

Αν και δεν έχει εξακριβωθεί ακόμη το
πώς εμφανίστηκε το Haplosporidum
pinnae, πιθανολογείται ότι η παρουσία
κάποιου ξενικού είδους μπορεί να με-
τέδωσε το παράσιτο στο νερό. Η πίννα
δεν διαθέτει κάποια φυσική προστασία
εναντίον του οπότε είναι πλήρως εκτε-
θειμένη σε αυτό το παράσιτο.

Παραμένει ασαφές με ποιον τρόπο
σκοτώνει το παράσιτο, αν και οι επι-
στήμονες διαπίστωσαν ότι το παράσι-
το επιτίθεται στο πεπτικό σύστημα
της πίννας. Το μολυσμένο ζώο δεν
μπορεί να κλείσει το όστρακό του, με
αποτέλεσμα να αποδυναμώνεται ένα-
ντι των θηρευτών του. Ο θάνατος εί-
ναι σχεδόν σίγουρος από τη στιγμή
που θα μολυνθεί.

Η Διεθνής Ένωση Προστασίας της
Φύσης (IUCN) έχει χαρακτηρίσει ως ε-
πείγουσα την παρακολούθηση και κα-
ταγραφή της εξάπλωσης του παρασί-
του και συντονίζει τη συγκέντρωση
των σχετικών δεδομένων στο σύνολο
της Μεσογείου. Εκτός από την παρα-
κολούθηση, προτεραιότητα είναι η α-
νάπτυξη όποιων μέτρων είναι δυνατόν
να ανακόψουν αυτό το φαινόμενο.

Οι επιστήμονες τώρα προσπαθούν
να κατανοήσουν πώς μεταδίδεται το
παράσιτο και να αποκωδικοποιήσουν
τον κύκλο της ζωής του, πολύ σημα-
ντικά στοιχεία προκειμένου να εκπο-
νηθεί ένα πρόγραμμα διάσωσης. Σύμ-
φωνα με μία θεωρία μπορεί να μετα-
δίδεται με το φυτοπλαγκτόν, την πη-
γή τροφής της πίννας, αλλά κανείς
δεν είναι βέβαιος.

Οι καμηλοπαρδάλεις 
κινδυνεύουν 
να εξαφανιστούν 

Σ
ύμφωνα με την έκθεση της Διε-
θνούς Ένωσης για τη Διατήρη-
ση της Φύσης (IUCN), η οποία

διαχειρίζεται τον επίσημο κατάλογο
απειλούμενων ειδών παγκοσμίως, για
πρώτη φορά προστέθηκαν δύο υποεί-
δη καμηλοπαρδάλεων στον κατάλογο
των «κρίσιμα απειλούμενων» ειδών.

Η οργάνωση ανακοίνωσε ότι μετα-
φέρει την καμηλοπάρδαλη συνολικά
από τον κατάλογο του «χαμηλού κιν-
δύνου» σε αυτόν της «ευάλωτης κα-
τάστασης». Τα επόμενα στάδια ταξι-
νομούνται ως «απειλούμενα», «κριτι-
κά απειλούμενα», «εξαφανισμένα στη
φύση» και «εξαφανισμένα». Εάν συνε-
χιστεί ο σημερινός ρυθμός, στο μεσο-
πρόθεσμο μέλλον, οι καμηλοπαρδά-
λεις θα μπορούσαν να εξαφανιστούν
από το φυσικό περιβάλλον.

Ειδικότερα, τα υποείδη Κορντόφαν
και Νούμπιαν της καμηλοπάρδαλης
προστέθηκαν στον κατάλογο των «κρι-
τικά απειλούμενων». Αυτά τα υποείδη
απαντώνται κυρίως στην ανατολική,
κεντρική και δυτική Αφρική. Ένα άλλο
υποείδος που ζει στο Κέρας της Αφρι-
κής ταξινομείται ως «απειλούμενο».

Συνολικά υπάρχουν εννέα υποείδη
καμηλοπαρδάλεων. Από αυτά, σε πέ-
ντε υποείδη παρατηρείται μείωση των
αριθμών τους, σε δύο βελτίωση και έ-
να είναι σταθερό.
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Ενώ οι καμηλοπαρδάλεις ποτέ δεν
θεωρούνταν ως είδος που αντιμετω-
πίζει κίνδυνο εξαφάνισης, τα τελευ-
ταία χρόνια ο πληθυσμός τους μειώ-
νεται σταθερά. Πιθανότατα, η επικέ-
ντρωση της προσοχής των επιστημό-
νων σε άλλα απειλούμενα ζώα, όπως
οι ρινόκεροι και οι ελέφαντες, οδήγη-
σε στην υποτίμηση του κινδύνου που
διατρέχουν οι καμηλοπαρδάλεις, που
ενδεικτικά είναι πιο απειλούμενες α-
πό κάθε είδος γορίλα. Η απώλεια του
βιότοπού τους λόγω γεωργίας, εξό-
ρυξης ή κατασκευών, η αυξημένη α-
στικοποίηση, η λαθροθηρία, οι παρά-
νομες πρακτικές κυνηγιού και οι πολι-
τικές αναταραχές σε μέρη της Αφρι-
κής είναι οι κυριότερες απειλές για
τις καμηλοπαρδάλεις.

Σύμφωνα με μια έκθεση του
Guardian, ο αριθμός των καμηλοπαρ-
δάλεων μειώθηκε από 157.000 το
1985 σε 97.500 μόνο τα τελευταία 31
χρόνια, σημειώνοντας πτώση σχεδόν
40%. Οι καμηλοπαρδάλεις έχουν ήδη
εξαφανιστεί από επτά χώρες, τις: Ε-
ρυθραία, Γουινέα, Μπουρκίνα Φάσο,
Νιγηρία, Μαλάουι, Μαυριτανία και Σε-
νεγάλη.

Νεκρά Θάλασσα: 
Μια περιβαλλοντική 
καταστροφή 
σε αργή κίνηση

H
Νεκρά Θάλασσα συρρικνώνε-
ται γρηγορότερα από ποτέ και
θα μπορούσε να καταλήξει α-

πλά μια μικρή πισίνα στα μέσα του αι-
ώνα. Η δυσοίωνη πρόβλεψη προέρχε-
ται από επιστήμονες που προειδοποι-
ούν ότι το επίπεδο της θάλασσας τώ-
ρα μειώνεται κατά 1,5 μ. κάθε χρόνο.
Η βιβλική λίμνη έχει υποφέρει εξαι-
τίας της χρόνιας ξηρασίας, της ανό-
δου της θερμοκρασίας αλλά και της
αποτυχίας των αρχών να θεσπίσουν
νόμους που θα σταματήσουν την
«περιβαλλοντική καταστροφή σε αρ-
γή κίνηση».

Ο ολοένα αυξανόμενος πληθυσμός
σε ολόκληρη την περιοχή σημαίνει ό-
τι ο ανταγωνισμός για τους λιγο-
στούς υδάτινους πόρους είναι μεγα-
λύτερος από ποτέ. Τα εργοστάσια ε-
ξόρυξης μεταλλευμάτων στην περιο-
χή, συμβάλλουν επίσης στην εξάτμι-
ση του νερού και την οικολογική κα-
ταστροφή. Στις όχθες της Νεκράς
Θάλασσας βρίσκονται δυο μεγάλες
βιομηχανικές μονάδες, μια στο Ισ-
ραήλ και μια στην Ιορδανία, οι οποίες
εκμεταλλεύονται τα άλατα της λίμνης
και παράγουν μαγνήσιο, καθώς και λι-
πάσματα βασισμένα σε κάλιο και άλ-
λα προϊόντα. Επίσης, η λίμνη δεν
μπορεί να ανανεωθεί τακτικά καθώς ο
Ιορδάνης ποταμός που την τροφοδο-
τεί έχει σχεδόν στερέψει.

Εκτός από την περιβαλλοντική κα-
ταστροφή, η «εξαφάνιση» της Νε-
κράς Θάλασσας θα ήταν ένα μεγάλο
πλήγμα στην οικονομία των δύο χω-
ρών, ειδικά του Ισραήλ, από τα κέρδη
του τουρισμού: Στις όχθες της έχουν
κτιστεί υπερπολυτελείς ξενοδοχεια-
κές μονάδες, μοτέλ και μπαράκια, δε-

δομένου ότι η εμπειρία της κολύμβη-
σης εκεί είναι μοναδική καθώς λόγω
των περιεχομένων αλάτων, το νερό
της έχει μεγαλύτερο ειδικό βάρος α-
πό αυτό της θάλασσας. Όμως εξαι-
τίας την καταστροφής που έχει συ-
ντελεστεί κάποια τουριστικά θέρετρα
και σπα αναγκάστηκαν να κλείσουν.

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι για
να αντιστραφεί η ζημιά πρέπει να υ-
πάρξει μεγαλύτερη συνεργασία μετα-
ξύ των χωρών, κάτι που δεν είναι εύ-
κολο στην περιοχή αυτή της Μέσης
Ανατολής.

Ο αφανισμός της Νεκράς Θάλασ-
σας αποτελεί αντανάκλαση της αβέ-
βαιης κατάστασης των υδάτινων πό-
ρων σε όλον τον κόσμο.

Στον κατάλογο 
πολιτιστικής κληρονομιάς
της Unesco 
η Τέχνη της Ξερολιθιάς

Μ
ετά το ρεμπέτικο τραγούδι,
φέτος ήρθε άλλη μια αναγνώ-
ριση ενός στοιχείου Άυλης

Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την
Unesco: αυτή της ξερολιθιάς. Η ξε-
ρολιθιά ανήκει πια στον αντιπροσω-
πευτικό κατάλογο της Άυλης Πολιτι-
στικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότη-
τας, μετά το πράσινο φως που έδωσε
η αρμόδια επιτρoπή της Unesco.

Ο φάκελος της υποψηφιότητας συ-
γκροτήθηκε με πρωτοβουλία και συ-
ντονιστικό ρόλο της Ελλάδας και της
Κύπρου και με τη συμμετοχή άλλων έ-
ξι χωρών της Ευρώπης: της Γαλλίας,
της Ελβετίας, της Ισπανίας, της Ιτα-
λίας, της Κροατίας και της Σλοβενίας,
όπου η ιδιαίτερη αυτή κατασκευαστι-
κή τεχνική δηλώνει το παρών. 

Η ξερολιθιά είναι είδος τοιχοποιίας
χωρίς συνεκτικό κονίαμα. Ένας τοί-
χος για την κατασκευή του οποίου έ-
χουν χρησιμοποιηθεί μόνο πέτρες
χωρίς συνδετικό υλικό. Στην Ελλάδα
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συναντώνται σχεδόν παντού, ιδίως
στα νησιά. Σημαντική χρήση της ξε-
ρολιθιάς υπάρχει και στην Ήπειρο, ι-
δίως στο Ζαγόρι (σε τοίχους, σε γε-
φύρια κ.λπ.).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υ-
πουργείου Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού (ΥΠΠΟΑ) που ενημερώνει για
τα παραπάνω, «οι ξερολιθικές κατα-
σκευές συνδέονται άμεσα με την πα-
ραδοσιακή οργάνωση του παραγωγι-
κού χώρου των αγροτικών κοινοτή-
των και με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα
κάθε τόπου. Αποτελούν παγκόσμιο
σύμβολο και τεκμήριο της σχέσης
που συγκροτήθηκε ιστορικά μεταξύ
ανθρώπου και περιβάλλοντος, καθώς
είναι οι πανταχού παρόντες μάρτυ-
ρες του ανθρώπινου μόχθου». 

«Σε κάθε τους μορφή -μονοπάτια, γε-
φύρια, αναβαθμίδες, εντυπωσιακά σύ-
νολα καλλιεργειών σε πεζούλες, ταπει-
νά κτίσματα γεωργοκτηνοτροφικής
χρήσης, ποικίλες κατασκευές που υπο-
στηρίζουν συστήματα διαχείρισης του
νερού, τοίχοι αντιστήριξης, περιφρά-
ξεις, διαμόρφωση χωραφιών και κή-
πων, οδικά δίκτυα- οι ξερολιθικές κατα-
σκευές συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό
στην οικολογική ισορροπία, ειδικά σε
περιοχές που μαστίζονται από την εδα-
φική διάβρωση και άλλες δυσμενείς
κλιματικές και εδαφικές συνθήκες», συ-
νεχίζει η ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ. 

«Η τέχνη της ξερολιθιάς εξασκείται
και σήμερα (όπως και στο παρελθόν)
από αγρότες και επαγγελματίες τε-
χνίτες της πέτρας. Η μετάδοση της
παραδοσιακής τεχνογνωσίας στις νε-

ότερες γενιές γίνεται από τους παλαι-
ότερους κατόχους της τέχνης (μά-
στορες) αλλά και από οργανωμένους
φορείς εκμάθησης και εξάσκησης. Τα
τελευταία χρόνια πάντως η συμβολή
της στην οργάνωση και συγκρότηση
τοπίων και ταυτοτήτων υπογραμμίζε-
ται πλέον σε διεθνές επίπεδο όλο και
περισσότερο», προσθέτει το ΥΠΠΟΑ. 

Η Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής
Κληρονομιάς, Υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ,
αρμόδια για την εφαρμογή της Σύμβα-
σης για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολι-
τιστικής Κληρονομιάς (UNESCO, 2003)
στην Ελλάδα, αποδίδει ιδιαίτερη έμ-
φαση στην ανάδειξη του ελληνικού α-
γροτικού τοπίου ως πολιτισμικού α-
γαθού, καθώς αποτελεί ένα ευρύ
πλέγμα πολιτισμικών εμπειριών και
βαθιά ριζωμένων στον χρόνο πολιτι-
σμικών πρακτικών, μεταξύ των οποί-
ων και παραδοσιακές τεχνογνωσίες,
όπως αυτή της ξερολιθιάς. 

Η τέχνη της ξερολιθιάς είναι το έκτο
στοιχείο Άυλης Πολιτιστικής Κληρο-
νομιάς, που εγγράφει η Ελλάδα στον
αντιπροσωπευτικό κατάλογο της Άυ-
λης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της
Unesco. Έχουν προηγηθεί το 2013 η
μεσογειακή διατροφή (από κοινού με
Ιταλία, Ισπανία, Μαρόκο, Πορτογαλία,
Κύπρο, Κροατία), το 2014 η παραδο-
σιακή μαστιχοκαλλιέργεια στη Χίο, το
2015 η τηνιακή μαρμαροτεχνία, το
2016 το εθιμικό δρώμενο των Μωμό-
γερων σε οκτώ χωριά της Κοζάνης και
το 2017 το ρεμπέτικο.

Η Ελλάδα έχει υποβάλει δύο ακόμα
φακέλους υποψηφιότητας για εγγρα-
φές στον ίδιο Κατάλογο της UNESCO.
Πρόκειται για την υποψηφιότητα της
ψαλτικής τέχνης (βυζαντινή ψαλτική),
που υποβλήθηκε από κοινού με την
Κύπρο, και τη μετακινούμενη κτηνο-
τροφία στη Μεσόγειο και τις Άλπεις (α-
πό κοινού με Ιταλία και Αυστρία). Και οι
δύο φάκελοι πρόκειται να αξιολογη-
θούν από τις αρμόδιες επιτροπές της
UNESCO το φθινόπωρο του 2019. 

Φράκτες από θάμνους 
για την αντιμετώπιση 
της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης 
από τις εκπομπές 
καυσαερίων 
των αυτοκινήτων

Μ
ια νέα μελέτη, προτείνει
στους δήμους και τους πολε-
οδόμους, να φυτεύουν φυσι-

κούς φράχτες με θάμνους ή συνδυα-
σμό τους με δέντρα και να μην βασί-
ζονται αποκλειστικά στα δέντρα, για
να μειώσουν αποτελεσματικά την α-
τμοσφαιρική ρύπανση από τις εκπο-
μπές αυτοκινήτων.

Στη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο
«Atmospheric Environment», οι ερευ-
νητές από το Global Center for Clean
Air Research (GCARE) του Πανεπιστη-
μίου του Surrey, εξέτασαν τον τρόπο
με τον οποίο τρεις τύποι πράσινης υ-
ποδομής -δέντρα, φυσικοί φράχτες α-
πό θάμνους και ένας συνδυασμός
δένδρων με φράκτες από θάμνους- ε-
πηρέασαν τα επίπεδα συγκέντρωσης
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 

Η μελέτη χρησιμοποίησε ως τό-
πους δοκιμών έξι οδικές τοποθεσίες
στο Guildford, στο Ηνωμένο Βασίλειο,
όπου η πράσινη υποδομή ήταν μετα-
ξύ ενός και δύο μέτρων μακριά από
το δρόμο. Διαπιστώθηκε ότι οι δρόμοι
που είχαν μόνο φράκτες από θά-
μνους ήταν οι πιο αποτελεσματικοί
στη μείωση της έκθεσης στη ρύπαν-
ση, μειώνοντας τον μαύρο άνθρακα
κατά 63%.

ΦΥΣΗ & ΖΩΗ 29



ΦΥΣΗ & ΖΩΗ30

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

Οι φράκτες από θάμνους και ο συν-
δυασμός τους με δέντρα αποτελούν
την αποτελεσματικότερη πράσινη υ-
ποδομή για τη βελτίωση της ποιότη-
τας του αέρα.

Οι δρόμοι που έχουν μόνο δέντρα
δεν έδειξαν θετική επίδραση στη μεί-
ωση της ρύπανσης στο ύψος της α-
ναπνοής (συνήθως μεταξύ 1,5 και 1,7
μ.), καθώς τα δέντρα ήταν υπερβολι-
κά ψηλά ώστε να αποτελέσουν φράγ-
μα φιλτραρίσματος για τις εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα.

Μόνο το 5% της Γης 
έχει γλιτώσει 
από τις ανθρώπινες
παρεμβάσεις 

Μ
ια νέα εικόνα για τις επιπτώ-
σεις της ανθρώπινης δράσης
στο παγκόσμιο τοπίο δίνει

νέα έρευνα για το περιβάλλον, η ο-
ποία ανέδειξε ότι το 95% της επιφά-
νειας της Γης έχει υποστεί κάποια αν-
θρώπινη επέμβαση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με της έ-
ρευνα της ΜΚΟ «The Nature Con-
servancy», το 95% της επιφάνειας
της γης έχει κάποια ένδειξη ανθρώπι-
νης τροποποίησης, ενώ το 84% έχει υ-
ποστεί πολλαπλές ανθρώπινες επι-
πτώσεις, Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε
στο περιοδικό Global Change Biology,
υπολογίζει ότι μόνο το 5% της γήινης
επιφάνειας είναι επί του παρόντος α-
νεπηρέαστη από τους ανθρώπους,
πολύ χαμηλότερο ποσοστό από την
προηγούμενη εκτίμηση της τάξης του
19%. Η έρευνα αναμένεται να αποτε-
λέσει οδηγό για τη στρατηγική προ-
στασίας του πλανήτη κατά τα προσε-
χή έτη.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δια-
θέσιμα στο κοινό δεδομένα υψηλής
ανάλυσης από δορυφορικές και εναέ-
ριες εικόνες, καθώς και επιτόπιες έ-
ρευνες, για τη χρήση γης σε τμήματα

του ενός τετραγωνικού χιλιομέτρου,
ώστε να πραγματοποιήσουν μια χωρι-
κή αξιολόγηση του αντίκτυπου 13 αν-
θρωπίνων παραγόντων σε χερσαία ε-
δάφη και οικοσυστήματα. Στους αν-
θρώπινους παράγοντες περιλαμβά-
νονται η γεωργία, η φυσική επέκταση
των ανθρωπίνων οικισμών, οι μεταφο-
ρές όπως οι σιδηρόδρομοι και οι πε-
ριφερειακοί οδοί, η εξόρυξη, η παρα-
γωγή ενέργειας και η ηλεκτρική υπο-
δομή, όπως οι γραμμές μεταφοράς η-
λεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι εκτά-
σεις που έχουν επηρεαστεί λιγότερο
από τις ανθρώπινες παρεμβάσεις,
τείνουν να βρίσκονται σε μεγάλα γε-
ωγραφικά πλάτη όπως σε τούνδρες,
βόρεια δάση, τάιγκα και εύκρατα
κωνοφόρα δάση. Από την άλλη, οι ε-
κτάσεις, που έχουν δεχθεί περισσό-
τερη ανθρώπινη παρέμβαση, περι-
λαμβάνουν πιο τροπικά τοπία, όπως
εύκρατα πλατύφυλλα και μεικτά δά-
ση.

Όπως τόνισε ο Τζο Κίζεκερ, συνεπι-
κεφαλής της μελέτης: «Οι περιβαλλο-
ντικές οργανώσεις συμφωνούν ότι τα
μεγάλα άθικτα τοπία που απομένουν
στον πλανήτη έχουν προτεραιότητα.
Αλλά τα αποτελέσματά μας υποδη-
λώνουν ότι λιγότερες από αυτές τις
περιοχές του κόσμου παραμένουν
πραγματικά αμετάβλητες από τις αν-
θρώπινες δραστηριότητες και οι πε-
ρισσότερες βρίσκονται μάλιστα σε
μία κατάσταση ενδιάμεσης τροποποί-
ησης και στο κατώφλι κρίσιμων ση-
μείων ανατροπής».

Άνοδος της στάθμης 
των ωκεανών 
κατά 30 εκ. έως το 2100

H
υπερθέρμανση των ωκεανών
εκτιμάται ότι θα συνεπάγεται
την αύξηση της στάθμης της

θάλασσας κατά 30 εκατοστά έως το
2100, χωρίς να συνυπολογίζονται οι
επιπτώσεις από το λιώσιμο των πά-
γων. Σε ταχύτερη του αναμενόμενου,
αύξηση της θερμοκρασίας των ωκεα-
νών οδηγούν τα «αέρια του θερμοκη-
πίου», όπως εκτιμούν οι επιστήμονες,
επικαλούμενοι νέα έρευνα. Οι ερευ-
νητές, που έκαναν σχετική δημοσίευ-
ση στο περιοδικό "Science", τόνισαν
ότι το 93% της ηλιακής ενέργειας
που παγιδεύεται στη Γη από το διο-
ξείδιο του άνθρακα και τα άλλα «αέ-
ρια του θερμοκηπίου», απορροφάται
από τους ωκεανούς.

Όπως δήλωσε ο ερευνητής Ζέκε Χα-
ουζφάδερ του Πανεπιστημίου της Κα-
λιφόρνια-Μπέρκλεϊ: «Η θέρμανση των
ωκεανών αποτελεί πολύ σημαντικό δεί-
κτη της κλιματικής αλλαγής και έχουν
πια σαφή στοιχεία ότι οι θάλασσες
θερμαίνονται ταχύτερα από ό,τι νομί-
ζαμε». Σύμφωνα με τις προβλέψεις της
μελέτης, αν δεν υπάρξει αισθητή μείω-
ση στις εκπομπές αερίων τα επόμενα
χρόνια, τα νερά των ωκεανών σε βά-
θος έως δύο χιλιομέτρων θα αυξήσουν
τη θερμοκρασία κατά 30 εκατοστά πε-
ρίπου, χωρίς να υπολογίζεται η επιπλέ-
ον άνοδος της στάθμης των υδάτων
λόγω της τήξης των πάγων. Οι επιστή-
μονες επισημαίνουν επίσης ότι οι πιο
ζεστές θάλασσές θα συμβάλλουν στο
να υπάρξουν πιο δυνατές καταιγίδες,
κυκλώνες και άλλα έντονα καιρικά φαι-
νόμενα. «Ενώ το 2018 υπήρξε το τέ-
ταρτο θερμότερο έτος στην ξηρά, σχε-
δόν σίγουρα ήταν το πιο ζεστό στην ι-
στορία των ωκεανών, όπως άλλωστε
ήταν προηγουμένως το 2017 και το
2016», επεσήμανε ο Χαουζφάδερ.

Εφόσον έχουν πλέον συνειδητοποιή-

Reuters
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σει τη σημασία της θερμοκρασίας των
υδάτων των ωκεανών σε σχέση με το
φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, οι
επιστήμονες μελετούν τη θερμοκρα-
σία, την αλατότητα, το pH και άλλες
παραμέτρους που επηρεάζουν την κα-
τάσταση των ωκεανών του πλανήτη.
Για τον σκοπό αυτό, από τα μέσα της
δεκαετίας του 2000, οι ερευνητές χρη-
σιμοποιούν έναν στόλο (με την ονομα-
σία Argo) σχεδόν 4.000 θαλάσσιων ρο-
μπότ, που κάθε λίγες μέρες βουτάνε
σε βάθος έως 2.000 μέτρων, προκειμέ-
νου να δώσουν τις απαραίτητες πλη-
ροφορίες-στοιχεία στους ερευνητές.

Μικρο-Aποθέματα Φυτών: 
Η περίπτωση του είδους
Horstrissea dolinicola 

Σπάνo και ενδημικό φυτό 
που κινδυνεύει με εξαφάνιση

Τ
ο φυτό Horstrissea dolinicola εί-
ναι ενδημικό στην Ελλάδα, καθώς
φύεται μόνο στον Ψηλορείτη (Ί-

δη) στην κεντρική Κρήτη σε περίπου
1.500 μέτρα υψόμετρο, και πουθενά
αλλού στον πλανήτη. Επιπλέον, το γέ-
νος Horstrissea είναι ένα από τα ελάχι-
στα (5-6) ενδημικά γένη της Ελλάδας.

Το είδος Horstrissea dolinicola πε-
ριγράφηκε πρώτη φορά το 1990 από
τους ερευνητές Εgli B., Gerstberger
P., Greuter W. & Risse H. Στο νέο εν-
δημικό γένος της Ελλάδος δόθηκε το
όνομα Horstrissea εις μνήμη του
Horst Risse (Χορστ Ρίσσε), επειδή πέ-

θανε πριν προλάβει να δει δημοσιευ-
μένη την έρευνά του. Το όνομα του
είδους "dolinicola" οφείλεται στον
βιότοπο όπου αυτό φύεται δηλαδή
στις δολίνες του Ψηλορείτη. Οι δολί-
νες είναι φυσικοί σχηματισμοί που
δημιουργούνται σε ορεινές περιοχές
λόγω καταβύθισης του εδάφους.

Η Horstrissea dolinicola είναι πολυε-
τές φυτό που το μεγαλύτερο μέρος
του αναπτύσσεται υπόγεια. Η κυλιν-
δρική ρίζα του σε σχήμα καρότου
μπορεί να φτάσει έως 10 εκατοστά μή-
κος, ενώ το ύψος του, φύλλα και άνθη,
μόλις και μετά βίας υπερβαίνει τα 2-5
εκατοστά. Αμέσως μόλις λιώσουν τα
χιόνια (Απρίλιο έως Μάιο), εμφανίζο-
νται πρώτα τα έλλοβα φύλλα, τα οποία
ξεραίνονται πριν εμφανιστούν τα άνθη
(Αύγουστο έως Σεπτέμβριο). Τα άνθη
είναι πολυάριθμα με λευκορόδινα πέ-
ταλα και σχηματίζουν μια μικρή τα-
ξιανθία σε σχήμα ομπρέλας.

Ο συνολικός πληθυσμός του αριθ-
μεί λιγότερα από 300 άτομα σε μια έ-
κταση περίπου 25 στρεμμάτων.

Εξαιτίας της περιορισμένης εξάπλω-
σης και των απειλών που δέχεται το εί-
δος, έχει χαρακτηρισθεί ως CR (Κρισί-
μως Κινδυνεύον) σύμφωνα με τα κρι-
τήρια της Διεθνούς Ένωσης για την
Προστασία της Φύσης (IUCN) και περι-
λαμβάνεται στο Βιβλίο Ερυθρών Δεδο-
μένων των Σπάνιων και Απειλούμενων
Φυτών της Ελλάδας. Συμπεριλαμβάνε-
ται στα 50 Κορυφαία (TOP 50) Φυτά
των Νησιών της Μεσογείου σύμφωνα
με ομάδα ειδικών (IUCN/SSC).

Το είδος φύεται εντός της Περιο-
χής NATURA GR4330005 – Όρος Ίδη
(Βορίζια, Γερανοί, Καλή Μαδάρα) και
προστατεύεται από την Ελληνική νο-
μοθεσία καθώς είναι ενδημικό και α-
πειλούμενο φυτό.

Δεν έχει χρησιμοποιηθεί από τον
άνθρωπο μέχρι σήμερα και δεν γνω-
ρίζουμε αν διαθέτει φαρμακευτικές ι-
διότητες.

Στο πλαίσιο του προγράμματος

CARE-MEDIFLORA, το Μικρο-Απόθε-
μα του φυτού ορίστηκε σε έκταση 89
στρεμμάτων στην περιοχή Πετραδο-
λάκια του Δήμου Ανωγείων. Η περιο-
χή του Μικρο-Αποθέματος είναι προ-
τεινόμενη για Καταφύγιο Άγριας Ζω-
ής (ΚΑΖ) σύμφωνα με την κείμενη νο-
μοθεσία.

Πηγή: CARE MEDIFLORA - Δράσεις
Διατήρησης Απειλούμενων Φυτικών Ει-
δών των Νησιών της Μεσογείου: κοι-
νές δράσεις για «εντός τόπου» και «ε-
κτός τόπου» διατήρηση.
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