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Ένωση Αθηνών



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

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 / ΤΕΥΧΟΣ 194

ΠEΡIEXOMENA

Φωτογραφία εξωφύλλου: Αγριολούλουδα, Dreamstime.com

4

12

18

20

22

11 16

4. ΝΑΙ στο Ιnstagram - ΟΧΙ στο βάζο
Ας προστατεύσουμε τα αγριολούλουδα της Ελλάδας.

8. Δέντρα και φυτά για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 
11. Ένα νέο είδος άγριου κρεμμυδιού ανακαλύφθηκε στην Άνδρο.
12. Ο «Μεγάλος Περίπατος» της Αθήνας.
15. Ηλιακά ωρολόγια. Μετρούν τον χρόνο με βάση τη θέση της σκιάς 

που ρίχνει ο ήλιος πάνω σε ένα αντικείμενο.
16. Πηγάδια. Δείγματα Λαϊκής Αρχιτεκτονικής που αναβλύζουν 

Πολιτισμό και Ιστορία.
18. Οι ιστορικές Βοτανικές Συλλογές του Herbarium

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
20. Χαμηλότερα και μικρότερα τα δέντρα των δασών 

από την Κλιματική Αλλαγή.
22. Η Υπερθέρμανση του Πλανήτη προκαλεί τη μετανάστευση πολλών ειδών.
24. Leave No Trace - Δεν Αφήνω Ίχνη.

Οι βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν κάθε εξόρμησή μας στη φύση.
26. Μικρές ειδήσεις.  8
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Ηγεωγραφική θέση της Ελ-
λάδας όπου συναντώνται
τρεις ήπειροι, σε συνδυα-
σμό με το ανάγλυφό της
που περιλαμβάνει πλήθος

από ψηλά βουνά και εκατοντάδες χιλιό-
μετρα ακτών, την έχει προικίσει με μια
πλούσια χλωρίδα. O τεράστιος αριθμός
των ειδών και υποειδών που ξεπερνούν
τα 6.500, σε σχέση με την έκτασή της
που είναι μόνο 132.000 τετραγωνικά χι-
λιόμετρα, την κατατάσσει στην πρώτη
θέση σε χλωριδική πυκνότητα στην Ευ-
ρώπη. Περίπου το 15% αυτών των ειδών
είναι ενδημικά και βρίσκουν συνήθως
καταφύγιο στην ασφάλεια των φαραγ-
γιών και των βουνών, εκεί που η παρου-
σία του ανθρώπου είναι μειωμένη στο
ελάχιστο. Ιδιαίτερα τα βουνά, από τη Ρο-
δόπη μέχρι την Πίνδο, τον Όλυμπο, τον
Παρνασσό και τον Ταΰγετο καθώς και οι
τρεις μεγάλες οροσειρές της Κρήτης, φι-
λοξενούν πλήθος σπάνιων και μοναδι-
κών ειδών, που σε συνδυασμό με τις κα-
ταπληκτικές διαδρομές που προσφέρουν
ορίζουν την Ελλάδα ως μια από τις πλου-
σιότερες περιοχές σε ολόκληρη τη γη ως
προς την ποικιλία σε αγριολούλουδα.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο επί-
κουρος καθηγητής του Γεωπονικού Πα-
νεπιστημίου, Γιώργος Φωτιάδης, η Ελ-
λάδα ανήκει στο 2,3% της συνολικής
επιφάνειας της ξηράς στο οποίο διαβιούν
πάνω από το 50% των φυτικών ειδών του
πλανήτη. Στη χώρα μας φυτρώνουν πά-
νω από 6.500 είδη και υποείδη φυτών,
συνεπώς και αγριολούλουδων.

Η πολύ μεγάλη ποικιλία και ενδημικό-
τητα συνεπάγεται και πολύ μεγάλη σπα-
νιότητα των αγριολούλουδων. Όσο νο-
τιότερα κινούμαστε στην Ελλάδα, τόσο
σπανιότερα είδη απαντώνται. Ειδικότερα
στην Κρήτη, περίπου 1 στα 4 φυτά υπάρ-
χει μόνο στην Ελλάδα και πουθενά αλ-
λού στον κόσμο.

Η μεγάλη ποικιλία σε ενδημικά αγριο-
λούλουδα και φυτά, όπως ονομάζονται
όσα φύονται αποκλειστικά σε μόνο μια

κρίνος απαντώνται αποκλειστικά στην
Πάρνηθα και είναι σπανιότατα. Όσον
αφορά την άσπρη παιωνία, έχουν εντοπι-
στεί τρεις μικροί πληθυσμοί της σε από-
μακρες τοποθεσίες της Πάρνηθας, που
αριθμούν συνολικά 70 άτομα περίπου.
Είναι άκρως απειλούμενο είδος και χρει-
άζεται άμεσα μέτρα προστασίας και πολ-
λαπλασιασμού για τη διάσωσή του.

Ωστόσο, μαζί με τη σπανιότητα των
αγριολούλουδων, έρχεται και μια μεγάλη
ευθύνη. Φέτος η παράδοση της Πρωτο-
μαγιάς βρήκε τους πολίτες υπό συνθήκες
περιορισμού της κυκλοφορίας, κάτι το

περιοχή και πουθενά αλλού, έχουν ως
αποτέλεσμα μεγάλη ποικιλία σε έντομα
και ζώα. Γι’ αυτό η Ελλάδα θεωρείται
μια από τις σημαντικότερες περιοχές βιο-
ποικιλότητας στον πλανήτη. Ακόμα και
στην Αττική φυτρώνουν πάρα πολλά
σπάνια είδη. Για παράδειγμα στην Πάρ-
νηθα έχουν καταγραφεί τουλάχιστον
1.100 είδη φυτών, ανάμεσά τους και
πολλά και πανέμορφα αγριολούλουδα
όπως κυκλάμινα, ανεμώνες, αγριομενε-
ξέδες, παιωνίες, κρίνα, καμπανούλες και
τουλίπες (4 είδη). Από αυτά η κόκκινη
τουλίπα, η άσπρη παιωνία και ο κόκκινος

Ναι στο Instagram - οχι στο βαζο
ας προστατεύσουμε τα αγριολούλουδα της Ελλάδας

Από επάνω αριοστερα: Tulipa orphanidea, καμπανούλα της Πάρνηθας
(Campanula celsii subsp. parnesia, ενδημική της Πάρνηθας), 
ελληνικό κυκλάμινο (Cyclamen graecum), Tulipa australis. 
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Πολύχρωμα άνθη κερδίζουν τις εντυπώσεις με την ομορφιά τους και αρκετές φορές με τη σπανιότητά τους. 
Αρκεί εμείς να τα προστατεύουμε και να μην τα προσπερνούμε με μάτια κλειστά…
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οποίο ωφέλησε τα αγριολούλουδα.
Όμως επειδή στην Ελλάδα υπάρχουν
πολλά είδη που ανθίζουν και το καλοκαί-
ρι, ακόμα και μες στο φθινόπωρο, πρέπει
να μην μαζεύουμε τα αγριολούλουδα και
να τα απολαμβάνουμε στη φύση όπως τα
βλέπουμε. Το σωστό για το οικοσύστημα
είναι να τα τραβάμε φωτογραφίες για το
Instagram. Η νομοθεσία τυπικά απαγο-
ρεύει τη συλλογή λουλουδιών χωρίς
άδεια, αλλά δεν τηρείται. Το μεγάλο πρό-
βλημα δημιουργείται κυρίως από την
υπερσυλλογή, αν και υπάρχουν νόμοι
που απαγορεύουν τη συλλογή ή εκδίδο-

νται απαγορευτικές εγκύκλιοι από τα κα-
τά τόπους αρμόδια δασαρχεία. Η παρά-
νομη και υπέρμετρη συλλογή, συνήθως
με προορισμό το εμπόριο στο εξωτερικό,
συνοδεύεται πολλές φορές από το ξερί-
ζωμα των φυτών ή και την πρόωρη συλ-
λογή προτού τα φυτά δώσουν σπόρο,
μειώνοντας έτσι την όποια δυνατότητα
αναγέννησης του φυτού την επόμενη
χρονιά.

Επίσης η έλλειψη γνώσεων σχετικά με
τα είδη αγριολούλουδων και τη σπανιό-
τητά τους έχει ως αποτέλεσμα να μην
συνειδητοποιεί αυτός που τα μαζεύει, τη

ζημιά που προκαλεί στο οικοσύστημα.
Για παράδειγμα, οι μαργαρίτες μπορεί
να μας φαίνονται όλες ίδιες, αλλά κάποι-
ες είναι τόσο σπάνιες που φυτρώνουν σε
μία μόνο περιοχή. Άλλο παράδειγμα εί-
ναι οι καμπανούλες που μπορεί να τις
θεωρούμε ένα κοινό λουλούδι, αλλά συ-
νήθως φυτρώνει διαφορετικό είδος ανά
περιοχή και πουθενά αλλού σε όλο τον
κόσμο.

Τα αγριολούλουδα ήδη από την αρχαι-
ότητα έχουν επηρεάσει την αισθητική
και την αρχιτεκτονική του ελλαδικού χώ-
ρου. Για παράδειγμα το Κορινθιακό κιο-
νόκρανο είναι το φύλλο της ακάνθου που
φύεται στις περισσότερες περιοχές της
Ελλάδας. Ακόμα, πολλά αγριολούλουδα
συνδέονται με τοπικές παραδόσεις. Το
Βάλσαμο ή βαλσαμόχορτο ή σπαθόχορ-
το το λέμε επίσης και φυτό του Αϊ-Γιάν-
νη, το χαμομήλι το λέμε και φυτό του Αϊ-
Γιώργη. Ο Νάρκισσος, ο Υάκινθος και η
Αμαρυλλίς είναι μερικοί μόνο από τους
χαρακτήρες της ελληνικής μυθολογίες,
που έδωσαν το όνομά τους στα ομώνυμα
αγριολούλουδα της ελληνικής υπαίθρου.
Πολλά αγριολούλουδα έχουν επίσης
φαρμακευτικές ιδιότητες. Ο φλόμος, ο
οποίος είναι βότανο για τον βήχα στη
λαϊκή παράδοση, είναι ένα φυτό με έντο-
να κίτρινα λουλούδια το οποίο υπάρχει
παντού στην Ελλάδα αλλά σχεδόν σε κά-
θε περιοχή είναι διαφορετικό είδος, κάτι
που είναι πάρα πολύ σπάνιο.

Η ελληνική ύπαιθρος είναι γεμάτη από
όμορφα λουλούδια που φυτρώνουν στα
πιο απρόσμενα σημεία αλλά και σε προ-
σιτά μέρη. Σε δάση δίπλα στα δέντρα, σε
απόκρημνα βράχια, σε επίπεδα λιβάδια
ακόμα και δίπλα στη θάλασσα ένα πλή-
θος ειδών κάνει την εμφάνισή του στην
ελληνική φύση και τραβά το βλέμμα των
επισκεπτών. Πολύχρωμα άνθη κερδίζουν
τις εντυπώσεις με την ομορφιά τους και
αρκετές φορές με τη σπανιότητά τους.
Αρκεί εμείς να τα προστατεύουμε και να
μην τα προσπερνούμε με μάτια κλει-
στά…

Oι μαργαρίτες μπορεί να μας φαίνονται όλες ίδιες, 
αλλά κάποιες είναι τόσο σπάνιες που φυτρώνουν σε μία μόνο περιοχή.
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δΕΝτρα και φυτα 
για τηΝ αΝτιμΕτώπιση τησ ατμοσφαιρικησ ρυπαΝσησ

Ηέντονη αστικοποίηση των
περασμένων δεκαετιών
δημιούργησε ένα χαοτικό
τοπίο στις μεγάλες πόλεις
του πλανήτη. Καθώς προ-

βλέπεται ότι το 70% του παγκόσμιου
πληθυσμού θα ζει σε πόλεις μέχρι το
2050, η ανάγκη να προλάβουμε κινδύ-
νους που συσχετίζονται με την αύξηση
του αστικού πληθυσμού είναι πιο επεί-
γουσα από ποτέ.

Για τους περισσότερους κατοίκους
των πόλεων, η μεγαλύτερη απειλή έχει
σχέση με την ποιότητα του αέρα που
αναπνέουν. Τα ποσοστά δείχνουν ότι τα
επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης αυξά-
νονται επικίνδυνα, προκαλώντας έως
και 3.000.000 θανάτους ετησίως. Ο Πα-
γκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπολογί-
ζει ότι ήδη το 92% του παγκόσμιου πλη-
θυσμού είναι εκτεθειμένο σε επικίνδυνη
ατμοσφαιρική ρύπανση.

Υπάρχει, όμως, μία απλή κίνηση που
μπορούν να κάνουν οι δήμοι ώστε να
μειώσουν την αυξανόμενη θερμοκρασία
και την ατμοσφαιρική ρύπανση: Να φυ-
τέψουν περισσότερα δέντρα. Εδώ και
αρκετά χρόνια ορισμένες από τις μεγα-
λουπόλεις του κόσμου επιχειρούν να γί-
νουν πιο βιώσιμες και φιλικότερες για
τους κατοίκους τους.

Για παράδειγμα, τον Ιανουάριο του
2019, ο δήμαρχος του Λονδίνου ανακοί-
νωσε ότι εντός του έτους θα φυτευτούν
7.000 δένδρα. Στην επαρχία Χεμπέι της
Κίνας, όπου βρίσκεται και το Πεκίνο, οι
αρχές σχεδιάζουν τη δημιουργία ενός
«πράσινου δακτυλίου» από φυτά, το
οποίο θα βοηθήσει ουσιαστικά στη μεί-
ωση της μόλυνσης από τα εργοστάσια
που περιστοιχίζουν την πρωτεύουσα της
χώρας. Στο Παρίσι σχεδιάζεται ένα
αστικό δάσος που θα περικυκλώσει τα
πιο γνωστά ιστορικά του μνημεία και
αξιοθέατα.

Τα δένδρα επιδρούν θετικά στην ποιό-
τητα του αέρα με άμεσους και έμμεσους
τρόπους. Εμμέσως, τα δένδρα και τα
φυτά παρέχουν σκίαση που επιτρέπει
χαμηλότερες θερμοκρασίες στους δρό-

και εργοστάσια καύσης ορυκτών καυσί-
μων, όπως επίσης και από εργοτάξια. Τα
αιωρούμενα σωματίδια μπορούν να
προκαλέσουν αναπνευστικές και καρ-
διακές ασθένειες. Σύμφωνα με επιστη-

μους, τα πάρ-
κα και τις γειτονιές
των πόλεων. Όσα κτί-
ρια κατά τη διάρκεια της
ημέρας βρίσκονται υπό τη σκιά
δένδρων έχουν χαμηλότερες ανάγκες
κλιματισμού.

Επίσης, τα δένδρα είναι πολύ αποτε-
λεσματικά στην απορρόφηση αιωρού-
μενων σωματιδίων. Τα σωματίδια αυτά
(οργανικά χημικά, οξέα, μέταλλα αλλά
και σκόνη) εκπέμπονται από οχήματα

Όσο μεγαλύτερο είναι ένα φυτό τόσο περισσότερα σωματίδια παγιδεύει. Επιπλέον,
όσο μεγαλύτερα είναι τα φύλλα του τόσο περισσότερες ρυπογόνες ουσίες συγκρατού-
νται σε αυτά. 
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μονικές εκτιμήσεις, η έκθεση σε αιω-
ρούμενα σωματίδια προκαλεί 8,9 εκα-
τομμύρια θανάτους ετησίως.

Αρκετά φυτά, κυρίως δένδρα, λει-
τουργούν ως ιδανικά «φίλτρα» κατά
των σωματιδίων αυτών.

Η αποτελεσματικότητα κάθε είδους
δένδρου, όσον αφορά το φιλτράρισμα
των αιωρούμενων σωματιδίων, εξαρτά-
ται κυρίως από το μέγεθός του, το μέγε-
θος των φύλλων του και τη δομή των
φύλλων του. Όσο μεγαλύτερο είναι ένα
φυτό τόσο περισσότερα σωματίδια πα-
γιδεύει. Επιπλέον, όσο μεγαλύτερα εί-
ναι τα φύλλα του τόσο περισσότερες
ρυπογόνες ουσίες συγκρατούνται σε αυ-
τά. Σχετικά με τον τύπο του φυλλώμα-
τος, όσο πιο τραχύ και τριχωτό είναι το
φύλλο του δένδρου τόσο αποδοτικότερα
λειτουργεί το συγκεκριμένο φυτό ως
«φίλτρο». 

Παρόλο που είναι γενικώς αποδεκτό
ότι τα δένδρα μειώνουν τη ρύπανση, για
να υπάρξει το καλύτερο δυνατό αποτέ-
λεσμα απαιτείται το κατάλληλο δένδρο.
Σε πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύτηκε
από την Μπάρμπαρα Μέιχερ και συνα-
δέλφους της στο Πανεπιστήμιο του
Λάνκαστερ, στη Βρετανία, εξετάστη-
καν εννέα δένδρα ως προς την ικανότη-

τά τους να απορροφούν αιωρούμενα
σωματίδια. Σύμφωνα με τις επιστημονι-
κές έρευνες, τα φυτά μεγαλύτερης ηλι-
κίας και συγκεκριμένα είδη όπως η αρ-
γυρή σημύδα και ο ίταμος αποδείχθη-
καν τα αποτελεσματικότερα.

Ο Γιουνγκ Γιανγκ, επιστήμονας του
Κέντρου Επιστημών Γήινου Περιβάλ-
λοντος στο Πανεπιστήμιο Τσινγκχουά
του Πεκίνου, μελέτησε τα πιο διαδεδο-
μένα είδη δένδρων σε αστικό περιβάλ-
λον. Διαπίστωσε ότι μόλις το 30% αυ-
τών απέδιδαν σε απορροφητικότητα
σωματιδίων πάνω από το μέσο όρο των
φυτών. Εξαιρετικοί φυσικοί «καθαρι-
στές» αποδείχθηκαν και τα κωνοφόρα,
όπως πεύκα και κυπαρίσσια, διαπίστω-
σε ο Γιανγκ. Ωστόσο, αρκετά κωνοφόρα
είναι ευαίσθητα στο υψηλό επίπεδο
αλάτων στο έδαφος, κάτι αρκετά σύνη-
θες σε αστικό περιβάλλον.

Οι έρευνες για τα αποδοτικότερα φυ-
σικά φίλτρα αέρα στις πόλεις συνεχίζο-
νται καθώς κάθε μεγάλο αστικό κέντρο
έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες.

Ένα ιδιαίτερα χρήσιμο για τους πολί-
τες εργαλείο, που θα συνεισφέρει στη
μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης,
αναπτύχθηκε από την Τζένιφερ Γκά-
μπρις του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ.

Εξαιρετικοί φυσικοί «καθαριστές» αποδείχθηκαν και τα κωνοφόρα, όπως πεύκα και κυπαρίσσια.

Πεύκο

Άστερ
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Το όνομά του είναι «Φυτο-αισθητήρας»
(Phyto-sensor) και περιλαμβάνει μια λί-
στα φυτών και δένδρων που αποδεδειγ-
μένα μειώνουν τα αιωρούμενα σωματί-
δια στην ατμόσφαιρα.

Τα φυτά στον «Φυτο-αισθητήρα»
έχουν επιλεγεί για την καταλληλότητά
τους να μειώσουν ή να λειτουρ-
γήσουν ως βιοδείκτες
για διαφορετικούς
τύπους ατμο-
σφαιρικής ρύ-
πανσης στο
αστικό πε-
ριβάλλον.
Η λει-
τ ο υ ρ γ ί α
ενός φυ-
τού ως
βιοδείκτης
αναφέρεται
στις αλλαγές
εμφάνισης του
φυτού όταν υπάρ-
χουν ορισμένοι ρύ-
ποι.

Ορισμένα φυτά που επισημαί-
νονται από την έκθεση καταπολεμούν
τα αιωρούμενα σωματίδια, συμπεριλαμ-
βανομένου των φυτών του γένους Ερύ-
σιμο (Erysimum), το οποίο καταπολεμά
τα αιωρούμενα σωματίδια όπως σκόνη,
άμμο και αιθάλη.

Ο κοινός κισσός παγιδεύει επίσης αι-
ωρούμενα σωματίδια και περιγράφεται
ως «ιδανικό για τον καθαρισμό του αέ-
ρα» λόγω της εκτεταμένης επιφάνειας
των φύλλων του.

Ορισμένα από τα φυτά καταπολεμούν

επίσης το διοξείδιο του αζώτου, συμπε-
ριλαμβανομένου του είδους Alchemilla
mollis, γνωστού και ως «μανδύας της
κυρίας», το οποίο έχει τριχωτά φύλλα
που παγιδεύουν επιβλαβή σωματίδια
και μπορεί να μειώσει τα επίπεδα διο-
ξειδίου του αζώτου έως και 40%. 

Μεταξύ των καλύτερων φυ-
τών ως βιολογικοί δεί-

κτες είναι φυτά του
γένους Aster, τα

οποία αποκα-
λ ύ π τ ο υ ν

υψηλά επί-
πεδα τρο-
ποσφαιρι-
κού όζο-
ντος με κι-
τρ ίν ισμα
των φύλ-

λων και φυ-
τά του γένους

O s m a n t h u s ,
που εμφανίζουν

«χρόνια» βλάβη των
φύλλων όταν εκτίθενται

σε διοξείδιο του θείου. Ορισμένα
από αυτά τα φυτά μπορούν να απομα-
κρύνουν τα βαρέα μέταλλα και να χρησι-
μοποιηθούν για την αποκατάσταση εδα-
φών από τη ρύπανση.

Η έκθεση του Φυτο-αισθητήρα προ-
τείνει μια εκτεταμένη λίστα ειδών δέ-
ντρων για τη βελτίωση της τοπικής ποι-
ότητας του αέρα, μεταξύ των οποίων η
Μαύρη Πεύκη (Pinus nigra), ο Κράται-
γος (Crataigus monogyna) και το δέντρο
του είδους Prunus laurocerasus. Επίσης,
συνιστά τη φύτευση δέντρων και συγκε-

κριμένων φυτών κατά μήκος των δρό-
μων καθώς και την εγκατάσταση πράσι-
νων τοίχων στους πολυσύχναστους δρό-
μους. Παραδείγματα επιτυχημένων κοι-
νοτικών έργων που έχουν χρησιμοποιή-
σει αυτά τα σενάρια φύτευσης περιλαμ-
βάνονται στην έκθεση του Φυτο-αισθη-
τήρα. 

Υπάρχουν στην ελληνική χλωρίδα
αντίστοιχα συγγενικά είδη με τα δέντρα
που αναφέρονται στην έκθεση του Φυ-
το-αισθητήρα, που πληρούν τα κριτήρια
να είναι αποτελεσματικά στη βελτίωση
της ποιότητας του αέρα. Η χαμαικυπά-
ρισσος, τα πεύκα, οι σφένδαμοι, οι ση-
μύδες, οι κερασιές, οι κουφοξυλιές και
οι μηλιές, φυτρώνουν στην Ελλάδα και
θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για
φυτεύσεις στις πόλεις για την αντιμετώ-
πιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Για περισσότερες πληροφορίες επι-
σκεφθείτε την ιστοσελίδα του μουσείου
του Λονδίνου https://www.museumof
london.org.uk/discover/phyto-sensor-
toolkit-citizen-sense-air-pollution και
την ιστοσελίδα citizensense.net.

Πηγή: H. Wang et al., “Efficient
removal of ultrafine particles from diesel
exhaust by selected tree species:
implications for roadside planting for
improving the quality of urban air,”
Environ Sci Technol,

Κισσός
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Ένα νέο είδος άγριου κρεμμυδιού 
ανακαλύφθηκε στην Άνδρο

Ηελληνική χλωρίδα είναι
μία από τις πλουσιότερες
στην περιοχή της Μεσογεί-
ου και πολλές περιοχές της
χώρας μας θεωρούνται

«θερμά σημεία» φυτικής βιοποικιλότη-
τας. Παρά την μακροχρόνια εξερεύνηση
και μελέτη των φυτών που εξαπλώνονται
στην Ελλάδα, οι ανακαλύψεις νέων φυτι-
κών ειδών για την επιστήμη από διάφορες
περιοχές της χώρας μας δεν είναι σπάνιες.
Αυτή τη φορά, ένα νέο είδος άγριου κρεμ-
μυδιού ανακαλύφθηκε στις ορεινές περιο-
χές της Άνδρου, σε δύο από τα πολυάριθ-
μα ρέματα του νησιού με συνεχή ροή ακό-
μα και τους ξηρούς καλοκαιρινούς μήνες,
από τον επιστημονικό συνεργάτη της Φι-
λοδασικής και Δασολόγο κ. Παναγιώτη
Τρίγκα, Επίκουρο Καθηγητή στο Γεωπο-
νικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το νέο είδος
ανήκει στο γένος Allium, ένα από τα με-
γαλύτερα γένη των μονοκοτυλήδονων με
περίπου 970 είδη που εξαπλώνονται στο
βόρειο ημισφαίριο. Η Ελλάδα φιλοξενεί
105 είδη Allium, πολλά από αυτά ενδημι-
κά, και αποτελεί σημαντικό κέντρο εξέλι-
ξης και ποικιλότητας του γένους.

Το νέο είδος ανακαλύφθηκε στο πλαί-
σιο των εργασιών πεδίου του προγράμμα-
τος LIFE ANDROS PARK (LIFE16 NAT
/GR/000606) (www.life-androspark.gr)
που μεταξύ άλλων στοχεύει στη βελ-
τίωση της κατάστασης διατήρησης των
αλλουβιακών δασών σκλήθρου (Alnus
glutinosa), ενώ ο απώτερος σκοπός του
είναι η εγκαθίδρυση μιας ολιστικής δια-
χειριστικής στρατηγικής για τις περιοχές
Natura 2000 της Άνδρου με την υποστή-
ριξη και την ενεργή συμμετοχή της τοπι-
κής κοινωνίας και των εμπλεκομένων φο-
ρέων. Είναι το δεύτερο νέο είδος φυτού
που ανακαλύφθηκε στην Άνδρο στο πλαί-
σιο του ίδιου προγράμματος, μετά από το
Hypericum cycladicum που περιγράφηκε
το 2018.

Το νέο είδος ονομάσθηκε Allium sta-
matiadae, προς τιμήν της Ανδριώτισσας
βοτανικού Έλλης Μανδαράκα-Σταμα-
τιάδου (Άνδρος 1933 - Αθήνα 2015), που
υπήρξε έφορος του Herbarium του Μου-

τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε.
Το Allium stamatiadae είναι ένα πο-

λυετές βολβώδες φυτό με λευκά-καστα-
νά άνθη, που γίνονται ανοιχτά μωβ μετά
την άνθηση. Είναι είδος φθινοπωρινής
ανθοφορίας, ανθίζει από τα τέλη Αυ-
γούστου μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου, και
αυτός είναι ίσως ο λόγος που δεν είχε
ανακαλυφθεί μέχρι σήμερα. Ο πληθυ-
σμός του αριθμεί λίγες εκατοντάδες
άτομα και τα στενότερα συγγενικά του
είδη είναι τα επίσης ενδημικά Allium
orestis (Νότια Πελοπόννησος) και Allium
dirphianum (Κεντρική Εύβοια).

σείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας από
το 1965 μέχρι το 2009. Υπήρξε η σημα-
ντικότερη συλλέκτης των βοτανικών
συλλογών του μουσείου και μία από τους
σημαντικότερους συλλέκτες στην πολυε-
τή ιστορία μελέτης της ελληνικής χλωρί-
δας. Έχει συλλέξει χιλιάδες φυτικά δείγ-
ματα από όλη την Ελλάδα, μεταξύ αυ-
τών 20 νέα είδη φυτών για την επιστήμη.
Δύο από αυτά (Dianthus stamatiadae,
Veronica stamatiadae) έφεραν ήδη το
όνομά της, αλλά το Allium stamatiadae
είναι το πρώτο είδος που ονομάσθηκε
προς τιμήν της και ανακαλύφθηκε στον
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Ο«Μεγάλος Περίπατος της
Αθήνας», μια από τις μεγα-
λύτερες αστικές παρεμβάσεις
που έγιναν ποτέ στην πρω-
τεύουσα, ξεκίνησε πιλοτικά

από τα τέλη Ιουνίου, με τις κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις να τίθενται σε άμεση εφαρμογή.
Βασίστηκε σε επεξεργασμένες μελέτες του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που έγι-
ναν όλο το προηγούμενο διάστημα σχετικά
με τις κυκλοφοριακές επιπτώσεις των αλλα-
γών που θα γίνουν. Στόχος των παρεμβάσε-
ων είναι: α) η σημαντική αύξηση του δημό-
σιου χώρου και αποσυμφόρηση των Μέσων
Μαζικής Μεταφοράς και β) η ανάδειξη του
ιστορικού κέντρου, με τα σχέδια πολλών δε-
καετιών να γίνονται πραγματικότητα.

Η πιλοτική εφαρμογή του έργου γίνεται
αρχικά με ήπιες διαμορφώσεις οδών μέσω
σήμανσης και χρωματισμών του οδοστρώ-
ματος, τοποθέτηση φυτών και στοιχείων
αστικού εξοπλισμού όπως ζαρντινιέρες,
παγκάκια, καλαθάκια. Σε δεύτερη φάση θα
ξεκινήσει η υλοποίηση των μόνιμων έρ-
γων. Με αυτόν τον τρόπο, οι κάτοικοι και
οι επισκέπτες της Αθήνας θα μπορούν να
δουν τα οφέλη της μεγαλύτερης αστικής
παρέμβασης στην ιστορία της, εξερευνώ-
ντας, δοκιμάζοντας και αξιολογώντας κα-
θημερινά τις παρεμβάσεις και τις ρυθμί-
σεις, που θα πραγματοποιηθούν, όπως έχει
δεσμευτεί ο Δήμος Αθηναίων.

Το σύνολο του Περιπάτου εκτός των ήδη
διαμορφωμένων οδών Δ. Αρεοπαγίτου και
Αποστόλου Παύλου, περιλαμβάνει την δια-
δρομή Β. Αμαλίας, Β. Όλγας, Ηρώδου Ατ-
τικού, Β. Σοφίας, Πανεπιστημίου, Αθηνάς,
Μητροπόλεως και Ερμού, καθώς και την
περιοχή της Πλάκας και του Εμπορικού
Τριγώνου. Η παρέμβαση θα περιλάβει και
την Πατησίων (28ης Οκτωβρίου), από την
Ομόνοια ως την πλατεία Αιγύπτου για την
ενοποίηση του Περιπάτου με το Εθνικό Αρ-
χαιολογικό Μουσείο. Σε επόμενο στάδιο θα
υλοποιηθεί και η σύνδεση του Κεραμεικού
με την Ακαδημία Πλάτωνος, ώστε να συ-

O
της αΘηΝασ

ρωπαϊκά παραδείγματα, εντύπωση προκα-
λεί πως σε όλες ανεξαιρέτως τις περιπτώ-
σεις, οι παρεμβάσεις ακολουθήθηκαν από
έντονες αντιδράσεις, καθώς και από πρω-
τοφανή μποτιλιαρίσματα στους δρόμους.
Ωστόσο, μια έρευνα της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής, η οποία επικεντρώθηκε σε οκτώ
ευρωπαϊκά παραδείγματα πεζοδρόμησης,
κατέληξε σε μερικά αισιόδοξα συμπερά-
σματα: Τα κυκλοφοριακά προβλήματα
έπειτα από την εφαρμογή των προγραμ-
μάτων καταλήγουν να είναι λιγότερο σο-
βαρά από τα προβλεπόμενα, ενώ, έπειτα
από μια αρχική περίοδο προσαρμογής,
ένα σημαντικό κομμάτι της κίνησης εξα-
φανίζεται λόγω των αλλαγών στις συνή-
θειες και στη συμπεριφορά των πολιτών.

Το φιλόδοξο σχέδιο του «Μεγάλου Πε-
ριπάτου» της Αθήνας ανήκει σε μια ολοέ-
να αυξανόμενη παγκόσμια τάση πεζοδρό-
μησης των κέντρων των πόλεων. Οι παν-
δημία δημιούργησε συνθήκες που έδω-
σαν την ευκαιρία σε πολλές πόλεις να
υλοποιήσουν έργα μεγάλης κλίμακας,
επειδή λόγω της καραντίνας οι δρόμοι

μπεριληφθεί στον Περίπατο και ο συγκε-
κριμένος, μοναδικός αρχαιολογικός χώρος.

Στόχος είναι στην τελική φάση του έργου
το ιστορικό κέντρο της Αθήνας να έχει ενο-
ποιηθεί, δημιουργώντας τις πιο όμορφες
διαδρομές αστικού τοπίου στην Ευρώπη.

Η συνολική μελέτη του Μεγάλου Περι-
πάτου δεν εφαρμόζεται σε μία φάση, αλ-
λά τμηματικά. Αυτό γίνεται για να αξιο-
λογείται μόνη της κάθε μία παρέμβαση
και να βλέπουν οι μελετητές και ο Δήμος
τα πιθανά προβλήματα που δημιουργεί
και να γίνονται βελτιώσεις. Επίσης συν-
δυαστικά κάθε παρέμβαση με την προη-
γούμενη, να ελέγχεται και πάλι από τους
μελετητές, για το κατά πόσο οι προβλέ-
ψεις που είχαν γίνει πριν είναι κοντά στην
εφαρμογή αυτών των παρεμβάσεων.

Όταν γίνεται οποιαδήποτε παρέμβαση σε
μια πόλη όπως η Αθήνα, είναι αναμενόμενο
να υπάρχουν προβλήματα και αυτό γιατί ζη-
τείται από τους πολίτες να αλλάξουν τον
τρόπο μετακίνησης τους και αυτό -επειδή
αφορά μία συνήθεια- χρειάζεται χρόνο. 

Παρατηρώντας πολλά επιτυχημένα ευ-

Οδός Πανεπιστημίου επάνω, Σύνταγμα κάτω.
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άδειασαν. Οι ευρωπαϊκές πόλεις παραμέ-
νουν πρωτοπόρες στην τάση της πεζοδρό-
μησης, καθώς η Ευρώπη είναι η πιο αστι-
κοποιημένη ήπειρος στον κόσμο. Η πρό-
σφατη εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσι-
νης Συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής ανάγει την εξισορρόπηση της ανά-
γκης για κινητικότητα με τον σεβασμό
του περιβάλλοντος και την παροχή απο-
δεκτής ποιότητας ζωής για όλους τους πο-
λίτες, με πρώτη προτεραιότητα για τα με-
γάλα αστικά κέντρα της Ευρώπης.

Οι πεζοδρομήσεις στις ευρωπαϊκές πό-
λεις δείχνουν ότι για να εξυπηρετήσει τε-
λικά τον στόχο της μια τέτοια παρέμβα-
ση, πρέπει να συνοδεύεται από μια ολι-
στική προσέγγιση. Αυτό σημαίνει ότι πε-
ριλαμβάνονται μέτρα για τη βελτίωση της
δημόσιας συγκοινωνίας, επέκταση των
χώρων πρασίνου, παροχή κινήτρων στους
πολίτες έτσι ώστε να προτιμήσουν εναλ-
λακτικά μέσα μεταφοράς, αλλά και έξυ-
πνες λύσεις γύρω από τις γεωμορφολογι-
κές προκλήσεις της κάθε πόλης.

Οι αλλαγές αυτές, φυσικά, δεν πραγματο-
ποιούνται αυτόματα και κάθε παρέμβαση
δημιουργεί εντάσεις και προβλήματα.
Όμως, η μελέτη άλλων επιτυχημένων μο-
ντέλων πεζοδρόμησης, θα μας βοηθήσει να
οραματιστούμε τις προϋποθέσεις που θα
κάνουν την πρωτοβουλία να πετύχει μα-
κροπρόθεσμα. Παρακάτω θα αναφέρουμε
τρία παραδείγματα ευρωπαϊκών πόλεων
που κατάφεραν να πεζοδρομήσουν επιτυ-
χώς τα κέντρα τους, βελτιώνοντας σημαντι-
κά το επίπεδο ζωής για τους πολίτες τους.

ΟΣΛΟ - ΝΟΡΒΗΓΙΑ

Μια ενδιαφέρουσα περίπτωση είναι η
πρωτεύουσα της Νορβηγίας Όσλο –η
«πράσινη πρωτεύουσα της Ευρώπης για
το 2019»–, το οποίο υιοθέτησε μια τολμη-
ρή στρατηγική πεζοδρόμησης του γραφι-
κού κέντρου του. Το 2015, όταν ένας προ-
οδευτικός πολιτικός συνασπισμός ανέλα-
βε την πλειοψηφία στο δημοτικό συμβού-
λιο, ο δήμος ζήτησε την πλήρη απαγόρευ-
ση των αυτοκινήτων στο ιστορικό κέντρο,
γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδρά-
σεις ακόμη και από τους συνήθως μετριο-
παθείς Σκανδιναβούς. Έπειτα από την κα-

χρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων για τις
κοντινές αποστάσεις. Πλέον, μόλις τέσσε-
ρα χρόνια μετά, το κέντρο του Όσλο είναι
αγνώριστο: οι δρόμοι είναι γεμάτοι πεζούς,
τα διαζώματα πλαισιώνονται από νεόφυτα
δέντρα, ενώ στη θέση των γιγάντιων λεω-
φορείων συναντά κανείς ποδήλατα.

ΛΙΣΑΒΟΝΑ - ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Παρά το γεγονός πως η Πορτογαλία
αντιμετώπισε σοβαρή οικονομική κρίση
την περασμένη δεκαετία, όπως άλλωστε
και η Ελλάδα, η Πορτογαλία όχι μόνο κα-
τάφερε να βγει από την κρίση αλλά ταυτό-
χρονα έκανε σημαντικά βήματα για την

τακραυγή, η τοπική κυβέρνηση ακολού-
θησε μια πιο έξυπνη προσέγγιση. Την
αφαίρεση όλων των σημείων στάθμευσης
στο κέντρο και την αντικατάστασή τους
με υπόγεια σημεία στάθμευσης στην περι-
φέρειά του. Η σταδιακή προσέγγιση λει-
τούργησε και από το 2017 οι κάτοικοι εί-
χαν ήδη εκτιμήσει το μεταμορφωμένο κέ-
ντρο τους και ήταν έτοιμοι να αγκαλιά-
σουν τη μαζική πεζοδρόμηση.

Παράλληλα με την πεζοδρόμηση, η τοπι-
κή αυτοδιοίκηση αύξησε σημαντικά τα
δρομολόγια του τραμ και των λεωφορείων,
ενώ αποφάσισε να μειώσει την τιμή των ει-
σιτηρίων στο ιστορικό κέντρο. Επιπλέον,
μέσω της παροχής γενναιόδωρων επιδοτή-
σεων, ο δήμος προώθησε τη χρήση κοινό-

Όσλο.

Λισαβώνα.
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εδραίωση της στρατηγικής περιβαλλοντι-
κής βιωσιμότητας της Λισαβόνας, για τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
της, αποδεικνύοντας εμπράκτως ότι η προ-
στασία του περιβάλλοντος και η οικονομι-
κή ανάπτυξη μπορούν να συμβαδίσουν.

Για να μπορέσει να επιτύχει η Λισαβόνα
το όραμά της για τη βιώσιμη αστική κινητι-
κότητα, έλαβε μια σειρά από μέτρα ώστε
να περιοριστεί η χρήση των αυτοκινήτων,
να ενθαρρυνθεί το περπάτημα, η χρήση πο-
δηλάτων, ηλεκτρικών οχημάτων και αστι-
κής συγκοινωνίας. Δεν είναι τυχαίο που η
Λισαβόνα κέρδισε το Ευρωπαϊκό Βραβείο
Πράσινης Πρωτεύουσας για το 2020.

Η πρωτεύουσα της Πορτογαλίας ξεκίνη-
σε την προσπάθειά της το 2009, με την υιο-
θέτηση μιας γιγάντιας πρωτοβουλίας πεζο-
δρόμησης, αναβάθμισης του πράσινου χώ-
ρου, των δικτύων ποδηλασίας και βελτίω-
σης των μέσων μαζικής μεταφοράς, με κε-
ντρικό σύνθημα «η πόλη των γειτονιών».

Εγκαταστάθηκαν εξωτερικοί ανελκυστή-
ρες και κυλιόμενες σκάλες για τη διευκόλυν-
ση των ΑμεΑ, ενώ ταυτόχρονα επεκτάθη-
καν τα πεζοδρόμια και αυξήθηκαν σημαντι-
κά οι διαβάσεις πεζών στις μεγάλες λεωφό-
ρους. Αν και μέχρι το 2016 η μετακίνηση με

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Η Βουδαπέστη από νωρίς είχε καταλά-

βει την αξία της πεζοδρόμησης του ιστο-
ρικού κέντρου της. Χαρακτηριστική είναι
η οδός Vaci Utca, που είναι μέρα και νύ-
χτα γεμάτη κόσμο καθώς αποτελεί το
εμπορικό και κοινωνικό κέντρο της Βου-
δαπέστης. Πρόκειται για έναν μεγάλο πε-
ζόδρομο που χωρίζεται από τη γέφυρα
«Ελισάβετ» σε δύο μέρη. Στο νότιο για
όσους θέλουν να κάνουν ψώνια και στο
βόρειο για ποτό και φαγητό.  

Επίσης η Βουδαπέστη είναι ένα χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα του πώς οι σωστές
πιλοτικές αλλαγές γίνονται δημοφιλείς και
μετατρέπονται σε μόνιμη πραγματικότητα.
Πρόσφατα, με την πανδημία του κορωνοϊού
και τη δυσαρέσκεια των πολιτών για την
εξάρτηση από το σύστημα των Μέσων
Μαζικής Μεταφοράς κατά τη διάρκεια της
πανδημίας, ο δήμος μέσα στον Μάιο εγκα-
τέστησε είκοσι χιλιόμετρα προσωρινών
λωρίδων ποδηλάτων σε μερικούς από τους
πιο πολυσύχναστους δρόμους της πόλης.
Στόχος, πλέον, είναι η δημιουργία μιας δη-
μόσιας επιτροπής που θα μελετήσει τις επι-
πτώσεις των αλλαγών, προτού αποφασίσει
τη μόνιμη εγκατάσταση των ποδηλατοδρό-
μων στην όμορφη ουγγρική πρωτεύουσα.

Μια παλαιότερη προσωρινή αλλαγή εί-
ναι όταν το καλοκαίρι του 2016 η ξακου-
στή «Γέφυρα της Ελευθερίας» (Szabadsag
hid) απαγόρευσε προσωρινά την κυκλο-
φορία των οχημάτων, λόγω ανακαινίσεως
της γραμμής του τραμ. Παρ’ όλα αυτά η
γέφυρα παρέμενε προσβάσιμη στους πε-
ζούς. Με την ευκαιρία της απαγόρευσης
των οχημάτων στη γέφυρα, οι κάτοικοι
της πόλης διοργάνωσαν στη γέφυρα μια
σειρά δραστηριοτήτων και φεστιβάλ, που
βρήκαν τεράστια απήχηση. Ήταν τόσο
μεγάλη η επιτυχία που μεγάλη μερίδα των
πολιτών ζήτησε το 2017 από το δημοτικό
συμβούλιο να περιορίσει την κυκλοφορία
των οχημάτων στη γέφυρα τα Σαββατο-
κύριακα. Έτσι τα τελευταία τρία χρόνια,
για πέντε Σαββατοκύριακα μέσα στο κα-
λοκαίρι, η «Γέφυρα της Ελευθερίας»
κλείνει την κυκλοφορία των οχημάτων
και μετατρέπεται σε δημόσιο πάρκο που
φιλοξενεί συναυλίες, παραστάσεις θεά-
τρου, προβολές ταινιών και μαθήματα
φυσικής άσκησης, παρέχοντας ταυτόχρο-
να την καλύτερη θέα στην πόλη.

τα πόδια παρέμεινε περιορισμένη σε ποσο-
στά κάτω του 20% των συνολικών αστικών
μεταφορών, η Λισαβόνα συνέχισε τις προ-
σπάθειες προσθέτοντας συνολικά 60 χιλιό-
μετρα νέων ποδηλατοδρόμων αλλά και έξι
γέφυρες ποδηλάτων πάνω από κομβικά ση-
μεία και δρόμους της πόλης, χτίζοντας ένα
ολοκληρωμένο δίκτυο στον αστικό ιστό. Σε
συνδυασμό με το πιλοτικό πρόγραμμα κοι-
νοχρήστων ποδηλάτων, το οποίο ξεκίνησε
το 2017 και προσέφερε στους αστούς περισ-
σότερα από 1.400 ποδήλατα σε 140 σταθ-
μούς της πόλης, η χρήση των δικύκλων αυ-
ξήθηκε κατά 800% σε μονάχα ένα έτος.

Σημαντική για την επιτυχία της πράσινης
αναγέννησης της Λισαβόνας ήταν η αναβάθ-
μιση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
Ενας νέος, σύγχρονος στόλος τραμ στα πρό-
τυπα της παλιάς αισθητικής, ο οποίος μπορεί
να κινείται ευέλικτα στους φιδωτούς δρό-
μους του κέντρου, καθώς και η επέκταση
των δικτύων του μετρό και των λεωφορείων,
βοήθησαν στο να πετύχει η Λισσαβώνα το
πιο εντυπωσιακό στατιστικό κατόρθωμα.
Σήμερα, το 93% όλων των κατοίκων της πό-
λης ζει σε απόσταση κάτω των 300 μέτρων
από μια γραμμή Μέσων Μαζικής Μεταφο-
ράς με υπηρεσίες υψηλής συχνότητας. 

Βουδαπέστη.
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Τα ηλιακά ωρολόγια που πιθα-
νότατα επινοήθηκαν από τους
αρχαίους Κινέζους και τους
Χαλδαίους, είναι ο αρχαιότε-
ρος τύπος ωρολογίων. Τα

ηλιακά ωρολόγια λέγονται και σκιαθηρι-
κά, γιατί, για να βρούμε την ώρα, κυνηγά-
με τη σκιά τους. Μέχρι το 996 π.Χ., που
κατασκευάστηκε το πρώτο μηχανικό ωρο-
λόγιο, τα ηλιακά ωρολόγια ήταν τα μονα-
δικά ωρολόγια. Έτσι όλοι σχεδόν οι λαοί
ενδιαφέρονταν για την κατασκευή μεγά-
λων ηλιακών ωρολογίων, όχι μόνο για να
έχουν ακρίβεια στην ώρα, αλλά και για να
στολίζουν τους δημόσιους χώρους τους.
Υπάρχουν πολλά είδη ηλιακών ωρολο-
γίων, όπως τα οριζόντια, τα κατακόρυφα,
τα ισημερινά, τα αναλημματικά, τα πολι-
κά, κοίλες σφαίρες κ.ά. Στους πιο συνηθι-
σμένους τύπους ηλιακών ωρολογίων, όπως
το οριζόντιο και το κατακόρυφο, ο ήλιος
ρίχνει τη σκιά ενός στύλου, ο οποίος ονο-
μάζεται γνώμονας σε ένα επίπεδο όπου εί-
ναι χαραγμένο το διάγραμμα των ωρών.  

Στο οριζόντιο ηλιακό ωρολόγιο η επι-
φάνεια όπου χαράσσεται το διάγραμμα
των ωρών είναι οριζόντια. Η γραμμή που
αντιστοιχεί στην ώρα 12:00 είναι προσα-
νατολισμένη στη διεύθυνση βορρά - νό-
του με κατεύθυνση προς τον βορρά. Η
γραμμή που αντιστοιχεί στην ώρα 6:00
κατευθύνεται προς τη δύση και η γραμμή
που αντιστοιχεί στην ώρα 18:00 κατευθύ-
νεται προς την ανατολή. Ο γνώμονας του
οριζόντιου ηλιακού ωρολογίου είναι στα-
θερός, είναι παράλληλος προς τον άξονα
της γης και κατευθύνεται προς τον Πολι-
κό Αστέρα. Σχηματίζει δε με το οριζόντιο
επίπεδο γωνία ίση με το γεωγραφικό πλά-
τος του τόπου. 

Το κατακόρυφο ηλιακό ωρολόγιο έχει,
συνήθως, νότιο προσανατολισμό. Η επιφά-
νεια όπου χαράσσεται το διάγραμμα των
ωρών είναι κατακόρυφη. Ο γνώμονας είναι
σταθερός, παράλληλος με τον άξονα της
γης, δηλαδή σχηματίζει γωνία με το κατα-
κόρυφο επίπεδο ίση με τη συμπληρωματι-
κή γωνία του γεωγραφικού πλάτους (90-φ)
του τόπου. 

Το αρχαιότερο ηλιακό ωρολόγιο χρονο-
λογείται από την εποχή του φαραώ Τούθ-
μωση Γ΄ (1504-1450 π.Χ.), που είχε σχή-
μα κεφαλαίου Γ και ήταν φτιαγμένο από
σχιστόλιθο. Γνωστό επίσης, είναι και το
κλιμακωτό ωρολόγιο που κατασκεύασε ο
Άχαζ, βασιλέας της Νότιας Ιουδαίας (741-
730 π.Χ.).

Όσον αφορά τους Έλληνες, το πρώτο
ηλιακό ωρολόγιο στην αρχαία Ελλάδα κα-
τασκευάστηκε από τον Αναξίμανδρο τον
Μιλήσιο, σύμφωνα με τον Διογένη τον
Λαέρτιο. Ο Αναξαγόρας κατασκεύασε την
σκάφη, ένα ηλιακό ωρολόγιο που ονομά-
στηκε έτσι από το σχήμα του.

Στον μαθηματικό Εύδοξο τον Κνίδιο,
αποδίδεται η αράχνη, ένα είδος ηλιακού
ωρολογίου. Στον Πύργο των Ανέμων που
βρίσκεται κοντά στην αρχαία Ακρόπολη
των Αθηνών, στην αρχαία Ρωμαϊκή Αγο-
ρά, μπορούμε να παρατηρήσουμε τα οκτώ
ηλιακά ωρολόγια στις ισάριθμες έδρες του
οκταγωνικού μνημείου. Ειδικότερα, οι χα-
ράξεις κάτω από τους ανέμους είναι τα
ηλιακά ωρολόγια του μνημείου. 

Αρχαία ελληνικά ηλιακά ωρολόγια δια-
σώζονται μέχρι σήμερα και φυλάσσονται
στα Αρχαιολογικά Μουσεία της χώρας. Στο

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στην Αθήνα
φυλάσσονται ηλιακά ωρολόγια που ανάγο-
νται στην ρωμαϊκή εποχή (27 π.X. - 476) ή
στην περίοδο της ύστερης αρχαιότητας
(300-640). Τα έξι από αυτά φυλάσσονται
στην Αποθήκη της Συλλογής Γλυπτών του
μουσείου ενώ το έβδομο, αρκετά βαρύτερο,
βρίσκεται στον εκθεσιακό χώρο του κήπου
του μουσείου.

Οι Ρωμαίοι γνώρισαν τα ηλιακά ωρολόγια
από τους Έλληνες της Μεγάλης Ελλάδας το
164 π.Χ. και από τότε πολλά από αυτά άρχι-
σαν να κοσμούν τις ρωμαϊκές επαύλεις. Συ-
νήθως είχαν χαραγμένα πάνω στην ωρολο-
γόπλακά τους τρία κεφαλαία S, τα αρχικά
των λέξεων: Sine-Sole-Sileo (χωρίς Ήλιο
σιωπώ). 

Στον Μεσαίωνα ήταν πολύ δημοφιλή τα
φορητά δακτυλιοειδή ηλιακά ωρολόγια
για προσωπική χρήση. Επιπλέον πολλά
κατακόρυφα ηλιακά ωρολόγια άρχισαν να
κοσμούν τις εκκλησίες της Δυτικής Ευρώ-
πης, όπως τον Καθεδρικό Ναό του Στρα-
σβούργου. Τα σύγχρονα ηλιακά ωρολόγια
σε πολλές παραλλαγές κοσμούν κάστρα
και κυρίως κήπους πολλών πόλεων της
Ευρώπης, όπως τον Εθνικό Κήπο των
Αθηνών.

ηλιακα ώρολογια

Αριστερά: κατακόρυφο ηλιακό ωρολόγιο που κοσμεί 
τον Καθεδρικό Ναό του Στρασβούργου.

Δεξιά: Οριζόντιο ηλιακό ωρολόγιο στον Εθνικό Κήπο.
Δεξιά κάτω: Το αρχαιότερο ηλιακό ωρολόγιο που χρονολογείται από την εποχή του φαραώ

Τούθμωση Γ΄. Photo: Website Verein zur Förderung des Agyptischen Museums Berlin.

μετρούν τον χρόνο με βάση τη θέση της σκιάς που ρίχνει ο ήλιος πάνω σε ένα αντικείμενο



ΦΥΣΗ & ΖΩΗ16

Από τα αρχαία χρόνια, η ανάγκη
του ανθρώπου για νερό, τον
ανάγκασε να κατοικήσει και
να χτίσει τους οικισμούς του
κοντά σε πηγές με άφθονο νε-

ρό. Στη συνέχεια οι οικισμοί και οι κοινωνίες
διευρύνθηκαν, και μαζί τους αυξήθηκαν και
οι ανάγκες για νερό. Έτσι, ο άνθρωπος ανα-
γκάστηκε να ανακαλύψει διαφόρους τρόπους
εξεύρεσης, αποθήκευσης ή και μεταφοράς
νερού στον τόπο διαβίωσής του.

Ο κύριος τρόπος εξεύρεσης νερού σε ση-
μεία που δεν υπήρχαν πηγές, ήταν η κατα-
σκευή πηγαδιών. Στην Αρχαία Ελλάδα το
πηγάδι λεγόταν φρέαρ και η λέξη πηγάδι εί-
ναι συνώνυμο της πηγής.

Όταν σε κάποιο προσιτό μέρος, υπήρχαν
διάφορα σημάδια που υποδήλωναν ότι κάτω
από το έδαφος και σε λίγα μέτρα βάθος βρί-
σκεται νερό ή υπάρχει κάποιο υπόγειο ποτά-
μι, τότε έσκαβαν προσπαθώντας να εντοπί-
σουν το νερό. Το πηγάδι είναι μια κατα-
σκευή, ένα τεχνητό άνοιγμα στο έδαφος με
σκοπό την πρόσβαση στο νερό που κρύβεται
κάτω από τη γη, το υπόγειο νερό όπως ονο-
μάζεται. Τα πηγάδια έχουν συνήθως κυκλικό
σχήμα, η διάμετρός τους κυμαίνεται από 1,5
έως 5 μέτρα και το βάθος τους δεν είναι με-
γαλύτερο των 15 μέτρων (σπάνια ξεπερνούν
τα 40 μέτρα). Το σκάψιμο και το χτίσιμο
ενός πηγαδιού δεν είναι μια απλή εργασία
και υπήρχαν ειδικοί μάστορες για την κατα-
σκευή πηγαδιών, οι λεγόμενοι πηγαδάδες.

Κατά την εκσκαφή ενός πηγαδιού προέ-
κυπταν πολλά προβλήματα. Οι ρίζες των
δέντρων, οι βράχοι ήταν τα πρώτα που συ-
ναντούσε ο πηγαδάς. Παρόλο που το να
βρουν νερό ήταν πηγή χαράς, αφού γι’ αυτό
έσκαβαν, όταν από τα τοιχώματα ή από τον
πάτο ανάβλυζαν νερά ανέκυπτε το πρόβλη-
μα πώς θα συνεχίσουν να σκάβουν με το
νερό. Τότε αντλούσαν το νερό με κουβάδες
και συνέχιζαν να σκάβουν κάτω από αντί-
ξοες συνθήκες. Επίσης η έλλειψη ορατότη-
τας και οξυγόνου ειδικά στα βαθιά πηγάδια
ήταν άλλο ένα πρόβλημα.

Μετά το βγάλσιμο των χωμάτων άρχιζε το
χτίσιμο του εσωτερικού του πηγαδιού. Το
κτίσιμο του πηγαδιού έπρεπε από την μια να

επιτρέπει την είσοδο του νερού και από την
άλλη να φράσει τα τοιχώματα που παρασύ-
ρονταν στον πυθμένα και συγχρόνως να εί-
ναι καλαίσθητο. Έτσι το κτίσιμο γινόταν
από ειδικούς μαστόρους που για αυτή την
εξειδικευμένη εργασία πληρώνονταν αδρά.
Στην αρχή έκτιζαν μεγάλες πέτρες και στην
συνέχεια άλλες πιο μικρές και σε κυκλικό
σχήμα για αντιστήριξη. Το κτίσιμο συνεχίζο-
νταν ως την επιφάνεια του εδάφους.

Μετά κτίζονταν τα φιλιατρά, ένα προστα-
τευτικό τοίχωμα συνήθως ογδόντα εκατοστά
με ένα μέτρο, που λειτουργούσε ως προστα-
τευτικό για τους ανθρώπους αλλά και για τα
ζώα. Το κτίσιμο του φιλιατρού ήταν καλαί-
σθητο και εξωτερικά και στο επάνω μέρος
τοποθετούσαν μεγάλες ημικυκλικές πέτρες.
Επάνω στην τελευταία πέτρα, οι πηγαδάδες
χάραζαν συνήθως το όνομά τους και την
ημερομηνία κατασκευής του πηγαδιού. Επί-
σης περιφερειακά από το φιλιατρό, έκτιζαν
ένα πεζούλι με σκοπό ν’ αποφεύγονται οι λά-
σπες και τα νερά κατά την μετάγγιση του νε-
ρού και ιδίως κατά τους χειμερινούς μήνες.
Από την στάθμη του νερού και επάνω εσω-
τερικά τα τοιχώματα καλύπτονταν με ένα εί-
δος κονιάματος, για να μην αναπτύσσονται
ζωικοί και φυτικοί μικροοργανισμοί.

Επάνω στα πηγάδια τοποθετούσαν μια
κάλυψη, συνήθως από σανίδες και αργότερα
από μεταλλικά φύλλα, για την προστασία
του νερού από σκόνες, φύλλα δένδρων και
για προστασία των ανθρώπων και κυρίως
των παιδιών.

Ακόμη δίπλα από το φιλιατρό τοποθετού-
σαν μια μεγάλη πέτρα μορφοποιημένη σε
σχήμα λεκάνης. Μέσα σε αυτή έριχναν νερό
για να πίνουν τα ζώα, ιδίως τα υποζύγια. Σε
αρκετές περιπτώσεις τοποθετούσαν μια μα-
κρόστενη λεκάνη νερού, κατασκευασμένη
από κορμό δένδρου, διαμορφωμένη άλλοτε
να τρώγουν και άλλοτε να πίνουν ταυτόχρο-
να νερό αρκετά ζώα. 

Το νερό του πηγαδιού στη συνέχεια μπο-
ρεί να αντληθεί είτε με αντλία είτε με δο-
χεία, όπως κουβάδες, τα οποία ανυψώνο-
νται μηχανικά ή με το χέρι. Σε πολλές περι-
πτώσεις, μετά το χτίσιμο του πηγαδιού,
ένας σιδηρουργός ή μαγγανάς κατασκεύαζε
το μαγγάνι ή την ανέμη. Αυτά ήταν ένας
κύλινδρος περίπου 20 εκατοστών και μή-
κους ανάλογα με την διάμετρο του πηγαδι-
ού. Στα δύο άκρα του κυλίνδρου ήταν στε-
ρεωμένη η μανιβέλα, για βοηθάει τον χειρι-
στή να ανεβάσει το φορτίο πιο εύκολα.

Δυο τρεις φορές τον χρόνο μέσα στο πηγάδι

πηγαδια
δείγματα λαϊκής αρχιτεκτονικής που αναβλύζουν πολιτισμό και ιστορία

Πηγάδι Λευκού, Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας.
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έριχναν άσβεστο ασβέστη για να επιτυγχάνε-
ται η σωστή απολύμανση. Επιπλέον κάθε δυο
χρόνια περίπου γινόταν εργασίες συντήρησης
και καθαρισμού του πηγαδιού. Συνήθως αφαι-
ρούσαν διάφορα αντικείμενα που έπεφταν μέ-
σα στο πηγάδι, συντηρούσαν το χτισμένο μέ-
ρος μήπως είχε μετακινηθεί κάποια πέτρα.
Επίσης άλλαζαν σε τακτά διαστήματα το σχοι-
νί ανάλογα με την φθορά που είχε. 

Είναι σύνηθες φαινόμενο, κοντά στα πη-
γάδια να φυτεύουν και ένα υδρόφιλο δένδρο
για ίσκιο. Τα δένδρα αυτά αναπτύσσονταν
γρήγορα, λόγω της ύπαρξης του νερού.

Πολλά πηγάδια στέρευαν όταν δεν είχε
πολλές βροχοπτώσεις. Τότε οι γυναίκες του
χωριού πήγαιναν σε διπλανά χωριά να πά-
ρουν νερό από τα εκεί πηγάδια. Η μεταφορά
του νερού από το πηγάδι στο σπίτι ήταν κυ-
ρίως γυναικεία δουλειά, όπως προκύπτει
από προφορικές αφηγήσεις.

Τα πηγάδια είναι συνδεδεμένα με την
ιστορία και την καθημερινότητα των προγό-
νων μας. Για παράδειγμα, στο Σούλι τα πη-
γάδια επάνω στο ξεροβούνι, ξεδίψασαν τους
Σουλιώτες και έδωσαν ζωή στην περιοχή.
Επιπλέον τα πηγάδια ήταν ακόμα και τόπος
γνωριμίας, συναθροίσεων ακόμα και συ-
γκρούσεων. Πολλά εγκαταλελειμμένα πηγά-
δια όμως έγιναν η αιτία να χαθούν άνθρωποι
και από κει βγήκε η έκφραση «Άνοιξε η γης
και τον κατάπιε». Γι’ αυτό το κράτος υπο-
χρεώνει τους κατόχους πηγαδιών να μερι-
μνούν και να σκεπάζουν τα υπαίθρια πηγά-

δια και τις δεξαμενές του νερού και σε πολ-
λές περιπτώσεις να τοποθετούν την ανάλογη
προειδοποιητική σήμανση.

Τα πηγάδια σήμερα έχουν εγκαταλειφθεί
και ξεχαστεί πλήρως. Αρχικά αντικαταστά-
θηκαν με τις κοινοτικές ή δημοτικές βρύ-
σες, όπου κι αυτές με τη σειρά τους εγκατα-
λείφθηκαν, όταν το νερό έφτασε με σωλή-
νες στα σπίτια μας. Οι αποχετεύσεις με τις
τεράστιες ποσότητες από χημικά απόβλητα,
απορρυπαντικά και βοθρολύματα που δέχο-
νται, μόλυναν τα υπόγεια νερά, με αποτέλε-
σμα το δροσερό νερό των πηγαδιών να
αποτελεί παρελθόν.

Ακόμα όμως, υπάρχουν περιοχές και χω-
ριά που έχουν λάβει το όνομά τους από το
πηγάδι, να μας θυμίζουν τη σημασία και τη
βοήθεια που παρείχαν τα πηγάδια στον άν-
θρωπο στο διάβα της ιστορίας.

Τα πηγάδια σε δύσκολες περιόδους έχουν
προσφέρει τη δροσιά και το νερό σε ανθρώ-
πους και ζώα. Είναι άδικο να καταρρέουν
εγκαταλελειμμένα στη φθορά του χρόνου.
Θα έπρεπε οι αρμόδιοι φορείς να προχωρή-
σουν στη συντήρηση και αναστήλωση κά-
ποιων πηγαδιών, καθώς αποτελούν στοιχεία
της ταυτότητας ενός τόπου και είναι δείγμα-
τα λαϊκής αρχιτεκτονικής.

Επάνω: πηγάδια στη Μύκονο.
Κάτω: παλιό ενετικό πηγάδι στη Ζάκυνθο.
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1857 ο Θόδωρος Ορφανίδης από τη Λακωνία και την ονόμασε «Ευ-
ανθία» προς τιμήν της συζύγου του, αλλά είναι πλέον γνωστή με το
επιστημονικό της όνομα «Tulipa undulatifolia».

Τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια εκσυγχρονισμού της
λειτουργίας του TAU με την υιοθέτηση ηλεκτρονικού συστήματος
διαχείρισης των συλλογών. Παράλληλα έχει ξεκινήσει ψηφιοποίη-
ση των συλλογών του TAU, αρχίζοντας από τις ιστορικές συλλογές.
Μέχρι στιγμής περίπου 1.500 δείγματα καθώς και οι πληροφορίες
των ετικετών τους έχουν καταλογογραφηθεί, γεωαναφερθεί και
φωτογραφηθεί, με στόχο την ανάδειξη και τη διαθεσιμότητα των
συλλογών στην ευρύτερη επιστημονική κοινότητα. Η ψηφιοποίηση
παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες, όπως είναι η αποδελτίωση των δε-
δομένων των ετικετών που έχουν κάποια δείγματα, με δυσανάγνω-
στους γραφικούς χαρακτήρες.

Όπως αναφέρεται στην ενημερωτική ιστοσελίδα του Herbarium,

οι ιστορικΕσ βοταΝικΕσ συλλογΕσ
του HerbarIum
στο αριστοτΕλΕιο παΝΕπιστημιο ΘΕσσαλοΝικησ 

Δείγμα Herbarium από την ιστορική συλλογή του TAU. Ένα ολό-
κληρο φυτικό άτομο και τμήματα ενός δευτέρου βρίσκονται στερεω-
μένα σε ένα φύλλο του Herbarium και συνοδεύονται από ετικέτες με
τα στοιχεία του δείγματος.

q
Το TAU (Thessaloniki Aristotle University) Herbarium

του Τμήματος Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης βρίσκεται σε ειδικά διαμορφω-
μένο χώρο στο Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής
και Φυτογεωγραφίας του Τμήματος Βιολογίας. Το

Herbarium είναι μία συλλογή αποξηραμένων φυτικών δειγμάτων
που αποθηκεύονται, καταλογογραφούνται και οργανώνονται, ώστε
να διευκολυνθεί η περαιτέρω μελέτη τους. Τα δείγματα και οι πλη-
ροφορίες στις ετικέτες τους είναι μία αναντικατάστατη πηγή γνώ-
σης, που τεκμηριώνει την ταυτότητα των φυτών, τα ενδιαιτήματά
τους, τις περιόδους ανθοφορίας και καρποφορίας τους. Τα φυτά
διατηρούνται στο πέρασμα του χρόνου και είναι διαθέσιμα για με-
λέτη από τις μελλοντικές γενιές. 

Ακριβή στοιχεία για την ίδρυση του ΤAU Herbarium δεν είναι
γνωστά. Οι περισσότερες πληροφορίες προέρχονται από αποσπα-
σματικές αφηγήσεις παλαιότερων μελών του Eργαστηρίου Συστημα-
τικής Βοτανικής και Φυτογεωγραφίας, αλλά και από πληροφορίες
που παρέχουν οι ίδιες οι συλλογές. Το Herbarium είχε μια διαταραγ-
μένη ιστορία, καθώς προπολεμικά τα δείγματα φυλάσσονταν στο πα-
λιό κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής, που μετά την πτώση της Θεσσα-
λονίκης χρησιμοποιήθηκε από τις δυνάμεις κατοχής ως στρατιωτικό
νοσοκομείο. Όμως, οι Γερμανοί στρατιώτες, αγνοώντας την επιστη-
μονική αξία των δειγμάτων, τα χρησιμοποιούσαν για προσάναμμα
και τα έκαιγαν. Ο Κωνσταντίνος Γκανιάτσας , τότε Υφηγητής Συστη-
ματικής Βοτανικής και Φυτογεωγραφίας, μαζί με τον Κωνσταντίνο
Γκράτσιο, Γυμνασιάρχη του Γ′ Γυμνασίου Θηλέων Θεσσαλονίκης,
με κίνδυνο της ζωής τους, φυγάδευσαν τα δείγματα και τα έκρυψαν
στα υπόγεια του Γ′ Γυμνασίου, όπου και παρέμειναν έως το τέλος
του πολέμου. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η ακριβής αποτίμηση της κα-
ταστροφής, δεδομένου ότι ο αριθμός των δειγμάτων που ήταν κατα-
τεθειμένα στο Herbarium εκείνη την εποχή δεν είναι γνωστός. Κατά
τη δεκαετία του ’60, τα δείγματα μεταφέρθηκαν στη Σχολή Φυσικών
και Μαθηματικών Επιστημών του ΑΠΘ (στο παλιό κτίριο της ΦΜΣ),
από όπου, κατά τα μέσα της δεκαετίας του ’80 μεταφέρθηκαν στον
σημερινό τους χώρο, στο κτίριο του Τμήματος Βιολογίας.

Το TAU είναι ένα σχετικά μικρό Herbarium που περιλαμβάνει
περίπου 70.000 δείγματα αγγειοφύτων, τα οποία έχουν εν μέρει κα-
ταγραφεί, ενώ κάθε χρόνο προστίθενται περίπου 1.000 δείγματα.
Περιλαμβάνει επίσης συλλογή (υγρό Herbarium) στελεχών μικρο-
φυκών και κυανοβακτηρίων. Τα περισσότερα δείγματα που είναι
κατατεθειμένα στο TAU προέρχονται από την Ελλάδα. Υπάρχουν
ωστόσο και αρκετά δείγματα που έχουν συλλεχθεί από την Ευρώπη
και άλλες ηπείρους.

Το πιο παλιό δείγμα είναι από το 1819 και είναι μία φτέρη, που
υπάρχει βέβαια στην Ελλάδα, αλλά η συγκεκριμένη είχε συλλεχθεί
από τη Γερμανία. Το παλαιότερο από ελληνικό έδαφος είναι από το
1833 και είναι ένα φιδόχορτο. Στα δείγματα που ξεχωρίζουν είναι
μία calluna, που συλλέχθηκε το 1940 από τη Ροδόπη, μια γλαδιόλα
από το 1896 από τη Λακωνία και μία τουλίπα, που είχε συλλέξει το
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οι ιστορικές συλλογές του TAU Herbarium περιλαμβάνουν περίπου
6.000 δείγματα που χρονολογούνται από τον 19ο αιώνα έως τα τέ-
λη της δεκαετίας του 1930. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η σημα-
σία των παλαιών δειγμάτων είναι μεγάλη, όχι μόνο για την υποστή-
ριξη της σύγχρονης βοτανικής έρευνας, αλλά και γιατί παρέχουν
πολύτιμα στοιχεία για την ιστορία της βοτανικής εξερεύνησης της
Ελλάδας. Τα περισσότερα προέρχονται από τις συλλογές των
Theodor von Heldreich, Θεοδώρου Ορφανίδη, Joseph Sartori, Βα-
σιλείου Τούντα και Δημητρίου Ζαγανιάρη, ενώ υπάρχουν και δείγ-
ματα πολλών άλλων συλλεκτών. Το πολυτιμότερο ίσως κομμάτι
των ιστορικών συλλογών είναι οι συλλογές του Δημητρίου Ζαγα-
νιάρη, οι οποίες φυλάσσονται, εξ όσων γνωρίζουν οι υπεύθυνοι του
Herbarium, μόνο στο TAU. Αυτές περιλαμβάνουν περισσότερα από
3.000 δείγματα, σχεδόν από όλη την Ελλάδα. Ανάμεσά τους βρί-
σκονται αρκετά taxa, τα οποία είτε αποτελούν νέες καταγραφές για
την ελληνική χλωρίδα, είτε έχουν συλλεχθεί από περιοχές εκτός
των γνωστών ορίων εξάπλωσης του είδους.

Το TAU λειτουργεί με σκοπό: (α) τη διαφύλαξη και διατήρηση
των συλλογών και τον συνεχή εμπλουτισμό τους, (β) την προβολή
και τη μελέτη του φυτικού πλούτου της χώρας και την εξυπηρέτηση
των ερευνητικών αναγκών όλων των συναφών επιστημονικών κλά-
δων, (γ) την εκπαίδευση φοιτητών από την Ελλάδα και το εξωτερι-
κό με στόχο να συμβάλλει στη γνώση, την κατανόηση και τη δια-
χείριση της ελληνικής φυτοποικιλότητας.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε μερικές φωτογραφίες από τα απο-
ξηραμένα φυτικά δείγματα του ΤAU Herbarium. Για περισσότερες
πληροφορίες επισκεφτείτε την ενημερωτική ιστοσελίδα του
Herbarium: http://tau.bio.auth.gr/en/home/
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Ηκλιματική αλλαγή και οι άλ-
λες περιβαλλοντικές μεταβο-
λές μεταμορφώνουν τα δάση
του πλανήτη, οδηγώντας σε
δέντρα ολοένα πιο κοντά σε

ύψος και πιο νεαρά σε ηλικία, κάτι που έχει
σημαντικές επιπτώσεις στα διεθνή οικοσυ-
στήματα, σύμφωνα με μία νέα επιστημονι-
κή έρευνα.

Οι ερευνητές, του Ινστιτούτου Έρευνας
Δασών του βρετανικού Πανεπιστημίου
του Μπέρμιγχαμ και του Εθνικού Εργα-
στηρίου Pacific Northwest (PNNL) του
υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ, οι οποίοι
έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιο-
δικό «Science», έδειξαν ότι οι αυξανόμε-
νες θερμοκρασίες και τα ολοένα μεγαλύτε-
ρα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα στην
ατμόσφαιρα αλλάζουν διαρκώς τα δάση σε
όλον τον κόσμο. Το μέσο μέγεθος και η μέ-
ση ηλικία των δέντρων έχουν μειωθεί ση-
μαντικά κατά τον τελευταίο αιώνα και η
μείωση συνεχίζεται.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δορυφορι-
κές εικόνες μαζί με μια λεπτομερή βιβλιο-
γραφική ανασκόπηση για να καταλήξουν
στο συμπέρασμα ότι ο παγκόσμιος μέσος
όρος του μεγέθους των δέντρων έχει μειω-
θεί τον τελευταίο αιώνα και είναι πιθανό να
συνεχίσει να μειώνεται λόγω των συνεχιζό-
μενων περιβαλλοντικών αλλαγών. Οι δια-
ταραχές που οδηγούν στην αποψίλωση των
δασών είναι ανθρώπινες και φυσικές, όπως
οι πυρκαγιές, τα έντομα και οι ασθένειες.
Οι δασικές διεργασίες που επηρεάζονται
περιλαμβάνουν την προσθήκη νέων δεν-
δρυλλίων σε ένα δάσος, την ανάπτυξη των
δέντρων και τον θάνατο των δασικών δέν-
δρων.

Στο παρελθόν κυριαρχούσε η άποψη ότι
υπάρχουν περιοχές στη γη, που σε γενικές
γραμμές, δεν θα επηρεάζονταν από την
υπερθέρμανση του πλανήτη, κυρίως υγρές
περιοχές όπως η Κεντρική Ευρώπη, ο Αμα-
ζόνιος και οι νοτιοανατολικές Ηνωμένες
Πολιτείες. Ωστόσο, οι ξηρασίες συμβαί-
νουν ακόμη και σε αυτές τις υγρές περιοχές,
και όταν συμβαίνουν, μπορούν να είναι κα-
ταστροφικές και να οδηγήσουν σε πυρκα-

γιές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι
όταν το 2018-19, ένας συνδυασμός επιδη-
μίας φλοιοφάγων σκαθαριών και σοβαρής
ξηρασίας, προκάλεσε την απώλεια τεράστι-
ου αριθμού δέντρων, σε μια περιοχή της
Κεντρικής Ευρώπης. 

Όσον αφορά τα δάση σε παγκόσμιο επί-
πεδο, περισσότερα από τα μισά τροπικά
δάση έχουν ήδη καταστραφεί. Μόνο διά-
σπαρτα υπολείμματα των αρχικών εύκρα-
των δασών παραμένουν. Η συνεχιζόμενη
εκτεταμένη υλοτομία στα βόρεια δάση
μπορεί σύντομα να προκαλέσει την πλήρη
εξαφάνισή τους. Μερικές φορές γίνονται

φυτεύσεις δέντρων στην υλοτομημένες πε-
ριοχές, αλλά στην καλύτερη περίπτωση δη-
μιουργούνται μονοκαλλιέργειες, όχι δάση.
Το μικροκλίμα των δασών, μεγάλο μέρος
του εδάφους και σχεδόν όλα τα ζώα έχουν
φύγει. Υπολογίζεται ότι από το 1900 μέχρι
σήμερα έχει μειωθεί κατά το ένα τρίτο η
δασική έκταση με μεγάλης ηλικίας δέντρα
παγκοσμίως. Τα αρχαία δάση είτε χάνονται
οριστικά είτε αντικαθίστανται από νεαρό-
τερα και πιο χαμηλά. Η απώλεια των αρ-
χαίων δέντρων έχει σοβαρές επιπτώσεις σε
εμάς και στο περιβάλλον. Επειδή τα αρχαία
δάση αποθηκεύουν περισσότερο άνθρακα

χαμηλοτΕρα και μικροτΕρα τα δΕΝτρα
τώΝ δασώΝ απο τηΝ κλιματικη αλλαγη 
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σε σύγκριση με τα νεότερα μικρότερα δά-
ση, είναι πιο δύσκολο να μετριαστούν οι
χειρότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλ-
λαγής χωρίς αυτά. 

Αρκετοί παράγοντες έχουν οδηγήσει
στην απώλεια δέντρων μέσω της ανθρώπι-
νης δραστηριότητας και των φυσικών αι-
τιών. Οι κυριότεροι παράγοντες είναι οι πα-
ρακάτω:

Τα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα στην
ατμόσφαιρα έχουν αυξηθεί δραματικά από
τη Βιομηχανική Επανάσταση και αναμένε-
ται να συνεχίσουν να αυξάνονται τον επό-
μενο αιώνα. Η μελέτη επισημαίνει ότι τα
υψηλότερα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα
στην ατμόσφαιρα θα μπορούσαν να αυξή-
σουν την ταχύτητα ανάπτυξης των δέ-
ντρων, όμως έχει διαπιστωθεί ότι αυτό συμ-
βαίνει μόνο στα νεαρότερα δάση που δια-
θέτουν άφθονα θρεπτικά συστατικά και νε-
ρό. Τα περισσότερα δάση της Γης δεν έχουν
αυτές τις δύο προϋποθέσεις, με συνέπεια να
μειώνονται δραστικά τα δυνητικά οφέλη
του διοξειδίου για τα δέντρα. 

Οι αυξανόμενες θερμοκρασίες περιορί-
ζουν τη φωτοσύνθεση, οδηγώντας σε χαμη-
λότερη ανάπτυξη, υψηλότερη θνησιμότητα
και μειωμένη αναγέννηση.

Οι ξηρασίες αναμένεται να αυξηθούν σε
συχνότητα, διάρκεια και σοβαρότητα πα-
γκοσμίως. Η ξηρασία μπορεί να προκαλέ-
σει άμεσα θάνατο δέντρων ή έμμεσα να
οδηγήσει σε θνησιμότητα μέσω σχετικών
αυξήσεων στην επίθεση εντόμων ή παθογό-
νων οργανισμών. 

Παράλληλα, οι πυρκαγιές αυξάνονται σε
πολλά δάση διεθνώς και η μελέτη προβλέ-

πει περαιτέρω αύξηση των πυρκαγιών στο
μέλλον από ό,τι στα προηγούμενα 10.000
χρόνια. Η ανάπτυξη των φυτών μετά από
δασικές πυρκαγιές μπορεί να είναι αργή ή
να απουσιάζει λόγω των αυξημένων θερμο-
κρασιών.

Οι βιολογικοί οργανισμοί που απειλούν
τα δάση, όπως έντομα, μύκητες και παρασι-
τικά φυτά, έχουν αυξηθεί. Η ποσότητα άν-
θρακα που απελευθερώνεται από τα παθο-
γόνα έντομα κάθε χρόνο ισοδυναμεί με την
ποσότητα άνθρακα που εκπέμπεται από 5
εκατομμύρια οχήματα, σύμφωνα με μελέτη
που δημοσιεύθηκε πέρυσι. Αυτό αναμένε-
ται να συνεχιστεί με την υπερθέρμανση, σε
συνδυασμό με τη δράση άλλων παθογόνων
για τα δάση οργανισμών, όπως μύκητες και
βακτήρια. Στις τροπικές περιοχές, τα παρα-
σιτικά φυτά καταστρέφουν τα δέντρα. 

Η υλοτομία έχει τεράστιο αντίκτυπο στα
παλαιά δάση παγκοσμίως. Στην Ευρωπαϊκή
Ένωση η απώλεια βιομάζας αυξήθηκε κατά
69% και η δασική περιοχή που υλοτομήθη-
κε κατά 49%, μεταξύ 2016 και 2018 σε σχέ-
ση με το διάστημα 2011-2015. Η απώλεια
της δασικής βιομάζας είναι πιο έντονη στη
Σουηδία -που μετρά αύξηση στην υλοτομία
κατά 29%- και τη Φινλανδία -όπου το αντί-
στοιχο ποσοστό φτάνει το 22%.

Τα δάση δεν προλαβαίνουν να ανανεω-
θούν από τα συνεχή πλήγματα και τα νέα
δέντρα δεν έχουν τον χρόνο να ωριμάσουν
και να φτάσουν στο μέγεθος των προγόνων
τους. Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η
θνησιμότητα των δασών αυξάνεται στις πε-
ρισσότερες περιοχές του κόσμου, οδηγώ-
ντας σε ξεκάθαρη μείωση του μεγέθους

των δέντρων. Το πρόβλημα καθίσταται
ακόμα πιο έντονο από το γεγονός ότι οι πα-
ράγοντες θνησιμότητας, όπως η αύξηση της
θερμοκρασίας, οι πυρκαγιές και οι ασθένει-
ες, αυξάνονται και αναμένεται να συνεχί-
σουν να αυξάνονται τον επόμενο αιώνα.

Πηγή: McDowell, N. G., Allen, C. D., An-
derson-Teixeira, K., Aukema, B. H., Bond-
Lamberty, B., Chini, L., ... & Hurtt, G. C.
(2020). Pervasive shifts in forest dynamics
in a changing world. Science, 368(6494).

Το παραπάνω σχήμα δείχνει πώς οι περιβαλλοντικές διαταραχές
επηρεάζουν τη δυναμική των δασών. Στην άκρα αριστερή πλευρά,
έχουμε ένα αρχαίο δάσος Στην διπλανή εικόνα, το σύστημα διαταράσ-
σεται από πυρκαγιά, ξέσπασμα εντόμων, αλλαγές χρήσης γης ή άλλες
διαταραχές μεγάλης κλίμακας που καταστρέφουν τα περισσότερα από
τα δέντρα. Στην τρίτη εικόνα, η αναγέννηση του οικοσυστήματος έχει

ξεκινήσει, με τη θνησιμότητα να αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου
καθώς ο ανταγωνισμός οδηγεί σε ένα πιο αραιό δάσος. Στην τελευταία
εικόνα, σχηματίζεται ένα ώριμο οικοσύστημα, το οποίο κυριαρχείται
από είδη που έχουν αντικαταστήσει την αρχική κοινότητα ως απάντη-
ση στις χρόνιες περιβαλλοντικές αλλαγές, οδηγώντας σε ένα νέο οικο-
σύστημα όπου ακόμη και τα παλιά δέντρα είναι πολύ μικρότερα.



ΦΥΣΗ & ΖΩΗ22

Ανάμεσα στις πολλές συνέ-
πειες της υπερθέρμανσης
του πλανήτη, είναι και η με-
τανάστευση των ζώων, εξαι-
τίας της αλλαγής των θερ-

μοκρασιών στον τόπο που διαμένουν.
Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύεται στο
περιοδικό Nature Ecology & Evolution,
για να αντιμετωπίσουν την υπερθέρμανση
του πλανήτη, τα θαλάσσια είδη κινούνται
προς τους πόλους έως και έξι φορές ταχύ-
τερα από τα ζώα στη στεριά, τα οποία πα-
ρεμποδίζονται από την πίεση της ανθρώ-
πινης δραστηριότητας.

Ο ερευνητές παρατήρησαν ότι η υπερ-
θέρμανση του πλανήτη οδηγεί σε μια
«αόρατη μετανάστευση» των ισόθερμων
-αυτών των γραμμών της ίδιας τιμής θερ-
μοκρασίας- προς τους πόλους σε γεωγρα-
φικό πλάτος και προς τις κορυφές σε υψό-
μετρο. Για να αντιμετωπίσουν αυτές τις
αλλαγές, πολλά είδη αλλάζουν τις περιο-
χές κατοικίας τους ακολουθώντας την κί-
νηση αυτών των ισόθερμων προκειμένου
να βρουν κλιματολογικές συνθήκες ευ-
νοϊκές για την ανάπτυξη και την επιβίωσή
τους. 

Αυτές οι μαζικές μεταναστεύσεις που
προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή
έχουν εκτεταμένες επιπτώσεις στο οικο-
σύστημα και την ανθρώπινη υγεία. Η
ερευνητική ομάδα στηρίχθηκε σε μια βά-
ση δεδομένων, που περιέχει περισσότερες
από 30.000 παρατηρήσεις μετακίνησης ει-
δών από 258 μελέτες που δημοσιεύθηκαν
στα αγγλικά σε επιστημονικά περιοδικά.
Έτσι, η γαλλοαμερικανική μελέτη μπόρε-
σε να δείξει ότι τα θαλάσσια είδη μετακι-
νούνται προς τους πόλους έξι φορές γρη-
γορότερα (6 χλμ. ανά έτος κατά μέσο όρο)
σε σχέση με τα χερσαία είδη, τα οποία πα-
ρεμποδίζονται από τις ανθρώπινες δρα-
στηριότητες. Αναλύοντας την ταχύτητα
της μετακίνησης από περιοχές κατανομής
περισσότερων από 12.000 ειδών ζώων και
φυτών σε συνάρτηση με αυτή των ισόθερ-
μων σε γεωγραφικό πλάτος και σε υψόμε-
τρο, οι ερευνητές μπόρεσαν να αποδεί-

ξουν ότι στη στεριά, οι ανθρώπινες δρα-
στηριότητες όπως η αστικοποίηση, η γε-
ωργία και η υλοτόμηση των δασών, κατα-
κερματίζουν και απομονώνουν τους φυσι-
κούς οικότοπους, γεγονός που επιβραδύ-
νει την μετανάστευση των ειδών ζώων και
φυτών προς τους πόλους και τα μεγαλύτε-
ρα υψόμετρα.

Οι ερευνητές του Εθνικού Κέντρου
Επιστημονικής Έρευνας της Γαλλίας
(CNRS), του Πανεπιστημίου Picardie-
Jules-Verne (UPJV, στη βόρεια Γαλλία),
του Πανεπιστημίου Toulouse III (νοτιο-
δυτική Γαλλία ) και του Ifremer (Γαλλι-
κού Ινστιτούτου Έρευνας για την εκμε-
τάλλευση της Θάλασσας) υπενθυμίζουν
ότι μια «ανισορροπία» διευρύνεται στο
χερσαίο περιβάλλον μεταξύ της ανακατα-
νομής των ειδών ζώων και φυτών και της
ταχύτητας με την οποία θερμαίνεται το
κλίμα.

Ειδικά, για τα εκτόθερμα (είδη που δεν
έχουν μεταβολικούς μηχανισμούς θερμο-
ρύθμισης) όπως τα αμφίβια, ο μόνος τρό-
πος να αντιμετωπίσουν την υπερθέρμανση
του πλανήτη και τη μετακίνηση των ισό-
θερμων, είναι η μετανάστευση. Εάν, επι-
πλέον, ο βιότοπός τους κατακερματίζεται,
τότε τα είδη αυτά είναι καταδικασμένα.

Αντίθετα, στα θαλάσσια οικοσυστήμα-
τα που δεν είναι πολύ κατακερματισμένα,
τα είδη μπορούν να μετακινούνται πιο
ελεύθερα και κατά τα φαινόμενα ακολου-
θούν καλύτερα την πορεία των ισόθερμων
που μεταναστεύουν προς τους πόλους
εξαιτίας της υπερθέρμανσης του πλανήτη.
Ενώ όμως, τα θαλάσσια ζώα έχουν λιγότε-
ρους περιορισμούς στην αναζήτηση ψυ-
χρότερων συνθηκών, επιτρέποντάς τους
να παραμείνουν εντός των θερμικών τους
ορίων, οι ερευνητές σημειώνουν ότι η τα-
χύτερη μετακίνησή τους είναι πιθανόν να

Τα θαλάσσια είδη για να αντιμετωπίσουν την υπερθέρμανση του πλανήτη, 
κινούνται προς τους πόλους έως και έξι φορές ταχύτερα από τα ζώα στη στεριά, 

τα οποία παρεμποδίζονται από την πίεση της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Η ΥπερθερμανσΗ τοΥ πλανΗτΗ 
προκαλεί τΗ μεταναστεΥσΗ πολλών είδών
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επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι η κλι-
ματική αλλαγή προκαλεί πολλά προβλή-
ματα στα χερσαία και στα θαλάσσια οικο-
συστήματα και οι συνέπειες των μετανα-
στεύσεων των ειδών λόγω της υπερθέρ-
μανσης του πλανήτη, είναι μια ακόμη σο-
βαρή απειλή στην οποία η ανθρωπότητα
πρέπει να βρει λύση.

Πηγή: Lenoir, J., Bertrand, R., Comte,
L. et al. Species better track climate
warming in the oceans than on land. Nat
Ecol Evol (2020). https://doi.org/10.1038/
s41559-020-1198-2

έχει πιο απότομες επιπτώσεις στα οικοσυ-
στήματα. Αυτό μπορεί να διαταράξει τις
αλληλεπιδράσεις των θαλάσσιων ειδών με
απρόβλεπτους τρόπους, να επηρεάσει
ολόκληρη την τροφική αλυσίδα, να απει-
λήσει την επιβίωση ειδών αλλά και των
βιοτικών πόρων των παράκτιων κοινοτή-
των που βασίζονται σε αυτά. 

Για παράδειγμα το πλαγκτόν έχει παρου-
σιάσει μεγάλες γεωγραφικές μετακινήσεις.
Καθώς το πλαγκτόν βρίσκεται στη βάση
της τροφικής αλυσίδας και τελικά παρέχει
τροφή για όλους τους άλλους θαλάσσιους
οργανισμούς, οι ερευνητές αναμένουν ότι
θα έχει αλυσιδωτές αντιδράσεις στα είδη
και στα οικοσυστήματα κάθε περιοχής. Σε
ένα άλλο παράδειγμα, τα μετατοπισμένα
ψάρια στην ανατολική Αυστραλία βρέθη-
καν να αποδεκατίζουν τα δάση κελπ και τα
πολύτιμα ενδιαιτήματα που παρέχουν.

Επιπλέον, η μετανάστευση των θαλάσ-
σιων ειδών δημιουργεί ερωτήματα για την
παγκόσμια οικονομία. Πώς θα προσαρμό-
σουν οι χώρες αυτές τις υφιστάμενες διε-
θνείς συμφωνίες για τη διαχείριση των
ψαριών; Πώς θα προστατεύσουν αυτή την
απαραίτητη πηγή πρωτεΐνης για τους αν-
θρώπους τους; Θα αντιμετωπίσουν βίαια
τους γείτονές τους; 

Όταν τα ψάρια κινούνται πέρα από τα
πολιτικά σύνορα των κρατών, πολλές φο-
ρές προκαλούνται εντάσεις και συγκρού-
σεις. Πριν από αρκετά χρόνια, τα αλιευτι-
κά δικαιώματα μεταξύ Ισλανδίας και Ευ-
ρωπαϊκής Ενώσεως προκάλεσαν διεθνή
αντιπαράθεση. Το 2009, η Ισλανδία είχε
την πρόθεση να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, αλλά μέχρι το 2015 είχε αποσύρει
το αίτημά της, που οφειλόταν σε μεγάλο
βαθμό στο ποιος θα μπορούσε να αλιεύσει
σκουμπρί και πού. 

Σίγουρα οι ερευνητές δεν προβλέπουν
ότι όλα τα ζώα θα φύγουν. Αλλά το μέλ-
λον των οικοσυστημάτων με μεταναστεύ-
σεις πολλών ειδών σε μια εποχή κλιματι-
κής αλλαγής είναι αβέβαιο. Δυστυχώς, οι
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Μετά την άρση της κα-
ραντίνας και των πε-
ριορισμών μετακίνη-
σης, θέλουμε ξανά να
περπατήσουμε έξω στα

βουνά και να κάνουμε εκδρομές στη φύ-
ση. Με την επιδημία έγινε πολύς λόγος
για το περιβάλλον και την αξία του, και
πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι
πρώτα πρέπει να το προσέχουμε εμείς.
Υπάρχουν μερικοί κανόνες συμπεριφο-
ράς, που αν τους τηρούμε στις εκδρομές
και τις εξορμήσεις μας, δείχνουν σεβα-
σμό στο περιβάλλον και τους συνανθρώ-
πους μας.

Πρόκειται για το «Leave No Trace»,
οι επτά αρχές που καθορίζουν την επι-
τρεπτή συμπεριφορά των επισκεπτών
της Φύσης. Η ιστορία του ξεκινά από
την Αμερική, και ήταν μια κίνηση φυ-
σιολατρών και ορειβατών που ήθελαν
να προστατεύσουν τη φύση από τον μα-
ζικό τουρισμό και την εμπορική εκμε-
τάλλευση. Με τον καιρό, αυτές οι απλές
επτά αρχές έγιναν ένας απλός, κατανοη-
τός, άγραφος κανόνας για τις εκδρομές
στην φύση. Απλώθηκε παγκόσμια και
υιοθετήθηκε από πολλούς φορείς και
οργανισμούς, όπως Δασαρχεία, Εθνικά
Πάρκα κ.λπ.

Οι επτά αρχές είναι οι παρακάτω:

1. ΣΧΕΔΙΑΣΤΕ 
ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ 
ΣΩΣΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΑΣ

Μελετήστε την πε-
ριοχή που πρό-
κειται να επι-
σκεφθείτε. Κά-
νετε κάποια
έρευνα σχετικά

με τον τόπο, τους
ανθρώπους, τους

τρόπους μεταφοράς και
τον τοπικό καιρό. Μάθετε αν υπάρχουν

ειδικοί κανονισμοί ή διατάξεις για το μέ-
ρος που θα επισκεφθείτε. Προετοιμα-
στείτε καλά για το ταξίδι σας: συσκευά-
στε ένα κιτ πρώτων βοηθειών, τα κατάλ-
ληλα ρούχα και ακριβώς τη σωστή ποσό-
τητα φαγητού και νερού. Εξοικειωθείτε
με τον κατάλληλο εξοπλισμό που απαι-
τείται για οποιαδήποτε περιπέτεια πρό-
κειται να ξεκινήσετε.

2. ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙΤΕ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΤΕ 
ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΔΑΦΟΣ

Μην περπατάτε και
ταξιδεύετε σε μέ-
ρη που δεν
έχουν γίνει για
ανθρώπινη με-
τακίνηση και

αποφύγετε οικο-
λογικά ευαίσθητες

περιοχές. Κινηθείτε πά-
νω σε δρόμους και μονοπάτια. Η κατα-
πάτηση της βλάστησης μπορεί να μην
φαίνεται σαν μια μεγάλη υπόθεση, αλλά
μπορεί να αλλάξει σε μεγάλο βαθμό μια
περιοχή. Περπατήστε σε ανθεκτικό έδα-
φος που δεν διαβρώνεται και καταρρέει

όταν πατηθεί. Κατά την κατασκήνωση,
αναζητήστε σχετικά άγονο έδαφος για να
αποφύγετε την καταστροφή της βλάστη-
σης. Μην κατασκηνώνετε δίπλα σε πη-
γές και αποφύγετε το λούσιμο και το
πλύσιμο σκευών με χημικά σαπούνια και
καθαριστικά.

3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ
ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

Φροντίστε για τα
περιττώματά σας
με υπευθυνότη-
τα. Φροντίστε
να βρίσκεστε
τουλάχιστον 50

μέτρα από πηγές
και μονοπάτια. Μην

αφήνετε σκουπίδια ενώ
βρίσκεστε σε εξωτερικούς χώρους: υγρά
μαντηλάκια, υπολείμματα τροφίμων,
κονσέρβες κασσίτερου, πλαστικά δοχεία,
μπουκάλια μεταλλικού νερού, σκεύη, γό-
πες τσιγάρων ή πακέτα, μπουκάλια αλκο-
όλ και ούτω καθεξής. Μαζέψτε τα σκου-
πίδια που άφησαν πίσω τους οι ανεύθυ-
νοι. Τα σκουπίδια δεν ανήκουν σε δάση,
παραλίες ή κορυφές βουνών. 

Leave nO trace - δΕΝ αφηΝώ ιχΝη
οι βασικΕσ αρχΕσ που πρΕπΕι Να διΕπουΝ

καΘΕ Εξορμηση μασ στη φυση
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6. ΣΕΒΑΣΤΕΙΤΕ 
ΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΖΩΗ

Αποφύγετε να
παίζετε, να πειρά-
ζετε, να ταΐζετε ή
να ενοχλείτε τα
άγρια ζώα. Απο-
θηκεύστε τα τρό-

φιμα στην κατα-
σκήνωση με ασφά-

λεια και ελαχιστοποιή-
στε τον θόρυβο. Να αποφεύγετε τις φω-
λιές των άγριων ζώων. Με τη ρύπανση,
την αύξηση των θερμοκρασιών και την
ταχεία οικιστική ανάπτυξη η άγρια φύση
έχει αρκετά προβλήματα για να αντιμε-
τωπίσει. Εμείς οι επισκέπτες πρέπει να
τη βοηθήσουμε να επιβιώσει και όχι να
προσθέτουμε στα ήδη υπάρχοντα προ-
βλήματα. 

7. ΣΕΒΑΣΤΕΙΤΕ
ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Πώς θα αισθανόσασταν αν η ομάδα
πριν από σας, είχε γεμίσει τον τόπο που
επισκέπτεστε με υπολείμματα τροφίμων,
μπουκάλια αλκοόλ, πλαστικές σακούλες

και μπουκάλες
βουτανίου; Τι θα
συνέβαινε αν εί-
χαν κόψει όλα
τα λουλούδια

που θέλατε να
δείτε, είχαν διώξει

τα άγρια ζώα μακριά
και είχαν σκαλίσει τα ονό-

ματά τους σε βράχους ή κορμούς δέ-
ντρων; Σίγουρα θα κατέστρεφε την
εμπειρία της εκδρομής σας. Αποφύγετε
να είστε αυτό το άτομο και αυτή η ομά-
δα. Σεβαστείτε τους άλλους επισκέπτες,
αποφύγετε τις διαφωνίες, τον συνωστι-
σμό και τη φασαρία και σεβαστείτε την
επιθυμία ιδιωτικότητας και μοναξιάς των
άλλων. Το σημαντικότερο, σεβαστείτε
τους ντόπιους που ζουν στην περιοχή.

Οι αρχές Leave No Trace (Δεν Αφήνω
Ίχνη) σας δίνουν τη δυνατότητα να απο-
λαύσετε την ύπαιθρο με υπευθυνότητα.
Αν και υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπο-
ρείτε να βοηθήσετε πέρα από αυτές τις
απλές αρχές, το βασικό είναι να αφήσετε
τον προορισμό σας σε καλύτερη κατά-
σταση από ό,τι ήταν πριν τον επισκε-
φθείτε. Το καλοκαίρι το βουνό έχει πολ-
λές χάρες. 

Καλές εκδρομές!

4. ΑΦΗΣΤΕ ΟΛΑ 
ΟΠΩΣ ΤΑ ΒΡΗΚΑΤΕ

Μην πειράζετε
αρχαιολογικά και
π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ά
μνημεία. Μην
αλλοιώνετε την
τοποθεσία που

επ ισκέπτεστε .
Αντισταθείτε στον

πειρασμό να παίρνετε
όμορφες πέτρες ή κελύφη ή να κόβετε
λουλούδια και αφήστε τα εκεί για να τα
θαυμάσουν και άλλοι. Αποφύγετε να κα-
ταστρέφετε ή να βανδαλίζετε οτιδήποτε
σε εξωτερικούς χώρους, όπως να αφήνε-
ται σημάδια σε δέντρα και βράχους, κα-
θώς είναι ασέβεια προς το περιβάλλον,
τους ντόπιους και τους άλλους επισκέ-
πτες. Όταν βρίσκεστε μέσα σε σπήλαια,
αποφύγετε να αγγίζετε τα τοιχώματα,
τους σταλαγμίτες και τους σταλακτίτες
καθώς τους βλάπτει. Να θυμάστε πάντα
να διατηρείτε το περιβάλλον όσο το δυ-
νατόν πιο παρθένο.

5. ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ 
ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΑΝΑΜΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

Με την αύξηση
των καταστρο-
φών από τις δα-
σικές πυρκα-
γιές, ο κανόνας
αυτός είναι αυ-

τονόητος. Απο-
φύγετε να ανάψετε

φωτιά στην κατασκήνω-
ση, καθώς αποτελεί κίνδυνο για το περι-
βάλλον στο οποίο βρίσκεστε, ειδικά αν
πρόκειται για δάσος. Επιπλέον τα υπο-
λείμματα μιας φωτιάς στην κατασκήνω-
ση είναι αντιαισθητική εικόνα, όπως τέ-
φρα, καμένα κούτσουρα, και βράχια που
καλύπτονται από αιθάλη. Επειδή όμως
μερικές φορές το άναμμα φωτιάς στην
κατασκήνωση είναι απαραίτητο, η συλ-
λογή ξύλων, η τροφοδοσία της και το
σβήσιμό της χρειάζεται σοβαρή και υπεύ-
θυνη αντιμετώπιση. Το μέρος γύρω από
την εστία πρέπει να αποκατασταθεί και
να το αφήσουμε όπως το βρήκαμε.
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Το μεγαλύτερο δέντρο 
του κόσμου και ο θρύλος
που το συνοδεύει

Τ
ο θρυλικό Thimmamma Marri-
manu, που είναι το μεγαλύτερο
δέντρο στον κόσμο με περίμε-

τρο 846 μέτρα, βρίσκεται 25 χιλιόμε-
τρα από την πόλη Καντίρι της Ινδίας.
Πρόκειται για μια ινδοσύκη (Ficus
benghalensis), η οποία προστέθηκε
για πρώτη φορά στο βιβλίο των ρε-
κόρ Γκίνες το 1989 και ανανεώθηκε
το 2017, ως το δέντρο ηλικίας 550
χρόνων και με τη «μεγαλύτερη περί-
μετρο» στον κόσμο, που εκτείνεται σε
μια περιοχή πέντε στρεμμάτων. Η πε-
ρίμετρός της φτάνει τα 846 μέτρα. Το
Thimmamma Marrimanu έχει πάνω
από 4.000 ρίζες που απλώνονται
προς κάθε κατεύθυνση και το κάνουν
να φαίνεται περισσότερο σαν δάσος,
παρά σαν μεμονωμένο δέντρο.

Βέβαια υπάρχει αντιπαράθεση όσον
αφορά το μέγεθός της, αφού το τοπικό
δασαρχείο υποστηρίζει πως, χάρη στις
προσπάθειες των περιβαλλοντολόγων
τα τελευταία δύο χρόνια, το δέντρο
έχει επεκταθεί όχι σε πέντε, αλλά σε
οκτώ στρέμματα και η ηλικία του είναι
660 ετών. Η διεθνής αναγνώριση του
δέντρου έχει επιτευχθεί χάρη στο έργο
ενός δημοσιογράφου, του Sathya-
narayana Iyer, ο οποίος επιβεβαιώθηκε
περίτρανα όταν υποστήριζε από το
1989 πως το κρατίδιο Άντρα Πραντές
φιλοξενούσε μια πελώρια ινδική συκιά.

Στο πλαίσιο μιας κομβικής έρευνας
που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 2008-
2010 από την Outreach Ecology και
που μετρούσε τις φυλλωσιές των συ-
γκεκριμένων δέντρων σε όλη τη χώ-
ρα, διαπιστώθηκε πως η Ινδία στην
πραγματικότητα φιλοξενούσε επτά
από τις μεγαλύτερες ινδοσύκες του
κόσμου. Αργότερα δε, επιβεβαιώθηκε
πως Thimmamma Marrimanu ήταν η
μεγαλύτερη όλων. Παρότι στο πέρα-
σμα των αιώνων έχει υποστεί ζημιές
από θεομηνίες, κυκλώνες και ξηρα-
σίες, παρότι οι πανίσχυρες ρίζες του
έχουν πέσει ή σπάσει εντελώς, το δέ-
ντρο εξακολουθεί να ζει και να εξα-
πλώνεται.

Δεν εντυπωσιάζει όμως μόνο η εμ-
φάνιση και το μέγεθος αλλά και ο
θρύλος που τη συνοδεύει. Λέγεται
πως το δέντρο αυτό φύτρωσε στις
στάχτες μιας γυναίκας που πραγμα-
τοποίησε «sati», δηλαδή έπεσε στην
πυρά όπου καιγόταν η σορός του νε-
κρού συζύγου της, ο οποίος είχε πε-
θάνει από λέπρα. Σύμφωνα με τον
θρύλο, οι ψυχές τους ενώθηκαν σε
αυτό το επιβλητικό δέντρο.

Ίσως λόγω της δύναμης της αγά-
πης τους, σήμερα η Thimmamma
Marrimanu θεωρείται ότι φέρνει καλο-
τυχία, τουλάχιστον στα άτεκνα ζευγά-
ρια, που η παράδοση τα θέλει, από τη
στιγμή που θα επισκεφτούν το δέντρο
και θα δέσουν μια κορδέλα στα κλα-
διά του, μέσα σε έναν χρόνο να έχουν
τα ευχάριστα νέα της εγκυμοσύνης. 

Ανεξήγητος θάνατος 
για εκατοντάδες ελέφαντες
στην Μποτσουάνα

Έ
ντονη ανησυχία στον επιστη-
μονικό κόσμο έχουν προκα-
λέσει οι θάνατοι εκατοντά-

δων ελεφάντων στη βόρεια Μποτσου-

άνα, με το συμβάν για περιγράφεται
ως «απειλή διατήρησης του είδους».

Περίπου 350 ελέφαντες έχουν πε-
θάνει από άγνωστες αιτίες, με τους
πρώτους ασυνήθιστους θανάτους να
σημειώνονται τον Μάιο, όταν 169 ελέ-
φαντες πέθαναν μέσα σε σύντομο
χρονικό διάστημα στο Δέλτα του
Οκαβάνγκο.

Μέχρι τα μέσα Ιουνίου ο αριθμός
αυτός υπερδιπλασιάστηκε, με το 70%
των νεκρών θηλαστικών να εντοπίζε-
ται γύρω από τρύπες με νερό, σύμ-
φωνα με τοπικές ειδήσεις. Ελέφαντες
όλων των ηλικιών και των δύο φύλων
έχουν πεθάνει, ενώ έχει παρατηρηθεί
πως αρκετοί από τους ζωντανούς εί-
ναι άρρωστοι -κάτι που προμηνύει πε-
ρισσότερους θανάτους. 

Υπάρχουν μόνο υποθέσεις για το τι
προκάλεσε τους θανάτους, όπως η
δηλητηρίαση ή ένας άγνωστος παθο-
γόνος οργανισμός. Οι λαθροκυνηγοί,
κατά το παρελθόν, έχουν χρησιμοποι-
ήσει κυάνιο, αλλά τα πτωματοφάγα
αρπακτικά πτηνά δεν έχουν πεθάνει.
Επίσης, οι χαυλιόδοντές τους δεν εί-
χαν αφαιρεθεί, κάτι που υποδεικνύει
ότι δεν θανατώθηκαν από λαθροκυ-
νηγούς.

Η κυβέρνηση της Μποτσουάνα δεν
έχει ακόμα πάρει δείγματα προς εξέ-
ταση για το τι μπορεί να προκάλεσε
αυτούς τους θανάτους, εξαιτίας των
δυσκολιών που έχουν προκύψει από
την πανδημία του κορωνοϊού και έτσι
δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα αί-



τια ή για το εάν αυτό το περιστατικό
εγκυμονεί κινδύνους για τον άνθρωπο. 

Οι λαθροκυνηγοί έχουν μειώσει
εξαιρετικά τον αριθμό των ελεφάντων
κατά τα τελευταία χρόνια. Ο συνολι-
κός αριθμός των ελεφάντων έχει μει-
ωθεί 30% μεταξύ 2007 και 2014, ενώ η
Μποτσουάνα είναι η πατρίδα 130.000
ελεφάντων, δηλαδή του ενός τρίτου
των ελεφάντων της Αφρικής. Περίπου
15.000 ελέφαντες ζουν στο Okavango
Delta. Το 2014 είχε απαγορευτεί η θα-
νάτωση των ελεφάντων, περιορισμό
που ήρε η κυβέρνηση το 2019. 

Ελιά 300 ετών 
«μεταδημότευσε» 
από το Αίγιο στον δήμο 
Ηρακλείου Αττικής

Μ
ια υπεραιωνόβια ελιά, άνω των
300 ετών, βρήκε στα χώματα
του Ηρακλείου Αττικής το νέο

της σπίτι για να ριζώσει, να καρποφο-
ρήσει ξανά και να στολίσει την πόλη για
τις γενιές που θα ακολουθήσουν.

Η Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου
Ηρακλείου Αττικής μεταφύτευσε πρό-
σφατα το δέντρο στην είσοδο της πό-
λης, επί της οδού Ιφιγενείας, στο παρ-
κάκι που είχε διαμορφωθεί στο συγκε-
κριμένο σημείο προ ολίγων ετών.

Επί σχεδόν τρεις αιώνες «κατοικού-
σε» στο Αίγιο της Αχαΐας, όμως λόγω
σιδηροδρομικών έργων στην περιοχή η
υπεραιωνόβια ελιά χρειάστηκε να ξερι-
ζωθεί και να μεταφυτευτεί. Η ελιά δω-
ρίστηκε στον Δήμο από την ΕΡΓΟΣΕ,
στο πλαίσιο της συνεργασίας που
διατηρούν οι δύο πλευρές με το πρό-
γραμμα μεταφύτευσης δένδρων.

Πρόκειται για δένδρα που αφαι-
ρούνται λόγω εργασιών για τις δια-
δρομές των ελληνικών σιδηροδρό-
μων και δεν καταστρέφονται αλλά,
αντίθετα, παραχωρούνται σε αστικές

περιοχές για να συνεχίσουν να δίνουν
οξυγόνο και ζωή.

Την κάλυψη των δαπανών μεταφο-
ράς προσέφερε το Πράσινο Ταμείο,
σύμφωνα με τον Δήμο Ηρακλείου Ατ-
τικής.

Μαζί με την υπεραιωνόβια ελιά δό-
θηκαν και άλλα 7-8 δέντρα, που επί-
σης ξεριζώθηκαν από τη συγκεκριμέ-
νη περιοχή του Αιγίου, αλλά είναι πολύ
νεότερα. Ωστόσο και αυτά «μεταδημό-
τευσαν» στο Ηράκλειο, ενώ ένα άλλο
υπεραιωνόβιο δέντρο θα μεταφυτευ-
θεί στον δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης. 

Τα μικροπλαστικά 
επηρεάζουν και τα φυτά

Δ
εν είναι μόνο η θαλάσσια ζωή
που υποφέρει από τα δεινά της
πλαστικής ρύπανσης. Νέα

έρευνα επισημαίνει ότι τα μικροπλαστι-
κά μπορούν να απορροφηθούν και από
τα χερσαία φυτά μέσω των ριζών τους.

Ενώ είναι ακόμα ασαφές αν αυτό
επηρεάζει τις αποδόσεις των καλλιερ-
γειών και την ασφάλεια των τροφί-
μων, αποδείχθηκε ότι η πρόσληψη μι-
κροπλαστικών μειώνει τη βιομάζα του
φυτού, υποδεικνύοντας ότι η υγεία
του φυτού μπορεί να κινδυνέψει.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο περιο-
δικό Nature Nanotechnology. Οι
ερευνητές με επικεφαλής το Πανεπι-
στήμιο Shandong στην Κίνα και το
Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης φύ-

τεψαν το φυτό Arabidopsis thaliana,
ένα ευρέως μελετημένο ζιζάνιο, σε
έδαφος που περιείχε μικροσκοπικά
κομμάτια πλαστικών μικρότερα από
100 νανόμετρα και το συνέκρινε με
φυτά του ίδιου είδους που καλλιερ-
γούνται σε κανονικό έδαφος.

Μετά από επτά εβδομάδες καλλιέρ-
γειας, τα φυτά που εκτέθηκαν σε μικρο-
πλαστικά βρέθηκαν να είναι μικρότερα
σε ύψος και χαμηλότερα σε βιομάζα.

«Τα μικροπλαστικά μείωσαν τη συνο-
λική βιομάζα των μελετώμενων φυ-
τών», δήλωσε ο Baoshan Xing από το
Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης.
«Ήταν μικρότερα και οι ρίζες ήταν πο-
λύ κοντύτερες. Η μείωση της βιομάζας
δεν κάνει καλό στο φυτό, η απόδοση
μειώνεται και η θρεπτική αξία των καλ-
λιεργειών μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο».

Πριν τοποθετηθούν στο έδαφος, τα
μικροπλαστικά ήταν είτε θετικά είτε
αρνητικά φορτισμένα, καθώς και με
φθορίζουσα σήμανση, ώστε οι ερευ-
νητές να μπορούν να παρακολουθή-
σουν τη διαδρομή τους. Στη συνέχεια
χρησιμοποιήθηκαν διάφορες τεχνικές
ανάλυσης για να δείξουν ότι τα μικρο-
πλαστικά είχαν απορροφηθεί από τις
ρίζες των φυτών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μικροπλα-
στικά είναι εξαιρετικά μικρά. Τα κομ-
μάτια που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή
την έρευνα ήταν μικρότερα από 100
νανόμετρα, τα οποία είναι περίπου
1.000 φορές μικρότερα από το πλάτος
μιας ανθρώπινης τρίχας ή περίπου ίσα
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με το μέγεθος ορισμένων ιών. Αν και
είναι πολύ δύσκολο να ανιχνευθούν,
αυτά τα μικροσκοπικά μικροπλαστικά
βρίσκονται άφθονα στο περιβάλλον
καθώς προέρχονται από τη φθορά με-
γαλύτερων κομματιών πλαστικού.

Αυτή είναι η πρώτη μελέτη που εξε-
τάζει την επίδραση των μικροπλαστι-
κών στα χερσαία φυτά, οπότε υπάρ-
χουν ακόμα πολλά που πρέπει να μά-
θουμε. Ακόμη και στο ευρύτερο θέμα
των μικροπλαστικών, η υπάρχουσα
γνώση είναι ελλιπής, αν και ολοένα
αυξανόμενα στοιχεία αρχίζουν να δεί-
χνουν ότι αυτά τα μικροσκοπικά σω-
ματίδια αποτελούν σημαντικό πρό-
βλημα για το περιβάλλον.

Η Ελλάδα στην 25η θέση
στον παγκόσμιο Δείκτη 
Περιβαλλοντικής 
Απόδοσης 2020

Υ
ποχώρησε η Ελλάδα στον πα-
γκόσμιο «Δείκτη Περιβαλλοντι-
κής Απόδοσης 2020» (Environ-

mental Performance Index), καθώς
καταλαμβάνει πλέον την 25η θέση
υποχωρώντας από την 22η θέση που
ήταν το 2018. Ο δείκτης, ο οποίος δό-
θηκε στη δημοσιότητα με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος,
καταρτίζεται ανά διετία από επιστή-
μονες των αμερικανικών πανεπιστη-
μίων Γέιλ και Κολούμπια και κατατάσ-
σει 180 χώρες με βάση 32 περιβαλλο-
ντικά κριτήρια, όπως η ρύπανση, η
βιοποικιλότητα, η κλιματική αλλαγή
κ.ά.

Την πρώτη θέση καταλαμβάνει η
Δανία και την πρώτη δεκάδα συμπλη-
ρώνουν κατά σειρά το Λουξεμβούρ-
γο, η Ελβετία, η Βρετανία, η Γαλλία, η
Αυστρία, η Φινλανδία, η Σουηδία, η
Νορβηγία και η Γερμανία. Παρατη-
ρούμε την καθολική επικράτηση της

Ευρώπης, καθώς και οι δέκα πιο φιλι-
κές στο περιβάλλον χώρες του κό-
σμου είναι ευρωπαϊκές. Οι ΗΠΑ βρί-
σκονται στην 24η θέση, η Κύπρος
στην 31η και η Κίνα στην 120ή.

Η Ελλάδα το 2020 συγκέντρωσε
βαθμολογία 69,1 (με άριστα το 100)
έναντι 73,6 το 2018. Στις επιμέρους
κατηγορίες, η χώρα μας κατατάχθηκε
φέτος 28η τόσο σε «περιβαλλοντική
υγεία» όσο και σε «ζωτικότητα οικο-
συστημάτων». Ειδικότερα, η θέση της
Ελλάδας και η βαθμολογία της είχαν
ως εξής:
• Ποιότητα αέρα: θέση 31, βαθμός

67,5.
• Ποιότητα πόσιμου νερού: θέση 11,

βαθμός 98,2.
• Βαρέα μέταλλα στο περιβάλλον:

θέση 40, βαθμός 69,4.
• Διαχείριση αποβλήτων: θέση 31,

βαθμός 83.
• Προστασία βιοποικιλότητας: θέση

54, βαθμός 72,6.
• Υπηρεσίες οικοσυστημάτων: θέση

52, βαθμός 43,9.
• Αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής:

θέση 32, βαθμός 66,5.
• Εκπομπές ρύπων: θέση 58, βαθμός

78,9.
• Υδάτινοι πόροι: θέση 18, βαθμός

81,7.
Περισσότερες πληροφορίες: https:

// epi.yale.edu
Τα στοιχεία για την Ελλάδα, εδώ:

https://epi.yale.edu/sites/default/files/f
iles/GRC_EPI2020_CP.pdf

Οι θάλασσες κινδυνεύουν 
από τα σκουπίδια 
του κορωνοϊού

Π
εριβαλλοντολόγοι και περι-
βαλλοντικές οργανώσεις προ-
ειδοποιούν ότι η πανδημία του

κορωνοϊού θα αυξήσει τη θαλάσσια
ρύπανση, καθώς χρησιμοποιημένες
μάσκες μιας χρήσης και γάντια από
λάτεξ έχουν βρεθεί να επιπλέουν στις
παραλίες. 

Η γαλλική μη κερδοσκοπική οργάνω-
ση Opération Mer Propre, οι δραστη-
ριότητες της οποίας περιλαμβάνουν
τον τακτικό καθαρισμό της Κυανής
Ακτής, σήμανε συναγερμό στα τέλη
του Μαΐου. Οι δύτες εντόπισαν, στα νε-
ρά της Μεσογείου, αυτό που ο Joffrey
Peltier, εκ μέρους της οργάνωσης, πε-
ριέγραψε ως «απορρίμματα του κορω-
νοϊού», δηλαδή γάντια, μάσκες και
μπουκάλια απολυμαντικού χεριών ανα-
μεμειγμένα μαζί με πλαστικά ποτήρια
μιας χρήσης και κουτάκια αλουμινίου. 

Αν και οι ποσότητες μασκών και γα-
ντιών που βρέθηκαν δεν ήταν τερά-
στιες, υπάρχει η ανησυχία ότι η ανακά-
λυψη παραπέμπει σε ένα νέο είδος ρύ-
πανσης, το οποίο αναμένεται να αυξη-
θεί σε μεγάλο βαθμό, καθώς εκατομ-
μύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο κά-
νουν χρήση πλαστικών μιας χρήσης
για να προστατευθούν από τον νέο ιό. 

Μόνο στη Γαλλία, οι αρχές έχουν
παραγγείλει δύο δισεκατομμύρια μά-
σκες μιας χρήσης, αναφέρει ο Λορέν
Λομπάρντ της Opération Mer Propre.
«Γνωρίζοντας αυτό, σύντομα υπάρχει
κίνδυνος στη Μεσόγειο να υπάρχουν
περισσότερες μάσκες παρά μέδου-
σες», έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα
πλάι σε ένα βίντεο κατάδυσης που
απεικόνιζε μάσκες μπλεγμένες σε φύ-
κια και λασπωμένα γάντια στη θάλασ-
σα κοντά στο Antibes. 

Η ομάδα ελπίζει ότι οι εικόνες θα
ωθήσουν τους πολίτες στις επανα-
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χρησιμοποιήσιμες μάσκες και αντί για
πλαστικά γάντια θα πλένουν τα χέρια
τους περισσότερο. 

Δεν κινδυνεύει μόνο η Μεσόγειος
από τα απορρίμματα του κορωνοϊού.
Σύμφωνα με τον Guardian, ανάλογο
φαινόμενο καταγράφεται και στο
Χονγκ Κονγκ όπου περιβαλλοντικές
οργανώσεις εντοπίζουν «απορρίμματα
του κορωνοϊού» στις ακτές των ακατοί-
κητων νησιών Soko. Ο οργανισμός
OceansAsia, μετά από έρευνα των θα-
λάσσιων απορριμμάτων στα ακατοίκη-
τα νησιά Σόκο, ανακάλυψε δεκάδες μά-
σκες μιας χρήσης. Αν και μέρος των
σκουπιδιών μπορεί να αποδοθεί σε
αμέλεια, εικάζεται ότι ορισμένες φορές
οι ελαφριές μάσκες «πετούν» στη θά-
λασσα από τη στεριά, τα πλοία και τις
χωματερές, με τη βοήθεια του αέρα. 

Τα χρόνια που προηγήθηκαν της
πανδημίας, οι περιβαλλοντολόγοι είχαν
προειδοποιήσει για τους κινδύνους
που προκαλεί στους ωκεανούς και τη
θαλάσσια ζωή η συνεχώς αυξανόμενη
πλαστική ρύπανση. Έως και 13 εκατομ-
μύρια τόνοι πλαστικού καταλήγουν κά-
θε χρόνο στους ωκεανούς, σύμφωνα
με εκτίμηση του περιβαλλοντικού ορ-
γανισμού του ΟΗΕ για το 2018. Κάθε
χρόνο, 750,000 τόνοι πλαστικού επι-
πλέουν στη Μεσόγειο. Μια ποσότητα
που η WWF έχει χαρακτηρίσει αντίστοι-
χη με το πέταγμα 33,800 πλαστικών
μπουκαλιών στη θάλασσα κάθε λεπτό. 

Οι αριθμοί πιθανόν να αυξηθούν ση-
μαντικά, καθώς οι χώρες ανά τον κόσμο
μάχονται να ελέγξουν τον κορωνοϊό. 

Οι Αγγελοκαρχαρίες 
του Αιγαίου είναι 
στα πρόθυρα εξαφάνισης

Ο
ι Αγγελοκαρχαρίες, γνωστοί
και ως Ρίνες, είναι πεπλατυ-
σμένοι καρχαρίες που αποτε-

λούν μια από τις πιο απειλούμενες
ομάδες καρχαριών στο κόσμο. Στη Με-
σόγειο εντοπίζονται 3 από τα 22 είδη
Αγγελοκαρχαρία: η Ρίνα, η Ματόρινα
και η Ακανθορίνα. Οι μεσογειακοί πλη-
θυσμοί του Αγγελοκαρχαρία έχουν χα-
ρακτηριστεί Κρισίμως Κινδυνεύοντες
από τη Διεθνή Ένωση Προστασίας
της Φύσης (IUCN) λόγω της ραγδαίας
μείωσης του πληθυσμού τους και το-
πικών εξαφανίσεων σε διάφορα ση-
μεία της Μεσογείου.

Έτσι την 1η Διεθνή Ημέρα Αγγελο-
καρχαρία, στις 26 Ιουνίου 2020, η
iSea ανακοίνωσε την έναρξη του νέου
της προγράμματος με τίτλο «Ενίσχυ-
ση της Διατήρησης των Αγγελοκαρ-
χαριών στο Νότιο Αιγαίο», που πρό-
κειται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο
του 2020 με τη χρηματοδότηση του
Shark Conservation Fund.  

Όπως αναφέρεται σχετικά σε δελ-
τίο Τύπου της περιβαλλοντικής οργά-
νωσης iSea, οι κύριες απειλές των Αγ-
γελοκαρχαριών είναι η παρεμπίπτου-
σα αλιεία από τράτες, δίχτυα και πα-
ραγάδια βυθού καθώς και η συνολική
υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων τους.
Αν συνεχιστεί αυτή τη κατάσταση πα-
γκοσμίως και τα 22 είδη του Αγγελο-
καρχαρία θα εξαφανιστούν. Στη μείω-
ση του είδους, εκτός από την παρε-
μπίπτουσα αλιεία, συντελεί και το γε-
γονός ότι κάνουν λίγα μωρά -2 ή 3- τα
οποία μεγαλώνουν πολύ αργά

Σημειώνεται ότι το Αιγαίο αποτελεί
ίσως τη μοναδική περιοχή της Μεσο-
γείου που εντοπίζονται και τα 3 είδη,
αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό των κα-
ταγραφών που έχει εντοπίσει η οργά-

νωση έως σήμερα, προκύπτει από άτο-
μα που έχουν αλιευτεί. Μέσω του νέου
προγράμματος της iSea θα γίνει προ-
σπάθεια για την αποτελεσματικότερη
προστασία τους μέσα από την επιστη-
μονική έρευνα, την ενδυνάμωση των
εμπλεκομένων στην αλιεία και τη βελ-
τίωση του νομοθετικού πλαισίου

Κλιματιστικά εναντίον 
της υπερθέρμανσης 
του πλανήτη

Τ
ην ώρα που ο κόσμος προσπα-
θεί με τις πράσινες επενδύσεις
και τις καθαρές μορφές ενέρ-

γειας να αντιμετωπίσει την κλιματική
αλλαγή, ο παγκόσμιος πληθυσμός
βασίζεται στα κλιματιστικά για να
ανακουφιστεί από την υπερθέρμανση
του πλανήτη. Ο αριθμός των μονά-
δων κλιματισμού παγκοσμίως αναμέ-
νεται να τετραπλασιαστεί έως τα μέ-
σα του αιώνα, από 3,6 δισεκατομμύ-
ρια σε 14 δισεκατομμύρια.

Αυτό έχει ως συνέπεια ότι η Γη θα
χρειαστεί να χρησιμοποιήσει πέντε φο-
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ρές περισσότερη ενέργεια για ψύξη
από ό,τι σήμερα. Η ηλεκτρική ενέργεια
μόνο για ψύξη θα αντιστοιχεί σε περισ-
σότερο από το 80% της προβλεπόμε-
νης δυναμικότητας του Διεθνούς Ορ-
γανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ) για ανανεώ-
σιμες πηγές έως το 2050.

Σύμφωνα με νέα έκθεση από το Πρό-
γραμμα Περιβάλλοντος του Ηνωμένου
Βασιλείου και τον Διεθνή Οργανισμό
Ενέργειας (ΙΕΑ), η μετάβαση σε ενερ-
γειακά αποδοτικές συσκευές κλιματι-
σμού θα μπορούσε, τις επόμενες τέσ-
σερις δεκαετίες, να μειώσει έως και
460 δισεκατομμύρια μετρικούς τόνους
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Όπως
αναφέρει η έκθεση, ο διπλασιασμός
της ενεργειακής απόδοσης των κλιμα-
τιστικών παγκοσμίως θα μπορούσε επί-
σης να εξοικονομήσει 2,9 τρισεκατομ-
μύρια δολάρια έως το 2050, λόγω της
μείωσης του κόστους παραγωγής και
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο ΙΕΑ
δήλωσε ότι επιπλέον 1 τρισεκατομμύ-
ριο δολάρια στις δαπάνες για τα επό-
μενα τρία χρόνια θα μπορούσε να αυ-
ξήσει το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν
κατά 3,5%, να μειώσει τις παγκόσμιες
εκπομπές άνθρακα και να δημιουργή-
σει εκατομμύρια θέσεις εργασίας.

Όπως δήλωσε ο Fatih Birol, εκτελε-
στικός διευθυντής του IEA: «Καθώς οι
κυβερνήσεις αναπτύσσουν μαζικά πα-
κέτα οικονομικών κινήτρων για την
αντιμετώπιση των οικονομικών και κοι-
νωνικών επιπτώσεων της κρίσης
Covid-19, έχουν μια μοναδική ευκαιρία
να επιταχύνουν την πρόοδο στην απο-
τελεσματική, φιλική προς το κλίμα ψύ-
ξη. Τα υψηλότερα πρότυπα απόδοσης
είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά
εργαλεία που οι κυβερνήσεις πρέπει
να επιτύχουν στους ενεργειακούς και
περιβαλλοντικούς στόχους. Με τη βελ-
τίωση της απόδοσης ψύξης, μπορούν
να μειώσουν την ανάγκη για νέες μο-
νάδες παραγωγής ενέργειας, να μειώ-

σουν τις εκπομπές και να εξοικονομή-
σουν χρήματα στους καταναλωτές».

Ένας μεγάλος αριθμός ατόμων με
χαμηλό εισόδημα ή μειονότητες δεν
διαθέτουν κλιματισμό στις κατοικίες
τους, και πολλά άτομα χαμηλού εισο-
δήματος έχουν στο σπίτι τους κλιμα-
τιστικά παλιάς τεχνολογίας, τα οποία
όμως, ζημιώνουν το περιβάλλον.

Σχεδόν τρία δισεκατομμύρια
ζώα κάηκαν η εκτοπίστηκαν
στις φονικές πυρκαγιές 
της Αυστραλίας

Σ
ύμφωνα με την έκθεση του Πα-
γκόσμιου Ταμείου για τη Φύση
(WWF) που δημοσιεύτηκε στις

28 Ιουλίου 2020, σχεδόν τρία δισεκα-
τομμύρια ζώα σκοτώθηκαν ή εκτοπί-
στηκαν από τις άνευ προηγουμένου
δασικές πυρκαγιές που έπληξαν το
2019-2020 την Αυστραλία και συνι-
στούν «μια από τις χειρότερες κατα-
στροφές για την άγρια ζωή στη σύγ-
χρονη ιστορία».

Την έκθεση την συνέταξαν επιστή-
μονες από πολλά πανεπιστήμια της
Αυστραλίας. Αναφέρεται ότι στις
απώλειες για την άγρια ζωή περιλαμ-
βάνονται 143 εκατομμύρια θηλαστι-
κά, 2,46 δισεκατομμύρια ερπετά, 180
εκατομμύρια πουλιά και 51 εκατομμύ-
ρια βάτραχοι.

Οι φωτιές κατέκαψαν περισσότερα
από 115.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα
δασικής έκτασης σε όλη την Αυστρα-
λία στο τέλος του 2019 και στις αρχές
του 2020, έκταση που αναλογεί περί-
που στη μισή έκταση του Ηνωμένου
Βασιλείου, και στοίχισαν τη ζωή σε 34
ανθρώπους, ενώ κατέστρεψαν και
3.000 σπίτια. Όταν μαίνονταν ακόμη
οι πυρκαγιές το WWF είχε εκτιμήσει
ότι ο αριθμός των ζώων που είχαν
πληγεί ήταν 1,25 δισεκατομμύριο.

Όπως μας εξηγούν οι επιστήμονες,
ο βασικός λόγος που ο αριθμός των
πληγέντων ζώων αυξήθηκε είναι ότι,
αυτή τη φορά, έχουν αξιολογήσει τη
συνολική πληγείσα περιοχή αντί να
επικεντρωθούν στις περισσότερο
πληγείσες πολιτείες.

Η επικεφαλής της έκθεσης Λίλι Βαν
Ίντεν του πανεπιστημίου του Σίδνεϊ,
δήλωσε ότι αυτή είναι η πρώτη ανά-
λυση σε ολόκληρη την ήπειρο για τα
ζώα που επηρεάστηκαν από τις πυρ-
καγιές και ότι «άλλες χώρες θα μπο-
ρούν να βασιστούν σε αυτή την έρευ-
να για να βελτιώσουν τις επιπτώσεις
των πυρκαγιών οπουδήποτε». Αυτή
ήταν η μεγαλύτερη σε διάρκεια πε-
ρίοδος δασικών πυρκαγιών στη σύγ-
χρονη ιστορία της Αυστραλίας και
έπληξε περισσότερο από ποτέ δασι-
κές εκτάσεις με τους επιστήμονες να
το αποδίδουν αυτό στην κλιματική αλ-
λαγή.

Τα ευρήματα της έρευνας συνεχί-
ζουν να υποβάλλονται σε επεξεργα-
σία και η τελική έκθεση αναμένεται να
εκδοθεί στα τέλη Αυγούστου, αλλά οι
ερευνητές τονίζουν ότι ο αριθμός των
νεκρών ή εκτοπισμένων ζώων (τα τρία
δισ.) είναι απίθανο να αλλάξει.

Τεράστια οικολογική 
καταστροφή στη Ρωσία

O
Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ
Πούτιν κήρυξε σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης την πόλη
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Νορίλσκ, στην Αρκτική, μετά τη διαρ-
ροή 20.000 τόνων πετρελαίου σε παρα-
κείμενο ποταμό. Παράλληλα εξέφρασε
την οργή του για την καθυστέρηση των
τοπικών Αρχών να αντιληφθούν την κα-
ταστροφή που είχε λάβει χώρα και ακο-
λούθως να λάβουν τα απαραίτητα μέ-
τρα. Μάλιστα, ο τοπικός κυβερνήτης εί-
χε δηλώσει ότι ενημερώθηκε για το πε-
ριστατικό, μετά από «ανησυχητικές
πληροφορίες που έκαναν την εμφάνιση
τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Η ανακοίνωση του Ρώσου προέ-
δρου έγινε κατά τη διάρκεια κυβερνη-
τικής τηλεδιάσκεψης, η οποία αφο-
ρούσε την κυβερνητική αντιμετώπιση
της τεράστιας ρύπανσης, και συνο-
δεύτηκε από έντονη κριτική στη διεύ-
θυνση της εταιρείας στην οποία ανή-
κει το εργοστάσιο, για σημαντική κα-
θυστέρηση ενημέρωσης του υπουρ-
γείου Εκτάκτων Αναγκών της Ρωσίας.
Ακόμη, ο Πούτιν διέταξε να διερευνη-
θεί το περιστατικό, ενώ ο διευθυντής
του εργοστασίου ηλεκτρισμού έχει
ήδη τεθεί υπό κράτηση.

Η μεγάλη αυτή διαρροή πραγματο-
ποιήθηκε μετά την κατάρρευση μίας
δεξαμενής σε έναν σταθμό παραγω-
γής ηλεκτρικής ενέργειας, κοντά στην
πόλη της Νορίλσκ, με την τεράστια πε-
τρελαιοκηλίδα να διαχέεται στον πο-
ταμό Αμπάρναγια και τους τοπικούς
αξιωματούχους να μην «παίρνουν εί-
δηση» για δύο ολόκληρες μέρες.

Η πετρελαιοκηλίδα έχει ήδη μολύ-
νει μία έκταση 350 τετραγωνικών χι-
λιομέτρων, καθιστώντας την κατά-

σταση στην πόλη της Σιβηρίας εξαι-
ρετικά κρίσιμη. Όπως υπολογίζει η
ρωσική ρυθμιστική αρχή προστασίας
της Φύσης, οι ποσότητες των μολυ-
σματικών ουσιών που κατέληξαν στα
νερά του ποταμού ξεπερνούν τους
φυσιολογικούς δείκτες κατά δεκάδες
χιλιάδες φορές (6.000 τόνοι πετρε-
λαίου κατέληξαν στο έδαφος και
15.000 στον ποταμό).

Σύμφωνα με έναν ειδικό του Πα-
γκόσμιου Ταμείου για την Άγρια Ζωή
(World Wildlife Fund), το περιστατικό
θεωρείται ότι είναι το δεύτερο μεγα-
λύτερο επεισόδιο μόλυνσης τέτοιου
βεληνεκούς, που σημειώνεται στη
σύγχρονη ιστορία της Ρωσίας.

Απογοητευτική 
για άλλη μια χρονιά 
η Ρυθμιστική για το Κυνήγι

T
ην περίοδο που η προστασία
της βιοποικιλότητας θα έπρεπε
να αποτελεί προτεραιότητα κά-

θε χώρας, οι πολιτικές της Ελλάδας
φαίνεται να κινούνται σταθερά και με
συνέπεια προς την αντίθετη κατεύ-
θυνση. Η φετινή Ρυθμιστική Θήρας
παραβλέπει για άλλη μια φορά ζωτικά
ζητήματα για την προστασία της πα-
νίδας.

Όπως τονίζει στην ανακοίνωσή της
η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία,
επιτρέπεται και φέτος στην Ελλάδα
το κυνήγι παγκοσμίως απειλούμενων
ειδών, ενώ είναι παντελώς ασαφές με
ποιον τρόπο τεκμηριώνονται τα όρια
κάρπωσης (δηλαδή ο αριθμός των
πουλιών που επιτρέπεται να θηρεύει
ένας κυνηγός ανά ημέρα). Απειλού-
μενα σε ευρωπαϊκό επίπεδο είδη που-
λιών που περιλαμβάνονται στη φετινή
λίστα των θηρεύσιμων στην Ελλάδα
ειδών είναι η Σαρσέλα, το Σφυριχτά-
ρι, η Ψαλίδα, η Καλημάνα και η Κοκκι-
νότσιχλα, ενώ το Γκισάρι και το Τρυ-

γόνι είναι παγκοσμίως απειλούμενα
είδη. Πρόκειται δηλαδή για είδη που
αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο εξα-
φάνισης, με τον πληθυσμό μάλιστα
της Ψαλίδας στην Ελλάδα να έχει
σχεδόν καταρρεύσει, με πολύ χαμη-
λούς πλέον αριθμούς να καταγράφο-
νται κάθε χειμώνα.

Επιπλέον η φετινή Ρυθμιστική Θή-
ρας για άλλη μια χρονιά διατηρεί το
σύστημα των κλιμακωτών ημερομη-
νιών, κατά παράβαση της διεθνούς,
ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.
Το κυνήγι των πουλιών συνεχίζει να
μην έχει ενιαία λήξη, ενώ εξακολου-
θεί να ασκείται πέραν της 31ης Ιανου-
αρίου, κατά την περίοδο που ορισμέ-
να είδη έχουν ήδη ξεκινήσει το μετα-
ναστευτικό τους ταξίδι προς τους τό-
πους αναπαραγωγής τους. Ορισμένα
είδη δε, όπως ο Κότσυφας, έχουν
ήδη εισέλθει στην αναπαραγωγική
περίοδο. Σύμφωνα με τις κατευθυ-
ντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, η θήρα για είδη με παρεμ-
φερή εξωτερικά μορφολογικά χαρα-
κτηριστικά (π.χ. τσίχλες, πάπιες) ενέ-
χει σημαντικό κίνδυνο σύγχυσης κατά
την αναγνώριση και ως εκ τούτου
πρέπει να λήγει ενιαία προς αποφυγή
θανατώσεων μη θηρεύσιμων ειδών.

Η Ορνιθολογική κλείνει την ανακοί-
νωσή της, εκφράζοντας την ελπίδα
όλων των περιβαλλοντικά ευσυνείδη-
των πολιτών, για μια σαφή και επιστη-
μονικά τεκμηριωμένη ρύθμιση του
πεδίου της άσκησης θήρας στον ελ-
ληνικό χώρο.




