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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
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ΠEΡIEXOMENA
4. Συμμετοχή της Κοινωνίας στη διατήρηση της Βιοποικιλότητας.

6. Η Ηχορύπανση επηρεάζει αρνητικά τα φυτά.

8. Αστικοί λαχανόκηποι - Βιώσιμη πρακτική για τις πόλεις του μέλλοντος.

12. Διαβάσεις άγριας ζωής - Μια σωτήρια λύση.

15. Αριστολοχία η μικρόστομη

Πώς ένα μοναδικό σε όλο τον κόσμο λουλούδι της Ελλάδας παραπλανεί τα έντομα.

16. Τα διαστημικά σκουπίδια στοιβάζονται γύρω από τη Γη.

18. Πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον για τη φωτογράφιση άγριας φύσης.

20. Τα μικρότερα ποτάμια μεταφέρουν τα περισσότερα πλαστικά στους ωκεανούς.

22. Ακριβής καταμέτρηση των βαθύτερων σημείων των ωκεανών.

24. Νεροπρίονα.

26. Μικρές ειδήσεις.  
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Φωτογραφία εξωφύλλου: Καλαμοκανάς (Himantopus himantopus) στον υγρότοπο του ποταμού Καλαμά. © Παναγιώτης Δημόπουλος

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής - Εθνική Στρατηγική & Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα - Αθήνα, Απρίλιος 2014
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Tο 1992, οι παγκόσμιοι ηγέτες
συγκεντρώθηκαν στη σύνοδο
κορυφής των Ηνωμένων
Εθνών στο Ρίο ντε Τζανέιρο,
για να υπογράψουν τη σύμ-

βαση-ορόσημο για τη βιοποικιλότητα
(CBD) για την προώθηση της βιώσιμης
ανάπτυξης. Δεκαοκτώ χρόνια αργότερα,
στη σύνοδο κορυφής στο Aichi της Ια-
πωνίας, εκπρόσωποι 193 χωρών επικαι-
ροποίησαν την CBD, με τη δέσμευση 20
στόχων για μείωση των παγκόσμιων πιέ-
σεων στο φυσικό περιβάλλον μέχρι τα
τέλη του 2020. Ο στόχος νούμερο 12 σε
αυτόν τον κατάλογο, απαιτούσε την πρό-
ληψη της εξαφάνισης απειλούμενων ει-
δών, ιδιαίτερα εκείνων με φθίνοντες
πληθυσμούς, και τη βελτίωση των μέ-
τρων προστασίας τους.

Για να εξετάσει αν αυτή η δέσμευση
έχει επιτευχθεί και σε ποιο βαθμό, κα-
θώς ο χρόνος για τους στόχους της CBD
έχει λήξει, μια διεθνής ομάδα ερευνητών
με επικεφαλής επιστήμονες στο Πανεπι-
στήμιο του Newcastle στο Ηνωμένο Βα-
σίλειο, διεξήγαγε μια έρευνα για να ανα-
καλύψει πόσα είδη πουλιών και θηλα-
στικών έχουν σωθεί από την εξαφάνιση
χάρη στις προσπάθειες προστασίας. Ει-
δικότερα, οι ερευνητές θέλησαν να
προσδιορίσουν πόσες εξαφανίσεις έχουν
αποφευχθεί από το 1993, όταν τέθηκε σε
ισχύ η σύμβαση για τη βιολογική ποικι-
λότητα, και από το 2010, όταν εγκρίθη-
καν οι τελευταίοι στόχοι που σχετίζονται
με αυτήν, συμπεριλαμβανομένης της
πρόληψης της εξαφάνισης ειδών.

Η μελέτη επικεντρώθηκε μόνο σε
πτηνά και θηλαστικά, επειδή είναι οι πιο
μελετημένες ομάδες ζώων και κατά συνέ-
πεια έχουν τη μεγαλύτερη ποσότητα δια-
θέσιμων δεδομένων. Μελετήθηκαν μόνο

Ο Ιβηρικός Λύγκας (Lynx pardinus), από τα είδη που είδαν αύξηση των πληθυσμών τους,
χάρη στις προσπάθειες προστασίας τους.

είδη που περιλαμβάνονταν στην Κόκκινη
Λίστα Απειλούμενων Ειδών της Διεθνούς
Ένωσης Προστασίας της Φύσης / IUCN
και έχουν ταξινομηθεί ως «Εξαφανισθέ-
ντα στη Φύση», «Κρισίμως Κινδυνεύο-
ντα» ή «Κινδυνεύοντα» σε οποιοδήποτε
χρονικό σημείο από το 1993 και μετά.

Μετά από μια εκτεταμένη έρευνα, οι
ερευνητές διαπίστωσαν ότι τουλάχιστον
21 είδη πτηνών και επτά είδη θηλαστι-
κών έχουν σωθεί από βέβαιη εξαφάνιση
μέσω της άμεσης ανθρώπινης παρέμβα-
σης. Ταυτόχρονα, 10 είδη πτηνών και πέ-
ντε είδη θηλαστικών έχουν εξαφανιστεί
τα τελευταία 17 χρόνια ή τουλάχιστον εί-
ναι έντονα ύποπτα ότι έχουν εξαφανι-
στεί, παρά τις προσπάθειες διατήρησης
και προστασίας από κυβερνήσεις και Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις. Ωστόσο, οι

ερευνητές σημειώνουν ότι χωρίς τις πα-
ρεμβάσεις αυτές, ο ρυθμός απώλειας ει-
δών, τη χρονική αυτή περίοδο, θα ήταν
τρεις με τέσσερις φορές μεγαλύτερος.

Μεταξύ των θηλαστικών που οι επιστή-
μονες υποπτεύονται ότι έχουν εξαφανι-
στεί στην άγρια φύση από το 1993, είναι
ένα μαρσιποφόρο της Παπούα Νέας Γου-
ινέας, ένα δελφίνι γλυκού νερού από την
Κίνα και ένας πίθηκος από την Αφρική. Η
νυχτερίδα Pipistrellus murrayi και το μι-
κρό τρωκτικό Melomys rubicola, και τα
δύο από την Αυστραλία, επιβεβαιώνονται
ότι έχουν εξαφανιστεί -μια διαδικασία που
μπορεί να διαρκέσει αρκετά χρόνια για να
ολοκληρωθεί οριστικά.

Σύμφωνα με τη μελέτη, όλα τα είδη
πουλιών που εξαφανίστηκαν ζούσαν είτε
σε νησιά, όπως τα Γκαλαπάγκος και η

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΣΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 
ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

Πρόληψη της εξαφάνισης απειλούμενων ειδών
ιδιαίτερα εκείνων με φθίνοντες πληθυσμούς
και βελτίωση των μέτρων προστασίας τους
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1. Τα περισσότερα υπάρχοντα άλογα που περιγράφονται ως «άγρια», όπως το Αμερικανικό
mustang ή το Αυστραλιανό brumby, είναι ουσιαστικά άγρια άλογα που προέρχονται από εξημε-
ρωμένα ζώα που διέφυγαν και προσαρμόστηκαν στη ζωή στην άγρια φύση, παρά πραγματικά
άγρια άλογα. Το άλογο του Przewalski θεωρείται από καιρό το μόνο εναπομείναν μη εξημερω-
μένο άγριο άλογο. Η περίπτωσή του αποτελεί μια από τις πιο εμβληματικές επιτυχίες επανεισα-
γωγής. φωτό: Via Wikimedia Commons. 2. Κόνδορας της Καλιφόρνια εν πτήσει (κοιλιακή
όψη), με τις ετικέτες αναγνώρισής του. φωτό: Phil Armitage, Wikipedia. 3. Πυγμαίος
Χοίρος (Porcula salvania). φωτό: A. J. T. Johnsingh, Wikipedia. 4. Κάποτε διαδεδο-
μένος και σε μεγάλους αριθμούς, ο πληθυσμός του Παπαγάλου του Πουέρτο Ρίκο μει-
ώθηκε δραστικά κατά τον 19ο και στις αρχές του 20ού αιώνα με την καταστροφή του
μεγαλύτερου μέρους του φυσικού του οικοτόπου. Μέχρι τη δεκαετία του 1950, υπήρ-
χαν μόνο 200 παπαγάλοι στην άγρια φύση και το 1975 ο πληθυσμός έφθασε στο από-
λυτο χαμηλό των 13 ατόμων. Όμως χάρη στις προσπάθειες των επιστημόνων, ο πλη-
θυσμός τους έχει ανακάμψει. Φωτό: Tom MacKenzie Via Wikimedia Commons.

Χαβάη, είτε στην Κεντρική ή Νότια
Αμερική. Για τα νησιωτικά είδη πτηνών,
οι κύριες απειλές ήταν τα χωροκατακτη-
τικά είδη σε συνδυασμό με την απώλεια
οικοτόπων. Για τα πτηνά που εξαφανί-
στηκαν στην Κεντρική ή Νότια Αμερική,
η κύρια απειλή ήταν κυρίως η απώλεια
των οικοτόπων και η λαθροθηρία.

Τα καλά νέα είναι ότι είδη όπως ο
Ιβηρικός Λύγκας (Lynx pardinus), ο
Κόνδορας της Καλιφόρνια (Gymnogyps
californianus), ο Πυγμαίος Χοίρος (Por-
cula salvania), το άλογο του Przewalski
(Equus ferus przewalskii) από τις στέ-
πες της Μογγολίας, και ο Παπαγάλος
του Πουέρτο Ρίκο (Amazona vittata),
μεταξύ άλλων, είδαν μια αύξηση των
πληθυσμών τους, χάρη στις προσπά-
θειες προστασίας τους.

Εκτός από τη μελέτη των ζώων που
έχουν σωθεί από την εξαφάνιση τις τε-
λευταίες δεκαετίες, οι ερευνητές αξιολό-
γησαν επίσης ποιες στρατηγικές προστα-
σίας ήταν οι πιο επιτυχημένες. Μεταξύ
των πιο αποτελεσματικών μέτρων προ-
στασίας είναι ο έλεγχος των χωροκατα-
κτητικών ειδών, η προστασία των φυσι-
κών περιοχών και η διατήρηση ex-situ,
συμπεριλαμβανομένων των προγραμμά-
των αναπαραγωγής σε αιχμαλωσία.

Είκοσι από τα είδη πουλιών που μελε-
τήθηκαν, επωφελήθηκαν από τα προ-
γράμματα σε ζωολογικούς κήπους και
καταφύγια άγριας ζωής. Για παρά-
δειγμα, ο άγριος πληθυσμός του Παπα-
γάλου του Πουέρτο Ρίκο, είχε φτάσει σε
ιστορικό χαμηλό μόλις 13 ατόμων το
1975. Αλλά χάρη σε ένα εντατικό πρό-
γραμμα αναπαραγωγής σε συνθήκες
αιχμαλωσίας και μια διαδικασία επανει-
σαγωγής που ξεκίνησε το 2006 στο
Εθνικό Πάρκο Río Abajo, οι αριθμοί
του είδους έχουν επανακάμψει και σή-
μερα αριθμεί μεταξύ 80 και 100 ατόμων
σε δύο τοποθεσίες στην άγρια φύση.

Η εκτροφή αιχμάλωτων ζώων βοήθησε
επίσης να φέρει το άλογο του Przewalski
πίσω από το χείλος της καταστροφής,
μετά την εξαφάνιση του άγριου πληθυ-
σμού στη δεκαετία του 1960. Τα άλογα
αυτά κάποτε ζούσαν στις στέπες Ευρώπης
και Ασίας στη Μογγολία, το Καζακστάν,
τη Ρωσία και την Ουκρανία. Το είδος ανα-
καλύφθηκε τον 19ο αιώνα από τον Ρώσο
εξερευνητή Nikolai Przewalski. Έτσι πυ-
ροδοτήθηκε το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον
που οδήγησε σε βίαιη εκστρατεία αιχμα-

λωσίας αυτών των αλόγων. Τα κοπάδια
κυνηγήθηκαν άγρια μέχρι σχεδόν την
εξαφάνισή τους με στόχο την αιχμαλωσία
των νεαρών αλόγων, αλλά ευτυχώς δια-
σώθηκαν αρκετά ώστε το είδος τους,
έστω και σε αιχμαλωσία, να γλιτώσει την
εξαφάνιση, κάτι που είχε ήδη συμβεί στη
φύση. Σήμερα, υπάρχουν περίπου 400
άλογα του Przewalski που καλπάζουν
ελεύθερα στον αρχικό τους βιότοπο.

Ένας από τους στόχους της μελέτης
είναι να χρησιμεύσει ως σημαντική επι-
στημονική πηγή για νέες πολιτικές προ-
στασίας και διατήρησης. Να χρησιμεύ-
σει ως οδηγός για την αντιμετώπιση των

αιτιών που οδηγούν στην εξαφάνιση ει-
δών, όπως η απώλεια οικοτόπων μέσω
της γεωργικής επέκτασης. Ένα άλλο βα-
σικό σημείο είναι να επικεντρωθούν οι
δράσεις προστασίας και ανάκαμψης στα
πιο απειλούμενα είδη, που βρίσκονται
ήδη πολύ κοντά στην εξαφάνιση.

Πηγή: Bolam, F. C., Mair, L., Angelico,
M., Brooks, T. M., Burgman, M., Hermes,
C., … Butchart, S. H. (2020). How many
bird and mammal extinctions has recent
conservation action prevented? Conser-
vation Letters, e12762.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΣΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 
ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ
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Όλο και περισσότερες μελέτες
δείχνουν ότι πτηνά και άλλα
ζώα αλλάζουν τη συμπεριφορά
τους εξαιτίας της ανθρωπογε-
νούς ηχορύπανσης, που προ-

καλείται μεταξύ άλλων, από τα αυτοκίνητα ή
τα μηχανήματα των οικοδομών. Σύμφωνα με
τους συντάκτες μιας νέας μελέτης, η ηχορύ-
πανση επηρεάζει έμμεσα και τα φυτά, καθώς
πολλά ζώα επικονιάζουν τα φυτά και τρώνε ή
διασπείρουν τους σπόρους τους. Η νέα με-
λέτη από την Πολυτεχνική Σχολή της Καλι-
φόρνια, διαπίστωσε ότι η ανθρώπινη ηχορύ-
πανση επηρεάζει την ποικιλομορφία της φυ-
τικής ζωής σε ένα οικοσύστημα, ακόμα και
μετά την καταστολή του θορύβου. Αυτή εί-
ναι η πρώτη μελέτη που διερευνά τις μακρο-
πρόθεσμες επιπτώσεις του θορύβου στις φυ-
τικές κοινότητες και δημοσιεύτηκε στα Πρα-
κτικά της Βασιλικής Εταιρείας Β.

Για να διερευνήσουν τις μακροπρόθεσμες
περιβαλλοντικές επιπτώσεις του επίμονου θο-
ρύβου, οι ερευνητές επέλεξαν την Περιφέρεια
Rattlesnake Canyon Habitat Management στο
Νέο Μεξικό. Στην περιοχή αυτή των νοτιο-
δυτικών Ηνωμένων Πολιτειών, που κυριαρ-
χείται από δασική βλάστηση, υπάρχει μεγά-
λος αριθμός γεωτρήσεων φυσικού αερίου,
μερικές από τις οποίες έχουν συμπιεστές που
λειτουργούν συνεχώς και παράγουν χρόνιο
θόρυβο έως και εκατό ντεσιμπέλ. Εκατό ντε-
σιμπέλ είναι τόσο δυνατός θόρυβος σαν να
στεκόμαστε δίπλα στις σιδηροδρομικές
γραμμές καθώς περνάει το τρένο. Άλλες γεω-
τρήσεις λειτουργούν χωρίς συμπιεστές.

Η κάλυψη της βλάστησης και η ανθρώπινη
δραστηριότητα και στους δύο τύπους γεω-
τρήσεων είναι παρόμοιες -έτσι το 2007 μια
ομάδα ερευνητών συνέκρινε τη βλάστηση
και στις δυο περιπτώσεις, διαπιστώνοντας ότι
η ηχορύπανση έβλαψε το οικοσύστημα. Συ-
γκεκριμένα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι
υπήρχαν 75% λιγότερα φυτά πεύκου pinyon
σε θορυβώδεις τοποθεσίες σε σχέση με τις
ήσυχες. Αυτό πιθανότατα οφείλεται στο ότι ο
θόρυβος απομακρύνει την κίσσα του Wood-
house (Aphelocoma woodhouseii), η οποία
φυτεύει χιλιάδες σπόρους πεύκου, ενώ τα
αποθηκεύει για φαγητό κατά τους χειμερι-

νούς μήνες. Εν τω μεταξύ, τα κολίμπρια ευη-
μερούσαν εν μέσω του θορύβου, γεγονός που
οδήγησε σε αυξημένη επικονίαση των χαμη-
λών φυτών και των λουλουδιών. 

Μετά από δώδεκα χρόνια, οι ερευνητές προ-
σπάθησαν να αξιολογήσουν τις μακροπρόθε-
σμες οικολογικές επιπτώσεις αυτού του θορυ-
βώδους οικοσυστήματος. Επανεξέτασαν τα οι-
κόπεδα αφού συγκέντρωσαν τα αρχικά δεδο-
μένα για να προσδιορίσουν εάν τα προηγουμέ-
νως αναφερθέντα μοτίβα ανάπτυξης των δεν-
δρυλλίων πεύκων pinyon επέμεναν. Επίσης
συμπεριελάμβαναν αναλύσεις άλλων ειδών
δέντρων, όπως του γιουνίπερου της Γιούτα,
καθώς και άλλων φυτών. Ωστόσο, από τα 115
οικόπεδα που αρχικά ερευνήθηκαν, μερικά εί-
χαν αλλάξει από θορυβώδη σε ήσυχα, επειδή
οι συμπιεστές είχαν αφαιρεθεί και αντίστροφα.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα πεύκα
pinyon ήταν λιγότερα σε θορυβώδεις περιο-

χές (σύμφωνα με τα ευρήματα του 2007) και
τα δενδρύλλια του ίδιου είδους (φυτά ηλι-
κίας μεταξύ δύο και 12 ετών) ήταν επίσης
λιγότερο άφθονα στις θορυβώδεις περιοχές.
Το ίδιο μοτίβο παρατηρήθηκε στα φυτά του
γιουνίπερου της Γιούτα.

Ακόμα και στα οικόπεδα που από θορυβώδη
είχαν μετατραπεί σε ήσυχα, η ερευνητική
ομάδα διαπίστωσε ότι σε αυτές τις περιοχές
υπήρχαν λιγότερα δενδρύλλια πεύκου pinyon
σε σύγκριση με τις ανέκαθεν ήσυχες περιοχές.
Η μείωση των δενδρυλλίων προκύπτει από τη
στιγμή που ο χώρος ήταν θορυβώδης, αλλά η
μείωση των δενδρυλλίων αποκάλυψε ότι οι
σπόροι πεύκου pinyon δεν είχαν ακόμη βλα-
στήσει παρά τη διακοπή του θορύβου. 

Στα οικόπεδα που ήταν προηγουμένως θο-
ρυβώδη αλλά έγιναν ήσυχα, οι ερευνητές
παρατήρησαν καλύτερη ανάπτυξη για τους
γιουνίπερους της Γιούτα σε σχέση με τα

Η ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ 
ΕΠΗΡΕΑζΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΤΑ φΥΤΑ

Η ηχορύπανση επηρεάζει έμμεσα και τα φυτά, καθώς πολλά ζώα επικονιάζουν τα φυτά 
και τρώνε ή διασπείρουν τους σπόρους τους.
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Τα πεύκα pinyon αναπτύσσονται στη νοτιοδυτική Βόρεια Αμερική, ειδικά 
στο Νέο Μεξικό, την Αριζόνα και τη Γιούτα. Φωτό: Wikimedia Commons.

πεύκα pinyon. Αυτός ο ανόμοιος ρυθμός
ανάκαμψης θα μπορούσε να αποδοθεί στα
διαφορετικά είδη ζώων-διασκορπιστών σπό-
ρων για κάθε φυτό.

Η μελέτη υποθέτει ότι ο πιθανότερος λό-
γος που το πεύκο pinyon έχει μειωθεί είναι
ότι η κίσσα του Woodhouse δεν έχει επιστρέ-
ψει στην πρώην θορυβώδη περιοχή και έτσι
δεν διασκορπίζει τους σπόρους. Τα πεύκα
pinyon εξαρτώνται από τις κίσσες του Wood-
house για να μεταφέρουν τους σπόρους τους
μακριά από το γονικό δέντρο και οι κίσσες
του Woodhouse είναι γνωστό ότι αποφεύ-
γουν τον θόρυβο. Οι κίσσες του Woodhouse
τρώνε τους σπόρους του pinyon, αλλά τους
θάβουν επίσης για τους φυλάξουν για αργό-
τερα. Πολλές φορές ξεχνούν μερικούς από
τους σπόρους οι οποίοι φυτρώνουν, και αυτό
κρατά το δάσος αναγεννημένο.

Οι κίσσες του Woodhouse είναι έξυπνα
πουλιά, έχουν επεισοδιακή μνήμη και μπο-
ρούν να θυμούνται αρνητικές εμπειρίες. Αν
λοιπόν επισκέφθηκαν μια περιοχή πριν από
μερικά χρόνια και ήταν θορυβώδης, τότε θα
το θυμούνται και δεν θα επιστρέψουν σε αυ-
τήν την περιοχή. Μπορεί να χρειαστεί χρό-
νος για τα είδη αυτά να ανακαλύψουν ξανά
αυτές τις προηγουμένως θορυβώδεις περιο-
χές και οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν πόσο
καιρό μπορεί να πάρει αυτό.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης διαφο-
ρές στα σπορόφυτα των γιουνίπερων και
στις κοινότητες ανθοφόρων φυτών, ανάλογα
με τα τρέχοντα επίπεδα θορύβου και με το
αν τα επίπεδα θορύβου είχαν αλλάξει πρό-
σφατα επειδή μετακινήθηκαν οι θορυβώδεις
συμπιεστές. Οι τοποθεσίες με μεγαλύτερο
θόρυβο είχαν λιγότερα φυτά γιουνίπερων
και διαφορετικούς τύπους φυτών από τις
ήσυχες τοποθεσίες. Λόγω της πολυπλοκότη-
τας των οικοσυστημάτων, η αιτία αυτών των
αλλαγών είναι ακόμα άγνωστη.

Τα αποτελέσματα της μελέτης αποκαλύ-
πτουν ότι η έκθεση στον θόρυβο μεταβάλλει
με πολλούς τρόπους τις κοινότητες των φυ-
τών. Οι ερευνητές έχουν παρατηρήσει επίσης
μεγάλες αλλαγές στις φυτικές κοινότητες
μέσω αλλαγών στην αφθονία των θάμνων και
των μονοετών φυτών. Πιθανολογείται ότι αυ-
τές οι αλλαγές αντανακλούν τις επιπτώσεις
του θορύβου στα ζώα που τρώνε φυτά, όπως
ελάφια, άλκες και διάφορα έντομα, καθώς και
στους πολλούς επικονιαστές που είναι σημα-
ντικοί για την αναπαραγωγή των φυτών. Η
έρευνα ουσιαστικά δείχνει ότι οι συνέπειες
του θορύβου είναι εκτεταμένες και αντηχούν
σε όλο το οικοσύστημα μέσω πολλών ειδών.

Οι μελλοντικές μελέτες σκοπεύουν να
προσφέρουν μια πιο λεπτή ματιά στο πώς ο
θόρυβος προκαλεί αυτές τις αλλαγές στο οι-

κοσύστημα. Οι ερευνητές θέλουν να μάθουν
περισσότερα για το ποια φυτοφάγα ζώα, δια-
σκορπιστές σπόρων και επικονιαστές απο-
φεύγουν ή προσελκύονται από τον θόρυβο
και πώς οι αλλαγές στη συμπεριφορά των
εντόμων και των ζώων αλληλεπιδρούν και
επηρεάζουν τις φυτικές κοινότητες.

Πηγή: Phillips, J. N., Termondt, S. E., &
Francis, C. D. (2021). Long-term noise
pollution affects seedling recruitment and
community composition, with negative effects
persisting after removal. Proceedings of the
Royal Society B, 288(1948), 20202906.

Η κίσσα του Woodhouse 
είναι το είδος που διασκορπίζει 

τους σπόρους των πεύκων pinyon 
και αποφεύγει τις θορυβώδεις περιοχές.

Φωτό: Peter Wallack, 
Wikimedia Commons.
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Με τον όρο «αστική γεωρ-
γία» (urban farming) εννο-
ούμε οποιαδήποτε μορφή
γεωργικής δραστηριότη-
τας εφαρμόζεται μέσα σε

αστικό περιβάλλον, αλλά και οποιαδήποτε
καλλιέργεια εδώδιμων φυτών σε κήπους ή
μπαλκόνια. Η αστική γεωργία μοιάζει να εί-
ναι ένας παράδοξος συνδυασμός καθώς συ-
νταιριάζει δύο ετερόκλητους κόσμους, τον
αστικό και τον αγροτικό. Κι όμως, η αστικο-
ποίηση του παγκόσμιου πληθυσμού, σε
συνδυασμό με τη διαρκώς αυξανόμενη ζή-
τηση για φρέσκα φρούτα και λαχανικά, έχει
οδηγήσει εδώ και δεκαετίες πολλές μεγάλες
πόλεις, σε όλο τον κόσμο, στην υιοθέτηση
προγραμμάτων αστικής γεωργίας, με ιδιαί-
τερα θετικά μέχρι στιγμής αποτελέσματα. Η
ραγδαία αύξηση των τιμών των τροφίμων,
τα διάφορα διατροφικά σκάνδαλα και οι οι-
κονομικές κρίσεις, έχουν οδηγήσει πολλούς
αστούς στο να γίνουν «αγρότες των πό-
λεων» και να παράγουν οι ίδιοι την τροφή
τους. Δεδομένου ότι ο αστικός πληθυσμός
αναμένεται να φθάσει τα 5,5 δις, δηλαδή το
85% του συνολικού πληθυσμού της γης η
αστική καλλιέργεια αποκτά ενδιαφέρον ως
τρόπος επίλυσης των επισιτιστικών προβλη-
μάτων που μπορεί εν δυνάμει να προκαλέ-
σει η εντατικοποίηση της αστικοποίησης.

Η πρακτική της ανάπτυξης μικρής κλίμα-
κας γεωργικών δραστηριοτήτων σε αστικά
κέντρα δεν είναι καινούργιο φαινόμενο, κα-
θώς εφαρμοζόταν από τα αρχαία ακόμη
χρόνια σε αρκετές περιοχές του πλανήτη.
Ανάλογα με την περιοχή και τις ιδιαίτερες
περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομι-
κές συνθήκες του κάθε τόπου, οι άνθρωποι
κυρίως των μικρών αστικών κέντρων συνή-
θιζαν να διατηρούν έναν οικιακό λαχανό-
κηπο, στον οποίο καλλιεργούσαν λαχανικά
και μικρά οπωροφόρα δένδρα, με στόχο την
επίτευξη μιας σχετικής αυτάρκειας σε επί-
πεδο νοικοκυριού. Συναντάται ως πρακτική
σε πολλά αστικά κέντρα της αρχαιότητας,
στην Αίγυπτο, στο Μάτσου Πίκτσου στο
Περού, στην αρχαία Αθήνα, στην Βαβυλω-
νία και αλλού. 

Κατά τη βιομηχανική επανάσταση, η
αστική γεωργία εγκαταλείφθηκε εν μέρει,

Ένα αστικό αγρόκτημα στο Σικάγο. Linda from Chicago, via Wikimedia Commons.

αφού νέες μέθοδοι παραγωγής και συντή-
ρησης τροφίμων (κονσέρβα), σε συνδυα-
σμό με νέες μεθόδους μεταφοράς (σιδηρό-
δρομος), έκαναν την εξεύρεση τροφής πιο
προσιτή στους αστούς. Επιπλέον, το χτί-
σιμο πολυκατοικιών και η υπερβολική
χρήση τσιμέντου εξαφάνισαν κάθε διαθέ-
σιμη προς καλλιέργεια έκταση.

Η έκρηξη της αστικής γεωργίας σε Ευ-
ρώπη και Αμερική ήταν αποτέλεσμα των
μεγάλων πολέμων που ανάγκασε τις κυβερ-
νήσεις να ωθήσουν τους αστικούς πληθυ-
σμούς σε καλλιέργεια φρούτων και λαχανι-
κών ώστε να ισοσκελισθούν οι μεγάλες
ανάγκες των στρατιωτικών δυνάμεων που
πολεμούσαν. Οι «κήποι της ανακούφισης»
εμφανίστηκαν στις Η.Π.Α. κατά το κραχ
του 1929-1930 και στόχευαν στην εξασφά-
λιση τροφής κι εργασίας των ευπαθών κοι-
νωνικών ομάδων αλλά και την ψυχολογική
ανάταση των κατοίκων ομάδων αλλά και
στην ψυχολογική ανάταση των κατοίκων
των πόλεων. Αντίστοιχα οι «κήποι της νί-
κης» εμφανίστηκαν κατά την περίοδο των

παγκοσμίων πολέμων, σε Η.Π.Α., Καναδά,
Ην. Βασίλειο, ως μια οργανωμένη προσπά-
θεια αποφυγής των επισιτιστικών κρίσεων
που σίγουρα θα προέκυπταν εξ αιτίας των
πολέμων.

Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η
ανάγκη για ανάπτυξη γεωργικών δραστη-
ριοτήτων εντός των αστικών κέντρων περιο-
ρίστηκε σημαντικά λόγω της μαζικής παρα-
γωγής τροφίμων και της οικονομικής προό-
δου που χαρακτήριζε τις περισσότερες κοι-
νωνίες του δυτικού κόσμου. Στις περισσότε-
ρες περιπτώσεις, καθώς ο δευτερογενής και
ο τριτογενής τομέας της οικονομίας ήρθαν
στο προσκήνιο της αστικής ανάπτυξης, οι
γεωργικές δραστηριότητες «εξοστρακίστη-
καν» από τα όρια των αστικών χώρων.

Τα τελευταία χρόνια όμως, η συνεχής οι-
κοδομική δραστηριότητα έφερνε έλλειψη
χώρων πρασίνου και σε συνδυασμό με διά-
φορες οικονομικές κρίσεις και φαινόμενα
κοινωνικής και οικονομικής ανέχειας
ωθούσε τη δημιουργία ή επέκταση των
αστικών λαχανόκηπων. Πολλοί βέβαια άν-

ΑΣΤΙΚΟΙ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ
ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ γΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΣΤΙΚΟΙ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ
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θρωποι καλλιεργούν πλέον όχι μόνο από
βιοτική ανάγκη, αλλά και για διασκέδαση ή
απλά ευχαρίστηση. Οι αστικοί λαχανόκηποι
που αποτελούν δομικό στοιχείο της αστικής
γεωργίας άλλωστε θα μπορέσουν αναμφι-
σβήτητα να αναβαθμίσουν την ποιότητα
ζωής σε μία πόλη. Σε πρώτη φάση επανα-
προσδιορίζεται η σχέση των ανθρώπων με
το περιβάλλον και σε επόμενη εξυπηρετού-
νται και οι εκάστοτε ανάγκες (τροφή, χόμπι,
σωματική άσκηση). Ως γνωστόν ο σύγχρο-
νος κάτοικος της πόλης έχει απωλέσει σε
μεγάλο βαθμό τη σχέση του με το φυσικό
περιβάλλον και τη γεωργική γη και δυστυ-
χώς έχει την τάση να αποφεύγει την πρωτο-
γενή παραγωγή. Η ευαισθητοποίηση όμως
των τελευταίων ετών και η στροφή προς τα
βιολογικά προϊόντα συνέβαλλε στην ανά-
πτυξη της αστικής γεωργίας εν γένει και
φυσικά των αστικών λαχανόκηπων 

Στη χώρα μας, ο θεσμός αυτός κάνει τα

Ηλιοβασίλεμα στους περιαστικούς κήπους
του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην Θέρμη.

Soultouko, via Wikimedia Commons.
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πρώτα του βήματα στα πρώτα κιόλας χρό-
νια της κρίσης με δήμους, όπως αυτοί της
Αλεξανδρούπολης, του Αμαρουσίου, της
Βέροιας, της Έδεσσας, της Θέρμης, της Κα-
βάλας, της Καλαμάτας, της Κομοτηνής, της
Λάρισας, της Λέσβου, της Ρόδου, των Σερ-
ρών, των Τρικάλων και της Τρίπολης να
παραχωρούν εκτάσεις γης στους δημότες
τους για την παραγωγή «αστικής σοδειάς».
Οι πρώτες απόπειρες δημιουργίας αστικών
λαχανόκηπων στην Ελλάδα αποτελούν σχε-
τικά πρόσφατο φαινόμενο και συνδέονται
έντονα με την κρίση, ακολουθώντας όμως
τις τάσεις των κινημάτων σε διεθνές επί-
πεδο. Οι πρώτες ομάδες εμφανίστηκαν το
2011 από κινήματα πολιτών που δημιούρ-
γησαν και λειτουργούν λαχανόκηπους σε
ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους που ήταν
παρατημένοι και αναξιοποίητοι (π.χ. ομάδα
αστικών και περιαστικών καλλιεργητών
ΠΕΡ.ΚΑ στην Θεσσαλονίκη, αυτό-διαχειρι-
ζόμενος αγρός Ελληνικού στην Αθήνα).
Μετά από λίγο καιρό ακολούθησαν οι δή-
μοι και άλλοι φορείς (π.χ. Λαχανόκηποι
Α.Π.Θ.) που οργάνωσαν εκτάσεις με κα-
τάλληλες υποδομές και τις διέθεσαν στους
πολίτες προσφέροντάς τους τη δυνατότητα
να καλλιεργήσουν μία μικρή έκταση άλ-
λοτε δωρεάν και με κοινωνικά κριτήρια και
άλλοτε με συμβολική ετήσια πληρωμή.

Στις μέρες μας, η αστική γεωργία εξα-
πλώνεται συνεχώς σε πολλές πόλεις ανα-
πτυσσόμενων χωρών, ως εναλλακτική λύση
απέναντι στις οικονομικές κρίσεις που,
εκτός από τις πόλεις, υποβαθμίζουν και το
διατροφικό προφίλ των πολιτών. Στις ανα-
πτυγμένες χώρες, η αστική γεωργία αποτε-
λεί μια δημιουργική επανασύνδεση των κα-
τοίκων των πόλεων με τη φύση, ενώ αυτή η
αύξηση της αστικής χλωρίδας συμβάλλει
και στην αντιμετώπιση της ρύπανσης.

Πρώτα απ’ όλα όμως, η αστική γεωργία
ενισχύει την επάρκεια τροφίμων της τοπι-
κής κοινωνίας και φέρνει τα προϊόντα πολύ
κοντά στις τοπικές αγορές. Εξασφαλίζει
τρόφιμα σε πολλές οικογένειες που διαφο-
ρετικά θα είχαν πρόβλημα διατροφής, ενώ
παράλληλα προσφέρει εργασία τοπικά. Συ-
νεισφέρει επίσης στη στήριξη αδύναμων
και φτωχοποιημένων τμημάτων του πληθυ-
σμού. Πρασινίζει και ομορφαίνει τις πόλεις,
αξιοποιεί ένα μεγάλο μέρος των απορριμ-
μάτων (κομπόστ) και προσφέρει μεγάλη
ποικιλία φρέσκων λαχανικών. Η επιστροφή
του λαχανόκηπου στις πόλεις μειώνει επί-
σης τις δαπάνες μεταφοράς τροφίμων από
μεγάλες αποστάσεις με συνέπεια τη μείωση
της τιμής πολλών προϊόντων και τον περιο-
ρισμό των καυσαερίων από τα μέσα μετα-
φοράς. Η αστική γεωργία ενισχύει επίσης

τη βιοποικιλότητα. Ενθαρρύνει τη συνεχή
παραγωγή σπάνιων ποικιλιών λαχανικών
και φρούτων, που ανταποκρίνονται καλύ-
τερα στις τοπικές συνθήκες. Οι μικροί καλ-
λιεργητές τείνουν να καλλιεργούν μεγαλύ-
τερη ποικιλία φυτών από τους μεγαλοπαρα-
γωγούς, διατηρώντας έτσι στη ζωή σπάνιες
ποικιλίες που διαφορετικά θα εξαφανίζο-
νταν. Η αυξημένη αυτή ποικιλότητα της
αστικής παραγωγής προσελκύει με τη σειρά
της μια ποικιλία πουλιών και μικρών ζώων
που διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να επι-
ζήσουν στο αστικό περιβάλλον. 

Μια ακόμα θετική πλευρά της αστικής γε-
ωργίας είναι ότι ενισχύει και υποστηρίζει
νέες μορφές επιχείρησης και ευκαιρίες απα-
σχόλησης. Σ’ αυτές περιλαμβάνονται η κη-
πευτική, ο εφοδιασμός με σπόρους, εργα-
λεία, λιπάσματα κ.λπ., η παραγωγή και
εμπορία κομπόστ και το εμπόριο και η δια-
νομή κηπευτικών προϊόντων. Οι αστικές
φάρμες και λαχανόκηποι στηρίζουν επίσης
συνεταιρισμούς καλλιεργητών-καταναλω-
τών και συστήματα ανταλλαγής (τράμπας)
προϊόντων, ενθαρρύνουν τη συμμετοχή σε
κοινές δραστηριότητες και αυξάνουν τον το-
πικό έλεγχο πάνω στην παραγωγή τροφί-
μων. Επίσης, η αστική γεωργία μπορεί να γί-
νει πυλώνας καινοτομίας, αφού ο περιορι-
σμένος χώρος ευνοεί την ανάπτυξη νέων
καλλιεργητικών τεχνικών αιχμής, όπως οι
κάθετες φυτεύσεις (vertical farming), τα φυ-
τεμένα δώματα, οι υδροπονικές/αεροπονικές
εγκαταστάσεις, η πολυκαλλιέργεια, η κο-
μποστοποίηση οικιακών απορριμμάτων κ.ά.

Επιπλέον η αστική γεωργία δρα ευεργε-
τικά στην ψυχική και σωματική υγεία των
πολιτών. Η καθημερινή χειρωνακτική εργα-
σία βοηθά στη μείωση της παχυσαρκίας και
των καρδιαγγειακών νοσημάτων, ενώ η
επαφή με τη φύση προάγει την αισθητική
και την ηρεμία, τη μείωση του άγχους και
καλύτερη συνολική ψυχική υγεία, δεδομέ-
νης της αλληλεπίδρασης με τη φύση μέσα
από έναν κήπο. Οι αστικοί λαχανόκηποι θε-
ωρούνται πηγή χαλάρωσης από τις εντάσεις
που παράγει η ζωή στην πόλη, και προσφέ-
ρουν φυσικό χώρο, καταφύγιο σε πυκνοκα-
τοικημένες αστικές περιοχές. Πολλοί λαχα-
νόκηποι διευκολύνουν μέσω της συνεργα-
σίας, τη βελτίωση των κοινωνικών δικτύων
στο πλαίσιο της κοινότητας, παρέχοντας το
συμβολικό κεντρικό σημείο γύρω από το
οποίο δραστηριοποιείται μικρό ή μεγάλο
μέρος του κοινοτικού πληθυσμού, παράγο-
ντας ικανοποίηση και υπερηφάνεια για το
τοπικό αποτέλεσμα

Στη σύγχρονη πραγματικότητα των αστι-

Μια επίδειξη κηπουρικής στη Νέα Υόρκη, 1922
Johnston, Frances Benjamin, 1864-1952, photographer, 

via Wikimedia Commons
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Μικρό αστικό αγρόκτημα 
στο Άμστερνταμ.

Kaz Alting, via Wikimedia Commons.

Ειδικότερα, η πιθανή αφομοίωση βαρέων
μετάλλων (π.χ. μόλυβδος, αρσενικό) από τα
φυτά διαμέσου μολυσμένων αστικών εδα-
φών είναι ένας παράγοντας που σε κάθε πε-
ρίσταση πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Γι’
αυτό προτού ξεκινήσει οποιαδήποτε αστική
γεωργική δραστηριότητα, είναι απαραίτητες
εδαφολογικές μελέτες για παρουσία βαρέων
μετάλλων και τοξικών ενώσεων. 

Σε κάθε περίπτωση, η αστική γεωργία εί-

ναι το μέλλον των πόλεων και, σε κάποια
στιγμή, είτε από επιλογή είτε αναγκαστικά,
θα επανέλθουμε στην παραγωγή τροφίμων
που έχουμε ξεχάσει εδώ και δεκαετίες.
Αυτό θα βελτιώσει την όψη των πόλεων, θα
ωφελήσει την υγεία και τη ζωή μας, ενώ θα
μας μετατρέψει από καταναλωτές σε παρα-
γωγούς, καθιστώντας μας πιο υπεύθυνους
και συνειδητοποιημένους για τη φύση,
αλλά και τη διατροφή μας.

κών κέντρων υπάρχουν κάποιοι παράγοντες
οι οποίοι λειτουργούν περιοριστικά στην
άσκηση και ανάπτυξη γεωργικών δραστη-
ριοτήτων μικρής κλίμακας εντός των πό-
λεων. Αρχικά, μια σημαντική παράμετρος
που σε αρκετές περιπτώσεις δυσχεραίνει
την ανάπτυξη της αστικής γεωργίας είναι τα
διάφορα θεσμικά, νομικά, διοικητικά και
γραφειοκρατικά προβλήματα τα οποία
υπεισέρχονται στις χρήσεις γης εντός του
αστικού ιστού. Πολλές φορές μάλιστα, οι
κυβερνήσεις παρεμβαίνουν στην αστική γε-
ωργία συνήθως για να την περιορίσουν και
αυτό γιατί οι αστικές φάρμες και λαχανόκη-
ποι πολλές φορές ενοχλούν τα συμφέροντα
του υπάρχοντος συστήματος. Σε μερικές
πόλεις στο εξωτερικό η προκατάληψη αυτή
οδήγησε τους δημάρχους να επιβάλουν
πρόστιμα ή να ξηλώσουν αστικούς λαχανό-
κηπους. Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα
που αντιμετωπίζουν οι «κηπουροί των πό-
λεων» είναι ότι δεν έχουν ιδιοκτησία στη γη
που καλλιεργούν και πολύ λίγες χώρες
έχουν επίσημα προγράμματα στήριξης και
ενίσχυσης της αστικής γεωργίας.

Άλλος ένας σημαντικός πειοριστικός πα-
ράγοντας είναι η ρύπανση του αστικού περι-
βάλλοντος. Τα καυσαέρια, τα οικιακά απορ-
ρίμματα, η εγγύτητα σε βιομηχανίες ρυπαί-
νουν την αστική γη με χημικές ενώσεις που
είναι βλαβερές για τον άνθρωπο οι οποές
μπορούν να αποροφηθούν από τα λαχανικά.

Μια εμπνευσμένη αστική φάρμα δημιουργήθηκε στη Νέα Υόρκη 
με σκοπό να διδάσκονται τα παιδιά της πόλης πώς να φυτέψουν, να ποτίσουν, 

να συλλέξουν, πώς να καλλιεργήσουν φρούτα, βότανα και λαχανικά χωρίς φυτοφάρμακα.

Οι αστικές φάρμες και λαχανόκηποι στηρίζουν συνεταιρισμούς καλλιεργητών-καταναλωτών
και συστήματα ανταλλαγής προϊόντων, ενθαρρύνουν τη συμμετοχή σε κοινές δραστηριότητες 

και αυξάνουν τον τοπικό έλεγχο πάνω στην παραγωγή τροφίμων.

in
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bi
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Οι αυτοκινητόδρομοι αποτε-
λούν μία από τις βασικότερες
αιτίες της απώλειας της βιο-
ποικιλότητας και της υπο-
βάθμισης της λειτουργίας

των οικοσυστημάτων παγκοσμίως, ιδίως
όταν εισέρχονται σε φυσικά οικοσυστή-
ματα και πρώην αδιατάρακτες περιοχές. Τα
ενδιαιτήματα των ειδών συρρικνώνονται
και οι πληθυσμοί των άγριων ζώων απομο-
νώνονται. Η θνησιμότητα της άγριας πανί-
δας από προσκρούσεις σε οχήματα στο
οδικό δίκτυο αυξάνεται. 

Οι συγκρούσεις άγριων ζώων με οχή-
ματα έχουν σημαντικό κόστος για τους
πληθυσμούς των άγριων ζώων και προκα-
λούν εκτός από οικονομικές ζημιές, τραυ-
ματισμούς και θανάτους ανθρώπων. Για να
καταλάβουμε το μέγεθος του προβλήμα-
τος, μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες συμ-
βαίνουν περισσότερα από ένα εκατομμύριο
τέτοια δυστυχήματα ετησίως, στα οποία
εκτός από τα ζώα τραυματίζονται και οι άν-
θρωποι -περίπου 200 πεθαίνουν κάθε
χρόνο, σύμφωνα με την Εθνική Αρχή
Ασφάλειας Κυκλοφορίας. Και ο αριθμός
αυτών των θανατηφόρων ατυχημάτων αυ-
ξάνεται συνεχώς. Επιπλέον, στις Η.Π.Α.
υπάρχουν 21 απειλούμενα είδη, των
οποίων η επιβίωση απειλείται περαιτέρω
από τη θνησιμότητα των αυτοκινητιστικών
ατυχημάτων, όπως τα ελάφια Key στη
Florida, τα πρόβατα bighorn στην Califor-
nia και οι κόκκινες χελώνες στην Alabama.
Στην Ελλάδα, την περίοδο 2009-2020 σκο-
τώθηκαν 116 αρκούδες, δηλαδή σχεδόν το
1/4 του πληθυσμού της αρκούδας. Τα πε-
ρισσότερα ατυχήματα καταγράφηκαν στην
Δ. Μακεδονία. Στην πορεία η Εγνατία
Οδός ΑΕ υλοποίησε ένα πρόγραμμα παρα-
κολούθησης, τοποθέτησε έναν ψηλό και
ενισχυμένο φράκτη και δημιούργησε 149
υπόγεια περάσματα για τα άγρια ζώα.

Τα περιβαλλοντικά προβλήματα που
σχετίζονται με τους δρόμους, όπως η θνη-
σιμότητα της άγριας πανίδας και o κατα-
κερματισμός των οικοτόπων, σε συνδυα-
σμό με το σημαντικό ανθρώπινο και οικο-
νομικό κόστος που προκύπτει από τις συ-
γκρούσεις άγριων ζώων με οχήματα έχουν

προκαλέσει επιστήμονες, μηχανικούς και
τις αρχές μεταφορών να εξετάσουν μια
σειρά μέτρων για των μετριασμό των προ-
αναφερθέντων προβλημάτων.

Από τις διαθέσιμες επιλογές, οι δομές
που είναι γνωστές ως διελεύσεις άγριας
ζωής είναι οι πιο επιτυχημένες στη μείωση
τόσο του κατακερματισμού των οικοτόπων
όσο και των συγκρούσεων των οχημάτων
με άγρια ζώα που προκαλούνται από τους
δρόμους. Οι διελεύσεις άγριας ζωής είναι
περάσματα κάτω ή πάνω από δρόμους, που
έχουν σχεδιαστεί για να διευκολύνουν την
ασφαλή μετακίνηση της άγριας πανίδας.
Τα τελευταία χρόνια, οι επιστήμονες έχουν
υποστηρίξει τις διελεύσεις άγριας ζωής σε
συνδυασμό με τις περιφράξεις στις άκρες
του δρόμου ως έναν τρόπο αύξησης της
διαπερατότητας του δρόμου και της συνδε-
σιμότητας των οικοτόπων, μειώνοντας πα-
ράλληλα τις συγκρούσεις άγριων ζώων με
οχήματα. Οι διελεύσεις άγριας ζωής είναι ο
όρος-ομπρέλα που περιλαμβάνει υπόγειες
διαβάσεις, διαβάσεις, οικολογικές γέφυρες,
σήραγγες αμφιβίων/μικρών θηλαστικών
και οδογέφυρες άγριας ζωής. Όλες αυτές οι
δομές έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν

ημι-φυσικούς διαδρόμους πάνω και κάτω
από τους δρόμους, έτσι ώστε τα ζώα να
μπορούν να τους διασχίζουν με ασφάλεια
χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο τον εαυτό τους
και τους οδηγούς αυτοκινήτων.

Ορισμένοι βέβαια τύποι περασμάτων,
όπως οι υπερυψωμένες διαβάσεις, μπορεί
να είναι δαπανηροί, υπερβαίνοντας τις τυ-
πικές πιστώσεις του προϋπολογισμού των
τοπικών και περιφερειακών αρχών οδικής
κυκλοφορίας. Θεωρείται, μάλιστα, πιο εύ-
κολο και λιγότερο δαπανηρό να χτιστούν
αυτές οι περιφράξεις κατά τη διάρκεια της
κατασκευής του οδικού δικτύου απ’ ότι
κατά την αναδιάταξη ή ανακαίνισή του,
όπως έχει συμβεί στις Η.Π.Α. και τον Κα-
ναδά. Ωστόσο, μακροπρόθεσμα οι κατα-
σκευές αποδεικνύονται οικονομικά και πε-
ριβαλλοντικά αποδοτικές.

Όλο και περισσότερο οι «πράσινες γέφυ-
ρες» χρησιμοποιούνται σε όλο τον πλα-
νήτη για τη διάσωση της άγριας ζωής, βοη-
θώντας τα ζώα να περνούν με ασφάλεια
πάνω (ή κάτω) από τους πολυσύχναστους
αυτοκινητόδρομους, επιτρέποντάς τους να
συνεχίσουν την πορεία τους στο φυσικό
τους περιβάλλον, στο οποίο υπάρχουν πα-

ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ AγΡΙΑΣ ζΩΗΣ
ΜΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΛΥΣΗ

Στην Ελλάδα, την περίοδο 2009-2020 σκοτώθηκαν 116 αρκούδες, δηλαδή σχεδόν το 1/4 του
πληθυσμού της αρκούδας. Τα περισσότερα ατυχήματα καταγράφηκαν στην Δ. Μακεδονία. Στην
πορεία η Εγνατία Οδός ΑΕ υλοποίησε ένα πρόγραμμα παρακολούθησης, τοποθέτησε έναν
ψηλό και ενισχυμένο φράκτη και δημιούργησε 149 υπόγεια περάσματα για τα άγρια ζώα.
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ρεμβάσεις από ανθρώπινους φραγμούς.
Φυσικά, η λύση αυτή δεν είναι καινούργια.
Η ιδέα κατασκευής μιας τέτοιας γέφυρας
αναπτύχθηκε για πρώτη φορά στη Γαλλία
κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1950
και η αποτελεσματικότητά της έγινε αντι-
ληπτή από την πρώτη στιγμή.

Παρακάτω αναφέρουμε τρία αξιοσημεί-
ωτα παραδείγματα διαβάσεων άγριας ζωής
από το εξωτερικό.

Εθνικό Πάρκο Banff, Καναδάς

Το Εθνικό Πάρκο Banff αποτελεί ένα από
τα καλύτερα παραδείγματα για την αποτελε-
σματικότητα των διελεύσεων άγριας ζωής,
επειδή το Εθνικό Πάρκο περιέχει μια μεγάλη
ποικιλία ειδών και διχοτομείται από έναν με-
γάλο αυτοκινητόδρομο τον Trans-Canada
Highway (TCH). Για να μειωθούν οι επιπτώ-
σεις του TCH των τεσσάρων λωρίδων, κατα-
σκευάστηκαν 24 διελεύσεις άγριας ζωής (22
υπόγειες διαβάσεις και 2 υπέργειες) για να
εξασφαλιστεί η συνδεσιμότητα των οικοτό-
πων και η ασφάλεια των οδηγών αυτοκινή-
των. Το 1996, ο φορέας διαχείρισης Parks

Canada συνεργάστηκε
με πανεπιστημιακούς
ερευνητές για να αξιολο-
γήσει την αποτελεσματι-
κότητα των διασταυρώ-
σεων. Την τελευταία δε-
καετία έχουν δημοσιεύ-
σει μια σειρά μελετών που αναλύουν την
επίδραση των διελεύσεων άγριας ζωής σε
διάφορα είδη. Οι επιστήμονες αναφέρουν
ότι 10 είδη μεγάλων θηλαστικών, συμπερι-
λαμβανομένων των ελαφιών, των αλκών,
της μαύρης αρκούδας, της αρκούδας grizzly,
του πούμα, του λύκου και του κογιότ, έχουν
χρησιμοποιήσει τις 24 διελεύσεις άγριας
ζωής στο Banff συνολικά 84.000 φορές από
τον Ιανουάριο του 2007. Παρατήρησαν επί-
σης ότι τα ζώα χρειάζονται κάποιο χρόνο για
να συνηθίσουν τις διελεύσεις και να αισθαν-
θούν άνετα να τις χρησιμοποιούν. 

Ecoducts, Ολλανδία

Η Ολλανδία έχει πάνω από 66 διαβάσεις
άγριας ζωής (υπέργειες διαβάσεις και
ecoducts) που έχουν χρησιμοποιηθεί για την

Το Εθνικό Πάρκο Banff αποτελεί ένα από τα καλύτερα παραδείγματα για
την αποτελεσματικότητα των διελεύσεων άγριας ζωής, επειδή το Εθνικό
Πάρκο περιέχει μια μεγάλη ποικιλία ειδών και διχοτομείται από έναν με-
γάλο αυτοκινητόδρομο  τον Trans-Canada Highway (TCH). Για να μειω-
θούν οι επιπτώσεις του TCH των τεσσάρων λωρίδων, κατασκευάστηκαν 24
διελεύσεις άγριας ζωής (22 υπόγειες διαβάσεις και 2 υπέργειες) για να εξα-
σφαλιστεί η συνδεσιμότητα των οικοτόπων και η ασφάλεια των οδηγών αυ-
τοκινήτων.

προστασία του απειλούμενου ευρωπαϊκού
ασβού, καθώς και των αγριόχοιρων, των
κόκκινων ελαφιών και των ζαρκαδιών. Από
το 2012, το Veluwe, 1.000 τετραγωνικά χι-
λιόμετρα από δάση, ερεικώνες και αμμου-
διές, η μεγαλύτερη πεδινή περιοχή στη Βο-
ρειοδυτική Ευρώπη, περιέχει εννέα διαβά-
σεις-ecoducts, 50 μέτρα πλάτος κατά μέσο
όρο η κάθε μία, που χρησιμοποιούνται από
τα άγρια ζώα για να μετακινούνται σε αυτο-
κινητόδρομους που διασχίζουν το Veluwe.
Οι δύο πρώτες διαβάσεις-ecoducts στο
Veluwe χτίστηκαν το 1988 όταν κατασκευ-
άστηκε ο αυτοκινητόδρομος Α50. Πέντε
από τις άλλες διαβάσεις-ecoducts στο
Veluwe χτίστηκαν σε υπάρχοντες αυτοκινη-
τόδρομους, το ένα μάλιστα χτίστηκε σε
επαρχιακό δρόμο δύο λωρίδων. Οι δύο που
χτίστηκαν στον Α50 χρησιμοποιήθηκαν από
σχεδόν 5.000 ελάφια και αγριογούρουνα
κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ενός έτους.
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Η Ολλανδία διαθέτει επίσης τη μεγαλύ-
τερη γέφυρα άγριας ζωής στον κόσμο που
ονομάζεται Natuurbrug Zanderij Crailoo.
Η μεγάλη κατασκευή, που ολοκληρώθηκε
το 2006, έχει πλάτος 50 μέτρα και μήκος
πάνω από 800 μέτρα και εκτείνεται πάνω
από σιδηροδρομική γραμμή, επιχειρημα-
τικό πάρκο, ποτάμι, δρόμο και Αθλητικό
Συγκρότημα. Η παρακολούθησή του βρί-
σκεται σε εξέλιξη, για να εξεταστεί η αποτε-
λεσματικότητα αυτού του καινοτόμου έρ-
γου που συνδυάζει την προστασία της
άγριας πανίδας με την αστική ανάπτυξη.

Υπόγεια Διάβαση Άγριας Ζωής 
Slaty Creek, Αυτοκινητόδρομος
Calder, Μέλανας Δρυμός, Αυστραλία

Η υπόγεια διάβαση άγριας ζωής Slaty
Creek κατασκευάστηκε το 1997 στο τμήμα
του αυτοκινητόδρομου Calder που διασχί-
ζει τον Μέλανα Δρυμό, για να μετριάσει τις
επιπτώσεις του αυτοκινητόδρομου στο οι-
κοσύστημα. Αυτή η κατασκευή σχεδιά-
στηκε κυρίως για να παρέχει πρόσβαση στα
άγρια ζώα που μετακινούνται μεταξύ των
δασικών τμημάτων που ο αυτοκινητόδρο-
μος διχοτόμησε, αλλά παρέχει επίσης πρό-
σβαση σε πυροσβεστικά οχήματα, οχήματα
συντήρησης και πεζούς. Η υπόγεια διάβαση
Slaty Creek έχει πλάτος περίπου 70 μέτρα.
Η απόσταση μεταξύ των δασικών τμημά-
των εκατέρωθεν της υπόγειας διάβασης εί-
ναι περίπου 100 μέτρα. Μια σημαντική
σχεδιαστική καινοτομία της υπόγειας διά-
βασης Slaty Creek ήταν η διατήρηση της
βλάστησης κατά την κατασκευή του δρό-
μου και των γεφυρών. Αυτό επέτρεψε τη
διατήρηση ορισμένων ώριμων ευκαλύπτων
και της χαμηλής βλάστησης εντός της υπό-
γειας διάβασης. Περαιτέρω αυτόχθονα είδη
φυτεύτηκαν μετά την ολοκλήρωση της κα-
τασκευής με σκοπό την αναδημιουργία πα-
ρόμοιας δομής βλάστησης με το παρακεί-
μενο δάσος. Οι επιστήμονες παρακολούθη-
σαν την υπόγεια διάβαση για 12 μήνες,
προκειμένου να προσδιορίσουν την αφθο-
νία και την ποικιλομορφία των ειδών που
την χρησιμοποιούν. Κατά τη διάρκεια των
12 μηνών, εντοπίστηκαν 79 είδη ζώων να
χρησιμοποιούν την υπόγεια διάβαση, σε
αντιδιαστολή με τα 116 είδη που εντοπί-
στηκαν στο περιβάλλον δάσος, συμπερι-
λαμβανομένων των αμφιβίων, των νυχτερί-
δων, των πτηνών, των κοάλα, των ερπετών
και των καγκουρό.

Η Ολλανδία έχει πάνω από 66 διαβάσεις άγριας ζωής (υπέργειες διαβάσεις και ecoducts)
που έχουν χρησιμοποιηθεί για την προστασία του απειλούμενου ευρωπαϊκού ασβού, καθώς
και των αγριόχοιρων, των κόκκινων ελαφιών και των ζαρκαδιών. 

Ορισμένα μέρη στη Νότια Αμερική έχουν αρχίσει να εγκαθιστούν απλές γέφυρες ώστε να
μπορούν οι πίθηκοι να διασχίζουν τους αυτοκινητόδρομους. Πηγή: Wikimedia Commons

Η υπόγεια διάβαση άγριας ζωής Slaty Creek κατασκευάστηκε το 1997 στο τμήμα του αυ-
τοκινητόδρομου Calder που διασχίζει τον Μέλανα Δρυμό, για να μετριάσει τις επιπτώσεις
του αυτοκινητόδρομου στο οικοσύστημα. 
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Ένα μοναδικό σε όλο τον κό-
σμο λουλούδι της Ελλάδας,
το Aristolochia microstoma,
χρησιμοποιεί ένα έξυπνο τέ-
χνασμα για να προσελκύσει

έντομα-επικονιαστές. Εκπέμπει μία δύσο-
σμη μυρωδιά που μιμείται εκείνη των νε-
κρών εντόμων σε αποσύνθεση. Η συγκε-
κριμένη μυρωδιά προσελκύει κάποιες μύ-
γες και άλλα μικρά έντομα, τα οποία ανα-
ζητούν πτώματα άλλων νεκρών εντόμων
προκειμένου να ζευγαρώσουν και να αφή-
σουν στη συνέχεια εκεί τα αυγά τους. Όταν
εισέρχονται στο άνθος, τα ζωντανά έντομα
παγιδεύονται, το επικονιάζουν και μετά
απελευθερώνονται αβλαβή. Με άλλα λό-
για, το φυτό δεν είναι σαρκοφάγο, αλλά
χρησιμοποιεί ένα τέχνασμα για τον επικο-
νιασμό.

Η τακτική της παραπλάνησης των εντό-
μων για τον σκοπό της επικονίασης δεν εί-
ναι κάτι πρωτάκουστο στον κόσμο των φυ-
τών. Μερικές ορχιδέες έχουν εξελιχθεί
ώστε να μοιάζουν και να μυρίζουν σαν
έντομα για να προσελκύσουν έντομα του
είδους να ζευγαρώσουν μαζί τους και το
διάσημο λουλούδι-πτώμα προσελκύει
έντομα που αναζητούν σάπιο κρέας. Μάλι-
στα, περίπου το 4% έως 6% των φυτών με
λουλούδια χρησιμοποιούν στρατηγικές πα-
ραπλάνησης για να διευκολύνουν τον επι-
κονιασμό τους από τα έντομα. Αλλά τώρα
οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι αυτά τα φυτά
της Aristolochia microstoma δελεάζουν
τους επικονιαστές χρησιμοποιώντας μια
διαφορετική μυρωδιά: τη μυρωδιά των νε-
κρών σκαθαριών. Είναι η πρώτη αναφορά
ενός φυτού που μυρίζει σαν έντομο σε
αποσύνθεση και η νέα μελέτη δείχνει πώς
αυτή η μοναδική εξελικτική στρατηγική
λειτουργεί για να παγιδεύει ανυποψίαστες
μύγες. 

Η Αριστολοχία είναι ένα γένος λουλου-
διών που περιλαμβάνει περίπου 550 είδη σε
όλο τον κόσμο. Το όνομά της προέρχεται
από τις ελληνικές λέξεις «άριστος» και
«λοχεία», επειδή στην αρχαιότητα πιστευό-
ταν ότι διευκόλυνε τον τοκετό. Τα άνθη της
Αριστολοχίας είναι εντυπωσιακά και πολύ-

πλοκα και φημίζονται ότι εγκλωβίζουν πε-
ριστασιακά τα έντομα της επικονίασης.

Το είδος Aristolochia microstoma έχει
βρεθεί μόνο στη χώρα μας και αντίθετα με
άλλες Αριστολοχίες, βγάζει καφετιά μη
εντυπωσιακά λουλούδια που βρίσκονται
οριζόντια, κοντά στο έδαφος ή μισοθαμ-
μένα στο χώμα ανάμεσα σε σάπια φύλλα ή
βράχια. Τα λουλούδια αυτά αναδίδουν μια
δυσάρεστη οσμή πτώματος, αντιληπτή και
από τους ανθρώπους σε κοντινή απόσταση.

Οι ερευνητές συνέλεξαν τέτοια λουλού-
δια από τρεις τοποθεσίες, μια δυτικά της
Αθήνας και δύο στην Πελοπόννησο. Από
τα συνολικά 1.457 δείγματα, τα 248 περιεί-
χαν παγιδευμένα έντομα, κυρίως μύγες, οι
οποίες συνήθως χρησιμοποιούν τα πτώ-
ματα των εντόμων για να γεννούν εκεί τα
αυγά τους και να τρέφονται στη συνέχεια
οι προνύμφες τους. Η χημική ανάλυση της
οσμής των λουλουδιών που ακολούθησε
στο εργαστήριο, αποκάλυψε τις ασυνήθι-
στες για λουλούδι ουσίες που παράγει.

Όπως δήλωσε ο ερευνητής καθηγητής
Στέφαν Ντέτερλ, επικεφαλής των Βοτανι-
κών Κήπων στο αυστριακό Πανεπιστήμιο
του Σάλτσμπουργκ: «Τα άνθη του Α.mi-
crostoma εκλύουν ένα ασυνήθιστο μίγμα
πτητικών ουσιών που περιλαμβάνουν τις
αλκυλπυραζίνες, οι οποίες σπάνια παράγο-
νται από ανθοφόρα φυτά. Τα ευρήματα μας
δείχνουν ότι πρόκειται για το πρώτο γνω-
στό λουλούδι που ξεγελά τους επικονια-
στές, μυρίζοντας σαν ψόφιο και αποσυντι-
θέμενο έντομο». Οι ερευνητές έκαναν τη
σχετική δημοσίευση στο περιοδικό οικολο-
γίας “Frontiers in Ecology & Evolution”.

Πηγή: Rupp, T., Oelschlägel, B., Rabitsch,
K., Mahfoud, H., Wenke, T., Disney, R. H. L.,
... & Dötterl, S. (2021). Flowers of Decep-
tive Aristolochia microstoma Are Pollinated
by Phorid Flies and Emit Volatiles Known
From Invertebrate Carrion. Frontiers in
Ecology and Evolution, 9, 305.

Το φυτό Aristolochia microstoma και τα άνθη του στο φυσικό τους περιβάλλον στην Ελλάδα
(Αθήνα,  Αιγάλεω Όρος).  Φωτό: T. Rupp, B. Oelschlägel, K. Rabitsch et al.

ΑΡΙΣΤΟΛΟΧΙΑ Η ΜΙΚΡΟΣΤΟΜΗ 
ΠΩΣ ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΑΡΑΠΛΑΝΕΙ ΤΑ ΕΝΤΟΜΑ
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Tα διαστημικά σκουπίδια είναι
ένα τεράστιο πρόβλημα που
γίνεται όλο και μεγαλύτερο.
Από το 1957, όταν εγκαινιά-
στηκε η διαστημική εποχή με

την εκτόξευση του «Σπούτνικ», περισ-
σότεροι από 6.500 δορυφόροι στάλθη-
καν σε διάφορες τροχιές γύρω από τη
Γη. Επιπλέον, δεκάδες διαστημόπλοια
και διαστημοσυσκευές εκτοξεύτηκαν
στο κοντινό μας Διάστημα και σε τροχιά
γύρω από πλανήτες για να τους μελετή-
σουν. Σήμερα, από τους 6.500 δορυφό-
ρους υπολογίζεται ότι λειτουργούν γύρω
στους 900, καθώς οι υπόλοιποι απενερ-
γοποιήθηκαν επειδή συμπλήρωσαν τον
χρόνο ζωής τους ή καταστράφηκαν από
τεχνικά σφάλματα κατά τη διαδικασία
τοποθέτησής τους σε τροχιά. Κατά την
τοποθέτηση και μετά την από χρόνια
απόσυρση των δορυφόρων, δεν υπήρξε
πρόβλεψη για τον καθαρισμό των σκου-
πιδιών που δημιουργούνται από τα κατε-
στραμμένα τμήματα των δορυφόρων.

Έτσι μια ιδιότυπη χωματερή από μηχα-
νικά εξαρτήματα και αντικείμενα διαφό-
ρων διαμετρημάτων πυκνώνει γύρω από
τη Γη. Τα εξαρτήματα αυτά προέρχονται
από τη φθορά των δορυφόρων, από συ-
γκρούσεις ή από εσκεμμένες καταστρο-
φές τους, όπως συνέβη το 2007, όταν η
Κίνα κατέστρεψε έναν από τους παλιούς
μετεωρολογικούς της δορυφόρους. Το γε-
γονός αυτό δημιούργησε περίπου δυόμισι
χιλιάδες διαστημικά σκουπίδια ενώ παρό-
μοιες πρακτικές έχουν ακολουθήσει και
άλλα κράτη όπως οι ΗΠΑ και η Ινδία.
Άλλα διαστημικά σκουπίδια προέρχονται
από την αποκόλληση των δεξαμενών
καυσίμων από τους πυραύλους, ενώ κομ-
μάτια σκόνης μπορεί να προέρχονται και
από τις μπογιές των σκαφών εξαιτίας της
θερμικής πίεσης που υφίστανται. 

Επίσης, οι συγκρούσεις μεταξύ δορυ-
φόρων προσθέτουν πολλά διαστημικά
σκουπίδια στα ήδη υπάρχοντα. Χαρα-
κτηριστική περίπτωση είναι το 2009,
όταν, σε ύψος περίπου 800 χλμ πάνω
από τη Σιβηρία, δύο δορυφόροι συ-

γκρούστηκαν με ταχύτητα περίπου
35.800 χλμ/ώρα, προκαλώντας ένα σύν-
νεφο από χιλιάδες συντρίμμια. Οι δορυ-
φόροι που συγκρούστηκαν σε αυτό το
ατύχημα υψηλής ταχύτητας, ήταν ο ανε-
νεργός Ρωσικός δορυφόρος Cosmos
2251 και ο ενεργός Αμερικανικός δορυ-
φόρος επικοινωνίας Iridium 33. Το κα-
ταστροφικό τους τέλος ήταν η πρώτη
φορά που δύο δορυφόροι συγκρούστη-
καν στο διάστημα, και μια αναπάντεχη
υπενθύμιση του αυξανόμενου προβλή-
ματος των διαστημικών σκουπιδιών.

΄Ολα αυτά τα διαστημικά σκουπίδια
δεν χάνονται στο Διάστημα, αλλά παρα-
μένουν σε τροχιά γύρω από τη Γη σε
διάφορα υψόμετρα και κινούνται με
πολύ μεγάλες ταχύτητες. Τα διαστημικά
σκουπίδια μπορούν να προσκρούουν σε
άλλα αντικείμενα με ταχύτητα άνω των
35.800 χλμ/ώρα, δηλαδή πιο γρήγορα κι
από σφαίρα. Οι συγκρούσεις με αυτά τα
μικροσκοπικά κομμάτια συχνά αφήνουν
βαθουλώματα και φθορές στα πολυά-
ριθμα ενεργά αντικείμενα που βρίσκο-
νται σε τροχιά γύρω από τον πλανήτη
μας, π.χ. δορυφόροι, τηλεσκόπια και
άλλα.  

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος
(ESA- European Space Agency) εκτιμά
ότι υπάρχουν περί τα 130 εκατ. διαστη-
μικά σκουπίδια με διάμετρο μέχρι ένα
εκατοστό και περίπου 34 χιλιάδες με
διάμετρο ως και δέκα εκατοστά τα οποία
είναι και τα πιο επικίνδυνα. Επιπλέον,
σε τροχιά βρίσκονται περίπου 3.300 δο-
ρυφόροι ανενεργοί πλέον τους οποίους
πρέπει να φροντίζουν να αποφεύγουν οι
περίπου 2.700 δορυφόροι που βρίσκο-
νται σε λειτουργία. Η NASA αναφέρει
ότι ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός έχει
υποχρεωθεί 26 φορές να ελιχθεί για να
αποφύγει κάποιο απειλητικό διαστημικό
σκουπίδι. 

Τα διαστημικά σκουπίδια δεν απει-
λούν μόνο τις διαστημικές υπηρεσίες
αλλά τα πάντα όσα περνούν από το Δια-
δίκτυο. Αν οι δορυφόροι δεν μπορούν να
λειτουργήσουν ή καταστρέφονται, δεν
θα υπάρχουν μια σειρά από υπηρεσίες
που χρησιμοποιούν πολλοί άνθρωποι
καθημερινά. Για παράδειγμα, ολόκληρο
το τραπεζικό σύστημα βασίζεται σε δο-
ρυφορικά σήματα GPS ώστε να γίνεται
ακριβής χρονολόγηση των οικονομικών
συναλλαγών. Σήμερα πια η πρόβλεψη

ΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ 
ΣΤΟΙΒΑζΟΝΤΑΙ γΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ γΗ
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του καιρού, η πλοήγηση, οι τηλεπικοι-
νωνίες, η αστρονομική παρατήρηση του
ουρανού και η τηλεπισκόπιση, δηλαδή η
φωτογράφιση της γήινης επιφάνειας για
γεωργικούς, μεταλλειολογικούς και στρα-
τιωτικούς σκοπούς, βασίζονται σχεδόν
αποκλειστικά στη λειτουργία εξειδικευ-
μένων δορυφόρων.

Επομένως αποκλείεται να σταματή-
σουν ή και να μειωθούν οι μελλοντικές
εκτοξεύσεις. Για αυτόν τον λόγο οι επι-
στήμονες ερευνούν μια σειρά μεθόδων
τόσο για την απομάκρυνση των σκουπι-
διών από το διάστημα όσο και για τη
μείωση τους. Οι τρόποι αντιμετώπισης
του προβλήματος των διαστημικών
σκουπιδιών περιλαμβάνουν τρεις δρά-
σεις: την καταγραφή τους, τη θέσπιση
κανόνων για το μέλλον και την απομά-
κρυνση κάποιων από τα αντικείμενα.

Οι διαστημικές υπηρεσίες, όπως η ESA
και η NASA, εκτελούν προγράμματα για
την παρακολούθηση και καταγραφή του
πληθυσμού των διαστημικών σκουπι-
διών. Στα πλαίσια αυτών των προγραμ-
μάτων δεν καταγράφονται μόνο τεχνητά
αντικείμενα αλλά και μετεωροειδή, τα
οποία εγκυμονούν τους ίδιους κινδύνους.
Η καταγραφή τους γίνεται με επίγεια και
διαστημικά όργανα, τα οποία όμως, υπό-
κεινται σε περιορισμούς. Τα επίγεια τηλε-
σκόπια μπορούν να ανιχνεύσουν αντικεί-
μενα μεγαλύτερα των δέκα εκατοστών,
όταν τα τελευταία βρίσκονται σε γεωσύγ-
χρονες τροχιές (σε ύψος περίπου τριάντα
έξι χιλιάδων χιλιομέτρων), ενώ τα επίγεια
ραντάρ μπορούν να δουν αντικείμενα με-
γαλύτερα από μερικά εκατοστά στις χα-
μηλότερες τροχιές (περίπου στα δυο χι-
λιάδες χιλιόμετρα από την επιφάνεια της
Γης). Ανιχνευτές πρόσκρουσης σε δια-
στημικές αποστολές μπορούν να εντοπί-
σουν μέχρι και εκατομμυριοστά του μέ-
τρου, αλλά μόνο με επιτόπιες μετρήσεις.
Σκοπός των παρατηρήσεων είναι η δημι-
ουργία καταλόγων με αντικείμενα, τα με-
γέθη και τις τροχιές τους, ώστε να είναι
δυνατή η λήψη μέτρων από ενεργούς και
μελλοντικούς δορυφόρους, από αποστο-
λές και τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.
Πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο έργο,
καθώς, τα διαστημικά σκουπίδια είναι
πολλά σε αριθμό και η παρατήρηση και
μελέτη των μικρότερων από αυτά συνι-
στούν πρόκληση.

Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν θεσπίσει κα-
νόνες προκειμένου να μην συνεχιστεί η
αύξηση των διαστημικών σκουπιδιών
στο μέλλον, ως συνέπεια της περαιτέρω
ανάπτυξης των διαστημικών δραστηριο-
τήτων της ανθρωπότητας. Οι κανόνες
απαιτούν οι εταιρείες που στέλνουν δο-
ρυφόρους σε τροχιά να συλλέγουν τα
ανενεργά σκάφη, μέσα σε 25 έτη μετά το
τέλος της λειτουργίας τους. Ωστόσο, η
επιβολή αυτών των κανόνων συναντά
πρακτικές δυσκολίες και δεν αντιμετω-
πίζει τις περιπτώσεις που οι δορυφόροι

εμφανίζουν βλάβες και καταστρέφονται.
Τέλος, οι διαστημικές υπηρεσίες επε-

ξεργάζονται σχέδια και για την απομά-
κρυνση διαστημικών σκουπιδιών. Μερι-
κές από τις προτεινόμενες λύσεις περι-
λαμβάνουν διαστημικές συσκευές με δί-
χτυα, καμάκια, μαγνήτες, ακόμη και λέι-
ζερ. Οι συσκευές αυτές θα προσεγγίζουν
και θα τραβούν τις άχρηστες συσκευές ή
θα τις εκτρέπουν ώστε να πέφτουν στην
ατμόσφαιρα. Οι λύσεις αυτές δεν αντιμε-
τωπίζουν, ωστόσο, το πρόβλημα των
εκατομμυρίων μικρότερων αντικειμένων.

Η διάτρηση που προκλήθηκε από διαστημικό σκουπίδι στον ρομποτικό βραχίονα 
του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού. Φωτογραφία: NASA/ CanadianSpaceAgency.

Η εικόνα δείχνει τα ηλιακά πάνελ του ευρωπαϊκού δορυφόρου Sentinel-1A 
πριν και μετά την πρόσκρουση ενός σωματιδίου μεγέθους χιλιοστού στο δεύτερο πάνελ.

Η κατεστραμμένη περιοχή έχει διάμετρο περίπου 40 cm. (Πηγή:ESA).
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Ηφωτογράφιση της άγριας
φύσης είναι μια δραστη-
ριότητα που έχει αναπτυ-
χθεί εντυπωσιακά τις τε-
λευταίες δεκαετίες και

ασχολούνται με αυτήν εκατομμύρια
φωτογράφοι σε όλο τον κόσμο, τόσο
επαγγελματίες όσο και ερασιτέχνες. 

Επειδή τα ζώα στη μεγάλη πλειοψηφία
τους είναι εξ ορισμού επιφυλακτικά και
αποφεύγουν την επαφή με τον άνθρωπο,
είναι δύσκολο να τα πλησιάσει κάποιος
σε ακτίνα φωτογράφισης. Γι’ αυτό οι φω-
τογράφοι άγριας φύσης εξοπλίζονται με
μεγάλους τηλεφακούς και ειδικό εξοπλι-
σμό, ενώ συχνά χρησιμοποιούν ειδικές
κρυψώνες, στολές παραλλαγής κ.λπ. 

Επειδή όμως ο εξοπλισμός είναι πανά-
κριβος και πολλοί, στην προσπάθεια τους
να αποθανατίσουν τον στόχο τους, λει-
τουργούν απερίσκεπτα, χωρίς να σκε-
φτούν τις συνέπειες των πράξεών τους,
έχουν παρατηρηθεί πρακτικές που ζημιώ-
νουν το περιβάλλον. Χρήση ήχων του εί-
δους μέσω ειδικών ηχητικών εργαλείων ή
Η/Υ, προσφορά τροφής, προσέγγιση φω-
λιών με αυγά ή νεογέννητα, είναι μερικές
από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται
και οι οποίες είναι απαράδεκτες. Ο λόγος
είναι ότι αποσπούν τα άγρια ζώα ή τους
αλλάζουν τον τρόπο ζωής με κίνδυνο να
τα οδηγήσουν στον θάνατο. Ειδικά αν λά-
βουμε υπόψη ότι υπάρχουν πολλά είδη
ζώων που δεν ανέχονται την ανθρώπινη
παρουσία και όταν την αντιληφθούν στα-
ματούν αμέσως ό,τι κάνουν είτε αυτό εί-
ναι αναζήτηση τροφής, ζευγάρωμα ή φρο-
ντίδα των μικρών τους. Έτσι οι προσπά-
θειες φωτογράφισής τους μπορεί να επη-
ρεάσει την πιθανότητα επιβίωσής τους.

Φάνηκε λοιπόν η ανάγκη να διατυπωθεί
ένα ηθικό πλαίσιο για τη φωτογράφιση
της άγριας φύσης ώστε να αποφευχθούν
πιθανές αρνητικές επιδράσεις πάνω σε αυ-
τήν. Όπως και σε άλλους τομείς της ζωής
μας, υπάρχουν ηθικοί κανόνες στη φωτο-
γραφία άγριας φύσης που πρέπει να τη-
ρούνται, έστω και αν αυτό σημαίνει ότι θα
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πρέπει να δουλέψουμε πολύ περισσότερο
και πιο σκληρά για να δημιουργήσουμε
φωτογραφίες που θα κάνουν αίσθηση.

Παρακάτω αναφέρουμε τις πιο κοινές
πρακτικές φωτογράφισης άγριας φύσης,
που θέτουν είδη και ενδιαιτήματα σε
κίνδυνο και θα πρέπει να αποφεύγονται.

Η φωτογράφιση νυχτόβιων ζώων
Καθώς τα νυχτόβια ζώα είναι ενεργά

τη νύχτα, δεν φωτογραφίζονται συχνά.
Αυτό τα καθιστά πολύ ελκυστικά για
έναν ερασιτέχνη φωτογράφο άγριας φύ-
σης. Όμως, τα περισσότερα νυχτόβια
ζώα είναι ευαίσθητα στο φως. Η χρήση
μιας ισχυρής πηγής φωτός, όπως ένα
φλας, μπορεί προσωρινά να τυφλώσει
αυτά τα ζώα. Αν θέλετε να τα παρακο-
λουθήσετε για να τα μελετήσετε και να
τα φωτογραφίσετε, χρησιμοποιήστε ει-
δικό εξοπλισμό για φωτογράφιση άγριας
ζωής σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού,
που δεν θα προξενεί οχλήσεις στα ζώα. 

Φωτογράφιση φωλιάς
Η προσέγγιση και φωτογράφισης των

πτηνών και των θηλαστικών μέσα στις

φωλιές τους δημιουργεί σοβαρή όχληση
στα ζώα ειδικά αν στην φωλιά υπάρχουν
αυγά ή νεογνά, που θα μπορούσε να φοβί-
σει τους γονείς, με αποτέλεσμα να φύγουν
μακριά και να αφήσουν τα μικρά στην
τύχη τους. Θα μπορούσε επίσης να ανα-
γκάσει μια οικογένεια ζώων να μετακομί-
σει σε μια επικίνδυνη τοποθεσία, μόνο και
μόνο επειδή ένας φωτογράφος πλησίασε
λίγο περισσότερο από ότι έπρεπε. Μερι-
κοί φωτογράφοι είναι επίσης γνωστό ότι
αφαιρούν τη φωλιά από την αρχική της
θέση για μια καλύτερη φωτογραφία, ενώ
άλλοι φτάνουν στο σημείο να καταστρέ-
φουν τη φωλιά μετά τη φωτογράφιση.

Ένα από τα πιο ντροπιαστικά κεφάλαια
στην ιστορία της φωτογραφίας της άγριας
φύσης, ήταν η μόδα φωτογράφισης φω-
λιάς που εξαπλώθηκε σαν πυρκαγιά στις
αρχές της δεκαετίας του 1990 στην Ινδία.
Στην προσπάθεια να ξεπεράσουν ο ένας
τον άλλον, πολλοί φωτογράφοι έφθασαν
σε τρομακτικά επίπεδα αναισθησίας και
βιαιότητας. Αναζητούσαν ή θα πρόσφε-
ραν αμοιβές στους χωρικούς για τον εντο-
πισμό φωλιών. Μόλις ανακαλύπτονταν η
φωλιά ενός επιθυμητού είδους, ο φωτο-

Υπάρχει η ανάγκη να διατυπωθεί ένα ηθικό πλαίσιο για τη φωτογράφιση 
της άγριας φύσης ώστε να αποφευχθούν πιθανές αρνητικές επιδράσεις πάνω σε αυτήν.
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δες θόρυβο για να πετάξει ένα πουλί ή να
ξυπνήσει ένα ζώο. Δημιουργείτε στρες
χωρίς λόγο καθώς οι πιο επιτυχημένες
φωτογραφίες είναι αυτές που περιγρά-
φουν τη φυσική συμπεριφορά των ζώων.
Μερικοί φωτογράφοι μάλιστα, κυνηγούν
το ζώο που θέλουν να φωτογραφίσουν,
μέχρι να κουραστεί και να μην μπορεί να
τρέξει άλλο, διασφαλίζοντας έτσι ότι το
ζώο δεν θα διαφύγει. Εκτός του ότι ένα
κυνηγημένο ζώο στρεσάρεται πολύ, μετά
δεν είναι σε θέσει να κυνηγήσει για την
τροφή του ή να ξεφύγει από ένα αρπα-
κτικό. Δυστυχώς φωτογραφίες και βίντεο
ανθρώπων που προκαλούν ή κυνηγούν
τα ζώα έχουν μεγάλη απήχηση στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης. Αυτός είναι ένας
από τους χειρότερους τρόπους που μπο-
ρεί να φανταστεί κανείς για να φωτογρα-
φίσει ένα άγριο ζώο. Παρακολουθώντας
ή μοιράζοντας τέτοιες φωτογραφίες ή βί-
ντεο, συμβάλλουμε κι εμείς στην κακο-
ποίηση των ζώων.

Συνωστισμός
Σε αρκετές εκδρομές φωτογραφίας σε

πάρκα άγριας φύσης, τα ζώα συχνά πε-
ριβάλλονται από επισκέπτες. Έχει πα-
ρατηρηθεί το φαινόμενο να περικυκλώ-
νουν το ζώο για να πετύχουν μια καλή
φωτογραφία. Με τον συνωστισμό, συ-
χνά προκαλούν αντιδράσεις από το ζώο,
το οποίο είναι συχνά και ο στόχος τους.
Η παρουσία και μόνο πολλών ανθρώ-
πων γύρω από κάποιο ζώο μπορεί να
του προκαλέσει στρες και επηρεάζει τις
φυσικές συμπεριφορές του. Αυτή η τα-
κτική πρέπει να αποφεύγεται. Διατηρή-
στε μια ασφαλή απόσταση από το ζώο
ανά πάσα στιγμή. Εάν είστε με άλλους
που δεν σέβονται τον προσωπικό χώρο

γράφος αφαιρούσε φύλλα και κλαδιά, για
να φωτογραφίσει καλύτερα τη φωλιά από
πολλές γωνίες. Μόλις ο φωτογράφος είχε
βγάλει τις φωτογραφίες που ήθελε, απο-
χωρούσε, αφήνοντας την εκτεθειμένη φω-
λιά ευάλωτη στα αρπακτικά. Κάποιοι μά-
λιστα έφθαναν στο σημείο να καταστρέ-
φουν τη φωλιά μαζί με τα αυγά ή τους νε-
οσσούς, έτσι ώστε να μην τη βρουν άλλοι
φωτογράφοι. Αυτό συνεχίστηκε για με-
ρικά χρόνια, μέχρι να υπάρξει σοβαρή κα-
ταδίκη από οικολόγους και φωτογράφους
με συνείδηση. Η ολέθρια αυτή πρακτική
τελικά εγκαταλείφθηκε όταν οι φωτογρα-
φίες φωλιών απαγορεύτηκαν από διαγω-
νισμούς.

Ηχομιμητικές συσκευές 
και ομοιώματα αρσενικών πουλιών
Η χρήση ηχομιμητικών συσκευών εί-

ναι άλλη μια ανήθικη πρακτική, λόγω
των επιπτώσεων που έχει στη συμπερι-
φορά των πουλιών ή των ζώων. Η χρήση
τους, ιδιαίτερα κατά την εποχή του ζευ-
γαρώματος, προκαλεί σοβαρή όχληση
στα πουλιά. Παρομοίως, η χρήση ομοι-
ωμάτων αρσενικών πουλιών, τα οποία
χρησιμοποιούνται για να δελεάσουν τα
πουλιά κατά τη διάρκεια της αναπαρα-
γωγικής περιόδου, πρέπει να αποφεύγε-
ται. Οι παραπάνω πρακτικές απαγορεύ-
ονται από τον νόμο σε πολλές χώρες.

Χρήση Δολωμάτων
Ποτέ μην ταΐζετε άγρια ζώα ή αφήνετε

τροφή ως δόλωμα για να τα προσελκύσετε
μπροστά στον φακό σας. Είναι μια απαρά-
δεκτη τακτική η οποία αλλάζει τη φυσιο-
λογική συμπεριφορά των ζώων και τα
εξοικειώνει σε μια λανθασμένη και σε
πολλές περιπτώσεις επικίνδυνη κατά-
σταση. Όταν παρέχουμε τροφή στα άγρια
ζώα, αυτά χάνουν τον φυσικό τους φόβο
για τον άνθρωπο και προσεγγίζουν τους
ανθρώπους αδιάκριτα, χωρίς να καταλα-
βαίνουν γιατί μερικά άτομα τα ταΐζουν και
άλλα όχι. Εάν ένας άνθρωπος δεν τους πα-
ρέχει την τροφή που αναμένουν, μπορεί
κάποια ζώα να επιδείξουν επιθετικότητα.
Υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο κάποια ζώα
να προσεγγίσουν ανθρώπους οι οποίοι
έχουν αρνητική προδιάθεση απέναντι σε
αυτά, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να τα
κυνηγήσουν και να τους κάνουν κακό.

Κυνήγι και Προκλήσεις
Μην πιέζετε ένα ζώο να αλλάζει τη συ-

μπεριφορά του για να «στηθεί» καλύ-
τερα στο φακό σας π.χ. να κάνετε επίτη-

του ζώου, ζητήστε τους ευγενικά να κά-
νουν πίσω. Ζητείστε από τις αρμόδιες
αρχές να επέμβουν αν κάποιοι δεν συμ-
μορφώνονται με τις συστάσεις σας.

Σε κάθε περίπτωση ο φωτογράφος
πρέπει να τηρεί απόσταση ασφαλείας,
να έχει μελετήσει από πριν το οικοσύ-
στημα, το περιβάλλον και τις συνήθειες
του ζώου που θέλει να φωτογραφίσει, τις
αναμενόμενες αντιδράσεις και να είναι
προετοιμασμένος για όσα ενδεχομένως
συμβούν στην άγρια φύση. Αντί να κα-
ταφεύγετε σε τέτοιες ανήθικες πρακτι-
κές για την επίτευξη μιας καλής φωτο-
γραφίας, ξοδέψτε αρκετό χρόνο έξω στο
πεδίο, οξύνετε την παρατηρητικότητά
σας και καλλιεργήστε την υπομονή σας,
ώστε να είστε σε θέση να τραβήξετε φω-
τογραφίες που να μην επηρεάζουν τη
φυσική συμπεριφορά των ειδών. Και το
αποτέλεσμα θα σας ανταμείψει.

Η φωτογράφιση της φωλιάς ενός ζώου ή πτηνού πρέπει να αποφεύγεται, 
ειδικά αν μέσα σε αυτήν υπάρχουν αυγά ή νεογνά 

Olga Ernst-Creative Commons

Τα νυχτόβια ζώα, όπως ο εικονιζόμενος
Ασβός του Μελιού (Mellivora capensis),
αποτελούν ελκυστική πρόταση για έναν
ερασιτέχνη φωτογράφο άγριας φύσης.
Όμως η φωτογράφισή τους πρέπει να γί-
νεται με προσοχή και με ειδικό εξοπλισμό,
ώστε να αποφεύγεται η ενόχλησή τους.
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Aπό την αυγή του πολιτισμού, οι
άνθρωποι έχουν χρησιμοποιή-
σει τα ποτάμια για να ρίχνουν
τα απόβλητά τους. Ωστόσο, κα-
θώς το ζήτημα των πλαστικών

απορριμμάτων έχει λάβει τεράστιες διαστά-
σεις την τελευταία δεκαετία, το μεγαλύτερο
μέρος των ερευνητικών προγραμμάτων επικε-
ντρώθηκε στο πλαστικό στους ωκεανούς. Η
μελέτη των ποταμών και των άλλων συστημά-
των γλυκού νερού έχει μείνει πολύ πίσω. 

Σαν να μην έφθανε αυτό, το πρόβλημα με
τα πλαστικά απόβλητα μόλις έγινε πιο περί-
πλοκο, ομοίως και η προσπάθεια να σταματή-
σει η ροή του στους ωκεανούς του κόσμου.

Οι ποταμοί είναι οι κύριοι αγωγοί για από-
θεση πλαστικών αποβλήτων στις θάλασσες.
Το 2017, δύο ξεχωριστές ομάδες επιστημόνων
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το 90% των
πλαστικών αποβλήτων που μεταφέρονται από
τους ποταμούς και καταλήγουν στους ωκεα-
νούς μεταφέρεται από έναν μικρό αριθμό με-
γάλων ποταμών, συμπεριλαμβανομένου του
Νείλου, του Αμαζονίου και του Γιανγκτσέ, των
τριών μεγαλύτερων ποταμών στον κόσμο. Οι
ειδικοί συμφώνησαν ότι ο καθαρισμός αυτών
των ποταμών -10 ποτάμια κατονομάστηκαν
στην μία μελέτη και 20 στην άλλη- θα μπο-
ρούσε να αποτελέσει ένα μεγάλο βήμα προς
την επίλυση του προβλήματος.

Όμως μια νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε
πρόσφατα στο επιστημονικό περιοδικό
Science Advances έρχεται να ανατρέψει τα
δεδομένα. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι
το 80% των πλαστικών αποβλήτων που κα-
ταλήγει στους ωκεανούς, μεταφέρεται από
περισσότερους από 1.000 ποταμούς, και όχι
απλά 10 ή 20. Διαπίστωσαν επίσης ότι τα πε-
ρισσότερα από αυτά τα απόβλητα μεταφέρο-
νται όχι από τα μεγαλύτερα ποτάμια, αλλά
από μικρά ποτάμια που ρέουν μέσα από πυ-
κνοκατοικημένες αστικές περιοχές.

Έτσι, ένας μικρός ποταμός με μήκος 30
χλμ. ο Pasig στις Φιλιππίνες είναι σύμφωνα
με τη νέα μελέτη αυτός που ρίχνει τα περισ-
σότερα πλαστικά στους ωκεανούς και όχι ο
μήκους 6,3 χιλιάδων χλμ. Γιανγκτσέ στην
Κίνα, που θεωρούνταν μέχρι σήμερα ο μεγα-
λύτερος ρυπαντής των ωκεανών με πλαστικά. 

Η έρευνα υπογραμμίζει τη διάχυτη εξά-
πλωση των πλαστικών αποβλήτων κυριολε-
κτικά σε κάθε γωνιά του πλανήτη και την
ανάγκη για λύσεις πολύ πιο πολύπλοκες και
δαπανηρές από ό,τι υπολογίζαμε. Η μελέτη
ενισχύει επίσης αυτό που οι επιστήμονες
έχουν υποστηρίξει εδώ και καιρό: ότι η τε-
λική λύση για την προστασία των ωκεανών
και των συστημάτων γλυκού νερού είναι η
διαχείριση των πλαστικών αποβλήτων στην
πηγή τους στην ξηρά. 

Στην νέα έρευνα συμμετείχαν αρκετοί από
τους ερευνητές που συμμετείχαν και στις δύο
μελέτες για την πλαστική ρύπανση και τους
ποταμούς του 2017. Τονίζουν ότι τα διαθέ-
σιμα δεδομένα πριν από τέσσερα χρόνια
ήταν περιορισμένα και τους οδήγησαν να
εστιάσουν υπερβολικά στο μέγεθος των λε-
κανών απορροής των ποταμών και στην πυ-
κνότητα του πληθυσμού. 

Στη νέα μελέτη, οι επιστήμονες ανέλυσαν

τα πλαστικά απόβλητα σε 1.656 ποτάμια.
Επιπλέον, τώρα οι ερευνητές εστίασαν και
στην εγγύτητα των ποταμών με τις ακτές, κα-
θώς και στις επιπτώσεις των βροχοπτώσεων,
των ανέμων και του εδάφους, συμπεριλαμβα-
νομένης της κλίσης, που διευκολύνουν την
κίνηση του πλαστικού σε πλωτές οδούς. Για
παράδειγμα, το πλαστικό μεταφέρεται πιο εύ-
κολα σε ποτάμια που διασχίζουν πλακόστρω-
τες αστικές περιοχές, από ό,τι στα δάση και
ταξιδεύει μακρύτερα σε βροχερά κλίματα
από ό,τι σε ξηρά. Οι ερευνητές έλαβαν επίσης
υπόψη την εγγύτητα των χώρων υγειονομικής
ταφής και των χωματερών στις όχθες των πο-
ταμών και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι
όσοι ΧΥΤΑ βρίσκονται σε απόσταση 10 χι-
λιομέτρων από τους ποταμούς είναι πιθανό
να τους ρυπάνουν με απορρίμματα.

Όσο μακρύτερα ένα πλαστικό απόβλητο
πρέπει να ταξιδέψει κατά μήκος ενός ποτα-
μού, τόσο λιγότερο πιθανό είναι ότι θα φτά-

Τα ποτάμια των Φιλιππίνων είναι από τους πιο μεγάλους ρυπαντές των ωκεανών με
πλαστικά απόβλητα, με τον ποταμό Pasig να βρίσκεται στην κορυφή του καταλόγου
των περισσότερων από 1.600 ρυπογόνων με πλαστικά ποταμών σε όλο τον κόσμο.
Φωτό : Via Wikimedia Commons

ΤΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΜΕΤΑφΕΡΟΥΝ 

ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΩΚΕΑΝΟΥΣ



21ΦΥΣΗ & ΖΩΗΦΥΣΗ & ΖΩΗ

1. Χάρτης του συνολικού απορριπτόμενου πλαστικού στον ωκεανό (Μεγατόνοι ανά έτος) ανά χώρα. Πηγή: Meijer et al., 2021.
2. Χάρτης που δείχνει τη γεωχωρική κατανομή του πλαστικού που εισέρχεται στον ωκεανό μέσω ποταμών.

Παρουσιάζονται 1.656 ποταμοί που ευθύνονται για το 80% της συνολικής εισροής. 
Η γκρίζα σκίαση υποδεικνύει την πιθανότητα εισόδου πλαστικού στον ωκεανό [P (E)] σε ανάλυση 10x10 χλμ. Πηγή: Meijer et al., 2021.

σει στη θάλασσα. Στον ποταμό Σηκουάνα
στη Γαλλία, για παράδειγμα, πλαστικά μπου-
κάλια νερού με ετικέτες που χρονολογούνται
από τη δεκαετία του 1970 έχουν βυθιστεί
κατά μήκος της όχθης του ποταμού. 

Έκπληξη προκάλεσε στους επιστήμονες
το γεγονός ότι τα μικρά ποτάμια στα τροπικά
νησιά φέρουν τόσα πλαστικά απόβλητα,
όπως στις Φιλιππίνες, την Ινδονησία και τη
Δομινικανή Δημοκρατία. Ομοίως, τα ποτά-
μια στη Μαλαισία και την Κεντρική Αμε-
ρική, τα οποία είναι αρκετά μικρά, απορρί-
πτουν επίσης μεγάλες ποσότητες πλαστικών
αποβλήτων.

Ένα άλλο εύρημα της έρευνας είναι ότι η
μεταφορά των πλαστικών από τα ποτάμια
στους ωκεανούς διαφέρουν ανάλογα με το
κλίμα. Στις τροπικές περιοχές, τα ποτάμια

αποθέτουν πλαστικό στις θάλασσες συνεχώς,
ενώ στα ποτάμια στις εύκρατες περιοχές η
απόθεση γίνεται κυρίως στην περίοδο των
βροχών ή σε μεμονωμένα ακραία μετεωρο-
λογικά γεγονότα, όπως οι πλημμύρες.

Ένα εύρημα από τις μελέτες του 2017 πα-
ραμένει σε ισχύ: τα περισσότερα από τα πο-
τάμια που μεταφέρουν πλαστικό στις θάλασ-
σες βρίσκονται στην Ασία. Από τους πρώ-
τους 50 ποταμούς στη νέα λίστα, οι 44 βρί-
σκονται στην Ασία, πράγμα που αντικατο-
πτρίζει την πυκνότητα του πληθυσμού. Πρω-
ταθλήτρια στην μόλυνση των ωκεανών με
πλαστικά είναι οι Φιλιππίνες με τα 4.480 πο-
τάμια της να διοχετεύουν στους ωκεανούς
περίπου 400 χιλιάδες τόνους πλαστικών ετη-
σίως. Ακολουθούν τα ποτάμια της Ινδίας με
περίπου 127 χιλιάδες τόνους πλαστικών, τα

ποτάμια της Μαλαισίας με περίπου 73 χιλιά-
δες τόνους και τα ποτάμια της Κίνας με περί-
που 71 χιλιάδες τόνους πλαστικών.

Η έρευνα, η οποία υποβλήθηκε σε διετή
αξιολόγηση από ομότιμους πριν από τη δη-
μοσίευση, χρηματοδοτήθηκε από το Ocean
Cleanup, ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα που
ιδρύθηκε από τον Boyan Slat, τον Ολλανδό
επιχειρηματία του οποίου η προσπάθεια των
30 εκατομμυρίων δολαρίων για τον καθαρι-
σμό του πλαστικού στον Ειρηνικό Ωκεανό
τον μετέτρεψε σε διεθνή διασημότητα. 

Meijer, L. J. J., van Emmerik, T., van der
Ent, R., Schmidt, C., & Lebreton, L. (2021).
More than 1000 rivers account for 80% of
global riverine plastic emissions into the
ocean. Science Advances, 7(18), [eaaz5803].
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Tα βαθύτερα σημεία των ωκεα-
νών του πλανήτη μας παραμέ-
νουν μυστηριώδη και σχεδόν
ανεξερεύνητα. Μερικά είναι
τόσο βαθιά που οι πυθμένες

τους απέχουν από μας όσο οι ανώτερες
περιοχές της ατμόσφαιρας της Γης. Σύμ-
φωνα με τους επιστήμονες, ακόμα και σή-
μερα γνωρίζουμε περισσότερα για τον
Άρη παρά για τους ωκεανούς μας.

Τα τελευταία χρόνια ρομποτικά και
επανδρωμένα βαθυσκάφη νέας γενιάς
έχουν αρχίσει να φτάνουν σε διάφορα ση-
μεία των ωκεανών που μέχρι σήμερα ήταν
απρόσιτα για τον άνθρωπο. Σε αυτές τις
εξερευνητικές αποστολές ανακαλύπτονται
άγνωστα θαλάσσια είδη αλλά και ολό-
κληρα οικοσυστήματα που αναπτύχθηκαν
και εξελίχθηκαν σε βάθη πολλών χιλιομέ-
τρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασ-
σας εκεί που επικρατεί το απόλυτο σκο-
τάδι και οι συνθήκες είναι ακραίες και
πλήρως αφιλόξενες για τον άνθρωπο.

Το ερευνητικό πρόγραμμα Five Deeps
Expedition ανακοίνωσε ότι επιτεύχθηκε η
χαρτογράφηση των μεγάλων αβύσσων της
Γης. Πρόκειται για τις μεγαλύτερης ακρί-
βειας μετρήσεις που έχουν γίνει μέχρι σή-
μερα για τα βαθύτερα σημεία σε καθέναν
από τους πέντε ωκεανούς της Γης.

Το βαθύτερο σημείο του πλανήτη βρί-
σκεται στην Τάφρο των Μαριανών στον
δυτικό Ειρηνικό στα ανατολικά των Μα-
ριανών νήσων, και φτάνει στα 10.984 μέ-
τρα υπό τη θάλασσα. Η τάφρος έχει 2.550
χιλιόμετρα μήκος και μέσο πλάτος μόλις
69 χιλιόμετρα φτάνοντας το μέγιστο βά-
θος σε μια περιοχή που έχει ονομαστεί
«Άβυσσος του Τσάλεντζερ». Η Τάφρος
των Μαριανών έχει αποτελέσει στόχο εξε-
ρεύνησης τα τελευταία χρόνια και ανά-
μεσα σε εκείνους που την επισκέφτηκαν
είναι ο διάσημος σκηνοθέτης Τζέημς Κά-
μερον που ασχολείται πολλά χρόνια με τις
εξερευνήσεις στα βάθη των ωκεανών. Η
νέα αυτή αποστολή κατάφερε να αφαιρέ-
σει μία σειρά από αβεβαιότητες που απο-
μένουν σχετικά με τις ωκεάνιες αβύσ-
σους. Οι ερευνητές επιβεβαίωσαν επίσης

σε αυτή την αναμέτρηση είναι η Τάφρος
της Ιάβας, αλλά το βαθύτερο σημείο της
δεν είναι αυτό που προηγούμενες έρευνες
είχαν υποδείξει, αλλά ένα σημείο 387 χλμ.
μακριά από αυτό, βάθους 7.187 μέτρων. 

Τέλος στον Αρκτικό Ωκεανό, το βαθύ-
τερο σημείο αναγνωρίστηκε ως το Molloy
Hole (παλαιότερα γνωστό ως Molloy
Deep) που βρίσκεται στον πορθμό Φραμ
μεταξύ της Γροιλανδίας και του αρχιπελά-
γους Σβάλμπαρντ.

Τα νέα βαθυμετρικά δεδομένα που συλ-
λέχθηκαν περιλαμβάνονται στη μελέτη
που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση
«Geoscience Data Journal» και όπως είναι
ευνόητο θα βοηθήσουν τους επιστήμονες
να κατανοήσουν καλύτερα τη γεωλογική
δομή και εξέλιξη του πλανήτη ενώ φυσικά
προσφέρουν νέους στόχους εξερεύνησης.

Η εταιρεία Caladan Oceanic LLC βοή-
θησε στη διοργάνωση της αποστολής, με
επικεφαλής τον Τεξανό επιχειρηματία και
εξερευνητή Βίκτορ Βεσκόβο. Η επιστημο-
νική ομάδα «Limiting Factor» του Βε-
σκόβο πραγματοποίησε έναν τεράστιο

ότι το Horizon Deep μέσα στην Τάφρο της
Τόνγκα, είναι το δεύτερο βαθύτερο ση-
μείο στον Ειρηνικό Ωκεανό και στον κό-
σμο (στα 10.816 μέτρα).

Στον Νότιο Ωκεανό, για παράδειγμα,
υπάρχει πλέον ένα νέο μέρος που πρέπει
να λάβουμε υπόψη ως το βαθύτερο σημείο
της περιοχής. Το σημείο αυτό ονομάζεται
«Factorian Deep» και βρίσκεται σε 7.432
μέτρα κάτω από την επιφάνεια στο νότιο
άκρο της τάφρου «South Sandwich». Στην
ίδια τάφρο υπάρχει ένα σημείο βάθους
8.625 μέτρων αλλά το σημείο αυτό θεω-
ρείται μέρος του Ατλαντικού Ωκεανού
στον οποίο το βαθύτερο σημείο είναι το
Brownson Deep στην Τάφρο του Πουέρτο
Ρίκο με βάθος 8.378 μέτρα.

Τον τίτλο του βαθύτερου σημείου στον
Ινδικό Ωκεανό διεκδικούσαν εδώ και αρ-
κετά χρόνια δύο περιοχές, ένα σημείο της
Τάφρου της Ιάβας έξω από τις ακτές της
Ινδονησίας και ένα σημείο σε μια ζώνη
θραύσης στην νοτιοδυτική Αυστραλία.
Σύμφωνα με τις νέες μετρήσεις, νικήτρια

Παγκόσμιος βυθομετρικός χάρτης του θαλάσσιου πυθμένα. 
Οι κόκκινοι κύκλοι δείχνουν τα βαθύτερα σημεία στους πέντε ωκεανούς 

που μετρήθηκαν κατά τη διάρκεια του Five Deeps Expedition ( Bongiovanni et al. 2021).

ΑΚΡΙΒΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 
ΤΩΝ ΒΑθΥΤΕΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ
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αριθμό μετρήσεων της θερμοκρασίας και
της αλατότητας του θαλασσινού νερού σε
όλα τα επίπεδα μέχρι τον πυθμένα του
ωκεανού. Αυτές οι πληροφορίες ήταν ζω-
τικής σημασίας για τη διόρθωση των βα-
θυμετρικών δεδομένων που έγιναν από
τον εξοπλισμό του σκάφους. Τα νέα υπο-
λογισμένα βάθη έχουν υψηλή ακρίβεια,
με αποκλίσεις στα περίπου 15 μέτρα. 

Ο κύριος στόχος της αποστολής είναι η
καλύτερη χαρτογράφηση του βυθού. Μέ-
χρι πρότινος, περίπου το 80% του παγκό-

σμιου πυθμένα έμενε να ερευνηθεί με
σύγχρονα μέσα που παρέχονται από τη
Five Deeps Expedition. Όπως ανέφερε η
δρ Χέδερ Στιούαρτ της Βρετανικής Γεω-
λογικής Υπηρεσίας: «Σε 10 μήνες, χαρτο-
γραφήσαμε μια περιοχή μεγέθους της
ηπειρωτικής Γαλλίας. Αλλά μέσα σε αυτή
βρισκόταν ένα τμήμα στο μέγεθος της
Φινλανδίας που ήταν εντελώς νέο, όπου ο
πυθμένας της θάλασσας δεν είχε εξερευ-
νηθεί ποτέ πριν. Αυτό δείχνει τι μπορεί
και πρέπει να πραγματοποιηθεί στο μέλ-

λον». Τα νέα στοιχεία παρέχονται στο
πρόγραμμα «Nippon Foundation-GEBCO
Seabed 2030», το οποίο στοχεύει στη δη-
μιουργία ενός παγκόσμιου χάρτη του βυ-
θού των ωκεανών μέχρι το τέλος της δε-
καετίας. 

Πηγή: Bongiovanni, C., Stewart, H. A.,
& Jamieson, A. J. (2021). High‐resolution
multibeam sonar bathymetry of the deep-
est place in each ocean.

1. Κατάδυση στο πλαίσιο της αποστολής Five Deeps στον πυθμένα του Ατλαντικού Ωκεανού, στην τάφρο του Πουέρτο Ρίκο. 
2. Η αποστολή Five Deeps πραγματοποίησε επιτυχή κατάδυση  στο βαθύτερο σημείο του Ινδικού Ωκεανού, στην τάφρο της Ιάβας.

Κατά τη διάρκεια μιας κατάδυσης, αυτό που πιστεύεται ότι είναι ένα νέο είδος μέδουσας, καταγράφηκε σε βίντεο. 
3. Ο πυθμένας του Τάφρου των Μαριανών.(Φωτογραφίες: Five Deeps Expedition).

1

2 3
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Tο νεροπρίονο ήταν ο πιο πολύ-
πλοκος μηχανισμός υδροκίνη-
σης. Η εμφάνισή του συνέ-
βαλε στην ανάπτυξη μιας σχε-
τικά εκμηχανισμένης δομής

στην προβιομηχανική εποχή, μεταβάλλο-
ντας καθοριστικά -σε συνδυασμό βέβαια
με την ανάπτυξη του χερσαίου εμπορίου-
την οικονομική και οικιστική οργάνωση
του ορεινού χώρου. Αν και η σχετική τε-
χνολογία είναι γνωστή στην Ευρώπη από
τα τέλη του Μεσαίωνα και στα Βαλκάνια
από τα τέλη του 16ου αιώνα, το πότε ει-
σήχθη το νεροπρίονο στον ελλαδικό χώρο
παραμένει άγνωστος. Τον 19ο αιώνα ση-
μειώνεται εκτεταμένη χρήση νεροπρίο-
νων στον ορεινό όγκο της Πίνδου και ευ-
ρύτερα στην Ήπειρο και τη Μακεδονία.
Στη νότια Ελλάδα, η χρήση τους κατα-
γράφεται στην εποχή του Όθωνα, και κα-
τασκευάζονταν κυρίως από Βορειοηπει-
ρώτες τεχνίτες του είδους.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του νερο-
πρίονου το αναδεικνύουν ως το πιο εξε-
λιγμένο μηχανικό σύστημα που κατα-
σκευαζόταν στην Πίνδο κατά την προβιο-
μηχανική περίοδο, φανερώνοντας ένα τε-
χνολογικό υπόβαθρο που συνδέεται με
την υδροκίνητη τεχνολογία. Καθώς η λει-
τουργία του εξαρτιόταν άμεσα από τις αυ-
ξομειώσεις των υδάτινων αποθεμάτων
και τη δυνατότητα εκμετάλλευσης της
μηχανικής ενέργειας του νερού, το νερο-
πρίονο ήταν μια εποχικής χρήσης, κατά
κύριο λόγο ξύλινη, μηχανή που κατα-
σκευαζόταν επί τόπου, έχοντας ελάχιστα
κινητά μεταλλικά στοιχεία, που κατα-
σκευάζονταν στα τοπικά σιδηρουργεία.
Οι υποδομές δέσμευσης, μεταφοράς και
πτώσης του νερού που διέθετε το νερο-
πρίονο παραπέμπουν σε σχετικές εφαρ-
μογές των παραδοσιακών νερόμυλων. Το
νεροπρίονο δεν αποτελούσε μόνιμη εγκα-
τάσταση. Το συναρμολογούσαν εκεί όπου
υλοτομούσαν κάθε φορά, μεταφέροντας
τα εξαρτήματά του (φτερωτή, πριόνι,

στρόφαλο κ.ά.) και κατασκευάζοντας νέα
βάση. Η θέση που επέλεγαν βρισκόταν
πάντοτε σε πλαγιά με μεγάλη κλίση, ώστε
να μεταφέρονται οι κορμοί, με ολίσθηση
πάνω σε κατρακύλια ή ξυλόδρομους,
αλλά και να τοποθετούνται με τη σωστή
γωνία τα βαγένια της υδατόπτωσης, τα
οποία οδηγούσαν το νερό στην όρθια, ξύ-
λινη, μικρή φτερωτή.

Ο κύριος μηχανισμός συνδυάζει ταυτό-
χρονη λειτουργία δύο διακριτών μηχανι-
κών συστημάτων. Στο πρώτο, που αποτε-
λείται από τα διασταυρούμενα κού-
τσουρα της βάσης, βρίσκεται τοποθετη-
μένο το σύστημα κίνησης. Εδώ, μια κά-
θετη φτερωτή, μετατρέποντας τη δυνα-
μική ενέργεια του νερού σε κινητική, πε-
ριστρέφει άμεσα μια οριζόντια άτρακτο.
Παράλληλα, ένας κάθετος άξονας, που

νεροπρίονα

Νεροπρίονο στα Άρματα Κόνιτσας.
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Η αλματώδης ανάπτυξη της ξυλουργικής παραγωγής 
που επιφέρει η χρήση του μηχανισμού τους 
λαμβάνει ιδιαίτερες διαστάσεις στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα
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συνδέεται μέσω ενός στρόφαλου με την
άτρακτο, μεταλλάσσει την περιστροφική
κίνηση σε ευθύγραμμη παλινδρομική και
μετακινεί διαδοχικά το κάθετο πλαίσιο
που φέρει τη λεπίδα του πριονιού. Στο
δεύτερο εδράζεται ο προωθητικός μηχα-
νισμός, όπου, μέσω ενός αρθρωτού συ-
στήματος οριζόντιων αξόνων και ατρά-
κτων και ενός κάθετου τροχού, επιτυγχά-
νεται η έλξη ενός βαγονιού. Το τοποθετη-
μένο σε αυτό κούτσουρο μετακινείται αυ-
τόματα προς τη λεπίδα του πριονιού και
τεμαχίζεται σε προκαθορισμένες διαστά-
σεις. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι το νε-
ροπρίονο υπήρξε μια πραγματική μη-
χανή, με την τεχνική αλλά και την οικο-
νομική έννοια του όρου, αφού επιτύγχανε
μεγαλύτερη και ποιοτικότερη παραγωγή
με μικρότερη δαπάνη χρόνου και χειρω-
νακτικής εργασίας.

Η αλματώδης ανάπτυξη της ξυλουργι-
κής παραγωγής που επιφέρει η χρήση αυ-
τού του μηχανισμού λαμβάνει ιδιαίτερες
διαστάσεις στο δεύτερο μισό του 19ου αι-
ώνα. Οι ευρύτερες οικονομικές διεργα-
σίες εκείνης της περιόδου, που σχετίζο-
νται με τις πρώτες απόπειρες εκβιομηχά-
νισης του ελλαδικού χώρου, καθιστούν
την εκμετάλλευση των δασών της Πίνδου
σημαντική οικονομική δραστηριότητα.
Αυτή η εξέλιξη επηρεάζει άμεσα τις οικο-
νομικές δομές των τοπικών κοινωνιών, οι
οποίες βιώνουν τη στροφή σημαντικού
τμήματος του παραγωγικού πληθυσμού
στις υλοτομικές δραστηριότητες. Μάλι-
στα, μερικοί οικισμοί μετατρέπονται σχε-
δόν σε μονοτεχνικά χωριά, αφού το μεγα-
λύτερο μέρος των κατοίκων γίνονται
«πριονάδες», δηλαδή τεχνίτες που κατα-
σκευάζουν και χειρίζονται νεροπρίονα.

Το μεγαλύτερο μέρος των κατοίκων
τους εντάσσεται στα μπουλούκια, που
συστήνουν οι πριονάδες. Τα μπουλούκια-
ολιγομελείς ομάδες εξειδικευμένων τε-
χνιτών που μίσθωναν την εργατική δύ-
ναμη και την τέχνη τους σε ξυλεμπόρους,
έστηναν στα σημεία υλοτόμησης τα νερο-
πρίονα και τις βοηθητικές υποδομές κάθε
φθινόπωρο μετά τα πρωτοβρόχια, και
κάθε άνοιξη, όταν έλιωναν τα χιόνια. Οι
παραγόμενες σανίδες μεταφέρονταν με
μισθωμένα υποζύγια σε αποθήκες των ξυ-
λεμπόρων ή σε διάφορα άλλα σημεία πα-
ραλαβής, πτυχή που αναδεικνύει την εκ-
μετάλλευση των δασών ως οικονομική
δομή η οποία ευνόησε ευρύτερα την το-

πική οικονομία. Παράλληλα το πέρασμα
στο μεγάλο δασικό εμπόριο ανέτρεψε τις
οικιστικές και περιβαλλοντικές ισορρο-
πίες. Αναπτύσσονται οικισμοί εκατέρω-
θεν την Πίνδου, ενώ η οριοθέτηση των
κοινοτικών δασών μετατρέπεται σε αντι-
κείμενο σφοδρών συγκρούσεων, που
οδηγούν ακόμα και σε φόνους. Η ανεξέ-
λεγκτη υλοτόμηση οδηγεί μάλιστα σε
σταδιακή καταστροφή των δασών -στο
μεταίχμιο μεταξύ 19ου και 20ου αιώνα
πολλά τμήματα των δασών της Πίνδου
βρίσκονταν στα όρια του αφανισμού.

Η ηλεκτροδότηση της περιοχής στις
αρχές της δεκαετίας του 1950 άλλαξε
εντελώς τα δεδομένα στον τομέα της ξυ-
λουργίας. Όλοι οι βιοτέχνες του Μετσό-
βου είχαν πλέον τη δυνατότητα να εντά-
ξουν μηχανές στα εργαστήριά τους και
όχι μόνο όσοι διέθεταν ξυλουργεία δίπλα
από το ποτάμι. Τότε έχουμε και τη δημι-

ουργία του πρώτου σύγχρονου μηχανικού
πριονιστηρίου, το οποίο έθεσε οριστικό
τέλος στα νεροπρίονα. Πλέον τα νερο-
πρίονα μόνο ως μουσειακά εκθέματα
υδροκίνησης τα συναντά κανείς. Οι τοπο-
θεσίες που έστηναν οι πριονάδες τα νερο-
πρίονα και οι πορείες που ακολουθούσαν
τα μουλάρια για να μεταφέρουν τα προιό-
ντα τους καταγράφονται πια μόνο σε
ορειβατικούς χάρτες.

Πηγές: «Τα νεροπρίονα στην κοιλάδα
του Αώου», στο ''Το Οικομουσείο του Πο-
ταμού Αώου: μιλώντας για τον τόπο μας'',
Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και
τον Άνθρωπο, επιμ. Αφρ. Σορώτου, Αθήνα
2014, 58-67

Το κάθετο πλαίσιο που φέρει τη λεπίδα
του πριονιού (Άρματα Κόνιτσας).

Νεροπρίονο σε λειτουργία στη Βοβούσα
στις αρχές του 20ού αιώνα.
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Tο νεροπρίονο ήταν ο πιο πολύπλοκος μηχανισμός υδροκίνησης (Άρματα Κόνιτσας).



Το Δημοτικό Πάρκο Νάουσας
στην Ευρωπαϊκή Διαδρομή
Ιστορικών Κήπων 

T
ο Δημοτικό Πάρκο Νάουσας
εντάχθηκε επίσημα, ως πλήρες
μέλος, στην Ευρωπαϊκή Δια-

δρομή Ιστορικών Κήπων του Συμβου-
λίου της Ευρώπης (ERHG). Είναι το
πρώτο πλήρες μέλος -Ιστορικό Πάρκο
της Ελλάδας, που εντάσσεται στην
Ευρωπαϊκή Διαδρομή Ιστορικών Κή-
πων, γεγονός που, όπως επισημαίνει ο
Δήμος Νάουσας, μπορεί να αποτελέ-
σει ένα εξαιρετικό έναυσμα για τη διε-
θνή προβολή ενός σημαντικού στοι-
χείου της πολιτιστικής κληρονομιάς
της χώρας μας. 

Η διάκριση αυτή αποτελεί μια ιδιαί-
τερα σημαντική εξέλιξη καθώς δίνεται
η δυνατότητα δικτύωσης του Δήμου
Νάουσας με τα σημαντικότερα πάρκα
στην Ευρώπη, η ανταλλαγή καλών
πρακτικών και τεχνογνωσίας, με
στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη, με σεβα-
σμό στο περιβάλλον και την ιστορία
μας. Παράλληλα, δημιουργούνται ευ-
καιρίες τουρισμού υψηλού επιπέδου,
καθώς και αξιοποίησης χρηματοδοτι-
κών «εργαλείων» για το πάρκο.

Τα μέλη του δικτύου έχουν καταχω-
ρηθεί ως Ιδιοκτησίες Πολιτιστικού Εν-
διαφέροντος και ορισμένα από αυτά
αναγνωρίζονται ακόμη και ως Παγκό-
σμια Κληρονομιά από την UNESCO.

Το δημοτικό πάρκο βρίσκεται στο
κέντρο της Νάουσας, κοντά στην πλα-
τεία Καρατάσου. Υπάρχουν τουλάχι-
στον 4 κύριες είσοδοι στο πάρκο, το
οποίο απλώνεται σε μία έκταση 30

στρεμμάτων. Το πάρκο δημιουργή-
θηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’50
και σε αυτό υπάρχουν δέντρα και άλλα
φυτά και λουλούδια, τεχνητή λίμνη με
ξύλινες γέφυρες, δρομάκια, σιντριβάνι
και πλακόστρωτο, ενώ μόνιμοι κάτοικοί
του είναι πάπιες, κύκνοι, περιστέρια
και παγώνια, καθώς και σκίουροι.

Στα όρια του πάρκου, περνάει το πο-
τάμι της Αράπιτσας στη μία πλευρά,
ενώ στην άλλη πλευρά υπάρχει το θε-
ρινό δημοτικό θέατρο της Νάουσας.
Βρίσκεται πάνω σε ένα φυσικό μπαλ-
κόνι που έχει θέα σε όλο τον κάμπο
της Νάουσας.

Η Ευρωπαϊκή Διαδρομή Ιστορικών
Κήπων πιστοποιήθηκε από το Συμβού-
λιο της Ευρώπης τον Οκτώβριο 2020.
Φορέας διαχείρισης της Διαδρομής εί-
ναι το δίκτυο ERHG – EuropeanRoute-
ofHistoricGardens. Αποτελεί μια μη
κερδοσκοπική Ένωση με έδρα την
Ισπανία και μέλη σε έξι χώρες: Γερμα-
νία, Γεωργία, Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία
και Πορτογαλία. Βασικός σκοπός της
Ένωσης είναι η ενίσχυση της ευαισθη-
τοποίησης, της γνώσης και του σεβα-
σμού για τους ιστορικούς κήπους,
όπως αυτοί ορίζονται από τη Διεθνή
Επιτροπή Ιστορικών Κήπων ICOMOS –
IFLA στη Χάρτα της Φλωρεντίας.

Οι νικητές των βραβείων
LIFE για το 2021

Σ
την Πράσινη Εβδομάδα της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), τη με-
γαλύτερη περιβαλλοντική εκδή-

λωση της Ευρώπης, ανακοινώθηκαν οι
νικητές των βραβείων LIFE για το 2021
από το πρόγραμμα LIFE της ΕΕ, το
χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για το πε-
ριβάλλον και τη δράση για το κλίμα.

Τα βραβεία LIFE αναγνωρίζουν τα
πλέον καινοτόμα και αποτελεσματικά
έργα του προγράμματος LIFE που
αποτελούν πηγή έμπνευσης σε τρεις
κατηγορίες: προστασία της φύσης,
περιβάλλον και δράση για το κλίμα. Τα

φετινά βραβεία απονεμήθηκαν σε νι-
κητές στις τρεις διαφορετικές κατηγο-
ρίες, στη Σλοβακία (φύση), την Ισπα-
νία (περιβάλλον) και τη Γαλλία (δράση
για το κλίμα). 

Στη Σλοβακία, η ομάδα της LIFE
ENERGY έβαλε τέλος στις συγκρού-
σεις πολλών πτηνών με ηλεκτροφόρα
καλώδια. Εγκατέστησαν 8.600 εκτρο-
πείς πτήσης πουλιών κατά μήκος 77 χι-
λιομέτρων στις πιο επικίνδυνες περιο-
χές. Αυτοί οι εκτροπείς προστατεύουν
700 πουλιά από συγκρούσεις κάθε
χρόνο. Η ομάδα φύτεψε επίσης 550
δέντρα για να ενισχύσει τους υπάρχο-
ντες ανεμοφράχτες, βοηθώντας τα
πουλιά να δουν καλύτερα τις γραμμές
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ομάδα του LIFE REUSING POSI-
DONIA χρησιμοποίησε την αποξηρα-
μένη θαλάσσια βλάστηση ως αποτελε-
σματική και φθηνή θερμομόνωση σε 14
μονάδες κοινωνικής στέγασης για φτω-
χούς και μειονεκτούντες ανθρώπους
στο νησί Formentera στις Βαλεαρίδες
Νήσους της Ισπανίας. Αυτή η τοπική,
παραδοσιακή και φιλική προς το περι-
βάλλον μέθοδος κατασκευής, μείωσε
τις εκπομπές κατά 60%, μείωσε την κα-
τανάλωση ενέργειας κατά 75% και την
κατασπατάληση νερού κατά 60%.

Το LIFE FORECCAsT βοήθησε τους
διαχειριστές δασών στο Περιφερειακό
Φυσικό Πάρκο Haut-Languedoc της
Γαλλίας να θέσουν σε εφαρμογή
στρατηγικές προσαρμογής στην κλι-
ματική αλλαγή. Δημιούργησαν μια
εφαρμογή για κινητά για να βοηθή-
σουν τους δασολόγους να αξιολογή-
σουν και να διαχειριστούν τους κινδύ-
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νους για το πάρκο. Και σε 25 τοποθε-
σίες δοκιμάστηκαν είδη δένδρων αν-
θεκτικά στις αλλαγές του κλίματος και
πρακτικές διαχείρισης των δασών που
χρησιμοποιούν λιγότερο νερό.

Το κοινό ψήφισε επίσης για το αγα-
πημένο του έργο στο πλαίσιο του
Βραβείου των Πολιτών, με το βραβείο
να πηγαίνει σε ένα ιταλικό έργο, ενώ
οι προσπάθειες και η αφοσίωση των
νέων εθελοντών αναγνωρίστηκαν με
το βραβείο LIFE4Youth, το οποίο απο-
νεμήθηκε σε ένα έργο που επιλέχθηκε
εκ νέου από την Ιταλία.

Μια κριτική επιτροπή εμπειρογνω-
μόνων εξέτασε τους 15 φιναλίστ και
επέλεξε τους τρεις νικητές, οι οποίοι
με τα έργα τους συνέβαλαν εξαιρετικά
στις περιβαλλοντικές, οικονομικές και
κοινωνικές εξελίξεις. Επίσης, επέδει-
ξαν αριστεία όσον αφορά τον αντί-
κτυπο, τη δυνατότητα αναπαραγωγής,
τη συνάφεια με την πολιτική, τη διασυ-
νοριακή συνεργασία και την οικονο-
μική αποδοτικότητα.

Οι δύο φιναλίστ από την Ελλάδα
ήταν το έργο LIFE ElClimA για τον
Μαυροπετρίτη και το LIFE ADAPT
2CLIMA για την προσαρμογή της γε-
ωργίας των νησιών της Μεσογείου στις
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Ο αριθμός των πτηνών 
στη Γη είναι μικρότερος 
από ό,τι είχαμε εκτιμήσει

T
α σπιτοσπουργίτια είναι το πολυ-
πληθέστερο είδος πτηνών στη
Γη.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου
της Νέας Νότιας Ουαλίας στο Σίδνεϊ,
με δημοσίευσή τους στην επιθεώρηση
της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των
ΗΠΑ (PNAS), παρουσίασαν μια μελέτη
για τους πληθυσμούς των πτηνών στη
Γη. Όπως αναφέρουν ο αριθμός των
πτηνών του πλανήτη μας είναι περίπου
50 δισεκατομμύρια, δηλαδή αντιστοι-
χούν κατά προσέγγιση έξι πουλιά για

κάθε άνθρωπο στον πλανήτη μας (ο
παγκόσμιος πληθυσμός των ανθρώ-
πων είναι γύρω στα 7,8 δισεκατομμύ-
ρια). Αν και ο αριθμός αυτός είναι μια
μέση εκτίμηση, παρ’ όλα αυτά είναι
κατά πολύ μικρότερος από προηγού-
μενες εκτιμήσεις προ 24 ετών που ανέ-
βαζαν από 200 έως 400 δισεκατομμύ-
ρια τα πουλιά στη Γη.

Υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου
10.500 είδη πτηνών αλλά διαθέσιμα
στοιχεία υπάρχουν για περίπου 9.700
εξ αυτών. Οι ερευνητές υπολόγισαν -
με τη βοήθεια τόσο παρατηρήσεων
από 600.000 πολίτες από όλο τον κό-
σμο που καταγράφονται στην online
βάση δεδομένων eBird, όσο και αλγό-
ριθμων- ότι λίγα είδη πουλιών είναι πο-
λυπληθή ξεπερνώντας το ένα δισεκα-
τομμύριο πουλιά παγκοσμίως, όπως
τα σπιτοσπουργίτια Passer domesti-
cus (1,6 δισεκατομμύρια), τα ψαρόνια
Sturnus vulgaris (1,3 δισεκατομμύρια),
οι δακτυλιόραμφοι γλάροι Larus
delawarensis (1,2 δισεκατομμύρια) και
τα σταβλοχελίδονα Hirundo rustica(1,1
δισεκατομμύρια). Αντίθετα, 1.180 είδη,
έχουν λιγότερα από 5.000 άτομα. Με-
ρικά από αυτά τα είδη περιελάμβαναν
το μεγάλο στικτό κίβι (Apteryx haastii)
με 377 άτομα, τον αετό της Ιάβας
(Nisaetus bartelsi) με 630 άτομα και το
κιρκινέζι των Σεϋχελλών (Falco araeus)
με λιγότερα από 100 άτομα.

Τα νέα ευρήματα, σύμφωνα με τους
επιστήμονες, δείχνουν ότι πρέπει να
καταβληθούν αυξημένες προσπάθειες
για την προστασία της βιοποικιλότη-
τας στα πουλιά, καθώς τα περισσό-
τερα είδη έχουν λίγα μόνο άτομα.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
ο ρυπαίνων δεν πληρώνει

H
αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»
είναι μία από τις βασικές αρχές
στις οποίες θεμελιώνεται η πε-

ριβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης (ΕΕ). Βάσει της αρχής
αυτής, οι ρυπαίνοντες πρέπει να επω-
μίζονται το κόστος της ρύπανσης που
προκαλούν. Ωστόσο, όπως αναφέρει
σε έκθεση που δημοσίευσε το Ευρω-
παϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ), αυτό
δεν ισχύει πάντα στην ΕΕ.

Η Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελε-
γκτικού Συνεδρίου εστιάζει στο κατά
πόσον η αρχή εφαρμόστηκε ορθώς
σε τέσσερις τομείς της περιβαλλοντι-
κής πολιτικής της ΕΕ: σε αυτούς της
βιομηχανικής ρύπανσης, των αποβλή-
των, των υδάτων και του εδάφους.
Επίσης, αξιολόγησε κατά πόσον οι
δράσεις της Επιτροπής που σχετίζο-
νταν με την οδηγία για την περιβαλ-
λοντική ευθύνη, η οποία ρυθμίζει πε-
ριπτώσεις πρόκλησης περιβαλλοντι-
κής ζημίας από οικονομική δραστη-
ριότητα, απέφεραν αποτελέσματα.
Εξέτασε δε κατά πόσον η Επιτροπή
και τα κράτη μέλη προστάτευαν τον
προϋπολογισμό της ΕΕ εμποδίζοντας
τη χρήση του για την κάλυψη δαπα-
νών που θα έπρεπε να είχαν καλυφθεί
από τους ρυπαίνοντες.

Αν και σε γενικές γραμμές, η αρχή
αποτυπώνεται εν γένει στις περιβαλ-
λοντικές πολιτικές της ΕΕ, η κάλυψή
της είναι ανεπαρκής και η εφαρμογή
της ανομοιογενής μεταξύ τομέων και
κρατών μελών. Σύμφωνα με τους ελε-
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γκτές, αυτό έχει ως αποτέλεσμα ορι-
σμένες φορές οι δράσεις απορρύπαν-
σης να χρηματοδοτούνται με δημόσιο
χρήμα και όχι από τους ρυπαίνοντες.

Στην ΕΕ περίπου 3 εκατομμύρια το-
ποθεσίες έχουν ρυπανθεί, κυρίως
εξαιτίας κάποιας βιομηχανικής δρα-
στηριότητας και της επεξεργασίας
και διάθεσης αποβλήτων. Έξι στα
δέκα συστήματα επιφανειακών υδά-
των, όπως ποταμοί και λίμνες, δεν
βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Η
ατμοσφαιρική ρύπανση, ένας σοβα-
ρός κίνδυνος για την υγεία στην ΕΕ,
βλάπτει επίσης τη βλάστηση και τα οι-
κοσυστήματα. Όλα αυτά συνεπάγο-
νται σημαντικό κόστος για τους πολί-
τες της ΕΕ. Κατ’ εφαρμογή της αρχής
«ο ρυπαίνων πληρώνει», οι ρυπαίνο-
ντες είναι υπεύθυνοι για τη ρύπανση
και την περιβαλλοντική ζημία που
προκαλούν και, θεωρητικά, είναι αυτοί
που πρέπει να καλύπτουν το σχετικό
κόστος και όχι οι φορολογούμενοι.

Συνολικά, η έκθεση του Ευρωπαϊ-
κού Ελεγκτικού Συνεδρίου διαπί-
στωσε, αφενός, ότι η αρχή «ο ρυπαί-
νων πληρώνει» αποτυπώνεται και
εφαρμόζεται σε διαφορετικό βαθμό
στο πλαίσιο των διαφόρων πολιτικών
της ΕΕ για το περιβάλλον, και, αφετέ-
ρου, ότι η κάλυψη και η εφαρμογή
της είναι ανεπαρκείς.

Ενώ η οδηγία για τις βιομηχανικές
εκπομπές καλύπτει τις περισσότερες
ρυπογόνες εγκαταστάσεις, στην πλει-
ονότητα των κρατών μελών δεν προ-
βλέπεται ευθύνη των βιομηχανιών
στις περιπτώσεις που η περιβαλλο-
ντική ζημία έχει προκληθεί από επι-
τρεπτές, βάσει της άδειάς τους, εκ-
πομπές. Επίσης, η οδηγία δεν υπο-
χρεώνει τις βιομηχανίες να καλύ-
πτουν το κόστος του αντίκτυπου της
υπολειμματικής ρύπανσης, το οποίο
ανέρχεται σε εκατοντάδες δισεκα-
τομμύρια ευρώ. Ομοίως, η νομοθεσία
της ΕΕ για τα απόβλητα ενσωματώνει
την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», πα-
ραδείγματος χάριν μέσω της διευρυ-

μένης ευθύνης του παραγωγού.
Ωστόσο, οι ελεγκτές επισημαίνουν
ότι προκειμένου να γεφυρωθεί το
χρηματοδοτικό χάσμα, είναι συχνά
απαραίτητες σημαντικές επενδύσεις
με δημόσιους πόρους.

Οι ρυπαίνοντες δεν βαρύνονται
ούτε με το πλήρες κόστος της ρύπαν-
σης των υδάτων. Συνήθως, τα νοικο-
κυριά της ΕΕ καταβάλλουν το μεγα-
λύτερο μέρος του κόστους αυτού,
παρότι καταναλώνουν μόλις το 10%
του νερού. Η εφαρμογή της αρχής «ο
ρυπαίνων πληρώνει» παραμένει δυ-
σχερής στην περίπτωση ρύπανσης
από διάχυτες πηγές όπως η γεωργία.

Πολύ συχνά, η ρύπανση τοποθε-
σιών συνέβη τόσο παλιά ώστε οι ρυ-
παίνοντες να μην υφίστανται πλέον,
να μη μπορούν να ταυτοποιηθούν ή
να μην υπέχουν πλέον ευθύνη. Πρό-
κειται για την «ορφανή ρύπανση»,
έναν από τους λόγους για τους οποί-
ους η ΕΕ έχει χρειαστεί να χρηματο-
δοτήσει έργα αποκατάστασης που θα
έπρεπε να έχουν καλυφθεί οικονο-
μικά από τους ρυπαίνοντες. Επι-
πλέον, δημόσιοι πόροι της ΕΕ έχουν
επίσης χρησιμοποιηθεί αντίθετα προς
τα όσα προστάζει η αρχή «ο ρυπαί-
νων πληρώνει», παραδείγματος χάριν
σε περιπτώσεις παράλειψης των κρα-
τών μελών να εφαρμόσουν την περι-
βαλλοντική νομοθεσία και να εξανα-
γκάσουν τους ρυπαίνοντες να πλη-
ρώσουν.

Στη βάση αυτή η έκθεση του Ευρω-
παϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου συνι-
στά στην Κομισιόν να αξιολογήσει τα
περιθώρια περαιτέρω ενσωμάτωσης
της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει»
στην περιβαλλοντική νομοθεσία, να
εξετάσει το ενδεχόμενο ενίσχυσης
της εφαρμογής της οδηγίας για την
περιβαλλοντική ευθύνη· και να προ-
στατεύει τα κονδύλια της ΕΕ από το
να χρησιμοποιούνται για τη χρηματο-
δότηση έργων το κόστος των οποίων
θα έπρεπε να έχουν αναλάβει οι ρυ-
παίνοντες.

Το νέο πάρκο τσέπης 
της Αθήνας στα Σεπόλια

T
α Πάρκα Τσέπης συνδυάζουν τα
οφέλη των μικρών «οάσεων»
πρασίνου που τόσο μεγάλη ανά-

γκη έχει η Αθήνα, με την αξιοποίηση
των ανοιχτών ανεκμετάλλευτων χώ-
ρων, οι οποίοι αναπλάθονται και γίνο-
νται προσβάσιμοι στο κοινό. Το πέμπτο
Πάρκο Τσέπης της Αθήνας δημιουργή-
θηκε στην οδό Δράμας στα Σεπόλια.

Το νέο Πάρκο Τσέπης που δημιουρ-
γήθηκε στα Σεπόλια, με τη συνέργεια
του Δήμου Αθηναίων και της «P&G»
και την υλοποίηση από την Οργάνωση
Γη, στο πλαίσιο του προγράμματος
«Υιοθέτησε την πόλη σου», είναι ένας
ακόμη βιοκλιματικός θύλακας και μια
«πράσινη ανάσα» στον αστικό ιστό της
Αθήνας. Το Πάρκο Τσέπης στα Σεπό-
λια είναι το τρίτο πάρκο που προκύπτει
από την συνεργασία του Δήμου με την
«P&G» και την Οργάνωση Γη, τα δύο
προηγούμενα βρίσκονται στο Πα-
γκράτι και το Μεταξουργείο, και συνο-
λικά το πέμπτο που αποκτά η Αθήνα.

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή του
Πάρκου Τσέπης των Σεπολίων, πραγ-
ματοποιήθηκε βάσει των αρχών της
αειφόρας ανάπτυξης και της κυκλικής
οικονομίας. Οι επεμβάσεις ήταν όσο
το δυνατόν ήπιες χωρίς να επιβαρύ-
νουν το αστικό περιβάλλον στο οποίο
βρίσκεται το πάρκο. Ο εγκαταλελειμ-
μένος χώρος στην οδό Δράμας μετα-
τράπηκε σε κήπο λεβάντας με στόχο
την περιβαλλοντική αποσυμφόρηση
της γειτονιάς των Σεπολίων. Σύμφωνα
με ανάρτηση του δημάρχου της πό-
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λης, Κώστα Μπακογιάννη, πρόκειται
για ένα πρότυπο και βιοκλιματικό
πάρκο, στο οποίο φυτεύτηκαν 190 νέα
αρωματικά φυτά, μεγάλοι θάμνοι, με
κυρίαρχα τη λεβάντα, το δεντρολί-
βανο, την μυρτιά και το θυμάρι.

Σύμφωνα με τη δημοτική Αρχή, το
επόμενο διάστημα θα ενισχυθεί ο φω-
τισμός με αυτόνομο φωτοβολταϊκό
σύστημα, με στόχο τη μείωση της φω-
τορύπανσης. Τα φώτα του πάρκου τις
πρώτες νυχτερινές ώρες θα φωτίζουν
100%, έπειτα για 4 ώρες 80% και μετά
θα λειτουργούν στο 25% της απόδο-
σής τους, ως φωτισμός ασφαλείας μέ-
χρι το πρωί. Παράλληλα, οι διάδρομοι
διαστρώθηκαν με χαλίκι, έτσι ώστε να
υπάρχουν όσο το δυνατόν λιγότερα
σκληρά υλικά και το πάρκο να δε-
σμεύει το σύνολο του νερού της βρο-
χής. Τα υλικά διαχωρισμού και επί-
στρωσης είναι από ξύλο, ενώ χρησιμο-
ποιήθηκαν και ανακυκλωμένα ξύλα ή
άλλα φυσικά υλικά. Επιπλέον, διατη-
ρήθηκαν και ανανεώθηκαν κάποια
στοιχεία που υπήρχαν στον χώρο από
παρέμβαση που είχε γίνει στο παρελ-
θόν από την ομάδα των Atenistas,
όπως η εντυπωσιακή τοιχογραφία.

Οι αναπλάσεις μικρής κλίμακας
έχουν πολλές φορές μεγαλύτερη πολ-
λαπλασιαστική αξία απο τα μεγάλα
έργα, όπως φαίνεται απο τα πάρκα τσέ-
πης που δημιουργεί το ένα μετά το
άλλο ο Δήμος Αθηναίων. Καθώς οι ανα-
πλάσεις αυτές διεισδύουν στα εσώτερα
και νευραλγικά σημεία του αστικού
ιστού, συνεισφέρουν αναζωογονητικά,
σε αυτό που λέμε πολιτισμό της καθη-
μερινότητας και αισθητική ανάταξη. 

Το βιολογικό ρολόι 
των φυτών
και οι εφαρμογές του 
στη γεωργία

Ό
λοι οι ζωντανοί οργανισμοί
έχουν προσαρμόσει κάθε
τους βιολογική διαδικασία με

βάση τον 24ωρο κύκλο ημέρας-νύ-
κτας. Ο κιρκαδικός ρυθμός, γνωστός
και ως «βιολογικό ρολόι» ρυθμίζει σε
κάθε ζωντανό οργανισμό κάποιες
πολύ απαραίτητες και σημαντικές βιο-
λογικές λειτουργίες.

Τα φυτά έχουν κύτταρα γνωστά ως
γονίδια κιρκαδικού ρολογιού, που
τους επιτρέπουν να μετρούν τους κα-
θημερινούς και εποχιακούς ρυθμούς.
Η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας
αυτής της διαδικασίας θα μπορούσε
να οδηγήσει σε βιώσιμες καλλιέργειες
με υψηλότερες αποδόσεις 

«Ανακαλύψαμε ότι τα φυτά μεγα-
λώνουν πολύ καλύτερα όταν το εσω-
τερικό τους ρολόι ταιριάζει με το πε-
ριβάλλον στο οποίο μεγαλώνουν»,
λέει ο καθηγητής Άλεξ Γουέμπ, Πρόε-
δρος του Cell Signaling στο Τμήμα
Επιστημών των Φυτών του Πανεπι-
στημίου Cambridge και κύριος συγ-
γραφέας της μελέτης, που δημοσιεύ-
θηκε τον Απρίλιο του 2021 στο περιο-
δικό «Science».

Οι επιστήμονες του Cambridge βά-
σισαν τις παρατηρήσεις τους σε ένα
μικρότερο ανθοφόρο φυτό, το ara-
bidopsis thaliana, γνωστό ως αραβι-
δόψα. Διαπίστωσαν ότι η ρυθμική εναλ-
λαγή φωτός που βρίσκουμε στον κύκλο
ημέρας και νύχτας οδηγεί στην εξέλιξη
των κιρκαδικών ρολογιών. Αυτά τα ρο-
λόγια διαμορφώνουν το μεγαλύτερο
μέρος της φυσιολογίας των φυτών, την
φωτοσύνθεση, το μεταβολισμό και την
ανάπτυξη. Είναι αυτό που οι επιστήμο-
νες αποκαλούν «χρονοκαλλιέργεια».

Τα φυτά είναι πιο ανθεκτικά σε πα-
ράσιτα την στιγμή της ημέρας που τα

παράσιτα είναι ενεργά. Οπότε ένα
απλό φως στο φορτηγό ψυγείο που
θα ανάβει και θα σβήνει μιμούμενο τον
κύκλο ημέρας/νύχτας, θα χρησιμοποι-
ούσε το εσωτερικό ρολόι των φυτών
ώστε να βελτιωθεί η αποθήκευση και
να μειωθούν τα απόβλητα.

Σε όλες τις μεγάλες καλλιέργειες,
τα γονίδια που ελέγχουν τους κιρκαδι-
κούς ρυθμούς είναι παρόμοια και
έχουν πολλά πλεονεκτήματα. Το κιρ-
καδικό σύστημα μπορεί να συμβάλει
στη ρύθμιση της ανθοφορίας, της βιο-
μάζας, της φωτοσύνθεσης, της χρή-
σης νερού, των αντιδράσεων σε
ακραίες θερμοκρασίες και της άμυνας
των παθογόνων, τα οποία είναι σημα-
ντικά συστατικά της απόδοσης στις
φυτικές καλλιέργειες.

Τα εργαστηριακά πειράματα δεί-
χνουν ότι το πότισμα φυτών ή η χρήση
φυτοφαρμάκων μπορεί να είναι πιο
αποτελεσματικά σε συγκεκριμένες
ώρες της ημέρας, πράγμα που συνεπά-
γεται ότι οι αγρότες θα μπορούσαν να
χρησιμοποιούν λιγότερους από αυτούς
τους πόρους. Πρόκειται για ένα απλό
κέρδος που θα εξοικονομούσε χρή-
ματα και θα συνέβαλε στη βιωσιμότητα. 

Η μελέτη διαπίστωσε ότι γνωρίζο-
ντας το εσωτερικό ρολόι των φυτών και
την ικανότητα αλλαγής του μέσω γενε-
τικής τροποποίησης, οι κύκλοι φωτι-
σμού και θέρμανσης θα μπορούσαν να
συντονιστούν με το φυτό για «εξαιρε-
τικά αποτελεσματική ανάπτυξη».

Για παράδειγμα οι επιστήμονες θα
έχουν την δυνατότητα να αναπαρά-
γουν συγκεκριμένα φυτά με εσωτε-
ρικά ρολόγια κατάλληλα για καλλιέρ-
γεια σε εσωτερικούς χώρους και να
βελτιστοποιήσουν τους κύκλους φω-
τός και θερμοκρασίας. Οι ερευνητές
υποστηρίζουν ότι η γνώση των εσωτε-
ρικών ρολογιών των φυτών θα μπο-
ρούσε επίσης να βοηθήσει στη μείωση
της βλάβης που προκαλούν τα παρά-
σιτα και παρέχει μια ευκαιρία στη χρο-
νοκαλλιέργεια να κάνει την παραγωγή
τροφίμων πιο βιώσιμη.
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Η μελέτη παρουσιάζει επίσης μια
παρόμοια ιδέα που θα μπορούσε να
εφαρμοστεί στην ανθρώπινη ιατρική:
«χρονοϊατρική». Αυτό θα σήμαινε ότι
τα φάρμακα είναι πιο αποτελεσματικά
όταν λαμβάνονται σε μια συγκεκρι-
μένη ώρα της ημέρας.

Η γεύση και η ποιότητα 
του τσαγιού 
θα επηρεαστούν 
από την κλιματική αλλαγή

Σ
ύμφωνα με έκθεση της φιλαν-
θρωπικής οργάνωσης Christian
Aid, ορισμένες από τις μεγαλύ-

τερες περιοχές καλλιέργειας τσαγιού
στον κόσμο θα είναι οι χειρότερα
πληγείσες από ακραίες καιρικές συν-
θήκες. Εάν η κλιματική καταστροφή
συνεχίσει με τον τρέχοντα ρυθμό της,
οι αποδόσεις των καλλιεργειών άρα
και η ένταση της γεύσης του τσαγιού
είναι πιθανό να μειωθούν κατά πολύ
τις επόμενες δεκαετίες. Όπως ανα-
φέρει η έκθεση, πλημμύρες, ξηρα-
σίες, καύσωνες και καταιγίδες είναι
πιθανό να έχουν σοβαρές επιπτώσεις
στις περιοχές που καλλιεργείται τσάι
σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στην Κένυα, παράγεται σχεδόν η
μισή ποσότητα του όγκου του τσα-
γιού, που καταναλώνεται στο Ηνω-
μένο Βασίλειο. Η περιοχή της καλ-
λιέργειας θα μειωθεί κατά περισσό-
τερο από ένα τέταρτο έως το 2050,
ενώ περίπου το 39% των περιοχών με
συνθήκες καλλιέργειας μεσαίας ποιό-
τητας αντιμετωπίζουν ολική κατα-
στροφή. Οι περιοχές καλλιέργειας
τσαγιού στην Ινδία, την Κίνα και τη
Σρι Λάνκα ενδέχεται επίσης να επη-
ρεαστούν, σύμφωνα με την έκθεση.

Ακόμα και πριν εξαλειφθούν οι φυ-
τείες τσαγιού, όσοι καταναλώνουν
τσάι ενδέχεται να παρατηρήσουν αλ-
λαγές στη γεύση. Οι επιπτώσεις των
πλημμυρών και οι αυξημένες βροχο-
πτώσεις σε πολλές περιοχές, που

καλλιεργείται τσάι, φαίνεται πως θα
αλλάξουν τις λεπτές αποχρώσεις της
γεύσης, αυτά που κάνουν το τσάι
τόσο ξεχωριστό. Δεν θα έχει τον ίδιο
πλούτο γεύσης. Επιπλέον θα εξαλεί-
ψουν εκείνα τα στοιχεία, που προκα-
λούν το φυτό να απελευθερώσει χημι-
κές ουσίες, οι οποίες με τη σειρά
τους ενισχύουν τη γεύση του τσαγιού
και δημιουργούν τις αντιοξειδωτικές
ιδιότητές του. Αυτές οι αρωματικές
ενώσεις, που ονομάζονται δευτερο-
γενείς μεταβολίτες, οι οποίες ενισχύ-
ουν το ανοσοποιητικό σύστημα και
έχουν αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες,
αραιώνονται όταν το φυτό λαμβάνει
πολύ νερό, με αποτέλεσμα να παρά-
γει φύλλα χαμηλότερης ποιότητας
και λιγότερο νόστιμο τσάι.

Το τσάι είναι το δεύτερο δημοφιλέ-
στερο ρόφημα στον κόσμο, μετά το
νερό. Η καλλιέργειά του δημιουργεί
πολλές θέσεις εργασίας, με περισσό-
τερα από 3 εκατομμύρια άτομα να
εργάζονται στην παραγωγή τσαγιού
μόνο στην Αφρική. Ωστόσο, σύμφωνα
με την έρευνα, οι αγρότες που ασχο-
λούνται με την καλλιέργεια τσαγιού
ανέφεραν ότι πολλοί νέοι αναζητούν
εναλλακτικές λύσεις για τις φυτείες
τσαγιού, κάτι που προκαλεί ανησυ-
χίες για το μέλλον της παραδοσιακής
καλλιέργειας.

Η ChristianAid ζητά από τη βρετα-
νική κυβέρνηση να συνάψει μια συμ-
φωνία, που θα ενισχύσει την μείωση
των παγκόσμιων εκπομπών ρύπων,
στη σύνοδο κορυφής του Cop26 που
θα φιλοξενηθεί στη Γλασκόβη τον
Νοέμβριο. Η οργάνωση καλεί επίσης

τις πλούσιες χώρες να παρέχουν στις
φτωχές περιοχές οικονομική βοήθεια
για να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις
της κλιματικής αλλαγής και των
ακραίων καιρικών φαινομένων.

Τα μικροπλαστικά 
συσσωρεύονται 
πάνω στις μέλισσες

N
έα έρευνα δείχνει ότι οι μέλισ-
σες συλλέγουν στα σώματά
τους όχι μόνο γύρη αλλά και

μικροπλαστικά, ανεξάρτητα από το
αν είναι μέλισσες της πόλης ή της
υπαίθρου. Οι επιστήμονες υποθέτουν
ότι οι μέλισσες θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση
της ρύπανσης και τη μέτρηση των αε-
ρομεταφερόμενων μικροπλαστικών.

Τα μικροπλαστικά προέρχονται από
τη διάσπαση πλαστικών αντικειμένων
και επειδή είναι τόσο μικρά, μπορούν
να μεταφερθούν τόσο από τον αέρα
όσο και από το νερό -και τώρα από τις
μέλισσες- φτάνοντας παντού, συμπε-
ριλαμβανομένων και των απομακρυ-
σμένων περιοχών της Ανταρκτικής.

Οι μέλισσες έχουν εξελιχθεί για να
έχουν τριχωτά σώματα που συλλέγουν
γύρη, καθώς οι τρίχες φορτίζονται
ηλεκτροστατικά κατά τη διάρκεια της
πτήσης για να βοηθήσουν τα σωματί-
δια της γύρης να κολλήσουν επάνω
τους. Ωστόσο, σύμφωνα με τη μελέτη
που δημοσιεύθηκε στο Science of the
Total Environment, περίπου το ένα
έκτο όλων των σωματιδίων που βρέθη-
καν στις μέλισσες που μελετήθηκαν
ήταν μικροπλαστικά. Δεκατρείς διαφο-
ρετικοί τύποι πολυμερών βρέθηκαν
στις μέλισσες με τον πιο συνηθισμένο
τύπο να είναι ο πολυεστέρας, που χρη-
σιμοποιείται κυρίως ως συνθετική ίνα,
ακολουθούμενη από το πολυαιθυλένιο
και το χλωριούχο πολυβινύλιο.

Οι μέλισσες που μελετήθηκαν
προήλθαν από 19 κυψέλες και ήταν
όλες μέλισσες-εργάτριες. Εννέα από
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τα μελισσοκομεία ήταν από το κέντρο
της Κοπεγχάγης και τα υπόλοιπα 10
από προαστιακές και αγροτικές τοπο-
θεσίες. Οι μέλισσες της πόλης είχαν
περισσότερα μικροπλαστικά, αλλά
όχι πολύ περισσότερα σε σύγκριση
με τις μέλισσες της υπαίθρου, υπο-
δεικνύοντας ότι η διασπορά από τον
άνεμο σε μεγάλες περιοχές παίζει ση-
μαντικό ρόλο.

Η πηγή αυτών των μικροπλαστικών
είναι ασαφής. Θα μπορούσε να είναι
από πρακτικές μελισσοκομίας, όπως
ρούχα και εξοπλισμό, που θα μπορού-
σαν να αφήνουν πλαστικά ίχνη στις
κυψέλες. Ή θα μπορούσε να είναι από
το ευρύτερο περιβάλλον, καθώς τα
στοιχεία έχουν δείξει ότι η μικροπλα-
στική ρύπανση υπάρχει στον αέρα, το
έδαφος και το νερό. Οι μέλισσες μπο-
ρούν να τις πάρουν με πολλούς τρό-
πους. Είναι πολύ πιθανό οι αερομετα-
φερόμενες ίνες να κολλήσουν στα
χνουδωτά ιπτάμενα έντομα.

Η ερευνητική ομάδα πιστεύει ότι
αυτό το εύρημα μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί για την καλύτερη παρακολού-
θηση της ρύπανσης στο περιβάλλον.
Οι μέλισσες τείνουν να ερευνούν μια
περιοχή έως και 8 χιλιόμετρα από την
κυψέλη τους κατά την αναζήτηση
τροφής. Μελετώντας την ποσότητα
της πλαστικής ρύπανσης πάνω τους
στο τέλος της ζωής τους, θα ήταν δυ-
νατό να εντοπιστεί πόσα μικροπλα-
στικά εισέρχονται στο περιβάλλον και
ενδεχομένως από πού.

Ένα άλλο ερώτημα που δεν έχει
απαντηθεί ακόμη, είναι πόσο τα μι-
κροπλαστικά επηρεάζουν τις μέλισ-

σες. Γνωρίζουμε ότι οι επικονιαστές
υφίστανται πίεση από διάφορους τύ-
πους ρύπανσης, συμπεριλαμβανομέ-
νων των φυτοφαρμάκων. Η αύξηση
των μικροπλαστικών στα σώματα των
μελισσών θα μπορούσε να είναι ένας
ακόμη παράγοντας που απειλεί την
επιβίωση αυτών των εντόμων, καθώς
και των άλλων επικονιαστών.

Η κλιματική αλλαγή 
θα ευνοήσει 
την μετάδοση ελονοσίας 
και δάγκειου πυρετού

Σ
ύμφωνα με τις νέες προβλέψεις,
η ελονοσία και ο δάγκειος πυρε-
τός θα εξαπλωθούν σε δισεκα-

τομμύρια ανθρώπους. Περίπου 8 δι-
σεκατομμύρια άνθρωποι, πληθυσμός
που ισοδυναμεί σχεδόν με τον σημε-
ρινό πληθυσμό του πλανήτη, θα κιν-
δυνεύουν από ελονοσία και δάγκειο
πυρετό έως το 2080, αν η ανθρωπό-
τητα δεν λάβει μέτρα για την αντιμε-
τώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Τα στοιχεία αυτά βασίζονται σε
προβλέψεις αύξησης του πληθυσμού
περίπου 4,5 δισ. κατά την ίδια πε-
ρίοδο και αύξησης της θερμοκρασίας
περίπου 3,70C έως το 2100. Η ελονο-
σία σε πρώτο πλάνο και ο δάγκειος
πυρετός σε δεύτερο αποτελούν σο-
βαρότατους παράγοντες υπονόμευ-
σης της δημόσιας υγείας σε μεγάλο
μέρος της Αφρικής, της Ασίας και της
Λατινικής Αμερικής. Κάθε χρόνο χά-
νουν τη ζωή τους από ελονοσία
400.000 άνθρωποι, κυρίως μικρά παι-
διά, και από τον δάγκειο πυρετό
20.000 άνθρωποι.

Η μελέτη της Σχολής Υγείας και
Τροπικής Ιατρικής του Λονδίνου
(LSHTM), που δημοσιεύθηκε στην
επιθεώρηση Lancet, διαπίστωσε ότι
εάν τα επίπεδα εκπομπών συνεχίσουν
να αυξάνονται με τους τρέχοντες
ρυθμούς, η επίδραση στις παγκό-
σμιες θερμοκρασίες θα μπορούσε να

επιμηκύνει τις εποχές μετάδοσης των
νόσων, κατά περισσότερο από ένα
μήνα για την ελονοσία και τέσσερις
για τον δάγκειο πυρετό τα επόμενα
50 χρόνια. Επιπλέον, η αποσταθερο-
ποίηση του κλίματος αυξάνει δραμα-
τικά την έκταση των περιοχών που
κινδυνεύουν από τις ασθένειες αυτές,
συμπεριλαμβάνοντας ολόκληρη τη
μεσογειακή λεκάνη, όπου εξάλλου η
ελονοσία ήταν διαδεδομένη πριν από
τις μεγάλες εκστρατείες αποξήραν-
σης και καταπολέμησης των κουνου-
πιών στα μέσα του 20ού αιώνα.

Ορισμένες χώρες, όπως η Ερυ-
θραία, το Σουδάν και η Κολομβία,
έχουν σημειώσει σημαντική επανεμ-
φάνιση της ελονοσίας τα τελευταία
χρόνια. Οι επιστήμονες αναφέρουν
ότι ορισμένοι βασικοί παράγοντες
δεν έχουν ληφθεί υπόψη για την πο-
ρεία των ασθενειών. Οι δοκιμές εμβο-
λίων κατά της ελονοσίας βρίσκονται
σε εξέλιξη. Σε ορισμένες χώρες έχει
χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας για εμ-
βόλιο δάγκειου πυρετού.

Όμως, οι ερευνητές υπενθυμίζουν
ότι οι τρέχουσες προσπάθειες για την
καταπολέμηση της ελονοσίας και του
δάγκειου πυρετού βασίζονται σε με-
γάλο βαθμό στον έλεγχο των πληθυ-
σμών των κουνουπιών και στη μείωση
της επαφής μεταξύ των κουνουπιών
και των ανθρώπων. Ενώ οι εκστρα-
τείες για την καταπολέμηση των κου-
νουπιών μπορούν να είναι αποτελε-
σματικές, είναι δύσκολο να πραγματο-
ποιηθούν, ιδίως σε πιο φτωχές χώρες,
όπου πρέπει να διατεθούν λιγοστοί
πόροι μεταξύ ελέγχου και θεραπείας.




