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ΘΕΜΑ: <<Απειλή ξήρανσης του πευκοδάσους της Πάρνηθας».  

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 8960/21-3-2005  

Απαντώντας στην παραπάνω ερώτηση που κατέθεσε· ο Βουλευτής Κ. Ντ. Βρεττός, σας 
πληροφορούµε τα εξής:  

1.Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί µια παρατεταµένη έξαρση του εντόµου Marchalina hellenica ή κοινως 
«εργατης»των Πεύκων, που αναπτύσσεται στον Koρµό και στα κλαδιά των πεύκων αποµυζώντας τους φυτικού ς 
χυµούς και παράγει µελιτώµατα τα οποία συλλέγουν οι µέλισσες και τα µετατρέπουν σε µέλι, το λεγόµενο 
«πευκόµελο».  

Γεγονός είναι ότι στα πλαίσια του 20υ ΚΠΣ εγκρίθηκε ένα τετραετές πρόγραμμα (1996-1999) εμβολιασμού των 
πεύκων µε τον «εργάτη» ύψους 440 εκατ. δρχ. για τον εµβολιασµό 55.000 στρεµµάτων πευκοδασών ..  

Για το λόγο αυτό και παρότι µέχρι σήµερα δεν έχει αποδειχτεί επιστηµονικά ότι η ύπαρξη του εντόµου 
Marchalina hellenica δρα αρνητικά στα πεύκα, η αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων (Δ/νση Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλόντος) βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με ερευνητές 
του ΕΘ.Ι.Α.Γ.Ε και µε όλους τoυς εµπλεκόµενους φορείς, με σκοπό την καλύτερη, πιο ολοκληρωµένη και σε γενική 
κλίµακα αντιµετώπιση του ζητήµατος αυτού.  

Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας πραγµατοποιήθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2004 διεπιστηµονική σύσκεψη µε 
θέµα «Σχέσεις μεταξύ του εντόμου Marchalina hellenica και της νέκρωσης των πεύκων» Τα συµπεράσµατα της εν 
λόγω σύσκεψης συνιστούν σειρά άµεσων, κυρίως προληπτικών μέτρων, τα οποία µπορούν να αποτελέσουν την  
αφετηρία µιας πετυχηµένης παρέµβασης για την αποκατάσταση των πευκοδασών της Αττικής.  

2.Επισηµαίνεται ότι η τεχνητή διάδοση του εντόµου σε αστικά περιβάλλοντα απαγορεύεται κι επίσης ότι το έντοµο δεν 
αποτελεί κίνδυνο για την δημόσια υγεία και δεν προσβάλλει άλλα φυτικά είδη εκτός των πεύκων.  

Για την αντιµετώπιση του Marchalina hellenica στις αστικές περιοχές προτείνεται ο ψεκασμός των δένδρων με 
νερός υπό πίεση το χρονικό διάστηµα κατα το οποίο το έντοµο µετακινείται προς ανεύρεση θέσης ωοτοκίας, κατά το 
τέλος Μαρτίου µε µέσα Απριλίου.  

Για την εφαρμογή οποιασδήποτε ουσίας για την καταπολέμηση του εντόμου Marcahlina hellenica απαιτείται η 
χορήγηση έγκρισης κυκλοφορίας, από την αρόδια Υπηρεσία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Δ/ση Προστασίας 
Φυτικής Παραγωγής), στην οποία μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί αίτηση για χορήγηση έγκρισης κυκλοφορίας σε 
οποιοδήποτε σκεύασμα.  
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