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Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελο Μπασιάκο.  

ΘΕΜΑ: Απειλή ξήρανσης του πευκοδάσους της Πάρνηθας, εξ αιτίας του 
μικροσκοπικού παρασιτικού εντόμου “Μαρσαλίνα”.  

Aπειλητικές διαστάσεις για το πευκοδάσος της Πάρνηθας αλλά και όλα τα πεύκα στην 
περιοχή των Αχαρνών παίρνει το πρόβλημα της προσβολής των δέντρων από ένα 
μικροσκοmκό παρασιτικό έντομο τη «Μαρσαλίνα»,(βαμβακίαση ή βαμβακάδα), όπως 
διαπιστώνουν ερευνητές από το Εθνικό Ίδρυμα Γεωργικής Έρευνας, το Μπενάκειο 
Φυτoπαθoλογικό Ινστιτούτο και την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Φύσης.  

Σύμφωνα με την έρευνα έχουν προσβληθεί από βαμβακίαση τα περισσότερα πεύκα στην 
Αττική και mo συγκεκριμένα το πευκοδάσος της Πάρνηθας, τα πεύκα στις Αδάμες και το 
πευκοδάσος του Εθνικού Δρυμού του Σουνίου, ειδικά στην περιοχή Χάος. Ανησυχητική 
είναι επίσης η κατάσταση σε όλα τα άλση της αττικής, όπου υπάρχουν πεύκα.  

Όπως υποστηρίζουν οι ερευνητές, το πρόβλημα χρήζει άμεσης αντιμετώmσης από την 
πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς. Τονίζουν μάλιστα ότι, αν δεν ληφθούν μέτρα 
καταπολέμησης της Μαρσαλίνας, σε 8 με 1 Ο χρόνια θα έχουμε πλήρη ξήρανση όλων των 
προσβεβλημένων πεύκων σε Εθνικούς Δρυμούς, άλση και στους κήπους. Ειδικά στα 
πευκοδάση της Πάρνηθας και του Σουνίου σε μερικά χρόνια θα έχουμε ολική καταστροφή, 
καθώς το 100% των πεύκων είναι προσβεβλημένα από τη βαμβακίαση.  

Εύκολα μπορούμε να αντιληφθούμε τα προβλήματα και τις εmπτώσεις που θα έχουμε να 
αντιμετωπίσουμε από αυτή την κατάσταση. Γνωρίζουμε ότι τα δέντρα απορροφούν 
διοξείδιο του άνθρακα, απελευθερώνοντας οξυγόνο. Αν χαθούν τα πεύκα από τις πόλεις 
μας θα έχουμε μικρότερη παρακράτηση των ρύπων άρα αύξηση της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης.  
Δεύτερη επίπτωση θα έχουμε στη δομή των δασικών οικοσυστημάτων. Κάθε δέντρο 
φιλοξενεί πλήθος οργανισμών. Πολλά είδη πουλιών, ζώων και εντόμων εξαρτώνται από 
ένα δέντρο. Αν ένα δέντρο ξεραθεί αυτομάτως θα χαθούν και αυτά. Κατά συνέπεια 
αλλάζει και η δομή των δασικών οικοσυστημάτων και διαταράσσεται η ισορροπία της 
φύσης.  

Κατόπιν όλων αυτών ερωτάται ο Κ. Υπουργός,  

Α ν σκοπεύει να πάρει ουσιαστικά μέτρα άμεσα προκειμένου να αντιμετωπισθεί 
ριζικά το πρόβλημα.  

 

Ο ερωτών Βουλευτής   ΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ  

Πηγή: Τοmκή Εφημερίδα «ΑΧΑΡΝΑΙΚΑ ΝΕΑ». Δημοσιογραφική έρευνα Γιάννης 
Σωτηρόπουλος.  


