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Τα δάση του πλανήτη
Τι συμβαίνει στ’ αλήθεια με τα δάση του πλανήτη; Ακούμε
και διαβάζουμε πως τα δάση κινδυνεύουν, συρρικνώνονται,
καίγονται, κατακερματίζονται… Την τελευταία δεκαετία ο
πλανήτης έχασε 2,3 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα δασών
εξαιτίας πυρκαγιών, ασθενειών, ακραίων καιρικών φαινομένων,
αλλά και λόγω της υλοτομίας. Παράλληλα, όμως, «γεννήθηκαν»
καινούργια δάση έκτασης 800.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Τι
είναι αυτό που καθιστά τα δάση τόσο σημαντικά και απαραίτητα
ακόμη και για την επιβίωση του ανθρώπου;
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άσος είναι ένα χερσαίο οικοσύστημα στο οποίο κυριαρχούν δενδρώδη φυτά.
Όμως, δάσος δεν είναι μόνο τα δέντρα. Είναι το αβιοτικό περιβάλλον μαζί με
τα δέντρα, τους θάμνους, τα φρύγανα, τα ποώδη φυτά, τους μύκητες, αλλά και
με τα ζώα και με τους μικροοργανισμούς. Όλα αυτά αποτελούν ένα σύνθετο σύνολο
με δική του δομή, ζωή και λειτουργίες. Επίσης, βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση,
τόσο μεταξύ τους όσο και με το έδαφος και το κλίμα που επικρατεί στην περιοχή.
Τα δασικά οικοσυστήματα παίζουν σημαντικό ρόλο στην οικολογική ισορροπία του
πλανήτη και καλύπτουν το 32% της επιφάνειας της Γης.
Το δάσος είναι ένας ανανεώσιμος πολύτιμος φυσικός πόρος, που έχει πολύ μεγάλη σημασία για το κλίμα, το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, την οικονομία.
Ειδικότερα, επιδρά στη θερμοκρασία του αέρα και του εδάφους και διαμορφώνει το
κλίμα. Η παραγωγή οξυγόνου, όπως και η κατανάλωση διοξειδίου του άνθρακα με τη
λειτουργία της φωτοσύνθεσης από τα φυτά είναι αυξημένη στα δάση. Εξάλλου, πολύ
βασικός είναι ο ρόλος του δάσους στον υδρολογικό κύκλο, διότι το έδαφός του συγκρατεί το νερό την περίοδο των βροχών και το αποδίδει την περίοδο της ανομβρίας.
Έτσι, αποτρέπει τις πλημμύρες και ταυτόχρονα εμπλουτίζει με νερό τους υπόγειους
υδροφορείς. Το δάσος, και κάθε είδους φυτοκάλυψη, προστατεύει το έδαφος από τη
διάβρωση, συνεπώς από την υποβάθμιση και την ερημοποίηση. Επίσης, συμβάλλει
στη βιοποικιλότητα, καθώς εξασφαλίζει κατάλληλες συνθήκες για την προστασία, τη
διατροφή και τη διαβίωση πολλών ζωικών οργανισμών. Ανέκαθεν, ένα από τα πολυτιμότερα προϊόντα του είναι το ξύλο, αλλά και ο φλοιός των δέντρων, το ρετσίνι, το
μέλι, φρούτα του δάσους, αρωματικά φυτά και φαρμακευτικά βότανα. Επιπλέον, στο
δάσος είναι δυνατόν να οργανωθούν δράσεις αναψυχής κ.λπ.
Κοντά στον ισημερινό και σε χαμηλά υψόμετρα κυριαρχούν τα υγρά τροπικά δάση.
Απαρτίζονται από πλατύφυλλα αειθαλή δέντρα, επίφυτα (φυτά που προσκολλώνται
στα δέντρα), θάμνους και πόες. Στα δάση αυτά επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες με
πολύ μικρές διακυμάνσεις στη διάρκεια της μέρας, οι εποχές δεν διακρίνονται και τα
επίπεδα βροχοπτώσεων είναι υψηλά όλο το χρόνο. Υπάρχουν διάφορα είδη υγρών
τροπικών δασών ανάλογα με τις διαφορές στη θερμοκρασία, στο υψόμετρο και στις
βροχοπτώσεις. Το κοινό τους χαρακτηριστικό είναι ότι παρουσιάζουν εκπληκτική βιοποικιλότητα και γι’ αυτό θεωρούνται οι πολυπλοκότερες διαπλάσεις της βιόσφαιρας.
Σε μικρή απόσταση από τον ισημερινό απαντώνται τα τροπικά φυλλοβόλα δάση
που συνήθως βρίσκονται μεταξύ των δασών της βροχής και της τροπικής σαβάνας. Τα
δάση αυτά είναι ζεστά όλη τη διάρκεια του έτους και το μεγαλύτερο μέρος των βροχοπτώσεών τους σημειώνεται την υγρή περίοδο των μουσώνων που ακολουθείται από
εποχή παρατεταμένης ξηρασίας. Τα τροπικά φυλλοβόλα δάση είναι λιγότερο σύνθετα
από ό,τι τα τροπικά δάση της βροχής.
Όλοι έχουμε ακούσει και χρησιμοποιήσει τη λέξη «ζούγκλα». Ουσιαστικά δηλώνει
τα πιο πυκνά, σχεδόν αδιαπέραστα τμήματα των τροπικών δασών της βροχής, στα
οποία διαβιούν πολλά φυτά και ζώα. Ο όρος δεν είναι απόλυτα επιστημονικός, αλλά
συχνά χρησιμοποιείται σε τεχνικά κείμενα για να καθορίσει τη διάπλαση των δασών
της βροχής.
Ως δασικό οικοσύστημα, οι ζούγκλες εμφανίζονται στις ζώνες του ισημερινού και
των τροπικών. Το 6% της ξηράς καταλαμβάνεται από οικοσυστήματα που θα μπορούσαν να ονομαστούν ζούγκλα με την κοινή χρήση της λέξης. Εκεί ζουν το 57% των
χερσαίων ειδών της χλωρίδας και της πανίδας.

Τα δασικά οικοσυστήματα παίζουν
καταλυτικό ρόλο στην οικολογική
ισορροπία του πλανήτη.
Περιβαλλοντικές οργανώσεις και
φορείς παλεύουν για να σώσουν
τα δάση από την αποψίλωση, την
καταπάτηση και την ανθρώπινη
απληστία.
PABLO SCAPINACHIS (ΠΑΝΩ)
ANNAN KAEWKHAMMUL (ΑΠΕΝΑΝΤΙ
ΣΕΛΙΔΑ)
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Ελληνικά δάση
Ένα 22% με 23% της έκτασης της Ελλάδας καλύπτεται από
δάση. Ωστόσο, παρατηρείται ποιοτική υποβάθμιση πολλών
ελληνικών δασών, που οφείλεται στις αλόγιστες μακροχρόνιες
πρακτικές υλοτομίας, στην υπερβόσκηση, στη νομαδική
καλλιέργεια, στις πυρκαγιές και στην αστική ανάπτυξη. Παρά
τη συχνή εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, οι καμένες εκτάσεις
αποκαθίστανται σε μεγάλο βαθμό με τη φυσική αναγέννηση.
Ωστόσο, τα δάση των αστικών περιοχών, τα παράκτια και τα
νησιωτικά δέχονται πολλαπλές ανθρωπογενείς πιέσεις.
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την Ελλάδα υπάρχουν κυρίως τύποι μεσογειακών, κεντροευρωπαϊκών, αλλά και
υποτροπικών ή τροπικών δασών.
Στο μεσογειακό τύπο διακρίνονται τα δάση με κωνοφόρα, ιδιαίτερα σε παραθαλάσσιες περιοχές με τη χαλέπιο πεύκη, τα μεικτά φυλλοβόλα δάση, ειδικότερα
με βελανιδιές, και τα δάση των ορεινών κωνοφόρων, κυρίως με τη δασική πεύκη, το
ρόμπολο και το κεφαλλονίτικο έλατο. Στον κεντροευρωπαϊκό τύπο ανήκουν τα δάση
οξιάς σε υψόμετρα από 700 έως 700 μέτρα και τα πλατύφυλλα δάση φυλλοβόλων.
Τα τροπικά-υποτροπικά δάση στην Ελλάδα είναι πολύ περιορισμένα. Πρόκειται για
φοινικοδάση, όπως αυτά στο Βάι και στο Κουρταλιώτικο φαράγγι της Κρήτης.
Η ποικιλία των δασών στην Ελλάδα είναι πολύ μεγάλη σε σχέση με την έκτασή
της. Αυτό οφείλεται στην έντονη γεωμορφολογία, στην ποικιλία των κλιματικών τύπων και μικροκλιμάτων, αλλά και στη μεγάλη ανομοιομορφία των εδαφικών τύπων
και των γεωλογικών σχηματισμών. Έτσι δικαιολογούνται τα περίπου 5.500 είδη χλωρίδας, τα 436 είδη ορνιθοπανίδας και τα 116 είδη θηλαστικών που συναντώνται στη
χώρα μας, εκτός από τη μεγάλη βιοποικιλότητα στην πανίδα των ασπόνδυλων.
Τα κυριότερα δασικά είδη των ελληνικών δασών είναι: οι δρυς κατά 35% , τα πεύκα κατά 25%, τα έλατα κατά 19%, οι οξιές κατά 10% και οι καστανιές κατά 2%.
Σήμερα το ένα τέταρτο της ελληνικής επικράτειας αποτελείται από δάση που
στην πλειονότητά τους είναι φυσικά και χαρακτηρίζονται από υψηλή βιοποικιλότητα. Επιπλέον, σχεδόν το ένα πέμπτο της ελληνικής επικράτειας καλύπτεται από
δασικές εκτάσεις.
Πέρα από τα πολυάριθμα ενδημικά και σπάνια είδη πουλιών, ερπετών και εντόμων που διαβιούν στα δάση μας, αξιόλογη και σημαντική είναι και η ποικιλία των
θηλαστικών, με πιο γνωστά το κόκκινο ελάφι, την καφέ αρκούδα, το τσακάλι, τον
λύκο, το αγριογούρουνο και τον ασβό.
Οι δασικές διαπλάσεις που συναντώνται στην Ελλάδα είναι οι εξής:
Αείφυλλες-σκληρόφυλλες διαπλάσεις (μακί), ένα μεικτό σύστημα από υψηλούς
αείφυλλους-σκληρόφυλλους θάμνους με χαρακτηριστικότερα είδη τα εξής: πουρνάρι, αριά, κουμαριά, μυρτιά, άρκευθος κ.ά. Η βλάστηση της μακίας είναι πολύ σημαντική, καθώς προστατεύει τα εδάφη από τη διάβρωση και προσφέρει τροφή στα ζώα.
Αείφυλλα δάση χαμηλών υψομέτρων, τα οποία εξαπλώνονται σε σχετικά χαμηλά υψόμετρα, μέχρι τα 1.000 μέτρα, και διακρίνονται σε δύο υποκατηγορίες: τα
θερμόφιλα κωνοφόρα (π.χ. χαλέπιος πεύκη, τραχεία πεύκη, κουκουναριά κ.ά.) και
τις αείφυλλες βελανιδιές (π.χ. πουρνάρι, αριά).
Μεικτά φυλλοβόλα δάση, στα οποία κυριαρχούν οι φυλλοβόλες βελανιδιές (π.χ.
χνοώδης δρυς), τα σφενδάμια, οι φλαμουριές, η καστανιά, η καρυδιά κ.ά.
Ορεινά κωνοφόρα με χαρακτηριστικά είδη τα έλατα. Στην Ελλάδα φύεται ως
ενδημικό είδος το κεφαλλονίτικο έλατο, το οποίο διασταυρούμενο με το ευρωπαϊκό
λευκό έλατο δίνει το φυσικό υβρίδιο Abies borisiiregis.
Δάση οξιάς και δάση ψυχρόβιων κωνοφόρων, στα οποία επικρατούν η οξιά, η
δασική πεύκη, η ερυθρελάτη, η σημύδα κ.ά.
Παρόχθια δάση, η παρουσία των οποίων οφείλεται αποκλειστικά στην ύπαρξη
νερού και αποτελούνται από φυλλοβόλα δένδρα και θάμνους.
Δασικές εκτάσεις με φρυγανικές διαπλάσεις-χαμηλούς θάμνους, που αντέχουν
στις υψηλές θερμοκρασίες και στην ξηρασία. Τα πιο γνωστά φρύγανα είναι: το θυμάρι, η λαδανιά, το ρείκι, το σπαράγγι, ο ασφόδελος κ.ά.

•
•

Στα δάση της Πίνδου και της
Ροδόπης ζουν σήμερα, μεταξύ
άλλων, κάπου 350-400 καφέ
αρκούδες. Στη χώρα μας οι
αρσενικές αρκούδες έχουν
βάρος μέχρι 200 κιλά και μήκος
κάπου 2 μέτρα.
GIEDERIIUS (ΚΑΤΩ)
STOCKER1970 (ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕΛΙΔΑ)

•
•
•
•
•
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Εθνικά πάρκα
και εθνικοί δρυμοί
Οι πρώτες προσπάθειες για την προστασία της φύσης σε επίπεδο
κρατών άρχισαν πριν από ενάμιση περίπου αιώνα. Ξεκίνησαν
όταν διάφορες προσωπικότητες της εποχής, επιστήμονες,
φυσιοδίφες και άτομα ευαισθητοποιημένα στα περιβαλλοντικά
θέματα πίεσαν τις κυβερνήσεις τους για την αυστηρή προστασία
ορισμένων περιοχών. Ο σκοπός ήταν να εξασφαλιστεί η επιβίωση
της άγριας πανίδας και χλωρίδας και να διατηρηθούν τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος.
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ο πρώτο εθνικό πάρκο ιδρύθηκε το 1872.
Ήταν το Εθνικό Πάρκο Γέλοουστοουν,
στις ΗΠΑ. Γύρω στο 1880 ιδρύθηκαν
άλλα δύο εθνικά πάρκα, το Εθνικό Πάρκο
Γιοσέμιτι και το Εθνικό Πάρκο Σεκόγιας. Την
ίδια περίπου περίοδο δημιουργήθηκαν το
Βασιλικό Εθνικό Πάρκο (1879) στο Σίδνεϊ της
Αυστραλίας, ο πρώτος δρυμός στον Καναδά,
ενώ δημιουργήθηκαν εθνικά πάρκα και σε
άλλες περιοχές του πλανήτη. Στην Ευρώπη, τα
πρώτα εθνικά πάρκα ιδρύθηκαν στη Σουηδία
το 1909 (εννέα τον αριθμό). Σήμερα η Ευρώπη έχει περίπου 370 εθνικά πάρκα. Πολύ
μεγάλα εθνικά πάρκα υπάρχουν στις χώρες
της Αφρικής, όπως στην Κένια, στην Τανζανία,
στο Κονγκό, στη Ζανζιβάρη και αλλού. Εκεί
διατηρείται και προστατεύεται η άγρια πανίδα
της Αφρικής, με τα μεγάλα θηλαστικά και τα άλλα ζώα της.
Στην Ελλάδα υπάρχουν 17 εθνικά πάρκα, κάποια από τα οποία -σε αντίθεση με
τους εθνικούς δρυμούς-, έχουν ως αντικείμενο προστασίας θαλάσσιες ή υγροτοπικές περιοχές. Το πρώτο που ιδρύθηκε ήταν το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο των Βορείων
Σποράδων, το 1992. Περιλαμβάνει περιοχές που αποτελούν καταφύγιο της μεσογειακής φώκιας (Monachus monachus). Στη συνέχεια δημιουργήθηκαν το Εθνικό Θαλάσσιο
Πάρκο της Ζακύνθου, για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta· το
Εθνικό Πάρκο του Σχοινιά, για την προστασία του εκεί δάσους της κουκουναριάς και
του υγροτόπου του· το Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς-Λευκίμμης-Σουφλίου, για την
προστασία των αρπακτικών που ζουν εκεί. Αργότερα ιδρύθηκαν τα εθνικά πάρκα της
Βόρειας Πίνδου, της λίμνης Κάρλας, της Λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου, του υγρότοπου Αξιού-Αλιάκμονα-Γαλλικού-Λουδία-Λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου, της λίμνης
Καστοριάς και εκείνου στη θέση Ψαλίδι στην Κω. Πρόσφατα οριοθετήθηκαν και θεσμοθετήθηκαν άλλα τρία εθνικά πάρκα: το Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης, το Εθνικό
Υγροτοπικό Πάρκο Δέλτα Έβρου και το Εθνικό Πάρκο Αμβρακικού Κόλπου.
Οι εθνικοί δρυμοί προϋπήρξαν των εθνικών πάρκων στην Ελλάδα και περιλαμβάνουν κυρίως περιοχές με δασική βλάστηση. Ο όρος «δρυμός» σημαίνει δάσος
δρυών, αλλά και «σύδενδρος τόπος», δηλαδή περιοχή με άγρια βλάστηση. Η
ανάγκη για προστασία περιοχών ιδιαίτερου κάλλους και χαρακτήρα οδήγησε στην
καθιέρωση του όρου «εθνικός δρυμός» αλλά και του θεσμού του. Ως εθνικοί δρυμοί
έχουν χαρακτηριστεί δασικές επιφάνειες με μεγάλο αριθμό και ποικιλία βιολογικών, οικολογικών, γεωμορφολογικών και αισθητικών στοιχείων, ανεπηρέαστες ή
ελάχιστα επηρεασμένες από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Ο θεσμός των εθνικών
δρυμών είναι σημαντικό μέτρο για την προστασία της φυσικής κληρονομιάς, όπως
είναι η αυτοφυής χλωρίδα, η άγρια πανίδα, οι αντιπροσωπευτικοί βιότοποι και οι
ιδιαίτεροι φυσικοί σχηματισμοί. Επιπλέον, οι εθνικοί δρυμοί εξυπηρετούν ανάγκες υπαίθριας αναψυχής και αποτελούν κατάλληλους χώρους περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης. Στη χώρα μας υπάρχουν δέκα εθνικοί δρυμοί στον πυρήνα των οποίων απαγορεύεται κάθε ανθρώπινη επέμβαση, ενώ στην περιφερειακή τους ζώνη

Ανάμεσα στην Αράχοβα, στους
Δελφούς και στο Επτάλοφο
απλώνεται ο Εθνικός Δρυμός
του Παρνασσού. Η αρχαία πόλη
Λυκώρεια που ήταν χτισμένη στην
περιοχή είχε πάρει το όνομά της
από τους λύκους που οδήγησαν
με τα ουρλιαχτά τους ως εκεί τους
πρώτους οικιστές της. Σήμερα στον
Παρνασσό απομένουν ελάχιστοι
λύκοι.
ANASTASIOS71 (ΠΑΝΩ)
MY NGUYEN (ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕΛΙΔΑ)
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Ο Εθνικός Δρυμός της Ζεστής
Κοιλάδας (αυτή είναι η ελληνική
απόδοση της βλάχικης ονομασίας
Βάλια Κάλντα) χαρακτηρίζεται
από απέραντα δάση μαύρης και
λευκόδερμης πεύκης και οξιάς,
σπάνια αγριολούλουδα
και πλούσια πανίδα.
GEORGIOS ALEXANDRIS
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επιτρέπονται ορισμένες επεμβάσεις που όμως δεν αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά
τους. Οι δέκα εθνικοί δρυμοί καταλαμβάνουν συνολική έκταση περίπου 650.000
στρέμματα, που, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), αντιστοιχεί στο 0,58% της συνολικής χερσαίας έκτασης της χώρας. Αναλυτικότερα στοιχεία για τους εθνικούς δρυμούς παίρνουμε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και την ιστοσελίδα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστοριάς:
1. Εθνικός Δρυμός Πρεσπών. Ιδρύθηκε το 1974, και έχει έκταση 212.000 στρέμματα. Βρίσκεται σε μέσο υψόμετρο 1.000 μέτρων, στη βορειοδυτική Μακεδονία, στις λίμνες Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα και στις γειτονικές πλευρές των βουνών Τρικλάρι και
Βαρνούντα. Ο πυρήνας του εκτείνεται σε ολόκληρη τη Μικρή Πρέσπα και περιλαμβάνεται στους ελληνικούς υγρότοπους που προστατεύονται από τη Συνθήκη Ραμσάρ.
Ο δρυμός ξεκινά από το υψόμετρο των 850 μέτρων και φτάνει στα 2.120 μέτρα κοντά
στην κορυφή του όρους Βαρνούντα. Σε χαμηλότερο υψόμετρο κυριαρχούν δάση δρυός
και φυλλοβόλα (γαύροι, σφένδαμοι κ.ά.)· πιο ψηλά εκτείνονται δάση οξιάς και σε
μικρότερο ποσοστό έλατα και κέδροι.Η περιοχή της Μικρής Πρέσπας είναι από τους
σπουδαιότερους βιότοπους στην Ελλάδα για την αναπαραγωγή υδρόβιων πουλιών,
όπως ερωδιοί, κορμοράνοι, λαγγόνες. Είναι η μοναδική περιοχή της χώρας μας όπου
φωλιάζουν μαζί και τα δύο ευρωπαϊκά είδη πελεκάνων, ο αργυροπελεκάνος και ο ροδοπελεκάνος, καθώς και η σταχτόχηνα και ο χηνοπρίστης. Επίσης, φωλιάζουν αρκετά
είδη πάπιας, γλαρόνια, ενώ στα γειτονικά δάση και στις ορεινές περιοχές υπάρχουν

αρπακτικά, δρυοκολάπτες αλλά και αρκούδες, λύκοι κ.ά. Σημαντικοί
είναι και οι πληθυσμοί των αμφιβίων και των ερπετών.
2. Εθνικός Δρυμός Ολύμπου. Στην Κεντρική Μακεδονία, στο
νομό Πιερίας, σε μέσο υψόμετρο 2.000 μέτρων. Ιδρύθηκε το 1938,
με στόχο την προστασία των περισσότερων από τα 1.700 είδη φυτών
-μεταξύ των οποίων πολλά σπάνια και ενδημικά- και έχει έκταση
40.000 στρέμματα. Βρίσκεται στο νομό Πιερίας, κοντά στο Λιτόχωρο,
και εκτείνεται από υψόμετρο 600 μέτρων έως την κορυφή Πάνθεο
ή Μύτικας, στα 2.917 μέτρα. Η χλωρίδα αποτελείται από θαμνώνες
με είδη όπως πουρνάρια, κουμαριές, κέδροι κ.ά., μαζί με συστάδες
φυλλοβόλων και κωνοφόρων δέντρων (σφενδάμια, πεύκα, έλατα κ.ά.).
Στα ρέματα αναπτύσσονται πλατάνια, ιτιές και άλλα παραποτάμια είδη.
Υπάρχουν δάση από δρυς και στις ψηλότερες περιοχές δάση οξιάς και
πεύκης. Πλούσια είναι και η πανίδα του δρυμού, λόγω της ποικιλομορφίας των βιοτόπων που δημιουργούνται σε διαφορετικά υψόμετρα. Συναντώνται πολλά μεγάλα και μικρά θηλαστικά, ορνιθοπανίδα, μεγάλοι
πληθυσμοί αμφιβίων, ερπετών αλλά και εντόμων (κυρίως πεταλούδες).
3. Εθνικός Δρυμός Βίκου-Αώου. Ιδρύθηκε στην Ήπειρο, στο νομό
Ιωαννίνων (σε μέσο υψόμετρο 1.488 μέτρων), το 1973 και έχει έκταση 126.000 στρέμματα. Βρίσκεται στο νομό Ιωαννίνων, κοντά στην
Κόνιτσα και τα χωριά Μονοδένδρι, Αρίστη και Πάπιγκο. Περιλαμβάνει
το φαράγγι του Βίκου (παραπόταμος του Βοϊδομάτη), τη χαράδρα του
Αώου και τον ορεινό όγκο της Τύμφης. Χαρακτηριστικές και ιδιαίτερα
εντυπωσιακές είναι οι έντονες εναλλαγές του τοπίου, όπου τις απότομες χαράδρες διαδέχονται ήρεμες πλαγιές και τα κατακόρυφα βράχια κατάφυτα δάση.
Η περιοχή χαρακτηρίζεται φυσικός βοτανικός και ζωολογικός κήπος, με την παρουσία 50 ειδών δασικών δένδρων και θάμνων και χιλιάδων μικρών φυτών, ενώ η πανίδα
παρουσιάζει εξαιρετική ποικιλία. Τα κυριότερα δάση συγκροτούνται από πλατύφυλλα
φυλλοβόλα είδη σφενδάμων, ιτιών, δρυών και άλλων δέντρων, όπως πλατάνια, φράξοι
κ.ά. Η οξιά και τα κωνοφόρα (κέδροι, έλατα, μαύρη πεύκη) συγκροτούν εκτεταμένα
αμιγή δάση. Στο δρυμό ζουν η καφέ αρκούδα, ο λύκος, η βίδρα, πολλά μικρότερα
σαρκοφάγα και τρωκτικά, ενώ έχουν καταγραφεί σημαντικοί πληθυσμοί ζαρκαδιών
και αγριογούρουνων. Πλούσια είναι η ορνιθοπανίδα της περιοχής, με διάφορα είδη
αρπακτικών και πλήθος μικρών δασόβιων πουλιών. Στα δύο κυριότερα ποτάμια του
δρυμού διαβιούν αξιόλογοι πληθυσμοί της πανίδας του γλυκού νερού, όπως πέστροφες, τσιρόνια, μπριάνες κ.ά.
4. Εθνικός Δρυμός Πίνδου (Βάλια Κάλντα). Στη Δυτική Μακεδονία, στο νομό
Γρεβενών, σε μέσο υψόμετρο 1.590 μέτρων. Ιδρύθηκε το 1966 και έχει έκταση πάνω
από 100.000 στρέμματα. Βρίσκεται στα όρια της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας
ανάμεσα στους νομούς Ιωαννίνων και Γρεβενών, κοντά στα χωριά Κρανιά, Περιβόλι και
Βωβούσα. Περιλαμβάνει την κοιλάδα της Βάλια Κάλντα και του Αρκουδορέματος, με
τα βουνά Λύγκος και Μαυροβούνι. Εντυπωσιακή είναι η ποικιλία των μορφολογικών
χαρακτηριστικών, όπου οι τεράστιοι γκρεμοί και τα ορμητικά ρέματα εναλλάσσονται
με απέραντα και πυκνά δάση από μαύρη και λευκόδερμη πεύκη και οξιά. Υπάρχουν
επίσης διάσπαρτα μικρότερα φυτά και αγριολούλουδα, τα περισσότερα από τα οποία
είναι χαρακτηριστικά της περιοχής, και ορισμένα σπάνια ή ενδημικά, όπως ο κρόκος,

Σε 700 περίπου υπολογίζονται
τα κρι κρι που ζουν στον Εθνικό
Δρυμό της Σαμαριάς. Τα κρητικά
αυτά αγριοκάτσικα ισορροπούν
με ευκολία ακόμα και στα πιο
απόκρημνα βράχια του φαραγγιού.
IRAKITE
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Ο πυρήνας του Δρυμού Πρεσπών
εκτείνεται σε όλη τη λίμνη της
Μικρής Πρέσπας που αποτελεί
έναν πραγματικό παράδεισο για
τα πουλιά που αναπαράγονται,
φωλιάζουν και ζουν εκεί.
KOKIXX
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ο κόκκινος κρίνος, το κεφαλάνθηρο κ.ά. Ιδιαίτερα πλούσια είναι και η πανίδα του δρυμού με πολλά είδη, μερικά από τα οποία έχουν εξαφανιστεί σε άλλα μέρη. Ολόκληρη
η περιοχή αποτελεί το σημαντικότερο βιότοπο της καφέ αρκούδας στην Ελλάδα, του
λύκου και πολλών άλλων μικρότερων σαρκοφάγων ή φυτοφάγων ειδών. Αρκετά πλούσια είναι και η ορνιθοπανίδα, με κυρίαρχα είδη τα πουλιά του δάσους, όπως αρπακτικά
(χρυσαετός, χρυσογέρακο) κ.ά. Εντυπωσιακοί σχηματισμοί είναι οι δύο μικρές λίμνες
που βρίσκονται πάνω στα υψίπεδα του Μαυροβουνίου, σε υψόμετρο 1.960 μέτρων.
5. Εθνικός Δρυμός Οίτης. Στη Στερεά Ελλάδα, στο νομό Φθιώτιδας, με μέσο
υψόμετρο 1.600 μέτρων. Ιδρύθηκε το 1966 και έχει έκταση 70.000 στρέμματα. Βρίσκεται στο νομό Φθιώτιδας, κοντά στην Υπάτη και στην Παύλιανη, στο βουνό της Οίτης.
Υψομετρικά εκτείνεται από τα 400 μέτρα μέχρι τα 2.116 μέτρα της κορυφής Γρεβενό.
Άλλες κορυφές είναι ο Σέμπεης (2.806 μέτρα), ο Αλούμπεης (2.058 μέτρα) και ο Πύργος (2.152 μέτρα) που είναι και η ψηλότερη κορυφή της Οίτης. Το μεγαλύτερο τμήμα
του δρυμού καλύπτεται από δάση κεφαλληνιακής ελάτης με διάκενα από λιβαδική
βλάστηση. Μέσα σε αυτά συναντώνται ο κόκκινος κρίνος και μια μεγάλη ποικιλία από
πλατύφυλλα δέντρα και θάμνους (πλατάνια, σφενδάμους, γαύρους, ιτιές κ.ά.) σε μικρές συδενδρίες ή μεμονωμένα άτομα. Στο νοτιοδυτικό τμήμα του δρυμού απλώνεται
ένα οροπέδιο, οι Λιβαδές, με πλούσια βλάστηση αλλά και ενδημικά φυτά της Ελλάδας,
όπως ο νάρκισσος. Η πανίδα περιλαμβάνει κοινά και ευρέως διαδεδομένα είδη, αλλά
πλούσια σε ποικιλία και με μεγάλους πληθυσμούς. Η ορνιθοπανίδα περιέχει κυρίως
δασόβια είδη, ενώ μεγάλη ποικιλία εμφανίζουν και οι πληθυσμοί των αμφίβιων και των
ερπετών.

6. Εθνικός Δρυμός Παρνασσού. Στη Στερεά Ελλάδα, στο νομό Βοιωτίας, σε μέσο
υψόμετρο 1.590 μέτρων. Ιδρύθηκε το 1938 και έχει έκταση πυρήνα 36.000 στρέμματα.
Βρίσκεται στα όρια των νομών Φωκίδας και Βοιωτίας, ανάμεσα στην Αράχοβα, τους
Δελφούς και τον Επτάλοφο. Παρουσιάζει έντονο γεωμορφολογικό ενδιαφέρον, λόγω
της δομής του υπεδάφους και της ύπαρξης εντυπωσιακών σπηλαίων και βραχωδών
κορυφών τόσο στο χώρο του όσο και στη γύρω περιοχή. Η δασική βλάστηση είναι
ομοιόμορφη, με κυρίαρχη την κεφαλληνιακή ελάτη σε έκταση 3.000 εκταρίων. Στα
ελατοδάση συναντώνται και πολλά είδη αγριοκορομηλιάς, ενώ στη βορειοανατολική
πλευρά του βουνού υπάρχουν συστάδες μαύρης πεύκης. Η πανίδα περιλαμβάνει
ζώα κοινά στον ελλαδικό χώρο, όπως η αλεπού, ο ασβός, ο λαγός, είδη τρωκτικών και
εντομοφάγα. Το τσακάλι και το κουνάβι είναι σπάνια και ακόμη σπανιότερος ο λύκος.
Δασόβια είδη περιλαμβάνονται στην ορνιθοπανίδα, ενώ έξω από τα πυκνά δάση υπάρχουν γύπες, αετοί και άλλα μικρότερα αρπακτικά.
7. Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας. Στην Αττική, με μέσο υψόμετρο 950 μέτρων. Ιδρύθηκε το 1961, με σκοπό τη διατήρηση της πλούσιας άγριας πανίδας και χλωρίδας,
και έχει έκταση 38.000 στρέμματα. Βρίσκεται 40 χιλιόμετρα βόρεια της Αθήνας
και εκτείνεται από τον οικισμό των Θρακομακεδόνων έως την Αυλώνα και από το
Κρυονέρι έως το οροπέδιο των Δερβινοχωρίων. Η μεγαλύτερη έκταση του δρυμού
καλύπτεται από δάση κεφαλληνιακής ελάτης. Οι χαμηλότερες περιοχές, κάτω των
800 μέτρων, καλύπτονται από χαλέπιο πεύκη και θάμνους της τυπικής μεσογειακής βλάστησης (πουρνάρια, κουμαριές, ρόδια, αριές, φιλίκια κ.λπ.). Η χλωρίδα της
Πάρνηθας (ξεπερνά τα 1.000 είδη) είναι χαρακτηριστική των βουνών της νότιας
Ελλάδας. Δεν υπάρχουν μελέτες για την πανίδα του δρυμού, που αποτελείται κυρίως από κοινά ή ευρέως εξαπλωμένα στον ελλαδικό χώρο είδη που παρουσιάζουν
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους παρατηρητές πτηνών. Η Πάρνηθα είναι το μοναδικό
βουνό της Ελλάδας όπου ζουν ελάφια του είδους Cervus elaphus.
8. Εθνικός Δρυμός Σουνίου. Στην Αττική, σε μέσο υψόμετρο 187 μέτρων. Ιδρύθηκε
το 1974 και έχει έκταση 35.000 στρέμματα. Γειτνιάζει με τον αρχαιολογικό χώρο και

Από τις απότομες πλαγιές του
φαραγγιού του Βίκου μάζευαν
στα χρόνια της Τουρκοκρατίας οι
πρακτικοί Βικογιατροί τα βότανα που
τους έκαναν περιζήτητους όχι μόνο
στην Ελλάδα αλλά και σε όλα
τα Βαλκάνια.
RNDMS
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Διακόσιες χιλιάδες άνθρωποι
επισκέπτονται κάθε χρόνο το
φαράγγι της Σαμαριάς, που έχει
μήκος περίπου 18 χιλιόμετρα και
πλάτος από 150 έως μόλις 3 μέτρα
στο στενότερο σημείο του.
HABITUS

απέχει μόλις 50 χιλιόμετρα από την Αθήνα. Τα εκτεταμένα λείψανα αρχαίων μεταλλείων και εργαστηρίων των ιστορικών χρόνων, το βάραθρο «Χάος» που αποτελεί ένα
φυσικό μνημείο και τα απολιθώματα βοτανικών ειδών που δεν υπάρχουν σήμερα στην
περιοχή παρουσιάζουν ιδιαίτερο ιστορικό, γεωλογικό και παλαιοντολογικό ενδιαφέρον. Το μεγαλύτερο τμήμα του δρυμού καλύπτεται από δάση χαλεπίου πεύκης,
θάμνους (πουρνάρι, κουμαριά, σχίνο) και φρύγανα (θυμάρι, αφάνες κ.ά.). Η πανίδα δεν
είναι ιδιαίτερα πλούσια σε ποικιλία ειδών, ενώ, εκτός από την αλεπού, δεν υπάρχουν
μεγάλα θηλαστικά. Η ορνιθοπανίδα αντιπροσωπεύεται από κοινά είδη (κουκουβάγιες,
σπίνους κ.ά.), αλλά η περιοχή αποτελεί πέρασμα μεταναστευτικών πουλιών.
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9. Εθνικός Δρυμός Αίνου. Στην Κεφαλλονιά, με μέσο υψόμετρο 1.464 μέτρων.
Ιδρύθηκε το 1962, με κυριότερο σκοπό τη διαφύλαξη του ενδημικού είδους ελάτης
(Abies cephalonica). Βρίσκεται στην Κεφαλλονιά, κοντά στο Αργοστόλι και στη Σάμη,
και είναι ο μικρότερος δρυμός της χώρας, με έκταση 28.000 στρέμματα. Στο ελατοδάσος εμφανίζονται διάφορα πλατύφυλλα είδη και θάμνοι, ενώ στο βουνό Ρούδι
(βορειοδυτικά του Αίνου) οι θαμνώνες καλύπτουν επιφάνεια 646 εκταρίων και αποτελούν ξεχωριστό τμήμα του πυρήνα του δρυμού. Στις βραχώδεις περιοχές σε μεγάλο
υψόμετρο κυριαρχούν τα ακανθώδη φρύγανα. Η πανίδα είναι ιδιαίτερα σημαντική για
το νησί, παρά το μικρό αριθμό των υπαρχόντων ειδών. Περιλαμβάνει λίγα θηλαστικά,
όπως αλεπού, κουνάβι και λαγός, αλλά σημαντικό αριθμό ειδών ορνιθοπανίδας, όπως
πετροπέρδικα και φιδαετός. Στο δρυμό βρίσκει καταφύγιο πληθυσμός αλόγων του
είδους Equus caballus, που ζουν στην ευρύτερη περιοχή σε ημιάγρια κατάσταση.
10. Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς. Στην Κρήτη, στο νομό Χανίων, με μέσο υψόμετρο
1.000 μέτρων. Ιδρύθηκε το 1962 και έχει έκταση πυρήνα 4.850 εκτάρια. Βρίσκεται
στο Νομό Χανίων, ανάμεσα στον Ομαλό και στην Αγία Ρούμελη, και περιλαμβάνει το
φημισμένο φαράγγι της Σαμαριάς. Οι εντυπωσιακοί γεωλογικοί σχηματισμοί, και η
ιδιαίτερα πλούσια ποικιλία χλωρίδας και πανίδας, συνθέτουν μια μοναδική σε αγριότητα και επιβλητικότητα εικόνα. Περισσότερα από 450 είδη του φυτικού βασιλείου
ζουν στην περιοχή, 70 από τα οποία συναντώνται μόνο στην Κρήτη (ενδημικά είδη
και υποείδη), όπως το δίκταμο (Amaracus dictamnus), ο έβενος (Ebenus cretica) και η
αμπελιτσιά (Zelkova abelicia). Mερικά αναπτύσσονται αποκλειστικά στο φαράγγι, όπως
το βούπλευρο (Bupleurum kakiskalae) και η μυοσότις (Myosotis refractarefracta), ενώ το
ελίχρυσο (Helichrysum heldreichii) και το κεφαλάνθηρο (Cephalanthera cucculata) είναι
από τα πολύ σπάνια και κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. Η Σαμαριά έχει μια σημαντική
σε ποικιλία πανίδα, με διάφορα είδη και υποείδη ενδημικά ή σχεδόν ενδημικά της
Κρήτης. Είναι το μόνο μέρος στην Ευρώπη όπου ζουν σε άγρια κατάσταση το ονομαστό κρητικό αγριοκάτσικο ή κρι-κρι (Capra aegagrus cretica), καθώς και το κρητικό
υποείδος ασβού ή άρκαλος (Meles meles arcalus), το κρητικό κουνάβι ή ζουρίδα (Martes
foinabunites), η κρητική νυφίτσα ή καλογιαννού (Mustela nivalis galinthias) κ.ά. Ένα
μικρόσωμο είδος ποντικού, ο κρητικός αγκαθοπόντικας(Acomys minous), δεν έχει
εντοπιστεί σε κανένα άλλο μέρος της Ελλάδας. Το ίδιο το φαράγγι και οι γύρω δασώδεις εκτάσεις αποτελούν καταφύγιο πολλών ειδών της ορνιθοπανίδας, όπως, π.χ., το
όρνιο, ο γυπαετός, ο σπιζαετός κ.ά.
Εκτός των εθνικών δρυμών, προστατευόμενα είναι και τα λεγόμενα αισθητικά
δάση. Τα αισθητικά δάση έχουν θεσμοθετηθεί με βάση τη δασική νομοθεσία και
περιλαμβάνουν δασικά τοπία με ιδιαίτερο αισθητικό και οικολογικό ενδιαφέρον, που
έχουν σκοπό εκτός από την προστασία της φύσης, να δώσουν την ευκαιρία στο κοινό
να γνωρίσει και να απολαύσει το φυσικό περιβάλλον με διάφορες δραστηριότητες
αναψυχής. Ως αισθητικά δάση έχουν χαρακτηριστεί 19 δασικές περιοχές, με συνολική
έκταση 32.506 εκτάρια. Σύμφωνα με τα ψηφιοποιημένα όρια, η συνολική χερσαία
έκταση των αισθητικών δασών αντιστοιχεί στο 0,24% της έκτασης της χώρας. Παραδείγματα αισθητικών δασών: Φοινικόδασος Βάι Λασιθίου, Δάσος Καισαριανής Αττικής,
Κοιλάδας Τεμπών Λάρισας, Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων, Δάσος Στενής Εύβοιας,
Παραλιακό Δάσος Νικοπόλεως Μύτικα Πρέβεζας, Δάση Νήσου Σκιάθου Μαγνησίας,
Στενά Νέστου Καβάλας-Ξάνθης, Δάσος Λόφων Κάστρου και Αηλιά Τρικάλων, Δρυοδάσος Κουρί-Αλμυρού Μαγνησίας κ.ά.
ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

15

Η αξία του δάσους
Από τα παλαιότερα χρόνια ο άνθρωπος, ως μέρος του
οικοσυστήματος, είχε συνδεθεί πολύ στενά με το δάσος,
καθώς του εξασφαλίζει τροφή, στέγη, ψυχαγωγία και
εργασία. Εξάλλου, τα πολύ παλιά χρόνια ο άνθρωπος ζούσε
και μεγάλωνε μέσα το δάσος όπως σήμερα ζουν πολλά ζώα.
Μάλιστα, αν ανατρέξουμε στην ελληνική μυθολογία, θα
διαπιστώσουμε τις στενές σχέσεις που συνέδεαν τον κόσμο
των ανθρώπων, των φυτών και των θεών.
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ια παράδειγμα τα γνωστά καβάκια, οι μαύρες λεύκες με τα τριγωνικά φύλλα και τις απλωτές διακλαδώσεις, κατά το μύθο είναι οι Ηλιάδες, κόρες
του Απόλλωνα. Τις μεταμόρφωσε ο Δίας γιατί θρηνούσαν για το χαμό του
αδελφού τους Φαέθοντα που ήθελε να οδηγήσει το άρμα του πατέρα του. Όσον
αφορά τον πλάτανο, θεωρείται ότι κάτω από τη σκιά του ζευγάρωσε ο Δίας με
την Ευρώπη οπότε του χάρισε την αειφυλία γιατί τον έκρυψε από την Ήρα. Τα
φυλλοβόλα πλατάνια τα συναντάμε όπου είναι έντονη η παρουσία του νερού, όπως
στις όχθες των ποταμών και των ρυακιών τις οποίες στηρίζει και προστατεύει από
τη διάβρωση. Είναι το σημάδι της δροσιάς και της καλοκαιρινής ανάπαυλας. «Υπό
πλατανίσκω όθεν ρέει αγλαόν ύδωρ...» τραγουδά ο Όμηρος για τον πλάτανο της
Αυλίδας κάτω από τον οποίο οι Έλληνες έκαναν θυσίες πριν την εκστρατεία για
την Τροία. Πολλά πλατάνια στον ελληνικό χώρο είναι γνωστά για τη μακροβιότητά
τους (π.χ. της Αγίας Λαύρας, του Ιπποκράτη στην Κω) και λατρεύονταν ως ιερά.
Όμως, αυτά προέρχονται από διαδοχικά παραβλαστήματα του αρχικού δέντρου το
οποίο κουφαλιάζει και σαπίζει σχετικά γρήγορα. Τελευταίο παράδειγμα η ροδιά.
Υπήρξε το δέντρο της γονιμότητας, της ανάστασης και της ελπίδας. Η πληθώρα
των σπερμάτων φαίνεται να συνέβαλε και στη θεώρησή του ως φυτού της αφθονίας. Στη μυθολογία η Περσεφόνη, η κόρη της Δήμητρας, γεύθηκε τους καρπούς της
ροδιάς στον κάτω κόσμο και για το λόγο αυτό της επιτρεπόταν μόνο για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα η επιστροφή της στον πάνω κόσμο. Ο μύθος, προφανώς,
αποτελεί μια αλληγορία του θανάτου της φύσης το χειμώνα και της αναγέννησής
της την άνοιξη. Από την αρχαιότητα, με ρόδια μαζί με καρύδια και στάχυα έφτιαχναν τα στεφάνια και στόλιζαν τις πόρτες το φθινόπωρο, που για τους αρχαίους
προγόνους μας ήταν η αρχή του έτους. Σήμερα, σε μερικά χωριά, η νύφη πρέπει να
χτυπήσει ένα ρόδι πριν μπει σπίτι της, για να ξεχυθούν οι πολλοί απόγονοι και τα
καλούδια. Στα κόλλυβα απαραίτητο συμπλήρωμα είναι και το ρόδι για την ελπίδα
και την αναγέννηση.
Βέβαια, από τότε έχουν περάσει πολλά χρόνια και σήμερα ο άνθρωπος δεν ζει
μέσα στο δάσος. Προφανώς, όμως, όσο περισσότερο μειώνονται τα δάση του πλανήτη τόσο μεγαλύτερη σημασία αποκτούν αυτά που απομένουν. Τι μας ωφελεί τελικά
το δάσος;
Είναι γνωστό πως παράγει το απαραίτητο για τη ζωή μας οξυγόνο, ενώ δεσμεύει το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), καθώς και άλλες βλαβερές για τον άνθρωπο
ουσίες. Το CO2 θεωρείται ο κύριος υπεύθυνος για το φαινόμενο του θερμοκηπίου,
άρα και για τις κλιματικές αλλαγές. Το δάσος μαζί με τους ωκεανούς αποτελούν
τους βασικούς αναδραστικούς μηχανισμούς που ρυθμίζουν την ισορροπία του
κύκλου του CO2. Τελευταία όμως έχουν χάσει τη ρυθμιστική τους ικανότητα,
αφού η επιφάνεια των δασών μειώνεται συνεχώς -ήδη έχει υπολογιστεί ότι έχουν
καταστραφεί τα δύο τρίτα των αρχικών δασών του πλανήτη μας-, ενώ οι ωκεανοί
χάνουν τη ρυθμιστική τους ικανότητα λόγω ρύπανσης.
Λειτουργεί ως φυσικό κλιματιστικό, συμβάλλοντας στη διατήρηση του κλίματος
μιας περιοχής και αμβλύνοντας τις ακραίες θερμοκρασίες.
Μειώνει την ένταση του ανέμου και τους θορύβους.
Μειώνει την ένταση του φωτός, απορροφώντας την ερυθρή ακτινοβολία.
(από τον ήλιο εκπέμπεται φως, που, αν δεν υπάρχει δάσος, είναι κουραστικό για
τα μάτια).

Τα φυλλοβόλα πλατάνια τα
συναντάμε όπου είναι έντονη
η παρουσία του νερού: «Υπό
πλατανίσκω όθεν ρέει αγλαόν
ύδωρ...» όπως αναφέρει και
ο Όμηρος.
STOCKPHOTOSART (ΠΑΝΩ)
VALENTYN VOLKOV (ΑΠΕΝΑΝΤΙ
ΣΕΛΙΔΑ)

•

•
•
•
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Ο δασικός τουρισμός αποτελεί
μια ήπια και φιλική προς το
περιβάλλον μορφή τουρισμού.
Γνωρίζοντας το δάσος, ο
άνθρωπος αναπτύσσει υπεύθυνες
στάσεις και συμπεριφορές
απέναντι στο περιβάλλον.
RAD RADU

Συγκρατεί το νερό της βροχής και το διηθεί ομαλά στο έδαφος, με αποτέλεσμα
•
να εμπλουτίζεται ο υδροφόρος ορίζοντας και να αποτρέπονται οι πλημμύρες.
• Βελτιώνει την ποιότητα του νερού, λειτουργώντας σαν μικροβιολογικό χημικό και φυσικό φίλτρο Το δάσος αποτρέπει τις πλημμύρες και ταυτόχρονα εμπλουτίζει τον υπόγειο υδροφορέα. Το δασικό έδαφος έχει μεγάλη ταμιευτική ικανότητα, αφού συγκρατεί το νερό την περίοδο των βροχών και το αποδίδει την περίοδο
της ανομβρίας διατηρώντας σταθερή την παροχή των πηγών. Το πόσο σημαντική
είναι η επίδραση του δάσους στην αποτροπή των πλημμυρών, το ζούμε στη χώρα
μας κάθε χρόνο. Μετά την καταστροφή των δασών από πυρκαγιές ακολουθούν
σχεδόν πάντα, εφόσον δεν ληφθούν μέτρα, καταστροφικές πλημμύρες.
Συγκρατεί το έδαφος και αποτρέπει τη διάβρωση.
Διατηρεί και αυξάνει την υγρασία του εδάφους και το ενισχύει διαρκώς με
θρεπτικά στοιχεία.
Το δάσος εξασφαλίζει κατάλληλες συνθήκες για την προστασία, τη διατροφή
και τη διατήρηση πολλών ζωικών οργανισμών -πανίδα- και δημιουργεί ευνοϊκές
συνθήκες για τη διατήρηση διαφόρων φυτικών ειδών.
Βοηθά στη διατήρηση της βιολογικής ισορροπίας στη φύση. Εξασφαλίζει
πρώτες ύλες. Το δάσος είναι ένας ανανεώσιμος φυσικός πόρος με πολύ μεγάλη
οικονομική σημασία. Ένα από τα πολυτιμότερα προϊόντα του είναι το ξύλο, το
οποίο χρησιμοποιείται στην οικοδομική, στη ναυπηγική, στην κατασκευή επίπλων,
εργαλείων, παιχνιδιών και διαφόρων αντικειμένων. Ξύλο κατώτερης ποιότητας
χρησιμοποιείται ως καύσιμη ύλη, αλλά και στην παραγωγή πολτού για την κατα-

•
•
•
•
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Το δάσος εξασφαλίζει κατάλληλες
συνθήκες για την προστασία, τη
διατροφή και τη διατήρηση πολλών
ζωικών οργανισμών, συμβάλλοντας
στη βιοποικιλότητα.
JURRA8

σκευή χαρτιού και χαρτονιού. Το ξύλο αποτελεί σήμερα την πρώτη ύλη για 175
τουλάχιστον βιομηχανικά χημικά προϊόντα. Η απόσταξή του δίνει μεγάλο αριθμό
προϊόντων, όπως η μεθανόλη και η ακετόνη. Η εκμετάλλευση του ξύλου από το
δάσος θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις αρχές της αειφορικής διαχείρισης, έτσι
ώστε η οικονομική αυτή δραστηριότητα να μην έχει δυσμενείς συνέπειες για το
οικοσύστημα. Άλλα προϊόντα που παίρνουμε από το δάσος είναι ο φλοιός των δέντρων, το ρετσίνι, το μέλι, τα μικρά φρούτα του δάσους, αρωματικά φύλλα (δάφνη),
φαρμακευτικά βότανα κ.ά.
Προσφέρει εκπαίδευση και αναψυχή. Το δάσος μπορεί να γίνει χώρος-πεδίο
εφαρμογής της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τη
ζωή του δάσους, παρατηρούν, καταγράφουν, αισθάνονται, παίζουν, εξιχνιάζουν, γνωρίζουν, μαθαίνουν. Αυτό μπορεί να τους βοηθήσει να αναπτύξουν υπεύθυνες στάσεις
και συμπεριφορές απέναντι στο περιβάλλον. Ο οικοτουρισμός (δασικός τουρισμός,
περιπατητικός τουρισμός κ.λπ.) αποτελεί μια ήπια και φιλική προς το περιβάλλον
μορφή τουρισμού.
Και, εφόσον κάναμε ήδη αναφορά στον όρο «αειφορία», ας δούμε τι σημαίνει
αειφορία και αειφορική διαχείριση ή αειοφορική ανάπτυξη. Τα συνθετικά του όρου
«αειφορία» μάς δίνουν κάποια ένδειξη της έννοιας: ανάπτυξη τέτοια ώστε οι διαθέσιμοι πόροι να μπορούν να αποδίδουν για πάντα. Με απλά λόγια, από ένα δάσος μέσα
σε ένα χρόνο καταναλώνουμε (αφαιρούμε δηλαδή) τόσο όγκο ή ποσότητα προϊόντων
(π.χ. τόσο ξύλο) όσο έχει παραχθεί από το ίδιο δάσος μέσα σε αυτό το διάστημα.

•
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Πυρκαγιές και
άλλοι κίνδυνοι
Οι κίνδυνοι που απειλούν τα δάση του πλανήτη μπορεί να είναι
πολλοί, όπως οι αέριοι ρύποι που προκαλούν όξινη βροχή, τα
στερεά και υγρά απόβλητα, οι ασθένειες των δασικών ειδών, οι
ανθρωπογενείς επεμβάσεις, οι οποίες μπορούν να αναλυθούν σε
λανθασμένη διαχείριση, δασικές πυρκαγιές, υπερβολική υλοτομία, ανεξέλεγκτες αποδασώσεις, αλλαγή χρήσης γης κ.λπ.
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πό όλα τα παραπάνω σημαντικότερη απειλή για το δάσος θεωρείται η πυρκαγιά μαζί με τα επακόλουθά της. Η πυρκαγιά αποτελεί ένα φυσικό φαινόμενο
το όποιο υπήρχε και θα υπάρχει, και είναι ένας τρόπος (μηχανισμός) του
οικοσυστήματος για την ανανέωσή του. Σήμερα όμως, έπειτα από μια πυρκαγιά, η
οποία στις περισσότερες περιπτώσεις έχει προέλθει από ανθρώπινο παράγοντα,
ακολουθούν καταπατήσεις γης και επεκτάσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Τα
δάση μας δηλαδή αντικαθίστανται σταδιακά από αστικές, περιαστικές και τουριστικές εκτάσεις.
Οι δασικές πυρκαγιές παίζουν σημαντικό ρόλο στην ισορροπία και στην αναγέννηση των μεσογειακών οικοσυστημάτων. Τα οικοσυστήματα αυτά είναι σε μεγάλο
βαθμό προσαρμοσμένα στη φωτιά, έτσι έχουν συνήθως τη δυνατότητα να αναγεννηθούν άμεσα και αποτελεσματικά ύστερα από αυτή.
Υπάρχουν πολλοί λόγοι που τα ελληνικά δάση είναι ευάλωτα στις πυρκαγιές - τα
παρατεταμένα θερμά και ξηρά καλοκαίρια, οι ήπιοι χειμώνες, οι δυνατοί άνεμοι, το
έντονο ανάγλυφο των δασικών εδαφών και η εύφλεκτη ξηροφυτική βλάστηση. Όταν
σε αυτούς τους παράγοντες προστεθούν και η έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα, η
ελλιπής διαχείριση των δασών και η επικράτηση της αντίληψης ότι η προστασία από
τις δασικές πυρκαγιές ταυτίζεται με τη δασοπυρόσβεση, αυξάνεται ο αριθμός των
πυρκαγιών όπως και οι δασικές εκτάσεις που αυτές καταστρέφουν.
Οι κυριότερες αιτίες των δασικών πυρκαγιών είναι οι διάφορες γεωργικές δραστηριότητες, και κυρίως η καύση ξερών χόρτων, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων ή το
άναμμα φωτιάς στο δάσος, η απόρριψη σκουπιδιών στο δάσος, η καύση σκουπιδιών
και η ύπαρξη ανεξέλεγκτων χωματερών, κακόβουλες ενέργειες (εμπρησμοί), διάφορες δραστηριότητες σε εξοχικές κατοικίες, καθώς και ατυχήματα (τροχαία, βλάβες
γεωργικών μηχανημάτων κ.λπ.).
Οι ανθρώπινες αυτές δραστηριότητες έχουν ως αποτέλεσμα να εκδηλώνονται
πυρκαγιές τόσο συχνά που οι αντοχές των οικοσυστημάτων εξαντλούνται. Επιπλέον, η αναγέννηση και η διατήρηση των οικολογικών αξιών των οικοσυστημάτων
καθίστανται ακόμη πιο δύσκολες από τη διάσπαση που προκαλούν οι υποδομές
- κυρίως οι δρόμοι και οι οικισμοί.
Οι επιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών είναι σημαντικές και άπτονται ενός μεγάλου φάσματος φυσικών παραμέτρων:
Καταστροφή της βλάστησης. Τα περισσότερα δασικά είδη που απαντώνται σε
χαμηλά υψόμετρα της χώρας μας (π.χ. πεύκα) είναι προσαρμοσμένα στην πυρκαγιά
και μπορούν να ανακάμψουν άμεσα αρκεί να μην έχουν καεί επανειλημμένα στο
πρόσφατο παρελθόν. Πολλές φορές, μάλιστα, τα είδη αυτά ίσως να ωφελούνται από
την ανανέωση που προκύπτει έπειτα από μια πυρκαγιά. Αντίθετα, τα περισσότερα
είδη των μεγάλων υψομέτρων (π.χ. έλατα) δεν είναι δυνατόν να ανακάμψουν με
φυσικό τρόπο έπειτα από μια πυρκαγιά, ούτε μπορεί να θεωρηθεί πως ωφελούνται
με οποιονδήποτε τρόπο.
Διάβρωση του εδάφους. Οι υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν σε μια πυρκαγιά, μεταξύ άλλων παραγόντων, μεταβάλλουν την εδαφική δομή και μειώνουν τη συνοχή του εδάφους. Ταυτόχρονα, η απομάκρυνση της βλάστησης το αφήνει απόλυτα
εκτεθειμένο στη βροχή και στον αέρα και μειώνει τη δυνατότητα απορρόφησης του
νερού. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα εδάφη γίνονται πιο ευπαθή, μπορεί να απομακρύνονται από τον άνεμο ή να παρασύρονται από το ορμητικό βρόχινο νερό. Ανάλογα με

Ανάμεσα στις κυριότερες
αιτίες των δασικών πυρκαγιών
περιλαμβάνονται η απόρριψη
αναμμένων τσιγάρων ή το άναμμα
φωτιάς στο δάσος, καθώς και οι
κακόβουλες ενέργειες όπως οι
εμπρησμοί.
RICK PARSONS (ΠΑΝΩ)
JOHN BEARD (ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕΛΙΔΑ)

IΣΤΟΡΙΚΑ
ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ
ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ
ΤΟΥΑΡΧΑΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
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Υπάρχουν πολλοί λόγοι που τα
ελληνικά δάση είναι ευάλωτα
στις πυρκαγιές: τα παρατεταμένα
θερμά και ξηρά καλοκαίρια, οι
ήπιοι χειμώνες, οι δυνατοί άνεμοι,
το έντονο ανάγλυφο των δασικών
εδαφών και η εύφλεκτη ξηροφυτική
βλάστηση.
KIRSANOV VALERIY VLADIMIROVICH
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την κλήση του εδάφους, αυτή η φθορά μπορεί να οδηγήσει σε σταδιακή απώλεια της
εδαφικής κάλυψης, ενώ η μειωμένη δυνατότητα απορρόφησης νερού ενδέχεται να
συμβάλει σε φαινόμενα πλημμυρών.
Επιπτώσεις στην πανίδα. Ο τρόπος με τον οποίο οι πυρκαγιές επηρεάζουν
την πανίδα είναι ιδιαίτερα σύνθετος και δύσκολα μπορεί να αποτιμηθεί σε γενικό
επίπεδο. Σε γενικές γραμμές, τα περισσότερα μεγάλα θηλαστικά όπως και τα πουλιά
έχουν τη δυνατότητα να διαφύγουν από την περιοχή της πυρκαγιάς, ενώ πολλά
είδη ερπετών προφυλάσσονται από αυτήν καλυπτόμενα στο έδαφος ή στα βράχια.
Αντίθετα, τα μικρότερα θηλαστικά, τα αρθρόποδα αλλά και πολλά είδη ερπετών και
μικρών δασόβιων πουλιών δεν προλαβαίνουν να διαφύγουν.
Αλλαγή του κλίματος και ατμοσφαιρική ρύπανση. Οι πυρκαγιές μπορεί να
επιβαρύνουν προσωρινά τον ατμοσφαιρικό αέρα, ενώ η καταστροφή της βλάστησης
επηρεάζει το μικροκλίμα των συγκεκριμένων περιοχών, καθώς μειώνει τις ευεργετικές ψυκτικές επιδράσεις των δασικών δέντρων και αυξάνει την ηλιακή αντανάκλαση
του εδάφους.
Επιπτώσεις στην πρωτογενή παραγωγή. Παρότι η παραγωγή μιας περιοχής θίγεται συνολικά από την πυρκαγιά, οι επιπτώσεις στην πρωτογενή παραγωγή, δηλαδή
στη γεωργία, την κτηνοτροφία και την υλοτομία, είναι οι πιο συχνές και εμφανείς.
Εκτός από τις πυρκαγιές, στα φυσικά ή βιολογικά αίτια μπορούμε να κατατάξουμε

τους κίνδυνους που διατρέχει ένα δασικό οικοσύστημα από βλάβες που προκαλούν
τα παράσιτα, οι ιοί, τα βακτήρια, οι μύκητες, τα δασικά έντομα, όπως επίσης οι
ισχυροί άνεμοι, οι ανεμοθύελλες, οι χιονοθύελλες, οι κατολισθήσεις.
Στις ανθρωπογενείς επεμβάσεις, εκτός από τις πυρκαγιές, θα πρέπει να αναφέρουμε και την υπερβόσκηση, που συχνά τις ακολουθεί. Αυτή ευθύνεται σε μεγάλο
βαθμό για την εικόνα των γυμνών βουνών της μεσογειακής ζώνης και της Ελλάδας.
Τα ζώα (κυρίως αιγοπρόβατα) που βόσκουν ανεξέλεγκτα στο δάσος προκαλούν
ζημιές στη βλάστηση, καταστρέφουν τη φυσική αναγέννηση, ποδοπατούν το έδαφος
και υποβαθμίζουν τις φυσικές του ιδιότητες. Επίσης, στην ίδια κατηγορία θα πρέπει
να κατατάξουμε τους κίνδυνους από την ατμοσφαιρική ρύπανση που καταστρέφουν
τη βλάστηση, την κακή διαχείριση των δασικών εκτάσεων από τους ανθρώπους,
όπως οι εκχερσώσεις για την επέκταση της γεωργικής γης μειώνουν την έκταση των
δασών. Επίσης, οι παράνομες καταπατήσεις με σκοπό την κατασκευή κύριων ή εξοχικών κατοικιών μέσα στο δάσος μειώνουν τη δημόσια δασική περιουσία.
Άλλη ανθρωπογενής απειλή είναι οι ρίψεις σκουπιδιών κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων αναψυχής. Πολλά σκουπίδια λόγω της χημικής τους σύνθεσης -πλαστικά,
σιδερένια κουτιά κ.λπ.- αποικοδομούνται δύσκολα ή καθόλου. Παραμένουν ξένα
στοιχεία στο δάσος, μειώνοντας ταυτόχρονα σημαντικά την αισθητική του αξία.
Η πρόληψη των δασικών πυρκαγιών είναι βασική προϋπόθεση για την εξάλειψη
του κινδύνου της καταστροφής των δασών από τις πυρκαγιές. Τα κυριότερα προληπτικά μέτρα που είναι απαραίτητο να λαμβάνονται είναι τα ακόλουθα:
1. Εφαρμογή των διατάξεων των νόμων για τα δάση. Για παράδειγμα απαγορεύ-

Ο τρόπος με τον οποίο οι πυρκαγιές
επηρεάζουν την πανίδα είναι
ιδιαίτερα σύνθετος και δύσκολα
μπορεί να αποτιμηθεί σε γενικό
επίπεδο. Σε γενικές γραμμές, τα
περισσότερα μεγάλα θηλαστικά
έχουν τη δυνατότητα να διαφύγουν
από την περιοχή της πυρκαγιάς.
STEFANEL
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Έπειτα από μια καταστροφική
πυρκαγιά τα δάσος μπορεί να
δημιουργηθεί είτε φυσικά με φυσική
αναγέννηση είτε τεχνητά
με φύτευση δέντρων.
TITANAS
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εται το άναμμα φωτιάς ή η εγκατάλειψη αναμμένης φωτιάς ή το πέταμα αναμμένου
σπίρτου ή τσιγάρου μέσα στο δάσος.
2. Ενημέρωση. Όλοι οι σχετικοί με το δάσος φορείς του κράτους (π.χ. δασαρχείο,
πυροσβεστική κ.λπ.) είναι απαραίτητο να πραγματοποιούν ενημερωτικές δράσεις,
προσβλέποντας στην επιμόρφωση και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και στη
συνεργασία του κοινού με τις πυροσβεστικές δυνάμεις του κράτους.
3. Περιβαλλοντική εκπαίδευση. Η ενημέρωση είναι σημαντική αλλά όχι αρκετή.
Είναι απαραίτητο σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης οι μαθητές να συμμετέχουν
σε προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και να τους δοθούν οι ευκαιρίες να
κατανοήσουν τον κόσμο γύρω τους και να φροντίζουν για τη βιώσιμη ανάπτυξή του.
4. Εθελοντισμός. Είναι ανάγκη να ενισχυθεί και να προωθηθεί η ιδέα και η συμβολή του εθελοντισμού για την πρόληψη και προστασία των δασών από τις πυρκαγιές.
5. Εκδρομικοί και κατασκηνωτικοί χώροι. Είναι απαραίτητο να δημιουργούνται
στα επισκέψιμα δάση κατάλληλοι χώροι αναψυχής που συμβάλλουν στην ψυχαγωγία
των επισκεπτών των δασών μας.
6. Περιπολίες. Kατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου είναι αναγκαία η
επιτήρηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες των δασικών περιοχών. Σκοπός αυτής της

επιτήρησης είναι η εφαρμογή της
νομοθεσίας, η πληροφόρηση του
κοινού που επισκέπτεται τα δάση,
η άμεση ανίχνευση τυχόν πυρκαγιών και η γρήγορη επέμβαση και
κατάσβεση των πυρκαγιών αυτών.
Υπάρχουν και μέτρα αντιμετώπισης μιας πυρκαγιάς όταν αυτή
ξεσπάσει, όπως οι αντιπυρικές
λωρίδες, υδατοδεξαμενές, παρατηρητήρια δασικών πυρκαγιών.
Έπειτα από μια καταστροφική πυρκαγιά, το δάσος μπορεί
να δημιουργηθεί είτε φυσικά με
φυσική αναγέννηση είτε τεχνητά
με φύτευση δένδρων. Στην πρώτη
περίπτωση, όταν μιλάμε για φυσική
αναγέννηση, τα δέντρα φυτρώνουν
από σπόρους μετά από λίγο χρονικό διάσημα ή κάποια από αυτά
πετάνε νέα κλαδιά. Απαραίτητη
προϋπόθεση είναι τα δέντρα που
κάηκαν να μην ήταν νεαρά (μικρής ηλικίας), ώστε να έχουν καρπούς, και κατά συνέπεια σπόρους, για να μπορέσουν, αφού πέσουν στο έδαφος, να φυτρώσουν. Επίσης,
η έκταση που κάηκε να προστατεύεται κυρίως από βόσκηση, ώστε τα ζώα να μην
καταστρέψουν (τρώγοντας ή πατώντας) τα μικρά δεντράκια που θα αναπτυχθούν
από τους σπόρους.
Ο δεύτερος τρόπος, δηλαδή η φύτευση δέντρων, εφαρμόζεται κυρίως όταν δεν
μπορεί να εφαρμοστεί ο πρώτος. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση, μετά από κάθε πυρκαγιά πρέπει αμέσως να κηρυχθεί η έκταση αναδασωτέα, να απαγορευθεί η βόσκηση,
να υλοτομηθούν και απομακρυνθούν γρήγορα οι καμένοι κορμοί.
Αν ένα δάσος έχει παραδοθεί στο έλεος συχνών πυρκαγιών (δύο φορές μέσα
σε πέντε χρόνια) και υπάρχει έντονη υποβάθμιση του οικοσυστήματος, λόγω της
διάβρωσης του εδάφους ή της υπερβόσκησης, τότε χάνεται η ικανότητα φυσικής
αναγέννησης και η τεχνητή αναδάσωση είναι αναγκαία.
Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι οι αναδασώσεις χρειάζεται να γίνονται με μεγάλη
προσοχή και ύστερα από προσεκτικές μελέτες. Η κατάλληλη εποχή είναι από τον
Οκτώβριο-Νοέμβριο έως το Μάρτιο, την περίοδο δηλαδή που υπάρχουν αρκετές
βροχές, ώστε τα νέα δέντρα να αποκτήσουν ισχυρές ρίζες, για να απορροφήσουν
από το έδαφος τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά και να έχουν επάρκεια νερού.
Η επιλογή των δέντρων πρέπει να γίνεται πάντα από κάποιον ειδικό και συνήθως
η καλύτερη πληροφόρηση δίνεται από τα υπεύθυνα δασαρχεία. Απαιτείται μεγάλη
προσοχή, ώστε να επιλεγεί ένα είδος και υποείδος δέντρου που να είναι προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες συνθήκες της εκάστοτε περιοχής. Φρόνιμο είναι επίσης να
επιλέγονται φυτά που προέρχονται από ντόπιο σπόρο.

Τα δάση είναι οι πνεύμονες της
γης. Δρώντας σαν τεράστια φυσικά
φίλτρα, συγκρατούν τους ρύπους
και εμπλουτίζουν τον αέρα με
φρέσκο οξυγόνο.
MUSICMAN
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Ερημοποίηση,
ένα ύπουλο φαινόμενο
Με τον όρο «ερημοποίηση» (desertification) εννοούμε
την υποβάθμιση της ποιότητας του εδάφους και του
περιβάλλοντος κυρίως λόγω της διάβρωσης που μειώνει
δραστικά το βάθος και τη γονιμότητα του εδάφους,
αλλά και τη βλάστηση. Το φαινόμενο της ερημοποίησης
συμβαίνει κυρίως στις ξηροθερμικές και στις ύφυγρες
περιοχές. Θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα
προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή της Μεσογείου,
και βέβαια και η Ελλάδα.
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Μ

ε την ερημοποίηση μειώνεται ή χάνεται η παραγωγικότητα γεωργικών και δασικών εκτάσεων. Η καταστροφή της
δομής του εδάφους έχει ως αποτέλεσμα μέσω μιας σειράς
διεργασιών τη διάβρωση του επιφανειακού γόνιμου εδαφικού
στρώματος. Όταν η διάβρωση είναι έντονη, δεν αναπτύσσονται
φυτά στο έδαφος, με αποτέλεσμα να προκαλείται ερημοποίηση. Η
έλλειψη βλάστησης προκαλεί διάβρωση του εδάφους από το νερό
και τον αέρα και τελικά μείωση της παραγωγικότητάς του. Σε κάθε
περίπτωση που έχουμε ερημοποίηση προηγείται η διάβρωση του
εδάφους. Στην Ελλάδα η διάβρωση του εδάφους που προκαλεί
την ερημοποίηση προέρχεται κυρίως από το νερό της βροχής και
δευτερευόντως από τον άνεμο.
Η ερημοποίηση προξενείται από τη δράση ή το συνδυασμό των κατωτέρω παραγόντων:
Εδαφικοί παράγοντες. Τα εδάφη ασβεστολιθικής προέλευσης, τα οποία καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος του ελλαδικού χώρου, είναι συνήθως ρηχά και ευάλωτα στη
διάβρωση. Επίσης, το φυσικό ανάγλυφο της Ελλάδας, με τις μεγάλες υψομετρικές
διαφορές, με κλίσεις πάνω από 10% να καλύπτουν περίπου το 50% της έκτασης της
χώρας, και με την έντονη χαράδρωση των ορεινών περιοχών, ευνοεί τη διάβρωση
των εδαφών.
Κλιματικοί παράγοντες. Οι περιοχές με συχνή εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινόμενων είναι ευάλωτες στην ερημοποίηση.
Ανθρωπογενείς παράγοντες: Οι μη αποδεκτές γεωργικές πρακτικές (εντατική
καλλιέργεια των γεωργικών εδαφών, υπερβολική χρήση λιπασμάτων, λανθασμένη
κατεργασία του εδάφους κ.ά.), η κακοδιαχείριση των υδάτινων πόρων (λάθος πρακτικές άρδευσης, υπεράντληση του υδροφόρου ορίζοντα, έλλειψη αποστραγγιστικών
έργων), η αλλαγή χρήσης γης (από δάσος σε γεωργικό έδαφος, από γεωργικό έδαφος
σε αστική χρήση) και οι μη αειφορικές πρακτικές διαχείρισης των δασικών εδαφών
(υπερβόσκηση, υπερβολική υλοτόμηση, πυρκαγιές), λειτουργούν υπέρ της ερημοποίησης.
Το 2001 υπογράφηκε από έξι συναρμόδια υπουργεία (Εσωτερικών, Εξωτερικών, Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Ανάπτυξης, ΠΕΧΩΔΕ και Γεωργίας) το
Ελληνικό Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά της Ερημοποίησης, με σκοπό την προστασία
των φυσικών πόρων. Οι βασικοί άξονες δράσης της εθνικής στρατηγικής για την
ερημοποίηση είναι: • Η προστασία των δασών από πυρκαγιές και καταστροφικές
εκχερσώσεις • Η έγκαιρη αποκατάσταση της καταστρεφόμενης από τις πυρκαγιές
δασικής βλάστησης • Η προστασία των υδάτινων πόρων από την υπερκατανάλωση
και τη ρύπανση • Η εφαρμογή αρδευόμενης γεωργίας μόνο σε περιπτώσεις εξασφαλισμένης αειφόρου επάρκειας υδατικών πόρων • Ο εκσυγχρονισμός των αρδευτικών
συστημάτων, λαμβανομένων υπόψη και των αναγκών της πρόληψης της αλάτωσης
των εδαφών • Η προστασία των αγροτικών εδαφών και βοσκότοπων από την εντατική εκμετάλλευση • Η προστασία αγροτόπων και δασικών εκτάσεων από πιέσεις για
οικοδομική, βιομηχανική και τουριστική χρήση • Η αναθεώρηση του συστήματος γεωργικών και κτηνοτροφικών επιδοτήσεων οι οποίες δεν εξασφαλίζουν την αειφόρο
ανάπτυξη • Η ενίσχυση της έρευνας, ανταλλαγής πληροφοριών και εκπαίδευσης και
η οργάνωση μηχανισμών παρακολούθησης του φαινομένου.

Η έλλειψη βλάστησης προκαλεί
διάβρωση του εδάφους από το
νερό και τον αέρα και, τελικά,
μείωση της παραγωγικότητάς του.
Σε κάθε περίπτωση που έχουμε
ερημοποίηση, προηγείται η
διάβρωση του εδάφους.
BLACKNOTE (ΠΆΝΩ)
MURATART (ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕΛΙΔΑ)
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Ο Αμαζόνιος
και τα τροπικά δάση
Όταν μιλάμε για το τροπικό δάσος του Αμαζονίου, εννοούμε
το τροπικό δάσος το οποίο καλύπτει το πεδίο του Αμαζονίου
στη Νότια Αμερική. Αυτό το πεδίο καλύπτει περίπου επτά
εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα, εκ των οποίων τα 5,5
καλύπτονται από δάσος.
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Αμαζόνιος είναι ο μεγαλύτερος ποταμός της αμερικανικής ηπείρου και ο
δεύτερος σε μήκος σε όλο τον κόσμο, μετά το Νείλο. Το μήκος του φτάνει τα
6.400 χλμ. Ωστόσο, ο Αμαζόνιος είναι ο ποταμός που μεταφέρει μεγαλύτερες ποσότητες νερού από κάθε άλλον. Υπολογίζεται ότι αντιστοιχούν στο 1/5 όλου
του γλυκού νερού που κυλά στην επιφάνεια του πλανήτη μας. Για το λόγο αυτό, σε
ορισμένα σημεία το πλάτος του αγγίζει τα 50 χιλιόμετρα και το βάθος του τα 100
μέτρα. Στις εκβολές του, μάλιστα, το πλάτος φτάνει τα 250 χιλιόμετρα. Επιπλέον, ο
Αμαζόνιος αποστραγγίζει μεγαλύτερη επιφάνεια εδάφους από κάθε άλλον ποταμό.
Η λεκάνη του έχει έκταση περίπου 7.000.000 τετρ. χλμ. Καλύπτει δηλαδή πάνω από
το 1/3 της Νότιας Αμερικής. Αυτή η τεράστια περιοχή ονομάζεται Αμαζονία.
Ο Αμαζόνιος πήρε το όνομά του από τον Ισπανό εξερευνητή Φρανθίθκο δε
Ορεγιάνα, ο οποίος έφτασε στη συμβολή του με τον ποταμό Νέγκρο το 1542. Ο
Ορεγιάνα ισχυρίστηκε ότι στην περιοχή αυτή ζούσε μια φυλή από πολεμίστριες, την
οποία υπέταξε. Από τη φυλή αυτή, που θύμιζε τις θρυλικές Αμαζόνες, πήρε και ο
ποταμός την ονομασία Αμαζόνιος.
Να σημειώσουμε ότι το 37% του οξυγόνου που υπάρχει στην ατμόσφαιρα παράγεται στο δάσος του Αμαζονίου. Έχει χαρακτηριστεί ο «πνεύμονας» του πλανήτη,
όμως οι ρυθμοί με τους οποίους μειώνεται η έκτασή του, είναι εξωπραγματικοί! Την
τελευταία δεκαετία κάθε χρόνο η έκτασή του μειώνεται κατά 25.000 τετραγωνικά
χιλιόμετρα περίπου, εξαιτίας της αποδάσωσης. Το αρνητικό ρεκόρ σημειώθηκε
την περίοδο 1994-1995, στη διάρκεια της οποίας καταστράφηκαν 29.050 τετραγωνικά χιλιόμετρα δάσους. Ο ποταμός Αμαζόνιος διασχίζει κυρίως περιοχές με πολύ
πυκνά τροπικά δάση της βροχής. Στα δάση αυτά υπολογίζεται ότι ζει το 1/3 όλων
των ειδών που υπάρχουν στον πλανήτη μας. Σήμερα πολλά από τα φυτά και τα ζώα
της περιοχής του Αμαζονίου απειλούνται από την παρέμβαση του ανθρώπου. Οι
σοβαρότερες απειλές είναι η αποψίλωση τεράστιων δασικών εκτάσεων για καλλιέργεια και η κατασκευή μεγάλων τεχνικών έργων.
Άλλος ένας από τους κύριους λόγους καταστροφής των δασών της βροχής είναι
η υλοτομία. Πολλοί τύποι ξύλου, που χρησιμοποιούνται για έπιπλα, δάπεδα και
οικοδομές, συλλέγονται από τα τροπικά δάση της Αφρικής, της Ασίας και της
Νότιας Αμερικής. Παρόλο που η υλοτομία μπορεί να πραγματοποιείται έτσι ώστε
να μειώνεται η ζημιά προς το περιβάλλον, το μεγαλύτερο μέρος της υλοτομίας στα
δάση βροχής είναι ιδιαίτερα καταστρεπτικό.
Οι γεωργικές εταιρείες αποψιλώνουν περισσότερο δάσος βροχής από ποτέ άλλοτε, ειδικότερα στον Αμαζόνιο, όπου τεράστιες δασικές εκτάσεις μετατρέπονται σε
αγροκτήματα σόγιας. Μεγάλο κομμάτι αυτών των γεωργικών γαιών θα έχει δημιουργηθεί εις βάρος του δάσους της βροχής του Αμαζονίου.
Στο χρόνο που θα χρειαστείτε για να διαβάσετε αυτό το κεφάλαιο, στο τροπικό
δάσος της Βραζιλίας θα έχει καταστραφεί μια έκταση ίση σε 150 γήπεδα ποδοσφαίρου. Οι νόμοι της αγοράς και της παγκοσμιοποίησης εισβάλλουν στον Αμαζόνιο,
με αποτέλεσμα να επιταχύνεται η καταστροφή του δάσους και οι πιο αφοσιωμένοι
προστάτες του να νιώθουν απελπισία. Εδώ και τρεις δεκαετίες εκατοντάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ένοπλες διαμάχες. Αμέτρητοι άλλοι ζουν μέσα στο φόβο και
δτην ανασφάλεια, καθώς έχουν την αίσθηση ότι απειλούνται διαρκώς από εκείνους
που πλουτίζουν αρπάζοντας γη και ξυλεία.

Ο ποταμός Αμαζόνιος διασχίζει
κυρίως περιοχές με πολύ πυκνά
τροπικά δάση της βροχής. Στα δάση
αυτά υπολογίζεται ότι ζει το ένα
τρίτο όλων των ειδών που υπάρχουν
στον πλανήτη.
MEUNIERD (ΠΑΝΩ)
JOHNNY LYE (ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕΛΙΔΑ)
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