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Περίληψη
Η 21η Μαρτίου έχει οριστεί ως Παγκόσμια Ημέρα για τα Δάση και την Δασοπονία. Είναι μια
ημέρα που έχει σκοπό να μας υπενθυμίσει τη μεγάλη σημασία που έχουν τα δάση μας και την
ανάγκη για την προστασία και τη σωστή διαχείρισή τους, γι’ αυτό σε όλη τη χώρα, με
πρωτοβουλίες ακαδημαϊκών τμημάτων, ερευνητικών ιδρυμάτων, δασαρχείων και άλλων
φορέων, γίνονται διάφορες εκδηλώσεις για τον εορτασμό αυτής της ημέρας.
Φέτος, στις 21 Μαρτίου 2016, η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Προστασίας Δασών και
Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Ινστιτούτο
Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων (ΙΜΔΟ) του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού
«ΔΗΜΗΤΡΑ», συνδιοργάνωσαν μία ημερίδα για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας
Δασοπονίας, με θέμα «Δασοπονία με το βλέμμα στο μέλλον». Η ημερίδα έλαβε χώρα στη
συνεδριακή αίθουσα του ΙΜΔΟ, στα Ιλίσια, στην Αθήνα και η είσοδος ήταν ελεύθερη για το
κοινό.
Σηματοδοτώντας τη μεγάλη σημασία των δασών και της δασοπονίας για τη χώρα μας, στην
ημερίδα, μετά το καλωσόρισμα από τη διευθύντρια του ΙΜΔΟ Δρ. Κωνσταντινιά Τσαγκάρη,
απηύθυναν χαιρετισμό ο Αναπληρωτής Υπουργός ΥΠΕΝ κ. Ιωάννης Τσιρώνης, ο Γενικός
Διευθυντής Ανάπτυξης, Προστασίας Δασών και. Αγροπεριβάλλοντος κ. Κωνσταντίνος
Δημόπουλος, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δρ.
Γεώργιος Καρέτσος και ο Γεν. Δ/ντής Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων και ασκών
καθήκοντα Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου Δρ. Νικόλαος Θεοδωρίδης. Εκ μέρους
του Πυροσβεστικού Σώματος ο πυραγός κ. Ιωάννης Κουϊνέλης μετέφερε τον χαιρετισμό του
Αρχηγού, ενώ στη συνέχεια χαιρέτισαν την ημερίδα ο κ. Νικόλαος Μπόκαρης πρόεδρος της
Πανελλήνιας ένωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων, η κ. Σοφία Κολλάρου γραμματέας
της Ένωσης Ελλήνων Δασοπόνων και ο κ. Γεώργιος Παπαδιάς Πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Δασοφυλάκων. Στο σύνολό τους οι χαιρετισμοί ξέφυγαν από τα πλαίσια του τυπικού και
περιέλαβαν σημαντικές διαπιστώσεις για τη σημασία των δασών, τα σημερινά προβλήματα
της διαχείρισής τους, τις προσπάθειες που γίνονται για τη βελτίωση της κατάστασης και
προτάσεις για το μέλλον, ώστε να αναδειχθούν τα δάση πέραν του οικολογικού τους ρόλου σε
ένα σημαντικό πυλώνα πρωτογενούς παραγωγής.
Γύρω από τα βήματα που γίνονται για το πέρασμα της Ελληνικής Δασοπονίας στο μέλλον, με
την εισαγωγή νέων γνώσεων, αντιλήψεων και τεχνολογιών, περιστράφηκαν και οι ομιλίες
που ακολούθησαν. Έτσι, ο αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού
Περιβάλλοντος Δρ. Ιωάννης Γήτας και ο υποψήφιος διδάκτορας Θωμάς Καταγής
παρουσίασαν δύο μεγάλα και ιδιαίτερα χρήσιμα έργα που έχει αναλάβει το Τμήμα τα οποία
καθώς ολοκληρώνονται αναμένεται να είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για την Ελληνική Δασοπονία
φέρνοντάς την πλησιέστερα σε ένα μέλλον αξιοποίησης των σύγχρονων τεχνολογιών για την
χωρική ψηφιακή πληροφορία. Τα έργα αυτά είναι το «Εθνικό Παρατηρητήριο Δασών
(ΕΠαΔ)» και το «Εθνικό Παρατηρητήριο Δασικών Πυρκαγιών (ΕΠαΔαΠ)».
Στη συνέχεια, ο αναπληρωτής ερευνητής του ΙΜΔΟ Δρ. Γαβριήλ Ξανθόπουλος μίλησε για τη
«Διαχείριση των δασικών πυρκαγιών στο εγγύς μέλλον» αναφερόμενος τόσο στις διεθνείς
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τάσεις όσο και στη χώρα μας και επισημαίνοντας την αδυναμία των τεχνικών λύσεων που
δίνουν μονοσήμαντη έμφαση στη δασοπυρόσβεση να δώσουν λύση στο πρόβλημα των
δασικών πυρκαγιών. Κατόπιν οι δασολόγοι Γεώργιος Καζάκης από το Μεσογειακό
Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων και Ιωάννης Φωτάκης από τη Διεύθυνση Δασών Χανίων
μίλησαν με θέμα «Σχεδιασμός ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και
Διαχείρισης Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών. Πιλοτικό έργο για το Ν. Χανίων»
αναδεικνύοντας τη σημασία αυτών των φυτών ως πλουτοπαραγωγικού πόρου υπό την
προϋπόθεση σωστής διαχείρισης και προστασίας.
Στη συνέχεια η Εντεταλμένη Ερευνήτρια του ΙΜΔΟ Δρ Σοφία Γούναρη μίλησε για τη
«Μελισσοκομία στο Δάσος». Παρουσιάζοντας πλήθος γνώσεων και στοιχείων για τη
μελισσοκομία ανέδειξε ότι πρόκειται για έναν ανεκμετάλλευτο πόρο και πρότεινε ότι η
άσκηση της Μελισσοκομίας πρέπει να πάρει τη θέση της στα διαχειριστικά σχέδια των
δασών. Για έναν άλλο σημαντικό πόρο των δασών, τα μανιτάρια, μίλησε ο Δρ. Στέφανος
Διαμαντής, τ. τακτικός ερευνητής του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών. Στην ομιλία του με
τίτλο «Πρόταση για νομοθετική ρύθμιση για τη συλλογή, πιστοποίηση και εμπορία των
αυτοφυών εδώδιμων μανιταριών» ανέδειξε τον πλούτο μανιταριών που κρύβουν τα δάση μας
αλλά και την ανάγκη να υπάρξει σωστός έλεγχος και οργανωμένη διαχείριση ώστε να
αποφευχθεί ληστρική συγκομιδή που μπορεί να προξενήσει καταστροφές.
Κατόπιν, η αναπληρώτρια ερευνήτρια του ΙΜΔΟ Δρ. Ευαγγελία Δασκαλάκου, παρουσίασε
την εργασία της «Συμβολή στη μεταπυρική διαχείριση του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας» μέσω
της οποίας αποτύπωσε τα σημαντικά προβλήματα που υπάρχουν στη φυσική αναγέννηση του
ελατοδάσους που κάηκε το 2007 και έκανε προτάσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τη
μελλοντική διαχείριση. Τέλος, ολοκληρώνοντας τις ομιλίες που αφορούσαν τη «Δασοπονία
με το βλέμμα στο μέλλον» η Δασάρχης Μεγάρων κ. Σωτηρία Φράγκου παρουσίασε τη
«Χαρτογράφηση των Αλλαγών Κάλυψης Γης με Χρήση Δορυφορικών Εικόνων Landsat ΤM:
Η περίπτωση του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλiας» αναδεικνύοντας τη σημασία της αξιοποίησης
του σύγχρονου εργαλείου της τηλεπισκόπησης για τη μελέτη του περιβάλλοντος και τον
σχεδιασμό αναπτυξιακών δράσεων. Μετά το τέλος των παρουσιάσεων ακολούθησε μία
ενδιαφέρουσα συζήτηση σχετικά με τα όσα ακούστηκαν και το τι πρέπει να γίνει.
Οι χαιρετισμοί που δόθηκαν γραπτά από τους χαιρετίσαντες και οι εργασίες που
παρουσιάστηκαν περιλαμβάνονται στον παρόντα τόμο πρακτικών που είναι διαθέσιμος στον
ιστότοπο του ΙΜΔΟ (www.fria.gr). Την ημερίδα παρακολούθησαν περισσότερα από 150
άτομα. Επιπλέον υπήρξε σημαντική προβολή από έντυπα και τηλεοπτικά μέσα μαζικής
ενημέρωσης.

Δρ. Γαβριήλ Ξανθόπουλος,
Αναπληρωτής Ερευνητής ΙΜΔΟ
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Χαιρετισμός στην Ημερίδα της Δρ. Κωνσταντινιάς Τσαγκάρη
Διευθύντριας του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων
Η 21η Μαρτίου έχει καθιερωθεί από τη διεθνή κοινότητα ως Παγκόσμια Ημέρα της
Δασοπονίας, η οποία κάθε χρόνο τιμά την προσφορά των δασών, εξαίρει τη σπουδαιότητα
τους τονίζοντας την ανάγκη προστασίας τους καθώς αυτά υποστηρίζουν το 80% της χερσαίας
βιοποικιλότητας του πλανήτη και μέσω των υπηρεσιών και των κοινωφελών λειτουργιών
τους, κάνουν δυνατή την επιβίωση της ανθρωπότητας πάνω στον πλανήτη.
Επίσης, η 21η Μαρτίου είναι και Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης και δεδομένου ότι είναι γνωστό
ότι τα δάση μας έχουν εμπνεύσει μεγάλο αριθμό ποιητών, κρίνω σκόπιμο τη μέρα αυτή, να
σας διαβάσω ένα ποίημα του Γιάννη Κουβαρά.
Περιδιαβαίνω στο χλοερό δάσος
Των ποιητών, ξεχνιέμαι
Κανένα αστροπελέκι του χρόνου δεν το απειλεί
Καμιά ξηρασία
Ξαποσταίνω στο γέρικο πλατάνι του Παλαμά
Υπό την βασιλικήν δρυ του Παπαδιαμάντη
Τον ευκάλυπτο του Εμπειρίκου
Το μοναχόδενδρο του Ελύτη
Την ελιά του Μαβίλη
Το αγέρωχο καραγάτσι του Αναγνωστάκη
Την καρυδιά με τον βαρύ ίσκιο του Σεφέρη
Κι ανάμεσά τους εμείς οι νεότεροι
Ταπεινοί θάμνοι οι περισσότεροι
Χαμηλές παραφυάδες άλλοι
Λίγοι οι επάξια αναγνωρίσιμοι
Άντε και κισσοί αναρριχώμενοι κάποιοι
Εμείς οι ερευνητές ως ταπεινοί θάμνοι, από κοινού με τη Δασική Υπηρεσία, θα
υπηρετήσουμε τα δάση μας, ώστε η ηλικία τους να είναι το άπειρο.
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Χαιρετισμός στην Ημερίδα του Δρ. Νικολάου Θεοδωρίδη
Ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
Θέλοντας ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (FAO, Ρώμη 1971) να επισημάνει τη
σπουδαιότητα των δασικών οικοσυστημάτων, για την ύπαρξη και διατήρηση της ζωής στον
πλανήτη μας και να τονίσει την ανάγκη της προστασίας τους, καθιέρωσε την 21η Μαρτίου, η
οποία συμπίπτει με την έναρξη της εαρινής ισημερίας και την πρώτη ημέρα της άνοιξης, ως
«Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας».
Φέτος, ως είθισται, ο Οργανισμός έχει ως κεντρικό θέμα για τον εορτασμό της ημέρας τη
"Συμβολή των δασών και του νερού, στη διατήρηση της ζωής και της ανθρώπινης
επιβίωσης". Το νερό και τα δάση είναι στενά συνδεδεμένα και αμοιβαίως αλληλοεξαρτώμενα.
Ο τρόπος που διαχειριζόμαστε δάση αντανακλάται στην ποσότητα και ποιότητα του νερού
αλλά και στην προστασία και διατήρηση της άγριας ζωής. Τα Δάση αποτελούν επίσης
καθοριστικό παράγοντα για τη ρύθμιση των επιφανειακών και υπόγειων ροών καθώς και τη
διατήρηση των αποθεμάτων ύδατος. Μειώνουν τις ακραίες καταστάσεις προστατεύοντας από
τις φυσικές καταστροφές και τα πλημμυρικά φαινόμενα.
Τα Δασικά οικοσυστήματα και γενικότερα τα φυσικά οικοσυστήματα στη χώρα μας είναι από
τα πλέον πλούσια του πλανήτη. Το γεγονός αυτό γίνεται αντιληπτό και επιβεβαιώνεται και
από το ποσοστό που καταλαμβάνουν τα οικοσυστήματα που έχουν περιληφθεί στο
Ευρωπαϊκό δίκτυο προστασίας της βιοποικιλότητας «ΦΥΣΗ 2000», το οποίο πλησιάζει το
30% της επιφανείας της χώρας μας.
Στην Ελλάδα μπορεί κανείς να συναντήσει από ερημικά και ημιερημικά οικοσυστήματα, από
αμμώδη και αμμοθινικά μέχρι και οικοσυστήματα υποαλπικής και αλπικής ζώνης. Αυτό
συνεπάγεται και διαμορφώνει για τη χώρα μας έναν πολύ υψηλό δείκτη βιοποικιλότητας.
Ειδικότερα για την περιοχή του Αιγαίου, ο δείκτης αυτός είναι από τους υψηλότερους της
Ευρώπης. Σπάνια, για όλο τον κόσμο ενδημικά αλλά και κοινά είδη φυτών και ζώων
συμμετέχουν στη διαμόρφωση των πολύπλοκων νησιωτικών Μεσογειακών Δασικών και
λοιπών φυσικών οικοσυστημάτων, που αποτελούν αμύθητης αξίας, πηγή πλούτου, σε
προϊόντα (αγαθά), υπηρεσίες και λειτουργίες. Υποχρέωσή μας είναι η διατήρηση, προστασία
και παράδοσή τους στις επόμενες γενιές, και αυτό αποτελεί επιθυμία και προκαλεί το έντονο
ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαρακτηριστική απόδειξη αυτού του ενδιαφέροντος
αποτελεί η παρακάτω περικοπή από την τρίτη Ευρωπαϊκή Υπουργική Διάσκεψη για την
προστασία των Δασών της Ευρώπης η οποία αναφέρει:
«Η κληροδότηση υγιών και βιοποικιλόμορφων δασών στις μελλοντικές γενιές, η θετική
συνεισφορά τους στο περιβάλλον, η προστασία των εδαφών και των υδάτινων πόρων, η
προστασία του πληθυσμού και των υποδομών από τους φυσικούς κινδύνους, η δημιουργία
εισοδήματος και απασχόλησης, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές και η προσφορά αναψυχής
και πολιτιστικών αξιών σε όλους τους ανθρώπους, είναι χαρακτηριστικά που είναι
συνδεδεμένα με τα δάση, πάνω στα οποία, επί σειρά γενεών η κοινωνία έχτισε και συνεχίζει
να χτίζει αξίες για το παρόν και το μέλλον».
Υπηρετώντας τον παραπάνω σκοπό, η Δασική Υπηρεσία από ιδρύσεώς της και πριν από την
παραπάνω «περικοπή», κατέβαλε και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, παρά τις αντίξοες
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συνθήκες και το δυσμενές, διαχρονικά, κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον και παρά τις
πολιτικές «ανάπτυξης», που άμεσα συγκρούονται με την προστασία του περιβάλλοντος,
κατάφερε τουλάχιστον μέχρι σήμερα να περισώσει και να αυξήσει και να βελτιώσει, τα
δασικά και φυσικά οικοσυστήματα τα οποία παραδίδει αλώβητα στις επόμενες γενιές των
Ελλήνων.
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Χαιρετισμός στην Ημερίδα του Νικολάου Μπόκαρη
Προέδρου της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων
(Π.Ε.Δ.Δ.Υ.)
Αξιότιμε κ. Αναπληρωτή Υπουργέ,
κ. Γενικέ ,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δ.Υ σας
καλωσορίζω και εγώ στη σημερινή εορταστική εκδήλωση .
O Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO), έχει καθιερώσει να γιορτάζεται η 21η
Μαρτίου ως παγκόσμια μέρα δασοπονίας. Η ημέρα αυτή συμπίπτει με την πρώτη μέρα του
εαρινού ηλιοστασίου.
Για τους δασικούς υπαλλήλους, η ημέρα αυτή είναι ιδιαίτερη και για το λόγο αυτό σε όλη τη
χώρα με πρωτοβουλία των δασικών υπηρεσιών διοργανώνονται ανάλογες εορταστικές
εκδηλώσεις. Η μέρα αυτή σηματοδοτεί την
σχέση του δάσους,
ως αειφορικά
διαχειριζόμενου πόρου, με την ανθρώπινη ύπαρξη και ευημερία και την ανάγκη, με κριτήριο
οι φυσικοί διαχειριστές των δασικών οικοσυστημάτων, ακολουθώντας την επιστημονική
γνώση, να οδηγηθούμε στη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία των δασικών πόρων και τη
στήριξη της οικονομίας της υπαίθρου.
Βάζοντας (όλοι οι δασικοί), το επιστημονικό και υλωρικό προσωπικό, καθημερινά, υπό
αντίξοες και πολλές φορές επικίνδυνες συνθήκες, γνώση και κόπο και υφιστάμενοι τις
πραγματικές δυσκολίες της υπαίθρου και αντιμετωπίζοντας πολλές φορές τα τοπικά
προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες, που βλέπουν με δυσπιστία την παρουσία μιας δημόσιας
αρχής, να προσπαθούμε άοκνα για την κοινωφέλεια, την αειφορία και την προστασία του
δημόσιου πόρου που μας εμπιστεύτηκε η πολιτεία.
Πολλές φορές είδαμε αυτό το έργο να υπονομεύεται προκειμένου να ικανοποιηθούν μικρά ή
μεγάλα συμφέροντα ή και μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Αρκεί να ρίξετε μια ματιά (χωρίς
καμιά προκατάληψη στη σκέψη σας) σε όλους τους νόμους που ψηφίστηκαν και στην
πραγματικότητα μειώνουν τη συνταγματική προστασία στα δασικά οικοσυστήματα. Δεν είναι
κατά την άποψη μου καθόλου τυχαίο που χαρακτηρίστηκαν δασοκτόνοι .
Πολλές φορές οι συνάδελφοι από τη δασική πράξη ένοιωσαν αδικημένοι, υπονομεύτηκαν
ακόμα και παραγκωνίστηκαν, για την εξυπηρέτηση σκοπών εκτός δασοπονίας, για την εντός
ή εκτός εισαγωγικών ανάπτυξη που «ποτέ δεν ήρθε», όμως το αποτέλεσμα δηλαδή η
σημερινή κατάσταση των δασών, η βιοποικιλότητα των ειδών, των μορφών του τοπίου και
της ελληνικής υπαίθρου, νομίζω πως σε μεγάλο βαθμό δικαιώνει και τον κόπο και την
προσπάθεια τους.
Είναι γνωστό σε όλους πως το Δάσος όχι μόνο σήμερα αλλά σε όλη την ιστορική διαδρομή,
είναι αυτό που κάλυψε βασικές ανάγκες του ανθρώπου αλλά και της οικονομίας, τόσο στην
κατεύθυνση της «παραγωγής σε ξύλο» όσο και «βιομηχανικών παραγώγων αυτού» και
σήμερα, ξεπερνώντας τα παραδοσιακά πρότυπα διαχείρισης, να προσφέρει «άυλες αξίες»
που συνδέονται με την ποιότητα ζωής και το περιβαλλοντικό ισοζύγιο.
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Το δάσος είναι αυτό που καλείται να προστατεύσει το έδαφος από τις διαβρώσεις, να
διατηρήσει σταθερό το ισοζύγιο του ύδατος και να καθαρίσει τον αέρα από κάθε είδους
μολύνσεις και ρύπους και να προστατέψει τα ανθρώπινα έργα από πλημμυρικά φαινόμενα και
κατολισθήσεις.
Το δάσος παραμένει και σήμερα βασικός συντελεστής της πρωτογενούς παραγωγής που
στηρίζει την οικονομία της ορεινής υπαίθρου και συμβάλλει στη συγκράτηση του ορεινού
πληθυσμού στις εστίες του. Η Δασοπονία συνδέει το δάσος ως φυσικό πόρο με την κοινωνία
και προσφέρει τη δυνατότητα κάλυψης των οικονομικών και κοινωνικών αναγκών των
παραδασόβιων πληθυσμών που το αντιμετώπιζαν (και εξακολουθούν να το αντιμετωπίζουν),
ως πόρο ζωής, σαν ένα φυσικό αγαθό προορισμένο να συμβάλλει στην ευημερία τους, άσχετα
αν η έλλειψη σχεδιασμού οδήγησε στη σταδιακή ερήμωση των περιοχών αυτών και στην
τροφοδότηση της αστυφιλίας.
Το δάσος καλύπτει τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες σε αναψυχή και συμβάλλει στην
ποιότητα ζωής του σύγχρονου ανθρώπου.
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά ζητάμε και εμείς συνδικαλιστικά να αποτελέσουν την βάση για
τη στήριξη μέτρων και πολιτικών, από την ίδια την κοινωνία, που θα θέτουν υπό νέα
θεώρηση το δάσος και τις αξίες του.
Ζητάμε να λάβει και η πολιτεία υπόψη τις κοινωνικές , περιβαλλοντικές και οικονομικές
συνέπειες από την αειφορική- ορθολογική διαχείριση των δασικών πόρων και τη σχέση της
δασοπονίας με την οικονομική ανάπτυξη της υπαίθρου. Έτσι θα οδηγηθούμε, σαν Κράτος
στην υιοθέτηση και τη στήριξη των δασοπολιτικών αξιών που σηματοδοτεί η δασοπονία σαν
επιστήμη και τρόπος διαχείρισης των δασικών πόρων (από τη μια μεριά) αλλά και των
Δημόσιων Υπηρεσιών που υλοποιούν αυτές τις πολιτικές από την άλλη.
Ιδιαίτερα σήμερα μάλιστα, που η κλιματική αλλαγή, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, οι
πυρκαγιές, η ερημοποίηση, οι σοβαρές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα από την καταστροφή
των δασών και οι δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες, προκαλούν προβληματισμό στην
παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, είναι επιτακτική ανάγκη να ξεπεράσουμε πολιτικά (ή
μάλλον μικροπολιτικά) στερεότυπα που έχουν κυριαρχήσει και έχουν χωρίσει τη λειτουργία
των δημόσιων Υπηρεσιών σε τιμάρια (βλέπετε
Υπουργεία ΥΠΑΑΤ, Εσωτερικών
Περιβάλλοντος) και να ληφθούν πραγματικά πολιτικές αποφάσεις και εξειδικευμένα μέτρα
πολιτικής για την προστασία των δασών, για τη διατήρηση και σταθερότητά τους και για την
αυξημένη συμβολή τους στην περιβαλλοντική σταθερότητα και την ποιότητα ζωής .
Άξονες της πολιτικής αυτής μπορεί να είναι:
1. Η αποτελεσματική δασοπολιτική επιτήρηση του Κράτους με καθετοποιημένες,
σύγχρονες και αποτελεσματικές Δασικές Υπηρεσίες
2. Η επανεξέταση του θεσμικού και νομικού πλαισίου για τη δασοπροστασία και η
αποτελεσματικότερη οργάνωση αυτής.
3. Η εξασφάλιση πόρων για τη δασοπονία και την εκτέλεση δασικών έργων και
δραστηριοτήτων δίνοντας έμφαση στην ολοκλήρωση έργων όπως οι δασικοί χάρτες.
4. Η εκτέλεση προγραμμάτων που θα αφορούν εκτεταμένα αναδασωτικά και ορεινά
αντιδιαβρωτικά έργα.
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5. Ο εκσυγχρονισμός της παραγωγικής διαδικασίας, με αλλαγή του πλαισίου διαχείρισης
των δασών.
6. Η Ανάδειξη και στήριξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των ορεινών και ημιορεινών
περιοχών και η λήψη μέτρων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας των ειδών, των
τοπίων και των μορφών της ορεινής υπαίθρου.
7. Η ενίσχυση της καλλιέργειας φιλοδασικής – φιλοπεριβαλλοντικής συνείδησης μέσα
από προγράμματα ενημέρωσης και κατάρτισης.
8. Η αναβάθμιση του επιπέδου σπουδών στις Σχολές Δασολογίας και Φυσικού
Περιβάλλοντος και η διασύνδεση της δασικής έρευνας και της λειτουργίας των
δασικών ερευνητικών ιδρυμάτων, με τη δασική πράξη.
Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
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Χαιρετισμός στην Ημερίδα της Σοφίας Κολλάρου
Γενικής Γραμματέως της Ένωσης Ελλήνων Δασοπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων
(Ε.Ε.Δ.Δ.Υ.)
Χαιρετίζουμε τη σημερινή εκδήλωση η οποία πραγματοποιείται με αφορμή την Παγκόσμια
Ημέρα της Δασοπονίας. Μια ημέρα η οποία καθιερώθηκε ως μέρα σκέψης και αναλογισμού
της στάσης του ανθρώπου απέναντι στο δάσος και της επαφής του και γνωριμίας του με τις
πολλαπλές του λειτουργίες.
Εκπροσωπώντας της ΕΕΔΔΥ, μεταφέρω σήμερα την θλίψη του κλάδου για το γεγονός ότι η
Δασική Υπηρεσία, ενώ θα έπρεπε να εξελίσσεται συνεχώς, ισχυροποιώντας τη θέση της και
αναδεικνύοντας το ρόλος της και τη συμβολή της στον άνθρωπο γενικότερα αλλά και τους
δασόβιους και παραδασόβιους πληθυσμούς ειδικότερα, αντί αυτού βιώνουμε όλοι
καθημερινά την πλήρη απαξίωσή της.
Όποιος δεν θυμάται το παρελθόν του είναι καταδικασμένος να το ξαναζήσει. Φαίνεται λοιπόν
ότι οι εκάστοτε κυβερνήσεις δεν θυμούνται ή ηθελημένα ξεχνούν τη συμβολή της Δασικής
Υπηρεσίας στην κοινωνική και οικονομική ανασυγκρότηση της χώρας, σε καιρούς
δύσκολους. Έχουν ξεχάσει πως χιλιάδες χιλιόμετρα οδοποιίας διανοίχθηκαν κάνοντας
προσβάσιμα ακόμη και τα πιο απομονωμένα χωριά της ελληνικής επικράτειας, ένωσαν πόλεις
και χωριά, διευθετήθηκαν και κατασκευάστηκαν πάρα πολλά ορεινά υδρονομικά έργα και
μέσω της Κρατικής Εκμετάλλευσης Δασών ικανοποιήθηκαν οι ανάγκες σε τεχνικό ξύλο και
καυσόξυλο του ελληνικού δασόβιου και παραδασόβιου πληθυσμού.
Και σε όλο αυτό το τεράστιο και σχεδόν πλέον ξεχασμένο έργο, η συμβολή των Δασοπόνων
ήταν πολύ σημαντική καθώς η παρουσία τους μέσα στα δάση χρονολογείται από την αρχή
ύπαρξης της Δασικής Υπηρεσίας. Η πρώτη Δασοκομική Σχολή, αυτή της Βυτίνας, ιδρύθηκε
το έτος 1896. Οι απόφοιτοί της τοποθετήθηκαν στα δασαρχεία ως δασοτεχνικοί εισηγητές. Η
σχολή της Αγιάς έκλεισε το έτος 2015 εκατό χρόνια από τη λειτουργίας της. Σημειώνεται ότι
η Σχολή Δασολογίας ιδρύθηκε το έτος 1917 και από το 1931 και μετά θεσμοθετείται και η
εκπαίδευση των Δασοφυλάκων.
Με κληρονομιά μας λοιπόν αυτή την ιστορία και δεδομένης της εμπειρίας μας ζητάμε σήμερα
από την Πολιτεία να σχεδιάσει και να εφαρμόσει μια δασική πολιτική που θα αντιμετωπίζει
τα Δάση και το Φυσικό Περιβάλλον ως εθνικό κεφάλαιο.
Προκειμένου η Δασική Υπηρεσία να μπορέσει να εκπληρώσει το σκοπό της και να
επιβεβαιώσει ότι έχει λόγο ύπαρξης πρέπει να γίνει ο πυλώνας που σε αυτή την οικονομική
και κοινωνική συγκυρία θα μπορέσει να βοηθήσει προς την κατεύθυνση της οικονομικής
αναδιάρθρωσης της χώρας και της οικονομικής και ψυχικής ανάτασης του πληθυσμού.
Προτείνουμε λοιπόν επιγραμματικά:
1. Η Δασική Υπηρεσία να ανασυγκροτηθεί εκ βάθρων και να αναβαθμιστεί, αφού
υπαχθεί στο καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο και διαρθρωθεί κάθετα.
2. Η Δασική Υπηρεσία να χρηματοδοτηθεί επαρκώς και να διατεθούν αποκλειστικά για
τη Δασοπονία όλοι οι οικονομικοί πόροι από τις ασκούμενες δραστηριότητες εντός
των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων.
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3. Να επανέλθουν όλα ανεξαιρέτως τα αντικείμενα που κατά καιρούς απομακρύνθηκαν,
εξυπηρετώντας αλλότριους με το δασικό αντικείμενο σκοπούς, στο φυσικό τους χώρο
που είναι η Δασική Υπηρεσία.
4. Η Δασική Υπηρεσία να ενδυναμωθεί και να στελεχωθεί με προσωπικό της Ανώτατης
Εκπαίδευσης.
5. Να οργανωθούν τα Δασονομεία σε επίπεδο Τμήματος, πλήρως στελεχωμένα από
υπαλλήλους όλων των Δασικών κλάδων και με σαφείς και καθορισμένες
αρμοδιότητες, ώστε να υπάρξει αποτελεσματική Προστασία του Δασικού και
Φυσικού Περιβάλλοντος.
6. Να κατανεμηθούν ορθολογικά οι προβλεπόμενες οργανικές θέσεις μεταξύ των
Δασικών κλάδων, με γνώμονα την αποτελεσματική λειτουργία του Πυραμοειδούς
Δασοδιοικητικού Συστήματος.
7. Να καταργηθούν όλες οι μνημονιακές διατάξεις και να κωδικοποιηθούν οι
διασκορπισμένες νομικές διατάξεις σε ένα ενιαίο κείμενο.
8. Να εκπονηθούν οι δασικοί χάρτες με πλήρη και αποκλειστική ευθύνη της Δασικής
Υπηρεσίας, ώστε να διασφαλισθεί η δημόσια περιουσία και η ενιαία και
ολοκληρωμένη διαχείριση όλων των χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων.
Ήρθε η ώρα να απαιτήσουμε αλλαγή της δασικής πολιτικής με έργα κι όχι με λόγια και
ευχολόγια!
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Εθνικό Παρατηρητήριο Δασών - ΕΠαΔ
Ιωάννης Ζ. Γήτας1, Θωμάς Καταγής1
1

Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού
Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Π.Θ. 248, Θεσσαλονίκη
email: igitas@for.auth.gr

Το ερευνητικό πρόγραμμα ΕΠαΔ, το οποίο ξεκίνησε το 2013 και ολοκληρώθηκε πρόσφατα,
είχε σαν βασικό στόχο να θέσει τις βάσεις για την ίδρυση ενός ολοκληρωμένου συστήματος
διαχείρισης και διακίνησης της δασικής πληροφορίας. Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενα του
προγράμματος ήταν: η καταγραφή των διαθέσιμων δασικών διαχειριστικών μελετών, η
συγκέντρωσή τους σε ενιαίο ψηφιακό χώρο, η ομογενοποίηση των χωρικών δασικών
δεδομένων σε πιλοτικές περιοχές και η διαδικτυακή τους διάθεση στο σύνολο των
ενδιαφερόμενων φορέων μέσα από τις εφαρμογές ‘Υπηρεσία Αναζήτησης Ψηφιακών
Διαχειριστικών Μελετών’ και ‘ΕΠαΔ-WebGIS’.
Με την ολοκλήρωση του ερευνητικού έργου είναι δυνατή, μέσω της υπηρεσίας αναζήτησης,
η πρόσβαση στη βάση δεδομένων στην οποία οι πληροφορίες των διαχειριστικών μελετών
έχουν διαχωριστεί στις κατηγορίες χάρτες, κείμενα και πίνακες. Επίσης, μέσω της εφαρμογής
WebGIS, είναι δυνατή η άμεση αναζήτηση πληροφοριών στις 715 μελέτες που φιλοξενεί
σήμερα το ΕΠαΔ. Κατά την υλοποίηση του προγράμματος, όπως ήταν φυσιολογικό,
παρουσιάστηκαν μια σειρά από προβλήματα και δυσκολίες. Ως σημαντικότερες μπορούν να
θεωρηθούν η δυσκολία επικοινωνίας με τις τοπικές δασικές υπηρεσίες καθώς και η
ανομοιομορφία και η διαφορά στην ποιότητα ανάμεσα στις διαχειριστικές μελέτες η οποία
οφείλεται στην έλλειψη ‘εθνικών προδιαγραφών σύνταξης διαχειριστικών μελετών’.
Καινοτομία του προγράμματος αποτελεί επίσης η σύσταση συμβουλευτικής ομάδα εργασίας
αποτελούμενη από δασολόγους της Γενικής Διεύθυνσης και των τοπικών υπηρεσιών με
βασικό κριτήριο την αναγνωρισμένη προηγούμενη εμπειρία σε θέματα διαχείρισης χωρικής
δασικής πληροφορίας. Η συμβουλευτική ομάδα συνέβαλε στη λήψη ουσιαστικών αποφάσεων
που βοήθησαν σημαντικά στην επιτυχή ολοκλήρωση του έργου και στην ανάπτυξη της
πιλοτικής εθνικής γεωγραφικής βάσης δασικών δεδομένων.
Σε σχέση με την προβολή του έργου και τη διάχυση/αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του
αξίζει να αναφερθεί ότι το ΕΠαΔ παρουσιάστηκε τόσο σε εθνικά όσο και σε διεθνή συνέδρια
και συναντήσεις. Ενδεικτικά, το ΕΠαΔ παρουσιάστηκε, κατόπιν προσκλήσεως, στο GEOGFOI (Global Forest Observations Initiative) Plenary and Open Forum στις 22-26
Φεβρουαρίου στη Ρώμη (εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος – ESA),
όπου και υπήρξε έντονο ενδιαφέρον από τους παρευρισκόμενους. Επίσης, ο επικεφαλής του
FOREST Team του Κοινού Κέντρο Ερευνών (JRC) της Ε.Ε. κ. Jesus San Miguel Ayanz έχει
εκφράσει ενδιαφέρον για την πιθανή μελλοντική ενσωμάτωση του ΕΠαΔ στο Ευρωπαϊκό
Σύστημα Δασικής Πληροφορίας FISE (Forest Information System for Europe).
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Εθνικό Παρατηρητήριο Δασικών Πυρκαγιών - ΕΠαΔαΠ
Ιωάννης Ζ. Γήτας1, Θωμάς Καταγής1
1

Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού
Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Π.Θ. 248, Θεσσαλονίκη
email: igitas@for.auth.gr

Η ορθολογική διαχείριση των δασικών πυρκαγιών αποτελεί βασικό στοιχείο για την
αντιμετώπιση των καταστροφικών επιπτώσεών τους. Ειδικότερα, η έγκαιρη επέμβαση και
άμεση καταστολή των πυρκαγιών προϋποθέτει τον κατάλληλο σχεδιασμό πριν από την
έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, καθώς και την ποσοτικοποίηση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων. Επιπρόσθετα, η εκτίμηση κινδύνου πυρκαγιάς παρέχει την απαραίτητη
πληροφορία για τον βέλτιστο επιμερισμό των διαθέσιμων πόρων. Το Εθνικό Παρατηρητήριο
Δασικών Πυρκαγιών (ΕΠαΔαΠ), το οποίο υλοποιείται από το Εργαστήριο Δασικής
Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και το
Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και
Προστασίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος, στοχεύει στην ανάπτυξη δεικτών, προϊόντων και
υπηρεσιών που σχετίζονται με την πρόληψη και την αξιολόγηση των επιπτώσεων των
δασικών πυρκαγιών.
Τα παραδοτέα του έργου αναμένεται να προσφέρουν άμεσα και ουσιαστικά οφέλη στην
Ελληνική Δασική Υπηρεσία στον τομέα της διαχείρισης δασικών πυρκαγιών καθώς θα
μπορούν να αξιοποιηθούν επιχειρησιακά, ενώ σε διεθνές επίπεδο η προσπάθεια αυτή μπορεί
να αποτελέσει τη βάση για μια διασυνοριακή συνεργασία μέσω της ανταλλαγής γνώσεων και
πληροφοριών. Πιο συγκεκριμένα, το ΕΠαΔαΠ παρέχει τρία κύρια προϊόντα και υπηρεσίες
που σχετίζονται με τις δασικές πυρκαγιές: α) τη χαρτογράφηση των τύπων καύσιμης ύλης για
όλη τη χώρα, β) την ανάπτυξη ημι-αυτόματης υπηρεσίας χαρτογράφησης καμένων περιοχών,
και γ) έναν δυναμικό μέσο - μακροπρόθεσμο δείκτη κινδύνου έναρξης πυρκαγιάς, με
δυνατότητα συνεχούς ενημέρωσης.
Η χαρτογράφηση των τύπων καύσιμης ύλης βασίστηκε στην ανάπτυξη μοντέλου
αντικειμενοστραφούς ανάλυσης εικόνας με τη χρήση δορυφορικών εικόνων, χειμερινής και
θερινής περιόδου, του απεικονιστή Landsat 8. Η εκτίμηση της ακρίβειας των ταξινομήσεων
που πραγματοποιήθηκαν ανά νομό για όλη τη χώρα βασίστηκε στη μέθοδο της μήτρας
σφαλμάτων και τη χρήση των σημείων ελέγχου LUCAS. Τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων
ακρίβειας θεωρούνται άκρως ικανοποιητικά καθιστώντας τόσο τη μεθοδολογία που
εφαρμόστηκε όσο και τα τελικά χαρτογραφικά προϊόντα ως αξιόπιστα.
Η χαρτογράφηση καμένων περιοχών αναπτύχθηκε ως μια ημι-αυτόματη διαδικασία
βασισμένη αποκλειστικά σε δορυφορικά δεδομένα, προσεκτικά δομημένη προκειμένου να
μειωθεί η αλληλεπίδραση με τον χρήστη και, ως εκ τούτου, να είναι εύκολη η εφαρμογή της
υπηρεσίας τόσο σε πραγματικό χρόνο όσο και στην χαρτογράφηση ιστορικών γεγονότων. Ο
σχεδιασμός της διεπαφής έχει γίνει με τρόπο που δεν απαιτεί την ύπαρξη εξειδικευμένων
γνώσεων.
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Η ανάπτυξη του δείκτη κινδύνου έναρξης δασικών πυρκαγιών θα βασίζεται εξ’ ολοκλήρου σε
δορυφορικά δεδομένα και θα προσφέρει μέση (δεκαπενθήμερου) και μακροπρόθεσμη
πρόβλεψη (μηνιαία). Τα προϊόντα του ΕΠαΔαΠ θα ενσωματωθούν σε Διαδικτυακή
Εφαρμογή Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (Web-GIS), η οποία θα επιτρέπει την
ενημέρωση και συνεργασία των ενδιαφερόμενων μέσω του εργαλείου Public Participation
GIS.
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Η διαχείριση των δασικών πυρκαγιών στο εγγύς μέλλον
Γαβριήλ Ξανθόπουλος
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"
Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων
Τέρμα Αλκμάνος, Ιλίσια,11528, Αθήνα, email: gxnrtc@fria.gr
Η διαχείριση των δασικών πυρκαγιών είναι ένα ιδιαίτερα σύνθετο έργο καθώς πρέπει να
λαμβάνει υπόψη της μία σειρά από παράγοντες που επηρεάζουν την εκδήλωση, τα
χαρακτηριστικά, την καταστολή και τα αποτελέσματα του φυσικού αυτού φαινομένου που
όμως είναι και ένας σημαντικός φυσικός κίνδυνος. Καθώς οι παράγοντες αυτοί είναι
περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί, οικονομικοί και πολιτικοί, και μάλιστα είναι συχνά
αλληλοσυγκρουόμενοι, η εκπόνηση πολιτικών και ο σχεδιασμός της διαχείρισης με
ορθολογικό τρόπο αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση. Στη χώρα μας, που δεν διακρίνεται για την
καλή συνεργασία και συντονισμό μεταξύ των διαφόρων φορέων, ούτε για την αξιοποίηση
των επιστημονικών γνώσεων στην πράξη, η επίτευξη καλής διαχείρισης ήταν και παραμένει
ζητούμενο.

Εικόνα 1. Εναέρια δασοπυροσβεστικά μέσα που εξελίχθηκαν στις δεκαετίες 1970 και 1980.
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Για να δούμε τι πρόκειται να γίνει στο μέλλον πρέπει να δούμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα στη
διεθνή σκηνή. Κατά την περίοδο 1950-1990 δόθηκε μεγάλη έμφαση στην καταστολή των
δασικών πυρκαγιών καθώς το φαινόμενο άρχισε να χειροτερεύει, πρώτα στις πιο προηγμένες
χώρες και στη συνέχεια στις λιγότερο ανεπτυγμένες. Ξεκίνησε μεταξύ των άλλων η εναέρια
δασοπυρόσβεση, αρχικά με διασκευασμένα αεροσκάφη, κατόπιν με ειδικά σχεδιασμένα
αμφίβια αεροσκάφη, τα γνωστά Canadair, ενώ στη δεκαετία του 1980 άρχισε η διεύρυνση της
χρήσης ελικοπτέρων. Παράλληλα, βελτιώθηκαν τεχνολογίες όπως επιβραδυντικές ουσίες
πυρκαγιάς (fire retardants) για ρίψη από τον αέρα, και οι κάδοι Bambi που βελτίωσαν την
ασφάλεια, ευελιξία και ακρίβεια των ρίψεων νερού από ελικόπτερα (Εικόνα 1). Στο
επιστημονικό πεδίο δημιουργήθηκαν μοντέλα για την πρόβλεψη συμπεριφοράς των
πυρκαγιών αλλά και για την εκτίμηση του κινδύνου πυρκαγιάς. Παρόλα αυτά το πρόβλημα
των δασικών πυρκαγιών παγκοσμίως παρουσίασε μία αισθητή χειροτέρευση.
Στα επόμενα χρόνια αρχικά η ευρεία διάδοση των ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και
λογισμικού, όπως τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, η εμφάνιση και εξάπλωση του
Ίντερνετ αλλά και της κινητής τηλεφωνίας βοήθησαν να γίνουν σημαντικότατα βήματα στον
τομέα της πρόληψης και της αντιμετώπισης των πυρκαγιών. Δημιουργήθηκαν συστήματα
προσομοίωσης της εξάπλωσης πυρκαγιών και υποστήριξης λήψης αποφάσεων, έγινε δυνατή
η ανάλυση της απειλής καταστροφών από πυρκαγιές στο χώρο και στον χρόνο για καλύτερο
προληπτικό σχεδιασμό (Εικόνα 2), αυξήθηκε κατακόρυφα η αξιοπιστία των μετεωρολογικών
προβλέψεων και της πρόγνωσης του κινδύνου πυρκαγιάς και σε πολλές χώρες εισήχθη η
χρήση προσομοιωτών για την εκπαίδευση των δασοπυροσβεστών (Εικόνα 3). Ο εντοπισμός
των πυρκαγιών έγινε ταχύτερος καθώς στα παρατηρητήρια προστέθηκαν αυτόματες κάμερες,
δίκτυα αισθητήρων, δορυφορικές εικόνες, τα μη επανδρωμένα οχήματα (drones) (Εικόνα 4)
αλλά και οι πολίτες που με τη βοήθεια των κινητών τους μπορούν να αναφέρουν μια
καινούρια πυρκαγιά πολύ ταχύτερα.

Εικόνα 2. Διάφορα συστήματα πρόβλεψης συμπεριφοράς των δασικών πυρκαγιών,
προσομοίωσης της εξάπλωσής τους και ανάλυσης του κινδύνου.
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Εικόνα 3. Χρήση προσομοιωτή για εκπαίδευση στη δασοπυρόσβεση, στη Γαλλία.
Στην από αέρος κατάσβεση των πυρκαγιών διευρύνθηκε η χρήση ελικοπτέρων βαρέως τύπου
με εκπληκτικές δυνατότητες. Με όλα αυτά βέβαια το κόστος της διαχείρισης των πυρκαγιών
αυξήθηκε κατακόρυφα (Ξανθόπουλος 2012) και ενώ η συνολική καμένη έκταση παρουσίασε
μια ελαφριά κάμψη έκανε την εμφάνισή του το φαινόμενο των μεγα-πυρκαγιών που
ορίζονται ως ακραίας συμπεριφοράς πυρκαγιές που ξεπερνούν κάθε προσπάθεια ελέγχου και
δεν μπορούν να ελεγχθούν μέχρι να υπάρξει θετική αλλαγή στις καιρικές συνθήκες ή στην
καύσιμη ύλη, ασχέτως του τύπου, είδους ή αριθμού των πυροσβεστικών δυνάμεων που
επιχειρούν. Αντίστοιχα, αυξήθηκαν οι καταστροφές που προξενούν οι πυρκαγιές αυτού του
τύπου.

Εικόνα 4. Διάφορες μέθοδοι εντοπισμού δασικών πυρκαγιών.
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Ταυτόχρονα με τα παραπάνω, εκατοντάδες ερευνητές ανά τον κόσμο μελέτησαν την
εμφάνιση των πυρκαγιών, τα χαρακτηριστικά και την καταστροφικότητά τους. Εμβάθυναν
στον οικολογικό τους ρόλο και ανέλυσαν τα αποτελέσματά τους στα διάφορα
οικοσυστήματα. Χάρη στις εργασίες τους έχει γίνει πλέον σαφές ότι οι δασικές πυρκαγιές
είναι ένας φυσικός παράγοντας απαραίτητος για τη λειτουργία των περισσότερων δασικών
οικοσυστημάτων. Ένας παράγοντας που ο ρόλος του επηρεάζεται κυρίως από την ισορροπία
της παραγωγής βιομάζας με τη διάσπασή της με τη σήψη (αργή οξείδωση) και την φωτιά
(γρήγορη οξείδωση), αλλά που επίσης επηρεάζεται τον άνθρωπο. Παραδείγματα της
επίδρασης του ανθρώπου αποτελούν η πυκνοκατοίκηση ή η εγκατάλειψη της υπαίθρου, η
εφαρμοζόμενη διαχείριση των δασών και δασικών εκτάσεων, η δημιουργία ζωνών μίξης
δασών-οικισμών, ο εξοβελισμός της χρήσης της φωτιάς ως εργαλείου για την επίτευξη
στόχων της διαχείρισης της υπαίθρου κλπ. Επίσης, έχει γίνει σαφές στους ερευνητές ότι οι
δασικές πυρκαγιές δεν είναι δυνατό να εξαλειφθούν από τα περισσότερα δασικά
οικοσυστήματα.
Παρά τις παραπάνω επιστημονικές διαπιστώσεις, η σύγχρονη τάση στις περισσότερες χώρες
του κόσμου είναι στην κατεύθυνση του να αντιμετωπίζονται οι δασικές πυρκαγιές σαν ένα
τεχνικό θέμα. Σαν ένα πρόβλημα που μπορεί να λυθεί με τεχνικά μέσα επικεντρωμένα στην
καταστολή. Η έμφαση δίνεται στην αύξηση των επίγειων και εναέριων δυνάμεων καθώς και
των τεχνολογιών που ενσωματώνονται στην διαδικασία του εντοπισμού και της
δασοπυρόσβεσης. Αυτό ισχύει τόσο για την επιχειρησιακή πραγματικότητα όσο και για την
έρευνα που κατά τα τελευταία έτη προσπαθεί να δημιουργήσει όλο και ποιο σύνθετα
συστήματα χειρισμού και ελέγχου (command and control) που ενσωματώνουν κάθε σύγχρονη
τεχνολογία και τεχνική δυνατότητα.
Όπως προαναφέρθηκε, όλα αυτά οδήγησαν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των
πυρκαγιών μεσαίας αλλά και μεγάλης δυσκολίας αλλά και στην εμφάνιση μεγα-πυρκαγιών
όταν οι συνθήκες είναι ακραίες. Αυτό αποτυπώνεται σε μερικές αλλαγές στρατηγικής που
έχουν λάβει χώρα κατά τα τελευταία έτη. Παραδείγματος χάρη, στις ΗΠΑ έγινε προφανές ότι
δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί η συσσώρευση της δασικής καύσιμης ύλης σε όλο τον δασικό
χώρο, αποτέλεσμα αποτελεσματικής δασοπυρόσβεσης για 100 έτη, και έχει δοθεί έμφαση σε
επιλεγμένες δράσεις μείωσης των καυσίμων (π.χ. με προδιαγεγραμμένο πυρ) κατά θέσεις, με
έμφαση στην ασφάλεια κατοικημένων περιοχών. Σε περιοχές με μεγάλο αριθμό πυρκαγιών
όπως η Galicia της Ισπανίας γίνεται συχνά επιλογή για το ποιες πυρκαγιές θα
αντιμετωπισθούν και ποιες θα μείνουν απλά υπό παρατήρηση καθώς δεν υπάρχουν οι
απαραίτητες δυνάμεις. Στην Αυστραλία, μετά τις καταστροφικές μεγα-πυρκαγιές της 7ης
Φεβρουαρίου 2009 που προκάλεσαν 173 θανάτους στην πολιτεία της Βικτώρια,
αναγνωρίζοντας το άνευ προηγουμένου δυναμικό καταστροφής που έχει δημιουργηθεί, οι
αρχές άλλαξαν την πολιτική σχετικά με την αντίδραση που πρέπει να έχουν οι πολίτες που
ζουν κοντά σε δάση σε περίπτωση πυρκαγιάς. Από την παλαιότερη πολιτική του
«Προετοιμάσου, μείνε και προστάτεψε, ή φύγε νωρίς» (“Prepare, Stay and Defend or Leave
Early”), η νέα προσέγγιση βασίζεται στη λογική «Προετοιμάσου, Δράσε, Επιβίωσε»
(“Prepare, Act, Survive”). Σύμφωνα με αυτήν ο πολίτης πρέπει να παρακολουθεί τα δελτία
πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς και όταν ο κίνδυνος φθάσει στο επίπεδο «καταστροφικός» ο
πολίτης πρέπει να απομακρυνθεί αμέσως από επικίνδυνες περιοχές βάζοντας την επιβίωση σε
πρώτη προτεραιότητα (Xanthopoulos et al. 2012).
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Το εγγύς μέλλον
Όπως γίνεται σαφές οι λύσεις που βασίζονται αποκλειστικά στη δασοπυρόσβεση δεν μπορούν
να δώσουν μια επιθυμητή λύση. Το πρόβλημα σταδιακά επιτείνεται καθώς η καύσιμη ύλη
αυξάνεται στο χώρο, η δασοπονία σε Ευρωπαϊκό τουλάχιστο επίπεδο κάνει βήματα πίσω
(συρρίκνωση, υποχρηματοδότηση), οι μηχανισμοί καταστολής και οι εταιρείες που
προσφέρουν τις τεχνολογικές λύσεις απορροφούν όσο περισσότερους πόρους μπορούν, ενώ
ταυτόχρονα διαχέεται μία αίσθηση (και από τα ΜΜΕ) ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Είναι
κλασική η φράση με την οποία κλείνουν τα δελτία τύπου «δεν κινδύνεψαν άνθρωποι ή
κατοικίες». Παράλληλα, οι δυσκολίες αυξάνονται, αφενός με περισσότερα ακραία φαινόμενα
λόγω της Παγκόσμιας Αλλαγής, με νέες προκλήσεις όπως η τρομοκρατία, αλλά και με την
οικονομική κρίση που οδηγεί για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες σε συρρίκνωση των
δασοπυροσβεστικών μηχανισμών, όσον αφορά προσωπικό και μέσα.
Με δεδομένα τα παραπάνω, το ερώτημα που τίθεται είναι αν θα απαιτηθούν αλλεπάλληλες
μεγάλες καταστροφές για να σκύψουν οι πολιτικοί επάνω στο πρόβλημα, ή θα γίνει αυτό
χωρίς πανικό, από εμπνευσμένους πολιτικούς και επικεφαλής φορέων με όραμα, ανοικτούς
ορίζοντες και διάθεση να δοθούν ουσιαστικές και ολοκληρωμένες λύσεις. Αυτοί θα πρέπει,
κατανοώντας ότι το θέμα είναι ιδιαίτερα σύνθετο και δεν προσφέρεται για απλοϊκές λύσεις,
με την βοήθεια ειδικών επιστημόνων αλλά και έμπειρων στελεχών από επιχειρησιακούς
φορείς να σχεδιάσουν σύνθετες λύσεις οργάνωσης με στόχο την αποτελεσματικότερη αλλά
και οικονομικά αποδοτικότερη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών. Οι πιθανοί τρόποι
οργάνωσης είναι πολλοί αλλά δεν είναι δυνατό να μην περιλαμβάνουν ουσιαστική
συνεργασία φορέων, ένα ισχυρό στοιχείο πρόληψης, μία σύγχρονη διαχείριση των δασών από
μια αναδιοργανωμένη Δασική Υπηρεσία και μια ουσιαστική συμβολή των τοπικών
αγροτικών και παραδασόβιων πληθυσμών στη δημιουργία κατάλληλα προετοιμασμένων ως
προς τις πυρκαγιές περιοχών (Tedim et al. 2015).
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Αρωματικά – Φαρμακευτικά Φυτά … Με το βλέμμα στο μέλλον...
Η Ελλάδα είναι ένα ακόμη ... Hotspot. Είναι ένα από τα θερμά σημεία του πλανήτη όσον
αφορά την βιοποικιλότητα.
Η Κρήτη αναγνωρίζεται διεθνώς ως ένα από τα σημαντικότερα σημεία της μεσογείου για την
βιοποικιλότητα. Μαζί με την Κάσο και την Κάρπαθο αποτελούν μια ενιαία φυτογεωγραφική
ενότητα η οποία περιλαμβάνει 1877 φυτικά είδη εκ των οποίων τα 183 είναι ενδημικά (Jahn
1995). Η γεωγραφική απομόνωση του νησιού, το έντονο ανάγλυφο και η ύπαρξη πολλών
μικροπεριβαλλόντων οδήγησαν στην εξέλιξη αυτής της πλούσιας χλωρίδας η οποία
χαρακτηρίζεται από μεγάλο αριθμό αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών γνωστών από την
αρχαιότητα. Το 46% του Νομού Χανίων είναι ενταγμένο στο δίκτυο NATURA 2000 με
σημαντικότερη περιοχή αυτή των Λευκών Ορέων καθόσον περιλαμβάνει τον Εθνικό Δρυμό
Λευκών Ορέων (Φαράγγι Σαμαριάς). Στις πλαγιές των Λ. Ορέων (Μαδάρες) όπου ασκείται η
παραδοσιακή κτηνοτροφία, αυτοφυείς πληθυσμοί αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών
προσπαθούν να επιβιώσουν με μοναδικό σύμμαχο το δυσπρόσιτο των περιοχών.
Δυστυχώς ωστόσο, αυτός ο γενετικός πλούτος προσπερνάτε -όλοι ξέρουν τον πολιτισμικό,
τον τοπιακό, τον πνευματικό και τον θρησκειολογικό πλούτο της χώρας- και η σημαντικότητα
του, περίφημη μεταξύ των ειδημόνων αλλά, δυστυχώς, και των κερδοσκόπων της γνώσης,
υποβαθμίζεται.
Η διεθνής σύμβαση για τη βιοποικιλότητα, απόρροια της οποίας είναι ο ν 3937/11, μα και το
Πρωτόκολλο της Ναγκόγια, μας επισημαίνουν ότι η πρόσβαση στους γενετικούς πόρους μιας
χώρας και η δίκαιη και ισότιμη κατανομή των οφελών που προκύπτουν ... ΕΙΝΑΙ ΕΘΝΙΚΗ
ΥΠΟΘΕΣΗ.
Πολύ περισσότερο που, η Ελλάδα είναι πάροχος παρά χρήστης γενετικών πόρων.
Η Ελληνική εταιρεία ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ έχει επισημάνει τον κίνδυνο της
μη ετοιμότητας της χώρας νομικά και οργανωτικά και συγκεκριμένα το ότι:



Δεν έχουν τεθεί οι ορισμοί, και
Δεν έχουν σχηματιστεί οι μηχανισμοί εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας, που θα
συγκεντρώσουν και θα καταχωρήσουν τα γενετικά αποθέματα με τις τοπικές αλλά και
τις εξελιγμένες και τις εξελισσόμενες ποικιλίες που έχουν, μη γενετικά, προκύψει.

Ακόμη και όρους όπως “παραδοσιακή γνώση” τους αποδέχεται το πρωτόκολλο της Ναγκόγια
που υπερασπίζεται τα δίκαια και τα δικαιώματα των υπανάπτυκτων χωρών από την
ληστρικότητα των εταιρειών και των επιτήδειων ερευνητών κλπ..
Και όλα αυτά μολονότι υπάρχει ένας πλούσιος κατάλογος εξειδικεύσεων και διδακτορικών
διπλωμάτων, που θα μπορούσαν να στρατευτούν στην υπόθεση. Ωστόσο το πρόβλημα
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μοιάζει να εντοπίζεται στην έλλειψη εμπιστοσύνης στην επιστημοσύνη, στην απουσία
γνώσης της προ-νόησης.
Για τους κατοίκους της Κρήτης και τους μύστες της Κρητικής διατροφής τα αρωματικά φυτά
κατέχουν εξέχουσα θέση αρωματίζοντας την καθημερινότητα τους. Η συλλογή των
αρωματικών φυτών είναι μια παραδοσιακή δραστηριότητα των κατοίκων κυρίως των ορεινών
περιοχών για τους οποίους αποτελεί συμπληρωματικό εισόδημα.
Επί χρόνια πολλά παρακολουθούσαμε τη λεγόμενη παραδοσιακή συλλογή (παραδοσιακή
γνώση) των αρωματικών, κύρια της μαλοτήρας (Sideritis syriaca subsp. syriaca) και της
Ματζουράνας (Origanum microphyllum) η μίξη των οποίων αποφέρει ένα δυνατό
αντιοξειδωτικό & παράλληλα αρωματισμένο αφέψημα που σε συνδυασμό με μέλι και ένα
παξιμάδι, έχει θρέψει γενιές κρητικών.
Μαθαίνουμε για καραβάνια συλλεκτών, όπου οι κτηνοτρόφοι όριζαν εκτάσεις, με συνεργεία
εργατών, μαζεύουν τόνους που διοχετεύουν ανεξέλεγκτα στην αγορά και την μεταποίηση. Τις
τελευταίες δεκαετίες όμως, η διάνοιξη αρκετών δρόμων ακόμα και σε μεγάλα υψόμετρα σε
συνδυασμό με την τουριστική ανάπτυξη και την αύξηση της ζήτησης των αρωματικών φυτών
οδήγησε στη ληστρική τους εκμετάλλευση. Το φαινόμενο αυτό λόγω της οικονομικής κρίσης
αναμένεται να ενταθεί στο άμεσο μέλλον.
Παράλληλα ακούμε, για μεγάλες εισαγωγές κάτι σαν μαλοτήρας από Τουρκία κυρίως, αλλά
και ρίγανης σε κοντέινερ (Να αναρωτηθώ δημόσια ποια η τύχη του μνημονιακού κανονισμού
πιστοποίησης προέλευσης προϊόντων 1169; Διότι πουθενά στα Χανιά δεν εμφανίζεται για
παράδειγμα ρίγανη Τουρκίας, Αλβανίας Ιταλίας κλπ).
Έτσι οι δευτερεύουσες καρπώσεις έχουν πάει περίπατο και οι κίνδυνοι της μίξης των ειδών
μεγάλοι (εδώ είναι που μιλάμε για γενετική ρύπανση).
Η Δ/νση Δασών Χανίων απευθύνθηκε σε ερευνητές της εντόπιας κοινότητας του
Υποτροπικών Φυτών και Ελαίας της Κρήτης καθώς και στο Μεσογειακό Αγρονομικό
Ινστιτούτο.
Όλοι σαν προοπτική των μετρήσεων τους είχαν την καταστροφή των ειδών, ΓΙΑΤΙ; :
Η ληστρική συλλογή σε ακολουθία της βόσκησης θα επιφέρουν στα Λευκά Όρη αποτέλεσμα
ανάλογο του Ψηλορείτη, την εξαφάνιση.
“Σε μια δεκαετία ..είπε ο κ Οικονομάκης, που εγκατέστησε την πρώτη πειραματική
καλλιέργεια μαλοτήρας στον Ομαλό, έχουμε απώλεια εκτάσεων κατά 30% και είναι συνεχής
ο καθ' υψόμετρο περιορισμός του Sideritis syriaca ”.
Μα το ποτήρι της οργής και της φιλοτιμίας ξεχείλισε όταν η υπομονή και η προσπάθεια
νουθεσίας συνάντησε ένα δημοσίευμα ένθετου κυριακάτικης εφημερίδας, που δραματικά
είναι η αλήθεια, γνωστοποιούσε ότι τα ΑΦΦΕ είναι καλή επένδυση για νέους αλλά αν θέλουν
πιστοποιημένο σπόρο μαλοτήρας θα απευθυνθούν στη Γερμανία έναντι 18.000€ ανά κιλό.
Για την ιστορία αναφέρουμε στις 20/06/1943 σκοτώθηκε στην οριογραμμή της Σαμαριάς ο
Dr Horst Sicbert, βοτανολόγος, συλλέγοντας όχι φυτά αλλά σπέρματα. Σημειώνουμε ότι η
20η Ιουνίου είναι εντός του χρόνου ωριμότητας του δικού μας Σιδερίτη.
Η έρευνα του δεν διακόπηκε, άλλοι τον διαδέχτηκαν και η χώρα εκτίθεται: “Ο
πιστοποιημένος σπόρος μαλοτήρας είναι Γερμανικός, όπως και το Golf”.
Δηλαδή, ο βιοπειρατής κατακτητής ωφελείται έναντι της αμέριμνης χώρας μας.. η οποία δεν
έχει συμπεριλάβει τίποτα από τα hotspots είδη -μαλοτήρα, φάβα Σαντορίνης, κορωνέϊκη ελιά,
δίκοκο σιτάρι, αμπελιτσιά- στον εθνικό κατάλογο.
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Ο συνδυασμός όλων αυτών, της κακής προοπτικής και της βιοπειρατίας αλλά και η διεξοδική
συνεργασία με τις πηγές της εξειδικευμένης γνώσης απέφεραν την πρώτη απαγόρευση:
Συγκεκριμένα η Διεύθυνση Δασών Χανίων, αναγνωρίζοντας την ανάγκη διαχείρισης των
αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών καθώς και την ανάγκη λήψης μέτρων για τον
περιορισμό της ανεξέλεγκτης συλλογής εξέδωσε Ρυθμιστική Δασική Αστυνομική Διάταξη
(1/2013 και την τροποιητική της 3/2015) σε μια προσπάθεια να θέσει περιορισμούς στη
συλλογή των ειδών Origanum vulgare subsp. hirtum (Ρίγανη), Salvia fruticosa (Φασκόμηλο),
Sideritis syriaca subsp. syriaca (Mαλοτήρα) και Origanum microphyllum (Mαντζουράνα) στο
νομό Χανίων.
Η ΔΑΔ 1/2013 που προκάλεσε τοπικό σεισμό. Θεωρήθηκε πρωτάκουστο. Θεωρήθηκε ότι
θίγει τα παραδοσιακά όσια της Κρήτης. Και μεις, το ξέρετε όλοι, τους λογαριασμούς τους
κάνουμε ... με το κομπιουτεράκι... το γνωστό ανέκδοτο.. παντού διασπάρθηκαν απειλές και
βαριές κουβέντες...
Με συνδυασμένες δια-υπηρεσιακές ενέργειες επιχειρήθηκε έλεγχος της κατάστασης και
προσδιορίστηκε διαδικασία αίτησης / αδειοδότησης της συλλογής τους και κατά συνέπεια
έγιναν γνωστοί οι συλλέκτες, οι περιοχές συλλογής ακόμα και οι τρόποι διάθεσης.
Αρχικά αδειοδοτήσεις δόθηκαν για περιοχές εκτός περιοχής Natura των Λευκών Ορέων για
το 2013 & 2014, αλλά σε συνδυασμό με τις ομβρομετρικές καταγραφές το 2015 “ανοίχτηκε”
η συλλογή και στις εν λόγω περιοχές (τροποιητική της ΔΑΔ 3/2015).
Βέβαια πουθενά δεν απαγορεύτηκε η συλλογή για ατομικές ανάγκες που προσδιορίστηκαν σε
μισό κιλό ανά συλλέκτη.
Σκοπεύοντας στη διαχείριση των ειδών αυτή η πρακτική έδωσε ώθηση και εντατικοποίηση
στην ορθή καλλιέργεια κατάλληλων περιοχών για παραγωγή ΑΦΦΕ στις κατάλληλες
συνθήκες (υψόμετρο ξηροθερμικότητα τρόπος συλλογής), και επιπλέον διαφημίζουμε την
καλλιέργεια αποκλειστικά για σποροσυλλογή.
Η Δ/νση Δασών συμμετείχε σε μια σειρά ημερίδες, σε συνεντεύξεις και σε πάνελ, γιατί δεν
κάμπτεις την παράδοση με ΔΑΔ..
Για όλα αυτά χρειαζόταν ένα γνωστικό υπόβαθρο, ένα κατάλληλο ερευνητικό πρόγραμμα
προκειμένου να μελετηθεί και καταγραφεί η βιοκοινότητα τα προβλήματα και οι προοπτικές
του αντικειμένου που λέγεται βιοποικιλότητα των Λευκών Ορέων και δια αυτής η διατήρηση
και ανασύσταση των οικοτόπων με τα αρωματικά φυτά που διακρίναμε ότι κινδυνεύουν.
Πως να σταθείς διαφορετικά; Δεν μπορείς να επικαλείσαι την εκ Θεού φώτιση ή τον
ετσιθελισμό... ή τον πλάγιο λόγο. Καθόλου δε, το ψέμα, και την ειρωνεία. Ο άλλος χάνει
χιλιάδες €, και αφορολόγητα και εσύ “του την πέφτεις” στο όνομα του περιβάλλοντος...
Χωρίς στοιχεία;
Στο σημείο αυτό εμφανίστηκαν δυο αρωγοί:




Ο Νόμος 4280/2014 που επιτρέπει την καλλιέργεια ΑΦΦΕ και σε δασικές εκτάσεις με
τη διαδικασία της επιτρεπτής επέμβασης του άρθρου 47 του έκτου κεφαλαίου. Ίσως
πρόκειται για τις σπάνιες περιπτώσεις Ελληνικής νομολογίας που προηγείται της
εποχής της.
Το πράσινο Ταμείο που κατανόησε και ενέταξε και χρηματοδότησε το έργο, σαν
πιλοτικό για το Ν. Χανίων, εν μέσω της οικονομικής δυσπραγίας που όλοι
γνωρίζουμε, σε μια σύμβαση με το ερευνητικό προσωπικό του ΜΑΙΧ, καταγράφουμε
χαρτογραφούμε και προβάλλουμε στο μέλλον το πρόβλημα.

Επειδή λοιπόν τα αστυνομικά μέτρα αν δεν συνδέονται με επιστημονική τεκμηρίωση και
επιχειρηματολογία, δεν ανατρέπουν εύκολα την παραδοσιακή λογική, προέκυψε η ανάγκη
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σύνταξης ενός έργου που στοχεύει στην αύξηση της επιστημονικής γνώσης και θα αποτελέσει
σημαντικό βήμα στην συνέργεια των διαφόρων φορέων για την ορθολογική διαχείριση των
αυτοφυών αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.
Σύντομη περιγραφή των στόχων, δράσεων του έργου “Πιλοτικό πρόγραμμα
μακροχρόνιας παρακολούθησης αυτοφυών αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στο
Νομό Χανίων και αξιολόγησης των φυσικών πληθυσμών τους”.
Το συγκεκριμένο έργο εντάχθηκε στον Αξονα Προτεραιότητας 6 «Εφαρμοσμένη Ερευνα»
του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2014» της
Διέθυνσης Ανάπτυξης Δασικών Πόρων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο. Υλοποιείται από το ΜΑΙΧ σε συνεργασία με την
Δ/νση Δασών Χανίων και επικεντρώνεται στα τέσσερα είδη που αναφέρονται στις
Ρυθμιστικές Δασικές Αστυνομικές Διατάξεις. Σκοπός είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός
συστήματος για τη διαχείριση και παρακολούθηση των τεσσάρων επιλεγμένων ειδών. Οι
επιμέρους στόχοι – δράσεις του έργου είναι:






Η καταγραφή και αξιολόγηση των φυσικών πληθυσμών και των καλλιεργούμενων
εκτάσεων των τεσσάρων επιλεγμένων αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στον
νομό Χανίων και η χαρτογραφική αποτύπωσή τους σε Γεωγραφικό Σύστημα
Πληροφοριών (GIS).
Ο Σχεδιασμός και η εγκατάσταση συστήματος μακροχρόνιας παρακολούθησης και η
ανάπτυξη βάσης δεδομένων Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS).
Η αποτύπωση των καναλιών διανομής και των αλυσίδων εφοδιασμού.
Η διερεύνηση της γνώσης και της γνώμης των κατοίκων σχετικά με τις απειλές, τη
συλλογή, τη χρήση και την ανάγκη διαχείρισης των αρωματικών φυτών.

Οι μέχρι σήμερα βιβλιογραφικές αναφορές της εξάπλωσης των τεσσάρων επιλεγμένων
αρωματικών ειδών στον νομό Χανίων καταχωρήθηκαν σε βάση δεδομένων και η γεωγραφική
τους θέση εισήχθη σε σύστημα GIS. Συνολικά καταγράφηκαν 181 αναφορές εκ των οποίων
26 αφορούν τη Μαντζουράνα, 63 τη Ρίγανη, 55 το Φασκόμηλο και 37 τη Μαλοτήρα.
Για τη χαρτογραφική αποτύπωση των θέσεων συλλογής και των καλλιεργούμενων εκτάσεων
χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στις αποφάσεις αδειοδότησης που
εκδόθηκαν από την Διεύθυνση Δασών Χανίων για τα έτη 2014 και 2015. Επιπλέον για τους
καλλιεργούμενους αγρούς δημιουργήθηκε μία βάση δεδομένων σε μορφή ACCESS η οποία
θα αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την μελλοντική καταχώρηση και παρακολούθηση των
καλλιεργούμενων αρωματικών φυτών.
Η αξιολόγηση των φυσικών πληθυσμών ξεκίνησε από τις τοποθεσίες που
συμπεριλαμβάνονται στη βιβλιογραφική βάση δεδομένων καθώς και σε θέσεις για τις οποίες
υπήρξε ενδιαφέρον συλλογής. Σε κάθε θέση γίνεται αποτύπωση της εξάπλωσης των
πληθυσμών, με χρήση GPS, μέτρηση της πυκνότητας (αριθμός ατόμων/100 m2), καθώς και
ποιοτική εκτίμηση των πιέσεων (βόσκηση, συλλογή). Οι πληροφορίες αυτές, καταχωρούνται
σε πρωτόκολλα δειγματοληψίας. Μέχρι τώρα συμπληρώθηκαν 31 πρωτόκολλα
δειγματοληψίας από τα οποία προκύπτει ότι την μεγαλύτερη πίεση δέχονται οι φυσικοί
πληθυσμοί που εντοπίζονται κοντά στο οδικό δίκτυο και κοντά σε κτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις, ενώ σε περιοχές με δυσκολότερη πρόσβαση οι πληθυσμοί εμφανίζονται σε
μεγαλύτερες πυκνότητες.
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Ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση του συστήματος μακροχρόνιας παρακολούθησης
περιλαμβάνει την μελέτη της γεωγραφικής κατανομής των φυσικών πληθυσμών κυρίως σε
σχέση με τις περιοχές του δικτύου NATURA, την επιλογή κατάλληλων θέσεων για την
εγκατάσταση μόνιμων δειγματοληπτικών επιφανειών καθώς και την επιλογή των κατάλληλων
μεθόδων δειγματοληψίας ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε είδους. Η εγκατάσταση των
μόνιμων επιφανειών θα ξεκινήσει το τρέχον έτος και θα ολοκληρωθεί το 2017.
Η αποτύπωση, της αλυσίδας εφοδιασμού και των καναλιών διανομής των επιλεγμένων
αρωματικών φυτών αφορά την καταγραφή των επιχειρήσεων τυποποίησης, μεταποίησης και
εμπορίας αρωματικών ή φαρμακευτικών φυτών στη Κρήτη. Παράλληλα σχεδιάστηκε ένα
ερωτηματολόγιο που απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων σε μια προσπάθεια να
καταγραφούν πληροφορίες που αφορούν στην προέλευση της πρώτης ύλης, στα κανάλια
διανομής, στον τρόπο διακίνησης καθώς και απόψεις σχετικά με την πιστοποίηση του
προϊόντος και τη χρήση της επωνυμίας “Κρήτη”.
Η τελευταία δράση του έργου περιλαμβάνει την αποτύπωση του βαθμού παρέμβασης, αλλά
και τις αναφορές των κατοίκων των περιοχών, κοντά στις περιοχές εξάπλωσης των
επιλεγμένων αρωματικών φυτών με τη χρήση ερωτηματολογίου. Η δράση αυτή αναμένεται
να καταγράψει την στάση των κατοίκων σε σχέση με τη συλλογή, διάθεση και χρήση
αρωματικών φυτών, την αναγνώριση των κινδύνων και των απειλών από την ανεξέλεγκτη
συλλογή καθώς και τον βαθμό αποδοχής της Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης της Δ/νσης
Δασών Χανίων. Από την ανάλυση των στοιχείων των πρώτων 60 ερωτηματολογίων που
συλλέχθηκαν το διάστημα Αύγουστος-Οκτώβριος 2015 προέκυψαν τα παρακάτω
αποτελέσματα:








Σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες χρησιμοποιούν αρωματικά και φαρμακευτικά στην
καθημερινή τους ζωή.
Οι περισσότεροι συλλέγουν ή προμηθεύονται αρωματικά φυτά από φυσικούς
πληθυσμούς.
Οι μισοί περίπου παρατηρούν μείωση των φυσικών πληθυσμών τα τελευταία χρόνια
Η πλειοψηφία θεωρεί ως καθοριστικές απειλές την εκρίζωση και την υπέρ-βόσκηση.
Το 1/3 θεωρεί ότι η συλλογή αρωματικών φυτών δεν αποτελεί απειλή. Επίσης το 1/3
θεωρεί την χρήση ζιζανιοκτόνων ως καθοριστική απειλή.
Οι περισσότεροι γνωρίζουν την Δασική Απαγορευτική Διάταξη της Δ/νσης Δασών
Χανίων και θεωρούν ότι η διάταξη αυτή είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Οι μισοί περίπου θεωρούν ότι ο έλεγχος στη διακίνηση και την εμπορία αρωματικών
φυτών είναι ανεπαρκής.

Τέλος, οι σημαντικότερες προτάσεις των κατοίκων είναι:
1. Να υπάρχει έλεγχος σε όλα τα στάδια της συλλογής και εμπορίας,
2. Να περιοριστεί η υπέρ βόσκηση,
3. Η συλλογή να είναι ελεγχόμενη και να δοθούν κίνητρα για την ανάπτυξη των
καλλιεργειών,
4. Να δημιουργηθούν ζώνες απαγόρευσης συλλογής όταν παρατηρείται μείωση των
φυσικών πληθυσμών,
5. Να αυστηροποιηθεί η νομοθεσία περί εμπορίας των αρωματικών φυτών και
6. Να γίνει ενημέρωση των κατοίκων για τον σωστό τρόπο συλλογής του κάθε είδους.
Τα τελικά αποτελέσματα του έργου αναμένεται να αποτελέσουν ένα σημαντικό εργαλείο στη
λήψη αποφάσεων, και στη διαχείριση των αρωματικών φυτών συμβάλλοντας στην προστασία
από την υπερεκμετάλλευση των φυσικών πληθυσμών και στην επέκταση των καλλιεργειών
στο Νομό Χανίων. Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος, θα αποτελέσει υπόδειγμα για
την αειφόρο διαχείριση των αυτοφυών ειδών εν γένει, τα οποία κινδυνεύουν με εξαφάνιση
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εξαιτίας της ανεξέλεγκτης και αλόγιστης εκμετάλλευσης τόσο στο Νομό Χανίων, όσο και σε
άλλες περιοχές της χώρας. Επιπλέον, η αποτύπωση των καναλιών διανομής και των αλυσίδων
εφοδιασμού δύναται να συμβάλλει στη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου και στον
αποτελεσματικότερο συντονισμό των υπηρεσιών που εμπλέκονται σε όλα τα στάδια
μεταποίησης, διακίνησης και εμπορίας των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.
Βιβλιογραφία
Jahn, R., Schonfelder, P. 1995. Exkursionsflora fur Kreta. Eugen Ulmer GmbH & Co.,
Stuttgart, page 25.
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Μελισσοκομία στο Δάσος
Σοφία Γούναρη
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"
Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων
Τέρμα Αλκμάνος, Ιλίσια,11528, Αθήνα, email: sgounari@fria.gr
Η σχέση του δάσους με την άσκηση της Μελισσοκομίας αποτελεί μια διαχρονική σχέση
ζωής, επικερδή επ' αμφοτέρω.
Η Μελισσοκομία έχει ανάγκη το Δάσος:
Η παραγωγή μελιού στην Ελλάδα υπολογίζεται στους 15.000-17.000 τον. ετησίως. Κύριες
αμιγείς κατηγορίες μελιού που παράγονται είναι το μέλι πεύκου (60%), το μέλι ελάτου (10%),
το θυμαρίσιο μέλι (10%), μέλι ανθόμελο ποικίλης ανθοφορίας, όπως και φυσικά μίγματα
αυτών.
Το μέλι πεύκου (Pinus spp.) ελάτου (Abies spp.) και δρυός (Quercus spp.) χαρακτηρίζονται
ως μέλια μελιτώματος, σε αντιδιαστολή με τα ανθόμελα (θυμαριού, πορτοκαλιάς, κ.α).
Η ιδιαιτερότητά τους είναι η πρώτη ύλη, την οποία η μέλισσα μετατρέπει σε μέλι. Έτσι ενώ
το ανθόμελο προέρχεται από το νέκταρ των λουλουδιών, το μέλι μελιτώματος προέρχεται από
τις μελιτώδεις εκκρίσεις εντόμων που τρέφονται με τον φυτικό χυμό διαφόρων φυτικών
ειδών, όπως του πεύκου και του έλατου.
Τα δάσος λοιπόν εκτός από το γεγονός ότι δίνει το 70% περίπου της ετήσιας παραγωγής
μελιού, στηρίζει την ευζωία και την ανάπτυξη των μελισσοσμηνών με την καλοκαιρινή
ανθοφορία των λιβαδιών και τις ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες, όπως επίσης προσφέρει στις
μέλισσες ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από φυτοπροστατευτικές ουσίες και ρύπους.
Η Ελληνική Μελισσοκομία λοιπόν στηρίζει την επιβίωσή της στα δάση.
Το Δάσος χρειάζεται την Μελισσοκομία;
Η Μελισσοκομία ως παραγωγικός κλάδος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί "μικρός",
συγκρινόμενος με άλλους κλάδους της ζωικής παραγωγής, όπως την προβατοτροφία. Η αξία
των προϊόντων που παράγει αντιπροσωπεύει μόλις το 1,8% της συνολικής αξίας της ζωικής
παραγωγής και μόλις το 0,55% του συνολικού ακαθάριστου αγροτικού εισοδήματος. Όμως,
εάν γίνει προσπάθεια να αποτυπωθεί οικονομικά η προσφορά της μέλισσας μέσω της
επικονίασης, τότε τα οικονομικά μεγέθη αλλάζουν πολύ. Συγκεκριμένα η προσπάθεια αυτή
στις ΕΠΑ για το έτος 2000 και για την παραγωγή μόνο 90 βασικών φυτικών ειδών, που
χρησιμοποιούνται στη διατροφή του ανθρώπου ή των ζώων, κατέδειξε ότι το οικονομικό
όφελος από την άσκηση της Μελισσοκομίας μπορεί να φτάσει τα 15 δις $. Η προσφορά αυτή
συνίσταται :





Στη διατήρηση της βιοποικιλότητας της χλωρίδας και της πανίδας. Το 65% των φυτών
συνολικά και ιδιαίτερα το 86% των δασικών ειδών επικονιάζονται από μέλισσες
Στην παραγωγή φρούτων, καρπών και σπόρων
Στη βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους, μέσω της επιβίωσης φυτικών ειδών,
όπως τα αγριοτρίφυλλα
Στη βελτίωση της παραγωγής κρέατος, γάλακτος, ωών κι άλλων
γαλακτοκομικών προϊόντων, μέσω της παραγωγής ζωοτροφών.

Οι μέλισσες συνεισφέρουν λοιπόν σημαντικά στη διατήρηση και ευζωία των δασών.
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Ο άνθρωπος τη χρειάζεται την Μελισσοκομία στο δάσος;
Η Μελισσοκομία, ως επάγγελμα:





Συνεισφέρει στην καταπολέμηση της φτώχειας και της ανεργίας,
Προσφέρει στον άνθρωπο τρόφιμα, χρήματα, φάρμακα
Ευνοεί την ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης, τη γνωριμία και την ανάπτυξη σχέσης
με το περιβάλλον, την ανάπτυξη της ικανότητας παρατήρησης,
Συνεισφέρει στη βελτίωση της ψυχολογίας. Ο άνθρωπος αποκτά τη χαρά της
δημιουργίας, αρχίζει να αισθάνεται ξανά ως «μέρος» ενός συνόλου.

Με την άσκηση της Μελισσοκομίας, η φύση παύει να αποτελεί «σκηνικό» σε θεατρικό
δρώμενο και γίνεται εργαλείο, σπίτι, χώρος δουλειάς και δημιουργίας.
Επιβάλλεται λοιπόν οι φορείς, νομοθέτες, πολιτικοί, μελετητές σε κάθε περίπτωση να
συμπεριλαμβάνουν την Μελισσοκομία στα Διαχειριστικά Σχέδια των Δασικών περιοχών.
Έτσι στα Διαχειριστικά Σχέδια μπορούν και πρέπει να περιλαμβάνονται :





Προγράμματα εκμετάλλευσης μελιτοεκκρίσεων των δασικών ειδών ή ορεινών
λιβαδιών (μελισσοχωρητικότητα, περίοδος ανθοφορίας κ.α.)
Οριοθέτηση περιοχών άσκησης μελισσοκομίας και ιδιαίτερα σε ορεινούς όγκους που
δέχονται μεγάλη αστική ή /και οικιστική πίεση
Συνεργασία μελισσοκομικών φορέων με τα δασαρχεία για τις αναδασώσεις, διάνοιξη
δρόμων, σηματοδοτήσεις, πρόληψη ή/και αντιμετώπιση πυρκαγιών
Εκπαίδευση μελισσοκόμων στις αρχές και προαπαιτούμενα άσκησης μελισσοκομίας
σε δασικές περιοχές

Και επίσης :
Οι μελισσοκόμοι θα πρέπει να οργανωθούν, να συσπειρωθούν, σε συνεταιρισμούς,
συλλόγους, ομάδες παραγωγών και με σοβαρότητα και νηφαλιότητα, να έρχονται σε επαφή
με τους κατά τόπους υπεύθυνους, και να συζητούν για την εξεύρεση λύσεων ευνοϊκών επ’
αμφοτέρω.
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Πρόταση για τη νομοθετική ρύθμιση της διαχείρισης αυτοφυών, εδώδιμων
μανιταριών με σκοπό την αξιοποίησή τους με γνώμονα τη διατήρησή τους
και την ασφάλεια των καταναλωτών
Στέφανος Διαμαντής
Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, Τ.Θ. 1013, 570 06 Βασιλικά, Θεσσαλονίκη
email: stephdiamandis2@gmail.com; diamandi@fri.gr
Οι μύκητες δεν είναι φυτά ούτε και ζώα. Ανήκουν στο Βασίλειο ΜΥΚΗΤΕΣ αποτελούν δε
τη δεύτερη πολυπληθέστερη μετά τα έντομα ομάδα οργανισμών στη γη. Τα καταγεγραμμένα
είδη μυκήτων σε όλο το κόσμο ανέρχονται σε 82.000. Από αυτά τα 14.000 κατατάσσονται
στους μακρομύκητες (με καρποσώματα ορατά με γυμνό μάτι) από τα οποία 2.000 είδη
περίπου χαρακτηρίζονται ως εδώδιμα και 650 ως φαρμακευτικά. Από τα εδώδιμα είδη, 200
συλλέγονται συστηματικά από την ύπαιθρο, ενώ για ένα μικρό αριθμό ήτοι περίπου 30 είδη
έχει αναπτυχθεί τεχνογνωσία για την καλλιέργεια και την εμπορική αξιοποίησή τους
(Φιλιππούσης & Zερβάκης 1998).
Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα 3.000 περίπου είδη μυκήτων, από τα οποία
πάνω από 900 κατατάσσονται στους μακρομύκητες με καρποσώματα που θεωρούνται
μανιτάρια. Ο αριθμός αυτός θεωρείται μικρός αν ληφθούν υπόψην ο περιορισμένος αριθμός
επιστημονικών ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί για την καταγραφή των μυκήτων στη
χώρα μας, η ποικιλομορφία των εδαφοκλιματικών συνθηκών και η πλούσια χλωρίδα και
μικροχλωρίδα της πατρίδας μας.
Ως αποτέλεσμα του πλούσιου αυτού μυκητολογικού πλούτου της χώρας μας αναπτύχθηκαν
σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας δραστηριότητες συλλογής, κατανάλωσης αλλά και
εμπορίας από μικρές εταιρίες (π.χ. Γρεβενά, Καστοριά, Φλώρινα, Δράμα, Ξάνθη, Μαγνησία,
Λάρισα, Χαλκιδική, Κοζάνη, Κρήτη κ.α.). Η όλη δραστηριότητα δεν κατοχυρώνεται από
κάποιο πλαίσιο, ούτε γίνεται νόμιμα, καθώς δεν χορηγούνται άδειες συλλογής και εμπορίας,
δεν γίνεται έλεγχος εδωδιμότητας ούτε πιστοποίησης των μανιταριών που συλλέγονται και
πάνω απ’ όλα δεν διασφαλίζεται ο καταναλωτής.
Αυτό γιατί, σε αντίθεση με άλλα άγρια εδώδιμα προϊόντα (π.χ. αρωματικά φυτά, σαλιγκάρια,
άγρια χόρτα κ.α.), τα μανιτάρια μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές δηλητηριάσεις, σε
περίπτωση που συλλεγούν κατά λάθος και καταναλωθούν μερικά δηλητηριώδη είδη μαζί με
τα εδώδιμα. Και βέβαια, η συλλογή τους γίνεται ανεξέλεγκτα και χωρίς κανόνες.
Έτσι, νομοθετικά άλλα και ουσιαστικά θέτουν σε κίνδυνο τόσο την υγεία των καταναλωτών,
όσο και τη βιοποικιλότητα της χώρας μας. Είναι, λοιπόν, κρίσιμο να διασφαλιστεί άμεσα ο
καταναλωτής, αλλά και να τεθούν κανόνες για την ορθολογική εκμετάλλευσή τους με βασικό
γνώμονα την αειφορία και τη διατήρησή τους.
Τα αυτοφυή εδώδιμα μανιτάρια αποτελούν μεν σημαντικό φυσικό πόρο όχι όμως
ανεξάντλητο. Ερασιτεχνική συλλογή από μικρό αριθμό εντόπιων συλλεκτών δεν αναμένεται
να έχει αρνητικές επιπτώσεις ούτε στα είδη των μυκήτων (βιοποικιλότητα) αλλά ούτε και
στους πληθυσμούς τους. Έντονη όμως συλλεκτική πίεση για εμπορικούς σκοπούς η οποία
πραγματοποιείται από εταιρείες, σε καθημερινή βάση και κάθε χρόνο, σε περιορισμένη
γεωγραφική περιοχή και συγκεκριμένα είδη μυκήτων είναι δυνατόν να προκαλέσει
υποβάθμιση στους πληθυσμούς και τελικά ίσως και εξαφάνιση ειδών.
Για την αξιοποίηση του φυσικού αυτού πόρου αλλά συγχρόνως και για την εξασφάλιση της
αειφορίας και προστασία της βιοποικιλότητας αναγκαία είναι η ορθολογική διαχείριση και η
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θεσμοθέτηση κανόνων τους οποίους θα πρέπει να τηρούν οι εμπλεκόμενοι. Αναγκαίος είναι
και ο ορισμός Φορέα Διαχείρισης (ή Επιβλέπουσας Υπηρεσίας) του Κράτους η οποία θα
διαχειρίζεται, θα επιβλέπει και θα αστυνομεύει την όλη διαδικασία. Ο Φορέας Διαχείρισης
(ή η Επιβλέπουσα Υπηρεσία) θα διαχειρίζεται με άλλα λόγια τον φυσικό αυτό πόρο σε
συνεργασία με αρμόδιους φορείς και ειδικούς επιστήμονες.
Με βάση τα παραπάνω, συγκροτείται μια Ομάδα Εργασίας στο Υπ. Περιβάλλοντος &
Ενέργειας για τον καθορισμό των παραμέτρων συλλογής και πιστοποίησης των αυτοφυών
εδώδιμων μανιταριών, που περιλαμβάνει τα ακόλουθα αντικείμενα :
1. Τον προσδιορισμό παραμέτρων για την επιλογή και οριοθέτηση των περιοχών
συλλογής τους.
2. Την κατάρτιση πινάκων με ελληνικά αυτοφυή εδώδιμα είδη μανιταριών, που
παρουσιάζουν εμπορικό ενδιαφέρον.
3. Τον προσδιορισμό των τεχνικών χαρακτηριστικών των αυτοφυών εδώδιμων
μανιταριών (περιγραφή, χαρακτηριστικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, διάκριση από
συναφή επικίνδυνα είδη).
4. Τον προσδιορισμό παραμέτρων συλλογής τους σε σχέση με το περιβάλλον
(προστασία, περιορισμοί συλλογής, αειφόρος διαχείριση).
5. Τον καθορισμό σχεδίου ενημέρωσης, κατάρτισης και ειδίκευσης των ελεγκτών και
συλλεκτών.
6. Τον προσδιορισμό σχεδίου ελέγχου ποιότητας προϊόντος από ειδικό εμπειρογνώμοναελεγκτή (μετά τη συλλογή και πριν τη συσκευασία ή επεξεργασία του).
7. Τον προσδιορισμό των κανόνων που ισχύουν από την υπάρχουσα νομοθεσία για την
αλυσίδα παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας (προδιαγραφές, συσκευασία,
εμπορία, τήρηση όρων υγιεινής).
8. Την πρόταση για την πιλοτική εφαρμογή, με σκοπό τη διαδικασία πιστοποίησης του
προϊόντος.
Η πρότασή ακολουθεί το Γερμανο-Πολωνικό σύστημα που είναι αυτοχρηματοδοτούμενο σε
αντίθεση με το Ισπανικό και Ελβετικό σύστημα που προβλέπει κρατική χρηματοδότηση,
κρατικές εγκαταστάσεις και δημοσίους υπαλλήλους. Προτείνεται όπως η Γενική Διεύθυνση
Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος σε συνεργασία με τις
Περιφερειακές της Υπηρεσίες είναι ο Φορέας Διαχείρισης των αυτοφυών μανιταριών
καθόσον το 80% περίπου αυτών αναπτύσσονται μέσα σε δάση.
Σε πρώτη φάση προτείνονται:
1. Η εκπαίδευση ελεγκτών αυτοφυών μανιταριών με παρακολούθηση ταχύρυθμου
προγράμματος 120 ωρών που συνοδεύεται από εργασία υπαίθρου στην κατάλληλη
περίοδο.
2. Η ενημέρωση του αγροτικού κυρίως πληθυσμού από τους ελεγκτές κατά Π.Ε. με ένα
6ωρο σεμινάριο και δύο επισκέψεις υπαίθρου στην κατάλληλη περίοδο. Άτομα που
παρακολούθησαν τα σεμινάρια θα εφοδιάζονται μετά από αίτημά τους στον Φορέα
Διαχείρισης (τοπικό Δασαρχείο) με ετήσια άδεια συλλέκτη αυτοφυών μανιταριών
έναντι συμβολικού τιμήματος ως συλλεκτικού δικαιώματος.
3. Εμπορικές εταιρείες που προβαίνουν σε συλλεκτική δραστηριότητα σε διάφορες
περιοχές της χώρας θα καλούν τους ελεγκτές της συγκεκριμένης Π.Ε. «επί τόπου» για
έλεγχο και πιστοποίηση του προϊόντος που συνέλεξαν αμειβόμενοι από τις εταιρείες.
4. Οι εταιρείες θα πρέπει να χρησιμοποιούν συλλέκτες οι οποίοι διαθέτουν άδεια
συλλογής ελαττώνοντας έτσι τις περιπτώσεις λαθών και διευκολύνοντας το έργο των
ελεγκτών.
5. Ηλεγμένες και πιστοποιημένες ποσότητες μανιταριών θα διοχετεύονται στη συνέχεια
στην αγορά ή θα κατευθύνονται στη μεταποίηση.
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6. Η συλλογή πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια ορισμένων περιόδων, σε ορισμένη
ποσότητα που θα καθορίζεται από τον Φορέα Διαχείρισης, για συγκεκριμένα είδη
μυκήτων από καθορισμένες περιοχές.
7. Προτείνεται σε κάθε ερασιτέχνη συλλέκτη να επιτρέπεται η συλλογή συνολικά 3 χλγ.
μανιταριών ανά ημέρα. Στους επαγγελματίες συλλέκτες και στις εταιρείες να τίθεται
όριο, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα εκάστης περιοχής.
8. Η συλλογή αυτοφυών μανιταριών να απαγορεύεται σε όλη την επικράτεια κατά την
πρώτη εβδομάδα εκάστου μηνός.
Πιστοποίηση είναι η διαδικασία με την οποία ένα τρίτο μέρος (ανεξάρτητος φορέας ή
οργανισμός πιστοποίησης) παρέχει γραπτή διαβεβαίωση ότι ένα προϊόν η μια δραστηριότητα
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις μιας προδιαγραφής (π.χ τις απαιτήσεις ενός προτύπου, μιας
νομοθεσίας). Η γραπτή διαβεβαίωση ονομάζεται πιστοποιητικό συμμόρφωσης, ενώ από τον
φορέα πιστοποίησης, μπορεί να εκδίδεται και το σήμα συμμόρφωσης.
Μία Εταιρεία συλλογής και εμπορίας αυτοφυών μανιταριών μπορεί να ζητήσει την
πιστοποίησή της από έναν ανεξάρτητο οργανισμό πιστοποίησης. Στη συγκεκριμένη
περίπτωση χρειάζεται να έχει εξασφαλίσει και την άδεια συλλογής από τον Φορέα
Διαχείρισης & Αδειοδότησης (Δασική Υπηρεσία). Προτείνεται αρχικά και για την πρώτη
εφαρμογή των ανωτέρω, ως ανεξάρτητος φορέας να αναλάβει ο Οργανισμός Πιστοποίησης
και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ), με το διακριτικό τίτλο AGROCERT, ο
οποίος αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που σήμερα ανήκει στον
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια που τελεί υπό την εποπτεία του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το καθεστώς λειτουργίας του AGROCERT
διέπεται από τις διατάξεις του δημόσιου τομέα.
Η αρτιότητα της Ελληνικής πρότασης θα συζητηθεί σε διεθνή συνάντηση COST που θα
πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 20 Απριλίου 2016 όπου παράλληλα θα εξετασθεί και ο
βαθμός συμμόρφωσής της στα Ευρωπαϊκά πρότυπα.
Βιβλιογραφία
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Συμβολή στη μεταπυρική διαχείριση του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας
Ε.Ν. Δασκαλάκου
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"
Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων
Τέρμα Αλκμάνος, Ιλίσια,11528, Αθήνα, email: edaskalakou@fria.gr
Τα δάση της κεφαλληνιακής ελάτης (Abies cephalonica) θεωρούνται ευαίσθητα και δυνητικά
απειλούμενα οικοσυστήματα που επηρεάζονται από την ξηρασία, τις ακραίες θερμοκρασίες,
τις προσβολές εντόμων ή παρασίτων, τις δραστηριότητες τουρισμού και αναψυχής στην
ορεινή ζώνη και τελευταία από τις πυρκαγιές. Είναι πολύτιμα οικοσυστήματα, από
οικολογική και διαχειριστική άποψη, αφού είναι μοναδικά λόγω ενδημισμού και έχουν
προσαρμοσθεί σε ασβεστολιθικά περιβάλλοντα της Ν. Ελλάδας. Ο τύπος οικοτόπου 951Β:
«Δάση ελληνικής ελάτης (Abies cephalonica)» είναι εθνικού ενδιαφέροντος, αποτελεί τελική
φυτοκοινωνία και καταλαμβάνει σημαντική έκταση στη χώρα μας, η οποία φέρει και την
αποκλειστική ευθύνη για τη διατήρησή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο Εθνικός Δρυμός (ΕΔ) Πάρνηθας ιδρύθηκε το 1961 με στόχο την προστασία και την
ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής καθώς και τη διατήρηση της πλούσιας χλωρίδας και
πανίδας. Η περιοχή έχει ανακηρυχθεί ως τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, είναι σημαντική
για τα πουλιά, εντάσσεται στο Δίκτυο NATURA 2000 και επιπλέον χαρακτηρίζεται ως
Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) και Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ). Το καλοκαίρι του
2007 αποτέλεσε ‘σταθμό’ στην ιστορία του ΕΔ, αφού κάηκαν 21.800 στρ. δάσους ελάτης. Η
κεφαλληνιακή ελάτη, όπως και άλλα ψυχρόβια κωνοφόρα, δεν διαθέτει προσαρμοστικούς
μηχανισμούς απέναντι στη φωτιά, ενώ η φυσική αναγέννηση του είδους θεωρείται
προβληματική, τόσο σε ενδοδασογενές περιβάλλον όσο και σε μεταπυρικές συνθήκες.
Στο πλαίσιο του προγράμματος ‘Συμβολή στη μεταπυρική διαχείριση του Εθνικού Δρυμού
Πάρνηθας’, πρόγραμμα που ανατέθηκε στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών
Οικοσυστημάτων από την Ειδική Γραμματεία Δασών (σήμερα Γενική Δ/νση Ανάπτυξης &
Προστασίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος, ΥΠΕΝ) υλοποιήθηκε η παρακολούθηση: α) της
φυσικής αναγέννησης της κεφαλληνιακής ελάτης στο ώριμο-άκαυτο δάσος, β) στο καμένο
δάσος, γ) του φαινόμενου της πληροκαρπίας, δ) της πορείας των αναδασώσεων
κεφαλληνιακής ελάτης και η καταγραφή ε) των μετεωρολογικών-μικροκλιματικών συνθηκών
για τρία συνεχόμενα έτη (2013-2015). Η αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων του
προγράμματος στοχεύει στην προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας και στην
αξιοποίηση της νέας γνώσης για την ορθολογική λήψη αποφάσεων στη μεταπυρική
διαχείριση του δάσους κεφαλληνιακής ελάτης στην Πάρνηθα.
Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταμείο (2012-2015).
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Χαρτογράφηση των Αλλαγών Κάλυψης Γης με Χρήση Δορυφορικών
Εικόνων Landsat ΤM: Η περίπτωση του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλiας
Σωτηρία Φράγκου1, Σωτήρης Καρπούζας2, Κλεομένης Καλογερόπουλος3,
Διονύσης Καλύβας4, Γιώργος Πετρόπουλος5
1

Δασαρχείο Μεγάρων, Μινώας 12 Μέγαρα, email: soniafragou@yahoo.com
Δ/νση Δασών Δυτ. Αττικής, Παλληκαρίδη 19-21, Αιγάλεω, email: skarpouz@yahoo.gr
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Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Γεωγραφίας, Ελευθ. Βενιζέλου 70, Καλλιθέα – Αθήνα,
email: kalogeropoulos@hua.gr
4,5
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής
Μηχανικής, Ιερά Οδός 76, Αθήνα Τ.Κ. email: kalyvas@aua.gr, gep9@aber.ac.uk
2

Η παρούσα μελέτη στοχεύει στην ταξινόμηση της κάλυψης γης και στη χαρτογράφηση των
διαχρονικών τους αλλαγών, με τη δημιουργία παράλληλα ενός μοντέλου ροής εργασιών. Η
διαδικασία αυτή εναρμονιζόμενη στις ανάγκες των ταχέων εξελίξεων, δύναται να αποτελέσει
εργαλείο για τη μελέτη του περιβάλλοντος, το σχεδιασμό αναπτυξιακών δράσεων αλλά και
για την ενίσχυση των παραγωγικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων, στα πλαίσια των
ανθρώπινων αναγκών και της υλοποίησης μιας κοινωνικοοικονομικής πολιτικής.
Για τις ανάγκες της μελέτης αυτής επιλέχθηκε ο Δήμος Μάνδρας Ειδυλλίας ο οποίος αποτελεί
το μεγαλύτερο σε έκταση Δημοτικό διαμέρισμα του Νομού Αττικής. Η περιοχή είναι
αντιπροσωπευτική των τυπικών μεσογειακών συνθηκών από την άποψη της δομής του τοπίου
και παράλληλα της κάλυψης των ειδών στην επιφάνεια της γης. Χρησιμοποιήθηκαν
διαχρονικές δορυφορικές εικόνες των ετών 1993, 2001 και 2010 του αισθητήρα Landsat TM.
Τα βασικά λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν για την επεξεργασία των εικόνων, τη χωρική
ανάλυση των δεδομένων, την εξαγωγή στατιστικών δεδομένων και τη δημιουργία θεματικών
χαρτών ήταν το ENVI 5.1 και το ArcGis 10.1.
Αρχικά οι δορυφορικές εικόνες διορθώθηκαν ραδιομετρικά και ατμοσφαιρικά και κόπηκαν
στα όρια της περιοχής μελέτης. Στα παραγόμενα προϊόντα εφαρμόστηκε μη επιβλεπόμενη
ταξινόμηση, προκειμένου να γίνει μια γρήγορη διάκριση του αριθμού και του τύπου των
διαφορετικών μορφών κάλυψης γης και η διαπίστωση ύπαρξης τυχόν διαχρονικών αλλαγών.
Για την πιστοποίηση της ταξινόμησης ελήφθησαν στοιχεία υπαίθρου επί των διακριτών
μορφών κάλυψης γης κι αφού λήφθηκε υπόψη και η σχετική βιβλιογραφία ορίστηκαν οι
κλάσεις ταξινόμησης. Καθορίστηκαν εννιά (9) βασικές κλάσεις ταξινόμησης (Δάση
Χαλεπίου Πεύκης, Δάση κεφαλληνιακής Ελάτης, Δασικές εκτάσεις, χορτολιβαδικές εκτάσεις,
γεωργικές εκτάσεις, καμένες εκτάσεις, γυμνά εδάφη, τεχνητές εκτάσεις και ύδατα). Για τις
κλάσεις με μεγάλη ποικιλομορφία, δημιουργήθηκαν οι αντίστοιχές τους τάξεις
πληροφόρησης (information class). Δημιουργήθηκαν (8) οκτώ λόγοι φασματικών καναλιών
(b2/b3, b3/b1, b3/b2, b3/b4, b3/b5, b4/b3, b7/b2, b3/b1) οι οποίοι ενσωματώθηκαν στα έξι
φασματικά κανάλια της εικόνας (από αυτά έχει εξαιρεθεί το θερμικό κανάλι), προκειμένου να
ενισχυθεί η διαχωριστική ικανότητα μεταξύ των κλάσεων ταξινόμησης.
Τα αποτελέσματα έδωσαν ενισχυμένους δείκτες διακριτότητας με τιμές μεγαλύτερες του
στατιστικού δείκτη 1,9 των περιοχών εκπαίδευσης και για τα τρία έτη αναφοράς.
Ακολούθησε επιβλεπόμενη ταξινόμηση με τον ταξινομητή Μηχανής Υποστήριξης
Διανυσμάτων (S.V.M) και για τις τρεις χρονικές σειρές των δορυφορικών εικόνων. Η
ακρίβεια της ταξινόμησης αξιολογήθηκε με τη δημιουργία πίνακα Confusion Matrix και
έδωσε ικανοποιητικές τιμές ολικής ακρίβειας και στατιστικού δείκτη Kappa. Η ολική
ακρίβεια της ταξινόμησης για τις εικόνες του 1993, 2001 και 2010 εμφάνισε τιμές 89,85%,
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91,01% και 90,24% αντίστοιχα. Ο στατιστικός συντελεστής (K) εμφάνισε αντίστοιχα τιμές
0,9603, 0,8855 και 0,9876 οι οποίες προσεγγίζουν τη μονάδα.
Στα προϊόντα της ταξινόμησης εφαρμόστηκε η μέθοδος του συνδυασμού των κλάσεων
(combine classes) και τα τελικά προϊόντα αποδόθηκαν χαρτογραφικά για τα τρία έτη μελέτης,
με τη δημιουργία χαρτών κάλυψης γης. Τελικά δημιουργήθηκαν έξι χάρτες αλλαγών κάλυψης
γης (δύο για κάθε συνδυασμό δύο ετών αναφοράς). Από τα στατιστικά αποτελέσματα της
ταξινόμησης, προέκυψε ότι το άθροισμα των δασών και των δασικών εκτάσεων
αντιπροσωπεύει την επικρατούσα κάλυψη γης , καλύπτοντας το 1993 το 61,51% της
περιοχής, το 2001 το 64,69% και το 2010 φθάνει στο 64,85%. Το τμήμα του ελατοδάσους
που βρίσκεται στα όρια του Δήμου, εμφανίζει μια αυξητική τάση, της τάξης του 20% ενώ οι
τεχνητές εκτάσεις παραμένουν σταθερές σε ποσοστό 3%. Παρουσιάζεται αύξηση της
γεωργικής γης, κυρίως μετά το έτος 2001, της τάξης του 24,84% χωρίς όμως αυτό να
συμβαδίζει με την αύξηση της γεωργικής παραγωγής της περιοχής.
Πίνακας 1. Στατιστικά αποτελέσματα της ανάλυσης
ΚΛΑΣΕΙΣ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ
Καμένες εκτάσεις

1993
ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΣΗ
(%)
(στρ.)
1.32
5635.8

2001
ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΣΗ
(%)
(στρ.)

2010
ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΣΗ
(%)
(στρ.)
1.05
4499.1

Γεωργικές εκτάσεις

20.22

86324.4

21.60

92239.2

24.84

106083.9

Χορτολιβαδικές Εκτάσεις
Δάση Κεφαλληνιακής
Ελάτης
Γυμνά Εδάφη

10.73

45810.9

9.27

39591

4.52

19294.2

0.90

3821.4

0.87

3733.2

1.25

5327.1

2.09

8913.6

0.68

2885.4

0.58

2472.3

Δάση Χαλεπίου Πεύκης

19.84

84720.6

19.34

82589.4

24.69

105413.4

41.66

177889.5

45.35

193715.1

40.16

171468.9

2.89

12356.1

2.91

12429

100.00

427109.4

100.00

426987.9

Δασικές εκτάσεις
ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 2001 -2010

Τεχνητές εκτάσεις

3.24

13833

Δάση Χαλεπίου 1993 σε καμένες Εκτάσεις 2010

Χορτολιβαδικές Εκτάσεις 1993 σε Τεχνικές Εκτάσεις 2010

Γυμνές Εκτάσεις 1993 σε Δασικές Εκτάσεις 2010

Γεωργικές Εκτάσεις 1993 σε Χορτολιβαδικές Εκτάσεις 2010

Δάση Χαλεπίου 1993 σε Γεωργικές Εκτάσεις 2010

Δασικές Εκτάσεις 1993 σε Καμένες Εκτάσεις 2010

Δάση Χαλεπίου 1993 σε Χορτολιβαδικές Εκτάσεις 2010

Γυμνές Εκτάσεις 1993 σε Τεχνιτές Εκτάσεις 2010

Γεωργικές Εκτάσεις 1993 σε Γυμνές Εκτάσεις 2010

Δασικές Εκτάσεις 1993 σε Γεωργικές Εκτάσεις 2010

Καμένες Εξτάσεις 1993 σε Καμένες Εκτάσεις 2010

Γεωργικές Εκτάσεις 1993 σε Δάση Χαλεπίου 2010

Δάση χαλεπίου 1993 σε Δάση Ελάτης 20

Δασικές Εκτλασεις 1993 σε Χορτολιβαδικές Εκτάσεις 2010

Καμένες Εκτάσεις 1993 σε Γεωργικές Εκτάσεις 2010

Γεωργικές Εκτάσεις 1993 σε Δασικές Εκτάσεις 2010

Δάση Χαλεπίου 1993 σε Γυμνές Εκτάσεις 2010

Δασικές Εκτάσεις 1993 σε Δάση Ελάτης 2010

Καμένες Εκτάσεις 1993 σε Χορτολιβαδικές Εκτάσεις 2010 Γεωργικέ Εκτάσεις 1993 σε Τεχνιτές Εκτάσεις 2010

Δάση Χαλεπίου 1993 σε Δάση Χαλεπίου 2010

Δασικές Εκτάσεις 1993 σε Γυμνές Εκτάσεις 2010

Καμένες εκτάσεις 1993 σε Δάση Χαλεπίου 2010

ΣΥΝΟΛΟ

100.00

426949.2

Τεχνιτές Εκτάσεις 1993 σε καμένες Εκτάσεις 2010

Από τα στατιστικά αποτελέσματα της ανίχνευσης των διαχρονικών αλλαγών προέκυψαν τα
παρακάτω.
Δάση Χαλεπίου 1993 σε Δασικές Εκτάσεις 2010

Δασικές Εκτάσεις 1993 σε Δάση χαλεπίου 2010

Καμένες Εκτάσεις 1993 σε Δασικές Εκτάσεις 2010

Τεχνιτές Εκτάσεις 1993 σε Γεωργικές Εκτάσεις 2010

Δάση Χαλεπίου 1993 σε Τεχνιτές Εκτάσεις 2010

Δασικές Εκτάσεις 1993 σε Δασικές Εκτάσεις 2010

Καμένες Εκτάσεις 1993 σε Τεχνιτές Εκτάσεις 2010

Τεχνιτές Εκτάσεις 1993 σε Χορτολιβαδικέ Εκτάσεις 2010

Χορτολιβαδικές Εκτάσεις 1993 σε Καμένες Εκτάσεις 2010

Δασικές Εκτάσεις 1993 σε Τεχνιτές Εκτάσεις 2010
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Εικόνα 1. Οι αλλαγές στην κάλυψη γης στην περιοχή
μελέτης

Το 20,6% των μεταβολών στην καλλιεργούμενη γη, φαίνεται να οφείλεται στην διαβίωση σε
τεχνητό περιβάλλον, με μικρότερο βάρος της οικιστικής επέκτασης, εφόσον από τα
ανθρωπογενή χαρακτηριστικά της περιοχής παρατηρήθηκε μείωση του πληθυσμού και της
αστικοποίηση της περιοχής και το 12% στην εγκατάλειψη της γεωργικής δραστηριότητας,
γεγονός που δείχνει την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής και την ασφυκτική έλλειψη ζωτικού
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χώρου. Την ίδια στιγμή, η εξάπλωση των δασικών εκτάσεων φαίνεται να έχει πρωτεύοντα
ρόλο στη μείωση των βοσκοτόπων, που μόλις κατά 4,77% οφείλεται στην αστική επέκταση.
Τα Δάση οι Δασικές και οι ημιφυσικές εκτάσεις που μετατράπηκαν σε γεωργικές
αναλογούν σε 25.115 στρέμ. κι έρχονται σε ισοζύγιο με τις Γεωργικές εκτάσεις που
μετατράπηκαν σε δασικές κι ημιφυσικές εκτάσεις και αναλογούν σε 25.111 στρέμ. Δεν
μπορεί λοιπόν να υποστηριχθεί η άποψη ότι η επέκταση της γεωργίας απειλεί τα δάση και τις
δασικές εκτάσεις. Η επέκταση δε των γεωργικών χρήσεων σε βάρος των ημιφυσικών,
Δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων δεν φαίνεται να γίνεται για την παραγωγή αγαθών
προς κατανάλωση, αφού τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία υποδεικνύουν ύφεση της
γεωργικής δραστηριότητας. Στη γεωργική γη μάλλον επιφυλάσσεται ο ρόλος του
προθαλάμου πριν την αστικοποίηση, λόγω της αξιοποίηση της ελλιπούς ως απούσας θεσμικής
προστασίας της γεωργικής γης και μάλιστα σε συνδυασμό κυρίως με το τεχνητό περιβάλλον,
χωρίς επαφή με τη φύση στην οικιστική επέκταση.
Το 17,68% των Δασικών εκτάσεων δηλ. 31.464 στρεμ που μετατράπηκαν σε Δάση
Χαλεπίου Πεύκης μεταξύ 1993 και 2010 κατά κύριο λόγο οφείλεται στην ανάπτυξη της
φυσικής αναγέννησης (33,88% προέρχεται από τις καμένες εκτάσεις) και κατά δεύτερο από
το 4,170% των Γεωργικών εκτάσεων που δασώθηκαν.
Παρατηρείται μετατροπή Δασών Κεφαλληνιακής Ελάτης σε Δάση Χαλεπίου Πεύκης και
το αντίθετο, με το ισοζύγιο να γέρνει στην αύξηση της Κεφαλληνιακής Ελάτης μεταξύ των
ετών 2001 και 2010, κατά 1.082 στρέμματα, δηλαδή αύξηση της τάξης του 20% . Η αύξηση
του ποσοστού προέρχεται εξ ολοκλήρου από τα Δάση της Χαλεπίου Πεύκης, όπου κυριαρχεί
πλέον το είδος της Ελάτης
Οι Χορτολιβαδικές εκτάσεις παρουσιάζουν μεγάλη πτωτική τάση μετά το 2001 λόγω της
μετατροπής των χορτολιβαδικών εκτάσεων σε αγροτικές εκτάσεις που αναλογούν σε 20.362
στρεμ (20% των γεωργικών εκτάσεων), σε τεχνητές εκτάσεων που αναλογούν σε 679
στρεμ.(5,46% των τεχνικών εκτάσεων ) και σε θαμνώδεις Δασικές ή ημιφυσικές εκτάσεις που
αναλογούν σε 8.028 στρεμ. (4,68% των δασικών εκτάσεων)
Οι Γυμνές εκτάσεις μεταξύ 1993 και 2010 τείνουν να εξαλειφθούν, λόγω της μετατροπής
28.526 στρεμ εξ αυτών, σε χορτολιβαδικές (ποσοστό 14,76% των χορτολιβαδικών
εκτάσεων), 1650 στρεμ. σε τεχνητές εκτάσεις (ποσοστό 13,26% των τεχνητών εκτάσεων) και
σε 2890 στρεμ. σε αγροτικές εκτάσεις (ποσοστό 2,72% των γεωργικών εκτάσεων).
Διαπιστώθηκε ότι περιπτώσεις αστικής επέκτασης - χρήσης ή δημιουργίας τεχνικού
περιβάλλοντος , γίνονται εις βάρος των γεωργικών ή των ημιφυσικών εκτάσεων και όχι εις
βάρος των δασικών, όπως ήθελε η τρέχουσα «κοινή πεποίθηση».
Από την παρούσα έρευνα προκύπτει το έλλειμα της πρωτογενούς παραγωγής σε μια περιοχή
που υπάρχουν τα εχέγγυα να το υποστηρίξει. Τα Δασικά συμπλέγματα αποτελούν μια
αναξιοποίητη πλουτοπαραγωγική πηγή που υπό το πρίσμα της αειφορίας μπορεί να
αποδώσεις κίνητρα εργασίας στους νέους και να συμβάλει δυναμικά στην οικονομική
ανάπτυξη της χώρας αλλά και της περιοχής. Είναι εμφανές ότι υπάρχει ανάγκη για χάραξη
μια καινούριας στρατηγικής για την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της περιοχής. Από
την εξέταση και την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων των διαχρονικών αλλαγών της
μελέτης, προκύπτει το συμπέρασμα πως η χρήση των τρεχουσών τεχνολογιών, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για τη διαμόρφωση των περιβαλλοντικών παραμέτρων, βελτιώνοντας τη
γνώση μας σχετικά με τις ιδιότητες, τα χαρακτηριστικά, την κατάσταση, τις τάσεις και τις
αλλαγές των φυσικών οικοσυστημάτων σε σχέση με τον άνθρωπο και την αξιοποίησή τους
στην παραγωγική διαδικασία για την αντιμετώπιση της κρίσης και της ανεργίας.
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