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Ρρόλογοσ Ειδικοφ Γραμματζα Δαςϊν
Ψα δαςικά οικοςυςτιματα και οι υπθρεςίεσ τουσ αποτελοφν πολφτιμο ανανεϊςιμο ωυςικό πόρο ςε
πανευρωπαϊκό και διεκνζσ επίπεδο. Σι αειωορικζσ διαχειριςτικζσ πρακτικζσ διατιρθςθσ τθσ
βιολογικισ τουσ ποικιλότθτασ, τθσ παραγωγικότθτά τουσ, τθσ ικανότθτασ αναγζννθςθσ και τθσ
ηωτικότθτάσ τουσ, κακϊσ και τθσ δυνατότθτάσ τουσ να επιτελοφν τόςο ςτο παρόν, όςο και ςτο
μζλλον, τισ εφλογεσ οικολογικζσ, οικονομικζσ και κοινωνικζσ λειτουργίεσ ςε τοπικό, εκνικό και
παγκόςμιο επίπεδο, ςυνιςτοφν ςιμερα τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ ςτρατθγικισ για τα Δάςθ.
Χτον Ελλαδικό χϊρο, οι πυρκαγιζσ είναι πολφ ςυχνζσ, υποβακμίηοντασ τισ οικονομικζσ και τισ
ευεργετικζσ επιδράςεισ των δαςικϊν οικοςυςτθμάτων. Επιπλζον, θ εξορυκτικι δραςτθριότθτα,
παρόλο που ζχει ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθν εκνικι οικονομία, προκαλεί μονιμότερεσ
περιβαλλοντικζσ αλλαγζσ και ζντονεσ αλλοιϊςεισ του ωυςικοφ τοπίου.
Θ όξυνςθ των προβλθμάτων κατά τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ, οδιγθςε ςε αυξθμζνο ενδιαωζρον τόςο
για τθν μεταπυρικι αποκατάςταςθ των υποβακμιςμζνων δαςικϊν οικοςυςτθμάτων, όςο και τθν
αποκατάςταςθ από μεταλλευτικζσ δραςτθριότθτεσ. Υροσ τθν κατεφκυνςθ αυτι διεξιχκθ το
επιτυχθμζνο επιςτθμονικό workshop με τίτλο «Αποκατάςταςθ Δαςικοφ Σικοςυςτιματοσ και Ψοπίου
μετά από ωυςικζσ καταςτροωζσ ι άλλεσ επεμβάςεισ – Επίδειξθ Ξαλϊν Υρακτικϊν» που
πραγματοποιικθκε ςτθν Ακινα, ςτισ 14-15 Σκτωβρίου 2013, και χρθματοδοτικθκε από το Μδρυμα
Χταφροσ Ριάρχοσ. Ξατόπιν αυτοφ και κατά κοινι ομολογία, προζκυψε θ αναγκαιότθτα ςφνταξθσ
ενόσ εγχειριδίου, με οδθγίεσ, βαςικζσ αρχζσ, προδιαγραωζσ και επίδειξθ καλϊν πρακτικϊν για τθν
αποκατάςταςθ των υποβακμιςμζνων δαςικϊν οικοςυςτθμάτων. Ζνα χρόνο μετά, θ αναγκαιότθτα
αυτι ζγινε πραγματικότθτα και ζχουμε ςιμερα τθ ςφνταξθ αυτοφ του εγχειριδίου.
Εφχομαι το εγχειρίδιο αυτό να αποτελζςει ζνα χριςιμο εργαλείο ςτα χζρια των διαχειριςτϊν
αποκατάςταςθσ καμζνων και υποβακμιςμζνων δαςικϊν οικοςυςτθμάτων, κακϊσ και για τουσ
ωορείσ χάραξθσ πολιτικισ αποκατάςταςθσ αυτϊν των εκτάςεων, αξιοποιϊντασ νζεσ καινοτόμεσ
ιδζεσ αποκατάςταςθσ και καλζσ πρακτικζσ ςε εκνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, λαμβάνοντασ μάλιςτα
υπόψθ τισ ςφγχρονεσ απειλζσ των δαςϊν όπωσ θ κλιματικι αλλαγι και θ ερθμοποίθςθ.

Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ
Ο Ειδικόσ Γραμματζασ Δαςϊν

Γεϊργιοσ Αμοργιανιϊτθσ

Ρρόλογοσ Ρροζδρου ΕΛΓΟ «Διμθτρα»
Δεν είναι θ πρϊτθ ωορά που το Λνςτιτοφτο Πεςογειακϊν Δαςικϊν Σικοςυςτθμάτων και Ψεχνολογίασ
Δαςικϊν Υροϊόντων του ΕΟΓΣ Διμθτρα, παρουςιάηει εργαςίεσ πρακτικά ωωζλιμεσ ςτον ευρφτερο
αγροτικό χϊρο από τθν περιβαλλοντικι του διάςταςθ.
Ψο βιβλίο που κρατάτε ςτα χζρια ςασ ζχει ζνα πολφ πρακτικό χαρακτιρα, ωσ οωείλει να ζχει θ
εωαρμοςμζνθ ζρευνα, που αποτελεί και τον κυρίαρχο ςτόχο τθσ αγροτικισ ζρευνασ.
Διαπραγματεφεται δφο ςθμαντικά κζματα: τθν αποκατάςταςθ του περιβάλλοντοσ μετά από δαςικζσ
πυρκαγιζσ και τθν αποκατάςταςθ των περιοχϊν που ζχουν διαταραχκεί από εξορυκτικζσ
δραςτθριότθτεσ.
Από τθ μία πλευρά οι δαςικζσ πυρκαγιζσ είναι ςυνυωαςμζνεσ με τισ μεςογειακζσ περιοχζσ και ζχουν
επθρεάςει τα δαςικά μασ οικοςυςτιματα και τθ ςυνολικι διαμόρωωςθ του τοπίου τθσ χϊρασ μασ.
Ξατά καιροφσ όμωσ λαμβάνουν τεράςτιεσ διαςτάςεισ που επθρεάηουν και τισ υπόλοιπεσ οικονομικζσ
και κοινωνικζσ δραςτθριότθτεσ. Αντίςτοιχα από τθν άλλθ πλευρά, ςυμβαίνει και με τισ εξορυκτικζσ
δραςτθριότθτεσ, ςε μικρότερθ ι μεγαλφτερθ κατά περίπτωςθ κλίμακα, παρότι θ εκμετάλλευςθ του
ορυκτοφ μασ πλοφτου ςυνειςωζρει ςθμαντικά ςτθν εκνικι οικονομία.
Χτόχοσ του ςυγγράμματοσ είναι να ςυγκεντρϊςει τα ςυμπεράςματα των ερευνθτικϊν εργαςιϊν
ςτθν αποκατάςταςθ και να δϊςει πρακτικζσ λφςεισ αντιμετϊπιςθσ αντίςτοιχων περιπτϊςεων, ςτουσ
διαχειριςτζσ, ςτισ υπθρεςίεσ, και ςτισ μεταλλευτικζσ εταιρίεσ που είναι υποχρεωμζνεσ κεςμικά να
αποκαταςτιςουν τισ πλθγείςεσ περιοχζσ. Δεν εξαντλείται όμωσ μόνο ςτισ πρακτικζσ λφςεισ και
μζτρα, αλλά γενικεφει τθν αποκτθκείςα γνϊςθ και παραπζμπει ςε εξειδικευμζνεσ εργαςίεσ για
όςουσ κα ικελαν να εμβακφνουν περιςςότερο, με τθν παράκεςθ μιασ πλοφςιασ βιβλιογραωίασ.
Υαράλλθλα ςυγκεντρϊνει και παραπζμπει ςτο ςφνολο του υωιςτάμενου νομικοφ πλαιςίου, βάςει
του οποίου ο διαχειριςτισ μπορεί να κινθκεί νομίμωσ. Επειδι θ αποκατάςταςθ είναι μια πολφ
δαπανθρι υπόκεςθ και θ εξεφρεςθ πόρων είναι εξαιρετικά δφςκολθ, κατευκφνει τουσ διαχειριςτζσ
ςε διάωορεσ πθγζσ άντλθςθσ χρθμάτων από Εκνικά και Ευρωπαϊκά μζςα. Ψζλοσ παρακζτει
περιπτϊςεισ «καλϊν πρακτικϊν» ωσ παραδείγματα αποτελεςματικϊν λφςεων.
Χυγχαρθτιρια αξίηουν ςτουσ ςυγγραωείσ και επιμελθτζσ τθσ ζκδοςθσ, ςτο «Μδρυμα Χταφροσ
Ριάρχοσ» και ςτον Ελλθνικό Σργανιςμό Ανάπτυξθσ Ξοινωωελϊν Ζργων για τθν υποςτιριξθ τθσ
ζκδοςθσ.
Ο Ρρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου
του Ελλθνικοφ Γεωργικοφ Οργανιςμοφ «Διμθτρα»
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Ρερίλθψθ
Ψα δαςικά οικοςυςτιματα αποτελοφν πολφτιμο πόρο για τθ χϊρα μασ. Δυςτυχϊσ όμωσ δεν
βρίςκονται πάντοτε ςτθν καλφτερθ δυνατι κατάςταςθ κακϊσ κινδυνεφουν μονίμωσ από διάωορεσ
ωυςικζσ καταςτροωζσ και αρνθτικζσ ανκρωπογενείσ επεμβάςεισ.
Πε δεδομζνθ τθ ςθμαςία των δαςικϊν οικοςυςτθμάτων, είναι προωανζσ ότι όςα από αυτά
υπόκεινται ςε καταςτροωζσ πρζπει να επιςτρζωουν κατά το δυνατόν ταχφτερα ςτθν προθγοφμενθ
καλι τουσ κατάςταςθ, ϊςτε να αποωεφγονται αρνθτικζσ δευτερογενείσ ςυνζπειεσ, όπωσ πλθμμφρεσ
και διάβρωςθ εδαωϊν και να αποκακίςτανται οι πολφτιμεσ λειτουργίεσ τουσ. Αυτό ςε πολλζσ
περιπτϊςεισ απαιτεί προςεκτικι ανκρωπογενι υποβοικθςθ κακϊσ δεν είναι εξαςωαλιςμζνο ότι θ
ωφςθ κα επιτφχει το επικυμθτό αποτζλεςμα ςε εφλογο χρόνο.
Ψο παρόν εγχειρίδιο ζχει ςαν ςτόχο να ςυμβάλλει ςτθν αποτελεςματικι αποκατάςταςθ των
διαταραγμζνων δαςικϊν οικοςυςτθμάτων ςυγκεντρϊνοντασ και προςωζροντασ με μεκοδικό τρόπο
τισ ςθμαντικότερεσ γνϊςεισ για τισ μεκόδουσ και τον τρόπο ςχεδιαςμοφ τθσ αποκατάςταςθσ.
Ειδικότερα, το εγχειρίδιο επικεντρϊνεται ςε δφο από τισ ςθμαντικότερεσ διαταραχζσ ςτισ οποίεσ
υπόκεινται τα δαςικά οικοςυςτιματα ςτθ χϊρα μασ που είναι οι δαςικζσ πυρκαγιζσ και οι
εξορυκτικζσ δραςτθριότθτεσ, όμωσ οι παρατικζμενεσ αρχζσ και μζκοδοι ζχουν ςε μεγάλο βακμό
εωαρμογι και ςε περιπτϊςεισ άλλων καταςτροωϊν.
Ψο εγχειρίδιο δεν περιορίηεται μόνο ςτο να δϊςει κατευκυντιριεσ γραμμζσ για μία βιμα προσ βιμα
προςζγγιςθ, αλλά προςωζρει και ςθμαντικά ςτοιχεία για μια ςειρά από πρακτικά κζματα, όπωσ θ
ιςχφουςα νομοκεςία και οι υπάρχουςεσ ςιμερα πθγζσ χρθματοδότθςθσ ζργων μεταπυρικισ
αποκατάςταςθσ και αποκατάςταςθσ υποβακμιςμζνων δαςικϊν εκτάςεων από μεταλλευτικζσ
εξορφξεισ, τα οποία από τθ ωφςθ τουσ ζχουν άμεςθ εωαρμογι ςτθν πράξθ, αλλά και δθμιουργοφν
τθν ανάγκθ για μελλοντικζσ ενθμερϊςεισ του εγχειριδίου, εωόςον το νομοκετικό και χρθματοδοτικό
περιβάλλον αλλάξει.
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Ειςαγωγι
Ψα δαςικά οικοςυςτιματα αποτελοφν πολφτιμο πόρο για τθ χϊρα μασ. Υροςωζρουν πλικοσ
ξυλωδϊν και μθ προϊόντων, ςυνειςωζρουν ςτο ειςόδθμα και ςτθ διαβίωςθ ςθμαντικοφ μζρουσ του
πλθκυςμοφ, προςωζρουν πολφτιμεσ υπθρεςίεασ για τθν προςταςία από πλθμμφρεσ και για τθν
εξαςωάλιςθ ποιοτικοφ νεροφ, και είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνα με τα πανζμορωα Πεςογειακά τοπία
που κάνουν τθν Ελλάδα ζναν ξεχωριςτισ ομορωιάσ τόπο για τουσ κατοίκουσ και τουσ επιςκζπτεσ
τθσ. Δυςτυχϊσ όμωσ δεν βρίςκονται πάντοτε ςτθν καλφτερθ δυνατι κατάςταςθ κακϊσ κινδυνεφουν
μονίμωσ από διάωορεσ ωυςικζσ καταςτροωζσ και αρνθτικζσ ανκρωπογενείσ επεμβάςεισ. Θ
ςθμαντικότερθ ωυςικι καταςτροωι είναι οι δαςικζσ πυρκαγιζσ, ζνα ωαινόμενο που κάνει αιςκθτι
τθν παρουςία του κάκε χρόνο και ζχει ςαν αποτζλεςμα εκατοντάδεσ χιλιάδεσ καμζνα ςτρζμματα. Ωσ
προσ τισ ανκρωπογενείσ επιδράςεισ εκτόσ από τισ παράνομεσ εκχερςϊςεισ που ςυμβαίνουν τακτικά
και καλφπτουν ςχετικά μικρζσ εκτάςεισ, ιδιαίτερα ςθμαντικι διαταραχι αποτελοφν οι εξορυκτικζσ
δραςτθριότθτεσ που πλθγϊνουν το τοπίο ςε μεγάλθ ζκταςθ αωινοντασ εντονότατα ςθμάδια και
ςυχνά ζχοντασ και δευτερογενείσ επιδράςεισ.
Πε δεδομζνθ τθ ςθμαςία των δαςικϊν οικοςυςτθμάτων, είναι προωανζσ ότι όςα από αυτά
υπόκεινται ςε καταςτροωζσ πρζπει να επιςτρζωουν κατά το δυνατόν ταχφτερα ςτθν προθγοφμενθ
καλι τουσ κατάςταςθ, ϊςτε να αποωεφγονται αρνθτικζσ δευτερογενείσ ςυνζπειεσ, όπωσ πλθμμφρεσ
και διάβρωςθ εδαωϊν, και να αποκακίςτανται οι πολφτιμεσ λειτουργίεσ τουσ. Αυτό ςε πολλζσ
περιπτϊςεισ απαιτεί προςεκτικι ανκρωπογενι υποβοικθςθ, κακϊσ δεν είναι εξαςωαλιςμζνο ότι θ
ωφςθ κα επιτφχει το επικυμθτό αποτζλεςμα ςε εφλογο χρόνο.
Ψο παρόν εγχειρίδιο ζχει ςαν ςτόχο να ςυμβάλλει ςτθν αποτελεςματικι αποκατάςταςθ των
διαταραγμζνων δαςικϊν οικοςυςτθμάτων ςυγκεντρϊνοντασ και προςωζροντασ με μεκοδικό τρόπο
τισ ςθμαντικότερεσ γνϊςεισ για τισ μεκόδουσ και τον τρόπο ςχεδιαςμοφ τθσ αποκατάςταςθσ.
Ειδικότερα, το εγχειρίδιο επικεντρϊνεται ςε δφο από τισ ςθμαντικότερεσ διαταραχζσ ςτισ οποίεσ
υπόκεινται τα δαςικά οικοςυςτιματα ςτθ χϊρα μασ που είναι οι δαςικζσ πυρκαγιζσ και οι
εξορυκτικζσ δραςτθριότθτεσ, όμωσ οι παρατικζμενεσ αρχζσ και μζκοδοι ζχουν ςε μεγάλο βακμό
εωαρμογι και ςε περιπτϊςεισ άλλων καταςτροωϊν.

Οι δαςικζσ πυρκαγιζσ
Σι δαςικζσ πυρκαγιζσ είναι ζνα ςυχνό ωαινόμενο ςτα μεςογειακά δαςικά οικοςυςτιματα. Θ
ςφγχρονθ επιςτιμθ ζχει πλζον αναγνωρίςει τον οικολογικό τουσ ρόλο ο οποίοσ μάλιςτα αρχίηει να
γίνεται κατανοθτόσ και ςτθν κοινωνία. Υαρ’ όλα αυτά θ εμωάνιςθ του ωαινομζνου, ιδίωσ κατά τα
τελευταία ζτθ, ςυνδζεται ςυχνά με μεγάλεσ καταςτροωζσ ςτθ βλάςτθςθ, ςε υποδομζσ, κατοικίεσ και
ηωικό κεωάλαιο. Πάλιςτα, δεν είναι λίγεσ ωορζσ που ζχουν κινδυνζψει ι ζχουν χακεί ανκρϊπινεσ
ηωζσ.
Τλεσ οι μεγάλεσ πυρκαγιζσ προξενοφν δζοσ κατά τθ διάρκεια τθσ εξάπλωςισ τουσ όταν υπάρχουν
άμεςοι κίνδυνοι από τισ ωλόγεσ και τον καπνό. Τταν όμωσ ςβθςτοφν, αρχίηει ζνα νζο ςτάδιο που
περιλαμβάνει ζντονθ ανθςυχία για τισ δευτερογενείσ ςυνζπειζσ τουσ (διάβρωςθ, πλθμμφρεσ,
κατολιςκιςεισ, κλπ.), αλλά και για τθν τφχθ τθσ καμζνθσ περιοχισ (καταπατιςεισ, αλλαγι χριςθσ,
αναγζννθςθ βλάςτθςθσ, κλπ.). Θ αφξθςθ τθσ οξφτθτασ των προβλθμάτων κατά τισ τελευταίεσ
δεκαετίεσ, οδιγθςε ςε ζνα αυξθμζνο ενδιαωζρον για τθν τφχθ των καμζνων περιοχϊν γενικά και
ειδικότερα για τθ μεταπυρικι αποκατάςταςι τουσ, υπό το πρίςμα μάλιςτα τθσ κλιματικισ αλλαγισ
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που ςυνεπάγεται ότι πολλά νζα δεδομζνα πρζπει να λθωκοφν υπόψθ. Αυτό το ενδιαωζρον είναι
ζντονο ςε διεκνι κλίμακα, αποτυπωνόμενο ςε πλικοσ ερευνϊν και δθμοςιεφςεων, είναι όμωσ
ιδιαίτερα αυξθμζνο ςτθν Ελλάδα ςτθν οποία ζχουν ςυμβεί αςυνικιςτα μεγάλεσ καταςτροωζσ κατά
τα τελευταία ζτθ και ςτθν οποία οι εμπλεκόμενοι με τθν αποκατάςταςθ ωορείσ ζχουν βρεκεί ςτθν
ανάγκθ να πάρουν πολλζσ αποωάςεισ μεταπυρικισ διαχείριςθσ χωρίσ να ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ
όλα τα απαραίτθτα κριτιρια που κα επιτρζπουν λιψθ ορκϊν αποωάςεων και αποτελεςματικι
εωαρμογι τουσ. Αυτι θ ζλλειψθ κριτθρίων και κατευκυντθρίων γραμμϊν μεταπυρικισ
αποκατάςταςθσ, είχε ςαν αποτζλεςμα να γίνουν αρκετά λάκθ και αςτοχίεσ. Από τθ μεγάλθ
πυρκαγιά τθσ Υεντζλθσ του Λουλίου 1995, οπότε άρχιςαν για πρϊτθ ωορά να γίνονται εκτεταμζνεσ
προςπάκειεσ μεταπυρικισ αποκατάςταςθσ επιπλζον των αναδαςϊςεων (Εικόνεσ 1 και 2), μζχρι
ςιμερα, ζχουν ςυχνά υπάρξει ερωτθματικά για διανομι κονδυλίων χωρίσ κριτιρια, για άςκοπεσ
δαπάνεσ και για λανκαςμζνεσ επεμβάςεισ ςε διάωορα μζρθ τθσ χϊρασ. Ειδικότερα τα ζντονα
ερωτθματικά και οι αμωιβολίεσ των ςτελεχϊν τθσ Δαςικισ Ωπθρεςίασ τθσ χϊρασ που
χρθματοδοτικθκαν και κλικθκαν να εκτελζςουν αδιακρίτωσ ζργα αποκατάςταςθσ μετά τισ
καταςτροωικζσ πυρκαγιζσ των ετϊν 1998 και 2000, οδιγθςαν ςτθ διεξαγωγι ενόσ επιςτθμονικοφ
ςυνεδρίου για τθν «Αποκατάςταςθ Ξαμζνων Εκτάςεων» ςτισ 13-14 Δεκεμβρίου 2001 ςτθν Ακινα,
όπου ςυηθτικθκαν πολλά από τα προβλιματα και ερωτθματικά που είχαν προκφψει ςτον απόθχο
αυτϊν των πυρκαγιϊν. Αν και το ςυνζδριο εκείνο ιταν ιδιαίτερα χριςιμο, κενά γνϊςθσ ςυνζχιςαν
να υπάρχουν.

Εικόνα 1. Κορμοί κατά τισ ιςοχψείσ ςτθν περιοχι Εικόνα 2. Ζργα μεταπυρικισ αποκατάςταςθσ
του Αγίου Ρζτρου ςτθν Ρεντζλθ που ςτο δάςοσ-πάρκο Κεςςαλονίκθσ μετά τθν
τοποκετικθκαν μετά τθν πυρκαγιά του 1995 και πυρκαγιά του 1997.
κάθκαν ςχεδόν ςτο ςφνολό τουσ από τθν
πυρκαγιά του 1998.

Περικά χρόνια αργότερα, οι τρομακτικζσ πυρκαγιζσ του 2007 που κατζρριψαν κάκε προθγοφμενο
ρεκόρ και που εκτόσ από τθν απϊλεια ογδόντα ανκρϊπινων ηωϊν και χιλιάδων κατοικιϊν που
δθμιοφργθςαν είχαν και μεγάλεσ δευτερογενείσ ςυνζπειεσ, ζκεςαν πιεςτικά πολλά νζα προβλιματα
ςτισ κατά τόπουσ δαςικζσ υπθρεςίεσ, τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ και τουσ άλλουσ άμεςα ι ζμμεςα
εμπλεκόμενουσ ωορείσ. Αυτό οδιγθςε ςτθ διεξαγωγι ενόσ νζου ςυνεδρίου με τίτλο «Αποκατάςταςθ
Δαςικοφ Σικοςυςτιματοσ & Ψοπίου μετά από Φυςικζσ Ξαταςτροωζσ ι άλλεσ Επεμβάςεισ – Επίδειξθ
Ξαλϊν Υρακτικϊν» ςτισ 14-15 Σκτωβρίου 2013 ςτθν Ακινα, ςτο οποίο εκτόσ από Ζλλθνεσ
ακαδθμαϊκοφσ, ερευνθτζσ και ζμπειρουσ επιχειρθςιακοφσ επιςτιμονεσ, ςυμμετείχαν και διαπρεπείσ
ξζνοι επιςτιμονεσ εξειδικευμζνοι ςτο αντικείμενο. Πάλιςτα, ςτο ςυνζδριο δεν κατατζκθκαν μόνο
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επιςτθμονικζσ ειςθγιςεισ για τθν αποκατάςταςθ, αλλά παρουςιάςτθκαν και επιτυχθμζνα
παραδείγματα εωαρμογισ και ζγινε ςε βάκοσ ανταλλαγι απόψεων κατά τθ διάρκεια καλά
οργανωμζνων ςυηθτιςεων. Ψο ςυνζδριο αυτό διοργανϊκθκε από τον Ελλθνικό Σργανιςμό
Ανάπτυξθσ Ξοινωωελϊν Ζργων ςε ςυνεργαςία με το Λνςτιτοφτο Πεςογειακϊν Δαςικϊν
Σικοςυςτθμάτων & Ψεχνολογίασ Δαςικϊν Υροϊόντων (ΛΠΔΣ & ΨΔΥ) του Ελλθνικοφ Γεωργικοφ
Σργανιςμοφ «ΔΘΠΘΨΦΑ» και το Ψμιμα Δαςολογίασ & Φυςικοφ Υεριβάλλοντοσ του ΑΥΚ. Αυτι θ
επιςτθμονικι ςυνάντθςθ όπωσ και το παρόν εγχειρίδιο αποτελοφν αποκλειςτικι δωρεά του
Λδρφματοσ «Χταφροσ Ριάρχοσ», ςτο πλαίςιο τθσ υποςτιριξισ του προσ τον Ελλθνικό Σργανιςμό
Ανάπτυξθσ Ξοινωωελϊν Ζργων, για τθν αναδάςωςθ μζρουσ του Υεντελικοφ όρουσ.

Οι εξορυκτικζσ δραςτθριότθτεσ
Θ Ελλάδα είναι μία χϊρα που ζχει αρκετά ςθμαντικά αποκζματα μεταλλευμάτων που θ
εκμετάλλευςι τουσ ζχει ξεκινιςει από τθν αρχαιότθτα. Από τισ αρχζσ του 20ου αιϊνα ςτρατθγικισ
ςθμαςίασ και αναμωιςβιτθτα πλουτοπαραγωγικζσ μονάδεσ εκνικισ ςθμαςίασ αποτζλεςαν και άλλα
μεταλλεφματα όπωσ το χρϊμιο, ο βωξίτθσ και το ςιδθρονικζλιο, κακϊσ επίςθσ τα βιομθχανικά
ορυκτά και πετρϊματα (ανκρακικά πετρϊματα, δομικά υλικά, περλίτθσ, μπεντονίτθσ, λευκολίκοσ /
μαγνθςίτθσ), από τα οποία θ χϊρα μασ διακζτει ςθμαντικά αποκζματα. Σ εξορυκτικόσ Ψομζασ τθσ
χϊρασ μασ, ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθν εκνικι οικονομία ζχοντασ περίπου 4,5% ςυμμετοχι ςτο ΑΕΥ.
Τμωσ, θ παραγωγι αυτι δεν ζχει αωιςει ανεπθρζαςτο το περιβάλλον ζχοντασ ςε πολλζσ
περιπτϊςεισ προκαλζςει ιδιαίτερα αρνθτικζσ ςυνζπειεσ με δευτερογενείσ επιδράςεισ και ζντονθ
αλλοίωςθ του ωυςικοφ τοπίου. Χιμερα είναι πλζον ςαωζσ ότι παράλλθλα με τθν εξορυκτικι
δραςτθριότθτα, θ προςταςία και αποκατάςταςθ του περιβάλλοντοσ αποτελοφν απόλυτεσ
προτεραιότθτεσ. Είναι επιτακτικι ανάγκθ να λαμβάνονται αυςτθρά μζτρα προςταςίασ για τθν
αποωυγι περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων, ιδιαίτερα με τθ χριςθ περιβαλλοντικά ωιλικϊν
τεχνολογιϊν και τθν ανάπτυξθ εναλλακτικϊν χριςεων παλαιϊν χϊρων εκμετάλλευςθσ προσ όωελοσ
τθσ τοπικισ κοινωνίασ. Σι αρχζσ προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ, κακϊσ και επιτυχθμζνα παραδείγματα
εωαρμογισ, παρουςιάςτθκαν ςτο προαναωερκζν ςυνζδριο για τθν «Αποκατάςταςθ Δαςικοφ
Σικοςυςτιματοσ & Ψοπίου μετά από Φυςικζσ Ξαταςτροωζσ ι άλλεσ Επεμβάςεισ – Επίδειξθ Ξαλϊν
Υρακτικϊν».

Θ δομι και περιεχόμενο του εγχειριδίου
Ψο παρόν εγχειρίδιο αποτελεί ζνα βιμα ςε ςυνζχεια των ςυνεδρίων που προθγικθκαν κακϊσ
ςτθριηόμενο ςτισ γνϊςεισ, ςτισ απόψεισ και ςτισ εμπειρίεσ που κατατζκθκαν εκεί, αλλά και ςτθ
διεκνι βιβλιογραωία ςτοχεφει ςτο να προςωζρει ςε όςουσ εμπλζκονται ςτθ μεταπυρικι διαχείριςθ
καμζνων δαςικϊν εκτάςεων και υποβακμιςμζνων δαςικϊν οικοςυςτθμάτων από μεταλλευτικζσ
δραςτθριότθτεσ, ζναν πρακτικό οδθγό εωαρμογισ που κα διευκολφνει τισ ενζργειεσ και τισ
αποωάςεισ τουσ. Για να είναι ευκολότερθ θ αξιοποίθςι του το εγχειρίδιο χωρίηεται ςε δφο μζρθ αν
και πολλζσ από τισ γνϊςεισ και αρχζσ που παρατίκενται είναι κοινζσ. Ζτςι, αν και είναι καλό να
διαβαςτεί ςτο ςφνολό του, ο ενδιαωερόμενοσ για μία από τισ δφο περιπτϊςεισ, δαςικζσ πυρκαγιζσ ι
εξορυκτικζσ δραςτθριότθτεσ, μπορεί να επιλζξει να επικεντρωκεί μόνο ςτο ζνα από τα δφο μζρθ.
Ψο εγχειρίδιο δεν περιορίηεται μόνο ςτο να δϊςει κατευκυντιριεσ γραμμζσ για μία βιμα προσ βιμα
προςζγγιςθ, αλλά προςωζρει και ςθμαντικά ςτοιχεία για μια ςειρά από πρακτικά κζματα, όπωσ θ
ιςχφουςα νομοκεςία και οι υπάρχουςεσ ςιμερα πθγζσ χρθματοδότθςθσ ζργων μεταπυρικισ
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αποκατάςταςθσ και αποκατάςταςθσ υποβακμιςμζνων δαςικϊν εκτάςεων από μεταλλευτικζσ
εξορφξεισ, τα οποία από τθ ωφςθ τουσ ζχουν άμεςθ εωαρμογι ςτθν πράξθ, αλλά και δθμιουργοφν
τθν ανάγκθ για μελλοντικζσ ενθμερϊςεισ του εγχειριδίου, εωόςον το νομοκετικό και χρθματοδοτικό
περιβάλλον αλλάξει.
Ελπίηουμε ότι το εγχειρίδιο κα αποτελζςει ζνα χριςιμο εργαλείο για τουσ διαχειριςτζσ
αποκατάςταςθσ καμζνων και υποβακμιςμζνων δαςικϊν οικοςυςτθμάτων, κακϊσ και για τουσ
ωορείσ χάραξθσ πολιτικισ αποκατάςταςθσ αυτϊν των δαςικϊν εκτάςεων, αξιοποιϊντασ νζεσ
καινοτόμεσ ιδζεσ αποκατάςταςθσ και καλζσ πρακτικζσ ςε εκνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,
λαμβάνοντασ μάλιςτα υπόψθ τα καινοφργια δεδομζνα τθσ παγκόςμιασ πραγματικότθτασ, όπωσ
είναι θ κλιματικι αλλαγι και θ διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ.

12

ΜΕΟΣ Α:
«ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ
ΤΩΝ ΚΑΜΕΝΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ»
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Α. Μζκοδοι και Σχεδιαςμόσ Αποκατάςταςθσ των Καμζνων Δαςικϊν
Οικοςυςτθμάτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:
ΒΑΣΙΚΑ ΒΘΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΘΝ
ΡΥΚΑΓΙΑ
1.1 Επιςκόπθςθ τθσ καμζνθσ ζκταςθσ αμζςωσ μετά τθν πυρκαγιά
Γαβριιλ Ξανκόπουλοσ
e-mail: gxnrtc@fria.gr
Πετά τθν κατάςβεςθ μιασ δαςικισ πυρκαγιάσ, το πρϊτο μζλθμα του ωορζα που διαχειρίηεται μια
δαςικι περιοχι που κάθκε είναι να ορίςει επιςτθμονικό προςωπικό που κα επιςκεωκεί το ταχφτερο
δυνατό τθν καμζνθ ζκταςθ. Χκοπόσ αυτι τθσ επίςκεψθσ είναι να εκτιμθκεί θ κατάςταςθ ςτθν οποία
βρίςκεται θ περιοχι, να χαρτογραωθκοφν τα όρια για τθν κιρυξι τθσ ωσ αναδαςωτζασ και να γίνει
μια αρχικι εκτίμθςθ για:





Ψθν ζνταςθ τθσ καταςτροωισ,
Ψισ πικανζσ άμεςεσ μεταπυρικζσ απειλζσ,
Ψισ αξίεσ που κινδυνεφουν, και
Ψθν ανάγκθ λιψθσ άμεςων μζτρων αποςόβθςθσ ι μείωςθσ των απειλϊν.

Ξατά τθν επίςκεψθ αυτι ο διαχειριςτισ πρζπει να είναι εωοδιαςμζνοσ με τοπογραωικό χάρτθ τθσ
ευρφτερθσ περιοχισ, χάρτθ δαςικισ βλάςτθςθσ και εκτυπϊςεισ δορυωορικϊν εικόνων πριν από τθν
πυρκαγιά (π.χ. από τον ιςτότοπο Google Earth). Επίςθσ πρζπει να είναι εωοδιαςμζνοσ με ςυςκευι
γεωγραωικοφ εντοπιςμοφ (GPS) και καλισ ποιότθτασ ψθωιακι ωωτογραωικι μθχανι. Χτθν αγορά
υπάρχουν ςιμερα πολλζσ ψθωιακζσ μθχανζσ που διακζτουν ενςωματωμζνο GPS και ενςωματϊνουν
αυτόματα τισ γεωγραωικζσ ςυντεταγμζνεσ ςτθν ψθωιακι ωωτογραωία.
Θ επίςκεψθ ςτθν καμζνθ περιοχι μπορεί να περικλείει κινδφνουσ γι’ αυτό απαιτείται ιδιαίτερθ
προςοχι. Δφο από τουσ ςθμαντικοφσ κινδφνουσ είναι τα ιςτάμενα μιςοκαμζνα δζνδρα ι εκείνα που
ζχουν καεί οι ρίηεσ τουσ, που μπορεί να πζςουν απροειδοποίθτα και ςε περιπτϊςεισ περιοχϊν με
μεγάλθ κλίςθ, οι βράχοι που ςυχνά ζχοντασ χάςει ςτιριξθ που μπορεί να είχαν από τθ βλάςτθςθ
που κάθκε, μπορεί να κατρακυλιςουν. Εννοείται ότι εκτόσ από τθ δικι του προςταςία, ο
διαχειριςτισ οωείλει να ςθμειϊςει προωανείσ κινδφνουσ που εντοπίηει και να ωροντίςει ϊςτε να
λθωκοφν αμζςωσ τα απαραίτθτα μζτρα είτε από τθ δικι του υπθρεςία, είτε από άλλουσ ωορείσ που
ωζρουν τθ ςχετικι ευκφνθ.
Θ ωωτογράωθςθ όςο περιςςότερων ςθμείων γίνεται κατά τθ διάρκεια τθσ πρϊτθσ αυτισ επίςκεψθσ,
και θ ςθμείωςθ των ςυντεταγμζνων κάκε ωωτογραωίασ, αποτελοφν πολφτιμο ςτοιχείο για τθ
μετζπειτα δουλειά ςτο γραωείο, αλλά και για τθ μακροχρόνια τεκμθρίωςθ τθσ μεταπυρικισ
ανάκαμψθσ τθσ περιοχισ.
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Δριμφτθτα τθσ πυρκαγιάσ
Ζνα από τα βαςικά ςτοιχεία που πρζπει να καταγραωεί, εκτόσ από τθ χαρτογράωθςθ τθσ
περιμζτρου τθσ πυρκαγιάσ, είναι θ δριμφτθτα με τθν οποία κάθκαν τα διάωορα τμιματα τθσ
περιοχισ από όπου πζραςε θ πυρκαγιά. Θ δριμφτθτα τθσ πυρκαγιάσ, όςον αωορά τθν οικολογικι
πλευρά, είναι μια ποιοτικι κατθγοριοποίθςθ των επιδράςεων τθσ ωωτιάσ ςτα ωυςικά, βιολογικά και
οικολογικά χαρακτθριςτικά τθσ καμζνθσ περιοχισ (Keeley 2009). Θ κατθγοριοποίθςθ γίνεται κατά
κανόνα ςε τρεισ κλάςεισ: χαμθλι, μεςαία και υψθλι δριμφτθτα και βαςίηεται κυρίωσ ςτο βακμό
καταςτροωισ τθσ ωυτοκάλυψθσ και τθν αλλαγι των ιδιοτιτων του εδάωουσ που κα επθρεάςουν τθν
υδρολογικι ςυμπεριωορά του. Θ καταςτροωι τθσ ωυτοκάλυψθσ και θ καφςθ του ωυλλοτάπθτα και
του χοφμου αωαιροφν τθν προςταςία του εδάωουσ από τθ διάβρωςθ. Επιπλζον, θ αλλαγι ςτισ
ωυςικοχθμικζσ ιδιότθτεσ του εδάωουσ όπωσ θ δθμιουργία ενόσ ζντονα υδρόωοβου ςτρϊματοσ και θ
αλλαγι του πορϊδουσ, αποτρζπουν τθ διικθςθ του νεροφ τθσ βροχισ ςτα βακφτερα ςτρϊματα με
αποτζλεςμα τθν πρόκλθςθ ζντονθσ επιωανειακισ απορροισ, αυξθμζνθσ εδαωικισ διάβρωςθσ και
πλθμμυρϊν.
Ξατά τθν επίςκεψι του λοιπόν ςτθν καμζνθ ζκταςθ ο διαχειριςτισ προςπακεί να ξεχωρίςει και να
χαρτογραωιςει ομοιογενείσ ωσ προσ τθ δριμφτθτα με τθν οποία κάθκαν περιοχζσ. Ζνασ βολικόσ
τρόποσ είναι θ χαρτογράωθςθ με τζςςερα διαωορετικά χρϊματα:





Υράςινο για τισ περιοχζσ που δεν κάθκαν κακόλου (άκαυτεσ κθλίδεσ),
Γαλάηιο για τισ περιοχζσ που καψαλίςτθκαν ι κάθκαν ελαωρά,
Ξίτρινο για τισ περιοχζσ μζςου επιπζδου καταςτροωισ,
Ξόκκινο για τισ περιοχζσ που κάθκαν με πολφ μεγάλθ ζνταςθ.

Επιςθμαίνεται, ότι θ παραπάνω χαρτογράωθςθ μπορεί να είναι χριςιμθ και για τθν αξιολόγθςθ τθσ
κοινωνικισ και οικονομικισ δριμφτθτασ τθσ πυρκαγιάσ, θ οποία είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι ιδίωσ ςε
περιπτϊςεισ μεγάλων και πικανϊσ πολλϊν πυρκαγιϊν ςε μία περιοχι, αλλά που για τθν εκτίμθςι
λαμβάνονται υπόψθ και πολλοί άλλοι παράγοντεσ επιπλζον τθσ οικολογικισ δριμφτθτασ.
Για τθν εκτίμθςθ τθσ δριμφτθτασ ο διαχειριςτισ πρζπει να ζχει υπόψθ του ότι αυτι μπορεί να
διαωζρει ςθμαντικά ανάλογα με τθν εποχι, αλλά και ςτθν ίδια πυρκαγιά μπορεί να διαωζρει από
ςθμείο ςε ςθμείο. Θ δριμφτθτα είναι αποτζλεςμα του ςυνδυαςμοφ τθσ ζνταςθσ τθσ πυρκαγιάσ (που
ςυνδζεται με το μικοσ ωλόγασ), τθσ διάρκειασ παραμονισ τθσ ωλόγασ και του βακμοφ
«κατανάλωςθσ» τθσ καφςιμθσ φλθσ. Ζτςι, οι αλλαγζσ των μετεωρολογικϊν ςυνκθκϊν κατά τθ
διάρκεια του 24ϊρου, οι μεταβολζσ τθσ κλίςθσ του εδάωουσ και του μωςαϊκοφ τθσ βλάςτθςθσ ςτο
χϊρο, οι αλλαγζσ ςτον τρόπο εξάπλωςθσ τθσ πυρκαγιάσ, αλλά και οι δαςοπυροςβεςτικζσ
προςπάκειεσ ζχουν ςαν αποτζλεςμα ςθμαντικζσ μεταβολζσ ςτον τρόπο με τον οποίο κάθκε μια
περιοχι και το βακμό καταςτροωισ τθσ. Υαραδείγματοσ χάριν τθν ίδια ςτιγμι που μία πυρκαγιά
εξαπλϊνεται με τθν κλίςθ και τον άνεμο ςτο μζτωπο ωσ πυρκαγιά κόμθσ ςτα πλάγια και ςτθν
«πτζρνα» τθσ, μπορεί να εξαπλϊνεται ςτθν επιωάνεια του εδάωουσ με πολφ μικρότερθ ζνταςθ. Πια
πυρκαγιά μπορεί να καίει για περιςςότερεσ από μία θμζρεσ με τθ ςυμπεριωορά τθσ να αλλάηει ςτθ
διάρκεια του 24ϊρου με αντίςτοιχθ μεταβολι τθσ δριμφτθτασ. Ακόμθ, μία πυρκαγιά ςε χόρτα που
εξαπλϊνεται με ιςχυρό άνεμο μπορεί να ζχει μεγάλεσ ωλόγεσ και να κάψει όλθ τθν καφςιμθ φλθ,
αλλά να ζχει ςχετικά μικρι δριμφτθτα κακϊσ θ ςυνολικι ποςότθτα τθσ καφςιμθσ φλθσ είναι μικρι
και θ διάρκεια παραμονισ τθσ ωλόγασ ςε ζνα ςθμείο είναι μικρότερθοσ από μιςό λεπτό.
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Ζχοντασ τθν παραπάνω γνϊςθ ο διαχειριςτισ για τθν εκτίμθςθ τθσ δριμφτθτασ, εξετάηει τόςο τα
αποτελζςματα τθσ ωωτιάσ ςτθ βλάςτθςθ (κνθςιμότθτα, βακμόσ καφςθσ), όςο και τθν επίδραςι τθσ
ςτο ζδαωοσ (Υοςότθτα και κατάςταςθ εναπομζνοντοσ ωυλλοτάπθτα και χοφμου, ποςότθτα και
χρϊμα του γυμνοφ ανόργανου εδάωουσ, χρϊμα και βάκοσ ςτάχτθσ, υδροωοβία εδάωουσ, αλλαγζσ
δομισ εδάωουσ). Σ πίνακασ 1-1 βοθκάει ςτθν κατάταξθ των καμζνων υπο-περιοχϊν ςτισ κατθγορίεσ
δριμφτθτασ.

Ρίνακασ 1-1: Ρίνακασ για τον κακοριςμό τθσ δριμφτθτασ με τθν οποία κάθκε μια περιοχι
(προςαρμοςμζνοσ από Keeley 2009).
Δριμφτθτα

Ρεριγραφι

Άκαυτθ
περιοχι

Δεν υπάρχει άμεςο αποτζλεςμα από τθ κερμότθτα.

Ελαωριά

Σι κόμεσ των δζνδρων παραμζνουν πράςινεσ ι ελαωρά καψαλιςμζνεσ. Χόρτα και
κάποιοι κάμνοι ςτο ζδαωοσ μπορεί να ζχουν καεί, αλλά υπάρχουν αρκετά ςθμεία
όπου θ επιεδάωια βλάςτθςθ παρζμεινε ανζπαωθ ι καψαλίςτθκε ελαωρά. Σ
ωυλλοτάπθτασ (ι βελονοτάπθτασ) ςτο ζδαωοσ ζχει καεί ςε αρκετό βακμό, αλλά ο
χοφμοσ παραμζνει ςε μεγάλο βακμό ανζπαωοσ.

Πεςαία

Θ κόμθ των υψθλϊν δζνδρων ζχει κατά το πλείςτον νεκρωκεί, αλλά οι βελόνεσ δεν
ζχουν καεί από τθ ωωτιά. Ψο ςφνολο των ωυτϊν του υπορόωου (κάμνοι, ωρφγανα)
ζχει καεί και αναλωκεί από τισ ωλόγεσ. Σ ωυλλοτάπθτασ και τα λεπτά κλαδάκια ςτο
ζδαωοσ ζχουν αναλωκεί και ζχουν καψαλιςτεί οι κατακείμενοι κορμοί. Θ οργανικι
φλθ ςτο ζδαωοσ ζχει κατά το πλείςτον καεί.

Ωψθλι

Ψα υψθλά δζνδρα ζχουν καεί και τα ωφλλα ο βελόνεσ και οι λεπτοί κλαδίςκοι τουσ
ζχουν αναλωκεί από τισ ωλόγεσ. Σ ωυλλοτάπθτασ και ο χοφμοσ ζχουν καεί ςχεδόν
πλιρωσ. Σι κατακείμενοι κορμοί ζχουν αναλωκεί ςε μεγάλο βακμό. Ωπάρχει απόκεςθ
λευκισ ςτάχτθσ ςε βάκοσ αρκετϊν εκατοςτϊν.

Περικά ςτοιχεία που μπορεί να παρατθριςει ο διαχειριςτισ και που κα τον βοθκιςουν ςτθν
εκτίμθςθ τθσ δριμφτθτασ είναι τα εξισ (Mohr 1984):




Εάν ςε ςθμαντικό ποςοςτό τθσ καμζνθσ επιωάνειασ δεν ζχει καεί πλιρωσ ο χοφμοσ, αυτό
είναι ζνδειξθ ότι το ζδαωοσ δε ζχει εκτεκεί ςε υπερβολικι κερμότθτα που κα αλλοίωνε
καταςτροωικά τισ ιδιότθτζσ του.
Εάν μία ςταγόνα απιονιςμζνου νεροφ που κα ριχκεί από ςταγονόμετρο ματιϊν από μικρι
απόςταςθ (περίπου 1,5 cm) ςτο ζδαωοσ, δεν απορροωθκεί για 10 τουλάχιςτον
δευτερόλεπτα, είναι ζνδειξθ ότι ζχει δθμιουργθκεί ςε κάποιο βακμό υδρόωοβο ςτρϊμα
(Εικόνα 1-1). Εάν θ ςταγόνα εξαωανιςκεί ςτο ζδαωοσ ςε λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα, θ
υδροωοβία δεν πρζπει να είναι πρόβλθμα. Τςο μεγαλφτερθ θ διάρκεια παραμονισ τθσ ςτθν
επιωάνεια του εδάωουσ, τόςο εντονότερθ θ δθμιουργθκείςα υδροωοβία. Αυτό μπορεί να
δοκιμαςτεί ςε περιςςότερα βάκθ εδάωουσ π.χ. 1, 3 , 5, 10 εκατοςτά. Χυχνά, ςε πυρκαγιζσ
μεγάλου κερμικοφ ωορτίου ςχθματίηεται υδρόωοβο ςτρϊμα ςε κάποιο βάκοσ, οπότε το
νερό αρχικά ειςζρχεται ςτο ζδαωοσ μζχρι να ςυναντιςει το υδρόωοβο ςτρϊμα. Ψότε, ςε
16

περίπτωςθ ζντονθσ βροχισ και εδάωουσ με ςθμαντικι κλίςθ, αρχίηει θ κίνθςθ του νεροφ
εντόσ του εδάωουσ επί του υδρόωοβου ςτρϊματοσ με αποτζλεςμα να παραςφρεται και να
διαβρϊνεται το διαβρεγμζνο ανϊτερο ςτρϊμα του εδάωουσ. Γενικά τα χονδρόκοκκα εδάωθ
είναι ποιο ευαίςκθτα ςτθ δθμιουργία υδρόωοβου ςτρϊματοσ από ότι τα λεπτόκοκκα
αργιλϊδθ εδάωθ.

Εικόνα 1-1. Δοκιμι υδροφοβίασ εδάφουσ (από DeBano 1981)

Χτθ ςυνζχεια, παρουςιάηονται με αναλυτικότερο τρόπο τα ειδικότερα βιματα και οι ενζργειεσ που
πρζπει να κάνει ο διαχειριςτισ.
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1.2 Αναγνϊριςθ και Ανάλυςθ των Φυςικϊν και Κοινωνικϊν Συνκθκϊν τθσ
Ρεριοχισ πριν από τθν Ρυρκαγιά
Κωνςταντίνοσ Καοφκθσ
e-mail: kako@fria.gr
Είναι γνωςτό ότι για να προςδιορίςουμε μια κζςθ ι μια περιοχι κα πρζπει να περιγράψουμε τα
χαρακτθριςτικά τθσ, δθλαδι να τθσ δϊςουμε τθν ταυτότθτά τθσ ςτο χϊρο και ςτο ζδαωοσ, τα
διοικθτικά τθσ χαρακτθριςτικά, αλλά και το ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ που τθν διζπει. Ψα
χαρακτθριςτικά αυτά απαιτοφνται για να περιγράψουμε και τθν ζκταςθ μιασ περιοχισ που ζχει
υποςτεί καταςτροωι από πυρκαγιά. Ψα χαρακτθριςτικά για τθν περιγραωι αυτι είναι:

1.2.1 Θ γεωγραφικι κζςθ και ζκταςθ τθσ περιοχισ
Θ ζννοια τθσ Γεωγραωικισ κζςθσ είναι δφςκολο να εκωραςτεί χωρίσ να χρθςιμοποιθκοφν οι χωρικζσ
ζννοιεσ τθσ απόςταςθσ, τθσ κατεφκυνςθσ, τθσ γειτνίαςθσ και τθσ ςυμπερίλθψθσ (εγκλειςμοφ).
Γεωγραωικι κζςθ ενόσ τόπου ονομάηεται θ κζςθ που προςδιορίηεται όχι με τθ βοικεια ενόσ άλλου
τόπου, αλλά με τθ χριςθ των γεωγραωικϊν ςυντεταγμζνων1.
Θ γεωγραωικι κζςθ μάσ παρζχει πλθροωορίεσ (ςφμωωνα με το παγκόςμια αποδεκτό ςφςτθμα
ςυντεταγμζνων) για το ποφ βρίςκεται ζνασ τόποσ ι για τον χϊρο που αυτόσ καταλαμβάνει.
Θ ςχετικι κζςθ ενόσ τόπου ωσ προσ κάποιο ι κάποια άλλα ςτοιχεία του χϊρου (όπωσ βουνά,
κάλαςςα, λίμνεσ, άλλεσ πόλεισ κτλ.) μπορεί να μθν ζχει τθν ακρίβεια τθσ γεωγραωικισ κζςθσ,
παρζχει όμωσ πολφ περιςςότερεσ πλθροωορίεσ για τα χαρακτθριςτικά του τόπου. Επίςθσ,
προςωζρει πλθροωορίεσ για τισ δυνατότθτεσ που δίνει ο τόποσ ςτουσ ανκρϊπουσ και για τισ
δραςτθριότθτεσ που μποροφν να αναπτυχκοφν ς' αυτόν.
Ξαταλιγοντασ, κα πρζπει οπωςδιποτε κατά τθν περιγραωι τθσ γεωγραωικισ κζςθσ, να δίνονται
πλθροωορίεσ για το ι τα τοπωνφμια, γεωγραωικζσ ςυντεταγμζνεσ του κζντρου τθσ περιοχισ, θ
εκτιμϊμενθ ζκταςθ τθσ περιοχισ ςε εκτάρια ι ςτρζμματα ι τετραγωνικά μζτρα και τζλοσ τα πικανά
ωυςικά όρια τθσ περιοχισ.

1.2.2 Θ Διοικθτικι υπαγωγι και το ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ τθσ περιοχισ
Είναι απαραίτθτο και αναγκαίο κατά τθν περιγραωι τθσ περιοχισ που ζχει υποςτεί μια δαςικι
πυρκαγιά να ορίηεται θ διοικθτικι υπαγωγι τθσ, αλλά και το ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ που τθν διζπει,
γιατί από αυτά κα εξαρτθκεί ποιοι είναι οι εμπλεκόμενοι ωορείσ, ποιοσ κα πραγματοποιιςει τισ
επεμβάςεισ (όπου αυτζσ είναι απαραίτθτεσ), αλλά και ποιεσ επεμβάςεισ κα μποροφςαν να γίνουν,
ποια νομικά ι ωυςικά πρόςωπα εμπλζκονται, χωρίσ να επθρεάηεται το ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ τθσ
ζκταςθσ και να περιορίηονται οι αντιπαλότθτεσ.
Ειδικότερα κατά τθν περιγραωι τθσ Διοικθτικισ υπαγωγισ κα πρζπει να αναωζρονται:
Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ, θ Υεριωζρεια, ο Διμοσ και τα Δθμοτικά Διαμερίςματα ςτα οποία
επεκτείνεται θ περιοχι, κακϊσ και οι οικιςμοί. Επίςθσ όςο αωορά το ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ κα
1

: http://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/seminaria/koinonika_themata/deksiotites_GEOGRAPHY.doc.
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πρζπει να ορίηεται αν θ περιοχι είναι δθμόςια, ιδιωτικι, διακατεχόμενθ, δθμοτικι ι κοινοτικι, ι
ςυνδυαςμόσ αυτϊν, τόςο ςε δαςικζσ, όςο και ςε γεωργικζσ εκτάςεισ.

1.2.3 Θ Χαρτογράφθςθ τθσ καμζνθσ περιοχισ
Ψο πρϊτο εργαλείο που κα πρζπει να χρθςιμοποιθκεί μετά από μία πυρκαγιά για να μπορζςουμε να
προςδιορίςουμε τθν ακριβι ζκταςθ που ζχει υποςτεί καταςτροωι είναι οι τοπογραωικοί χάρτεσ. Σι
κλίμακεσ των τοπογραωικϊν χαρτϊν που κα πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν είναι εξαρτϊμενεσ κυρίωσ
από το μζγεκοσ τθσ ζκταςθσ που ζχει καταςτραωεί, αλλά και από τθν επικυμία απόδοςθσ των
επεμβατικϊν μζτρων.
Αωοφ προςδιορίςουμε το περίγραμμα τθσ ζκταςθσ ςτουσ τοπογραωικοφσ χάρτεσ, κα
τοποκετιςουμε το περίγραμμα ςτουσ χάρτεσ τθσ Γ.Ω.Χ. (γενικοί χάρτεσ) όπου εμωανίηονται οι Διμοι,
κοινότθτεσ, οικιςμοί, αλλά και οι δαςικζσ και γεωργικζσ εκτάςεισ. Χτθ ςυνζχεια θ τοποκζτθςθ του
περιγράμματοσ τθσ καμζνθσ ζκταςθσ ςτουσ χάρτεσ βλάςτθςθσ που ζχουν ςυνταχκεί από τθν Δαςικι
Ωπθρεςία (με βάςθ τθν Απογραωι Δαςϊν του 1991).
Είναι πολφ ςθμαντικό να γίνεται ο ακριβισ προςδιοριςμόσ των χριςεων γθσ που περιλαμβάνονται
ςτθν κατεςτραμμζνθ περιοχι, γιατί αυτό είναι απαραίτθτο για τισ επόμενεσ ενζργειεσ που αωοροφν
τισ εκτάςεισ που κα κθρυχτοφν αναδαςωτζεσ ι κα πραγματοποιθκοφν αντιπλθμμυρικά και
αντιδιαβρωτικά ζργα ι και ζργα αποκατάςταςθσ πχ. αναδαςϊςεισ.
Θ διαδικαςία είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι, εωόςον εδϊ κα περιγραωεί και θ κατάςταςθ τθ περιοχισ
πριν καεί. Δθλαδι κα πρζπει να καταγραωοφν ςε χάρτεσ οι εδαωικζσ ενότθτεσ ανά χριςθ γθσ
(δάςοσ, δαςικι ζκταςθ, αναδαςωτζεσ περιοχζσ, προθγοφμενεσ αναδαςϊςεισ, άγονεσ περιοχζσ,
χορτολιβαδικζσ εκτάςεισ, γεωργικζσ εκτάςεισ).
Θ χριςθ ςφγχρονων εργαλείων χαρτογράωθςθσ κα περιόριηε το χρόνο απαςχόλθςθσ, όπωσ θ χριςθ
ψθωιακϊν χαρτϊν (ψθωιακά υπόβακρα), τα οποία κα μποροφςαν να ςυνδυαςκοφν και με τθ χριςθ
δορυωορικϊν εικόνων. Ειδικότερα θ εωαρμογι τθσ τθλεπιςκόπθςθσ είναι μια εναλλακτικι λφςθ ςτισ
υπάρχουςεσ μεκόδουσ καταγραωισ των καμζνων εκτάςεων (Chuvieco, 1997) , ειδικά όταν πρόκειται
για μεγάλεσ εκτάςεισ και όχι μόνο. Αυτό δίνει τθ δυνατότθτα να ζχουμε πλιρθ εικόνα των καμζνων
εκτάςεων πριν και μετά τθν πυρκαγιά, των χριςεων γθσ, αλλά και τθν αποτφπωςθ των
καταςτροωϊν ςε εγκαταςτάςεισ και υποδομζσ που είναι απαραίτθτεσ και για τθ μελλοντικι
αναςυγκρότθςθ τθσ περιοχισ. Λδίωσ ςτισ ΘΥΑ θ τθλεπιςκόπθςθ με ςφγκριςθ εικόνων τθσ ζκταςθσ
που κάθκε πριν και μετά τθν πυρκαγιά βοθκά για τθν εκτίμθςθ τθσ δριμφτθτασ τθσ πυρκαγιάσ ςε
μεγάλεσ εκτάςεισ.
Θ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν που αωορά τα ψθωιοποιθμζνα αρχεία είναι πολφ ςθμαντικι γιατί κα
βοθκιςει το διαχειριςτι που κα πρζπει να ορίςει με ακρίβεια τα όρια των αναδαςωτζων εκτάςεων
και να αωαιρζςει από αυτζσ τισ εκτάςεισ που δεν κα κθρυχτοφν αναδαςωτζεσ λόγω τθσ μορωισ και
τθσ χριςθσ τουσ.

1.2.4 Θ κιρυξθ τθσ καμζνθσ ζκταςθσ ωσ αναδαςωτζασ
Τλα τα παραπάνω είναι απαραίτθτα για τθν πρϊτθ ενζργεια που κα πρζπει να γίνεται μετά από μία
πυρκαγιά, δθλαδι να κθρφςςεται θ καμζνθ δαςικι ζκταςθ αναδαςωτζα. Θ κιρυξθ τθσ ζκταςθσ ωσ
αναδαςωτζασ, όπωσ γνωρίηει το ςφνολο των δαςικϊν υπαλλιλων, είναι μια διοικθτικι πράξθ που
απορρζει από το ςφνταγμα (παρ. 3 του άρκρου 117) και το άρκρο 38 του Ρ. 998/79, όπωσ
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τροποποιικθκε με το Ρ.4280/2014 (ΦΕΞ 159 Αϋ). Θ πράξθ αυτι είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι και για
τον λόγο αυτό απαιτεί τθ δζουςα προςοχι κατά τθ ςφνταξι τθσ, και περιλαμβάνει ςθμαντικό
νομοκετικό και χαρτογραωικό υλικό.
Θ χριςθ των ψθωιοποιθμζνων χαρτογραωικϊν υποβάκρων, κα βοθκιςει τον ςυντάκτθ να
αποτυπϊςει τθν περίμετρο τθσ πυρκαγιάσ (ςυνολικά), αλλά πολφ περιςςότερο να προςδιορίςει με
ακρίβεια εκτάςεισ (δαςικζσ) που κα πρζπει να κθρφξει ωσ αναδαςωτζεσ και να αωαιρζςει τισ μθ
δαςικζσ.
ΡΟΣΟΧΘ: Υαλαιότερα ςτισ αποωάςεισ κιρυξθσ ζκταςθσ ωσ αναδαςωτζασ χρθςιμοποιείτο θ
ζκωραςθ «όλθ θ ζκταςθ κθρφςςεται αναδαςωτζα με εξαιροφμενεσ τισ γεωργικζσ εκτάςεισ», αυτό
όμωσ δεν ιταν απόλυτο ςωςτό κακϊσ θ περιγραωι τθσ ζκταςθσ ςτο ςϊμα τθσ απόωαςθσ πρζπει να
ταυτίηεται με τθν περιγραωόμενθ ζκταςθ ςτο χάρτθ που τθ ςυνοδεφει και δθμοςιεφεται ςτο οικείο
ΦΕΞ. Χτθν αντίκετθ περίπτωςθ εμωανίςτθκαν προβλιματα (π.χ. αποωάςεισ του ΧτΕ όπου δεν
αναγνωρίςτθκαν οι εξαιρζςεισ αγροτικϊν εκτάςεων από τισ αναδαςωτζεσ). Επίςθσ παρουςιάςτθκαν
περιπτϊςεισ που δεν εξαιροφνταν οι γεωργικζσ εκτάςεισ από τισ περιλαμβανόμενεσ ςτθν απόωαςθ
αναδάςωςθσ οφτε καν λεκτικά, κακιςτϊντασ τισ γεωργικζσ εκτάςεισ υπό κακεςτϊσ ςυνταγματικισ
προςταςίασ.

1.2.5 Κλιματικζσ ςυνκικεσ – Βιοκλιματικι κατάταξθ
Πε τον όρο κλιματικζσ ςυνκικεσ εννοοφμε τισ καταςτάςεισ εκείνεσ, που ζχουν ςχζςθ με το
διαμορωοφμενο κλίμα ςε μια περιοχι και είναι ςυνάρτθςθ των διακυμάνςεων πολυάρικμων
κλιματικϊν παραγόντων, όπωσ τθσ ζνταςθσ τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ, τθσ κερμοκραςίασ του αζρα
και τθσ επιωάνειασ του εδάωουσ, τθσ κατεφκυνςθσ των αζριων μαηϊν, τθσ ςχετικισ και τθσ
απόλυτθσ υγραςίασ, τθσ νζωωςθσ, τθσ βροχισ, του ιονιςμοφ τθσ ατμόςωαιρασ κ.α.
Χτον χαρακτθριςμό του κλίματοσ μιασ περιοχισ ςυμβάλλουν επίςθσ και κακαρά τοπικοί παράγοντεσ,
όπωσ το γεωγραωικό τθσ πλάτοσ, το υψόμετρο, θ κζςθ τθσ περιοχισ ςε ςχζςθ με τισ υωιςτάμενεσ
υδάτινεσ μάηεσ και θ μορωολογία του εδάωουσ.
Θ επίδραςθ των παραγόντων αυτϊν οωείλεται ςτο γεγονόσ, ότι οι αναγκαίεσ ενζργειεσ για το
ςχθματιςμό και τθν ανάπτυξθ των ατμοςωαιρικϊν ωαινομζνων από τα οποία εξαρτάται το κλίμα,
ζχουν ςαν πρωταρχικι πθγι τουσ τον ιλιο, θ κερμότθτα του οποίου προκαλεί κινιςεισ μεταωοράσ
αερίων μαηϊν με βαρομετρικζσ μεταβολζσ (κυκλϊνεσ – αντικυκλϊνεσ), τθν εξάτμιςθ των υδάτινων
επιωανειϊν και τθ κζρμανςι τουσ.
Για το λόγο αυτό κα πρζπει να περιγραωεί το κλίμα τθσ περιοχισ ςφμωωνα με ςτοιχεία που
λαμβάνονται από τον πλθςιζςτερο Πετεωρολογικό Χτακμό ι ςε περίπτωςθ απουςίασ ενόσ κοντινοφ
από γενικότερουσ χάρτεσ. Απαραίτθτα δεδομζνα που πρζπει να αναωερκοφν είναι (ανάλογα με τθ
διακεςιμότθτα τουσ) το μζςο ετιςιο φψοσ κατακρθμνιςμάτων (βροχισ και χιονιοφ), θ κατανομι
τουσ ςτισ διάωορεσ εποχζσ, θ μζςθ, μζγιςτθ και ελάχιςτθ κερμοκραςία αζρα, το θμεριςιο
κερμομετρικό εφροσ, θ ζνταςθ των επικρατοφντων ανζμων, το φψοσ και θ διάρκεια του χιονιοφ,
κ.λπ. Ψα ςτοιχεία παρουςιάηονται ςε κατάλλθλουσ πίνακεσ, ςυντάςςεται το ομβροκερμικό
διάγραμμα και ςχολιάηονται ο τφποσ του κλίματοσ, θ διάρκεια τθσ ξθρισ περιόδου και θ διάρκεια
τθσ αυξθτικισ περιόδου, κακϊσ και εκτιμοφνται οι πικανζσ επιδράςεισ των διαωόρων κλιματικϊν
παραμζτρων ςτα προτεινόμενα ζργα.
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Βιοκλιματικι κατάταξθ
Σι κλιματικοί παράγοντεσ (κερμότθτα, ωωσ, υγραςία, αζρα) όπωσ είναι ιδθ γνωςτό εξαςκοφν
αποωαςιςτικι επίδραςθ τόςο ςτθ γεωγραωικι εξάπλωςθ - πρότυπα κατανομισ τθσ χλωρίδασ, όςο
και ςτθ διαμόρωωςθ τθσ βλάςτθςθσ. Σι παράγοντεσ του κλίματοσ που επθρεάηουν και κακορίηουν
τθν ανάπτυξθ τθσ δαςικισ βλάςτθςθσ είναι θ κερμοκραςία και οι υδατικζσ ςυνκικεσ. Ζτςι, για το
χαρακτθριςμό του κλίματοσ μιασ περιοχισ χρθςιμοποιοφμε τα παραπάνω κλιματικά ςτοιχεία για τον
υπολογιςμό αρικμοδεικτϊν και τθν απεικόνιςθ των ςχετικϊν κλιματικϊν διαγραμμάτων.

Σχιμα 1-1. Κατάταξθ ςτακμϊν ςτο βιοκλιματικό διάγραμμα του EMBERGER για τθν Ελλάδα
(Μαυρομμάτθσ Γ. 1980).

Πε τον όρο βιοκλίμα, εννοοφμε τθ ςφνκεςθ των κλιματικϊν παραγόντων που ζχουν πρωταρχικι
ςθμαςία για τθ βλάςτθςθ και τθ ςυςχζτιςι τουσ με αυτι. Για τθν Ελλάδα χρθςιμοποιοφμε κυρίωσ
τθν μζκοδο κατάταξθσ των βιοκλιματικϊν ορόωων (Emberger), για τθν οποία ζχουν γίνει
βιοκλιματικά διαγράμματα με τουσ υπάρχοντεσ ςτακμοφσ (ΠΑΩΦΣΠΠΑΨΘΧ 1980) (Χχιμα 1-1).
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1.2.6 Γεωλογικζσ, Ρετρογραφικζσ και Εδαφικζσ Συνκικεσ
Κα πρζπει να περιγραωοφν οι Γεωλογικζσ και Ρετρογραφικζσ ςυνκικεσ τθσ περιοχισ που ζχει
υποςτεί τθν καταςτροωι, με βάςθ τα ςτοιχεία που δίνονται από τουσ γεωλογικοφσ χάρτεσ ΛΓΠΕ,
κλίμακασ 1:50000. Είναι γνωςτό ότι θ γεωλογία και θ πετρογραωία μιασ περιοχισ ςχετίηεται με τθν
ανάπτυξθ τθσ βλάςτθςθσ (μελλοντικι εγκατάςταςθ). Επίςθσ βοθκά ςτο να εκτιμθκεί και θ
καταςκευι ι μθ καταςκευι αντιδιαβρωτικϊν και αντιπλθμμυρικϊν ζργων.
Ζνα άλλο ςθμαντικό ςτοιχείο που πρζπει να καταγραωεί ςτθν περιοχι είναι θ κατάςταςθ του
εδάφουσ ι οι Εδαφικζσ ςυνκικεσ. Δθλαδι να αναωερκοφν οι υπάρχοντεσ τφποι εδαωϊν, θ
μθχανικι τουσ ςφςταςθ, οι χθμικζσ τουσ ιδιότθτεσ, θ οξφτθτα (pH) και οτιδιποτε ςχετικό με τθν
υδατοϊκανότθτα και τθ διθκθτικότθτά τουσ. Ψο βάκοσ του εδάωουσ περιγράωεται με βάςθ τθν εξισ
κλίμακα:






Υολφ αβακζσ < 15 εκατοςτά
Αβακζσ 16 –30 εκατοςτά
Πζτρια βακφ 31 –60 εκατοςτά
Βακφ 61 –120 εκατοςτά
Υολφ βακφ > 120 εκατοςτά

Ζχοντασ λάβει όλθ τθν προθγοφμενθ πλθροωορία μπορεί να εκτιμθκεί θ κατάςταςθ του εδάωουσ
από τθν πλευρά τθσ διάβρωςθσ και να ςθμειϊνεται θ αναγκαιότθτα λιψθσ ειδικϊν μζτρων για τθν
ανάςχεςι τθσ.
Ψα ςτοιχεία που αναωζρονται παραπάνω μποροφν να προζλκουν είτε από τουσ εδαωολογικοφσ
χάρτεσ τθσ Δαςικισ Ωπθρεςίασ που βρίςκονται ςτθν Δ/νςθ Χαρτογράωθςθσ τθσ Ειδικισ Γραμματείασ
Δαςϊν, είτε και από ςχετικι βιβλιογραωία και προςωπικζσ εκτιμιςεισ. Χε περίπτωςθ που δεν
υπάρχει αναωορά για τθν περιοχι που ζχει υποςτεί καταςτροωι ςτα προθγοφμενα, τότε κα πρζπει
να γίνουν ειδικζσ εργαςίεσ πεδίου από εξειδικευμζνο προςωπικό, δθλαδι διάνοιξθ εδαωοτομϊν για
τθν περιγραωι των οριηόντων του εδάωουσ και λιψθ δειγμάτων για εργαςτθριακζσ αναλφςεισ.
Πετά από μια πυρκαγιά τα ςτοιχεία που ζχουν τθ μεγαλφτερθ απϊλεια είναι ο οργανικόσ άνκρακασ
και το άηωτο και πικανϊσ θ μθχανικι ςφςταςθ λόγω τθσ απϊλειασ του άνκρακα (Certini G., 2005).

1.2.7 Φυτοκοινωνιολογικζσ Συνκικεσ – Οικολογικι Κατάταξθ
Βλάςτθςθ - Χλωρίδα – Υανίδα
Βλάςτθςθ:
Χτο ςθμείο αυτό κα πρζπει να γίνει αρχικά μια αναωορά για τθν καμζνθ περιοχι ςε ποιά ηϊνθ
βλάςτθςθσ βρίςκεται.
Χτθν Ελλάδα με βάςθ τθν ταξινόμθςθ Braun - Blanquet διαμορωϊνονται πζντε ηϊνεσ βλάςτθςθσ
(Ρτάωθσ, 1973):
 Ευμεςογειακι (Quercetalia ilicis) (0 μ.- 600 μ.)
 Παραμεςογειακι (Quercetalia pubescentis) (600 μ. - 1200 μ.)
 Ηϊνθ δαςϊν οξυάσ (Fagetalia) (800μ.-1600μ.)
 Ηϊνθ ψυχρόβιων κωνοφόρων (Vaccinio picetalia) (1600 μ. – 1700 μ.)
 Εξωδαςικι ι αλπικι ηϊνθ (Astragalo) (1700 μ. – 2900 μ.)
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Χτθ ςυνζχεια κα γίνει καταγραωι ανάλογα με τισ ωυτοδιαπλάςεισ π.χ. Καμνϊνεσ ωρυγάνων,
Καμνϊνεσ ςκλθρόωυλλων αειωφλλων - πλατυωφλλων (μακία), Δάςθ Χαλεπίου Υεφκθσ (Pinus
halepensis), Δάςθ Ξεωαλλθνικισ Ελάτθσ (Abies cephalonica), Δάςθ Δρυόσ (κυρίωσ Χνοϊδουσ Δρυόσ
Querqus pubescens), κυρίωσ ςε μίξθ με Χαλζπιο κ.λπ., κακϊσ και ποιζσ από αυτζσ τισ διαπλάςεισ
διαμορωϊνουν το μεγαλφτερο μζροσ του τοπίου τθσ περιοχισ.

Χλωρίδα
Ο όροσ χλωρίδα μπορεί να ζχει και πιο περιοριςμζνθ ςθμαςία: να αναωζρεται ςτο ςφνολο των
ωυτϊν που αυτοωφονται ςε μια οριςμζνθ γεωγραωικι περιοχι2 (π.χ. μεςογειακι χλωρίδα) ι ςε ζνα
οριςμζνο γεωμορωολογικό περιβάλλον (π.χ. αλπικι χλωρίδα, χλωρίδα των ερειπίων, τροπικι
χλωρίδα, χλωρίδα των τελμάτων ι των εριμων). Ππορεί ακόμα να αωορά μία οριςμζνθ περίοδοσ
του ζτουσ (π.χ. του κζρουσ ι χειμερινι χλωρίδα) ι ακόμα οριςμζνεσ γεωλογικζσ περιόδουσ (π.χ.
χλωρίδα τθσ λικανκρακοωόρου).
Άρα κα πρζπει να γίνει μία αναωορά για τθν χλωρίδα, ϊςτε να αναωερκοφν τα αυτοωυοφμενα
ωυτά, αλλά και τα πικανά ενδθμικά, προςτατευόμενα και ςπάνια είδθ ωυτϊν που υπάρχουν ςτθν
περιοχι, ϊςτε να προςτατευκοφν από ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ, αλλά και από πικανά ζργα που
κα γίνουν για τθν αποκατάςταςθ τθσ καμζνθσ περιοχισ.
Ρανίδα είναι το ςφνολο των διαωόρων ηωικϊν ειδϊν που ηουν ςε μια κακοριςμζνθ περιοχι, ς’ ζνα
οριςμζνο περιβάλλον3. Σ όροσ ζτςι αποκτά βιογεωγραωικι και οικολογικι ςθμαςία.
Θ ποικιλία και ο πλοφτοσ τθσ πανίδασ εξαρτϊνται από τον αρικμό των ηωικϊν ειδϊν που είναι
εξομοιωμζνα από τισ ίδιεσ απαιτιςεισ τθσ ηωισ. Θ πανίδα ζχει ςτενι ςχζςθ με τθν ποιότθτα και τθν
ποςότθτα τθσ βλάςτθςθσ, με το κλίμα και το περιβάλλον. Χ’ ζνα περιβάλλον πρζπει να υπάρχει
«βιολογικι ιςορροπία» ανάμεςα ςτουσ ηωικοφσ και ωυτικοφσ οργανιςμοφσ, θ οποία αν κάποτε
διαταραχτεί π.χ. από πυρκαγιά, αργεί πολφ να αποκαταςτακεί. Ψα ωυτά ξαναωυτρϊνουν και τα ηϊα
επιςτρζωουν ςιγά – ςιγά, αλλά το δάςοσ δεν αποκτά τθν ωυςικι του ιςορροπία.
Θ πανίδα ςυνδζεται με τθν χλωρίδα, γιατί τα ωυτά, είναι απολφτωσ αναγκαία για τθ ηωι των ηϊων.
Θ ευκφνθ του ανκρϊπου είναι μεγάλθ για τθ μείωςθ, αλλά και αλλοίωςθ τθσ πανίδασ και τθσ
χλωρίδασ (πυρκαγιζσ, τουριςμόσ, εγκαταςτάςεισ για χειμερινά ακλιματα, ρφπανςθ, παράνομο
κυνιγι, εξόντωςθ βλαβερϊν ηϊων κ.λπ.)
Οόγω των παραπάνω γίνεται αναγκαία θ καταγραωι τθσ πανίδασ για να υπάρξει θ μζριμνα για τθν
προςταςία των ειδϊν αυτισ, αλλά και για τθ ςχζςθ τθσ με τθ βλάςτθςθ που πικανά κα
εγκαταςτακεί ςτθν περιοχι.

2
3

Υθγι Σρολογία: http://www.eionet.europa.eu.
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B1
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1.3 Διαχείριςθ – ςυγκομιδι του ιςτάμενου ξυλϊδουσ κεφαλαίου
Γαβριιλ Ξανκόπουλοσ
E-mail: gxnrtc@fria.gr

1.3.1 Γενικά
Πία από τισ πρϊτεσ και ιδιαίτερα ςθμαντικζσ αποωάςεισ που πρζπει να λάβει ο διαχειριςτισ
αμζςωσ μετά τθν πυρκαγιά αωορά τθν τφχθ τθσ καμζνθσ ξυλείασ. Πία πυρκαγιά ςε ζνα υψθλό
δάςοσ, ανάλογα με τθν ζνταςι τθσ, καίει κατά κανόνα το ςφνολο ςχεδόν τθσ λεπτισ νεκρισ
βλάςτθςθσ ςτο ζδαωοσ, μικρότερο ι μεγαλφτερο ποςοςτό των κατακείμενων κορμϊν, και
ςθμαντικό μζροσ των κάμνων που βρίςκονται ςτον υπόροωο. Εάν δεν εξαπλωκεί ωσ πυρκαγιά
κόμθσ, αλλά ωσ ιπια πυρκαγιά επιωανείασ είναι δυνατό τα δζνδρα να επιβιϊςουν, αλλά εάν ζχει
ςχετικά υψθλι ζνταςθ μπορεί να προκαλζςει νζκρωςθ μερικϊν ι και όλων των δζνδρων ακόμθ και
αν οι ωλόγεσ δεν ωκάςουν ςτθν κόμθ. Εάν εξαπλωκεί ωσ πυρκαγιά κόμθσ καίει και τθ λεπτι
ηωντανι βλάςτθςθ του ανωρόωου, δθλαδι βελόνεσ και λεπτά κλαδιά. Ψότε, μετά το πζραςμα τθσ
πυρκαγιάσ, ςτο καμζνο δάςοσ ςτζκονται οι ιςτάμενοι κορμοί των δζνδρων, με λιγότερα ι
περιςςότερα κλαδιά. Θ υπάρχουςα διαωοροποίθςθ τθσ βλάςτθςθσ ςτο χϊρο, οι αλλαγζσ τθσ
τοπογραωίασ και των λοιπϊν ςυνκθκϊν (θμζρα - νφκτα, μεταβολι υγραςίασ, αλλαγζσ διεφκυνςθσ
και ζνταςθσ του ανζμου) κατά τθ διάρκεια εξζλιξθσ μια μεγάλθσ πυρκαγιάσ ζχουν κατά κανόνα ςαν
αποτζλεςμα να μεταβάλλεται θ ςυμπεριωορά τθσ πυρκαγιάσ και επομζνωσ και τα οικολογικά
αποτελζςματά τθσ ςτο χϊρο. Είναι ςυχνό ωαινόμενο μζςα ςτθν τελικι περίμετρο τθσ πυρκαγιάσ να
παραμζνουν άκαυτεσ ι ελαωρά καψαλιςμζνεσ «νθςίδεσ» δζνδρων ςτισ οποίεσ ο διαχειριςτισ
πρζπει να αωιερϊςει ιδιαίτερθ προςοχι.

1.3.2 Ρικανότθτα επιβίωςθσ δζνδρων μζςα ςτθν καμζνθ περιοχι
Είναι προωανζσ ότι εάν ζνα δζνδρο μπορεί να επιβιϊςει τθσ πυρκαγιάσ είναι επικυμθτό να
παραμείνει ιςτάμενο τόςο για αιςκθτικοφσ λόγουσ, όςο και για να προςωζρει προςταςία του
εδάωουσ και ςπόρο για τθν αναγζννθςθ τθσ ςυςτάδασ. Ψα ιςτάμενα νεκρά δζνδρα κατά κανόνα
καψαλίηονται μόνο εξωτερικά (ωλοιόσ) οπότε εωόςον γίνει ςυγκομιδι ςε εφλογο χρόνο θ ξυλεία
τουσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί, κυρίωσ ςε εωαρμογζσ όπου δεν ενοχλεί το εξωτερικό τουσ
μαφριςμα. Επομζνωσ είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό να μπορεί ο διαχειριςτισ να προβλζψει αν ζνα
δζνδρο κα επιβιϊςει ι όχι. Για το ςκοπό αυτό ζχουν δθμιουργθκεί ζνα πλικοσ μοντζλων
(εξιςϊςεων) αλλά και κανόνων που προςπακοφν να προβλζψουν τθν πικανότθτα επιβίωςθσ ενόσ
δζνδρου από εφκολα μετριςιμα χαρακτθριςτικά αμζςωσ μετά τθν πυρκαγιά (Ryan 1983, Ryan and
Reinhardt 1988). Τμωσ, τα μοντζλα αυτά διαωζρουν ανάλογα με το κάκε δαςικό είδοσ. Ζτςι,
παραδείγματοσ χάριν, είδθ με ςχετικά επιωανειακζσ ρίηεσ και λεπτό ωλοιό όπωσ θ ελάτθ είναι
ιδιαίτερα ευαίςκθτα ςε νζκρωςθ αν περάςει ωωτιά γφρω από τον κορμό τουσ, ζςτω και αν δεν καεί
θ κόμθ, εωόςον καεί ςε βάκοσ ο ωυλλοτάπθτασ και ο χοφμοσ. Αντίκετα, είδθ με παχφτερο ωλοιό
όπωσ θ κουκουναριά είναι πολφ ανκεκτικά. Ψο μζγεκοσ του δζνδρου, ιδίωσ όςον αωορά τθ ςτθκιαία
διάμετρο, αποτελεί γενικά παράγοντα που επθρεάηει τθν πικανότθτα επιβίωςθσ κακϊσ μεγαλφτερα
δζνδρα ζχουν κατά κανόνα παχφτερο ωλοιό άρα και μόνωςθ του καμβίου από τθ κερμότθτα τθσ
ωωτιάσ. Τμωσ, ο πιο κακοριςτικόσ παράγοντασ είναι το ποςοςτό του όγκου τθσ κόμθσ που υπιρχε
πριν το πζραςμα τθσ πυρκαγιάσ το οποίο κάθκε ι νεκρϊκθκε (Crown Volume Scorched (CVS)) (Ryan
24

1982). Αυτό αωορά τόςο τισ βελόνεσ όςο και τουσ οωκαλμοφσ. Θ καφςθ των βελονϊν είναι
προωανισ ςτον παρατθρθτι όμωσ όταν κερμανκοφν αρκετά χωρίσ να καοφν παίρνουν ζνα καωετί
χρϊμα που δεν ςυνεπάγεται αναγκαςτικά ότι το κλαδί ζχει νεκρωκεί. Σι επόμενεσ παρατθριςεισ
βοθκοφν τον διαχειριςτι για να εκτιμιςει μζχρι ποιο φψοσ ζχει νεκρωκεί θ κόμθ και επομζνωσ να
εκτιμιςει το CVS.






Τταν αμζςωσ μετά το πζραςμα τθσ ωωτιάσ οι βελόνεσ ωαίνονται γυαλιςτερζσ τότε ζχουν
ωκάςει ςε κανάςιμθ κερμοκραςία. Ψόςο αυτζσ, όςο και (πικανότατα) θ κόμθ ςε φψοσ
περίπου 0,5 m υψθλότερα από αυτζσ ζχουν νεκρωκεί.
Εάν οι καψαλιςμζνεσ βελόνεσ ςτο κλαδί πζωτουν 2-3 εβδομάδεσ μετά τθν πυρκαγιά είναι
πολφ πικανόν ότι ο οωκαλμόσ ζχει επιβιϊςει και κα παραχκοφν καινοφριεσ βελόνεσ κατά
τθν επόμενθ βλαςτθτικι περίοδο.
Εάν οι βελόνεσ τείνουν να παραμζνουν ςτο κλαδί μζχρι να πζςουν από ωυςικοφσ
παράγοντεσ όπωσ ο άνεμοσ, οι οωκαλμοί και το πικανότερο και το κλαδί ζχουν πεκάνει.

Ειδικότερα όςον αωορά τα μεςογειακά πεφκα ςτθ χϊρα μασ, για τθ χαλζπιο πεφκθ (Pinus
halepensis), και κατ’ επζκταςθ για τθν τραχεία πεφκθ που είναι αρκετά όμοια, κακϊσ και για τθν
κουκουναριά (Pinus pinea) μπορεί να χρθςιμοποιθκεί θ ζρευνα του Rigolot (2004) που ςτθν
απλοφςτερθ μορωι τθσ ςυνοψίηεται ςτο παρακάτω διάγραμμα (Χχιμα 1-2) ςτο οποίο εμωανίηεται θ
εξάρτθςθ τθσ πικανότθτασ κνθςιμότθτασ από το ποςοςτό του όγκου τθσ κόμθσ που κάθκε ι
νεκρϊκθκε. Χτο διάγραμμα, που αωορά πυρκαγιζσ τθσ κερινισ περίοδου, γίνεται αντιλθπτι θ
μεγάλθ διαωορά ωσ προσ τθν πικανότθτα επιβίωςθσ μεταξφ τθσ χαλεπίου πεφκθσ και τθσ
κουκουναριάσ. Βζβαια, ςτο διάγραμμα δεν λαμβάνονται υπόψθ οι άλλεσ παράμετροι που υπάρχουν
ςε ποιο ςφνκετεσ εξιςϊςεισ που περιλαμβάνονται ςτθ ςυγκεκριμζνθ εργαςία. Ζτςι, ο Rigolot (2004)
αναωζρει ότι ζνα άτομο χαλεπίου πεφκθσ φψουσ μεγαλφτερο των 11 m με CVS μικρότερο του 70%
ζχει μεγαλφτερθ από 50% πικανότθτα κνθςιμότθτασ μόνο όταν ο ωλοιόσ του ςε φψοσ 0,5 m από το
ζδαωοσ, ζχει απανκρακωκεί τελείωσ ςε βακμό που να μθν αναγνωρίηεται θ μορωι και τα
χαρακτθριςτικά του.

Σχιμα 1-2. Ρικανότθτα κνθςιμότθτασ ατόμων χαλεπίου πεφκθσ (Pinus halepensis) και
κουκουναριάσ (Pinus pinea) μετά από πυρκαγιά ωσ αποτζλεςμα τθσ νζκρωςθσ ποςοςτοφ (%) του
όγκου τθσ κόμθσ τουσ (Rigolot 2004)
25

Εν κατακλείδι, ζνασ γενικότεροσ κανόνασ όςον αωορά τα κωνοωόρα, είναι ότι εωόςον το CVS είναι
μικρότερο από 40% και δεν υπάρχουν ςθμάδια ζντονθσ απανκράκωςθσ του ωλοιοφ ςτο πρϊτο μιςό
μζτρο από το ζδαωοσ θ πικανότθτα επιβίωςθσ είναι καλι και το δζνδρο πρζπει να παραμείνει
ιςτάμενο για να αποτελζςει προςταςία και μελλοντικό ςπορζα για τθν περιοχι.

1.3.3 Αποφάςεισ για τθν τφχθ των ιςτάμενων δζνδρων μετά τθν πυρκαγιά
Ψα κριτιρια για τθν απόωαςθ κοπισ και απομάκρυνςθσ των καψαλιςμζνων δζνδρων μετά τθν
πυρκαγιά είναι αρκετά ςφνκετα και δεν περιορίηονται μόνο ςτθν εκτίμθςθ τθσ πικανισ
κνθςιμότθτασ των δζνδρων. Ζτςι, για να αποωαςιςκεί ορκολογικά θ τφχθ τθσ ιςτάμενθσ ξυλείασ
μετά από πυρκαγιά πρζπει να λθωκοφν υπόψθ μια ςειρά από παράγοντεσ, όπωσ:









Υροβλιματα διάβρωςθσ του εδάωουσ,
Δυςκολία ςτθ ωυςικι αναγζννθςθ του δάςουσ,
Εξζλιξθ κινδφνου πυρκαγιάσ ςτθν αναγεννϊμενθ ςυςτάδα,
Υοςοςτό των ιςτάμενων δζνδρων που νεκρϊκθκαν,
Πζςα και μζκοδοι απομάκρυνςθσ τθσ ξυλείασ,
Σικονομικό όωελοσ από τθν απόλθψθ τθσ ξυλείασ,
Υικανι ενίςχυςθ τθσ τάςθσ για εμπρθςμοφσ με κίνθτρο τθν απόλθψθ ξυλείασ, και
Γενικότερα τα διάωορα τοπικά κοινωνικά προβλιματα

Θ εκτίμθςθ τθσ ςθμαςίασ αυτϊν των παραγόντων διευκολφνεται εάν λθωκοφν υπόψθ τα
προκφπτοντα οωζλθ αλλά και τα πικανά αρνθτικά ςτοιχεία και αξιολογθκεί κατά περίπτωςθ θ
ςχετικι ςθμαςία τουσ. Ειδικότερα, από τθ ςυγκομιδι τθσ ιςτάμενθσ καμζνθσ ξυλείασ προκφπτουν
ςθμαντικά οωζλθ:










Αφξθςθ εδαωοκάλυψθσ και προςταςίασ του εδάωουσ από τα υπολείμματα των υλοτομιϊν,
Πείωςθ τθσ διάβρωςθσ που προκαλείται από το αυξθμζνο μζγεκοσ των ςταγόνων βροχισ
που ςυςςωματοφμενεσ αποκτοφν ορμι, κατερχόμενεσ κατά μικοσ των ιςτάμενων δζνδρων,
Ψαχφτερθ διάςπαςθ του υδρόωοβου ςτρϊματοσ, κυρίωσ όταν αυτό είναι ςε βάκοσ
μικρότερο των 10 cm, κατά τθ διεξαγωγι των εργαςιϊν μετατόπιςθσ του ξφλου, με
παράλλθλθ βελτίωςθ τθσ διθκθτικισ ικανότθτασ του εδάωουσ,
Πείωςθ του υψθλοφ κινδφνου μελλοντικισ πυρκαγιάσ, ιδιαίτερα όταν θ ελάχιςτθ διάμετροσ
τθσ προσ απόλθψθ ξυλείασ είναι αρκετά μικρι (<8 cm),
Εξαςωάλιςθ οικονομικϊν πόρων από τθ διάκεςθ τθσ ξυλείασ, αναγκαίων για τθ λιψθ
προςτατευτικϊν μζτρων για τθν αποκατάςταςθ τθσ καμζνθσ περιοχισ,
Εξαςωάλιςθ εργαςίασ για μζροσ του πλθκυςμοφ τθσ περιοχισ,
Εξαςωάλιςθ ξυλείασ για εργοςτάςια ξυλείασ, αποκικεσ καυςοξφλων αλλά και για τουσ
κατοίκουσ τθσ περιοχισ και
Αποτροπι κινδφνου για μελλοντικοφσ επιςκζπτεσ από τθν αιωνίδια πτϊςθ ιςτάμενων
καμζνων δζνδρων εξαιτίασ ανζμων, χιονιοφ ι απλά ςιψθσ.

Υαράλλθλα όμωσ είναι δυνατό να εμωανιςκοφν και προβλιματα και κίνδυνοι από τθ ςυγκομιδι τθσ
ιςτάμενθσ καμζνθσ ξυλείασ, όπωσ αυτοί που προζρχονται από τθ μθ ορκολογικι διαχείριςθ τθσ
καμζνθσ ξυλείασ και ειδικά από τθ μθ προςαρμογι των εωαρμοηόμενων μεκόδων ςυγκομιδισ του
ιςτάμενου ξυλϊδουσ όγκου ςτισ εκάςτοτε ιδιαίτερεσ κλιματεδαωικζσ ςυνκικεσ:
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Ζντονθ μθχανοποίθςθ των ςυγκομιςτικϊν εργαςιϊν που προκαλεί αφξθςθ τθσ διάβρωςθσ
του εδάωουσ, ιδίωσ όταν υπάρχει ζντονθ κλίςθ τουσ εδάωουσ,
Υλιρθσ απομάκρυνςθ των μεγάλων κορμϊν ςυμβάλλει αρνθτικά ςτθν ανόρκωςθ του
οικοςυςτιματοσ, αωοφ αυτοί οι κορμοί βραχυπρόκεςμα αποτελοφν ευνοϊκά
μικροπεριβάλλοντα για τθν ανάπτυξθ τθσ ωυςικισ αναγζννθςθσ και μακροπρόκεςμα
βοθκοφν ςτον εμπλουτιςμό του εδάωουσ με άηωτο, το οποίο απελευκερϊνουν με τθ ςιψθ
τουσ.

Σ διαχειριςτισ λοιπόν πρζπει να ςυνυπολογίςει όλουσ τουσ ανωτζρω παράγοντεσ και να
αποωαςίςει τθν τφχθ τθσ ιςτάμενθσ νεκρισ ξυλείασ. Αρχικό μζλθμα είναι θ απόωαςθ για τθν ανάγκθ
καταςκευισ αντιπλθμμυρικϊν ζργων οπότε όλοι ι μζροσ των ιςτάμενων κορμϊν πρζπει να διατεκεί
για το ςκοπό αυτό. Αυτι θ απόωαςθ αναλφεται ςε επόμενο κεωάλαιο. Γενικά πάντωσ θ ανάγκθ είναι
μικρότερθ ςε αςβεςτολικικά εδάωθ όπου υπάρχει ευκολότερθ διείςδυςθ του νεροφ ςτο ζδαωοσ
(υπό τθν προχπόκεςθ να μθν ζχει δθμιουργθκεί ιςχυρά υδρόωοβο ςτρϊμα λόγω τθσ πυρκαγιάσ) και
ςε εδάωθ με μικρζσ κλίςεισ. Θ τοποκζτθςθ κορμϊν κατά μικοσ των ιςοχψϊν, όπου χρειάηεται είναι
αποτελεςματικότερθ τθσ δθμιουργίασ κλαδοςωρϊν. Σι κλαδοςωροί αωενόσ δεν προςωζρουν
αποτελεςματικι προςταςία, κακϊσ τα κλαδιά δεν ζρχονται ςε πλιρθ επαωι με το ζδαωοσ,
αωετζρου, ακριβϊσ λόγω αυτισ τθσ ζλλειψθσ επαωισ τα κλαδιά αργοφν να ςαπίςουν και επομζνωσ
αυξάνουν τον κίνδυνο μελλοντικισ πυρκαγιάσ για τθν αναγεννϊμενθ βλάςτθςθ. Υρόβλθμα επίςθσ
υπάρχει όταν επιτραπεί ςτον τοπικό πλθκυςμό να ςυλλζξει καυςόξυλα χωρίσ να τεκοφν
προδιαγραωζσ. Ξατά κανόνα ρίπτονται και απομακρφνονται οι μεγάλοι κορμοί αλλά αωινονται τα
κλαδιά με αρνθτικά αποτελζςματα για τον μελλοντικό κίνδυνο. Πία πικανι προδιαγραωι μπορεί να
είναι να απαιτθκεί (παράλλθλα με τθ λιψθ των καυςοξφλων) θ κοπι των κλαδιϊν ςε μικρά τεμάχια,
μικουσ περίπου 0,5 – 0,7 m, ϊςτε να ζρχονται ςε επαωι με το ζδαωοσ.
Θ χαμθλι ηιτθςθ ξυλείασ ςτθ χϊρα μασ για πολλά ζτθ υπιρξε αρνθτικόσ παράγοντασ για τθ διάκεςθ
τθσ καμζνθσ ιςτάμενθσ ξυλείασ. Πε τθν παροφςα οικονομικι κρίςθ και τθν ανάγκθ για καυςόξυλα
ςε αντικατάςταςθ του πετρελαίου, θ ηιτθςθ αυξικθκε. Σι αποωάςεισ λοιπόν του διαχειριςτι
πρζπει να λαμβάνουν υπόψθ τθν οικονομικι, αλλά και κοινωνικι πραγματικότθτα. Τςον αωορά τθν
τελευταία, εκτόσ από τθν ανάγκθ κάλυψθσ των αναγκϊν ςε καυςόξυλα του τοπικοφ πλθκυςμοφ
αλλά και ςε βιομθχανικι ξυλεία των τοπικϊν πριςτθρίων κλπ., και τθσ προςωοράσ εργαςίασ, πρζπει
να ςυνεκτιμάται και θ πικανότθτα τα οωζλθ να δθμιουργοφν κίνδυνο για μελλοντικοφσ εμπρθςμοφσ.
Εάν υπάρχουν βάςιμεσ τζτοιεσ υποψίεσ, αυτζσ μποροφν να επθρεάςουν τθν απόωαςθ του
διαχειριςτι για τθ διάκεςθ τθσ ιςταμενθσ ξυλείασ. Θ καλφτερθ λφςθ βζβαια είναι θ κανονικι
διαχείριςθ των δαςϊν με τθν απόλθψθ του προβλεπόμενου λιμματοσ, ϊςτε και ξυλεία να υπάρχει
διακζςιμθ και να αποτελεί το δάςοσ χϊρο εργαςίασ μζρουσ του πλθκυςμοφ.
Επίςθσ, ο διαχειριςτισ, όταν εκτιμιςει ότι δεν υπάρχει ανάγκθ για αντιδιαβρωτικά ζργα και
αποωαςίςει να διατεκεί θ μεγάλων διαςτάςεων ξυλεία, πρζπει να ωροντίςει να παραμείνει ςτθν
καμζνθ περιοχι ζνασ αρικμόσ περίπου 10 νεκρϊν ιςτάμενων δζνδρων ανά εκτάριο που κεωρείται
ότι είναι ο ελάχιςτοσ αποδεκτόσ για τθν υποςτιριξθ τθσ άγριασ πανίδασ. Ψα δζνδρα αυτά πρζπει να
είναι μακριά από δρόμουσ και μονοπάτια για λόγουσ αςωάλειασ. Επίςθσ, πρζπει να προβλεωτεί θ
διατιρθςθ επαρκοφσ αρικμοφ κατακείμενων κορμϊν που ςε επαωι με το ζδαωοσ ςιπονται
ςταδιακά απελευκερϊνοντασ κρεπτικά ςυςτατικά και δθμιουργϊντασ ευνοϊκά μικροπεριβάλλοντα
για τθν ανάπτυξθ τθσ ωυςικισ αναγζννθςθσ. Ενδεικτικά αναωζρεται ότι θ ποςότθτα νεκροφ ξφλου
που μετά τθ ρίψθ ςτο ζδαωοσ πρζπει να παραμείνει εκεί πρζπει να ωκάνει το 5-10 m3/ha.
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Ζνα επιπλζον ςτοιχείο που πρζπει να λάβει υπόψθ του ο διαχειριςτισ είναι ο χρόνοσ απόλθψθσ τθσ
ιςτάμενθσ καμζνθσ ξυλείασ. Για να είναι αξιοποιιςιμο το ξφλο για πριςτι ξυλεία επιβάλλεται θ
ςυγκομιδι του να γίνει ςε διάςτθμα 1-2 μθνϊν μετά τθν πυρκαγιά και να ακολουκιςει γριγορθ
αποωλοίωςθ και προςταςία με εντομοκτόνα. Ψο μζςο χρονικό διάςτθμα των εννζα μθνϊν μετά τθ
ωωτιά που από ζρευνα ςτθν Ελλάδα προζκυψε ότι απαιτείται ςτθν πράξθ, μπορεί να καλφψει ςε
αρκετζσ περιπτϊςεισ το κρίςιμο χρονικό διάςτθμα μζχρι τθν ερχόμενθ άνοιξθ μετά τθν πυρκαγιά,
οπότε το ξφλο κρίνεται κατάλλθλο και ςυνιςτάται για ςτρωτιρεσ ςιδθροδρόμων, παςςάλουσ
περιωράξεων και καλλιεργειϊν, ςτφλουσ ΔΕΘ - ΣΨΕ, για τθ ναυπθγικι και για πατϊματα φςτερα από
αυςτθρι διαλογι.

Σχιμα 1-3. Διάγραμμα τθσ διαδικαςίασ για τθ λιψθ αποφάςεων για τθν διαχείριςθ των
ιςτάμενων δζνδρων ςτθν καμζνθ ζκταςθ μετά από πυρκαγιά (Ξανκόπουλοσ κ.α. 2007).

Ψο ανωτζρω διάγραμμα (Χχιμα 1-3) οπτικοποιεί ςε μεγάλο βακμό τθ λογικι διαδικαςία προσ
βοικεια του διαχειριςτι. Υάντωσ, θ πολυπλοκότθτα των ανωτζρω κάνει αρκετά δφςκολθ τθ λιψθ
αποωάςεων για τθν τφχθ τθσ ιςτάμενθσ ξυλείασ. Για το ςκοπό αυτό ζχει δθμιουργθκεί παλαιότερα,
ςτα πλαίςια ερευνθτικοφ προγράμματοσ, ςφςτθμα υποςτιριξθσ λιψθσ αποωάςεων που
επικαιροποιθμζνο κα είναι ςφντομα διακζςιμο ςτον ιςτότοπο του Λνςτιτοφτου Πεςογειακϊν και
Δαςικϊν Σικοςυςτθμάτων και Ψεχνολογίασ Δαςικϊν Υροϊόντων (www.fria.gr) (ανκόπουλοσ κα.
2007).
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1.4 Αντιδιαβρωτικά και Αντιπλθμμυρικά μζτρα και ζργα μετά από πυρκαγιζσ
Ακανάςιοσ Μπουρλζτςικασ και Γεϊργιοσ Μπαλοφτςοσ
E-mail: mpat@fria.gr

1.4.1 Επείγοντα αντιδιαβρωτικά και αντιπλθμμυρικά μζτρα και ζργα μετά από πυρκαγιά
Θ εκδιλωςθ δαςικισ πυρκαγιάσ ςε μια περιοχι ζχει ςοβαρότατεσ οικονομικζσ, κοινωνικζσ,
περιβαλλοντικζσ, οικολογικζσ, αιςκθτικζσ, πολιτιςτικζσ κ.λ.π. επιπτϊςεισ ς’ αυτι και ςτουσ
κατοίκουσ που διαμζνουν κατάντθ τθσ καμζνθσ περιοχισ. Πε τθν καταςτροωι τθσ βλάςτθςθσ από
τθν πυρκαγιά επζρχεται μια βίαιθ διαωοροποίθςθ ςτο ςφνολο των ιςορροπιϊν τθσ καμζνθσ
περιοχισ. Ξι αυτό ςυμβαίνει επειδι, μετά τθν εκδιλωςθ μιασ πυρκαγιάσ επθρεάηονται θ χλωρίδα
και θ πανίδα τθσ περιοχισ, οι ωυςικζσ και χθμικζσ ιδιότθτεσ του εδάωουσ τθσ, κακϊσ επίςθσ θ
ποιότθτα του νεροφ και του αζρα. Επιπλζον, επθρεάηονται οι εργαςίεσ και τα ειςοδιματα των
κατοίκων, οι κοινωνικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ, θ ψυχικι τουσ υγεία, θ πολιτιςτικι τουσ κλθρονομιά
κλπ.
Τςον αωορά ςτθν υδρολογικι ςυμπεριωορά τθσ καμζνθσ περιοχισ, οι δυςμενείσ επιπτϊςεισ μιασ
πυρκαγιάσ ςτθ βλάςτθςθ και ςτο ζδαωοσ τθσ λεκάνθσ όπου εκδθλϊνεται, αλλάηουν τελείωσ τουσ
μθχανιςμοφσ μεταςχθματιςμοφ τθσ βροχισ ςε απορροι ςτο υδρογραωικό τθσ δίκτυο που
επικρατοφςαν ςτθν αρχι και δθμιουργοφν νζεσ ςυνκικεσ, που οδθγοφν ςτθν εκδιλωςθ πλθμμφρασ,
ακόμα και από φψθ βροχισ μικρισ ςχετικά περιόδου επαναωοράσ, με πολλζσ επιπτϊςεισ ςτισ
γεωργικζσ και κατοικθμζνεσ περιοχζσ κατάντθ αυτισ.
Χτθν Ελλάδα, οι δαςικζσ πυρκαγιζσ ςτθν πλειοψθωία τουσ εκδθλϊνονται τθν περίοδο Λουλίου –
Χεπτεμβρίου και δυςτυχϊσ οι ωκινοπωρινζσ βροχζσ μπορεί να αρχίςουν και από τον Σκτϊβριο.
Ξατά ςυνζπεια, ο χρόνοσ για μια αποτελεςματικι μελζτθ αντιδιαβρωτικισ προςταςίασ των καμζνων
εδαωϊν αλλά και αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ των κατοικθμζνων και γεωργικϊν περιοχϊν, ςτα
κατάντθ τθσ καμζνθσ απορροισ, είναι περιοριςμζνοσ. Ζτςι, οι τεχνικοί των υπεφκυνων ωορζων
καλοφνται ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα και ανάλογα με τισ ειδικζσ ςυνκικεσ κάκε περιοχισ να
προτείνουν διάωορα μζτρα ι/και ζργα προκειμζνου να διαςωαλίςουν τθν προςταςία των εδαωϊν
και τθν εξομάλυνςθ των επιπτϊςεων από πλθμμφρεσ. Ψισ περιςςότερεσ ωορζσ όμωσ όλα αυτά τα
μζτρα και ζργα ζχουν υψθλοφσ προχπολογιςμοφσ. Ξατά ςυνζπεια, ανάλογα με τθν ζκταςθ των
καμζνων περιοχϊν, πριν τθ λιψθ οποιονδιποτε μζτρων, επιβάλλεται από τουσ κεςμοκετθμζνουσ
τοπικοφσ ωορείσ, με τθ ςυνδρομι βεβαίωσ και των ειδικϊν επιςτθμόνων, μία ιεράρχθςθ των
περιοχϊν επζμβαςθσ ανάλογα με τον κίνδυνο απϊλειασ ανκρϊπινων ηωϊν και απϊλειασ
περιουςιϊν από πλθμμφρεσ που μποροφν να εκδθλωκοφν από ιςχυρζσ βροχοπτϊςεισ μετά τθν
πυρκαγιά.
Ξατόπιν των ανωτζρω και προκειμζνου να γίνει μια μελζτθ αντιδιαβρωτικϊν και αντιπλθμμυρικϊν
ζργων όςο το δυνατόν πιο λειτουργικι, πιο αποτελεςματικι και ίςωσ και πιο οικονομικι, κα πρζπει
ο υπεφκυνοσ τεχνικόσ ωορζασ εκπόνθςθσ αυτισ να ακολουκεί τα παρακάτω βιματα:




Εκτίμθςθ τθσ επικινδυνότθτασ κάκε καμζνθσ περιοχισ,
Υροςδιοριςμόσ του ςτόχου αποκατάςταςθσ για κάκε κζςθ με τθν αναωορά των κφριων
κατθγοριϊν μζτρων και ζργων ανά κζςθ,
Ανάλυςθ των επιμζρουσ ζργων κάκε κατθγορίασ και προςδιοριςμόσ των πλζον κατάλλθλων,
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Σικονομικι δυνατότθτα για τθν εωαρμογι των προτεινόμενων ζργων, κακϊσ επίςθσ και
ανάλυςθ του κόςτουσ ςυντιρθςθσ αυτϊν,
Αναμενόμενθ αποτελεςματικότθτα των προτεινόμενων ζργων.

1.4.2 Υδρολογικι ςυμπεριφορά λεκάνθσ απορροισ μετά από πυρκαγιά
Θ ςθμαςία τθσ βλάςτθςθσ ςε μια λεκάνθ απορροισ και θ διαωοροποίθςθ των τιμϊν τθσ απορροισ
μετά τθν απομάκρυνςι τθσ, απαςχόλθςε τουσ ερευνθτζσ από πολφ παλιά. Υροκειμζνου να
προχωριςουμε ςε μια ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ αντιμετϊπιςθσ του προβλιματοσ και να
προτείνουμε τα κατάλλθλα μζτρα ι/και ζργα, κα πρζπει να γνωρίηουμε κάποια ςτοιχεία αναγκαία
για τθν κατανόθςθ του τι πραγματικά ςυμβαίνει μετά από τθν εκδιλωςθ τθσ πυρκαγιάσ ςε μια
περιοχι. Δθλαδι γιατί και πϊσ μεταβάλλονται οι παράμετροι του υδρολογικοφ ιςοηυγίου μιασ
καμζνθσ λεκάνθσ απορροισ.
Ενδεικτικά αναωζρουμε ότι o Hibbert (1967) παρουςίαςε τα αποτελζςματα 39 πειραμάτων και
μελετϊν τθσ επίδραςθσ τθσ μεταβολισ τθσ δαςικισ κάλυψθσ ςτθν προςωορά του νεροφ. Υιο
αναλυτικά, κατά τον πρϊτο χρόνο τθσ πλιρουσ αποδάςωςθσ θ χειμαρρικι απορροι αυξάνει μεταξφ
34 mm και 450 mm. Ζνα πρακτικά ανϊτατο όριο είναι μια αφξθςθ 4,5 mm κάκε χρόνο για κάκε μία
ποςοςτιαία μονάδα μείωςθσ τθσ δαςικισ βλάςτθςθσ, αλλά ςυνικωσ θ τιμι τθσ αφξθςθσ είναι
μικρότερθ τθσ μιςισ των 4,5 mm.
Ψο 1982 οι Bosch και Hewlett, από το ςτακμό δαςικϊν ερευνϊν του πανεπιςτθμίου τθσ Ψηόρτηια,
παρουςίαςαν τθν εργαςία τουσ, ςτθν οποία ακολουκϊντασ τα βιματα του Hibbert
πραγματοποίθςαν μια ςυνοπτικι περίλθψθ 94 πειραμάτων ςε λεκάνεσ απορροισ, ζτςι ϊςτε να
κακορίςουν τισ επιπτϊςεισ που επιωζρουν οι αλλαγζσ τθσ βλάςτθςθσ ςτθν απορροι και ςτθν
εξατμιςοδιαπνοι. Χτο Χχιμα 1 απεικονίηονται οι γενικζσ τάςεισ αφξθςθσ τθσ απορροισ μιασ λεκάνθσ
ςε mm με τθν αφξθςθ του ποςοςτοφ τθσ βλάςτθςθσ κωνοωόρων, ωυλλοβόλων πλατυωφλλων και
κάμνων, που αωαιρείται (Bosch και Hewlett 1982). Ζτςι καταδεικνφεται πωσ οι επεμβάςεισ
επιωζρουν μεγαλφτερεσ αυξιςεισ όταν γίνονται ςε κωνοωόρα, μετά ςε ωυλλοβόλα πλατφωυλλα και
τζλοσ ςε κάμνουσ. Από το ίδιο Χχιμα μπορεί ακόμα να υποςτθριχκεί πωσ για κάκε 10% μείωςθ των
μορωϊν τθσ βλάςτθςθσ με τθ ςειρά που αναωζρκθκαν, αντιςτοιχεί ςε γενικζσ γραμμζσ αφξθςθ τθσ
απορροισ ίςθ με 40, 25 και 10mm, αντίςτοιχα.

Σχιμα 1: Αφξθςθ τθσ απορροισ μετά από
υλοτομικζσ επεμβάςεισ (Μπαλοφτςοσ
κ.α. 2005)

Πία ςθμαντικι παράμετροσ του υδρολογικοφ ιςοηυγίου είναι θ υδατοςυγκράτθςθ από τθ
βλάςτθςθ. Σι Kirby et al. (1991) μελετϊντασ τθν, διαπίςτωςαν ότι θ εξάτμιςθ τθσ βροχισ από τθν
κόμθ των δζντρων, διπλαςιάηει τθν εξατμιςοδιαπνοι ςε υγρζσ και εκτεκειμζνεσ λεκάνεσ απορροισ
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ςτο Plynlimon. Ψζλοσ, οι Ward και Robinson (2000) αναωζρουν ότι το ποςοςτό τθσ
υδατοςυγκράτθςθσ ςτα πλατφωυλλα είδθ κυμαίνεται από 15-20% και ςτα κωνοωόρα από 25-35%
των ςυνολικϊν κατακρθμνιςμάτων. Ζνα τόςο μεγάλο ποςοςτό «απϊλειασ» από τα ςυνολικά
κατακρθμνίςματα, επθρεάηει προωανϊσ ςθμαντικά και το μζγεκοσ τθσ απορροισ των
υδατορευμάτων τθσ υδρολογικισ λεκάνθσ.
Από τα προαναωερκζντα γίνεται αντιλθπτό πωσ παρ’ όλο που οι ζρευνεσ δεν περιείχαν βίαιθ
απομάκρυνςθ τθ βλάςτθςθσ μζςω μιασ πυρκαγιάσ, οι αλλαγζσ ςτισ τιμζσ των παραμζτρων του
υδρολογικοφ ιςοηυγίου (κυρίωσ τθσ χειμαρικισ απορροισ) των λεκανϊν απορροισ είναι ςθμαντικζσ.
Πποροφμε λοιπόν εφκολα να ςυμπεράνουμε πωσ ςτθν περίπτωςθ τθσ απομάκρυνςθσ τθσ
βλάςτθςθσ μετά από πυρκαγιά οι παρατθριςεισ αυτζσ κα πρζπει να είναι εντονότερεσ. Αυτό
οωείλεται ςτο ότι, μετά τθν πυρκαγιά, ςυμβαίνουν ςτθ λεκάνθ απορροισ οι ακόλουκεσ διεργαςίεσ
(Ππαλοφτςοσ κ.α., 2001):
1.

Δθμιουργείται υδρόωοβο ςτρϊμα εντόσ του εδάωουσ από τθν καφςθ οργανικισ ουςίασ και τθ
διείςδυςθ χθμικϊν ενϊςεων εντόσ αυτοφ. Αυτό ςυντελεί ςτθν αφξθςθ τθσ επιωανειακισ
απορροισ και ςε πλάγια κίνθςθ τθσ υπεδάωιασ απορροισ.
2. Υζωτει μεγαλφτερο φψοσ βροχισ ςτθν επιωάνεια τθσ λεκάνθσ λόγω ζλλειψθσ βλάςτθςθσ και
κατά ςυνζπεια μείωςθσ τθσ υδατοςυγκράτθςθσ.
3. Χυγκρατείται λιγότερθ υγραςία ςτθν επιωάνεια του εδάωουσ λόγω τθσ καφςθσ των
επιωανειακϊν ωυτικϊν υπολειμμάτων (ωυλλάδασ, χοφμου, κλπ.).
4. Ξατακερματίηονται τα εδαωικά ςυςςωματϊματα λόγω μεγαλφτερθσ ενζργειασ των ςταγόνων
τθσ βροχισ.
5. Πειϊνεται θ ταχφτθτα διικθςθσ τθσ βροχισ ςτο ζδαωοσ λόγω απόωραξθσ των πόρων του.
6. Δθμιουργείται επιωανειακι απορροι ςτισ πλαγιζσ τθσ λεκάνθσ.
7. Πειϊνεται θ αντίςταςθ του εδάωουσ ςτθν παράςυρςθ από τθν επιωανειακι απορροι, εξαιτίασ
τθσ ζλλειψθσ βλάςτθςθσ.
8. Διαβρϊνεται και παραςφρεται ευκολότερα το εδάωοσ από τισ πλαγιζσ τθσ λεκάνθσ προσ τα
κατάντθ και τισ κοίτεσ των υδατορευμάτων.
9. Αυξάνεται ςθμαντικά και απότομα θ υδατοςτερεοπαροχι μζςα ςτθν κοίτθ των
υδατορευμάτων.
10. Διαβρϊνονται ο πυκμζνασ και τα πρανι τθσ κοίτθσ των υδατορευμάτων και τα υλικά αυτά
μεταωζρονται προσ τα κατάντθ.
11. Ωπερχειλίηει θ πεδινι κοίτθ του υδατορεφματοσ με ταυτόχρονθ επιδείνωςθ τθσ κατάςταςθσ ςε
περίπτωςθ φπαρξθσ ανκρϊπινων παρεμβάςεων.
12. Δθμιουργοφνται εκτεταμζνα πλθμμυρικά ωαινόμενα ςτθν πεδινι γεωργικι και κατοικθμζνθ
περιοχι τθσ λεκάνθσ με πλθκϊρα δυςμενϊν επιπτϊςεων.
Χτο παρακάτω ςχιμα (ςχιμα 2) ςυνοψίηονται οι μεταβολζσ που προαναωζρκθκαν ςτο
πλυμμθρογράωθμα τθσ καμζνθσ λεκάνθσ απορροισ με τθ δθμιουργία πλθμμφρασ (κάτω δεξιά).
Είναι ςθμαντικό να τονιςτεί ότι τόςο ο ςυνολικόσ όγκοσ τθσ απορροισ όςο και θ παροχι τθσ αιχμισ
αυξάνουν τισ τιμζσ τουσ ενϊ αντίκετα ο χρόνοσ εμωάνιςθσ τθσ παροχισ αιχμισ μειϊνεται
δραματικά. Δθλαδι ακόμθ και για μικρότερεσ εντάςεισ βροχϊν, με μικρότερθ τιμι ενεργισ
βροχόπτωςθσ, παρατθροφμε γρθγορότερθ αντίδραςθ τθσ λεκάνθσ ωσ προσ το χρόνο ζναρξθσ τθσ
απορροισ, μεγαλφτερθ τιμι τθσ πλυμμθρικισ αιχμισ και μεγαλφτερεσ τιμζσ ςτον ςυνολικό όγκο τθσ
απορροισ.
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Σχιμα 2. Υδρολογικι ςυμπεριφορά δαςωμζνθσ (επάνω) και καμζνθσ (κάτω) λεκάνθσ απορροισ.
Για όλουσ τουσ παραπάνω λόγουσ, ςε καμζνεσ λεκάνεσ, είναι επιτακτικι θ ανάγκθ λιψθσ και
καταςκευισ άμεςων αντιδιαβρωτικϊν – αντιπλθμμυρικϊν μζτρων και ζργων, αντίςτοιχα, τα οποία
πρζπει να ςκοπεφουν:






Χτθν αποωυγι δθμιουργίασ εκτεταμζνθσ επιωανειακισ απορροισ και διάβρωςθσ του εδάωουσ
ςτισ πλαγιζσ τθσ λεκάνθσ, από ιςχυρι βροχόπτωςθ.
Χτθ ςυγκράτθςθ όςο το δυνατό μεγαλφτερου όγκου νεροφ πίςω από τα ζργα και εντόσ του
εδάωουσ των πλαγιϊν και τθσ κοίτθσ των υδατορευμάτων, για τθ μείωςθ των πλθμμυρικϊν
απορροϊν και παροχϊν ςτο ςτόμιο τθσ λεκάνθσ.
Χτθν προςταςία τθσ κοίτθσ των υδατορευμάτων από διάβρωςθ και εκςκαωι και ςτθ
δθμιουργία ςυνκθκϊν απόκεςθσ ωερτϊν υλϊν.
Χτθ δθμιουργία ευνοϊκϊν ςυνκθκϊν αποκατάςταςθσ και προςταςίασ τθσ βλάςτθςθσ.

1.4.3 Εκτίμθςθ επικινδυνότθτασ και προςδιοριςμόσ των κζςεων.
Θ ςθμαντικότερθ ενζργεια για τθ μελζτθ τθσ αποκατάςταςθσ μιασ καμζνθσ περιοχισ και ειδικότερα
πριν τθν υλοποίθςθ οποιουδιποτε ζργου, είναι ο προςδιοριςμόσ τθσ επικινδυνότθτασ αυτισ μετά
τθν πυρκαγιά (U.S. General Accounting Office, 2003). Θ επικινδυνότθτα μπορεί να προςδιοριςκεί
από τθν εκτίμθςθ των επιπτϊςεων τθσ πυρκαγιάσ ςτθν καμζνθ περιοχι, κακϊσ και από τθν
περαιτζρω επιδείνωςθ αυτϊν ςε περίπτωςθ εκδιλωςθσ βροχοπτϊςεων ςε ςφντομο ςχετικά χρονικό
διάςτθμα και ειδικότερα πριν τθν αποκατάςταςθ των βλαςτθτικϊν, εδαωικϊν και υδρολογικϊν
ςυνκθκϊν τθσ καμζνθσ περιοχισ (USDA, Forest Service, 2006). Θ εκτίμθςθ πραγματοποιείται με
επιτόπιεσ επιςκζψεισ ειδικϊν επιςτθμόνων και ολοκλθρϊνεται ςυνικωσ ςε δφο ςτάδια.
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Ξατά το πρϊτο ςτάδιο προςδιορίηονται και καταγράωονται:






Θ ζνταςθ τθσ πυρκαγιάσ ςε διάωορεσ κζςεισ τθσ καμζνθσ περιοχισ και οι επιπτϊςεισ τθσ ςτθ
βλάςτθςθ,
Θ κατάςταςθ των εδαωϊν από άποψθ διατάραξθσ, δθμιουργίασ υδρόωοβου ςτρϊματοσ,
βάκουσ, γυμνότθτασ κλπ.,
Σι επιπτϊςεισ τθσ πυρκαγιάσ ςτο υδρογραωικό και οδικό δίκτυο τθσ περιοχισ, ςε πολιτιςτικοφσ
χϊρουσ, ςε ζργα υποδομισ ιδιαίτερθσ χρθςιμότθτασ κ.λπ.,
Σι επιπτϊςεισ τθσ πυρκαγιάσ ςτθν πανίδα, ςτθν αιςκθτικι του τοπίου και γενικά ςτο ωυςικό
περιβάλλον,
Ψο μζγεκοσ των οικονομικϊν και κοινωνικϊν επιπτϊςεων τθσ πυρκαγιάσ.

Ξατά το δεφτερο ςτάδιο εξετάηεται θ περαιτζρω επιδείνωςθ των επιπτϊςεων τθσ πυρκαγιάσ και
κυρίωσ των περιβαλλοντικϊν, οικονομικϊν, κοινωνικϊν κ.λπ. ςε περίπτωςθ εκδιλωςθσ ιςχυρϊν
βροχϊν ςε ςφντομο ςχετικά χρονικό διάςτθμα. Χτο ςτάδιο αυτό ειδικότερα εξετάηονται:






Σι μετεωρολογικζσ ςυνκικεσ τθσ περιοχισ και κυρίωσ οι εντάςεισ και θ διάρκεια των βροχϊν,
Θ φπαρξθ κζςεων με ςυνκικεσ που ευνοοφν τθ δθμιουργία επιωανειακισ απορροισ και τθ
διάβρωςθ του εδάωουσ,
Θ κατάςταςθ του υδρογραωικοφ δικτφου τθσ περιοχισ και θ φπαρξθ κζςεων με υποβακμιςμζνθ
τθν κοίτθ των υδατορευμάτων,
Θ φπαρξθ κζςεων ι περιοχϊν ςτα κατάντθ τθσ καμζνθσ περιοχισ επιρρεπϊν ςτθν εκδιλωςθ
πλθμμυρικϊν ωαινομζνων,
Θ κατάςταςθ του οδικοφ δικτφου (οδοςτρϊματοσ, δικτφου αποςτράγγιςθσ αυτοφ, οχετϊν,
γεωυρϊν κ.λπ.).

Θ επεξεργαςία και ανάλυςθ όλων των παραπάνω δεδομζνων ςε ςυνδυαςμό με τουσ ςτόχουσ
αποκατάςταςθσ που ζχουν τεκεί για τθν καμζνθ περιοχι, κα οδθγιςει τουσ ειδικοφσ ςτθ λιψθ
ςυγκεκριμζνων αποωάςεων ςχετικά με:






Υοιά μζτρα κα πρζπει να λθωκοφν - εάν κα είναι γενικά ι ςε ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ - ,
Υοιά ζργα κα πρζπει να καταςκευαςτοφν και ςε ποιζσ κζςεισ,
Ψι υλικό κα πρζπει να χρθςιμοποιθκεί (ξφλο, άχυρο, ςκυρόδεμα,κ.λπ) και εάν αυτό είναι
διακζςιμο ι κα πρζπει να μεταωερκεί,
Υοιζσ είναι οι δυνατότθτεσ ςυντιρθςθσ των μζτρων και ζργων που κα προτακοφν.
Υοιά είναι τα αναμενόμενα αποτελζςματα και εάν ςυμβαδίηουν με τουσ ςτόχουσ
αποκατάςταςθσ, ϊςτε να οδθγιςουν ςε οικονομικι και περιβαλλοντικι ιςορροπία το υπό
αποκατάςταςθ οικοςφςτθμα.

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ςτισ πρϊτεσ «ςειρζσ» μιασ τζτοιασ αξιολόγθςθσ πρζπει να βρίςκονται κυρίωσ
οι καμζνεσ περιοχζσ που κινδυνεφουν μόνο από διάβρωςθ του εδάωουσ, αωοφ ςε μια τζτοια
περίπτωςθ το οικοςφςτθμα δφςκολα μπορεί να αποκαταςτακεί με ωυςικζσ διεργαςίεσ. Σ κίνδυνοσ
διάβρωςθσ του εδάωουσ είναι μεγάλοσ όταν αυτό μετά τθν πυρκαγιά, ζχει μικρι ικανότθτα να
απορροωά το νερό τθσ βροχισ, είναι αβακζσ και επικλινζσ και ζχει καεί κάκε είδοσ οργανικισ του
ουςίασ από τθ μεγάλθ ζνταςθ (κερμότθτα) τθσ ωωτιάσ. Ψζτοιου είδουσ εδάωθ ιταν π.χ. τα επικλινι
αβακι εδάωθ τθσ Υάρνθκασ που βρίςκονταν πάνω ςε αςβεςτόλικο (πυρκαγιά 2007).
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1.4.4 Γενικά μζτρα και ζργα
Ωπάρχουν κάποια γενικά μζτρα και ζργα που κα πρζπει να ακολουκοφνται είτε γιατί είναι
νομοκετθμζνα, είτε επειδι επιβάλλονται από τουσ επιςτθμονικοφσ, περιβαλλοντικοφσ και
προςτατευτικοφσ ςκοποφσ που τίκενται για τθν καμζνθ περιοχι. Αυτά είναι:






Υλιρθσ απαγόρευςθ τθσ βοςκισ για προςταςία τθσ νζασ βλάςτθςθσ και αποωυγι
κατακερματιςμοφ του καμζνου δάςουσ,
Ξιρυξθ τθσ περιοχισ ωσ αναδαςωτζασ,
Χυντιρθςθ και βελτίωςθ του αποςτραγγιςτικοφ δικτφου των υπαρχόντων δρόμων, για
αποωυγι διαβρϊςεων ςτισ πλαγιζσ τθσ λεκάνθσ,
Αποωυγι διάνοιξθσ νζων δρόμων για να μθ δθμιουργθκοφν καινοφριεσ εςτίεσ παραγωγισ
ωερτϊν υλϊν,
Αποωυγι μετατόπιςθσ τθσ καμζνθσ ξυλείασ δια ςφρςεωσ.

1.4.5 Γενικζσ κατθγορίεσ επειγόντων αντιδιαβρωτικϊν και αντιπλθμμυρικϊν ζργων μετά
από πυρκαγιά
Υρζπει να τονιςτεί ότι θ επιλογι οριςμζνων κατθγοριϊν αντιδιαβρωτικϊν και αντιπλθμμυρικϊν
ζργων, που παρατίκενται παρακάτω, για μια ςυγκεκριμζνθ καμζνθ περιοχι δε ςθμαίνει πωσ αυτζσ
ιςχφουν και για κάκε άλλθ περιοχι ι μπορεί να αποτελοφν «πανάκεια» και τθν απόλυτθ λφςθ όπωσ
π.χ. γίνεται τα τελευταία χρόνια ςτθν Ελλάδα με τθν καταςκευι των κορμοδεμάτων. Ξαι τοφτο γιατί
κάκε κατθγορία ζργων αλλά και οι τεχνικζσ καταςκευισ τουσ, εξαρτϊνται από τουσ ςτόχουσ
αποκατάςταςθσ, τισ τοπικζσ ςυνκικεσ, το κλίμα, τθ γεωγραωικι κζςθ, τουσ ωυςικοφσ και
πολιτιςτικοφσ πόρουσ, τθ βλάςτθςθ, τα χαρακτθριςτικά των βροχϊν κ.λπ. Ψα απαιτοφμενα ζργα για
μια υποβακμιςμζνθ και επιρρεπι ςε κινδφνουσ καμζνθ λεκάνθ απορροισ μποροφν να διακρικοφν
ςε τρεισ γενικζσ κατθγορίεσ (USDA 2006, Ππαλοφτςοσ κ.α. 2009):
1. Χτισ καμζνεσ πλαγιζσ (ζργα πρϊτθσ γραμμισ άμυνασ) αωοφ καταςκευάηονται ςε κζςεισ όπου
εκδθλϊνονται οι πρϊτεσ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ από τθ βροχι και τθν επιωανειακι απορροι
που δθμιουργοφνται τοπικά,
2. Χτο υδρογραωικό δίκτυο τθσ καμζνθσ περιοχισ (ζργα δεφτερθσ γραμμισ άμυνασ). Χκοπεφουν
ςτθν εξομάλυνςθ των επιπτϊςεων από τθ βροχι και τθ ςυςςωρευτικι απορροι τόςο των
ανωτζρω πλαγιϊν, όςο και των επιωανειϊν του ίδιου του υδρογραωικοφ δικτφου,
3. Χτο οδικό δίκτυο τθσ καμζνθσ περιοχισ (ζργα τρίτθσ γραμμισ άμυνασ). Χκοπεφουν ςτθν
εξομάλυνςθ τθσ ςυςςωρευτικισ απορροισ από τισ πλαγιζσ τθσ λεκάνθσ, τα πρανι και το
οδόςτρωμα του οδικοφ δικτφου και ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ και από τμιματα του
υδρογραωικοφ δικτφου.
Ψζλοσ, κα μποροφςαμε να προςκζςουμε και μια επιπλζον κατθγορία ωσ ζργα τζταρτθσ γραμμισ
άμυνασ: Χτθν κατθγορία αυτι υπάγονται τα κακαρϊσ τεχνικά ζργα που καταςκευάηονται ςτθν κοίτθ
του υδατορεφματοσ που διαςχίηει τθν αντίςτοιχθ πεδινι γεωργικι, βιομθχανικι ι οικιςτικι περιοχι
τθσ ορεινισ λεκάνθσ απορροισ. Ψζτοια ζργα είναι τα μεγάλα ωράγματα ανάςχεςθσ (προςωρινισ
ςυγκράτθςθσ) τθσ πλθμμυρικισ απορροισ του υδατορεφματοσ, ωράγματα από ςκυρόδεμα για
ςυγκράτθςθ ωερτϊν υλϊν, θ διάνοιξθ τθσ αποωραγμζνθσ κοίτθσ του υδατορεφματοσ από
ανκρϊπινεσ επεμβάςεισ και άλλα.
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Ψζλοσ προςτίκεται πωσ ςε μία καμζνθ περιοχι ι και ςε ολόκλθρθ λεκάνθ απορροισ, ο ςυνδυαςμόσ
και θ ςυνεργαςία των κατάλλθλα επιλεγμζνων αντιδιαβρωτικϊν και αντιπλθμμυρικϊν ζργων ςτισ
πλαγιζσ τθσ και ςτο υδρογραωικό και οδικό δίκτυο, επιωζρει το μζγιςτο αποτζλεςμα ςτθν
εξομάλυνςθ των επιπτϊςεων από πλθμμυρικά ωαινόμενα ςτισ αντίςτοιχεσ πεδινζσ περιοχζσ.

1.4.6 Ραρουςίαςθ των ζργων, ςκοποί που εξυπθρετοφν και αξιολόγθςι τουσ
Ψα ζργα που μπορεί να χρθςιμοποιιςει ωσ μζςα ζνασ ειδικόσ επιςτιμονασ, για να πετφχει τθν
προςταςία του εδάωουσ από τθ διάβρωςθ και τθν εξομάλυνςθ των πλθμμυρικϊν απορροϊν, ςε
ςυνδυαςμό πάντα με τουσ ςτόχουσ αποκατάςταςθσ που ζχουν τεκεί, είναι αρκετά. Χτα παρακάτω
κεωάλαια παρουςιάηονται τα ζργα αυτά και γίνεται μια προςπάκεια αξιολόγθςθσ του βακμοφ
εκπλιρωςθσ των ςκοπϊν για τον οποίο καταςκευάηονται, χωρίσ να δίνονται τεχνικζσ πλθροωορίεσ
για τθν εωαρμογι τουσ. Σι πίνακεσ που ακολουκοφν (πίνακεσ 1-3) ζχουν ςυνταχκεί από ςχετικζσ
ποιοτικζσ πλθροωορίεσ τθσ Δαςικισ Ωπθρεςίασ τθσ Αμερικισ (USDA, Forest Service, 2000, 2006),
κακϊσ και τθσ χϊρασ μασ (Ππαλοφτςοσ κ.α. 2009).

1.4.6.1 Ζργα πρϊτθσ γραμμισ άμυνασ
Ψα πιο ςυνθκιςμζνα επείγοντα ζργα που είναι «υπό εξζταςθ» για καταςκευι ςε πλαγιζσ μιασ
καμζνθσ περιοχισ, οι ςκοποί τουσ που εξυπθρετοφν κακϊσ και ο βακμόσ επίτευξθσ αυτϊν
παρουςιάηονται ςτον Υίνακα 1. Χτα ζργα αυτά περιλαμβάνονται πζντε κατθγορίεσ βακμίδων, δφο
κατθγορίεσ υλικϊν διαςκορπιςμοφ ςτο καμζνο ζδαωοσ και δφο κατθγορίεσ ςποράσ.
Ρίνακασ 1. Κυριότερα ζργα ςε καμζνεσ πλαγιζσ και ςκοποί που εξυπθρετοφν (Μπαλοφτςοσ κ.α.
2009)

Χ1: πλήρης, Χ2: μερική, Χ3: ελάτιστη εκπλήρωση τοσ σκοπού. ** Εκπλήρωση τοσ σκοπού στο
2ο έτος
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Σι ςκοποί καταςκευισ των ζργων ςε καμζνεσ πλαγιζσ μιασ περιοχισ αποβλζπουν κυρίωσ ςτθ
δθμιουργία ςυνκθκϊν αποτροπισ εμωάνιςθσ επιωανειακισ απορροισ και ςτθ μείωςθ τθσ
ταχφτθτασ ροισ κακϊσ και του όγκου τθσ. Πε τθν επίτευξθ των παραπάνω ςκοπϊν
αδρανοποιοφνται και οι μθχανιςμοί διάβρωςθσ του εδάωουσ και τζλοσ οποιοςδιποτε παραγόμενοσ
όγκοσ ωερτϊν υλικϊν ςυγκρατείται ςτισ κζςεισ παραγωγισ τουσ. Σι διεργαςίεσ αυτζσ είναι
ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ αωοφ μειϊνουν τον όγκο τθσ απορροισ και των ωερτϊν υλϊν που καταλιγουν
ςτο υδρογραωικό δίκτυο και επομζνωσ μειϊνουν και τα πλθμμυρικά ωαινόμενα ςτισ αντίςτοιχεσ
πεδινζσ περιοχζσ. Εκτόσ των παραπάνω ςκοπϊν, δεν πρζπει να παραβλζπεται βζβαια και το γεγονόσ
πωσ τα ζργα αυτά βελτιϊνουν και τισ ςυνκικεσ του καμζνου εδάωουσ και ευνοοφν τθ ωφτρωςθ των
ςπόρων και τθν ανάπτυξθ τθσ ωυςικισ αναγζννθςθσ ι τθσ τεχνθτισ αναδάςωςθσ.

1.4.6.1.1 Βακμίδεσ
Σι ςκοποί καταςκευισ των ζργων αυτϊν ςε πολφ λίγεσ περιπτϊςεισ επιτυγχάνονται πλιρωσ.
Αναλυτικότερα, από τον Υίνακα 1 διαπιςτϊνεται πωσ θ πλειονότθτα των ζργων ανταποκρίνεται
μόνο μερικϊσ και όχι πλιρωσ ςτουσ ςκοποφσ τουσ. Για παράδειγμα, ακόμα και οι πολφ
διαδεδομζνεσ ςτθν Ελλάδα βακμίδεσ – ςειρζσ από καμζνουσ κορμοφσ δζνδρων (κορμοδζματα)
τοποκετθμζνουσ παράλλθλα ςτισ χωροςτακμικζσ καμπφλεσ, εκπλθρϊνουν τουσ ςκοποφσ τουσ μόνο
μερικϊσ. Ψα κορμοδζματα χρθςιμοποιοφνται ςε καμζνεσ λεκάνεσ απορροισ τθσ Ελλάδασ από το
1995, ενϊ ςτθν Αμερικι χρθςιμοποιθκικαν για πρϊτθ ωορά γφρω ςτο 1985. Θ αποτελεςματικότθτά
τουσ όμωσ δζχεται ςυχνά ςτθ χϊρα μασ αρνθτικι κριτικι. Θ κριτικι αυτι κατά τθ γνϊμθ μασ,
απορρζει περιςςότερο από τθν αναποτελεςματικότθτα των ζργων λόγω πλθμμελοφσ επίβλεψθσ και
επομζνωσ μθ εωαρμογι των κανόνων καταςκευι τουσ, παρά από τθν πραγματικι ακαταλλθλότθτά
τουσ για το ςκοπό που καταςκευάηονται. Ψα κορμοδζματα διαρκοφν 4-5 περίπου χρόνια και κατά το
διάςτθμα αυτό πρζπει να ζχει επανεγκαταςτακεί θ βλάςτθςθ για τθν προςταςία του εδάωουσ τθσ
λεκάνθσ από τθ διάβρωςθ. Για να είναι αποτελεςματικι θ χριςθ των κορμοδεμάτων πρζπει να
δίνεται ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθν επιλογι των κζςεων καταςκευι τουσ, ςτο υλικό καταςκευι τουσ,
ςτισ μεκόδουσ καταςκευισ τουσ και ςτθν πολφ καλι επαωι τουσ με το ζδαωοσ.
Ψο ίδιο βζβαια ιςχφει και για βακμίδεσ από ξθρολικοδομι, βακμίδεσ δια εκςκαωισ του εδάωουσ, ι
για βακμίδεσ από άλλα υλικά π.χ. ωράκτεσ από ςυρματόπλεγμα και ξφλινουσ παςάλουσ. Θ παρόμοια
λειτουργικότθτα των βακμίδων διαωόρων κατθγοριϊν ςε καμζνεσ πλαγιζσ κάνει προωανϊσ
επιτακτικι τθν ανάγκθ επιλογισ «του είδουσ» αυτϊν και τθσ κζςθσ καταςκευισ τουσ, ςε κάκε
περίπτωςθ με οικονομικά, αιςκθτικά, χρονικισ διάρκειασ λειτουργίασ κ.λπ. κριτιρια. Εάν για
παράδειγμα υπάρχουν διακζςιμοι λίκοι ςτθν περιοχι τότε ωσ μζτρο προςταςίασ κα πρζπει να
επιλεγοφν οι τοίχοι από ξθρολικοδομι.
Ωπάρχουν, βζβαια και οριςμζνοι ςκοποί που εκπλθροφνται πλιρωσ, αλλά αυτοί αποτελοφν τθ
μειονότθτα. Θ μθ πλιρθσ επίτευξθ των ςκοπϊν των βακμίδων ςε καμζνεσ πλαγιζσ, οωείλεται κατά
τθν άποψι μασ, κυρίωσ ςτθ μθ εωαρμογι όλων των κανόνων καταςκευισ τουσ αλλά και ςτισ πολφ
δυςμενείσ ςυνκικεσ που ςυνικωσ δθμιουργοφνται ςτθν επιωάνεια των καμζνων πλαγιϊν. Σι
ςυνκικεσ αυτζσ κακιςτοφν ιδιαίτερα δφςκολθ γενικότερα τθν αποκατάςταςι τουσ.
Ψζλοσ, ςτισ βακμίδεσ ανικει και θ τεχνικι τθσ διάνοιξθσ αυλάκων παράλλθλων ςτισ χωροςτακμικζσ
καμπφλεσ. Ψα ζργα αυτά είναι ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ, αωοφ διαςποφν το υδρόωοβο ςτρϊμα του
καμζνου εδάωουσ και ςυμβάλλουν ζτςι ςτθ διείςδυςθ του νεροφ τθσ βροχισ ςτα βακφτερα
ςτρϊματα.
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Εικόνα 1. Ζργα ςτισ καμζνεσ πλαγιζσ Α. Σειρζσ από κορμοδζματα Β. Διαςκορπιςμόσ αχφρου από
εργάτεσ (USDA, Forest Service, 2006), Γ. Διαςκορπιςμόσ κρυμματιςμζνου ξφλου (πριονίδι) πίςω
από κορμοςειρζσ, Δ. Εφαρμογι υδροςποράσ και κορμοδεμάτων ςε πλαγιά με διαπιςτωμζνθ
επικινδυνότθτα φαινομζνων ερπυςμοφ.

1.4.6.1.2 Διαςκορπιςμόσ υλικϊν
Εκτόσ των βακμίδων, θ προςταςία καμζνων πλαγιϊν μπορεί να επιτευχκεί με το διαςκορπιςμό ς’
αυτζσ διάωορων υλικϊν. Θ κάλυψθ πλαγιϊν ι καμζνων πρανϊν δρόμων, πρανϊν υδατορευμάτων
κ.λπ. με άχυρο (straw mulch), με κομζνο χόρτο ι με πριονίδι για τθ μείωςθ τθσ ενζργειασ τθσ
βροχισ, τθσ επιωανειακισ απορροισ και τθσ διάβρωςθσ του εδάωουσ είναι πολφ διαδεδομζνθ ςτθν
Αμερικι και υποςτθρίηεται από τουσ ειδικοφσ επιςτιμονεσ (Εικόνα 1B) από τθ δεκαετία του ’90. Ψο
άχυρο δθμιουργεί επίςθσ κατάλλθλεσ ςυνκικεσ υγραςίασ και κερμοκραςίασ εδάωουσ και ευνοεί
ςταδιακά τθ ωφτρωςθ και ανάπτυξθ των ςπόρων. Θ μζκοδοσ δεν ςυνιςτάται όμωσ ςε ανεμόπλθκτεσ
περιοχζσ με μεγάλθ κλίςθ πλαγιϊν και χωρίσ υπολείμματα τθσ καμζνθσ βλάςτθςθσ, αωοφ
παραςφρεται από τον άνεμο. Ψο μειονζκτθμα όμωσ αυτό δεν είναι αρκετό για να μειϊςει τθν
προτίμθςθ τθσ μεκόδου. Χτθν Ελλάδα θ τεχνικι του διαςκορπιςμοφ δεν ζχει εωαρμοςτεί ςε ευρεία
κλίμακα για τθν αποκατάςταςθ καμζνων περιοχϊν. Μςωσ μόνο πολφ μεμονωμζνα και κατά κζςεισ
όπωσ ωαίνεται και ςτθν Εικόνα 1Γ, όπου, ςτο πλαίςιο τθσ αποκατάςταςθσ του αρχαιολογικοφ χϊρου
τθσ Σλυμπίασ, ςτισ ανϊτερεσ απότομεσ κλίςεισ του Ξρονίου λόωου εωαρμόςτθκε ςυνδυαςτικά ο
διαςκορπιςμόσ πριονιδίου πίςω από τα κορμοδζματα. Θ ςυγκεκριμζνθ ςυνδυαςτικι μζκοδοσ
εκπλιρωςε πλιρωσ τον ςκοπό τθσ αωοφ εκτόσ από τθ ςυγκράτθςθ ςθμαντικοφ όγκου εδάωουσ,
επιτεφχκθκε και ςθμαντικι ςυγκράτθςθ ςπόρων.
Άλλα ζργα προςταςίασ των καμζνων πλαγιϊν είναι θ κάλυψθ με κρυμματιςμζνο ξφλο. Θ εωαρμογι
τθσ τεχνικισ αυτισ προχποκζτει τθ διακεςιμότθτα υλικοφ κρυμματιςμοφ και κυρίωσ κλάδων και
κορυωϊν των καμζνων δζντρων. Ψο υλικό αυτό ςτθ χϊρα μασ χρθςιμοποιείται – ωσ γνωςτό – για τθν
καταςκευι των αναποτελεςματικϊν κλαδοςωρϊν που λανκαςμζνα ονομάηονται «κλαδοπλζγματα»
και προςαρμόηονται παράλλθλα προσ τισ χωροςτακμικζσ καμπφλεσ (Εικόνα 2).
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Εικόνα 2. Καταςκευι
κλαδοςωρϊν ςτθν Ράρνθκα
εξαιτίασ ζλλειψθσ κορμϊν.

Επιπλζον, αποτελοφν και εφωλεκτο υλικό για μελλοντικζσ πυρκαγιζσ. Επομζνωσ θ ςυνζχιςθ τθσ
χριςθσ τουσ κα πρζπει να γίνεται μόνο ςε περιπτϊςεισ που όλεσ οι άλλεσ τεχνικζσ δεν μποροφν να
εωαρμοςτοφν ι κρίνονται αντιοικονομικζσ. Σι κλαδοςωροί αποτελοφν πολφ καλό μζςο προςταςίασ
του εδάωουσ από τθ διάβρωςθ όταν καταςκευάηονται από κατάλλθλα υλικά (χλωροί και εφκαμπτοι
κλάδοι από ιτιά, λυγαριά, ςκλικρο, κουμαριά, ακακία, πλάτανο κ.λπ.). Ψζτοια όμωσ υλικά ςε μία
καμζνθ λεκάνθ απορροισ δεν υπάρχουν και θ μεταωορά τουσ από άλλθ περιοχι είναι
αντιοικονομικι.

1.4.6.1.3 πορά και χριςθ υλικϊν νζασ τεχνολογίασ
Ψζλοσ ςτθν κατθγορία αυτι υπάγονται και τα βιολογικά ζργα ςτισ καμζνεσ πλαγιζσ δθλαδι θ ςπορά
(ευρυςπορά και υδροςπορά) και θ ωφτευςθ. Ζργα τα οποία περιβαλλοντικά είναι απόλυτα
προςαρμοςμζνα ςτουσ ςτόχουσ αποκατάςταςθσ μιασ καμζνθσ περιοχισ, από άποψθ όμωσ
αποτελεςματικότθτασ – εκτόσ τθσ υδροςποράσ –, είναι λιγότερο λειτουργικά. Χτα βιολογικά ζργα
ανικουν και οι μζκοδοι χριςθσ των υλικϊν νζασ τεχνολογίασ για τθν προςταςία του εδάωουσ όπωσ
είναι οι γεωκυψζλεσ, τα γεωυωάςματα, τα βιοπλζγματα, τα προωυτεμζνα ςτρϊματα κ.λπ. Αυτά
αποτελοφνται από πλζγματα γιοφτασ, ίνεσ καρφδασ, άχυρο, ςυνκετικζσ ίνεσ και άλλα υλικά. Θ
επιλογι τουσ εξαρτάται από τθν ανάγκθ προςταςίασ κατοικθμζνων περιοχϊν και από τισ διακζςιμεσ
πιςτϊςεισ.
Τπωσ αναωζρκθκε και προθγοφμενα υπάρχει και θ δυνατότθτα ςυνδυαςμοφ εωαρμογισ των
διάωορων κατθγοριϊν των ζργων, θ οποία από τθ μζχρι τϊρα εμπειρία μασ είναι πολφ
αποτελεςματικι. Πια τζτοια εωαρμογι ςυνδυαςμοφ διαωόρων κατθγοριϊν επεμβάςεων ωαίνεται
ςτθν Εικόνα 1Δ όπου επιτυγχάνεται θ προςταςία παλαιάσ γεωλίςκθςθσ με τθν καταςκευι
κορμοωραγμάτων, κορμοδεμάτων και τθν εγκατάςταςθ ποϊδουσ βλάςτθςθσ μετά από υδροςπορά
ςτον Ξρόνιο λόωο μετά τθν πυρκαγιά του ζτουσ 2007.

1.4.6.2 Ζργα δεφτερθσ γραμμισ άμυνασ
Χκοπόσ τουσ είναι θ ςτερζωςθ του πυκμζνα και των πρανϊν τθσ κοίτθσ και θ ςυγκράτθςθ ωερτϊν
υλϊν. Ψο υλικό καταςκευισ των ωραγμάτων αυτϊν πρζπει να είναι περιβαλλοντικά και οικολογικά
αποδεκτό (π.χ. κορμοωράγματα από καμζνουσ κορμοφσ, ξθρολίκινα ωράγματα, ωράγματα από
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ςυρματοκιβϊτια με λίκουσ ι ςκφρα κ.λπ.). Θ επιλογι του υλικοφ καταςκευισ γίνεται ακόμα με
κριτιρια διακεςιμότθτασ αυτοφ ςτθν περιοχι, οικονομικά, τοπογραωικά, χρονικοφ διαςτιματοσ
ζναρξθσ των βροχϊν κ.λπ. και οι απλοφςτερεσ καταςκευζσ εγκακίςτανται ςτα μικρότερα ορεινά
ρζματα.
Χτα ζργα του υδρογραωικοφ δικτφου περιλαμβάνονται ζξι είδθ ωραγμάτων, και δφο είδθ άλλων
ζργων.

1.4.6.2.1 Φράγματα ςτισ κοίτεσ των υδατορευμάτων
Αναλυτικότερα τα ζργα αυτά είναι:




Φράγματα από κορμοφσ καμζνων δζνδρων (κορμοωράγματα). Ξαταςκευάηονται ςε κατάλλθλεσ
κζςεισ του ανϊτερου τμιματοσ των υδατορευμάτων κυρίωσ των 1θσ και 2θσ τάξθσ. Σι κορμοί
τοποκετοφνται κατακόρυωα ι παράλλθλα προσ τθ διατομι του υδατορεφματοσ και
ςτερεϊνονται ςτα πρανι και τον πυκμζνα τθσ κοίτθσ (Εικόνα 3Α και 3Β).
Φράγματα από ξθρολικοδομι, ξυλολίκινα ωράγματα και ωράγματα από ςυρματόπλεκτα
κιβϊτια (ςαρηανζτ). Θ επιλογι των ςυγκεκριμζνων ωραγμάτων ςτθρίηεται ςτθν φπαρξθ
διακζςιμων λίκων ι/και ικανισ ποςότθτασ καμζνων δζντρων ςτθν περιοχι. Υιο ςυγκεκριμζνα,
για τθν καταςκευι ωραγμάτων από ςαρηανζτ οι λίκοι κα πρζπει να είναι μικρϊν διαςτάςεων. Θ
καταςκευι τουσ πρζπει να ακολουκεί τουσ γνωςτοφσ κανόνεσ, ϊςτε να αυξάνεται θ διάρκεια
λειτουργίασ και θ αποτελεςματικότθτα τουσ.

A

B

Γ

Δ

Εικόνα 3. Φράγματα από καμζνουσ κορμοφσ ςτο ελατοδάςοσ τθσ Ράρνθκασ (Α) και πεφκθσ ςτον
Ταχγετο (Β) και από μπάλεσ με άχυρο ςε ανϊτερο τμιμα (Γ) και ςτθν πεδινι περιοχι (Δ) ενόσ
υδατορεφματοσ ςτθν Αμερικι.

39





Φράγματα από μπάλεσ άχυρου. Ψα ςυγκεκριμζνα ζργα, όπωσ και τα κορμοδζματα από μπάλεσ
άχυρου είναι πολφ διαδεδομζνα ςτθν Αμερικι (Εικόνα 3Γ και 3Δ). Πάλιςτα θ
αποτελεςματικότθτά τουσ ςφμωωνα με τον Υίνακα 2 κρίνεται ικανοποιθτικι.
Φράγματα από ςάκουσ άμμου ι ςκφρων. Ψα ςυγκεκριμζνα ζργα μπορεί να καταςκευαςκοφν ςε
καμζνεσ λεκάνεσ απορροισ που δεν παρζχουν κανζνα επιτόπιο υλικό για τθν καταςκευι
διαωορετικϊν ωραγμάτων. Ψζτοιεσ περιπτϊςεισ είναι θ εκδιλωςθ πυρκαγιάσ ςε γαιϊδεισ
λεκάνεσ απορροισ με βλάςτθςθ νεαρισ θλικίασ.

Ρίνακασ 2: Κυριότερα επείγοντα ζργα υδρογραφικοφ δικτφου καμζνων περιοχϊν και ςκοποί που
εξυπθρετοφν (Μπαλοφτςοσ κ.α. 2009).

Χτο παραπάνω Υίνακα (Υίνακασ 2) με τθ χριςθ ποιοτικϊν ςτοιχείων παρουςιάηεται ο βακμόσ
εκπλιρωςθσ των ςκοπϊν υλοποίθςθσ των παραπάνω ζργων. Σι κυριότεροι ςκοποί αποβλζπουν ςτθ
μείωςθ τθσ κλίςθσ τθσ κοίτθσ και τθσ ταχφτθτασ απορροισ, ςτθν προςταςία του πυκμζνα και των
πρανϊν τθσ από διάβρωςθ, ςτθ ςυγκράτθςθ ωερτϊν υλϊν, ςτθ μείωςθ των παροχϊν αιχμισ. Θ
απόκριςθ των κυριότερων κατθγοριϊν ωραγμάτων ςτουσ ςκοποφσ καταςκευισ τουσ, καταδεικνφει
μια πρακτικά παρόμοια λειτουργία αυτϊν. Χε ςχζςθ με το αναμενόμενο (ολικι εκπλιρωςθ ςκοποφ),
είναι χαρακτθριςτικό πωσ εκείνο που πραγματικά παρατθρείται ςτο πεδίο είναι θ μερικι
εκπλιρωςθ των περιςςότερων ςκοπϊν από τα διάωορα είδθ των ζργων. Ωσ πικανότερθ εξιγθςθ τθσ
μθ ολικισ εκπλιρωςθσ των ςκοπϊν των ζργων υποςτθρίηεται πωσ είναι θ μθ εωαρμογι των
κανόνων καταςκευισ τουσ (Ππαλοφτςοσ κ.α. 2009). Για παράδειγμα, τα κορμοωράγματα που τόςο
ςυχνά καταςκευάηονται ςτθ χϊρα μασ, ςπάνια ςυνοδεφονται από ζνα τυπικό πρόωραγμα
ζμπροςκεν αυτϊν για τθν προςταςία τουσ από εκςκαωζσ κατά τθν εκδιλωςθ ιςχυρϊν βροχϊν μετά
τθν πυρκαγιά. Για το κζμα αυτό γίνεται ςχετικι ςυηιτθςθ ςτο κεωάλαιο 3 του παρόντοσ.

1.4.6.2.2 Άλλα είδθ ζργων ςτισ κοίτεσ των υδατορευμάτων
Εκτόσ των διαωόρων μορωϊν ωραγμάτων που αναωζρκθκαν παραπάνω, θ προςταςία τθσ κοίτθσ
υδατορευμάτων καμζνων περιοχϊν ενιςχφεται με τθν υλοτομία νεκρϊν δζνδρων ςτθν παραρεμάτια
ηϊνθ κοντά ςτθν κοίτθ και τθ ρίψθ αυτϊν ςτθν κοίτθ λοξά και αντίκετα προσ τθν κατεφκυνςθ ροισ
του νεροφ (Εικόνα 4Α). Ψο κατϊτερο μζροσ του κορμοφ των δζνδρων παραμζνει ςτθν επιωάνεια του
εδάωουσ κοντά ςτο «ωρφδι» των πρανϊν και θ κομοςτζγθ αυτϊν «αγκυρϊνεται» ςτα πρανι τθσ
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κοίτθσ και προςτατεφει το ζδαωοσ. Ψα δζνδρα υλοτομοφνται και ςτισ δφο πλευρζσ των
«υδατορευμάτων και θ αγκφρωςθ τουσ εκατζρωκεν τθσ κοίτθσ λαμβάνει τθ μορωι ψαροκόκαλου».
Πε τον τρόπο αυτό προςτατεφονται τα πρανι από διάβρωςθ και εκςκαωζσ, διατθροφνται οι
βιότοποι των ψαριϊν και ςυγκρατοφνται ςτα κλαδιά τουσ όλα τα υπολείμματα ξφλου που
μεταωζρονται από τα ανάντθ με τθ ροι του νεροφ.

A

Γ

B

Εικόνα 4. Υλοτομία και ρίψθ ςτθν κοίτθ καμζνων δζνδρων λοξά και αντίκετα τθσ ροισ (Α),
δεξαμενι ςτθν κοίτθ υδατορεφματοσ για τθν ςυγκράτθςθ υπολειμμάτων καμζνων δζνδρων (Β)
και κακϊσ ςυντθρθμζνθ δεξαμενι ςυγκράτθςθσ φερτϊν υλικϊν (Γ).
Άλλο είδοσ ζργου είναι θ δθμιουργία δεξαμενϊν εντόσ τθσ κοίτθσ των υδατορευμάτων για τθ
ςυγκράτθςθ ωερτϊν υλικϊν και υπολειμμάτων κλαδιϊν από τα καμζνα δζνδρα. Σι δεξαμενζσ αυτζσ
ωζρουν ςτθ βάςθ τουσ προσ τα κατάντθ και εντόσ τθσ κοίτθσ ειδικι ςχάρα για τθ διζλευςθ του νεροφ
και τθ ςυγκράτθςθ των ςτερεϊν υλικϊν (Εικόνα 4Β). Ψο μειονζκτθμά τουσ είναι ότι μετά τθν
καταςκευι τουσ πρζπει να ελζγχονται ςυχνά για τθν πλθρότθτά τουσ ςε υλικά ϊςτε να κακαρίηονται
και να ςυντθροφνται (Εικόνα 4Γ). Ψα ζργα αυτά βρίςκουν ευρεία εωαρμογι κυρίωσ ςτθν Αμερικι και
ςυνιςτάται θ δοκιμι τθσ εωαρμογισ τουσ και ςτθν Ελλάδα.

1.4.6.3 Ζργα τρίτθσ γραμμισ άμυνασ
Ψα κυριότερα ζργα που καταςκευάηονται ςτο οδικό δίκτυο και ςτισ ςφρτεσ μετατόπιςθσ ξυλείασ
καμζνων περιοχϊν, κακϊσ και οι ςκοποί τουσ οποίουσ τα ζργα πρζπει να εκπλθρϊςουν,
παρουςιάηονται ςτον Υίνακα 3.
Αυτά είναι θ ςυντιρθςθ και προςταςία του αποςτραγγιςτικοφ του δικτφου (χανδάκων) κακϊσ και
των οχετϊν και γεωυρϊν, θ δθμιουργία κλίςεωσ ςτο οδόςτρωμα προσ τα ανάντθ τθσ πλαγιάσ, θ
ςυντιρθςθ γενικά ολόκλθρου του δικτφου μετά από βροχζσ και θ τοποκζτθςθ κορμοδεμάτων ςτισ
ςφρτεσ μετατόπιςθσ ξυλείασ.
Από το Υίνακα 3 γίνεται αντιλθπτό πωσ οι ςκοποί των ςυγκεκριμζνων ζργων πολφ δφςκολα μποροφν
να επιτευχκοφν από τθν καταςκευι άλλων ζργων, όπωσ αυτά που αναωζρκθκαν προθγοφμενα.
Αυτό ςυμβαίνει επειδι τα ζργα αυτά εξομαλφνουν τισ επιπτϊςεισ τθσ πυρκαγιάσ τόςο ςτο ίδιο το
δίκτυο, όςο και ςτισ τεχνικζσ υποδομζσ του. Ξαι επιπρόςκετα ανάλογα με τθν επιλογι του κάκε
ζργου επιτυγχάνεται και θ πλιρθσ εκπλιρωςθ του ςκοποφ. Θ μεγάλθ προςτατευτικι ςθμαςία των
ανωτζρω ζργων οωείλεται ςτο πολφ επιρρεπζσ οδικό δίκτυο μιασ καμζνθσ περιοχισ ςτθ δθμιουργία
επιωανειακισ απορροισ και διάβρωςθσ του εδάωουσ από βροχζσ και ςυνεπϊσ ςτθ δθμιουργία
ιςχυρϊν και εκτεταμζνων πλθμμυρικϊν ωαινομζνων ςτισ αντίςτοιχεσ πεδινζσ περιοχζσ. Άλλωςτε δεν
πρζπει να παραβλζπεται το γεγονόσ πωσ ζνα πλθμμελϊσ ςυντθρθμζνο δαςικό οδικό δίκτυο ζχει
αποδειχτεί πωσ είναι επιρρεπζσ ςτθ δθμιουργία πλθμμυρϊν και χωρίσ τθν καταςτροωι τθσ
βλάςτθςθσ από πυρκαγιά. Επομζνωσ είναι πολφ εμωανισ θ ςυνειςωορά αυτοφ ςτισ πλθμμφρεσ μετά
από πυρκαγιά.
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Ρίνακασ 3. Επείγοντα ζργα οδικοφ δικτφου και ςυρτϊν μετατόπιςθσ ξυλείασ καμζνων περιοχϊν
και ςκοποί που εξυπθρετοφν (Μπαλοφτςοσ κ.α. 2009).

1.4.6.4 Ζργα τζταρτθσ γραμμισ άμυνασ
Ψα αντιδιαβρωτικά και αντιπλθμμυρικά μζτρα και ζργα που αναωζρκθκαν προθγοφμενα
λαμβάνονται ςτο ορεινό τμιμα τθσ καμζνθσ λεκάνθσ. Τμωσ, όςα μζτρα και ζργα και αν λθωκοφν και
καταςκευαςκοφν μετά τθν πυρκαγιά ςτο τμιμα αυτό, ζνα μζροσ τθσ πλθμμυρικισ απορροισ τθσ
λεκάνθσ, ςε περίπτωςθ ιςχυρισ βροχισ, κα ωκάςει ςτθν κοίτθ τθσ πεδινισ γεωργικισ και αςτικισ
περιοχισ τθσ και κα καταλιγει ςε κάποιο ωυςικό αποδζκτθ. Θ εξζλιξθ αυτι κα είναι βζβαια
ωυςιολογικι εωόςον ςτθν πεδινι κοίτθ δεν ζχουν γίνει ανκρϊπινεσ επεμβάςεισ ϊςτε να ζχουν
μειϊςει ι εξαωανίςει τθ χωρθτικότθτα τθσ. Χτθν αντίκετθ περίπτωςθ, θ αποροοι του
υδατορεφματοσ κα καλφψει τισ πεδινζσ ι αςτικζσ περιοχζσ με τα γνωςτά πλθμμυρικά
αποτελζςματα. Χυνεπϊσ είναι αναγκαία θ αντιμετϊπιςθ των πλθμμυρϊν ςε επίπεδο λεκάνθσ
απορροισ και όχι μόνο για το ορεινό ι το πεδινό τθσ τμιμα, κάτι που ρθτά κακορίηεται και ςτθν
οδθγία 2000/60/ΕΕ που αναωζρεται ςτον τομζα τθσ πολιτικισ των υδατικϊν πόρων.
Γενικά τα ζργα που καταςκευάηονται ςτα κατάντθ τθσ λεκάνθσ απορροισ (πεδινό τμιμα) είναι
μεγάλα τεχνικά ζργα, τα οποία ςτοχεφουν ςτθν ανάςχεςθ (προςωρινισ ςυγκράτθςθσ) του
πλυμμθρικοφ όγκου και τθ ςυγκράτθςθ των ωερτϊν υλικϊν. Δεν μποροφν να παρζχουν
αντιδιαβρωτικι προςταςία με τθν ζννοια τθσ ςυγκράτθςθσ του εδαωικοφ υλικοφ ϊςτε να
δθμιουργθκοφν οι προχποκζςεισ για τθν επανεγκατάςταςθ τθσ βλάςτθςθσ. Ψα είδθ των ωραγμάτων
αυτϊν είναι:


Φράγματα από ςκυρόδεμα ι λικοδομι (Εικόνα 5). Ψα ωράγματα αυτά καταςκευάηονται ςτισ
χαμθλότερεσ κζςεισ τθσ κοίτθσ του υδατορεφματοσ. Ωσ υλικό καταςκευισ ςυνιςτάται το
ςκυρόδεμα ϊςτε να μειϊνεται ςθμαντικά ο χρόνοσ καταςκευισ τουσ πρν τθν ζναρξθ τθσ
βροχερισ περιόδου Πειονζκτθμα του ςκυροδζματοσ είναι θ μθ ςυμβατότθτα με το
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περιβάλλον. Υαρόμοια ωράγματα είναι δυνατόν να καταςκευαςκοφν και από λικοδομι ϊςτε
να ζχουν καλφτερθ περβαλλοντικι προςαρμογι. Τμωσ, θ πίεςθ του χρόνου για να
αποπερατωκεί θ καταςκευι πριν τθν ζναρξθ των βροχϊν, μειϊνει τισ πικανότθτεσ επιλογισ
τουσ.
Φράγματα ανάςχεςθσ τθσ πλθμμυρικισ απορροισ: Ψα ωράγματα ανάςχεςθσ καταςκευάηονται
ςε κζςεισ που ζχουν προςπζλαςθ και θ γεωμορωολογία τουσ επιτρζπει τθν ταμίευςθ μεγάλων
όγκων απορροισ. Ωσ ολικό καταςκευισ αυτϊν των ζργων χρθςιμοποιείται το ςκυρόδεμα, για
λόγουσ κυρίωσ ταχείασ αποπεράτωςθσ. Πετά τθν καταςκευι τουσ, είναι απαραίτθτθ θ ωφτευςθ
κατάλλθλων ωυτικϊν ειδϊν για περιβαλλοντικοφσ, αιςκθτικοφσ και άλλουσ λόγουσ.

Εικόνα 5. Εξαιρετικισ αιςκθτικισ φράγμα ςτο Νζδοντα (επάνω) καταςκευαςμζνο από τθ Δαςικι
υπθρεςία το 1934 (φωτ. Σωτθρόπουλοσ) και φράγματα από ςκυρόδεμα και ςκυρόδεμα και πζτρα
(κάτω).

1.4.7 Αντί επιλόγου







Από τα προαναωερκζντα, ςυμπεραςματικά κα πρζπει να τονίςουμε:
Χε καμιά περίπτωςθ δεν μποροφμε να ποφμε ότι θ καταςκευι των αντιδιαβρωτικϊν και
αντιπλθμμυρικϊν ζργων είναι ΥΑΡΨΣΨΕ αναγκαία μετά από πυρκαγιά.
Σι αρμόδιεσ δαςικζσ υπθρεςίεσ και οι ειδικοί επιςτιμονεσ ΥΦΕΥΕΛ να κακορίηουν το πότε
χρειάηεται θ καταςκευι τζτοιων ζργων, ςε ποιεσ κζςεισ τθσ καμζνθσ περιοχισ, τα είδθ των
ζργων, τον τρόπο καταςκευισ τουσ κ.λπ. (π.χ. αςβεςτόλικοι, μεγάλεσ κλίςεισ).
Ψα κορμοδζματα και τα κορμοωράγματα ΔΕΡ είναι τα μόνα ζργα για καμζνεσ περιοχζσ. Ωπάρχει
πλθκϊρα παρόμοιων ζργων και θ επιλογι των κατάλλθλων ζχει πάντοτε, οικονομικά,
αιςκθτικά, διάρκειασ ηωισ κ.λπ. πλεονεκτιματα.
Θ λειτουργικότθτα και κυρίωσ θ αποτελεςματικότθτα όλων των ζργων ςτισ ορεινζσ λεκάνεσ
απορροισ είναι πολφ μεγαλφτερθ όταν το ορεινό και το πεδινό τμιμα αυτισ αντιμετωπίηονται
ΧΩΓΧΦΣΡΩΧ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:
ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΤΘΣ ΒΛΑΣΤΘΣΘΣ ΜΕΤΑ ΑΡΟ ΡΥΚΑΓΙΑ
2.1 Διατιρθςθ, Ρροςταςία και Ραρακολοφκθςθ τθσ Φυςικι Αναγζννθςθσ
Ευαγγελία Τςάρτςου
E-mail: etsartsou@mou.gr
Σι ςτρατθγικζσ μεταπυρικισ διαχείριςθσ που κα ακολουκιςει ο Δαςολόγοσ διαχειριςτισ μιασ
καμζνθσ ζκταςθσ, εξαρτάται από τον τφπο των οικοςυςτθμάτων που επθρεάςτθκε και τθν
οικολογικι τουσ ιδιαιτερότθτα, τθν ιςτορία τουσ, τθ δριμφτθτα τθσ καφςθσ και τουσ ςτόχουσ που
τίκενται ςε κάκε περίπτωςθ.
Σι δαςικζσ πυρκαγιζσ αποτελοφν το κφριο πρόβλθμα ςτα οικοςυςτιματα τθσ Πεςογειακισ ηϊνθσ.
Υροκαλοφν ζντονεσ διαταραχζσ ςτα οικοςυςτιματα, καταςτροωζσ ςτισ περιουςίεσ και υποδομζσ και
απαιτοφν μεγάλο κόςτοσ κατάςβεςθσ. Σι ςθμαντικότερεσ ςυνζπειεσ είναι θ απϊλεια τθσ βιομάηασ,
τθσ βιοποικιλότθτασ και τθσ ηωοκοινότθτασ των οικοςυςτθμάτων. Επθρεάηουν το ζδαωοσ και
ενιςχφουν τθ διάβρωςθ.
Σι ωωτιζσ ςτα Πεςογειακά οικοςυςτιματα, ζπαιξαν κακοριςτικό ρόλο ςτθν ιςτορία τθσ εξζλιξισ
τουσ, με αποτζλεςμα τα οικοςυςτιματα που επικρατοφν να αντζχουν και να επιβιϊνουν ςε
ςυνκικεσ πυρκαγιάσ (Bond and Wilgen, 1996; Agee, 1998). Δαςικζσ πυρκαγιζσ υπιρχαν πάντα ςτθ
Πεςογειακι περιοχι, όμωσ ο αρικμόσ αυτϊν, κακϊσ και θ ζκταςθ που αυτζσ καίνε αυξάνεται
διαρκϊσ τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ, κυρίωσ λόγω ανκρωπογενϊν αιτιϊν. Σι δαςικζσ πυρκαγιζσ
αναμζνεται να αυξθκοφν παγκόςμια, ωσ ςυνζπεια τθσ κλιματικισ αλλαγισ και τθσ προβλεπόμενθσ
αφξθςθσ των κερμοκραςιϊν (Overpeck et al., 1990).
Θ μακροχρόνια ζκκεςθ των Πεςογειακϊν οικοςυςτθμάτων ςτθ ωωτιά ζχει επάγει τθν ανάπτυξθ και
εξζλιξθ ειδικϊν προςαρμογϊν απζναντι ςτθ διαταραχι αυτι. Χαρακτθριςτικό τθσ προςαρμογισ
αυτισ είναι θ αναγζννθςι τουσ μετά τθν πυρκαγιά. Θ Πεςογειακι βλάςτθςθ αναπαράγεται μετά
τθν πυρκαγιά από ςπόρουσ ι με παραβλαςτιματα, πράγμα που οδθγεί ςτθν αποκατάςταςι τθσ
μετά από οριςμζνο χρονικό διάςτθμα, αν θ διαδικαςία τθσ διαδοχισ αωεκεί ανεπθρζαςτθ
(Naven1974, Papanastasis 1978a, Kazanis and Arianoutsou 1996, Thanos 1999).

Εικόνα 2- 1: Άποψθ του Εκνικοφ Δρυμοφ Ράρνθκασ μετά τθ φωτιά του Λουνίου 2007.
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Χτθ μεςογειακι ηϊνθ τα οικοςυςτιματα τθσ χαλεπίου πεφκθσ, τθσ τραχείασ πεφκθσ, των αειωφλλων
πλατφωυλλων, αλλά και των κερμόβιων πλατυωφλλων (δρυοδαςϊν και δαςϊν καςτανιάσ) είναι
προςαρμοςμζνα ςτισ πυρκαγιζσ και αναγεννϊνται εφκολα μετά από αυτζσ. Χυνεπϊσ το πρϊτο
μζλθμά μασ δεν είναι θ «αναδάςωςθ», θ οποία πολλζσ ωορζσ με τον τρόπο που γίνεται προκαλεί
μεγαλφτερθ ηθμιά, από ότι θ ίδια θ πυρκαγιά, αλλά θ προςταςία και θ παρακολοφκθςθ τθσ ωυςικισ
αναγζννθςθσ.

Εικόνα 2- 2 : Θλεία – Ρυρκαγιζσ 2007

Εικόνα 2 - 3 : Λίμνθ Καιάφα – πυρκαγιζσ 2007
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Εικόνα 2- 4 : Κίνεσ Καιάφα – πυρκαγιζσ 2007

2.1.1 1θ Επιλογι για τθν αποκατάςταςθ των καμζνων δαςικϊν εκτάςεων είναι θ
προςταςία και παρακολοφκθςθ τθσ φυςικισ αναγζννθςθσ
Θ προςταςία και θ παρακολοφκθςθ τθσ φυςικισ αναγζννθςθσ είναι θ πρϊτθ επιλογι για τθν
αποκατάςταςθ των καμζνων εκτάςεων των Μεςογειακϊν οικοςυςτθμάτων. Ψα ωυτά των
Πεςογειακϊν οικοςυςτθμάτων ζχοντασ υποςτεί τθν περιοδικι δράςθ τθσ ωωτιάσ για χιλιάδεσ
χρόνια, ζχουν εξελικτικά αναπτφξει μθχανιςμοφσ που τουσ εξαςωαλίηουν τόςο τθν επιβίωςθ, όςο
και τθν ταχεία αναγζννθςθ και επανάκαμψθ. Οι βαςικοί αυτοί μθχανιςμοί είναι θ βλαςτικι
αναγζννθςθ (re sprouting) των καμζνων ατόμων και θ εγκατάςταςθ νζων ατόμων μζςω τθσ
φφτρωςθσ ςπερμάτων (seed germination).
ΒΛΑΣΙΚΗ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΗ

ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ
ΦΤΙΚΗ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΗ

ΦΤΣΡΩΗ
ΠΕΡΜΑΣΩΝ

Σχετικά με τον πρϊτο μθχανιςμό τθσ Βλαςτικισ Αναγζννθςθσ: Σι περιςςότεροι κάμνοι που
ςυγκροτοφν τισ κοινότθτεσ των ωρυγανικϊν οικοςυςτθμάτων, όπωσ θ Αςτοιβι (Sarcopoterium
spinosum), θ αςωάκα (Phlomis fruticosa), κακϊσ και τα είδθ που ςυγκροτοφν τισ ωυτοκοινότθτεσ των
αειωφλλων πλατυωφλλων μακί, πχ το πουρνάρι (Quercus coccifera), ο ςχίνοσ (Pistacia lentiscus), θ
κουμαριά (Arbutus unedo), το ωυλλίκι (Phillyrea sp.), το ρείκι (Erica arborea) αναγεννϊνται με
αναβλάςτθςθ, ςχθματίηοντασ λθκαργικοφσ οωκαλμοφσ ςτο ανϊτερο τμιμα του ριηικοφ τουσ
ςυςτιματοσ (root crown) (‘buds’bank), ςυχνι προςαρμογι ςτουσ αείωυλλουσ ςκλθρόωυλλουσ
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κάμνουσ και ςε αρκετά είδθ από τα εποχιακά δομορωικά. (Αριανοφτςου, 2001, Υρακτικά
Επιςτθμονικοφ Χυνεδρίου).

Εικόνα 2- 6: Phlomis fruticosa (Ρθγι:
Αριανοφτςου, 2013).

Εικόνα 2- 5: Pistacia terebinthus.

Θ ζναρξθ τθσ αναβλάςτθςθσ για μεν τα αείωυλλα ςκλθρόωυλλα είδθ, μπορεί να ξεκινιςει ςχεδόν
αμζςωσ μετά τθ ωωτιά, ενϊ ςτα ωρυγανικά είδθ αρχίηει ςυνικωσ ςτθν περίοδο των βροχϊν. Θ
διαωορά αυτι ςτθ ςτρατθγικι ζχει αποδοκεί ςτο διαωορετικό βάκοσ που ωκάνουν τα ριηικά
ςυςτιματα των δφο τφπων ωυτϊν. Ψα ωφλλα που αναπτφςςονται ςτα αναβλαςτιματα είναι
μεγαλφτερα και πλουςιότερα ςε χλωροωφλλεσ από τα ανάλογά τουσ ςτα άκαωτα (Arianoutsou and
Margaris, 1981a).
Ρροςαρμογζσ των Φυτϊν ςτθ Φωτιά: Ψα ωυτικά είδθ αντιμετωπίηουν τθ ωωτιά με μθχανιςμοφσ
αποωυγισ, όπωσ αναπτφςςοντασ παχφ ωλοιό (εικόνα 2-7), που τα προςτατεφει ςε περίπτωςθ
ζρπουςασ ωωτιάσ. (Υθγι: Αριανοφτςου, 2103).

Εικόνα 2- 7: Quercus suber

Εικόνα 2- 8: Quercus sp. : Επικορμικι αναγζννθςθ

Σχετικά με τον δεφτερο μθχανιςμό αναγζννθςθσ, που επιςτρατεφουν τα Πεςογειακά ωυτά για να
αντιμετωπίςουν τθ δράςθ τθσ ωωτιάσ, είναι θ ωφτρωςθ ςπερμάτων. Ψα αρτίβλαςτα εμωανίηονται
μετά τισ πρϊτεσ βροχζσ ςτο καμζνο πεδίο από ςπζρματα που είχαν διαςπαρκεί πριν τθ ωωτιά και
παραμζνουν λθκαργικά ςτο ζδαωοσ ωσ «τράπεηα ςπερμάτων», είτε διεςπάρθςαν εξαιτίασ τθσ
δράςθσ τθσ ωωτιάσ. Ψα ςπζρματα που μποροφν να βρεκοφν ςτθν εδαωικι τράπεηα είναι
ςκλθροπεριβλθματικά και ανικουν κυρίωσ ςτισ οικογζνειεσ των Cistaceae και των Leguminosae.
Αυτά τα ςπζρματα ςυνικωσ κείνται λθκαργικά ςτθ ςτρωμνι ι ςτα ανϊτερα ςτρϊματα του
εδάωουσ. Θ κερμότθτα που παράγεται από τθ ωωτιά κραφει το ςπερματικό τουσ περίβλθμα και ζτςι
διευκολφνεται θ διάβρεξθ του εμβρφου και θ ςυνεπακόλουκθ ωφτρωςθ. Από τθν άλλθ πλευρά, οι
υψθλζσ κερμοκραςίεσ που αναπτφςςονται κατά τθ ωωτιά ςτθν κόμθ των πεφκων αποξθραίνουν
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τουσ κϊνουσ, οι οποίοι ανοίγουν διαςπείροντασ τα ςπζρματα που είχαν παραμείνει άκικτα μζςα
ςτισ ςκλθρζσ δομζσ τουσ. Χε κάκε τετραγωνικό μζτρο καμζνου ωρυγανικοφ εδάωουσ ωυτρϊνουν
εκατοντάδεσ ςπζρματα μετά τισ πρϊτεσ βροχζσ του ωκινοπϊρου. Ψα νεαρά αρτίβλαςτα μαηί με τα
αναβλαςτιματα γριγορα καλφπτουν με ζνα μανδφα το ζδαωοσ, προςωζροντάσ του προςταςία από
τθ διάβρωςθ. Χε κάκε τετραγωνικό μζτρο καμζνου πευκοδάςουσ υπάρχει πλθκϊρα ςπερμάτων
πεφκου, τα οποία επίςθσ ωυτρϊνουν μετά τισ πρϊτεσ ωκινοπωρινζσ βροχζσ. Χυνικωσ τα αρτίβλαςτα
εμωανίηονται ςε μεγάλουσ αρικμοφσ. Ωςτόςο, μετά τθν πρϊτθ ξθρά περίοδο ακολουκεί μια ωυςικι
αυτό αραίωςθ του πλθκυςμοφ τουσ, θ οποία οωείλεται κυρίωσ ςτθ δράςθ τθσ ξθραςίασ και ςτον
ενδοειδικό ανταγωνιςμό (Arianoutsou and Margaris, 1981a; Papavassiliou and Arianoutsou, 1997;
Daskalakou and Thanos, 1997; Skourou and Arianoutsou, 1998; Ξαηάνθσ και Αριανοφτςου αδθμ.
δεδομζνα).

Εικόνα 2- 9: Βλαςτθτικι Αναγζννθςθ ςε ξυλϊδθ είδθ (Ρθγι: Αριανοφτςου, 2013).

Cistus spp.
Φφτρωςθ ςπερμάτων

Υοϊδθ Ψυχανκι
Εικόνα 2 - 10: Σχθματίηοντασ εδαφικζσ τράπεηεσ ςπερμάτων με ςκλθροπεριβλθματικά ςπζρματα
(Leguminosae, cistaceae), (Ρθγι: Arianoutsou, 2013,)
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Φφτρωςθ Σπερμάτων

Pinus halepensis
Εικόνα 2- 11: Σχθματίηοντασ βραδφχωρουσ κϊνουσ που αποκθκεφουν επίγειεσ τράπεηεσ
ςπερμάτων, (Ρθγι: Αριανοφτςου, 2013)

Εικόνα 2 - 12: Άνω εικόνα: Βραδφχωροι κϊνοι (επίγεια τράπεηα ςπερμάτων) και αρτίβλαςτο Pinus
halepensis. Κάτω εικόνα: Αρτίβλαςτα Cistus spp. Από φφτρωςθ ςπερμάτων εδαφικισ τράπεηασ.
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Εικόνα 2 - 13: Οριςμζνα είδθ φυτϊν δεν διακζτουν κάποιο εδικό μθχανιςμό αναγζννθςθσ: τοπικζσ
εξαφανίςεισ ςε περιςτατικά φωτιάσ. Ραραδείγματα: Juniperus phoenicea & Coridothymus
capitatus (Ρθγι: Αριανοφτςου, 2013).

2.1.2 Ροιοι παράγοντεσ και ποιά κριτιρια μασ οδθγοφν ςτθν απόφαςθ για τεχνθτι
αναδάςωςθ και ποια χρονικι ςτιγμι μετά τθν πυρκαγιά?
Θ απάντθςθ ςτο παραπάνω ερϊτθμα είναι ότι οδθγοφμαςτε ςε τεχνθτι αναδάςωςθ ι εγκατάςταςθ
τθσ βλάςτθςθσ μιασ καμζνθσ δαςικισ ζκταςθσ προσ αποκατάςταςθ, όταν θ ωυςικι αναγζννθςθ δεν
είναι αποτελεςματικι.
Γενικά μπορεί να ειπωκεί ότι, ςτθν περίπτωςθ που ζνα δάςοσ ζχει παραδοκεί ςτο ζλεοσ ςυχνϊν
πυρκαγιϊν (δφο ωορζσ μζςα ςε 5 χρόνια) και υπάρχει ζντονθ υποβάκμιςθ του οικοςυςτιματοσ,
λόγω τθσ διάβρωςθσ του εδάωουσ ι τθσ υπερβόςκθςθσ, τότε χάνεται θ ικανότθτα ωυςικισ
αναγζννθςθσ και θ τεχνθτι αναδάςωςθ είναι αναγκαία.
Θ απόωαςθ για αναδάςωςθ πρζπει να λαμβάνεται πάντα από ειδικοφσ επιςτιμονεσ, οι οποίοι κα
ζχουν τθν ευκφνθ του ςχεδιαςμοφ και τθν επίβλεψθ του όλου ζργου.

2.1.3 Το ερϊτθμα που τίκεται επίςθσ ςτον διαχειριςτι δαςολόγο μιασ καμζνθσ ζκταςθσ
είναι, πότε θ φυςικι αναγζννθςθ δεν είναι αποτελεςματικι?
Για τθν απάντθςθ αυτοφ του ερωτιματοσ είναι απαραίτθτθ θ κατανόθςθ τθσ δυναμικισ τθσ
βλάςτθςθσ του οικοςυςτιματοσ, κακϊσ και το ιςτορικό των πυρκαγιϊν και τθσ μακροχρόνιασ
επίδραςθσ τθσ ωωτιάσ ςτο οικοςφςτθμα αυτό. Γενικά μποροφμε να ποφμε ότι οι παράγοντεσ που
επθρεάηουν αρνθτικά τθν αποτελεςματικότθτα τθσ ωυςικισ αναγζννθςθσ είναι: θ διακζςιμθ
ποςότθτα των ςπερμάτων, θ διαςπορά και θ εγκατάςταςθ, κακϊσ και θ ωυτρωτικι ικανότθτα των
ςπερμάτων. Επίςθσ ςθμαντικόσ παράγοντασ για τθν αποτελεςματικότθτα τθσ ωυςικισ αναγζννθςθσ
αποτελεί θ δυνατότθτα των ωυταρίων να επιβιϊνουν μετά τθν εγκατάςταςθ και θ αντοχι αυτϊν ςε
διαταραχζσ.
Για να προβλζψουμε τθν μακρόχρονθ επιβίωςθ των ωυτϊν είναι ςθμαντικό να γνωρίηουμε όχι μόνο
τισ προςαρμογζσ τουσ απζναντι ςτθν περιοδικι «κανονικι» ςυχνότθτα ωωτιάσ, αλλά και πωσ αυτά
επθρεάηονται από το κακεςτϊσ τθσ ωωτιάσ, δθλαδι τθ ςυχνότθτα, τθν ζνταςθ, τθν εποχι και τθν
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ζκταςθ. Χε ότι αωορά ςτθν ζκταςθ, αυτι είναι ςθμαντικι γιατί μπορεί να κακορίςει τισ πικανότθτεσ
διαςποράσ των ςπερμάτων από άκαωτεσ περιοχζσ, το πόςο ευάλωτθ είναι θ περιοχι ςτθ βόςκθςθ
κ.λπ.
Γενικά, μπορεί να ςθμειωκεί ότι θ μορωι, θ δομι και θ θλικία των καμζνων ςυςτάδων, κακϊσ και το
μζγεκοσ τθσ καμζνθσ ζκταςθσ επθρεάηει το δυναμικό τθσ αναγζννθςθσ. Θ θλικία αναπαραγωγισ ςτα
Πεςογειακά πεφκα είναι μικρι. Υαράγονται ϊριμα ςπζρματα ςε θλικία 8 ετϊν δζνδρων χαλεπίου.
Ζχει βρεκεί ότι 10 χρόνια μετά από ωωτιά, το 10% των δενδρυλλίων τραχείασ πεφκθσ ιταν ςε
αναπαραγωγικό ςτάδιο (Thanos and Marcou, 1993). Ωπάρχει κίνδυνοσ όταν θ ωωτιά
επαναλαμβάνεται ςτον ίδιο τόπο ςε χρόνο μικρότερο από τθν θλικία καρποωορίασ τθσ νεαρισ
ςυςτάδασ (Keeley et al., 1999).
Θ επιτυχία τθσ ωυςικισ αναγζννθςθσ εξαρτάται επίςθσ από το χρόνο που μεςολαβεί μεταξφ των
διαδοχικϊν περιςτατικϊν, ϊςτε να επιτρζπει τα νεαρά αρτίβλαςτα να ωριμάηουν, να παράγουν
ςπόρουσ και να τροωοδοτοφν τθν τράπεηα ςπερμάτων. Αυτόσ ο χρόνοσ ποικίλλει ανάλογα με το
είδοσ, από ζνα χρόνο μετά τθ ωωτιά (όπωσ ςτα ποϊδθ ψυχανκι) μζχρι δφο (ςτισ λαδανιζσ) ι 6-8
(ςτα πεφκα), προκειμζνου τα άτομα να ωριμάςουν αναπαραγωγικά. Εάν ςυμβεί ζνα δεφτερο
περιςτατικό ωωτιάσ, πριν να ωριμάςουν αυτά τα ωυτά, τότε κα ςυμβοφν δραματικζσ μεταβολζσ ςτθ
ςφνκεςθ και ωυςιογνωμία τθσ.
Θ ανάκαμψθ γενικά των ωυτοκοινοτιτων εξαρτάται από τα χαρακτθριςτικά του κφκλου ηωισ τουσ.
(πχ διάρκεια ηωισ, αυξθτικι μορωι), (Αριανοφτςου, 2013), πιο ςυγκεκριμζνα:
 Θ ανάκαμψθ των αναβλαςτανόντων ειδϊν εξαρτάται από:
- Ψισ μετεωρολογικζσ ςυνκικεσ,
- Ψισ εδαωικζσ ςυνκικεσ,
- Ψον ενδο και διαειδικό ανταγαωνιςμό,
- Από εξωτερικοφσ παράγοντεσ (πχ διαχειριςτικζσ πρακτικζσ).
 Θ ανάκαμψθ των ςπερμοαναγεννόμενων ειδϊν ςχετίηεται άμεςα με τα βιοτικά τουσ
χαρακτθριςτικά, πχ θ νεανικι ωάςθ για τθ χαλζπιο πεφκθ διαρκεί 4-6 χρόνια και ο πλθκυςμόσ
τθσ χαλεπίου πεφκθσ ωτάνει ςτθν αναπαραγωγικι του ωριμότθτα μετά το 15ο ζτοσ.
Κα πρζπει εδϊ να αναωερκεί ότι θ ωυςικι αναγζννθςθ είναι μια διαρκισ διαδικαςία και
εξακολουκεί να ςυμβαίνει και 10 χρόνια μετά τθ ωωτιά.

2.1.4 Αξιολόγθςθ τθσ Σφνκεςθσ τθσ Φυςικισ Αναγζννθςθσ μετά τθν πυρκαγιά
Θ αξιολόγθςθ τθσ ωυςικισ αναγζννθςθσ πρζπει να γίνεται ςε τρία με τζςςερα χρόνια μετά από τθ
ωωτιά. Χτισ πυρκαγιζσ πχ τθσ Κάςου (1984, 1985, 1989) κάθκαν ςυνολικά 20.000 ha. Χε μετριςεισ
που ζγιναν δζκα χρόνια μετά τθ ωωτιά βρζκθκαν 5.637 ωυτάρια ανά εκτάριο ςτθν I ποιότθτα τόπου,
3.087 ωυτάρια ςτθν II ποιότθτα τόπου και 849 ςτθν III ποιότθτα τόπου. Από τισ μετριςεισ προκφπτει
ότι ςτο μζλλον κα δθμιουργθκεί πλιρωσ δαςογενζσ περιβάλλον (Γιτασ, 2000; Spanos et al., 2001).
Χτθ Φόδο, ςτθν πυρκαγιά του 1987 και του 1988 κάθκαν 12.865 ha και 3.529 ha αντίςτοιχα. Από
μετριςεισ που ζγιναν δζκα χρόνια μετά τθ ωωτιά βρζκθκαν 5.700 ωυτάρια ςτθν I ποιότθτα τόπου,
3.100 ςτθν II ποιότθτα τόπου και 850 ςτθν III ποιότθτα τόπου (Φαδόγλου, 1999).
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Χχζςεισ ανταγωνιςμοφ με άλλα είδθ τθσ βλάςτθςθσ ςυνικωσ αναπτφςςονται μετά τα πρϊτα ζτθ,
όταν θ κάλυψθ τθσ επιωάνειασ γίνεται ςε μεγάλο ποςοςτό από τα είδθ αυτά και θ επιβίωςθ των
ωυταρίων (αρτιβλάςτων) πεφκθσ δεν είναι δυνατι.
Σ αρικμόσ ωυταρίων (αρτιβλάςτων) που εγκακίςταται τα πρϊτα ζτθ μπορεί να είναι μικρόσ και να
ςυνοδεφεται από ιςχυρι αναγζννθςθ των άλλων ειδϊν ςε περιπτϊςεισ που ςυμβαίνει πυρκαγιά ςε
νεαρζσ ςυςτάδεσ που δεν βρίςκονται ςε πλιρθ καρποωορία (όταν θ ωωτιά επανζρχεται ςτον ίδιο
τόπο με μεγάλθ ςυχνότθτα). Χτα όρια εξάπλωςθσ, θ εξάρτθςθ από τθ διακεςιμότθτα των
ςπερμάτων και τθν ικανότθτα διαςποράσ τουσ μπορεί να οδθγιςει ςε αλλαγζσ ςτθ ςφνκεςθ των
ςυςτάδων. Ζχει παρατθρθκεί ότι ςτισ πυρκαγιζσ τθσ Κάςου ςε περιοχζσ που υπιρχαν αμιγείσ ι
μικτζσ ςυςτάδεσ μαφρθσ πεφκθσ, δζκα χρόνια μετά τθ ωωτιά, θ εμωάνιςθ τθσ τραχείασ ιταν
ιδιαίτερα ενιςχυμζνθ (Gitas et al., 2001). Χε καμζνεσ ςυςτάδεσ κουκουναριάσ, επίςθσ παρατθρικθκε
θ είςοδοσ τθσ τραχείασ πεφκθσ μερικά χρόνια μετά τθ ωωτιά.
Χε αναδαςϊςεισ που βρίςκονται μζςα ςτθ ηϊνθ εξάπλωςθσ και τα οικοςυςτιματα είχαν
ικανοποιθτικό βακμό ςτακερότθτασ, το δυναμικό αναγζννθςθσ των καμζνων ςυςτάδων ιταν
ιςχυρό. Χτο περιαςτικό δάςοσ τθσ Κεςςαλονίκθσ (αναδαςϊςεισ τραχείασ πεφκθσ), θ καταμζτρθςθ
τθσ ωυςικισ αναγζννθςθσ δφο χρόνια μετά τθ ωωτιά του 1997, ζδειξαν κάλυψθ 75% με μζςο όρο
εμωάνιςθσ ωυταρίων 8.826 ανά ha και ςυχνότθτα εμωάνιςθσ τθσ P. Brutia 87% και του Cupressus
sumpervirens 13% (Φαδόγλου, 2001, πρακτικά επιςτθμονικοφ ςυνεδρίου). Τμοια αποτελζςματα
υπάρχουν για το περιαςτικό δάςοσ Ξαβάλασ.

2.1.5 Αξιολόγθςθ και καταγραφι τθσ πορείασ τθσ φυςικισ αναγζννθςθσ (monitoring) με
τθν ανάπτυξθ Δεικτϊν πρόβλεψθσ τθσ δυναμικισ τθσ βλάςτθςθσ ςε μεταπυρικά
αναγεννοφμενεσ Μεςογειακζσ φυτοκοινότθτεσ.
Είναι ςθμαντικό και αναγκαίο πλζον να μποροφν να γίνονται προβλζψεισ τθσ πικανισ εξζλιξθσ τθσ
βλάςτθςθσ υπό το ςυνεχϊσ τροποποιθμζνο κακεςτϊσ τθσ ωωτιάσ. Χτθν κατεφκυνςθ αυτι, τα
μοντζλα είναι ιδιαίτερα χριςιμα εργαλεία ςτθν διαδικαςία λιψθσ αποωάςεων. Πια από τισ
προςεγγίςεισ του ηθτιματοσ αυτοφ ζχει επιχειρθκεί από τουσ ερευνθτζσ, οι οποίοι χρθςιμοποιοφν
τισ προςαρμοςτικζσ ςτρατθγικζσ λειτουργικισ απόκριςθσ των ωυτϊν απζναντι ςε μια διαταραχι (πχ
ωωτιά ι βόςκθςθ) για να εκτιμιςουν τθν πικανότθτα που ζχει μια ωυτοκοινότθτα να παραμείνει ωσ
ζχει ι να μεταβλθκεί ςε κάτι άλλο (Pausas, 1999; Lavorel et al., 1997; Kazanis and Arianoutsou,
2004). Αυτά τα μοντζλα μποροφν να προβλζψουν τισ πικανζσ οδοφσ που κα ακολουκιςει θ
δυναμικι πλθκυςμϊν των ωυτϊν ςε ωυτοκοινότθτεσ Πεςογειακϊν τοπίων. Εξίςου δυναμικά είναι
τα μοντζλα, τα οποία ςτθρίηονται ςε κανόνεσ γνϊςθσ και λειτουργοφν ςε περιβάλλον Γεωγραωικϊν
Χυςτθμάτων Υλθροωοριϊν (GIS). Ωσ παράδειγμα κα αναωερκεί θ εωαρμογι που αναπτφχτθκε ςτα
πλαίςια ενόσ προγράμματοσ που χρθματοδοτικθκε από τθν Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ &
Ψεχνολογίασ με τίτλο: «Εκτίμθςθ των τάςεων ερθμοποίθςθσ των Πεςογειακϊν οικοςυςτθμάτων ωσ
αποτζλεςμα τθσ δράςθσ των πυρκαγιϊν» με ςτόχο τθν διαμόρφωςθ κατάλλθλων Δεικτϊν (πχ
Δείκτθσ κινδφνου αλλαγισ τθσ φυςιογνωμίασ τθσ βλάςτθςθσ μετά από ζνα ι δφο κοντινά
περιςτατικά ωωτιάσ, ι Δείκτθσ κινδφνου διάβρωςθσ μετά από 1 ι 2 κοντινά περιςτατικά ωωτιάσ)
που να απεικονίηουν αωενόσ μεν τον κίνδυνο αλλαγισ τθσ κάλυψθσ γθσ και αωετζρου τθν
πικανότθτα να ςυμβεί διάβρωςθ ωσ αποτζλεςμα τθσ δράςθσ των ςυχνϊν πυρκαγιϊν. Για τθν πρϊτθ
ομάδα Δεικτϊν (Δείκτθ κινδφνου αλλαγισ τθσ ωυςιογνωμίασ τθσ βλάςτθςθσ) ωσ κατάλλθλθ
παράμετροσ χρθςιμοποιικθκε θ πυκνότθτα των αρτιβλάςτων ι των νεαρϊν ωυταρίων τθσ πεφκθσ,
ενϊ για τθ δεφτερθ (Δείκτθσ κινδφνου διάβρωςθσ) χρθςιμοποιικθκε θ κάλυψθ γθσ.
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Ανάλογθ είναι και θ περίπτωςθ του λογιςμικοφ που αναπτφχκθκε ςτα πλαίςια του Ευρωπαϊκοφ
προγράμματοσ PROMETHEUS s.v., το οποίο αποςκοπεί ςτθν δθμιουργία βάςεων με κανόνεσ γνϊςθσ
ανά κεματικι ενότθτα του ενδιαωζροντόσ του με τελικό ςτόχο τθν ελαχιςτοποίθςθ των επιπτϊςεων
των πυρκαγιϊν και τθν αριςτοποίθςθ τθσ πρόβλεψθσ (Arianoutsou, 1998b; Ευτυχίδθσ και ςυν.,
2001; Αριανοφτςου και ςυν., 2001) και εωαρμογι τουσ ςε περιβάλλον GIS. Εωαρμογι αυτοφ του
λογιςμικοφ για ζνα ςενάριο ωωτιάσ με δεδομζνα χαρακτθριςτικά παράγει ζνα αποτζλεςμα με βάςθ
τουσ κανόνεσ που ζχουν ενςωματωκεί ςτθ ςχετικι βάςθ δεδομζνων και το οποίο αωορά τθν
ικανότθτα αναγζννθςθσ και επανάκαμψθσ τθσ βλάςτθςθσ. Αν το ςενάριο τθσ ωωτιάσ ιταν
διαωορετικό, τότε οι κανόνεσ κα οδθγοφςαν ςτθν παραγωγι διαωορετικοφ χάρτθ για τθν
αναγεννθςιμότθτα και επανάκαμψθ τθσ περιοχισ.

2.1.6 Ενζργειεσ και Μζτρα που βοθκοφν τθ Φυςικι Αναγζννθςθ
Σι υλοτομίεσ και θ απομάκρυνςθ των κορμϊν πρζπει να γίνονται νωρίσ το ωκινόπωρο και να
ολοκλθρϊνονται πριν τθν εμωάνιςθ τθσ ωυςικισ αναγζννθςθσ. Κατά τισ υλοτομίεσ πρζπει τα
κλαδιά και ιδιαίτερα οι κϊνοι να παραμείνουν ςτθν επιφάνεια, γιατί θ φυςικι αναγζννθςθ
βαςίηεται ςτα ςπζρματα που περιζχονται ςε αυτοφσ τουσ κϊνουσ (Ντάφθσ, 1987).
Βζβαια υπάρχει και μια διαωορετικι επιςτθμονικι προςζγγιςθ που αναωζρει τθν αποωυγι τθσ
ςυγκομιδισ του ξφλου (salvage logging) ςε ευαίςκθτα εδάωθ. Σι ιςτάμενοι κορμοί πρζπει να
διατθροφνται για 2-3 ζτθ ςτθν καμζνθ ζκταςθ, γιατί ςυμβάλλουν ςτθν καλφτερθ απορροι του νεροφ
τθσ βροχισ προσ τον υδροωόρο ορίηοντα και ςκιάηουν τα αρτίβλαςτα και τα προςτατεφουν από τθν
ξιρανςθ λόγω τθσ ζκκεςισ τουσ κερινοφσ μινεσ ςτθν ζντονθ θλιακι ακτινοβολία. Επίςθσ θ
διατιρθςθ των ιςτάμενων κορμϊν ςυμβάλλει ςτθ ωωλεοποίθςθ τθσ ορνικοπανίδασ. Ψα πεςμζνα
κλαδιά ςυνικωσ δθμιουργοφν μικροπεριβάλλοντα προςταςίασ των αρτιβλάςτων (nursing effect).
(Arianoutsou, workshop 2013).
Ψα δζνδρα που επιβίωςαν κα πρζπει να παρακολουκοφνται για τθν πικανότθτα ζκρθξθσ (όχι ςυχνι)
προςβολισ από ζντομα.

Εικόνα 2- 14 : Συγκομιδι του Ξφλου (Salvage logging)

Ψα αντιδιαβρωτικά ζργα πρζπει να ολοκλθρϊνονται νωρίσ για να μθν υποςτοφν ηθμιζσ ςε
αναγεννοφμενα αρτίβλαςτα. Σ κίνδυνοσ διάβρωςθσ είναι μεγαλφτεροσ μετά τθ ωωτιά, αλλά
εξαρτάται από το μζγεκοσ τθσ λεκάνθσ απορροισ, τθ κζςθ και κλίςθ τθσ επιωάνειασ και τισ
επικρατοφςεσ ςυνκικεσ βροχόπτωςθσ.
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Εικόνα 2 - 15: Ο ζλεγχοσ τθσ διάβρωςθσ των εδαφϊν και των πλθμμυρικϊν φαινομζνων με τθν
καταςκευι κλαδοπλεγμάτων και κορμοπλεγμάτων.

Εικόνα 2 - 16: Ζλεγχοσ τθσ διάβρωςθσ με τθν καταςκευι κλαδοπλεγμάτων & κορμοπλεγμάτων.

Εικόνα 2 - 17: Καταςκευι Κορμοφραγμάτων
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Ψα κλαδοπλζγματα που γίνονται κατά τισ ιςοχψείσ προςωζρουν ικανοποιθτικι προςταςία. Πετά τθ
ωωτιά πρζπει να υπάρχει καταγραωι του ηωικοφ κεωαλαίου και τθσ πίεςθσ τθσ βόςκθςθσ που
υπάρχει ςτισ καμζνεσ εκτάςεισ και αν είναι δυνατόν να αποωεφγεται τα τρία πρϊτα χρόνια. Ψο
δυναμικό τθσ ωυςικισ αναγζννθςθσ είναι μεγαλφτερο ςε καλφτερεσ ποιότθτεσ τόπου και μικρότερο
ςε χειρότερεσ ποιότθτεσ τόπου, όπου επικρατοφν αντίξοεσ ςυνκικεσ περιβάλλοντοσ. Αντίςτοιχα θ
ανάκαμψθ από τισ βλάβεσ είναι μεγαλφτερθ ςτισ καλφτερεσ ποιότθτεσ τόπου (Gitas et al.,2000).

Εικόνα 2 - 18: Δάςθ Χαλεπίου πεφκθσ με φυςικι αναγζννθςθ, (Ρθγι: Αριανοφτςου, 2013,)
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2.2 Αποκατάςταςθ τθσ Βλάςτθςθσ – Τεχνθτι Αναδάςωςθ – Αναδαςωτικζσ
Εργαςίεσ
Γεϊργιοσ Καρζτςοσ και Γιϊργοσ Μάντακασ
E-mail: director@fria.gr, mage@fria.gr
Ψα τελευταία χρόνια αναπτφςςεται κάποια κριτικι και κατά καιροφσ υπάρχουν ςοβαρζσ
δθμοςιεφςεισ ςχετικζσ με τισ αναδαςϊςεισ και τα είδθ που χρθςιμοποιοφνται ς’ αυτζσ (Υαϊταρίδου
2003, Ξωνςταντινίδθσ και Γκατηογιάννθσ 2000, Αριανοφτςου 2009, Γρθγοριάδθσ 2009, Ξακοφροσ
2009). Θ Δαςικι Ωπθρεςία με τισ ελάχιςτεσ δυνατότθτεσ που διακζτει προβαίνει ςε υλοποίθςθ
αναδαςϊςεων, μζςω των Διευκφνςεων Αναδαςϊςεων και των περιωερειακϊν τθσ μονάδων,
ακολουκϊντασ τισ παλαιότερεσ πρακτικζσ, χωρίσ τθ δυνατότθτα αξιολόγθςθσ των παλαιοτζρων και
τον επανακακοριςμό βαςικϊν αρχϊν που πρζπει να τθροφνται ςτθν κατεφκυνςθ αποκατάςταςθσ
των καμζνων κυρίωσ περιοχϊν.
Χυνικωσ παλαιότερα και ςε ευρφτερθ κλίμακα, θ Δαςικι Ωπθρεςία χρθςιμοποιοφςε ςτισ
αναδαςϊςεισ κατά κόρον ωυτάρια βολοωφτων κωνοωόρων και ςπανιότερα ειδϊν πλατυωφλλων
δζνδρων και κάμνων. Χτισ καμζνεσ περιοχζσ χρθςιμοποιείτο ωυτευτικό υλικό κυρίωσ χαλεπίου και
τραχείασ πεφκθσ, λιγότερο κυπαριςςιοφ. Ψελευταία χρθςιμοποιοφνται και διάωορα πλατφωυλλα
είδθ κυρίωσ τθσ μακρολζπιδοσ και τθσ χνοϊδουσ δρυόσ.
Ψο πρόβλθμα που τίκεται, ςχετίηεται με το ποια, πότε και πωσ πρζπει να χρθςιμοποιοφνται τα είδθ
ςτισ αναδαςωτικζσ προςπάκειεσ, δεδομζνου ότι οι κλιματεδαωικοί παράγοντεσ κζτουν
περιοριςμοφσ ςτθ χριςθ τουσ (Ξαρζτςοσ κ.α. 2012). Εξάλλου, οι οικολογικοί παράγοντεσ, που
κακορίηουν τθν επιλογι τουσ δεν παραμζνουν ςτακεροί, εωόςον τα ςτάδια οπιςκορδόμθςθσ κάκε
περιοχισ μετά τισ πυρκαγιζσ παρουςιάηουν ιδιομορωίεσ που κακορίηονται από τθ ςυχνότθτα των
πυρκαγιϊν και τισ επεμβάςεισ του παρελκόντοσ, το εδαωολογικό τουσ υπόβακρο και τισ
επικρατοφςεσ βιοκλιματικζσ ςυνκικεσ.
Θ ζνταςθ τθσ αποκατάςταςθσ εξαρτάται κυρίωσ από το βακμό οργάνωςθσ τθσ Δαςικισ Ωπθρεςίασ,
ωσ επιςπεφδουςασ αρχισ (ςυλλογι και ζλεγχοσ ςπερμάτων, ωυτϊρια, διακζςιμο ωυτευτικό υλικό,
διαδικαςίεσ ανάκεςθσ και ωφτευςθσ), τουσ εκάςτοτε οικονομικοφσ περιοριςμοφσ, τισ απαιτιςεισ
των τοπικϊν και όχι μόνο, κοινωνικϊν ωορζων και τισ επικρατοφςεσ γενικότερα αντιλιψεισ
(Ππρόωασ 2013).
Θ επίλυςθ του προβλιματοσ τθσ αποκατάςταςθσ είναι εξ αντικειμζνου πολφπλοκθ και απαιτεί τόςο
τθν επιςτθμονικι γνϊςθ, όςον και τθν οργάνωςθ και το ςχεδιαςμό τθσ αποκατάςταςθσ, που κα
ςτθρίηεται ςτα επιςτθμονικά ςυμπεράςματα ςε ςυνδυαςμό με τθν αναςυγκρότθςθ των καμζνων
περιοχϊν και τθν εξυπθρζτθςθ των υπολοίπων οικονομικϊν δραςτθριοτιτων που αςκοφνται ς’
αυτζσ.
Θ αποκατάςταςθ απαιτεί βακφτερεσ γνϊςεισ τθσ λειτουργίασ των ωυςικϊν οικοςυςτθμάτων και τθσ
ωυςιολογίασ των ηϊντων οργανιςμϊν που διαβιοφν ςε αυτά. Απαιτείται επίςθσ μια πολφπλευρθ και
διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ, ϊςτε θ αποκατάςταςθ να είναι αποτελεςματικι και ζνασ οργανωμζνοσ
ωορζασ (Δαςικι Ωπθρεςία) για το ςυντονιςμό των επιμζρουσ δράςεων, τθν αξιοποίθςθ των
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ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων, τθ χριςθ και τθ βελτίωςθ των τεχνολογιϊν και τθ δθμιουργία,
βελτίωςθ και αξιοποίθςθ των υποδομϊν.

2.2.1 Οικολογικζσ αρχζσ τθσ αποκατάςταςθσ
Ξάκε προςπάκεια αποκατάςταςθσ κα πρζπει να ςτθρίηεται ςτθν μζχρι τϊρα αποκτθκείςα
επιςτθμονικι γνϊςθ και ςτισ εμπειρίεσ του παρελκόντοσ. Σι βαςικζσ γνϊςεισ ςτθρίηονται ςτθν
οικολογία και πλζον εξειδικευμζνα ςτθ μεταπυρικι οικολογία, κλάδουσ επιςτθμϊν που εδράηονται
κυρίωσ ςτθ ωυτοκοινωνιολογία και τισ άλλεσ ωυςικζσ επιςτιμεσ όπωσ τθσ ωυτογεωγραωίασ, τθσ
εδαωολογίασ και τθσ κλιματολογίασ, όπωσ εξελίχκθκαν ςτισ πρόςωατεσ δεκαετίεσ. Σ ςχεδιαςμόσ και
κατά ςυνζπεια όλεσ οι πρακτικζσ και τα μζτρα αντιμετϊπιςθσ μιασ διαμορωωμζνθσ κατάςταςθσ και
ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ ςτθν αποκατάςταςθ μετά τθν πυρκαγιά, ακολουκοφν οριςμζνεσ
επιςτθμονικζσ αρχζσ, που αποτελοφν ταυτόχρονα και προχποκζςεισ επιτυχίασ.

2.2.1.1 Θ αρχι τθσ διατιρθςθσ του εδάωουσ
Υρωταρχικόσ ςτόχοσ όλων των χειριςμϊν πρζπει να είναι θ διατιρθςθ του βάκουσ του εδάωουσ, το
οποίο πρακτικά παίηει κυρίαρχο ρόλο ςτα μεςογειακά οικοςυςτιματα, εωόςον αυξάνει τθ
δυνατότθτα αποκικευςθσ φδατοσ και τθσ διάκεςισ του ςτα ωυτά και δευτερευόντωσ τθν
εξαςωάλιςθ των κρεπτικϊν ςυςτατικϊν (Χατηθςτάκθσ, 1975, Ππρόωασ 2011).
Ψο ζδαωοσ διατθρεί μια τράπεηα ςπερμάτων, τα ηϊντα ριηικά ςυςτιματα των διαωόρων ωυτικϊν
ειδϊν που αναπτφςςονταν πριν τθ διαταραχι, κακϊσ και ικανό αρικμό μικροοργανιςμϊν
(μυκοχλωρίδα, μικροπανίδα) που ςυμβιοφςαν ς’ αυτό. Ωσ εκ τοφτου θ αποκατάςταςθ κα πρζπει να
ςτοχεφει ςτθ διατιρθςθ όλων των απαραίτθτων ανόργανων κρεπτικϊν ςτοιχείων, κακϊσ επίςθσ και
των μθχανικϊν και υδρολογικϊν ιδιοτιτων του εδάωουσ, ϊςτε να εξαςωαλίηει τισ ωυςιολογικζσ
απαιτιςεισ των οργανιςμϊν και τισ λειτουργίεσ των οικοςυςτθμάτων που πρόκειται να ωιλοξενιςει.
Για τθ διατιρθςθ του εδάωουσ εωαρμόηονται διάωορεσ πρακτικζσ που προζκυψαν από παλαιότερεσ
τεχνικζσ ςτακεροποίθςθσ ευδιάβρωτων εδαωϊν ςτισ μιςγάγκειεσ των ρεμάτων και πρανϊν δρόμων.
Χυνίςτανται ςτθν καταςκευι κλαδοπλεγμάτων, κορμοςειρϊν και ξφλινων ωραγμάτων, επικάλυψθ
του εδάωουσ ι ακόμθ και άλλων καταςκευϊν που κα αναπτυχκοφν παρακάτω. Σι τεχνικζσ είναι
αρκετά παλιζσ και όπωσ αναωζρει ο Πουλόπουλοσ (1929), ςτθ Γαλλία και τθν Αυςτρία άρχιςαν να
χρθςιμοποιοφνται από το 1860, ωσ τεχνικζσ εμπειρικζσ ςτθν αρχι και περιςςότερο επιςτθμονικζσ
ςτθ ςυνζχεια (Daubrée, 1911). Άλλωςτε θ καταςκευι ξθρολικιϊν ι θ καλλιζργεια ςε βακμίδεσ για τθ
ςτακεροποίθςθ των επικλινϊν εδαωϊν ςτθν περιοχι τθσ μεςογείου και τθ νοτιανατολικι Αςία είναι
κατά πολφ αρχαιότερθ πρακτικι. Θ αποωυγι διαβρϊςεων, ολιςκιςεων και πλθμμυρικϊν
ωαινομζνων που είναι πικανό να ςυμβοφν μετά τισ πυρκαγιζσ, κα πρζπει να αντιμετωπίηονται με
ςυγκεκριμζνεσ ςτρατθγικζσ κατεφκυνςθσ, όπωσ ο κακοριςμόσ των ςτόχων, ο χρόνοσ ζναρξθσ τθσ
αποκατάςταςθσ και θ αξιολόγθςθ των κινδφνων, ςτουσ οποίουσ εκτίκεται το οικοςφςτθμα μετά τισ
πυρκαγιζσ (Morgan, 1995). Εξάλλου, εξαιρετικι ςθμαςία ζχει και ο ρυκμόσ εγκατάςταςθσ τθσ
ωυςικισ αναγζννθςθσ. Γενικά κάλυψθ βλάςτθςθσ ςτο όριο του 30%, παρζχει ικανοποιθτικι εδαωικι
προςταςία (Thornes, 1990). Θ κρίςιμθ περίοδοσ για τθν προςταςία του εδάωουσ είναι το πρϊτο
ωκινόπωρο μετά τθν πυρκαγιά (Υαπαμίχοσ κ.α. 1993).
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Σι κυριότερεσ τεχνικζσ διατιρθςθσ του εδάωουσ μετά από πυρκαγιζσ αλλά και από άλλεσ
διαταράξεισ που εωαρμόηονται τόςο διεκνϊσ όςο και ςτθ χϊρα μασ, βαςίηονται ςτισ ερευνθτικζσ
εργαςίεσ και προτάςεισ των Van Kraayenourd and Hathaway 1986, Gray and Leiser 1990, Morgan
1995, Schmidt 2003, USDA Forest Service 2003, Ππαλοφτςοσ κ.α. 2001, Γκαγκάρθ κ.α. 1998,
Ππαλοφτςοσ 2005, 2009, Ουριντηισ κ.α. 2007, Ξαρζτςοσ κ.α. 2010, Ππρόωασ 2011.

2.2.1.2 Θ αρχι τθσ αυτοδιαδοχισ ι τθσ αρχικισ χλωριδικισ ςφνκεςθσ
Εξαιρετικι ςθμαςία ςτθν αποκατάςταςθ ζχει θ γνϊςθ τθσ λειτουργίασ των μεςογειακϊν
οικοςυςτθμάτων και τθσ μεταπυρικισ οικολογίασ. Σι ωυτοκοινωνίεσ των μεςογειακϊν
οικοςυςτθμάτων ςφμωωνα με διάωορουσ ερευνθτζσ (Ρτάωθσ 1987, Ne’eman and Trabaud 2000,
Ne’eman and Perevolotsky 2000), κα μποροφςαν να χαρακτθριςκοφν ωσ πυρότυποι (fire type). Ψα
καταλθκτικά ςτάδια, εωόςον προζρχονται μετά από ςυχνι δράςθ τθσ ωωτιάσ, κα μποροφςαν να
χαρακτθριςκοφν ωσ πυριγενι κλιμακικά (fire climax). Ψα μεςογειακά οικοςυςτιματα κεωροφνται
από πολλοφσ ερευνθτζσ (Naveh 1975, Horvat et al 1974, Barbero & Quezel 1981, Tomaselli 1977,
1981b, Παυρομμάτθσ 1985), ότι προζρχονται από τθν υποβάκμιςθ ενόσ τυπικοφ μεςογειακοφ
δάςουσ που αποτελοφςε το αρχικό καταλθκτικό ςτάδιο (climax stage). Πετά τθ ωωτιά εμωανίηονται
οριςμζνα πρόδρομα είδθ και βακμιαία θ χλωριδικι ςφνκεςθ διαωοροποιείται ζωσ τθν τελικι
ωυτοκοινωνία. Από το αρχικό ςτάδιο εξελίςςονται μία ι περιςςότερεσ ςειρζσ διαδοχισ, ανάλογα με
τισ ςτακμολογικζσ ςυνκικεσ και τθ ςφνκεςθ των ειδϊν, οι οποίεσ καταλιγουν ςτο ίδιο ςτάδιο πριν
τθ διαταραχι ι ςε διαωορετικά τελικά ςτάδια (Tomaselli 1977, Χατηθςτάκθσ & Ρτάωθσ, 1989),
εωόςον οι μικροκλιματικζσ και εδαωικζσ ςυνκικεσ δεν παραμζνουν ςτακερζσ.
Ψα καμζνα οικοςυςτιματα αναγεννϊνται ωυςικά μετά τθ ωωτιά, με τθν προχπόκεςθ ότι δεν
επαναλαμβάνεται επιπρόςκετθ δευτερογενισ διατάραξθ, όπωσ ωωτιά ι υπερβόςκθςθ (Trabaud et
al 1985, Ρτάωθσ 1986, Ψhanos & Marcou 1991, Paula et al 2009). Θ ικανότθτα ανάκαμψθσ των
μεςογειακϊν οικοςυςτθμάτων μετά από ωωτά (fire resilience) πραγματοποιείται χάρθ ςτισ
ςτρατθγικζσ και ςτουσ επί μζρουσ προςαρμοςτικοφσ μθχανιςμοφσ, που διακζτουν τα διάωορα
ωυτικά είδθ (McPherson et al 1971, Kaminsky 1981, Trabaud et al 1985, Keeley and Keeley 1989,
Ne’eman et al 1992, Daskalakou and Thanos 2004, Kazanis and Arianoutsou 2004, Zagas et al 2004).
Θ εξζλιξθ τθσ βλάςτθςθσ μετά τθ ωωτιά, ακολουκεί το μοντζλο τθσ «αρχικισ χλωριδικισ ςφνκεςθσ»
(Εgler 1954) ι πιο ςφγχρονα αποδιδόμενο τθσ «αυτοδιαδοχισ» (Ξazanis and Arianoutsou 2002).
Δθλαδι ςε γενικζσ γραμμζσ θ χλωριδικι ςφνκεςθ τθσ βλάςτθςθσ μετά τθ ωωτιά είναι θ ίδια με τθν
προτζρα, ακόμθ και αν θ αωκονία ι θ ςυχνότθτα εμωάνιςθσ μεμονωμζνων ειδϊν διαωοροποιείται.
Αν τελικά αποδεχτοφμε ότι το τελικό ςτάδιο εξζλιξθσ climax του κερμο-μεςογειακοφ ορόωου
βλάςτθςθσ (0 - 400 μ. περίπου) είναι το μεςογειακό δάςοσ αειωφλλων πλατυωφλλων, ςτθ ςφγχρονθ
ιςτορία τθσ βλάςτθςθσ δεν ςτάκθκε δυνατό να επιτευχκεί πλιρωσ. Σι ςυνεχείσ πυρκαγιζσ και οι
υπόλοιπεσ ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ που αςκοφνται ςτο χϊρο αυτό, δεν επζτρεψε τθν εξζλιξθ
τθσ βλάςτθςθσ ςτο τελικό τθσ ςτάδιο. Αντίκετα ο κφκλοσ τθσ εξζλιξθσ παραμζνει ςε ςθμαντικό
βακμό ανοιχτόσ, ϊςτε οι επικρατοφςεσ μορωζσ βλάςτθςθσ να χαρακτθρίηονται ωσ οικοςυςτιματα
τθσ «παρακλίμακασ» (Tomaselli, 1977). Ψα τελευταία δεν ωαίνεται πρακτικά δυνατό να
μετεξελιχκοφν ςτθν τελικι κλίμακα, εωόςον οι υπόλοιποι αβιοτικοί παράγοντεσ ζχουν
διαωοροποιθκεί και θ επαναωορά τουσ απαιτεί πολφ μεγαλφτερο χρόνο και διαδικαςίεσ που μπορεί
να είναι κεωρθτικά προβλζψιμεσ, αλλά πρακτικά αςτακείσ.
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Ψα οικοςυςτιματα τθσ παρακλίμακασ ςυςςωρεφουν μεγάλα ποςοςτά νεκρισ οργανικισ ουςίασ, που
οι ακραίεσ ξθροκερμικζσ κλιματικζσ ςυνκικεσ δεν διευκολφνουν ςτθν αποδόμθςι τθσ (Tomaselli,
1977) και θ καμνϊδθσ μορωι και δομι τουσ τα κακιςτά περιςςότερο ευάλωτα ςτισ πυρκαγιζσ.
Επιπλζον, θ βιομάηα ςυγκεντρϊνεται ςτα παρεδαωιαία ςτρϊματα, με αποτζλεςμα να ευνοείται θ
εκδιλωςθ, θ επζκταςθ και θ ζνταςθ των πυρκαγιϊν. Θ μορωι εξάλλου των καμνϊνων, ο
κατακερματιςμόσ και θ ειςχϊρθςθ ετιςιασ ποϊδουσ βλάςτθςθσ, κακιςτά ωυςιολογικά ξθρότερουσ
τουσ ςτακμοφσ ανάπτυξισ τουσ και τροωοδοτεί τον ωαφλο κφκλο των πυρκαγιϊν. Είναι βζβαιο ότι το
δαςογενζσ περιβάλλον ενόσ ψθλοφ δάςουσ αειωφλλων πλατυωφλλων κα δθμιουργοφςε
ευνοϊκότερεσ μικροκλιματικζσ ςυνκικεσ αποδόμθςθσ τθσ νεκρισ οργανικισ ουςίασ και κα απζτρεπε
τθν ανάπτυξθ παρεδαωιαίασ βλάςτθςθσ, περιορίηοντασ τον κίνδυνο τθσ ωωτιάσ. Επιπλζον, θ
πλειονότθτα του μεςο-μεςογειακοφ ορόωου (400 - 900 μ., περίπου), όπου δεν αςκοφνται γεωργικζσ
δραςτθριότθτεσ, ζχει καταλθωκεί από δάςθ τθσ χαλεπίου και τραχείασ πεφκθσ, τα οικοςυςτιματα
των οποίων αμωιςβθτοφνται ωσ τελικά ςτάδια εξζλιξθσ τθσ μεςογειακισ βλάςτθςθσ (Debazac και
Παυρομμάτθσ 1971, Barbero & Quezel 1976). Ζχουν επίςθσ ευνοθκεί εξωηωνικζσ καμνϊδεισ μορωζσ
βλάςτθςθσ (κυρίωσ τθσ πρίνου), με αντίςτοιχθ υποχϊρθςθ των κερμόωιλων ωυλλοβόλων
δρυοδαςϊν, που κατά τεκμιριο εμωανίηουν περιςςότερο πυράντοχα χαρακτθριςτικά.
Θ εωαρμογι πολιτικϊν και διαχειριςτικϊν πρακτικϊν για τθν αποκατάςταςθ των καμζνων
εκτάςεων, ςχετίηεται άμεςα με τθ γνϊςθ τθσ λειτουργίασ και τθν εξελικτικι κζςθ των μεςογειακϊν
οικοςυςτθμάτων. Θ μεταπυρικι οικολογία που εκτζκθκε ςε γενικότθτεσ παραπάνω, προωανϊσ
κατακζτει επιςτθμονικι τεκμθρίωςθ που κα μποροφςε να επιτρζψει τθν εωαρμογι ορκότερων
πρακτικϊν αποκατάςταςθσ ι τθν αποωυγι χριςθσ πρόςκετων και ενδεχομζνωσ περιττϊν και
ακριβότερων λφςεων. Χτισ περιπτϊςεισ που επιλζγεται θ ωυςικι αποκατάςταςθ κα πρζπει να
εξαςωαλίηεται θ αποτελεςματικι προςταςία τθσ περιοχισ από τθ βόςκθςθ και τισ υπόλοιπεσ
ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ ςτθν ίδια και ςτισ γειτονικζσ περιοχζσ. Αντίςτοιχα για τθν αποτροπι τθσ
διάβρωςθσ των καμζνων εκτάςεων και ςε επικλινείσ κζςεισ με ευδιάβρωτα εδάωθ, κα μποροφςαν
να εωαρμοςτοφν οι παραπάνω τεχνικζσ αντιδιαβρωτικϊν ζργων και προςταςίασ του εδάωουσ
γενικότερα, με τθ χριςθ του νεκροφ ξυλϊδουσ όγκου κακϊσ, και άλλα μζτρα προςταςίασ και
παρακολοφκθςθσ.

2.2.1.3 Σι κλιματικοί περιοριςμοί
Ψο μεςογειακό κλίμα χαρακτθρίηεται μεν από τθν θπιότθτα των καιρικϊν ςυνκθκϊν αλλά επίςθσ και
από τισ μεγάλεσ αντικζςεισ των κερμϊν και ψυχρϊν περιόδων κακϊσ και τισ ςυχνζσ αιωνίδιεσ ι
μικρισ περιόδου ακραίεσ καταςτάςεισ ψφχουσ και ηζςτθσ αναλόγωσ τθσ εποχισ. Θ υδατικι
διακεςιμότθτα μειϊνεται από τισ βόρειεσ προσ τισ νότιεσ περιοχζσ κακϊσ και από τα μεγαλφτερα
προσ τα χαμθλότερα υψόμετρα. Ψα δυτικά διαμερίςματα τθσ χϊρασ εμωανίηουν επίςθσ αυξθμζνεσ
βροχοπτϊςεισ, οι οποίεσ βαίνουν μειοφμενεσ προσ τα ανατολικά με εμωάνιςθ ενόσ δεφτερου
μζγιςτου βροχοπτϊςεων ςτα νθςιά του ανατολικοφ Αιγαίου.
Θ υδατικι ανεπάρκεια των ξθροκερμικότερων περιοχϊν τθσ μεςογείου ςε ςυνδυαςμό με τον βακμό
τθσ ανκρωπογενοφσ επίδραςθσ, κακόριςε τισ μορωζσ τθσ επικρατοφςασ βλάςτθςθσ (Tomaselli
1981a). Εξάλλου, θ γεωγραωικι και θ παλαιογεωγραωικι ςυγγζνεια τθσ μεςογείου με τθν Ευρϊπθ,
τθν Αςία και τθν Αωρικι, λειτοφργθςε ϊςτε να δθμιουργθκεί ζνα ςφνκετο μωςαϊκό
οικοςυςτθμάτων με πλθκϊρα οικοτόνων, που διατθροφν υψθλά ποςοςτά βιοποικιλότθτασ και
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ενδθμιςμοφ, ςτοιχεία που ςυνδζονται με τθν ιςτορία και τον πολιτιςμό τθσ περιοχισ (Pons and
Quézel 1985, Quézel et al 1999).
Σι χϊρεσ τθσ βόρειασ μεςογείου διατθροφν ςθμαντικά μεςευρωπαϊκά κλιματικά χαρακτθριςτικά
λόγω τθσ γεωγραωικισ γειτνίαςθσ και ςυνζχειασ με τθν ευρωπαϊκι ιπειρο. Αντίκετα οι νοτιότερεσ
περιοχζσ τθσ μεςογείου ζχουν αυξθμζνα ξθροκερμικά χαρακτθριςτικά που προςιδιάηουν με τα
ερθμικά ςτισ χϊρεσ τθσ ανατολικισ μεςογείου και τθσ βόρειασ Αωρικισ. Σι δυτικζσ περιοχζσ
δζχονται περιςςότερα κατακρθμνίςματα και οι ανατολικζσ λιγότερα με μια τάςθ αφξθςθσ προσ τισ
δυτικζσ περιοχζσ των χερςονιςων Λβθρικισ, Λταλίασ, Βαλκανικισ και Ανατολίασ, κακϊσ και των
υψθλϊν ορζων, ςτοιχεία που λειτουργοφν ωσ ωραγμοί ςτισ ςυνικεισ πορείεσ των υωζςεων από τα
δυτικά προσ τα ανατολικά (Maheras et al 2001).
Ψα μεςογειακά οικοςυςτιματα αναπτφςςονται ςτο πλαίςιο των κυριαρχοφντων μάκρο και μίκρο
κλιματικϊν ςυνκθκϊν. Ωσ γενικό χαρακτθριςτικό του μεςογειακοφ κλίματοσ είναι οι περιοριςμζνεσ
ζωσ ανφπαρκτεσ βροχοπτϊςεισ κατά τθ διάρκεια του κζρουσ για μεγαλφτερα ι μικρότερα χρονικά
διαςτιματα, αναλόγωσ του γεωγραωικοφ πλάτουσ τθσ γεωγραωικισ κζςθσ και του υψομζτρου και
ςε αντιςτοιχία με τουσ ίδιουσ παράγοντεσ, οι αυξθμζνεσ βροχοπτϊςεισ κατά τθ διάρκεια του
χειμϊνα. Αντίςτροωθ πορεία ακολουκοφν οι κερμοκραςίεσ με τισ υψθλότερεσ να εμωανίηονται ςτθ
διάρκεια του κζρουσ και τισ ταπεινότερεσ ςτθ διάρκεια του χειμϊνα (Ξοτίνθ - Ηαμπάκα 1983,
Παυρομμάτθσ 1985, Ρτάωθσ 1986α).
Θ υδατικι ανεπάρκεια οδιγθςε τισ ανκρϊπινεσ κοινότθτεσ που διαβιοφςαν εδϊ ςε πλικοσ τεχνικϊν
εκμετάλλευςθσ του νεροφ και τθν ανάπτυξθ γεωργικϊν δραςτθριοτιτων ςε αντίςτοιχεσ ακραίεσ
ςυνκικεσ (Ψςουμισ 1985, Quézel et al 1999). Θ διατιρθςθ των δαςϊν ςτισ περιοχζσ αυτζσ δεν ιταν
αρχικό μζλθμα και θ διαπίςτωςθ τθσ αναγκαιότθτασ αυτισ είναι αρκετά ςφγχρονθ ζννοια, που
προζκυψε από τθ διαπίςτωςθ του ςθμαντικοφ υδρολογικοφ ρόλου του δάςουσ και τθσ μεςογειακισ
βλάςτθςθσ γενικότερα. Ξατά ςυνζπεια κάκε προςπάκεια τεχνθτισ αποκατάςταςθσ κα πρζπει να
διζπεται ςτο ςφνολο των πρακτικϊν τθσ από τθ δυνατότθτα τθσ βζλτιςτθσ χριςθσ του διακζςιμου
φδατοσ υπό το πρίςμα τθσ ανεπάρκειάσ του.

2.2.1.4 Σι οικονομικοί περιοριςμοί
Ψο κόςτοσ τθσ αποκατάςταςθσ δεν ζχει υπολογιςτεί με ακρίβεια ςτθ χϊρα μασ. Γίνονται βζβαια
προςπάκειεσ ςτο πλαίςιο διαωόρων προγραμμάτων να εκτιμθκεί θ αξία τθσ δαςικισ γθσ και ζνασ
τρόποσ εκτίμθςισ τθσ είναι το κόςτοσ τθσ αποκατάςταςθσ. Θ εκτίμθςθ είναι πολφπλοκθ, εωόςον ςτθ
διαδικαςία εκτίμθςθσ υπειςζρχονται οι ωωζλειεσ από τθν πλθγείςα ζκταςθ πριν τθν καταςτροωι
(προϊόντα ξφλου, βόςκθςθ, μελιςςοκομία, λαχανοκομία, αναψυχι κ.λπ.) που πρζπει να εκτιμθκοφν
ωσ ζςοδα. Αντίκετα κα πρζπει να υπολογιςκοφν ωσ απϊλειεσ ςε περίπτωςθ πυρκαγιάσ για ζνα
διάςτθμα και να προςτεκεί και το κόςτοσ τθσ αποκατάςταςθσ (αξία ωυτευτικοφ υλικοφ, μελζτεσ και
απαςχόλθςθ υπαλλιλων ςτθ ωάςθ του ςχεδιαςμοφ, εργαςίεσ ωφτευςθσ και εργαςίεσ ςυντιρθςθσ
μετά τθν αναδάςωςθ). Επιπρόςκετα πρζπει να ςυνυπολογιςκεί και ο χρόνοσ επαναωοράσ ςτθν
προτζρα κατάςταςθ, ο οποίοσ είναι γενικόσ μακρφσ αλλά δφςκολα υπολογίηεται. Δφςκολα
υπολογίηονται και οι ωωζλειεσ αναψυχισ, οι οποίεσ δεν αποτιμϊνται άμεςα ςε χριμα (Αλμπάνθσ
κ.α. 2000).
Ωσ προσ τισ χρθματοδοτιςεισ των αναδαςωτικϊν δραςτθριοτιτων γενικότερα παρατθροφμε ότι εδϊ
και ςαράντα ζτθ βαίνουν μειοφμενεσ και περιορίηονται ςτο ελάχιςτο τα τελευταία. Υαράλλθλα
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απαξιϊνονται και χάνονται οι αντίςτοιχεσ υποδομζσ (ωυτϊρια, ςυλλογι, κακαριςμόσ και
αποκικευςθ ςπερμάτων, διακεςιμότθτα κ.λπ.), απϊλειεσ εξειδικευμζνου προςωπικοφ και
εμπειρίασ. Δεδομζνου ότι παράλλθλα βιϊνουμε και μία από τισ μεγαλφτερεσ οικονομικζσ κρίςεισ,
δεν προοιωνίηονται ςτο άμεςο μζλλον ςοβαρζσ προςπάκειεσ ανάκαμψθσ.

2.2.1.5 Σ χρόνοσ τθσ αποκατάςταςθσ
Χφμωωνα με τα ιςχφοντα ςτο «μοντζλο» τθσ αυτοδιαδοχισ, αβίαςτα ςυμπεραίνεται ότι «θ ωφςθ
δεν ανζχεται κενά». Σπότε θ ωυςικι αποκατάςταςθ είναι εξαςωαλιςμζνθ ςε ζνα βάκοσ χρόνου
πενταετίασ, όταν θ περιοχι δεν είναι πολλαπλϊσ καμζνθ και δεν ζχει διαταραχκεί από αντίκετεσ
προσ τθ ωυςικι εξζλιξθ δραςτθριότθτεσ. Τπωσ ζχει αποδειχκεί θ ςφνκεςθ τθσ βλάςτθςθσ
επανζρχεται ςχεδόν πλιρωσ προσ τθν προτζρα τθσ πυρκαγιάσ κατάςταςθ, ςφμωωνα με τα
παραπάνω λεχκζντα, όχι όμωσ και ωσ προσ τθ δομι τθσ, που απαιτεί πολφ μεγαλφτερο χρόνο, που
εκτιμάται περίπου ςτα τριάντα περίπου ζτθ. Χε περιπτϊςεισ πολλαπλϊν πυρκαγιϊν και άλλων
πρόςκετων αρνθτικϊν επιδράςεων, ο χρόνοσ τθσ ωυςικισ αποκατάςταςθσ επιμθκφνεται. Κα πρζπει
να ειπωκεί, ότι θ ωφςθ αδιαωορεί για το χρόνο. Σ χρόνοσ, είναι ανκρϊπινο μζγεκοσ και ςτθν
προκειμζνθ περίπτωςθ εκωράηει τθν αγωνία και τθν απογοιτευςθ από τθν επελκοφςα καταςτροωι
και τισ απϊλειεσ αγακϊν που απολάμβανε πριν αυτισ.
Υάντωσ θ πλιρθσ αποκατάςταςθ ςε μορωζσ υψθλοφ δάςουσ, ξεπερνοφν τα τριάντα και πλζον ζτθ
και ςε περίπτωςθ μθ εξειδικευμζνων ςτισ πυρκαγιζσ δαςικϊν οικοςυςτθμάτων, θ αποκατάςταςθ
μπορεί να διαρκζςει και εκατοντάδεσ ζτθ. Βζβαια θ ωυςικι αποκατάςταςθ, όπωσ αναωζρκθκε,
μπορεί να δυςχεραίνεται και από άλλεσ ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ που αςκοφνται ςτθν πλθγείςα
περιοχι.

2.2.1.6 Σι αναδαςωτικζσ πρακτικζσ
Σ προςδιοριςμόσ των ςτόχων αποκατάςταςθσ με αναδαςϊςεισ αλλάηει ανάλογα με το ςκοπό και τισ
επικρατοφςεσ αντιλιψεισ. Γενικά θ αναδάςωςθ ςτοχεφει ςτθν γριγορθ επαναωορά του
διαταραγμζνου οικοςυςτιματοσ μετά από πυρκαγιζσ, ςτθν εξαςωάλιςθ τθσ δίαιτασ και τθσ
ποιότθτασ του νεροφ, ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του περιβάλλοντοσ και τθσ αναψυχισ και ςτθ
διατιρθςθ των διαωόρων ειδϊν ηωισ και των βιοτόπων τουσ.
Σι αναδαςϊςεισ τα τελευταία χρόνια εωαρμόηονται ςτισ περιπτϊςεισ, όπου λόγω πολλαπλϊν
πυρκαγιϊν με μικρά μεςοδιαςτιματα ι άλλων αιτίων ιςχυρισ υποβάκμιςθσ, θ ωυςικι
αποκατάςταςθ δεν είναι εωικτι. Απαιτείται λοιπόν θ εκτίμθςθ, ότι θ εξζλιξθ προσ ζνα καταλθκτικό
ςτάδιο κα είναι ιδιαίτερα αργι ι πρακτικά αδφνατθ. Επιπλζον, πρζπει να εωαρμόηεται και ςε κάκε
περίπτωςθ που θ τελικι μορωι τθσ ωυςικισ αποκατάςταςθσ δεν ικανοποιεί τον δαςοπονικό ςκοπό
που ζχει τεκεί (π.χ. δθμιουργία υψθλοφ τεχνθτοφ δάςουσ κωνοωόρων ι μικτοφ δάςουσ
κωνοωόρων-πλατυωφλλων, ενρθτίνωςθ κλπ).
Θ τεχνθτι πάντωσ αποκατάςταςθ, ςτοχεφει γενικϊσ ςτθ δθμιουργία ενόσ απλοφςτερου και
παραγωγικότερου οικοςυςτιματοσ από αυτό που υπζςτθ τθ διαταραχι (Aronson et al, 1993), αωοφ
είναι αδφνατο να υποκαταςτιςουμε αυτόματα όλεσ τισ ωυςικζσ διεργαςίεσ. Χυνικωσ οι ωυςικζσ
λειτουργίεσ ενόσ διαταραγμζνου οικοςυςτιματοσ αποκακίςτανται βακμιαία και ςε μεγαλφτερο
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χρόνο από εκείνο τθσ τεχνθτισ και ςυντομεφεται αν οι μζκοδοι και οι πρακτικζσ ςυντείνουν προσ τα
ωυςικά εξελικτικά ςτάδια.
Θ εωαρμογι των αναδαςϊςεων είναι δφςκολθ ςε ξθροκερμικά περιβάλλοντα και τα αποτελζςματα
δεν είναι ικανοποιθτικά ςε πολλζσ περιπτϊςεισ (Πουλόπουλοσ 1931, 1965, Ππαςιϊτθσ 1949,
Χατηθςτάκθσ 1975, Ρτάωθσ κ.α. 1985, Ρτάωθσ 1986, Ne’eman and Perevolotsky 2000, Ne’eman and
Trabaud 2000, Bonneh 2000). Τλα τα ςτάδια τθσ ςυλλογισ τθσ μεταωοράσ, τθσ αποκικευςθσ, τθσ
εκκόκκιςθσ, τθσ προωφτρωςθσ, τθσ παραςκευισ βολοωφτων, των υπόλοιπων εργαςιϊν του
ωυτωρίου, τθσ μεταωοράσ ςτουσ χϊρουσ ωφτευςθσ, των ποτιςμάτων, των ωυτοπροςτατευτικϊν
εργαςιϊν, τθσ αναδαςωτικισ προςπάκειασ και ακόμθ τθσ τελικισ ωροντίδασ των ωυτεφςεων, ζχουν
ιδιαίτερθ ςθμαςία για τθν επιτυχία των αναδαςϊςεων. Χε κάκε περίπτωςθ οι παράγοντεσ που
πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ είναι αρκετά ςφνκετοι και κακοριςτικοί για τθν επιτυχία των
αναδαςϊςεων και είναι εν πολλοίσ αωανείσ για το ευρφ κοινό. Θ απλι παράκεςθ και μόνο των
ςταδίων που πρζπει να ακολουκθκοφν από τθ ςυλλογι των ςπερμάτων ζωσ τθν τελικι ωφτευςθ
κάκε υγιοφσ ωυτοφ, αντικατοπτρίηει όλεσ τισ δυςκολίεσ που πρζπει να αντιμετωπιςκοφν και
αποδεικνφει ότι οι μεγάλεσ αποτυχίεσ, προωανϊσ οωείλονται ςε εραςιτεχνιςμοφσ. Από τθν άλλθ
πλευρά κα πρζπει να παρατίκεται θ επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθ άποψθ που ςε γενικζσ γραμμζσ κα
πρζπει να ακολουκεί τα επιμζρουσ ςτάδια των αναδαςϊςεων και των αντίςτοιχων απαιτιςεων
(Χατηθςτάκθσ και Ρτάωθσ 1989, Ψάκοσ και Πζρου 1995, Ξωνςταντινίδου κ.α. 2003, ISTA 2003,
Υαϊταρίδου 2003, 2009, Υαϊταρίδου κ.α. 2005).
Σι αναδαςωτικζσ προςπάκειεσ είναι εξαιρετικά πολφπλοκεσ και απαιτοφν επιμελθμζνεσ μελζτεσ,
εργαςίεσ εωαρμογισ και ωροντίδεσ ϊςτε να επιτφχουν. Επειδι το κόςτοσ των αναδαςϊςεων είναι
αρκετά υψθλό, κα πρζπει να εξαςωαλίηεται θ επιτυχία τουσ και ςε περιπτϊςεισ που θ εωαρμογι
τουσ είναι αςφμωορθ κα πρζπει να επαωίεται το ζργο τθσ αποκατάςταςθσ ςτισ ωυςικζσ διεργαςίεσ
με αυξθμζνεσ προςτατευτικζσ δράςεισ (Υοϊραηίδθσ κ.α. 2011, Ρτάωθσ 1986).
Από τθν άλλθ όμωσ πλευρά, ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ θ ςκοπιμότθτα των αναδαςϊςεων τίκεται υπό
αμωιςβιτθςθ. Σι οικολογικοί κίνδυνοι ςε περίπτωςθ χριςθσ βαρζων μθχανθμάτων για τθ διάνοιξθ
των λάκκων ωφτευςθσ, θ προςωρινι ζςτω αναςτάτωςθ του χϊρου και θ πικανι καταςτροωι τθσ
ωυςικισ βλάςτθςθσ που επανακάμπτει είναι εμωανείσ. Σι επιβλαβείσ ςυνζπειεσ εςτιάηονται ςτθ
ςυμπίεςθ και ςτθν καταςτροωι του πορϊδουσ του εδάωουσ, ςτθν αφξθςθ τθσ επιωανειακισ
απορροισ, και ςτθν πικανι διάβρωςθ (Υαπαμίχοσ 1985). Επίςθσ ζντονθ κριτικι ζχει δεχκεί θ
μζκοδοσ βακειάσ άροςθσ κατά μικοσ των χωροςτακμικϊν, με τισ μονιμότερεσ αλλαγζσ που
επιωζρουν ςτο ανάγλυωο του εδάωουσ και τθν καταςτροωι και εκτοπιςμό ειδϊν που προχπιρχαν
ςτθν περιοχι των επεμβάςεων, αν και θ μζκοδοσ βελτιϊνει τισ υδρολογικζσ τθσ ςυνκικεσ με τθ
ςυγκράτθςθ μεγάλων ποςοτιτων φδατοσ ςτα ανάντθ και τον εμπλουτιςμό των υπόγειων
υδροωορζων. Θ επιλογι λοιπόν τθσ κατάλλθλθσ μεκόδου κα πρζπει να ςτακμίηει τισ ςχετικζσ
αρνθτικζσ και κετικζσ επιδράςεισ κατά περίπτωςθ.

2.2.2 Αναδαςϊςεισ και βιοποικιλότθτα
Ψελευταία, ςοβαρι κριτικι ζχει αναπτυχκεί ςχετικά με τον κίνδυνο επθρεαςμοφ τθσ
βιοποικιλότθτασ από τθν ειςαγωγι ειδϊν και γενετικοφ υλικοφ ξζνου ι διάωορου ςε ςχζςθ με αυτό
των αυτοωυϊν ειδϊν που προχπιρχαν ςτισ προσ αναδάςωςθ περιοχζσ. Επιπλζον, ςτθ ςφγχρονθ
παγκόςμια βιβλιογραωία κυριαρχεί θ προςπάκεια διατιρθςθσ τθσ βιοποικιλότθτασ, που εδράηεται
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ςτισ ανθςυχίεσ από τισ καταςτροωικζσ επεμβάςεισ του ανκρϊπου ςτο περιβάλλον. Χτο ςφνολο του
πλανιτθ ζχουν γίνει πζρα από καταςτροωζσ τθσ ωυςικισ βλάςτθςθσ και τεράςτιεσ διακινιςεισ
ωυτευτικοφ υλικοφ για διάωορεσ χριςεισ (καλλωπιςτικά, ςπζρματα για γεωργικι καλλιζργεια,
αναδαςϊςεισ, γενετικζσ ι υβριδικζσ «βελτιϊςεισ», βιομθχανικζσ καλλιζργειεσ κ.λπ.). Σι χαοτικζσ
καταςτάςεισ που προζκυψαν με τθ διακίνθςθ του υλικοφ αυτοφ, δθμιοφργθςαν παράλλθλα άλλα
προβλιματα ςχετικά με τθν διαωυγι ωυτικϊν οργανιςμϊν ςτο περιβάλλον, τθ χωροκατάκτθςθ και
τον εκτοπιςμό άλλων ικαγενϊν ωυτϊν. Θ διαςυνοριακι κίνθςθ του υλικοφ αυτοφ δεν είναι εφκολο
να ελεγχκεί. Για το λόγο αυτό κεςπίςτθκαν διεκνείσ και ευρωπαϊκζσ ςυνκικεσ και οδθγίεσ (Διεκνισ
Χφμβαςθ CITES, Σδθγία 1999/105/ΕΕ). Υαράλλθλα θ UNEP ςυνεργάηεται με τθν ιδιωτικι οργάνωςθ
World Conservation Monitoring Centre (WCMC), ϊςτε να υπάρχουν ςυςτθματικζσ καταγραωζσ των
διακινοφμενων οργανιςμϊν. Επιπλζον, ςτο ευρωπαϊκό πρόγραμμα DAISIE (2008), ζγινε μια
προςπάκεια καταγραωισ των αλλόχκονων ειςαχκζντων ωυτικϊν ειδϊν ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.
Επιπλζον, δθμιουργείται ςοβαρό πρόβλθμα παράλλθλα με τθν ειςαγωγι ωυτικϊν οργανιςμϊν, ςτθν
ειςαγωγι και πακογόνων οργανιςμϊν που ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ δθμιουργοφν ςοβαρά
προβλιματα τόςο ςτισ καλλιζργειεσ, όςο και ςτθ ωυςικι βλάςτθςθ. Εκτόσ των διαςυνοριακϊν
κινιςεων υπάρχει ςοβαρό πρόβλθμα και ςτθν κίνθςθ ποικιλιϊν και εντόσ των ςυνόρων των χωρϊν
ϊςτε να απειλοφνται οι τοπικζσ ποικιλίεσ.
Ωσ εκ τοφτου τα ωυτϊρια και οι τράπεηεσ γενετικοφ υλικοφ, κα πρζπει να ακολουκοφν πρωτόκολλα
ειςαγωγισ και εξαγωγισ, ϊςτε να γνωρίηουμε με ςαωινεια τθν προζλευςθ του υλικοφ που κα
χρθςιμοποιθκεί ςτισ αναδαςωτικζσ προςπάκειεσ.

2.2.3 Χριςθ ειδϊν ςτισ αναδαςϊςεισ
Εάν τελικά αποωαςιςτεί να εωαρμοςτοφν αναδαςϊςεισ, αμζςωσ γεννάται το ερϊτθμα για το τι είδθ
κα χρθςιμοποιθκοφν. Θ απάντθςθ ςε γενικζσ γραμμζσ προκφπτει από τθν «αρχικι χλωριδικι
ςφνκεςθ» που επικρατοφςε πριν τθν επελκοφςα καταςτροωι. Εάν θ ςφνκεςθ του αρχικοφ δάςουσ
περιείχε είδθ απαιτθτικά που εγκαταςτάκθκαν μετά από μακρόχρονθ ωυςικι διαδικαςία και οι
ςυνκικεσ των ςτακμϊν ζχουν αλλάξει δραματικά, ενδεχόμενα θ επιλογι να ςτραωεί ςε είδθ
λιγότερο απαιτθτικά, ξθρανκεκτικά και γενικϊσ κατάλλθλα να ανταποκρικοφν ςτισ ςυνκικεσ που
διαμορωϊκθκαν μετά τθν απϊλεια. Ενδεχόμενα να επιλεγοφν και είδθ που δεν υπιρχαν πριν τθν
καταςτροωι για λόγουσ κακαρά διαχειριςτικοφσ και με ςτόχο να αντικαταςτακοφν βακμιαία, με τθν
επανάκαμψθ τθσ ωυςικισ βλάςτθςθσ.

2.2.3.1 Αείωυλλα πλατφωυλλα
Είναι γνωςτό ότι τα καμζνα αείωυλλα πλατφωυλλα ριηοβλαςτάνουν από οωκαλμοφσ που βρίςκονται
κάτω από τθν επιωάνεια του εδάωουσ και δεν καταςτρζωονται μετά τθ ωωτιά. Από τθν άποψθ αυτι
και εωόςον θ καμζνθ περιοχι περιελάμβανε ςτθ ςφνκεςι τθσ αντίςτοιχα είδθ, είναι προτιμότερο να
διαχειριςτοφμε τα νζα αναβλαςτιματα των αειωφλλων από το να ωυτζψουμε νζα. Τπωσ
αναωζρκθκε και προθγοφμενα, το δάςοσ αειωφλλων πλατυωφλλων για τα κερμομεςογειακά
οικοςυςτιματα, ωαίνεται ότι αποτελοφν το τελικό καταλθκτικό ςτάδιο εξζλιξθσ τθσ βλάςτθςθσ.
Επειδι όμωσ τα αναβλαςτάνοντα πλατφωυλλα παρουςιάηουν κυςανοειδι μορωι με πολλοφσ
κλάδουσ, ςυνικωσ οδθγοφνται ςε καμνϊδθ μορωι. Για τθν εξαςωάλιςθ δενδρωδϊν ςχθματιςμϊν
κα πρζπει να εωαρμόηονται επανειλθμμζνα μονοβεργίςματα, παρακρατϊντασ τουσ ιςχυρότερουσ
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βλαςτοφσ, οι οποίοι κατά τεκμιριο κα αναπτυχκοφν ςε δενδρϊδθ μορωι εωόςον εκμεταλλεφονται
ζνα πλοφςιο ηων ριηικό ςφςτθμα του είδουσ που προχπιρχε. Θ μζκοδοσ αυτι εωαρμόηονταν
παλαιότερα από τθ Δαςικι Ωπθρεςία, αλλά ζχει και ευρεία εωαρμογι ςτισ αγροτικζσ καλλιζργειεσ
των ελαιϊνων κυρίωσ, ςτισ προςπάκειεσ των αγροτϊν να χρθςιμοποιιςουν τα άγρια υποκζματα για
εμβολιαςμοφσ ιμερων ποικιλιϊν. Ξαι ςτισ δφο περιπτϊςεισ τα αποτελζςματα είναι κεαματικά.
Αν ςε περίπτωςθ απουςίασ αειωφλλων πλατυωφλλων ι ςε περίπτωςθ εμπλουτιςμοφ επιωανειϊν
όπου αυτά είναι αραιά, κα μποροφςαν να επιλεγοφν είδθ όπωσ: Χχίνοσ, Αγριελιά, Φιλλφκι, Φάμνοσ,
Ξουμαριά, Γλυςτροκουμαριά, Υουρνάρι και Χπάρτο. Χτισ περιπτϊςεισ καλφτερων και υγρότερων
περιοχϊν κα μποροφςαν να χρθςιμοποιθκοφν θ Αριά και θ Πυρτιά. Ψο αεικαλζσ Χωενδάμι και θ
Χαρουπιά μποροφν επίςθσ να χρθςιμοποιθκοφν κυρίωσ ςτο νότιο νθςιωτικό χϊρο και ςτθν
Υελοπόννθςο.
Εντόσ τθσ ηϊνθσ των αειωφλλων πλατυωφλλων πολλζσ ωορζσ παρειςωρζουν και διάωορα
ωυλλοβόλα είδθ καμνϊδουσ ζωσ και δενδρϊδουσ μορωισ. Σι εξωηωνικζσ αυτζσ εμωανίςεισ τουσ
οωείλονται κυρίωσ ςτισ παλαιότερεσ ανκρωπογενείσ επιδράςεισ (πυρκαγιζσ και βοςκι) και ςτθ
ωυςιολογία των ειδϊν αυτϊν που αναπτφςςονται ςτθ ηϊνθ μίξθσ ωυλλοβόλων και πλατυωφλλων
(ψευδομακί). Ψα είδθ αυτά είναι κατ’ εξοχι θ κουτςουπιά, ο ωράξοσ και το χρυςςόξυλο. Θ ωυςικι
τουσ παρουςία εδϊ, εκωράηει ωσ ζνα βακμό και τισ τάςεισ αυτϊν των ειδϊν να καταλαμβάνουν
εκτάςεισ ι πιο ςυνθκιςμζνα να αναμιγνφονται με τα αείωυλλα και τα ωυλλοβόλα, όταν για
διάωορουσ λόγουσ οι αρχικοί ςχθματιςμοί των άλλων βρίςκονται ςε κάποιασ μορωισ διατάραξθ.
Δεν είναι τυχαίο που οι ςχθματιςμοί αυτοί δεν ζχουν ςυςτθματικά κιχτεί ςτθν υπάρχουςα
βιβλιογραωία. Θ επαμωοτερίηουςα ςυμπεριωορά των ειδϊν αυτϊν, αποδεικνφει αω’ εαυτισ τθν
ιδιαιτερότθτά τουσ και εκωράηει τισ καταςτάςεισ των οικοτόνων των ωυλλοβόλων και των
αειωφλλων οικοςυςτθμάτων. Επομζνωσ θ χριςθ τουσ ςτισ αναδαςϊςεισ, κα πρζπει να είναι
προςεκτικι και να ικανοποιεί τισ ωυςιολογικζσ απαιτιςεισ τουσ.
Μςωσ δεν πρζπει να ξεχαςτεί ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ και ο Ανάγυροσ (Anagyris foetida),
καμνϊδεσ είδοσ που θ παρουςία του δεν είναι τόςο ςυχνι αλλά υπάρχει ςε διαςπορά κυρίωσ ςτθ
νότια και νθςιωτικι χϊρα. Ψο είδοσ είναι ανεπικφμθτο ςτουσ βοςκοφσ, γιατί ζχει ζντονθ οςμι και
ακόμθ και το γάλα των ηϊων μυρίηει όταν ειςζλκει ςτο ςιτθρζςιό τουσ. Θ ωυςιολογία του
κακίςταται εξαιρετικι γιατί κρατά το ωφλλωμά του το χειμϊνα και το κζροσ το αποβάλλει ι το
περιορίηει. Κα μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί ςτισ αναδαςϊςεισ ςε μίξθ με τα υπόλοιπα πλατφωυλλα
ι ακόμθ και για λόγουσ αποτροπισ τθσ βοςκισ ςε αναδαςωμζνεσ εκτάςεισ.

2.2.3.2 Πεςογειακά Ξωνοωόρα
Θ πλζον ςυνικθσ εωαρμογι ςτισ αναδαςϊςεισ είναι θ χριςθ τθσ χαλεπίου και τραχείασ πεφκθσ. Ψα
δφο είδθ ζχουν παρόμοιεσ οικολογικζσ απαιτιςεισ. Είναι γνωςτό ότι θ ωυςικι εξάπλωςθ τθσ
χαλεπίου είναι το ςφνολο τθσ παραλιακισ και ενδότερθσ κατά περίπτωςθ ηϊνθσ τθσ νοτιοκεντρικισ
θπειρωτικισ Ελλάδασ και τθσ Υελοποννιςου. Θ τραχεία καταλαμβάνει το νθςιωτικό χϊρο του
ανατολικοφ Αιγαίου, τθσ Ξριτθσ, τθσ Κράκθσ και ελάχιςτα τθσ ανατολικισ Χαλκιδικισ. Χε πολλζσ
περιπτϊςεισ ςτο παρελκόν χρθςιμοποιικθκε θ τραχεία πεφκθ ςε αναδαςϊςεισ και μεγαλφτερων
υψομετρικά περιοχϊν τθσ θπειρωτικισ Ελλάδασ με πολφ καλά αποτελζςματα, αν και βριςκόταν
εκτόσ του ωυςικοφ τθσ χϊρου. Ανεξάρτθτα τθσ ςωςτισ ι όχι εκ μζρουσ τθσ Δαςικισ Ωπθρεςίασ
επιλογισ, ωαίνεται ότι το εν λόγω είδοσ παρουςιάηει μεγαλφτερθ πλαςτικότθτα και
προςαρμοςτικότθτα ςε περιβάλλοντα γενικϊσ αωιλόξενα, με ωτωχά και διαβρωμζνα εδάωθ και ςε
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ςυνκικεσ εκτόσ των ωυςικϊν ψυχροορίων του είδουσ. Χιμερα, για λόγουσ διατιρθςθσ τθσ τοπικισ
βιοποικιλότθτασ, καλό κα ιταν να αποωεφγεται θ χριςθ τθσ ζξω από τα ωυςικά τθσ όρια
εξάπλωςθσ, αν και δεν παρουςιάηει χαρακτθριςτικά χωροκατάκτθςθσ. Ξαι ςτισ δφο περιπτϊςεισ
χριςθσ των παραπάνω ειδϊν κα πρζπει να γνωρίηουμε τθν προζλευςθ του ωυτευτικοφ υλικοφ και
να χρθςιμοποιείται εκείνο που είναι ςυλλεγμζνο από τθν ίδια ι γειτονικι περιοχι, ϊςτε να
διαωυλάςςεται θ γενετικι ποικιλότθτα του είδουσ.
Χε περιπτϊςεισ φπαρξθσ ϊριμων δαςϊν των δφο ειδϊν πριν τθσ πυρκαγιάσ, δεν προβαίνουμε ςε
αναδαςϊςεισ. Σι κϊνοι των ειδϊν κατά τθ διάρκεια του κζρουσ είναι πλιρεισ ωρίμων ςπερμάτων
και δεν καταςτρζωονται με τθ ωωτιά. Άλλωςτε τα δάςθ τουσ αναγεννϊνται ευρζωσ και κατά βάςθ
μοναδικά με τθ ωωτιά. Ψα ςπζρματά τουσ για να ωυτρϊςουν απαιτοφν ορυκτό ζδαωοσ που
εξαςωαλίηεται μετά το πζραςμα τθσ ωωτιάσ και το κάψιμο του νεκροφ τάπθτα. Σ χρόνοσ αναμονισ
για τθ ωφτρωςθ μπορεί να είναι τουλάχιςτο δφο ι ακόμθ και τρία ζτθ μετά τθ ωωτιά, ϊςτε να
εκτιμιςουμε ότι θ ωυςικι αναγζννθςθ είναι ι όχι ικανοποιθτικι.
Χε περιπτϊςεισ που κα επικυμοφςαμε μίξθ των ανωτζρω κωνοωόρων και με κυπαρίςςι τόςο το
ορκόκλαδο, όςο και το πλαγιόκλαδο, κεωρείται κατάλλθλο είδοσ, εξαιρετικά ανκεκτικό ςε
ξθροκερμικά περιβάλλοντα και λιτοδίαιτο, οπότε μπορεί να αναπτυχκεί χωρίσ ιδιαίτερα
προβλιματα ςε ωτωχά γενικϊσ εδάωθ. Υρζπει να ειπωκεί ότι ο ωυςικόσ χϊροσ εξάπλωςθσ ςτθ
χϊρα μασ τθσ πλαγιόκλαδθσ μορωισ του κυπαριςςιοφ, είναι τα νθςιά του ανατολικοφ Αιγαίου και
τθσ Ξριτθσ. Ζχει ειςαχκεί όμωσ από αρχαιοτάτων χρόνων και ςτθν θπειρωτικι Ελλάδα κυρίωσ θ
ορκόκλαδθ μορωι του. Κεωρείται γενικϊσ ωσ εγκλιματιςκζν ικαγενζσ είδοσ και μπορεί να
χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ, για αιςκθτικοφσ, όςο ακόμθ και για αναδαςωτικοφσ ςκοποφσ ςε μίξθ με τα
παραπάνω αναωερόμενα κωνοωόρα. Επιπλζον, επειδι θ παραγωγι ξφλου ςε πρακτικά άγονα
εδάωθ του νθςιωτικοφ κυρίωσ χϊρου και ευρφτερα του παρακαλάςςιου χϊρου είναι προβλθματικι,
κα μποροφςε να καλυωκεί από αναδαςϊςεισ κυπαριςςιοφ.
Δφο άλλα κερμομεςογεικά κωνοωόρα που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςτισ αναδαςϊςεισ είναι θ
Φοινικικι και θ Πακρόκαρπθ άρκευκοσ. Για τθν ορκι χριςθ τουσ πρζπει να ειπωκεί ότι ο αυξθτικόσ
χϊροσ τθσ πρϊτθσ περιλαμβάνει τα νθςιά του κεντρικοφ και νότιου Αιγαίου, τθ νότιο Εφβοια, τθν
Αττικι και τθν Υελοπόννθςο και αλλαχοφ χωρίσ ςθμαντικι ζκταςθ, πάντοτε όμωσ εντόσ τθ ηϊνθσ
των αειωφλλων πλατυωφλλων. Ψο δεφτερο είδοσ περιορίηεται ςτισ παραλιακζσ αμμϊδεισ περιοχζσ
τθσ Οζςβου, κεντρικοφ και νότιου νθςιωτικοφ χϊρου, όπου ςχθματίηει ςυςτάδεσ ι πιο εκτεταμζνα
δάςθ (νιςοσ Χρυςι) και ςε αντίςτοιχεσ περιοχζσ τθσ Αττικισ (Παρακϊνασ) και Υελοποννιςου
(Ελαωόνθςοσ) ωσ υπολειμματικό.
Ζχοντασ υπόψθ τθ ωυςικι τουσ κατανομι κα μποροφςαν να χρθςιμοποιθκοφν τα είδθ αυτά ςτισ
αναδαςϊςεισ αντίςτοιχων περιοχϊν προψπαρξθσ των ειδϊν, δεδομζνου ότι δεν εμωανίηουν μετά τθ
ωωτιά ςχεδόν κακόλου ωυςικι επανάκαμψθ (Ξαρζτςοσ και Σικονόμου 2009). Χωςτό κα ιταν το
ωυτευτικό υλικό να προζρχεται από τισ αντίςτοιχεσ περιοχζσ.
Ξάποια αναωορά δζον να γίνει για ζνα άλλο κερμομεςογειακό κωνοωόρο και ςυγκεκριμζνα τθν
κουκουναριά. Αν και θ ωυςικι τθσ παρουςία αμωιςβθτείται ςτθ χϊρα μασ, ωαίνεται να
αναπτφςςεται ςε παραλιακζσ άμμουσ και με τθν φπαρξθ γλυκοφ ι υωάλμυρου φδατοσ από λιμναία
ςυςτιματα αμζςωσ προσ τθ χζρςο περιοχι, όπωσ είναι ςτισ περιπτϊςεισ τθσ εκτεταμζνθσ εμωάνιςισ
τθσ ςτθ δυτικι Υελοπόννθςο (Ξαϊάωασ, Ξαλογριά, Ξοτφχι), ςτο Παρακϊνα και τθ Χκιάκο. Ψο εν
λόγω είδοσ εμωανίηει εξαιρετικά χαρακτθριςτικά αντοχισ ςτισ ζρπουςεσ πυρκαγιζσ και θ
ομβρελοειδισ κόμμθ του, το κακιςτά από άποψθ αιςκθτικισ εξζχον είδοσ ςτθ χριςθ του ςτισ
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αναδαςϊςεισ. Ππορεί να χρθςιμοποιθκεί και εκτόσ των περιγραωζντων «ωυςικϊν» οικοτόπων του,
αλλά ςε γενικϊσ βακιά και χαλαρά εδάωθ. Ππορεί βζβαια να χρθςιμοποιθκεί και για
καλλωπιςτικοφσ ςκοποφσ ςε μίξθ με άλλα είδθ όπωσ το ορκόκλαδο κυπαρίςςι.

2.2.3.3 Κερμόωιλα ωυλλοβόλα
Ψα ωυλλοβόλα είδθ χρθςιμοποιοφνται λιγότερο ςτισ αναδαςϊςεισ και δεν είναι τυχαίο, εωόςον
είναι περιςςότερο απαιτθτικά ςτισ εδαωοκλιματικζσ ςυνκικεσ των προσ αναδάςωςθ ςτακμϊν.
Γενικϊσ κα μποροφςαμε να ποφμε ότι τα ωυλλοβόλα πρζπει να χρθςιμοποιοφνται ςε περιοχζσ που θ
διακεςιμότθτα φδατοσ είναι ικανοποιθτικι. Αυτό ζχει άμεςθ ςυνάωεια με το βάκοσ του εδάωουσ
και τουσ τοπογραωικοφσ παράγοντεσ, όπωσ ζχει ιδθ αναωερκεί. Ψα ςυνθκζςτερα είδθ που
εμωανίηονται εντόσ του αυξθτικοφ χϊρου των αειωφλλων πλατυωφλλων είναι θ Χνοϊδθσ δρυσ, θ
Βελανιδιά, θ Ξοκκορεβικιά, θ Ξουτςουπιά και θ Πελικουκιά. Ψα είδθ αυτά ςπανίωσ καίγονται
ολοςχερϊσ και ςυνικωσ αναβλαςτάνουν μετά τθ ωωτιά. Πια απλι περιποίθςθ είναι αρκετι για να
ευνοθκοφν οι νζοι κλϊνοι που κα αναβλαςτιςουν από οωκαλμοφσ που δεν ζχουν καταςτραωεί.
Εν πάςει περιπτϊςει, για τθν επιλογι των ειδϊν αυτϊν ςτισ αναδαςϊςεισ κα πρζπει να γνωρίηουμε
τισ ωυςιολογικζσ απαιτιςεισ τουσ, ϊςτε θ επιβίωςθ και ανάπτυξι τουσ ςτισ προσ αναδάςωςθ
περιοχζσ να είναι επιτυχισ. Θ χνοϊδθσ δρυσ επεκτείνεται και αναπτφςςεται ευχερϊσ και εντόσ τθσ
ηϊνθσ των αειωφλλων πλατυωφλλων, ςε διαταραγμζνα βακιά εδάωθ ι ςε αναβακμίδεσ κολλουβίων
κατά μόνασ ι κατά ςυνδενδρίεσ. Εντόσ τθσ ηϊνθσ των ωυλλοβόλων δθμιουργεί μικτζσ ςυςτάδεσ με
τθν πλατφωυλλο και άλλα είδθ δρυόσ. Θ φπαρξι τθσ εντόσ των αειωφλλων δθλϊνει τθν
ανκεκτικότθτά τθσ ςε ξθροκερμικά περιβάλλοντα, αλλά δεν ζχουμε ςαωι γνϊςθ για τον ρόλο τθσ
εντόσ των αρχαίων δαςϊν των περιοχϊν αυτϊν. Χτισ αναδαςϊςεισ κα μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί
ςτο πλαίςιο των απαιτιςεων του είδουσ, όχι ςε κυριαρχία, αλλά για εμπλουτιςμό τθσ
βιοποικιλότθτασ των αναδαςωτζων περιοχϊν. Επιδεικνφει εξαιρετικι αντοχι ςτισ πυρκαγιζσ και
καλι αναβλαςτθτικι ςυμπεριωορά.
Θ βελανιδιά (Quercus ithaburensis ssp. macrolepis) επίςθσ είναι είδοσ κερμόωιλο και δθμιουργεί
ςυνικωσ αραιά ι κατά περίπτωςθ ςυμπαγι δάςθ ι ςυςτάδεσ ςτισ περιοχζσ Αιτωλοακαρνανίασ,
Αττικισ, Κεςςαλίασ, νθςιωτικοφ χϊρου και Υελοποννιςου. Ψα δάςθ αυτά είναι υπολειμματικά,
αναπτφςςονται κυρίωσ ςε πεδινζσ περιοχζσ με βακιά γενικϊσ εδάωθ ι θμιορεινζσ περιοχζσ επί
αςβεςτολίκων, θωαιςτειακϊν (Ρίςυροσ) ι άλλων πετρωμάτων. Ψο είδοσ χαρακτθρίηεται και ωσ
θμιωυλλοβόλο, και ςυνικωσ δεν επεκτείνεται πζραν τθσ ηϊνθσ των αειωφλλων πλατυωφλλων πλθν
εξαιρζςεων. Από τθ ςθμερινι του διαςπορά, ςυνάγεται ότι ςτο απϊτερο παρελκόν δθμιουργοφςε
εκτεταμζνα δάςθ ς’ όλο τον πεδινό χϊρο τθσ κεντρικισ και νότιασ Ελλάδασ, περιοχζσ οι οποίεσ
αποδαςϊκθκαν με ςκοπό τθν καλλιζργεια. Πεμονωμζνα δζνδρα του είδουσ διάςπαρτα ςτισ
παραπάνω περιοχζσ καταδεικνφουν τθν δυναμικι του είδουσ και τθν παλαιότερθ κυριαρχία του. Ωσ
εκ τοφτου ωαίνεται ότι το είδοσ μπορεί να αναπτυχκεί ςε αντίςτοιχεσ περιοχζσ ι ακόμθ να επιβιϊνει
και ςε δυςμενζςτερα από πλευράσ εδάωουσ περιβάλλοντα. Οόγω αυτϊν των ιδιοτιτων του, θ
Δαςικι Ωπθρεςία, αλλά και ιδιωτικά ωυτϊρια παράγουν ςθμαντικοφσ αρικμοφσ ωυταρίων του εν
λόγω είδουσ και τα διακζτουν ςε αναδαςωτικζσ προςπάκειεσ.
Υολλζσ ωορζσ και για λόγουσ κυρίωσ εμπλουτιςμοφ και αφξθςθσ τθσ βιοποικιλότθτασ, ζχει
χρθςιμοποιθκεί θ μελικουκιά (κυρίωσ το είδοσ Celtis australis), είδοσ αρκετά ξθρανκεκτικό, χωρίσ
αυτό να ςθμαίνει ότι δεν αναπτφςςεται ευχερϊσ και ςε υγρότερεσ ςυνκικεσ και για να αποκτιςει τθ
μορωι δζνδρου κα πρζπει οι ςυνκικεσ του ςτακμοφ να είναι ευνοϊκζσ, αντίςτοιχεσ των απαιτιςεων
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των ωυλλοβόλων. Θ εμωάνιςι τθσ ςτθ χϊρα μασ είναι ευκαιριακι ςτθν κεντρικι, νότια και
νθςιωτικι περιοχι, όπου πολφ ςπανίωσ δθμιουργεί ςυςτάδεσ. Υαρ’ όλα αυτά ζχει ςυναντθκεί εντόσ
τθσ ηϊνθσ των αειωφλλων πλατυωφλλων και ςε ξθροφσ ςτακμοφσ με μορωι μικροφ δζνδρου ι
ςυχνότερα ςε καμνϊδθ μορωι. Θ μζχρι τϊρα ςπάνια χριςθ τθσ ιταν ικανοποιθτικι.
Για τα άλλα ικαγενι πλατφωυλλα είδθ τα οποία κα μποροφςαν να χρθςιμοποιθκοφν ςτισ
αναδαςϊςεισ ςτθ κερμομεςογειακι ηϊνθ ζχει γίνει ςχετικι αναωορά ςτο ςχετικό κεωάλαιο για τα
αείωυλλα.
Υολλζσ ωορζσ γίνεται λόγοσ για χριςθ αλλόχκονων ειδϊν που ζχουν εγκλιματιςτεί ςτθ χϊρα μασ (πχ
ο αείλανκοσ). Ψο μόνο που μποροφμε να αναωζρουμε εδϊ (αν και διαωωνοφμε πλιρωσ με μια
τζτοια λογικι), είναι ότι το ηιτθμα πρζπει να αντιμετωπίηεται με τθ δζουςα ςοβαρότθτα και με
περίςκεψθ.

2.2.3.4 Φρφγανα
Τςον αωορά τθ χριςθ ωρυγανικϊν ειδϊν ςτισ αναδαςϊςεισ, κα πρζπει να αναωερκεί ότι τα
περιςςότερα από αυτά ζχουν αναπτφξει μθχανιςμοφσ επανάκαμψθσ και θ χριςθ τουσ πζραν των
αιςκθτικϊν ςκοπϊν, είναι περιττι. Ενδεχόμενα ςε περιπτϊςεισ παντελοφσ απουςία και για λόγουσ
αφξθςθσ τθσ βιοποικιλότθτασ και τθσ ςτακερότθτασ του οικοςυςτιματοσ μποροφν να προςτεκοφν ι
να ςπαροφν ςε πολφ αραιό ωυτευτικό ςφνδεςμο οριςμζνα από αυτά, όπωσ είδθ λαδανιάσ,
κυμαριοφ, αςωάκασ κ.λπ.

2.2.4 Ρυρκαγιζσ εκτόσ κερμομεςογειακισ ηϊνθσ
Ψα τελευταία χρόνια εντοπίηεται μια αφξθςθ τθσ ςυχνότθτασ των πυρκαγιϊν ςε περιοχζσ όπου θ
βλάςτθςθ δεν είναι ςυνδεδεμζνθ και προςαρμοςμζνθ ςτο ωαινόμενο των πυρκαγιϊν. Αποτζλεςμα
αυτισ τθσ κατάςταςθσ είναι θ απϊλεια μεγάλων δαςικϊν εκτάςεων και θ ανάπτυξθ ενόσ ζντονου
προβλθματιςμοφ ςχετικά με τθ δυνατότθτα αποκατάςταςθσ των περιοχϊν αυτϊν. Είναι γνωςτό ότι
δαςϊδεισ περιοχζσ μεγάλων υψομζτρων που κάθκαν ςτο παρελκόν δεν κατάωεραν να
αποκαταςτακοφν ωυςικά. Ξατά τθν άποψι μασ οι περιοχζσ αυτζσ δεν αποκαταςτάκθκαν λόγω τθσ
ζντονθσ βοςκισ που διαδζχκθκε τισ πυρκαγιζσ. Θ ωφςθ διακζτει μθχανιςμοφσ αποκατάςταςθσ με τθ
διαδικαςία ςχθματιςμοφ προδαςικϊν ωυτοκοινωνιϊν, ϊςτε να δθμιουργθκεί ευνοϊκό περιβάλλον
για τθν υποδοχι δαςικϊν ςχθματιςμϊν. Θ διαδικαςία προωανϊσ είναι εξαιρετικά αργι ενδεχόμενα
και αποτρεπτικι όταν ςτθν περιοχι αςκοφνται πρόςκετεσ δραςτθριότθτεσ και ιδιαίτερα θ βοςκι.
Άλλωςτε είναι γνωςτό ότι τα λεγόμενα «ψευδαλπικά λιβάδια» και οι ανωδαςικζσ περιοχζσ τθσ
χϊρασ προζκυψαν και ςυντθρικθκαν εδϊ και χιλιάδεσ χρόνια από τον άνκρωπο, που με τθ χριςθ
τθσ ωωτιάσ εκτόπιηε τα αρχικά δάςθ και εξαςωάλιηε κερινά βοςκοτόπια ςτα μεγαλφτερα υψόμετρα.
Χε περίπτωςθ άρςθσ τθσ βόςκθςθσ, ςθμαντικό ρόλο για τθ ωυςικι αποκατάςταςθ παίηουν οι
άκαυτεσ νθςίδεσ, θ απόςταςθ του άκαυτου δάςουσ και θ μορωολογία τθσ περιοχισ. Ξαι ςτθν εν
λόγω περίπτωςθ τόςο θ γνϊςθ των οικολογικϊν χαρακτθριςτικϊν και των μθχανιςμϊν αναγζννθςθσ
και διαςποράσ όςο και οι διάωορεσ τεχνικζσ που αναπτφχκθκαν παραπάνω μποροφν να δϊςουν τθσ
αρμόηουςεσ κατά περίπτωςθ λφςεισ (Politi et al 2007, Γκανάτςασ 2009, Ξακοφροσ 2009,
Αριανοφτςου 2009, Ρτάωθσ 2009, Γρθγοριάδθσ 2009, Vallejo 2009).
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Σι μεγαλφτερεσ πυρκαγιζσ που ςυνζβθςαν τα τελευταία χρόνια, ζχουν αωανίςει μεγάλεσ εκτάςεισ
κυρίωσ δαςϊν μαφρθσ ι ακόμθ και δαςικισ πεφκθσ (Ψαψγετοσ, Υιζρια, κεντρικι και βόρεια Υίνδοσ)
και ελατοδαςϊν (Υάρνθκα, Παίναλο κ.λπ.). Χε περιπτϊςεισ αποκατάςταςθσ τζτοιων περιοχϊν, το
ςθμαντικότερο μζτρο είναι θ αποτροπι τθσ βοςκισ, ϊςτε να ευνοθκοφν οι προδαςικοί ςχθματιςμοί
κυρίωσ των αρκεφκων και άλλων πολυετϊν ωυτϊν ωρυγανικισ ι καμνϊδουσ μορωισ (Astragalus
sp., Daphne oleoides, Buxus sempervirens, Rosa sp., Crataegus sp. κ.λπ.). Επειδι όπωσ
προαναωζρκθκε τα καμζνα αυτά δάςθ δεν αναγεννϊνται μετά τθ ωωτιά, αν αποωαςιςτεί να
προβοφμε ςε αναδαςϊςεισ, λόγω τθσ αργισ ωυςικισ πορείασ αποκατάςταςθσ, κα πρζπει να
χρθςιμοποιθκοφν είδθ από τα προχπάρχοντα. Λδιαίτερθ ςθμαςία πρζπει και εδϊ να δοκεί ςτθν
προζλευςθ των ςπερμάτων των δενδρυλλίων που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτισ αναδαςωτικζσ
επεμβάςεισ για τουσ ίδιου λόγουσ που προαναωζρκθκαν. Ψόςο ςτα δάςθ τθσ μαφρθσ και δαςικισ
πεφκθσ, όςο και ςτα ελατοδάςθ μποροφν να εωαρμοςτοφν απευκείασ ωυτεφςεισ των ειδϊν αυτϊν.
Τςον για τθ χριςθ τθσ ελάτθσ ςε υπόςκιεσ ωυτεφςεισ αυτό δεν ευςτακεί (προςωπικζσ ςυηθτιςεισ με
τον κ. Ρτάωθ), αν και κα ευνοοφνταν θ ανάπτυξι τθσ ςε υπόςκια περιβάλλοντα. Θ χριςθ τεχνικϊν
ςκίαςθσ ζχει εωαρμοςτεί περιοριςμζνα ςτθν Υάρνθκα, αλλά δεν ζχουμε ακόμθ αξιολογθμζνα
ςυμπεράςματα πζραν του γεγονότοσ ότι αυξάνουν το κόςτοσ ωφτευςθσ και ςυντιρθςθσ των
αναδαςϊςεων. Επιπλζον ζχει παρατθρθκεί ότι εντόσ των δαςϊν τθσ ελάτθσ θ παρουςία τθσ
πλατυωφλλου και χνοϊδουσ δρυόσ είναι αρκετά ςυχνι. Πετά τθν πυρκαγιά αναμζνεται θ
αναβλάςτθςθ των ειδϊν αυτϊν, που πρζπει να ευνοθκοφν και να προςτατευτοφν κυρίωσ από τθ
βοςκι, ϊςτε να λειτουργιςουν ωσ δαςικοί ι προδαςικοί ςχθματιςμοί, για τθν αργι ζςτω
επανεγκατάςταςθ των ελατοδαςϊν.
Υζραν των ανωτζρω, κατά καιροφσ γίνονται ςυηθτιςεισ ι αναγράωονται ςε άρκρα διαωόρων
εκδόςεων για τθ χριςθ ωυλλοβόλων ειδϊν ςτισ αναδαςϊςεισ τθσ μεςο-μεςογειακισ ηϊνθσ, όπωσ
δρυϊν, οξυάσ, ςωενδαμιϊν, ιπποκαςτανιάσ, τίλιασ κ.λπ. Υρζπει να αναωερκεί ότι πλθν των δρυϊν
και τθσ οξυάσ που δθμιουργοφν εκτεταμζνα δάςθ και ςε περίπτωςθ πυρκαγιάσ δεν προβαίνουμε ςε
αναδαςϊςεισ, εωόςον τα δάςθ τουλάχιςτον τθσ δρυόσ αναβλαςτάνουν δεόντωσ μετά τθ ωωτιά ενϊ
ςτα δάςθ τθσ οξυάσ πρακτικά δεν υωίςτανται περιςτατικά πυρκαγιϊν. Ψα υπόλοιπα πλατφωυλλα
είδθ υπάρχουν ςε διαςπορά κυρίωσ ςτισ παραρεμάτιεσ περιοχζσ και κα εμωανιςτοφν εκ νζου. Χε
περιπτϊςεισ μθ εμωάνιςθσ κα ιταν περιςςότερο ςκόπιμο να χρθςιμοποιθκοφν ςε αντίςτοιχεσ
περιοχζσ προσ εμπλουτιςμό και όχι για τθ δθμιουργία αμιγϊν δαςϊν. Άλλωςτε οι παραρεμάτιεσ και
παραποτάμιεσ ι ακόμθ και οι παραλίμνιεσ περιοχζσ αναμζνεται να αποκαταςτακοφν πολφ
γρθγορότερα εκ του ωυςικοφ, εωόςον οι ςυνκικεσ των ςτακμϊν αυτϊν κατά τεκμιριο είναι
ευνοϊκζσ και δεν επθρεάηονται ςθμαντικά από τθ ωωτιά.

2.2.5 Αποκατάςταςθ με ςπορζσ
Τπωσ είναι ωανερό οι αναδαςϊςεισ είναι εξαιρετικά δαπανθρζσ. Χε αρκετζσ περιπτϊςεισ
προτιμικθκαν οι απευκείασ ςπορζσ χωρίσ όμωσ αξιόλογα αποτελζςματα. Σι αποτυχίεσ εςτιάηονται
ςτθν αδυναμία διάκεςθσ τόςο μεγάλων ποςοτιτων ςπερμάτων ςε αντίκεςθ με τθ ωυςικι
διαδικαςία ςποράσ με πολλαπλάςια «ςπατάλθ» ςπερμάτων ςτο χϊρο. Απαιτείται επίςθσ κάποια
διαδικαςία κατεργαςίασ του εδάωουσ (απομάκρυνςθ τθσ ωυλλάδασ και αναμόχλευςθ του εδάωουσ)
που αυξάνει τισ πικανότθτεσ επιτυχίασ. Για τουσ παραπάνω λόγουσ, επινοικθκε και προτάκθκε θ
μζκοδοσ ςποράσ ςε «πινάκια». Θ διαδικαςία προβλζπει τθν τοποκζτθςθ ςε μικρό (επιωανειακό)
βάκοσ ςπορομερίδων πζντε ωσ δζκα ςπερμάτων, με αφξθςθ τθσ πικανότθτασ επιτυχίασ ωφτρωςθσ.
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Ψα αποτελζςματα και αυτισ τθσ μεκόδου δεν είναι ικανοποιθτικά αν και δεν ζχουν γίνει
ςυςτθματικζσ ζρευνεσ αξιολόγθςισ τθσ, ϊςτε να υιοκετθκεί ι να απορριωκεί (Ρτάωθσ κ.α., 1985).
Για τισ πολφ υποβακμιςμζνεσ εκτάςεισ τθσ Πεςογείου ζχει προτακεί και θ άμεςθ ςπορά επικλινϊν
εκτάςεων με ποϊδθ ωυτά (Bautista et al 1996) και ςτθ ςυνζχεια ωφτευςθ δζνδρων και κάμνων που
αναβλαςτάνουν και ςυνειςωζρουν ςθμαντικά ςτθν δυνατότθτα επανάκαμψθσ του οικοςυςτιματοσ.
Χε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ αντίςτοιχεσ προτάςεισ υιοκετοφν ο Keeley (1986) και οι Ferran et al
(1991), οι οποίοι προτείνουν μετά τθ ςπορά τθ ωφτευςθ πρϊτα κωνοωόρων και ςτθ ςυνζχεια
πλατφωυλλων ι και των δφο ςυγχρόνωσ με ςκοπό τθ δθμιουργία ϊριμων δαςϊν, κυρίωσ
πλατφωυλλων, που είναι ςπάνια ςτθ λεκάνθ τθσ Πεςογείου.

2.2.6 Απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για τθ διενζργεια αναδαςϊςεων
Για τθ διενζργεια αναδαςϊςεων πρζπει να υπάρχει παράλλθλθ ωροντίδα για τθν παραγωγι και τθ
διακεςιμότθτα ωυτευτικοφ υλικοφ. Αυτό ςθμαίνει ότι λειτουργοφν δαςικά ωυτϊρια, τα οποία
παράγουν ωυτευτικό υλικό και διατθροφν τράπεηεσ ςπερμάτων των ςθμαντικότερων δαςοπονικϊν
ειδϊν με τισ αντίςτοιχεσ προελεφςεισ. Ψόςον θ λειτουργία όςον και θ παραγωγι και διατιρθςθ των
ςπερμάτων βαςίηεται ςε μια μακροχρόνια εμπειρία. Υαράλλθλα κα πρζπει να βελτιϊνεται θ
επιςτθμονικι γνϊςθ και οι τεχνικζσ παραγωγισ και διατιρθςθσ.

2.2.6.1 Οειτουργία και διακεςιμότθτα ωυτωρίων
Είναι γεγονόσ ότι τα περιςςότερα από τα δαςικά ωυτϊρια τθσ χϊρασ μασ ζχουν πάψει να
λειτουργοφν και τα υπόλοιπα υπολειτουργοφν. Αυτό οωείλεται ςτθ βακμιαία μείωςθ τθσ
χρθματοδότθςθσ τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ και ςτθν απαξίωςθ του ρόλου τθσ Δαςικισ Ωπθρεςίασ.
Ζτςι απωλζςκθκε μια ςθμαντικι εμπειρία και χάκθκαν πολλζσ ευκαιρίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ
λειτουργίασ τουσ και τθν αξιοποίθςθ τθσ διεκνοφσ και εγχϊριασ ερευνθτικισ προςπάκειασ ςτον
τομζα αυτό. Θ ιδιωτικι πρωτοβουλία για τθ λειτουργία ωυτωρίων ξεωεφγει ςτθν πλειονότθτά τθσ
από τουσ αναδαςωτικοφσ ςκοποφσ και οι ελάχιςτεσ προςπάκειεσ περιορίηονται ςτθν κάλυψθ
αναγκϊν των επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ς’ αυτόν τον τομζα, χωρίσ να επιδείξει κάποια
ςθμαντικι διαωορά από τα κρατικά ωυτϊρια.
Θ παραγωγι ωσ εκ τοφτου ωυτευτικοφ υλικοφ περιορίηεται ςτθν κάλυψθ τρεχουςϊν αναγκϊν και
πολλζσ ωορζσ ςτθν προτίμθςθ όχι των κατάλλθλων ειδϊν, αλλά ςε εκείνα που είναι διακζςιμα ςτθν
αγορά. Θ κατάςταςθ αυτι δεν είναι εφκολο να ανατραπεί και δυςχεραίνει ςτθν εωαρμογι των όςων
αναωζρκθκαν παραπάνω. Ξάκε βελτιωτικι προςπάκεια είναι μεν παριγορθ αλλά είναι
αποςπαςματικι και όχι ενταγμζνθ ςε ζνα γενικότερο ςχζδιο λειτουργίασ και παραγωγισ.
Κα πρζπει λοιπόν θ λειτουργία των ωυτωρίων να κεωρθκεί ωσ απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τουσ
αναδαςωτικοφσ ςκοποφσ και μάλιςτα θ λειτουργία κρατικϊν ωυτωρίων, εωόςον οι περιςςότερεσ
από τισ προσ αναδάςωςθ εκτάςεισ είναι δθμόςιεσ. Υαράλλθλα κα πρζπει να καλφπτουν και ανάγκεσ
των ιδιωτϊν, εωόςον οι εκτάςεισ τουσ δεν προςωζρουν ςθμαντικζσ προςόδουσ.
Θ λειτουργία των ωυτωρίων πρζπει να εξυπθρετεί τουσ βαςικοφσ ςκοποφσ τθσ αποκατάςταςθσ και
να μθν περιορίηεται μόνο ς’ αυτοφσ, αλλά να εξυπθρετεί και τισ ανάγκεσ για καλλωπιςτικοφσ
ςκοποφσ και παράλλθλα να καλλιεργεί τισ ςφγχρονεσ απόψεισ για τθ διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ
των οικοςυςτθμάτων, δίνοντασ ζμωαςθ και ςτθν κοινωνικι διάςταςθ του κζματοσ. Σι βαςικζσ και
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ςε ςθμαντικό βακμό λεπτομερζςτερεσ αναωορζσ ςτθ λειτουργία των ωυτωρίων, μπορεί να
αναηθτθκοφν και ςτισ εργαςίεσ των Ππαςιϊτθ 1949, Χατηθςτάκθ 1975, Ρτάωθ κ.α. 1985, Ρτάωθ
1986.
Από τθν άλλθ πλευρά κα πρζπει να αποωεφγονται οι ακρόεσ ειςαγωγζσ εξωτικοφ ωυτευτικοφ
υλικοφ, που είναι ςυνυωαςμζνεσ με πλικοσ προβλθμάτων πακογενειϊν και ωυτοπροςταςίασ,
ειςαγωγισ επικίνδυνων πακογόνων οργανιςμϊν και χωροκατάκτθςθσ.

2.2.6.2 Υρωτόκολλα ωφτρωςθσ (ζρευνα, εμπειρία)
Για τθν παραγωγι ωυτευτικοφ υλικοφ είναι απαραίτθτθ θ γνϊςθ των πρωτοκόλλων ωφτρωςθσ κάκε
είδουσ, ϊςτε να εξαςωαλίηεται θ απρόςκοπτθ και κατά το δυνατόν θ μεγαλφτερθ επιτυχία
ανάπτυξθσ των αρτιωφτρων. Για τα περιςςότερα δαςικά είδθ υπιρχε θ ςχετικι εμπειρία, που ωσ ζνα
βακμό χάκθκε, δεδομζνου ότι τα ωυτϊρια δεν λειτουργοφν και το μεγαλφτερο μζροσ του
ειδικευμζνου προςωπικοφ ζχει ςυνταξιοδοτθκεί. Είναι λοιπόν απαραίτθτθ θ μεταωορά τθσ γνϊςθσ
από τθ διεκνι και εγχϊρια βιβλιογραωία. Για τα εγχϊρια δαςικά είδθ μπορεί κανείσ να αναηθτιςει
πρωτόκολλα ωφτρωςθσ ςτο εγχειρίδιο ωφτρωςθσ ξυλωδϊν ωυτϊν (Ψάκοσ και Πζρου, 1995), κακϊσ
και ςε πανεπιςτθμιακζσ αρκρογραωίεσ μζςω διαδικτφου. Θ ζρευνα για τθν βελτίωςθ των μεκόδων
ωφτρωςθσ ωυςικά και δεν πρζπει να ςταματιςει και κα πρζπει να βρεκοφν βζλτιςτοι τρόποι
ωφτρωςθσ για τα είδθ εκείνα που παρουςιάηουν δυςκολίεσ ωφτρωςθσ.

2.2.6.3 Υιςτοποίθςθ λειτουργίασ των ωυτωρίων
Ψα ωυτϊρια ςφμωωνα με τα διεκνι δεδομζνα, κα πρζπει να διατθροφν αρχεία ειςαγωγισ και
εξαγωγισ ςπορομερίδων ςτισ τράπεηεσ ςπερμάτων και αντίςτοιχα για το ωυτευτικό υλικό που
διατθροφν. Ξάκε ςπορομερίδα κα πρζπει να ελζγχεται ωσ προσ τθν προζλευςθ και τον τρόπο
ςυλλογισ των ςπερμάτων. Τλεσ οι περεταίρω εργαςίεσ κα πρζπει να είναι επιμελθμζνεσ και να
κρατείται κατά χϊρο και χρόνο ςαωισ ςειρά εργαςιϊν, ϊςτε να προςδιορίηεται με ςαωινεια θ
προζλευςθ του ωυτευτικοφ υλικοφ, το είδοσ και το ζτοσ πρϊτθσ εγκατάςταςθσ. Υζραν αυτϊν των
βαςικϊν αρχϊν λειτουργίασ, όλεσ οι διαδικαςίεσ από τθ ωφτρωςθ των ςπερμάτων ζωσ τθν εξαγωγι
του ωυτευτικοφ υλικοφ, πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνεσ βάςει ςυγκεκριμζνων προτφπων. Αυτό
μπορεί να εξαςωαλιςτεί με τθν πιςτοποίθςθ τθσ λειτουργίασ τουσ από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ
πιςτοποίθςθσ, ςφμωωνα με τα διεκνι πρότυπα και πλατωόρμεσ. Από τθ δικι μασ εμπειρία δεν
λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα πιςτοποιθμζνα δαςικά ωυτϊρια και θ μζχρι πρότινοσ λειτουργία τουσ,
βαςιηόταν ςτθν μακροχρόνια εμπειρία και τθν ζωεςθ των υπαλλιλων να κρατθκεί μια ςυγκεκριμζνθ
ςειρά και τάξθ. Σ επαναπροςδιοριςμόσ των λειτουργιϊν είναι ωσ εκ τοφτου απαραίτθτοσ, ϊςτε να
ακολουκοφνται τα διεκνι πρότυπα και οι ςχετικζσ διαδικαςίεσ ορκισ λειτουργίασ και υγιεινισ.

2.2.6.4 Διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ, δαςικά ωυτϊρια και τράπεηεσ ςπερμάτων
Τπωσ αναωζρκθκε επιςταμζνα, οι αναδαςϊςεισ κα πρζπει να ζχουν μόνιμο μζλθμα τθ διατιρθςθ
τθσ τοπικισ βιοποικιλότθτασ. Από τθν άποψθ αυτι κα πρζπει να διακζτουν ωυτευτικό υλικό που
παριχκθ από ςπζρματα δαςοςυςτάδων των προσ αναδάςωςθ περιοχϊν ι γειτονικϊν τζτοιων. Για
τθ διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ τα δαςικά ωυτϊρια κα πρζπει να ακολουκοφν όλεσ τισ παραπάνω
αναωερόμενεσ διαδικαςίεσ, πράγμα εξαιρετικά δφςκολο εωόςον δεν ωαίνεται δυνατό να
λειτουργοφν ςε κάκε περιοχι οργανωμζνα δαςικά ωυτϊρια, όπωσ ςυνζβαινε ςτο παρελκόν. Επειδι
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ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ οι αναδαςϊςεισ είναι περιςταςιακζσ και δεν υωίςταται μόνιμθ ηιτθςθ
ωυτευτικοφ υλικοφ, το ςωςτότερο είναι να γίνονται ςυςτθματικζσ ςυλλογζσ ςπερμάτων από εκάςτθ
περιοχι και από τα κυρίαρχα τουλάχιςτο δαςικά είδθ και να διατθροφνται οι ςπορομερίδεσ ςε
τράπεηεσ ςπερμάτων. Πε τον τρόπο αυτό κα μποροφςαν να αποωεφγονται άςκοπεσ δαπάνεσ για
παραγωγι και διατιρθςθ ηωντανοφ ωυτευτικοφ υλικοφ. Υζραν από τθν κεντρικι αποκικθ ςπόρων
που διατθρεί θ Δαςικι Ωπθρεςία ςτθν Αμυγδαλζηα, δεν υωίςταται άλλθ τράπεηα ςπερμάτων
δαςικϊν δζνδρων και κάμνων. Είναι ωσ εκ τοφτου απαραίτθτο να δθμιουργθκεί μια οργανωμζνθ
τράπεηα ςπερμάτων, θ οποία να διατθρεί εν δυνάμει το ςφνολο των δαςικϊν ωυτϊν, ακόμθ και των
ςπάνιων και ενδθμικϊν για μελλοντικι χριςθ.
Θ ςυλλογι των ςπερμάτων των δαςικϊν ειδϊν, πρζπει να είναι επιμελθμζνθ και δεν πρζπει να
περιορίηεται ςε μικρό αρικμό μθτρικϊν δζνδρων, ϊςτε να εξαςωαλίηεται θ μεγαλφτερθ δυνατι
γενετικι βιοποικιλότθτα του πλθκυςμοφ κάκε είδουσ. Χε περιπτϊςεισ ίδρυςθσ παραγωγικϊν
οικονομικϊν ςυςτάδων, που δεν ωαίνεται πλζον να εντάςςεται ςε μια εκνικι ςτρατθγικι, κα πρζπει
να επανζλκουμε ςτουσ λεγόμενουσ ςποροπαραγωγοφσ κιπουσ που ίδρυςε θ Δαςικι Ωπθρεςία ςτο
παρελκόν και ςιμερα βρίςκονται ςε αδράνεια.

2.2.6.5 Υαραγωγι υγιοφσ ωυτευτικοφ υλικοφ
Θ παραγωγι ωυτευτικοφ υλικοφ ςτο ωυτϊριο είναι μια πλιρωσ τεχνικι διαδικαςία. Θ επικυμία μασ
είναι να παραχκεί υλικό ςε ποςότθτεσ ικανζσ να καλφψουν τισ ανάγκεσ ηιτθςθσ με το ωκθνότερο
δυνατό κόςτοσ. Θ τεχνογνωςία αυτι εξαρτάται από τθν εμπειρία που αποκτικθκε ςτο παρελκόν και
τθν αναηιτθςθ ςφγχρονων τεχνολογιϊν που κα διευκόλυναν και κα αυτοματοποιοφςαν ςτο μζτρο
του δυνατοφ τισ ωυτωριακζσ εργαςίεσ, από το ςτάδιο τθσ ςυλλογισ, τθσ εκκόκκιςθσ, τον ζλεγχο τθσ
ωυτρωτικότθτασ και τθν περεταίρω διαδικαςία προωφτρωςθσ και ανάπτυξθσ. Ψο εδαωικό
υπόςτρωμα και τα βελτιωτικά υλικά κα πρζπει να ωροντίηονται με τρόπο να εξυπθρετοφν τον τελικό
ςκοπό. Σι μθχανικζσ και χθμικζσ αναλφςεισ να εξαντλοφνται, ϊςτε κάκε εδαωοβελτιωτικι
προςπάκεια να είναι αποτελεςματικι. Σι ςυνκικεσ των κερμοκθπίων και του ωυτωρίου να είναι
ελεγχόμενεσ και κατά το δυνατόν αυτοματοποιθμζνεσ. Κα πρζπει να διατθροφνται οι ςυνκικεσ
υγιεινισ των χϊρων, των εργαλείων και του ςυνόλου των μζςων, ϊςτε να απολυμαίνονται και να
μθν μεταωζρουν παλιότερεσ πακογζνειεσ. Βαςικό μζλθμα είναι θ παρακολοφκθςθ τθσ υγείασ των
αρτιβλάςτων και των νεαρϊν δενδρυλλίων. Σι ωυτοπροςτατευτικζσ εργαςίεσ να γίνονται ςτον
κατάλλθλο χρόνο, που ςθμαίνει ότι θ παρακολοφκθςθ είναι ςυνεχισ και θ διαπίςτωςθ κάκε αιτίασ
πακογενειϊν και αςκενειϊν να αντιμετωπίηεται ζγκαιρα. Αντιλαμβάνεται κανείσ από τα παραπάνω,
ότι θ παραγωγι υγιοφσ και κατάλλθλου ωυτευτικοφ υλικοφ είναι πολφ ςοβαρι υπόκεςθ και δεν
μπορεί να βαςίηεται ςε εραςιτεχνιςμοφσ.

2.2.6.6 Πεταωορά του ωυτευτικοφ υλικοφ
Θ διαδικαςία μεταωοράσ του ωυτευτικοφ υλικοφ από το ωυτϊριο ςτο φπαικρο, πολλζσ ωορζσ είναι
κακοριςτικι για τθν επιτυχία των αναδαςϊςεων. Για να περιοριςκεί το μζγεκοσ τθσ αποτυχίασ κα
πρζπει το ωυτό να είναι καλά ριηωμζνο ςτθ μπάλα του χϊματοσ και θ ριηόςωαιρα να είναι επαρκϊσ
αναπτυγμζνθ και ςυνεκτικι με το ζδαωοσ. Ζτςι περιορίηεται θ διατάραξθ τθσ ριηόςωαιρασ και θ
αποκοπι ςθμαντικοφ μζρουσ των μικροριηιδίων, τα οποία κα εξαςωάλιηαν καλφτερεσ ςυνκικεσ
άντλθςθσ του εδαωικοφ διαλφματοσ. Σ κίνδυνοσ αυξάνεται όταν ο τρόποσ αωαίρεςθσ από το
ωυτϊριο είναι βίαιοσ, θ ωόρτωςθ και θ εκωόρτωςθ του υλικοφ πλθμμελισ. Ακόμθ και θ προςωρινι
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απόκεςθ του ωυτευτικοφ υλικοφ πλθςίον των χϊρων ωφτευςθσ πρζπει να εξαςωαλίηει τθν
προςταςία του από τον άνεμο, τον ιλιο και κατ’ επζκταςθ τθν ζντονθ εξάτμιςθ τθσ εδαωικισ του
υγραςίασ. Σι χαμθλζσ κερμοκραςίεσ επίςθσ κα μποροφςαν να δθμιουργιςουν εκτεταμζνεσ
νεκρϊςεισ του ριηικοφ ςυςτιματοσ και ωυςικά αντίςτοιχεσ απϊλειεσ.

2.2.6.7 Εποχι εωαρμογισ των αναδαςϊςεων
Για τθν επιτυχία των αναδαςϊςεων είναι εξζχουςασ ςθμαςίασ θ εποχι εωαρμογισ τουσ. Χτα
μεςογειακά περιβάλλοντα με τισ βροχοπτϊςεισ μειοφμενεσ ςυνεχϊσ από τθν άνοιξθ μζχρι και το
τζλοσ του κζρουσ οι ανοιξιάτικεσ αναδαςϊςεισ είναι μάλλον καταδικαςμζνεσ ςε αποτυχία. Θ
ζλλειψθ νεροφ επιβάλλει οι αναδαςϊςεισ να εωαρμόηονται μετά τισ πρϊτεσ ωκινοπωρινζσ βροχζσ,
οπότε να εξαςωαλίηεται ςτα νεαρά ωυτά περίςςεια φδατοσ για τα πρϊτα ςτάδια τθσ εγκατάςταςισ
τουσ, από το ωυτϊριο ςτο φπαικρο και τθν προςαρμογι των ωυτϊν ςτο νζο περιβάλλον. Θ
διάρκρωςθ όμωσ των μθχανιςμϊν διάκεςθσ των κονδυλίων πολλζσ ωορζσ ζχει οδθγιςει ςτθν
ανάγκθ εκτζλεςθσ αναδαςωτικϊν πρακτικϊν αμζςωσ μετά το χειμϊνα. Σι ανοιξιάτικεσ αναδαςϊςεισ
ςυνδζονται με τα απαραίτθτα ποτίςματα και με τθν αφξθςθ τθσ ςυχνότθτασ άρδευςθσ. Υζραν τθσ
δυςκολίασ εωαρμογισ των ποτιςμάτων ςτο φπαικρο αυξάνουν επιπλζον το κόςτοσ των
αναδαςϊςεων. Για τθν αποωυγι αυτϊν πρζπει να εναρμονιςτεί θ διακεςιμότθτα των κονδυλίων
ςτο μζςο τθσ χρονιάσ, ϊςτε όλεσ οι διαδικαςίεσ ανάκεςθσ να είναι τετελεςμζνεσ ςτθν αρχι του
ωκινοπϊρου. Για τισ βορειότερεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ μπορεί θ ωυτευτικι περίοδοσ να αυξθκεί και
πζραν του ωκινοπϊρου, αλλά οι αναδαςϊςεισ δυςχεραίνονται λόγω των αντίξοων καιρικϊν
ςυνκθκϊν του χειμϊνα και τθσ αργισ κατά περίπτωςθ άνοιξθσ.

2.2.6.8 Διάνοιξθ λάκκων, ωφτευςθ και διαμόρωωςθ
Θ διάνοιξθ λάκκων ωφτευςθσ ςτα μεςογειακά περιβάλλοντα είναι αρκετά επίπονθ και οωείλεται
κυρίωσ ςτθν ζλλειψθ πλοφςιου εδάωουσ, που ςε μεγάλο βακμό ζχει διαβρωκεί και το βάκοσ του
γενικότερα ζχει ςθμαντικά περιοριςκεί. Σι διανοίξεισ ςιμερα γίνονται με μθχανικά μζςα και κυρίωσ
με αυτόνομεσ τρυπάνεσ, αλλά ςυχνά χρθςιμοποιοφνται και μεγαλφτερα ςκαπτικά μθχανιματα.
Χπανιότερα και κατά περίπτωςθ γίνονται και χειρονακτικά. Εν πάςει περιπτϊςει το μζγεκοσ των
λάκκων κακορίηεται από το μζγεκοσ των βολοωφτων και από τθν εμπειρία των ειδικευμζνων
ςυνεργείων. Χυνικωσ το μζγεκοσ είναι 40Χ40 εκατοςτά. Τταν χρθςιμοποιοφνται μεγαλφτερα
ςκαπτικά μζςα, το βάκοσ και οι υπόλοιπεσ διαςτάςεισ είναι ουςιαςτικά μεγαλφτερεσ. Σ αρικμόσ
των λάκκων κακορίηεται περίπου ςτα 100 ωυτά ανά ςτρζμμα, εωόςον αναμζνεται να ζχουμε και
κάποιεσ ςχετικζσ απϊλειεσ. Σ τελικόσ μασ ςτόχοσ και ςε περίπτωςθ δθμιουργίασ υψθλοφ δάςουσ κα
πρζπει να είναι τα 25 περίπου δζνδρα ςτο ςτρζμμα. Για να επιτευχκεί αυτό ςθμαίνει ότι κα πρζπει
να υπάρξουν και ενδιάμεςεσ αραιϊςεισ. Σ ωυτευτικόσ ςφνδεςμοσ δεν μπορεί να κακοριςκεί
επακριβϊσ εωόςον, το υπάρχον ζδαωοσ και θ φπαρξθ επιωανειακϊν βράχων κακορίηουν ςτθν ουςία
τον αρικμό και τισ μεταξφ τουσ αποςτάςεισ, πζραν του ότι ςτόχοσ μασ είναι όχι θ κανονικότθτα τθσ
ωφτευςθσ, αλλά θ ωυςικότθτα.
Σι ωυτεφςεισ ςε καταςτάςεισ ζλλειψθσ φδατοσ πρζπει να γίνονται βακιζσ, δθλαδι το κατϊτερο
τμιμα του βλαςτοφ του ωυτοφ να είναι κάτω από τθν επιωάνεια του εδάωουσ, ϊςτε να
εξαςωαλίηεται θ ςυγκράτθςθ ικανϊν ποςοτιτων φδατοσ. Θ διαςπορά των ωυτϊν ςτο χϊρο πρζπει
να γίνεται με τθ δζουςα προςοχι ϊςτε να μθν διαταραχκεί θ ςυνοχι τθσ μπάλασ του χϊματοσ. Τταν
πρόκειται για ωυτεφςεισ περιςςοτζρων του ενόσ είδουσ θ διαςπορά πρζπει να γίνεται βάςει του
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γενικότερου ςχεδίου. Χε γενικζσ γραμμζσ τα απαιτθτικότερα πρζπει να ωυτεφονται ςτο κάτω μζροσ
των πλαγιϊν και ςε βακφτερα εδάωθ. Ξατά τθ διαδικαςία ωφτευςθσ ο εργάτθσ πρζπει να αωαιρεί το
ςακουλάκι τθσ μπάλασ με τθ δζουςα προςοχι και να το αποκζτει ςτο λάκκο εωόςον ζχει προςκζςει
ι αωαιρζςει ζδαωοσ, ϊςτε το ωυτό να βρίςκεται ςτο επικυμθτό βάκοσ. Χτθ ςυνζχεια προςκζτει
ζδαωοσ αωαιρϊντασ μεγάλεσ πζτρεσ και χαλίκια. Ψο ζδαωοσ που προςκζτει πρζπει να ςυλλζγεται
από τα ανάντθ του λάκκου και αν χρειαςκεί διευρφνοντασ το λάκκο και ςε καμιά περίπτωςθ από τα
κατάντθ. Αυτό κα διευκολφνει και τθ διαμόρωωςθ του λάκκου κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε να
διευρφνεται θ περιοχι ςυγκζντρωςθσ νεροφ, εκμεταλλευόμενοσ και τισ μικρζσ νεροςυρμζσ που
ςχθματίηονται ςτο ζδαωοσ και να διευκολφνεται θ είςοδοσ νεροφ ςτο λάκκο. Θ όλθ διαδικαςία
μπορεί να είναι απλι για κάποιον ζμπειρο εργάτθ, αλλά δεν παφει και ο ίδιοσ να πιζηεται από το
ωόρτο τθσ εργαςίασ που πρζπει να εκτελζςει ςτο μικρότερο δυνατό χρόνο. Τταν ολοκλθρωκεί θ
ωφτευςθ πιζηει με τα πόδια του το ζδαωοσ, ϊςτε να ζρκει ςτθ μεγαλφτερθ δυνατι ςυνοχι με τθ
μπάλα τθσ ριηόςωαιρασ. Υοτζ δεν πιζηουμε τθν επιωάνεια κοντά ςτο βλαςτό του ωυτοφ αλλά μόνο
περιωερειακά, ϊςτε να μθν καταςτραωεί θ ςυνοχι τθσ. Χε περιπτϊςεισ πλατυωφλλων ειδϊν καλό
κα ιταν να περιορίηεται και το μζγεκοσ τθσ κόμθσ του ωυτοφ.
Πετά τθ ωφτευςθ είναι απαραίτθτο το πρϊτο πότιςμα, ϊςτε να ζλκει ςε καλφτερθ επαωι το
ζδαωοσ με τθ μπάλα του ωυτοφ.
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2.3 Θ χριςθ κόμποςτ ωσ εδαφοβελτιωτικό των φτωχϊν εδαφϊν ςτισ
αναδαδϊςεισ
Ευαγγελία Τςάρτςου
E-mail: etsartsou@mou.gr
Θ λζξθ κομπόςτ προζρχεται από τθν λατινικι compositum που ςθμαίνει ςφνκεςθ. Θ
κομποςτοποίθςθ περιγράωεται ςαν μια αερόβια βιολογικι – βιοχθμικι διεργαςία αποδόμθςθσ των
οργανικϊν ουςιϊν με τθ βοικεια των μικροοργανιςμϊν, που οδθγεί ςτθν παραγωγι κομπόςτ. Ψο
κομπόςτ είναι ζνα οργανικό εδαωοβελτιωτικό που προςομοιάηει ςτο χοφμουσ του εδάωουσ και
προωκεί τθν ανάπτυξθ των ωυτϊν. Θ κομποςτοποίθςθ μιμείται και επιταχφνει τισ διεργαςίεσ
αποδόμθςθσ των οργανικϊν που ςυμβαίνουν αυκόρμθτα ςτθ ωφςθ.

2.3.1. Χαρακτθριςτικά ενόσ ορκοφ παραγόμενου κομπόςτ
Θ καταλλθλότθτα των πρϊτων υλϊν είναι βαςικό ςθμείο εκκίνθςθσ για τθν εωαρμογι τθσ κάκε
μεκόδου κομποςτοποίθςθσ. Ψα υλικά πρζπει να εκπλθρϊνουν οριςμζνεσ βαςικζσ βιοχθμικζσ
προχποκζςεισ ι να τισ αποκτιςουν με τθν κατάλλθλθ επεξεργαςία. Αυτζσ οι προχποκζςεισ είναι οι
εξισ:


Επαρκισ οργανικι ουςία,



Ξατάλλθλθ ςχζςθ κρεπτικϊν ςυςτατικϊν (C/N),



Επαρκισ ποςότθτα νεροφ,



Επαρκισ ποςότθτα αζρα (οξυγόνο).

Ψο κομπόςτ που παράγεται ςωςτά, ανάλογα με το είδοσ των υλικϊν που κομποςτοποιοφνται και τθν
μζκοδο που εωαρμόηεται, περιζχει τα εξισ χαρακτθριςτικά:


Σργανικι ουςία,



Κρεπτικά ςυςτατικά για τα ωυτά (πχ άηωτο, ωϊςωορο, κάλιο),



Λχνοςτοιχεία

Τςο περιςςότερο οργανικά δεςμευμζνο άηωτο περιζχει ζνα κομπόςτ, τόςο καλφτερο και πλοφςιο
είναι. Αυτό επιτυγχάνεται ελζγχοντασ ςτθν αρχι τθ ςχζςθ C/N και τθ κερμοκραςία να μθν υπερβεί
τουσ 60οC ι καλφτερα τουσ 55οC ςτο κζντρο του.

2.3.2 Αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ του κομπόςτ
Για τθν αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ του κομπόςτ είναι απαραίτθτο να γίνονται οριςμζνεσ
εργαςτθριακζσ αναλφςεισ. Σι παράμετροι που χρθςιμοποιοφνται για τον χαρακτθριςμό του κομπόςτ
είναι:


Ωγραςία (%)



PH
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Θλεκτρικι αγωγιμότθτα EC(mS/cm)



Σργανικόσ άνκρακασ (C%)



Σργανικι ουςία



Σλικό άηωτο (N%)



Χχζςθ C/N



Πακροςτοιχεία Ca, Mg, P, K, Na



No3—N



Ξοκομετρικι κατανομι των τελικϊν composts.

2.3.3 Χθμικζσ και Βιολογικζσ ιδιότθτεσ του κομπόςτ


Αργι ειςαγωγι κρεπτικϊν ουςιϊν ςτα ωυτά,



Εμπλουτιςμόσ του εδάωουσ με κρεπτικζσ ουςίεσ, μειωμζνθ ζκπλυςθ των τελευταίων,



Υαραγωγι CO2 κατά τθν αποδόμθςθ του χοφμου,



Αυξθμζνθ διακεςιμότθτα ςτα ωυτά δυςδιάλυτων κρεπτικϊν ςυςτατικϊν,



Κετικι επίδραςθ ςτα ωυτά από ςυςτατικά τθσ οργανικισ ουςίασ,



Αντιωυτοπακολογικζσ επιδράςεισ.

2.3.4 Φυςικζσ Ιδιότθτεσ
 Βελτίωςθ τθσ ςτακερότθτασ του εδάωουσ, μείωςθ των κινδφνων διάβρωςθσ,
 Ξαλφτεροσ αεριςμόσ εδάωουσ,
 Αυξθμζνθ ςυγκράτθςθ νεροφ,
 Ψαχφτερθ κζρμανςθ των εδαωϊν.

2.3.5 Εφαρμογι κομπόςτ ωσ μεκόδου λίπανςθσ ςτισ αναδαςωτικζσ εργαςίεσ και ςτισ
εργαςίεσ περιποίθςθσ και ςυντιρθςθσ τθσ εγκαταςτακείςασ βλάςτθςθσ.
Ψο οργανικό λίπαςμα κομπόςτ χρθςιμοποιικθκε ωσ εδαωοβελτιωτικό ςε δφο αναδαςϊςεισ τθσ
Αττικισ και ςυγκεκριμζνα ςτο Υεντελικό όροσ και ςτο όροσ Αιγάλεω με πολφ κετικά αποτελζςματα.
Χτθν περίπτωςθ τθσ αναδάςωςθσ τθσ Υεντζλθσ («Πελζτθ & Ζργο Αναδάςωςθσ τθσ περιοχισ Αγ.
Παρίνασ – Ρ. Πάκρθσ του Υεντελικοφ όρουσ», Ο. Ξαραπιδάκθσ, Β. Ξεωάλασ, Ε. Ψςάρτςου, Χ.
Ξαβαςίλθσ & Β. Υαρλάτηασ, 2007) και πιο ςυγκεκριμζνα ςτθν περιοχι τθσ Αγ. Παρίνασ – Ρ. Πάκρθσ
του Υεντελικοφ όρουσ, χρθςιμοποιικθκε κομπόςτ ωσ κρεπτικό υπόςτρωμα και ωσ υλικό πλιρωςθσ
των λάκκων ωφτευςθσ. Θ ανάμιξθ του κομπόςτ και του εδάωουσ ιταν ςε ποςοςτό 30% και
αποδείχκθκε ζνα από τα καλφτερα εδαωοβελτιωτικά με πολφ κετικά αποτελζςματα ςτθν
αναδάςωςθ τθσ περιοχισ.
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Εκτζλεςθ των αναδαςωτικϊν εργαςιϊν και θ ανάμιξθ του κομπόςτ με το ζδαφοσ.
Πετά από αντίςτοιχεσ χθμικζσ αναλφςεισ που ζγιναν ςε διάωορα άλλα είδθ κομπόςτ, επιλζχκθκε το
κομπόςτ που παραςκευάηεται από άχυρα, κιπια υπολείμματα, πριονίδια, οφρα και κόπρανα
αλόγων, ςτο ιπποωορβείο «ΦΘΓΑΛΑΧ», ςτο Υικζρμι Αττικισ. Ψο κομπόςτ είχε τιμι PH =7,47 και
περιεκτικότθτα ςε οργανικι ουςία 26,5% (ςε πολφ καλό επίπεδο), το οποίο κρίκθκε κατάλλθλο για
τθν χριςθ του ςτισ αναδαςωτικζσ εργαςίεσ. Θ μεκοδολογία διαχείριςθσ των οργανικϊν
απορριμμάτων που ακολουκεί το ιπποωορβείο «ΦΘΓΑΛΑΧ» για τθν παραγωγι του τελικοφ προϊόντοσ
κομπόςτ είναι αυτό τθσ αερόβιασ κομποςτοποίθςθσ ςε ςειράδεια (open windrow composting). Σ
ρυκμόσ και θ επιτυχία τθσ κομποςτοποίθςθσ εξαρτάται και επθρεάηεται από τθ ςχζςθ C/N του
Η
Δημιουργία
ςειραδίων
από
τισ πρώτεσ
φλεσ του.
μείγματοσ,
τθντων
υγραςία
και τθ
ςωςτι
οξυγόνωςθ
που παίρνονται από τουσ ςτάβλουσ

Ραραγωγι κομπόςτ ςτο ιπποφορβείο
«ΦΘΓΑΛΑΣ» ςτο Ρικζρμι Αττικισ. Ραραγωγι των
ςειραδίων από τισ πρϊτεσ φλεσ που παίρνονται
από τουσ ςτάβλουσ

Θ δθμιουργία των Σειραδίων

Ο Σωρόσ μετά από 1-1,5 μινα ςτα μζςα τθσ
ωρίμανςθσ

Το τελικό προϊόν ζτοιμο για χριςθ
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Πετά από 5 χρόνια παρακολοφκθςθσ τθσ βελτίωςθσ των ωυςικοχθμικϊν ιδιοτιτων του εδάωουσ
ςτθν υπό αναδάςωςθ περιοχι με τθ χριςθ κομπόςτ, τα ςυμπεράςματα που διεξάχκθκαν ιταν τα
εξισ:








Ψο κομπόςτ, λόγω του μεγάλου ποςοςτοφ οργανικισ ουςίασ που περιζχει, αποδίδει πολλά
κρεπτικά ςυςτατικά ςτο ωυτό και βελτιϊνει τισ ωυςικοχθμικζσ ιδιότθτεσ του εδάωουσ.
Επίςθσ ςυμπεριωζρεται ςαν μια μεγάλθ «αποκικθ» κρεπτικϊν ςυςτατικϊν και υγραςίασ
και τα αποδίδει ςτο ωυτό ςταδιακά, όποτε αυτό χρειαςτεί.
Χυγκεκριμζνα, αναλφςεισ εδαωϊν που ζγιναν για τθν περιεκτικότθτα τουσ ςε οργανικι
ουςία, τον Πάρτιο του 2007 (πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν τθσ αναδάςωςθσ ςτθν Υεντζλθ
και πριν τθν προςκικθ κομπόςτ) θ οργανικι ουςία του εδάωουσ ιταν 0,47-1,68%, τον
Λανουάριο του 2008 (μετά τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν ωφτευςθσ και τθν ενςωμάτωςθ
του κομπόςτ) θ οργανικι ουςία του εδάωουσ ιταν 7,10-7,89% και τον Λανουάριο του 2009 θ
οργανικι ουςία του εδάωουσ ιταν 6,30-6,77%.
Από τα παραπάνω ςυμπεραίνουμε ότι με τθν προςκικθ του κομπόςτ, αυξιςαμε κατά πολφ
τα ποςοςτά τθσ οργανικισ ουςίασ ςτα εδάωθ τθσ αναδαςωτζασ περιοχισ και επομζνωσ
εξαςωαλίςτθκαν οι καλφτερεσ εδαωικζσ ςυνκικεσ για τα νεοωυτευκζντα δζνδρα και
κάμνουσ, όςον αωορά τισ «αποκικεσ» των κρεπτικϊν ςυςτατικϊν και τθσ υγραςίασ. Ψον
Λανουάριο του 2009, ζνα ποςοςτό τθσ οργανικισ ουςίασ, όπωσ εξάλλου αναμενόταν
ανοργανοποιικθκε, δθλαδι μειϊκθκε. Υαρόλα αυτά τα ποςοςτά τθσ οργανικισ ουςίασ
είναι πάρα πολφ αυξθμζνα για τα δεδομζνα των ελλθνικϊν εδαωϊν.
Χε ζνα ζδαωοσ όπωσ τθσ Υεντζλθσ, όπου επικρατεί ο αςβεςτόλικοσ και ο ςχιςτόλικοσ, τισ
διαδοχικζσ πυρκαγιζσ που ζχουν λάβει μζροσ και ςε ςυνδυαςμό με το ξθροκερμικό κλίμα
τθσ Αττικισ, κεωροφμε ότι το εγχείρθμα αυτό τθσ Αναδάςωςθσ με τθ χριςθ κομπόςτ,
ζδωςε αρκετά ικανοποιθτικά αποτελζςματα.

Χχετικά με τθν αναδάςωςθ του όρουσ Αιγάλεω με τθ χριςθ κομπόςτ («Αναδάςωςθ του όρουσ
Αιγάλεω ςτα διοικθτικά όρια τθσ Ρομαρχίασ Υειραιά (Ρίκαια – Ξερατςίνι – Ξορυδαλλόσ – Υζραμα)»,
Ε. Ψςάρτςου, Χ. Ξαβαςίλθσ, 2000) , θ παραςκευι του ζγινε ςτθν υπό αναδάςωςθ ζκταςθ. Σι πρϊτεσ
φλεσ που χρθςιμοποιικθκαν για τθν παραγωγι κομπόςτασ προζρχονταν από τθ ςυντιρθςθ τθσ
υπάρχουςασ ωυςικισ βλάςτθςθσ τθσ περιοχισ, δθλαδι αςκενικά κλαδιά, ζρποντα μζρθ δζνδρων
και κάμνων κακϊσ και μεγάλεσ ποςότθτεσ ωρυγάνων.
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Ριλοτικό πρόγραμμα Αναδάςωςθσ του όρουσ Αιγάλεω με χριςθ Κομπόςτ.

Ραραςκευι και χριςθ κομπόςτ ςτο Προσ Αιγάλεω.

Συλλογι πρϊτων υλϊν

Ο κρυμματιςτισ

Ρροςκικθ αηϊτου με μορφι ουρίασ (46-0-0)

Καταςκευζσ
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Ραραγωγι κομπόςτ

Σωρόσ κομποςτοποίθςθσ

Θ ανάπτυξθ των φυτϊν 13 χρόνια μετά

Θ πολφ καλι ανάπτυξθ των φυτϊν μετά από 13 χρόνια

Αιγάλεω 13 χρόνια μετά τθ φφτευςθ με κομπόςτ
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Επίςθσ ςτθν ίδια αναδάςωςθ του όρουσ Αιγάλεω, το εργαςτιριο Εδαωολογίασ και Γεωργικισ
Χθμείασ του Γεωπονικοφ Υανεπιςτθμίου Ακθνϊν (Χ. Ξαλλιάνου, Χ.Ξαβαςίλθσ & Δ. Λωάννου, 2006),
πραγματοποίθςε ερευνθτικό πρόγραμμα με κζμα «Ανοργανοποίθςθ αηϊτου κομπόςτασ
προερχόμενθ από ωυτικά υπολείμματα ξθροωυτικισ μεςογειακισ βλάςτθςθσ του όρουσ Αιγάλεω,
εωαρμογι τθσ ςε εδάωθ και θ επίδραςθ του ηεόλικου».
Ακροιςτικά ποςά εκχυλιηόμενου NH4 +-N και NO 3--N

Ακροιςτικά ποςά εκχυλιηόμενου NH4 +-N και NO3--N
ςτα μίγματα κομπόςτασ και ηεόλικου.

ςτα μίγματα εδάφουσ και κομπόςτασ

 Σο υπόςτρωμα ζδαφοσ - κομπόςτασ, απζδιδε ςταδιακά τα κρεπτικά ςυςτατικά ςτα φυτά. Ζντονθ μικροβιακι δραςτθριότθτα
παρατηρείται τισ πρώτεσ 30 ημζρεσ.
 Σο παραπάνω υπόςτρωμα με ηεόλικο, απζδιδε ςταδιακά τα θρεπτικά ςυςτατικά και τισ 120 ημζρεσ του πειράματοσ

Τα Συμπεράςματα τθσ ζρευνασ ιταν τα εξισ:






Τςο αυξάνει το ποςοςτό ςυμμετοχισ τθσ κομπόςτασ ςτα εδάωθ, τόςο μεγαλφτερεσ
ποςότθτεσ ανοργανοποιθμζνου Ρ λαμβάνονται (άρα περιςςότερα κρεπτικά ςυςτατικά είναι
διακζςιμα για τα ωυτά).
Τςο αυξάνει το ποςοςτό ηεολίκου ςτθν κομπόςτα, τόςο μεγαλφτερεσ ποςότθτεσ
ανοργανοποιθμζνου Ρ λαμβάνονται (άρα περιςςότερα κρεπτικά ςυςτατικά είναι διακζςιμα
ςτα ωυτά).
Σι ποςότθτεσ ανοργανοποιθμζνου Ρ είναι πολφ μεγαλφτερεσ ςτα δείγματα που περιζχουν
κομπόςτα και ηεόλικο από ότι ςτα δείγματα που περιζχουν μόνο κομπόςτα και κακόλου
ηεόλικο.

2.3.6 Γενικζσ Διαπιςτϊςεισ ςε ςχζςθ με τθν χριςθ του κομπόςτ ςτισ αναδαςϊςεισ







Θ κετικι επίδραςθ του κομπόςτ ςτο ζδαωοσ ωσ εδαωοβελτιωτικό είναι αποδεδειγμζνθ,
τόςο ςτθν επίδραςι του ςτθ κρζψθ των ωυτϊν, όςο και ςτθν προςταςία του εδάωουσ από
τθ διάβρωςθ.
Ανάγκθ Υιςτοποίθςθσ του προϊόντοσ, ιδιαίτερα όταν θ πρϊτθ φλθ που χρθςιμοποιείται είναι
ςκουπίδια, λάςπθ βιολογικϊν.
Δεν υπάρχουν μζχρι ςιμερα κεςμοκετθμζνεσ ποιοτικζσ προδιαγραωζσ για το κομπόςτ ςε
επίπεδο Ε.Ε, αναμζνεται θ Ευρωπαϊκι Σδθγία.
Σι προδιαγραωζσ τθσ ποιότθτασ του κομπόςτ ποικίλουν ευρφτερα από χϊρα ςε χϊρα,
ακόμθ και μζςα ςτθν Ε.Ε
Θ κομποςτοποίθςθ εωαρμόηεται ςαν ςυμπλθρωματικι μζκοδοσ, για τθν επεξεργαςία του
οργανικοφ κλάςματοσ των αποβλιτων και των πράςινων απορριμμάτων - Απαίτθςθ και τθσ
Σδθγίασ 2008/98/ΕΞ για τα Απόβλθτα.
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2.3.7 Ενδεικτικόσ Οδθγόσ χριςεων του Κομπόςτ
Σι χριςεισ του κομπόςτ εξαρτϊνται από τα ποιοτικά του χαρακτθριςτικά και ποικίλουν από χριςθ
ςε χριςθ. Χυνιςτάται θ εωαρμογι του ςε:


Φυτά μεγάλθσ καλλιζργειασ



Χιτθρά



Οειβαδικζσ εκτάςεισ



Δενδρϊδεισ καλλιζργειεσ



Αμπζλια



Κερμοκθπιακζσ καλλιζργειεσ



Δαςικά ωυτϊρια



Ανκοκομικζσ καλλιζργειεσ



Υάρκα, ακλθτικά πεδία, ςυγκράτθςθ πρανϊν, πράςινο ςε ταράτςεσ, ςε καμνοςυςτάδεσ ςε
δρόμουσ.



Αποκατάςταςθ λατομείων και χωματερϊν / ΧΩΨΑ



Αναδαςϊςεισ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:
ΕΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΤΩΝ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ
Νικόλαοσ Ρροφτςοσ, Κωνςταντίνα Τςαγκάρθ και Ακανάςιοσ Μπουρλζτςικασ
Ε-mails: np@fria.gr, adirector@fria.gr, mpat@fria.gr

3.1 Γενικά
Χε ζνα, προσ αποκατάςταςθ δαςικό οικοςφςτθμα, που ζχει δεχτεί καταπόνθςθ από πυρκαγιά, οι
εργαςίεσ ςυντιρθςθσ ςτοχεφουν αωενόσ ςτθν περιποίθςθ των ζργων αντιδιαβρωτικισ –
αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ και αωετζρου ςτθ διατιρθςθ και βελτίωςθ τθσ κατάςταςθσ τθσ
ωυςικισ αναγζννθςθσ και ςτθν αφξθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των αναδαςωτικϊν εργαςιϊν,
μζςω τθσ αφξθςθσ κυρίωσ του ποςοςτοφ επιβίωςθσ των ωυτευκζντων ωυτϊν και δευτερευόντωσ
των ρυκμϊν ανάπτυξισ τουσ. Επίςθσ, δράςεισ ςυντιρθςθσ μποροφν να εωαρμοςτοφν ακόμα και ςτισ
περιπτϊςεισ αναδαςϊςεων με ςπορά.
Ψο είδοσ και θ ζκταςθ εωαρμογισ των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ κακορίηονται από τουσ
αναδαςωτικοφσ ςτόχουσ (αναδαςϊςεισ για αιςκθτικοφσ, κοινωνικοφσ, παραγωγικοφσ ςκοποφσ,
αναδαςϊςεισ προςτατευόμενων οικοςυςτθμάτων, κ.λπ.), τθν ζκταςθ και τθ μζκοδο τθσ
αναδάςωςθσ (ωφτευςθ ι ςπορά), τισ εδαωοκλιματικζσ ςυνκικεσ τθσ περιοχισ, τθν προςβαςιμότθτα,
τθ διακεςιμότθτα μζςων και πόρων, κ.λπ.
Σι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ, γενικά εωαρμόηονται μετά από τθν πυρκαγιά και αωοφ αξιολογθκεί θ
αναγκαιότθτα τθσ αναδάςωςθσ και πραγματοποιθκοφν οι αναδαςωτικζσ εργαςίεσ. Ανάλογα με το
είδοσ τουσ, οι εργαςίεσ αυτζσ περιλαμβάνουν τισ παρακάτω κατθγορίεσ:





Χυντιρθςθ ζργων προςταςία του εδάωουσ
Διαχείριςθ τθσ βλάςτθςθσ
Υροςκικθ κρεπτικϊν ςτοιχείων και εδαωοβελτιωτικϊν
Υοτίςματα και διαχείριςθ του εδαωικοφ νεροφ

Ψο είδοσ των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ που κα εωαρμοςτοφν ςε μια δαςικι περιοχι μετά από μια
πυρκαγιά μπορεί να περιλαμβάνει μία ι ςυνδυαςμοφσ των παραπάνω κατθγοριϊν, ανάλογα με
τουσ αναδαςωτικοφσ ςτόχουσ. Επίςθσ είναι ςυχνό το ωαινόμενο να μθν εωαρμόηεται καμία δράςθ
ςυντιρθςθσ. Αυτό ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ, δεν ςυμβαίνει επειδι δεν υπάρχει θ ανάγκθ
υποςτιριξθσ τθσ νεοεγκαταςτακείςασ βλάςτθςθσ, αλλά κυρίωσ γιατί οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ ζχουν
ςθμαντικό κόςτοσ, απαιτοφν μεγάλο χρονικό εφροσ εωαρμογϊν και ςυνεχι παρακολοφκθςθ, ενϊ τα
αποτελζςματά τουσ ςυμβαίνουν ςταδιακά και γίνονται αντιλθπτά από το ευρφ κοινό μετά από
μεγάλο χρονικό διάςτθμα και αωοφ ζχει παρζλκει ο «κόρυβοσ» και θ αγωνία που προκαλείται μετά
από μια πυρκαγιά. Ζτςι, θ ςπουδαιότθτα και θ αναγκαιότθτα των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ ςυχνά
υποεκτιμάται με αποτζλεςμα τθν εμωάνιςθ πλθκϊρασ περιπτϊςεων μθ επιτυχθμζνων
αναδαςωτικϊν προςπακειϊν.
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3.2 Συντιρθςθ ζργων προςταςίασ του εδάφουσ
3.2.1 Συντιρθςθ αντιδιαβρωτικϊν και αντιπλθμμυρικϊν ζργων
Αωοροφν εργαςίεσ ςυντιρθςθσ κορμοωραγμάτων, κορμοδεμάτων και κλαδοπλεγμάτων που ζχουν
εωαρμοςτεί αμζςωσ μετά τθν πυρκαγιά με ςκοπό κυρίωσ τθ ςυγκράτθςθ του εδάωουσ όπωσ ζχει
περιγραωεί ςε προθγοφμενο κεωάλαιο. Σι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ υλοποιοφνται αμζςωσ μετά τισ
χειμερινζσ βροχοπτϊςεισ και μζχρι τθν ζναρξθ των επόμενων ωκινοπωρινϊν με ζλεγχο μζςω
διαβθματιςμοφ όλθσ τθσ ζκταςθσ που ζχουν γίνει τζτοιεσ παρεμβάςεισ. Χυγκεκριμζνα ελζγχονται:
 Ψα ςθμεία πάκτωςθσ και θ ςτακερότθτα των κορμοδεμάτων και των κορμοωραγμάτων (Εικ. 3- 1).
Χε περίπτωςθ αςτοχίασ, ςτακεροποιοφνται είτε με τουσ υωιςτάμενουσ είτε με νζουσ πάςςαλουσ.

Υάςςαλοι πάκτωςθσ

Εικόνα 3 - 1: Κορμοδζματα ςε καμζνθ δαςικι ζκταςθ.


Θ ςωςτι εωαρμογι του κορμοδζματοσ ςτο ζδαωοσ χωρίσ ενδιάμεςα κενά και υποςκαωζσ
(νεροωαγϊματα) (Εικόνα 3 - 2). Χε περίπτωςθ αςτοχίασ το κενό καλφπτεται εςωτερικά του
κορμοδζματοσ με κομμάτια ξφλου ι γίνεται ςπορά ταχζωσ αναπτυςςόμενων ωυτικϊν ειδϊν
ςτα ανάντθ του κορμοδζματοσ, όπου ζχει ςυγκρατθκεί εδαωικό υλικό (Εικόνα 3- 3).

Εικόνα 3 - 2: Υποςκαφι ςε κορμόδεμα (αριςτερά) και αςτοχία πλιρουσ εφαρμογισ
κορμοφράγρατοσ ςτο ζδαφοσ (δεξιά).
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Εικόνα 3 -3: Σπορά ταχζωσ αναπτυςςόμενθσ βλάςτθςθσ πάνω από γεμάτο με ζδαφοσ,
κορμόφραγμα με τθν τεχνικι τθσ υδροςποράσ.

3.2.2. Συντιρθςθ υδροςπορϊν και εδαφοκαλφψεων με γεωφφαςμα
Σι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ μετά τθν εωαρμογι υδροςποράσ (Εικόνα 3- 4) ςτοχεφουν ςτθν επιτάχυνςθ
τθσ διαδικαςίασ βλάςτθςθσ των ςπόρων και ςτθ ςυντιρθςθ τθσ ωυτοκάλυψθσ μζχρι τον περιοριςμό
του κινδφνου τθσ εδαωικισ διάβρωςθσ, που είναι ςυνικωσ και ο ςτόχοσ τθσ εωαρμογισ
υδροςπορϊν. Σι εργαςίεσ αυτζσ ςυνικωσ αωοροφν ςε ςυμπλθρωματικζσ αρδεφςεισ με διαβροχι
των υδροςπαρκζντων επιωανειϊν με ταυτόχρονθ προςκικθ κρεπτικϊν ςτοιχείων ι ακόμα και με
ςυμπλθρωματικι υδροςπορά κατά κζςεισ όπου ζχει αποτφχει θ αρχικι εωαρμογι.

Εικόνα 3 - 4: Υδροςπορά επιφανειϊν με μεγάλθ κλίςθ.

Σι εργαςίεσ για τθ ςυντιρθςθ του γεωχωάςματοσ (Εικόνα 3 - 5) γίνονται με ςκοπό τθ διόρκωςθ
αςτοχιϊν κατά κζςεισ, ϊςτε να καλφπτεται πλιρωσ θ επικλινισ εδαωικι επιωάνεια. Αυτι θ εργαςία
είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι κακϊσ ακόμα και μικρά ανοίγματα ςτθν καλυπτόμενθ επιωάνεια μποροφν
να οδθγιςουν ςε ςθμαντικζσ κατολιςκιςεισ.
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Εικόνα 3 - 5: Τοποκζτθςθ γεωυφάςματοσ ςε επικλινείσ κζςεισ.

3.3 Διαχείριςθ τθσ βλάςτθςθσ
Πετά από κάκε πυρκαγιά, πρζπει να γίνει πλιρθσ καταγραωι τθσ υωιςτάμενθσ κατάςταςθσ και των
καταςτροωϊν που προκάλεςε, ϊςτε να κακοριςτοφν οι αναδαςωτικοί ςτόχοι. Χε πολλζσ
περιπτϊςεισ, όπωσ όταν μια περιοχι καίγεται για πρϊτθ ωορά ι επικρατοφν ευνοϊκζσ
εδαωοκλιματικζσ ςυνκικεσ για ωυςικι αποκατάςταςθ ι θ δριμφτθτα τθσ πυρκαγιάσ δεν ιταν ζντονθ
ι ζχουν επιβιϊςει αρκετά άτομα δζνδρων – ςπορζων ι υπάρχει επάρκεια ςπόρων ςτο ζδαωοσ,
είναι πολφ πικανό να μθν επιλεγεί θ εωαρμογι αναδαςϊςεων. Χε αυτι τθν περίπτωςθ ο
αναδαςωτικόσ ςτόχοσ πρζπει να περιλαμβάνει δράςεισ για τθν επιτάχυνςθ τθσ αποκατάςταςθσ και
για το είδοσ του οικοςυςτιματοσ το οποίο επιδιϊκεται να δθμιουργθκεί ςτθ μελλοντικι κατάςταςθ.
Για παράδειγμα, είναι πικανό ςε μια περιοχι οι υωιςτάμενεσ ςυνκικεσ να μποροφν να
υποςτθρίξουν τθν ανάπτυξθ ενόσ δάςουσ πλατυωφλλων ειδϊν που είναι πιο πυροανκεκτικά ζναντι
ενόσ προχπάρχοντοσ δάςουσ κωνοωόρων. Χε αυτι τθν περίπτωςθ κα πρζπει να εωαρμοςτοφν
δράςεισ για ενίςχυςθ των πλθκυςμϊν των πλατυωφλλων και περιοριςμοφ των κωνοωόρων με τθν
εωαρμογι μζτρων διαχείριςθσ τθσ βλάςτθςθσ. Εδϊ μπορεί να εωαρμοςτοφν αραιϊςεισ ςτα
κωνοωόρα, ενϊ για τα πλατφωυλλα είδθ προτείνεται τον πρϊτο ι και τον δεφτερο, πολλζσ ωορζσ,
χρόνο από τθν πυρκαγιά, να μθν υποςτοφν καμία διαχείριςθ, μζχρι να αποκτιςουν πυκνι καμνϊδθ
μορωι. Χε μεταγενζςτερο ςτάδιο διαχειριςτικζσ πρακτικζσ όπωσ το μονοβζργιςμα των
παραβλαςτθμάτων των πλατυωφλλων
(Εικόνα 3 - 6) αποτελεί ιδανικι δράςθ για
τθν επιτάχυνςθ τθσ αποκατάςταςθσ και
τθν
επίςπευςθ
τθσ
διαδικαςίασ
ςχθματιςμοφ δενδρωδϊν μορωϊν. Χτθν
ουςία, μζςω των μονοβεργιςμάτων
διατθροφνται ο ζνασ ι οι δφο ιςχυρότεροι
βλαςτοί ανά πρζμνο, ανάλογα με τθ
ηωτικότθτά του και αωαιροφνται οι
υπόλοιποι από τθ βάςθ τουσ. Πε αυτόν
τον τρόπο γίνεται γρθγορότερθ ανάπτυξθ
του κεντρικοφ βλαςτοφ και ςε μικρότερο
χρόνο επιτυγχάνεται θ δενδρϊδθσ μορωι.
Εικόνα 3-6: Εργαςίεσ μονοβεργιςμάτων ςε καμζνθ
ζκταςθ ζνα χρόνο μετά τθν πυρκαγιά.
Ψο δζνδρο ςτθ ςυνζχεια κα δθμιουργιςει
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ςυνκικεσ ςκίαςθσ και κα περιορίςει τθν ανάπτυξθ άλλων ταχεία αναπτυςςόμενων και μθ
επικυμθτϊν δενδρωδϊν ειδϊν (κυρίωσ ταχυαυξϊν κωνοωόρων) και κα επικρατιςει του
ανταγωνιςμοφ. Ψαυτόχρονα θ δενδρϊδθσ μορωι παρζχει μεγαλφτερθ προςταςία του ωυτοφ από τθ
δυςμενι, ςε αυτό το ςτάδιο, επίδραςθ τθσ βόςκθςθσ.
Σι εργαςίεσ διαχείριςθσ τθσ βλάςτθςθσ δεν πρζπει να πραγματοποιοφνται ςε άμεςο χρόνο μετά από
τθν πυρκαγιά κακϊσ τότε ο ςτόχοσ πρζπει να είναι θ κατά το δυνατό πλθρζςτερθ και ταχφτερθ
κάλυψθ του εδάωουσ με βλάςτθςθ, ϊςτε να μθν υποςτεί υποβάκμιςθ. Αραιϊςεισ και
μονοβεργίςματα υλοποιοφνται ανάλογα με τθ δυναμικι τθσ ωυςικισ αναγζννθςθσ μετά τον δεφτερο
ι και τον τρίτο χρόνο από τθν πυρκαγιά. Ξαλφτερθ εποχι, ιδιαίτερα για τα μονοβεργίςματα
κεωρείται το καλοκαίρι κακϊσ τότε επιβραδφνεται θ ροι χυμϊν του ωυτοφ προσ τα πάνω και
ςυνεπϊσ μειϊνονται οι πικανότθτεσ δθμιουργίασ νζων παραβλαςτθμάτων. Ψαυτόχρονα μζςω αυτισ
τθσ τεχνικισ μειϊνεται θ διαπνζουςα επιωάνεια των ωυτικϊν ιςτϊν και ςυνεπϊσ οι ανάγκεσ τουσ ςε
νερό.

3.4. Ρροςκικθ κρεπτικϊν ςτοιχείων και εδαφοβελτιωτικϊν
Θ εργαςία αυτι δεν είναι απαραίτθτθ όταν το ζδαωοσ ζχει επάρκεια κρεπτικϊν ςτοιχείων και καλι
εδαωικι δομι. Χυνικωσ, μετά από μια πυρκαγιά θ καφςθ προκαλεί ανοργανοποίθςθ πολλϊν
κρεπτικϊν ςυςτατικϊν που παραμζνουν ςτο ζδαωοσ και δυνθτικά κα μποροφςαν να αξιοποιθκοφν
άμεςα από τθ βλάςτθςθ. Χυχνά όμωσ αυτά τα ςτοιχεία δεν είναι διακζςιμα ςτα ωυτά τθν ερχόμενθ
άνοιξθ λόγω τθσ ζκπλυςισ – παράςυρςι τουσ από τισ πρϊτεσ κιόλασ ωκινοπωρινζσ βροχοπτϊςεισ.
Για να προςδιοριςτεί θ ανάγκθ ενίςχυςθσ του εδάωουσ με κρεπτικά ςτοιχεία ι εδαωοβελτιωτικά,
απαιτείται εδαωολογικι ανάλυςθ πριν γίνει θ αναδάςωςθ. Ανάλογα με τα αποτελζςματα, κα γίνει
δυνατι θ εωαρμογι κατάλλθλθσ λιπαντικισ αγωγισ μαηί με τθ ωφτευςθ και με ταυτόχρονθ
ενςωμάτωςθ του λιπάςματοσ ςτο ζδαωοσ. Ψο ίδιο ιςχφει και για τθν προςκικθ εδαωοβελτιωτικϊν
με ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ εδαωικισ δομισ και των υδραυλικϊν και άλλων ωυςικϊν ιδιοτιτων του
εδάωουσ.
Θ επιλογι των κατάλλθλων υλικϊν (λιπαςμάτων ι και εδαωοβελτιωτικϊν) ςτισ ςωςτζσ δόςεισ είναι
ιδιαίτερα ςθμαντικι και γι’ αυτό πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ τα αποτελζςματα των
εδαωολογικϊν αναλφςεων. Ψα λιπάςματα που μποροφν να εωαρμοςτοφν κατά τθ ωφτευςθ πρζπει
να είναι ιςορροπθμζνα και κατά προτίμθςθ βραδείασ αποδζςμευςθσ, ϊςτε να αξιοποιοφνται
καλφτερα από τα ωυτά παρζχοντασ κρεπτικά ςτοιχεία με ςκοπό τθν ενίςχυςθ ςχθματιςμοφ ενόσ
υγιοφσ ριηικοφ ςυςτιματοσ και όχι τόςο για τθ γριγορθ ανάπτυξθ ωυλλϊδουσ βλάςτθςθσ και
βλαςτϊν.
Αν και οι παραπάνω εργαςίεσ είναι καλό να πραγματοποιοφνται με τθ ωφτευςθ, εντοφτοισ, ςυχνά
παραλείπονται με αποτζλεςμα μετά τθν εγκατάςταςθ των ωυτϊν, το ριηικό τουσ ςφςτθμα να
εκτίκεται απότομα ςε δυςμενζσ εδαωικό περιβάλλον με ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ ςτθν επιβίωςθ και
τθν ανάπτυξθ των ωυτευκζντων ωυτϊν. Χε αυτι τθν περίπτωςθ, ςυνίςταται θ εωαρμογι, ζςτω και
εκ των υςτζρων, λίπανςθσ κατά κζςεισ κακϊσ και θ προςκικθ εδαωοβελτιωτικϊν (π.χ. κομπόςτ) με
ελαωρά ενςωμάτωςθ ςτο επιωανειακό ςτρϊμα του εδάωουσ. Θ ςυγκεκριμζνθ εργαςία πρζπει να
γίνεται με προςοχι και να μθν εκτείνεται ςε μεγάλο βάκοσ, ϊςτε να αποωευχκοφν τραυματιςμοί
του ριηικοφ ςυςτιματοσ.
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Ξατάλλθλθ εποχι εωαρμογισ των εργαςιϊν αυτισ τθσ κατθγορίασ αλλά και λιψθσ των εδαωικϊν
δειγμάτων για εργαςτθριακζσ αναλφςεισ είναι λίγο πριν τθν εγκατάςταςθ των ωυτϊν και κατά
προτίμθςθ μετά από τισ πρϊτεσ βροχοπτϊςεισ του ωκινοπϊρου, οπότε και κα ζχει επζλκει και θ
εδαωικι ιςορροπία αωοφ κα ζχει απομακρυνκεί το υδρόωοβο ςτρϊμα, εωόςον θ αναδάςωςθ γίνει
αυτιν τθν εποχι. Αν θ προςκικθ λιπαςμάτων και εδαωοβελτιωτικϊν γίνει μετά τθ ωφτευςθ, τότε
καταλλθλότερθ εποχι είναι θ άνοιξθ, κακϊσ τότε ζχουν παρζλκει οι χειμερινζσ βροχοπτϊςεισ που
προκαλοφν εκπλφςεισ και δεν ζχουν ζρκει ακόμα οι πολφ κερμζσ ςυνκικεσ του καλοκαιριοφ που
προκαλοφν εναζρια απϊλεια κρεπτικϊν ουςιϊν (κυρίωσ αηϊτου). Επίςθσ τθν άνοιξθ, τα ωυτά
εντατικοποιοφν τθν ανάπτυξι τουσ και ζχουν μεγαλφτερεσ ανάγκεσ ςε κρεπτικά ςτοιχεία.

3.5. Ροτίςματα και διαχείριςθ του εδαφικοφ νεροφ
Θ ςωςτι ωφτευςθ μπορεί να περιορίςει τθν ανάγκθ εωαρμογισ αρδεφςεων. Χθμαντικό ρόλο εδϊ,
παίηει το βάκοσ, θ κζςθ και θ εποχι ωφτευςθσ, το ωυτικό είδοσ, θ θλικία του ωυτοφ, το μζγεκοσ τθσ
μπάλασ χϊματοσ, το ζδαωοσ και οι κλιματικζσ ςυνκικεσ, το περιβάλλον ανάπτυξθσ των ωυτϊν ςτα
ωυτϊρια, κ.λπ.
Χε ξθροκερμικζσ περιοχζσ με εδάωθ μικρισ ικανότθτασ ςυγκράτθςθσ τθσ εδαωικισ υγραςίασ
ςυνίςταται θ βακειά ωφτευςθ των ωυτϊν, ϊςτε να μποροφν να αξιοποιιςουν καλφτερα το
περιοριςμζνο διακζςιμο εδαωικό νερό. Θ ωφτευςθ πριν τισ ωκινοπωρινζσ βροχζσ ι αμζςωσ μετά και
πριν τισ χειμερινζσ, βοθκά τα ωυτά να επιβιϊςουν και να προςαρμοςτοφν καλφτερα ςτο νζο
περιβάλλον τουσ. Θ ωφτευςθ λιγότερο υδατοαπαιτθτικϊν ειδϊν ςε κζςεισ όπου επικρατοφν
ευνοϊκότερεσ υδατικζσ ςυνκικεσ και υπάρχει μεγαλφτερο βάκοσ εδάωουσ (π.χ. ρζματα) μποροφν να
αυξιςουν ςθμαντικά τισ πικανότθτεσ επιβίωςθσ και να μειϊςουν τθν ανάγκθ για τεχνθτι προςκικθ
νεροφ μζςω αρδεφςεων.
Χε ιδιαίτερα ξθροκερμικά περιβάλλοντα και πολφ αμμϊδθ εδάωθ ι πολφ δφςκολεσ κζςεισ (π.χ.
αυχζνεσ) ςυνίςταται κατά τθ ωφτευςθ να επιλζγονται βελτιωμζνεσ μζκοδοι όπωσ θ προςκικθ
οργανικοφ υλικοφ (π.χ. τφρωθ, κομπόςτ, κοπριά κ.ά.), υδροηελατίνθσ ι άλλων υλικϊν για τθν αφξθςθ
τθσ υδατοςυγκράτθςθσ ι και θ εωαρμογι πλαςτικοφ επικάλυψθσ για τον περιοριςμό τθσ εξάτμιςθσ
και τθ μείωςθ του ανταγωνιςμοφ τθσ ποϊδουσ βλάςτθςθσ,κ.ά.
Εωόςον οι παραπάνω εργαςίεσ δεν πραγματοποιθκοφν κατά τθ ωφτευςθ ι αν επικρατοφν ιδιαίτερα
ξθροκερμικζσ ςυνκικεσ ςτθν περιοχι που ζχει πραγματοποιθκεί θ αναδάςωςθ, είναι πικανό να
απαιτθκεί θ εωαρμογι υποςτθρικτικϊν αρδεφςεων, ιδιαίτερα τον πρϊτο χρόνο από τθν
εγκατάςταςθ των ωυτϊν.
Θ αναγκαιότθτα, ο αρικμόσ των ποτιςμάτων, το εφροσ και θ δόςθ άρδευςθσ πρζπει να
προςδιορίηονται με ακρίβεια ιδθ από τον ςχεδιαςμό τθσ αναδάςωςθσ, κακϊσ για τισ κρατικζσ
υπθρεςίεσ, οι απαιτοφμενεσ διοικθτικζσ διαδικαςίεσ εγκρίςεων, είναι ςυχνά ιδιαίτερα χρονοβόρεσ.

3.5.1. Δόςθ άρδευςθσ
Αωορά ςτθν ποςότθτα νεροφ που πρζπει να προςτίκεται ςε κάκε πότιςμα. Θ ποςότθτα αυτι είναι
ςυγκεκριμζνθ για κάκε εδαωικό τφπο και εξαρτάται από το βάκοσ του ριηοςτρϊματοσ, δθλ. το
βάκοσ που ωτάνουν οι ρίηεσ. Αμζςωσ μετά τθ ωφτευςθ, το βάκοσ του ριηοςτρϊματοσ ςυμπίπτει με
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το βάκοσ που βρίςκεται το κατϊτερο μζροσ τθσ μπάλασ χϊματοσ του ωυτοφ. Ζτςι, π.χ. αν το κάτω
μζροσ τθσ μπάλασ ζχει τοποκετθκεί ςε βάκοσ 30cm, τότε το βάκοσ ριηοςτρϊματοσ είναι 30cm.
Για τον προςδιοριςμό τθσ δόςθσ άρδευςθσ απαιτείται επίςθσ γνϊςθ των υδραυλικϊν ιδιοτιτων του
εδάωουσ και ςυγκεκριμζνα τθσ κατ’όγκο υγραςίασ (κ.ό.) ςτθν υδατοϊκανότθτα ι αγροϊκανότθτα (FC)
και ςτο ςθμείο μόνιμθσ μάρανςθσ (PWP), που προςδιορίηονται εργαςτθριακά από το αδιατάρακτο
εδαωικό δείγμα. Υροςεγγιςτικά τιμζσ FC και PWP για διαωορετικοφσ τφπουσ εδαωϊν
παρουςιάηονται ςτο Χχιμα 3-1.
Εδϊ πρζπει να ςθμειωκεί ότι το ςθμείο μόνιμθσ μάρανςθσ (PWP) προκφπτει εργαςτθριακά με τθν
εωαρμογι μυηθτικϊν (αρνθτικϊν) πιζςεων -15 atm ςε αδιατάρακτο εδαωικό δείγμα. Εντοφτοισ,
πολλά ωυτικά είδθ και κυρίωσ δαςικά ζχουν τθν ικανότθτα να απορροωοφν νερό ακόμα και όταν θ
εδαωικι υγραςία μειωκεί κάτω από το PWP (Furr and Reeve 1945), ενϊ υπάρχουν πολλά είδθ
ωυτϊν που μποροφν να επιβιϊςουν μεγάλα χρονικά διαςτιματα ςε εδαωικζσ υγραςίεσ μικρότερεσ
του PWP (Mann and Post 1980, Pastor and Post 1986).
κατ’όγκο περιεκτικότθτα
νεροφ (%)

Βακμόσ ςυγκράτθςθσ εδαφικοφ νεροφ, PF

7,0

Μθ διακζςιμο νερό
6,0

4%
5,0

9%

29%

Χθμείο μόνιμθσ
μάρανςθσ (PWP)

4,0

Διακζςιμο νερό

Αργιλϊδεσ

6%

Υθλϊδεσ

3,0
Αμμϊδεσ
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Ωδατοϊκανότθτα FC
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1,0

29%

12%
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Σχιμα 3 - 1: Τιμζσ τθσ κ.ό. υγραςίασ ςτο ςθμείο μόνιμθσ μάρανςθσ (PWP) και ςτθν υδατοϊκανότθτα
(FC), κακϊσ και θ διαφορά τουσ που ςυνιςτά τθν διακζςιμθ υγραςία (πίνακασ δεξιά) για
διαφορετικοφσ τφπουσ εδαφϊν (Τροποποίθςθ από Ραπαμίχο 1985 και Landon 1984).

Θ διαωορά των τιμϊν FC και PWP ςυνιςτά τθν ζννοια τθσ διακζςιμθσ υγραςίασ (ΔΩ), δθλ. τθσ
ποςότθτασ εδαωικοφ νεροφ που δυνθτικά μπορεί να αξιοποιθκεί από τo ωυτό. Θ ποςότθτα αυτι
αποτελεί και τθ δόςθ άρδευςθσ και υπολογίηεται από το γινόμενο (FC-PWP)*D, όπου D το βάκοσ
ριηοςτρϊματοσ και ςυνικωσ δίνεται ςε mm. Χθμειϊνεται ότι ςε ςχζςθ με τθν άρδευςθ των
αγροτικϊν καλλιεργειϊν εδϊ κεωροφμε ότι θ ποςότθτα νεροφ που μποροφν να αντλιςουν τα
δαςικά ωυτά από το ζδαωοσ είναι ίςθ με τθ διακζςιμθ υγραςία κακϊσ αυτά είναι πιο ξθρανκεκτικά,
ενϊ ςτισ κοινζσ καλλιζργειεσ ωσ βάςθ υπολογιςμϊν χρθςιμοποιείται θ ζννοια τθσ ωωζλιμθσ
υγραςίασ που αποτελεί κλάςμα τθσ διακζςιμθσ.
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Εδϊ πρζπει να τονιςτεί ότι ςε μια άρδευςθ θ κακαρι ποςότθτα του νεροφ που προςτίκεται (χωρίσ
τισ τυχόν απϊλειεσ) δεν χρειάηεται να είναι μεγαλφτερθ από αυτι τθσ ΔΩ κακϊσ τότε το νερό κα
περάςει κάτω από το ριηικό ςφςτθμα, όπου πλζον δεν κα είναι απολιψιμο από τα ωυτά. Χε αυτι
τθν περίπτωςθ εκτόσ τθσ άςκοπθσ ςπατάλθσ νεροφ και αφξθςθσ του κόςτουσ τθσ άρδευςθσ,
εκπλζνονται και χριςιμα κρεπτικά ςτοιχεία για τθν ανάπτυξθ των ωυτϊν. Εξαίρεςθ αποτελεί θ
περίπτωςθ πακογενϊν εδαωϊν ςτα οποία θ ζκπλυςθ είναι επικυμθτι, οπότε προςαρμόηεται
ανάλογα και θ δόςθ άρδευςθσ.
Ραράδειγμα υπολογιςμοφ δόςθσ άρδευςθσ
ε αργιλϊδεσ ζδαφοσ με FC=42% και PWP=22% φυτεφτθκαν φυτά με μπάλα χϊματοσ φψουσ 20cm
ςε βάκοσ 10cm. Ποια κα είναι θ δόςθ άρδευςθσ?
Θ FC είναι 42%, δθλ. 0,42 και το PWP είναι 22%, δθλ. 0,22.
Σο βάκοσ του ριηικοφ ςυςτιματοσ D είναι ίςο με το βάκοσ που βρίςκεται το κατϊτερο ςθμείο τθσ
μπάλασ χϊματοσ, δθλ. 20+10=30cm ι 300mm
Δόςθ άρδευςθσ = Διακζςιμθ υγραςία = (FC-PWP)*D = (0,42-0,22)*300 = 60 mm
Θ ποςότθτα των 60mm αντιςτοιχεί ςε 60m3/ςτρ. ι 60lt/m2
Αν ο λάκκοσ ποτίςματοσ ζχει ακτίνα r=30cm (δθλ. r=0,3m), τότε θ επιφάνειά του είναι π r2 = 3.14 *
(0,3)2 = 0,28 m2
υνεπϊσ θ δόςθ άρδευςθσ ανά φυτό είναι 0,28*60 = 16,8 lt νεροφ.

3.5.2 Εφροσ άρδευςθσ και αρικμόσ ποτιςμάτων
Για τον προςδιοριςμό του εφρουσ των αρδεφςεων, δθλ. του μεςοδιαςτιματοσ μεταξφ δφο
διαδοχικϊν ποτιςμάτων, καλφτερθ μζκοδοσ είναι θ παρακολοφκθςθ τθσ εδαωικισ υγραςίασ μετά
τθν εγκατάςταςθ των ωυτϊν. Για τον περιοριςμό των επεμβάςεων ςυνίςταται θ άρδευςθ να γίνεται
όταν θ εδαωικι υγραςία ωτάνει κοντά αλλά δεν ξεπερνά το ςθμείο μόνιμθσ μάρανςθσ PWP.
Θ παραπάνω μζκοδοσ απαιτεί τθ χριςθ απλοφ εξοπλιςμοφ όμωσ χρειάηεται ςυνεχι
παρακολοφκθςθ και αυτό πολλζσ ωορζσ δεν είναι εωικτό. Υρόςκετα, το εφροσ των ποτιςμάτων και
κυρίωσ ο αρικμόσ τουσ κα πρζπει να είναι γνωςτά κατά το ςχεδιαςμό μιασ αναδάςωςθσ. Υροσ
τοφτο, προτείνεται θ χριςθ κλιματικϊν δεδομζνων για τον κατ’ εκτίμθςθ προςδιοριςμό.
Για πιο αξιόπιςτα αποτελζςματα είναι προτιμότερο να χρθςιμοποιοφνται κατά το δυνατό πιο
μακροχρόνιεσ ςειρζσ δεδομζνων (πλζον των 15 ετϊν) από κοντινό μετεωρολογικό ςτακμό, ςε
τουλάχιςτον μθνιαίο βιμα, προκειμζνου να αποτυπωκοφν ακριβζςτερα οι κλιματικζσ ςυνκικεσ τθσ
περιοχισ. Ψα ελάχιςτα απαιτοφμενα ςτοιχεία είναι μθνιαίεσ τιμζσ βροχοπτϊςεων και
κερμοκραςιϊν, ϊςτε να εκτιμθκοφν οι παράμετροι του υδρολογικοφ ιςοηυγίου, που κα κακορίςουν
το αρδευτικό πρόγραμμα.
Σι κφριεσ ειςροζσ νεροφ ςτα ωυςικά δαςικά οικοςυςτιματα, προζρχονται αποκλειςτικά από τισ
βροχοπτϊςεισ (Φ). Από τθν άλλθ, οι κφριεσ εκροζσ, αωοροφν απϊλειεσ νεροφ μζςω τθσ εξάτμιςθσ και
τθσ διαπνοισ. Αυτζσ οι τελευταίεσ ποςότθτεσ νεροφ περιγράωονται ενιαία από τον όρο
εξατμιςοδιαπνοι (ΕΨ) κακϊσ είναι δφςκολοσ ο διαχωριςμόσ τουσ. Σ προςδιοριςμόσ τθσ γίνεται
ςυνικωσ με ζμμεςεσ υπολογιςτικζσ μεκόδουσ κακϊσ οι άμεςεσ μετριςεισ απαιτοφν τθ χριςθ
εξοπλιςμοφ υψθλοφ κόςτουσ από εξειδικευμζνο προςωπικό και ζχει μεγάλεσ ανάγκεσ ςυντιρθςθσ.
Για τον ζμμεςο προςδιοριςμό τθσ ΕΨ ζχει αναπτυχκεί πλικοσ εμπειρικϊν μοντζλων με διαωορετικζσ
απαιτιςεισ ςε μετεωρολογικά ςτοιχεία και ωυςικά με διαωορετικισ ακρίβειασ αποτελζςματα. Σι
πολυπαραμετρικζσ εξιςϊςεισ δίνουν καλφτερα αποτελζςματα, όμωσ ςυχνά δεν είναι δυνατι θ
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εωαρμογι τουσ λόγω ζλλειψθσ ςτοιχείων. Ζτςι ςυνικωσ χρθςιμοποιοφνται λιγότερο απαιτθτικζσ ςε
ςτοιχεία μζκοδοι, ζςτω και αν ζχουν μικρότερθ ακρίβεια.
Ενδεικτικά, μερικζσ απλζσ μζκοδοι υπολογιςμοφ τθσ ΕΨ παρουςιάηονται ςτον Υίν. 3 - 1. Σι εξιςϊςεισ
αυτζσ προςδιορίηουν τθ μζγιςτθ κατανάλωςθ νεροφ από καλλιζργεια αναωοράσ, δθλ. από πυκνό,
υγιι χορτοτάπθτα, ο οποίοσ δεν υωίςταται υδατικι καταπόνθςθ και θ υπολογιηόμενθ ΕΨ ονομάηεται
εξατμιςοδιαπνοι αναωοράσ (ΕΨο).

Ρίνακασ 3-1 : Μοντζλα προςδιοριςμοφ τθσ εξατμιςοδιαπνοισ αναφοράσ ΕΤο με τθ χριςθ απλϊν
μετεωρολογικϊν παραμζτρων.
Μζκοδοσ
FAO56 PenmanMonteith
Hargreaves
HargreavesSamani

Εξίςωςθ
900
𝑈 𝑒 − 𝑒𝑎
𝑇𝑎𝑣𝑒𝑟 + 273 2 𝑠
𝛥 + 𝛾 1 + 0.34𝑈2

0,408 𝛥 𝑅𝑛 − 𝐺 + 𝛾
𝛦𝛵 =

𝛦𝛵 = 0,0135 𝑅𝑠 𝑇𝑎𝑣𝑒𝑟 − 17,8
𝛦𝛵 = 0,0023

𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑚𝑖𝑛
𝛦𝛵 = 1.26

Priestley-Taylor
Thornthwaite
(τροποποιθμζνθ)

Αναφορά

𝛦𝛵 = 0,533

𝑁

10 𝑇𝑎𝑣𝑒𝑟

12

𝑊𝐼

για RHaver>50%: 𝛦𝛵 = 0.013

𝐴

𝑇𝑎𝑣𝑒𝑟 + 17,8 0.0408 𝑅𝑎

𝛥
𝛥+𝛾

𝑅𝑛
𝜆

, όπου WI= 33.617 και A=1.033
𝑇𝑎𝑣𝑒𝑟

𝑇𝑎𝑣𝑒𝑟 +15

Allen et.al. 1998
Hargreaves 1975
Hargreaves & Samani
1985
Priestley & Taylor
1972
Siegert & Schrodter,
1975

𝑅𝑠 + 50
Turc 1961,
Lu et. al. 2005

Turc
για RHaver<50%: 𝛦𝛵 = 0,013

𝑇𝑎𝑣𝑒𝑟
𝑇𝑎𝑣𝑒𝑟 +15

𝑅𝑠 + 50

Penman

0.98
𝛦𝛵 = 0,35 1 +
100 𝑢2

WMO

𝛦𝛵 = 0,1298 + 0,0934 𝑢2

1+

𝑒𝑠 − 𝑒𝑎

50−𝑅𝐻𝑎𝑣𝑒𝑟
70

Penman 1948
WMO 1966,
Tabari et. al. 2011

𝑒𝑠 − 𝑒𝑎

Ρίνακασ επεξιγθςθσ ςυμβόλων
Σφμβολο
ET
Δ
λ
γ
es
ea
u2
Taver
Rn
G
Rs
Ra
Tmax
Tmin
N
RHaver

Οριςμόσ
Εξατμιςοδιαπνοι αναφοράσ
Κλίςθ καμπφλθσ υδρατμϊν
Λανκάνουςα κερμότθτα εξάτμιςθσ
Ψυχρομετρικι ςτακερά
Σάςθ κορεςμζνων υδρατμϊν
Πραγματικι τάςθ υδρατμϊν
Σαχφτθτα ανζμου ςε φψοσ 2m
Μζςθ θμεριςια κερμοκραςία
Λςοηφγιο ακτινοβολίασ
Πυκνότθτα ροισ κερμότθτασ ςτο ζδαφοσ
Θλιακι ακτινοβολία
Ακτινοβολία ςτο όριο τθσ ατμόςφαιρασ
Μζγιςτθ θμεριςια κερμοκραςία
Ελάχιςτθ θμεριςια κερμοκραςία
Κεωρθτικι θλιοφάνεια
Μζςθ θμεριςια ςχετικι υγραςία

90

Μονάδεσ
mm/day
o
kPa/ C
MJ/kg
o
kPa/ C
kPa
kPa
m/s
o
C
2
MJ/m /day
2
= 0 MJ/m /day για θμεριςιο βιμα
2
MJ/m /day
2
MJ/m /day
o
C
o
C
hours/day
%

Για τον ακριβζςτερο προςδιοριςμό μζγιςτθσ εξατμιςοδιαπνοισ (ΕΨmax) κάκε ωυτικοφ είδουσ
απαιτείται θ χριςθ ενόσ διορκωτικοφ ςυντελεςτι Ξc γνωςτοφ ωσ ωυτικοφ ςυντελεςτι, ο οποίοσ
διαωοροποιείται ανά ωυτικό είδοσ και ανά ςτάδιο ανάπτυξθσ:
ΕΣmax = Kc * ETo
O Ξc ζχει προςδιοριςτεί για τα περιςςότερα αγροτικά ωυτικά είδθ (FAO), όμωσ δεν υπάρχουν
αναωορζσ για τα δαςικά, κυρίωσ εξαιτίασ τθσ μεγάλθσ ετερογζνειασ και τθσ ποικιλίασ ειδϊν των
δαςικϊν οικοςυςτθμάτων. H τιμι του για χορτοτάπθτα είναι ίςθ με 1.
Θ πραγματικι εξατμιςοδιαπνοι (ΕΨα) και των υδατικϊν ελλειμμάτων μπορεί να προςδιοριςτεί με
τθν απλι μζκοδο των Thornthwaite and Mather (1957) που δίνει αρκετά ικανοποιθτικά
αποτελζςματα (Rosenweig 1968) και ςυςχετίηει τθν ποςότθτα του νεροφ που διατθρείται ςτο
ζδαωοσ, W με τθν FC και τθ δυνθτικι εξατμιςοδιαπνοι ΕΨmax:
W = FC * exp((0.000461-1.10559/FC)ETmax)

(όλεσ οι τιμζσ ςε cm)

Θ εωαρμογι τθσ ςχζςθσ ανά μινα κα δϊςει τθν ποςότθτα νεροφ που παραμζνει ςτο ζδαωοσ ςτο
τζλοσ του μινα. Τταν οι βροχοπτϊςεισ είναι μεγαλφτερεσ ι ίςεσ με τθν ΕΨ max, τότε ΕΨα=ΕΨmax, ενϊ
για τουσ υπόλοιπουσ μινεσ ΕΨα=FC-W.
Πετά τον υπολογιςμό τθσ ΕΨα και με ςτόχο τον προςδιοριςμό των υδατικϊν αναγκϊν των ωυτϊν
ςυμπλθρϊνεται ο παρακάτω πίνακασ (Υίν. 3 - 2) ι χρθςιμοποιείται κατάλλθλο λογιςμικό. Ενδεικτικά
παρουςιάηονται οι πίνακεσ κατάρτιςθσ αρδευτικϊν προγραμμάτων (Υιν. 3, 4, 5 και 6) για 4
ενδεικτικζσ περιοχζσ τθσ χϊρασ με τθ χριςθ τθσ μεκόδου Hargreaves-Samani (Hargreaves & Samani,
1985).

3.5.3 Μζτρα περιοριςμοφ των υδατικϊν αναγκϊν μετά τθ φφτευςθ
Εκτόσ των μζτρων που προαναωζρκθκαν και μποροφν να περιορίςουν τισ ανάγκεσ άρδευςθσ, μετά
τθ ωφτευςθ μποροφν να εωαρμοςτοφν ςυμπλθρωματικά μζτρα. Ψο βοτάνιςμα γφρω από τα
ωυτευκζντα ωυτά μειϊνει τον ανταγωνιςμό με τθν ανεπικφμθτθ αυτοωυι ποϊδθ βλάςτθςθ
περιορίηοντασ τθν ανάγκθ προςκικθσ κρεπτικϊν ςτοιχείων και τθν υδατοκατανάλωςθ.
Πείωςθ τθσ υδατοκατανάλωςθσ μπορεί να προκφψει μζςω και του περιοριςμοφ τθσ εξάτμιςθσ από
τθ λεκάνθ άρδευςθσ γφρω από το ωυτό. Εκτόσ
τθσ χριςθσ πλαςτικοφ επικάλυψθσ που
προαναωζρκθκε, μπορεί να γίνει και κάλυψθ
του λάκκου με κρυμματιςμζνθ ξθρι βλάςτθςθ
(Eικ. 3-7). Ζτςι, αποωεφγεται θ άμεςθ ζκκεςθ
του εδάωουσ ςτισ υψθλζσ κερμοκραςίεσ του
αζρα και τθν ακτινοβολία, δθμιουργϊντασ ζνα
μονωτικό ςτρϊμα περιοριςμοφ τθσ ροισ
κερμότθτασ προσ το ζδαωοσ και ταυτόχρονα
περιορίηοντασ τθν εξάτμιςθ, ενϊ με τθ ςταδιακι
αποδόμθςι του παρζχει κρεπτικά ςτοιχεία ςτο
ωυτό. Πε αυτόν τον τρόπο περιορίηονται και οι
Εικόνα 3 - 7: Κάλυψθ λάκκου με ξθρι βλάςτθςθ
απϊλειεσ νεροφ.
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Ρίνακασ 3 -2: Ρίνακασ για τον υπολογιςμό του αρικμοφ ποτιςμάτων μετά από μια αναδάςωςθ.
Ρεριοχι
Γεωγρ. Ρλάτοσ
Γεωγρ. Μικοσ
Υψόμετρο
Χρον. Ρερίοδοσ

Μινασ

Βροχόπτωςθ
(mm/μινα)

Ελάχιςτθ
o
κερμοκραςία ( C)

Μζγιςτθ
o
κερμοκραςία ( C)

Μζςθ κερμοκραςία
o
( C)

Ακτινοβολία Ra
-2
-1
(MJ m d )

ETmax (mm/θμζρα)

Αρικμόσ Θμερϊν
μινα

EΤmax (mm/μινα)

W (mm/μινα)

ETα (mm/μινα)

Αρχικι Εδαφικι
υγραςία ςε mm

Τελικι εδαφικι
υγραςία (εικονικι)
ςε mm

Αρικμόσ
Ροτιςμάτων

Βάκοσ ρίηασ
FC
Δόςθ άρδευςθσ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=2+12-11

14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Σφνολο
Επεξθγιςεισ ςτθλϊν
6: Εδϊ για τον υπολογιςμό τθσ ΕΣα (με τθ μζκοδο Hargreaves-Samani) απαιτείται ο προςδιοριςμόσ τθσ
ακτινοβολίασ ςτα όρια τθσ ατμόςφαιρασ Ra και χρθςιμοποιείται θ παρακάτω εξίςωςθ (Duffie and Beckman,
1991): Ra  24  60 /   Gsc  d r  ω s  sin   sin   cos   cos   sin  s  .
Όπου Ra ςε *MJ m d ], Gsc = 0.0820 θ θλιακι ςτακερά ςε *MJ m min ], dr = 1 + 0.033  cos[(2π/365)J] θ
ςχετικι απόςταςθ Γθσ - Ιλιου, φ, το γεωγραφικό πλάτοσ τθσ περιοχισ ςε *rad], ωs = arccos(-tanφ  tanδ) θ
ϊρα δφςθσ του ιλιου ςε *rad+, δ = 0.409  sin[(2π/365)J – 1.39], θ θλιακι απόκλιςθ ςε *rad+ και J θ Λουλιανι
θμζρα (θμζρα του ζτουσ). Εναλλακτικά, θ Ra, εφόςον απαιτείται για τον υπολογιςμό τθσ ΕΣο, μπορεί να
προςδιοριςτεί από πίνακεσ.
11 Όταν οι βροχοπτϊςεισ είναι μεγαλφτερεσ ι ίςεσ με τθν ΕΣmax, τότε ΕΣα = ΕΣmax, ενϊ για τουσ υπόλοιπουσ
μινεσ ΕΣα = FC-W
12 Θ αρχικι εδαφικι υγραςία κατά τον μινα Λανουάριο λαμβάνεται ίςθ με τθ διακζςιμθ υγραςία ΔΤ. Για κάκε
επόμενο μινα θ τιμι τθσ προςδιορίηεται από τθν τελικι εδαφικι υγραςία του προθγοφμενου μινα με τισ
ακόλουκεσ ςυνκικεσ:
 αν θ τελικι εδαφικι υγραςία είναι μεγαλφτερθ από τθ ΔΤ, τότε θ τιμι τθσ αρχικισ υγραςίασ του
επόμενου μινα λαμβάνεται ίςθ με τθ ΔΤ.
 αν θ τελικι υγραςία του μινα είναι αρνθτικι (υδατικό ζλλειμμα) τότε γίνονται τόςα ποτίςματα
(ςυμπλθρϊνεται θ ςτιλθ 14), ϊςτε γίνει κετικι και τότε θ αρχικι υγραςία του επόμενου μινα
λαμβάνεται ίςθ με τθν τελικι υγραςία του προθγοφμενου μινα (αρνθτικι τιμι) + τθν υγραςία που
προςτίκεται από τα ποτίςματα. Π.χ. αν θ τελικι υγραςία ενόσ μινα είναι -40mm και θ δόςθ άρδευςθσ
(ΔΤ) είναι 30mm τότε αυτόν τον μινα κα γίνουν 2 ποτίςματα με 2*30=60mm. Ζτςι, θ αρχικι υγραςία του
επόμενου μινα κα είναι -40+60=20mm.
13 Θ τιμι τθσ τελικισ εδαφικισ υγραςίασ κάκε μινα προκφπτει προςκζτοντασ τισ βροχοπτϊςεισ (ςτιλθ 2) και
τθν εδαφικι υγραςία ςτθ αρχι του μινα (ςτιλθ 12) και αφαιρϊντασ τθν ETa (ςτιλθ 11). Αρνθτικι τιμι
υποδθλϊνει υδατικό ζλλειμμα και ςυνεπϊσ ανάγκθ άρδευςθσ.
-2

-1

-2
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-1

Ρίνακασ 3 -3 : Ραράδειγμα υπολογιςμοφ αρικμοφ ποτιςμάτων για τθν Τανάγρα (ςτοιχεία ΕΜΥ).
Τανάγρα
ο
23 32’
ο
38 19’
139m
1959-1997
Ελάχιςτθ
o
κερμοκραςία ( C)

Μζγιςτθ
o
κερμοκραςία ( C)

Μζςθ κερμοκραςία
o
( C)

Ακτινοβολία Ra
-2
-1
(MJ m d )

ETmax (mm/θμζρα)

Αρικμόσ Θμερϊν
μινα

EΤmax (mm/μινα)

W (mm/μινα)

ETα (mm/μινα)

Αρχικι Εδαφικι
υγραςία ςε mm

Τελικι εδαφικι
υγραςία (εικονικι)
ςε mm

Αρικμόσ
Ροτιςμάτων

30cm
0,42 ι 0,42*30=12,6cm=126mm
60mm

Βροχόπτωςθ
(mm/μινα)

Βάκοσ ρίηασ
FC
Δόςθ άρδευςθσ

Μινασ

Ρεριοχι
Γεωγρ. Ρλάτοσ
Γεωγρ. Μικοσ
Υψόμετρο
Χρον. Ρερίοδοσ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=2+12-11

14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Σφνολο

67,3
48,6
53,5
27,9
23,1
10,5
8,9
10
19
46,6
65,1
81,3
461,8

3,3
3,3
4,6
7,3
11,4
15,8
18,4
18,3
15,2
11,6
8,0
5,1

11,7
12,6
14,8
19,2
24,9
30,0
32,0
31,6
27,8
22,4
17,5
13,3

7,4
8,1
10,2
14,4
20
25,3
27,5
26,7
22,3
17,3
12,8
9,3

16,3
21,3
28,2
35,1
39,8
41,7
40,6
36,7
30,5
23,2
17,4
14,8
28,8

1,1
1,6
2,4
3,7
5,2
6,4
6,4
5,6
4,1
2,5
1,5
1,1

31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31

34,7
44,2
73,5
109,8
160,9
190,6
197,5
173,3
122,1
78,0
46,1
33,4
1264,1

64,5
57,8
41,3
27,2
15,2
10,8
10,0
13,1
23,7
39,2
56,5
65,5

34,7
44,2
54,7
68,8
80,8
85,2
86,0
82,9
72,3
56,8
46,1
33,4

60,0
60,0
60,0
58,8
18,0
-39,8
-114,5
-191,6
-264,5
-317,8
-328,0
-309,0

60,0
60,0
58,8
18,0
-39,8
-114,5
-191,6
-264,5
-317,8
-328,0
-309,0
-261,1

1
1
2
1
1

6

Ρίνακασ 3 - 4: Ραράδειγμα υπολογιςμοφ αρικμοφ ποτιςμάτων για τον Ρφργο (ςτοιχεία ΕΜΥ).
Ρφργοσ
ο
21 26’
ο
37 40’
13m
1975-1997

Αρικμόσ
Ροτιςμάτων

9

10

11

12

13=2+12-11

14

41,7
50,0
82,2
109,0
153,9
182,6
200,0
178,5
131,9
87,7
50,6
39,0
1307,2

59,5
54,1
37,4
27,5
16,4
11,8
9,7
12,4
21,1
35,1
53,7
61,4

41,7
50,0
58,6
68,5
79,6
84,2
86,3
83,6
74,9
60,9
50,6
39,0

60,0
60,0
60,0
60,0
54,8
59,2
43,2
21,4
12,5
25,4
67,9
211,2

60,0
60,0
60,0
54,8
-0,8
-16,8
-38,6
-47,5
-34,6
67,9
211,2
333,9
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ETα (mm/μινα)

8

31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31

W (mm/μινα)

7

1,3
1,8
2,7
3,6
5,0
6,1
6,5
5,8
4,4
2,8
1,7
1,3

EΤmax (mm/μινα)

6

16,7
21,7
28,5
35,3
39,9
41,7
40,7
36,8
30,7
23,6
17,8
15,2
29,1

Αρικμόσ Θμερϊν
μινα

5

9,6
10,1
12,2
15,0
19,6
23,8
26,3
26,1
23,0
18,5
13,9
11,0

Ακτινοβολία Ra
-2
-1
(MJ m d )

4

14,6
15,0
17,2
19,8
24,6
28,9
31,7
31,8
29,1
24,7
19,3
15,9

Μζγιςτθ
o
κερμοκραςία ( C)

3

4,8
5,1
6,3
8,6
12,0
14,9
17,0
17,4
15,1
12,3
9,1
6,5

Ελάχιςτθ
o
κερμοκραςία ( C)

2

136,4
111,5
71,5
63,3
24,0
8,2
4,5
14,7
27,7
103,4
194,0
161,7
920,9

Βροχόπτωςθ
(mm/μινα)

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Σφνολο

Μινασ

Τελικι εδαφικι
υγραςία (εικονικι)
ςε mm

30cm
0,42 ι 0,42*30=12,6cm=126mm
60mm
Αρχικι Εδαφικι
υγραςία ςε mm

ETmax (mm/θμζρα)

Βάκοσ ρίηασ
FC
Δόςθ άρδευςθσ
Μζςθ κερμοκραςία
o
( C)

Ρεριοχι
Γεωγρ. Ρλάτοσ
Γεωγρ. Μικοσ
Υψόμετρο
Χρον. Ρερίοδοσ

1
1
1
1
1
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Ρίνακασ 3 - 5: Ραράδειγμα υπολογιςμοφ αρικμοφ ποτιςμάτων για τθν Τρίπολθ (ςτοιχεία ΕΜΥ).
Τρίπολθ
ο
22 24’
ο
37 32’
651m
1957-1997
Ελάχιςτθ
o
κερμοκραςία ( C)

Μζγιςτθ
o
κερμοκραςία ( C)

Μζςθ κερμοκραςία
o
( C)

Ακτινοβολία Ra
-2
-1
(MJ m d )

ETmax (mm/θμζρα)

Αρικμόσ Θμερϊν
μινα

EΤmax (mm/μινα)

W (mm/μινα)

ETα (mm/μινα)

Αρχικι Εδαφικι
υγραςία ςε mm

Τελικι εδαφικι
υγραςία (εικονικι)
ςε mm

Αρικμόσ
Ροτιςμάτων

30cm
0,42 ι 0,42*30=12,6cm=126mm
60mm

Βροχόπτωςθ
(mm/μινα)

Βάκοσ ρίηασ
FC
Δόςθ άρδευςθσ

Μινασ

Ρεριοχι
Γεωγρ. Ρλάτοσ
Γεωγρ. Μικοσ
Υψόμετρο
Χρον. Ρερίοδοσ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=2+12-11

14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Σφνολο

111,1
89,5
74,8
58,5
38,6
23,3
19,9
22,1
28,1
69,3
109,8
135,6
780,6

0,9
1,2
2,5
4,9
8,2
11,9
14,3
14,5
11,6
8,3
4,9
2,8

9,6
10,5
13,0
17,1
22,7
27,8
30,1
30,1
26,4
20,6
15,5
11,2

5,1
5,8
7,9
11,7
17,0
22,0
24,5
24,1
20,0
14,6
10,1
6,7

16,8
21,7
28,6
35,3
39,9
41,7
40,7
36,9
30,7
23,7
17,8
15,3
29,1

1,1
1,5
2,2
3,4
5,0
6,2
6,4
5,7
4,2
2,5
1,5
1,0

31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31

33,0
41,1
69,2
102,4
153,7
186,1
198,8
177,4
125,9
78,2
45,6
31,6
1243,1

65,7
59,9
43,4
29,7
16,5
11,4
9,8
12,5
22,7
39,1
56,9
66,8

33,0
41,1
52,6
66,3
79,5
84,6
86,2
83,5
73,3
56,9
45,6
31,6

60,0
60,0
60,0
60,0
52,2
11,2
9,9
3,6
2,2
17,0
29,4
93,6

60,0
60,0
60,0
52,2
11,2
-50,1
-56,4
-57,8
-43,0
29,4
93,6
197,6

1
1
1
1

4

Ρίνακασ 3 - 6: Ραράδειγμα υπολογιςμοφ αρικμοφ ποτιςμάτων για τισ Σζρρεσ (ςτοιχεία ΕΜΥ).
Σζρρεσ
ο
23 34’
ο
41 04’
34m
1971-1997

Αρικμόσ
Ροτιςμάτων

9

10

11

12

13=2+12-11

14

26,5
37,9
70,4
106,9
154,2
181,1
192,7
169,2
120,7
71,3
36,0
24,4
1191,3

70,9
62,1
42,8
28,2
16,4
12,0
10,5
13,8
24,0
42,4
63,5
72,6

26,5
37,9
53,2
67,8
79,6
84,0
85,5
82,2
72,0
53,6
36,0
24,4

60,0
60,0
60,0
40,0
9,8
-22,1
-65,4
-121,8
-173,8
-225,1
-240,4
-225,7

60,0
60,0
40,0
9,8
-22,1
-65,4
-121,8
-173,8
-225,1
-240,4
-225,7
-202,5
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ETα (mm/μινα)

8

31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31

W (mm/μινα)

7

0,9
1,4
2,3
3,6
5,0
6,0
6,2
5,5
4,0
2,3
1,2
0,8

EΤmax (mm/μινα)

6

14,6
19,7
27,0
34,4
39,6
41,7
40,6
36,2
29,4
21,8
15,7
13,1
27,8

Αρικμόσ Θμερϊν
μινα

5

3,9
6,2
9,6
14,2
19,6
24,3
26,3
25,3
21,6
15,5
9,2
5,0

Ακτινοβολία Ra
-2
-1
(MJ m d )

4

8,1
10,6
14,6
19,6
25,3
29,9
32,1
31,6
28,0
21,2
13,7
9,0

Μζγιςτθ
o
κερμοκραςία ( C)

3

-0,1
1,3
3,9
7,7
12,5
16,5
18,4
17,7
14,3
9,8
4,6
1,1

Ελάχιςτθ
o
κερμοκραςία ( C)

2

32,1
40,6
33,2
37,6
47,7
40,7
29,1
30,2
20,7
38,3
50,7
47,6
448,5

Βροχόπτωςθ
(mm/μινα)

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Σφνολο

Μινασ

Τελικι εδαφικι
υγραςία (εικονικι)
ςε mm

30cm
0,42 ι 0,42*30=12,6cm=126mm
60mm
Αρχικι Εδαφικι
υγραςία ςε mm

ETmax (mm/θμζρα)

Βάκοσ ρίηασ
FC
Δόςθ άρδευςθσ
Μζςθ κερμοκραςία
o
( C)

Ρεριοχι
Γεωγρ. Ρλάτοσ
Γεωγρ. Μικοσ
Υψόμετρο
Χρον. Ρερίοδοσ

1
1
1
1
1

5

3.5.4. Αρδευτικά ςυςτιματα
Θ εγκατάςταςθ αρδευτικϊν ςυςτθμάτων μόνιμων, θμιμόνιμων ι ωορθτϊν, για τθν περίπτωςθ των
αναδαςϊςεων ςτον ελλθνικό χϊρο δεν είναι ςυνικθσ. Χτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ
αναδαςϊςεων θ εγκατάςταςθ μόνιμων ςυςτθμάτων άρδευςθσ δεν είναι απαραίτθτθ κακϊσ ςτόχοσ
είναι θ υποςτιριξθ των ωυτϊν κατά τα πρϊτα χρόνια μετά τθ ωφτευςι τουσ. Αυτό, ςε ςυνδυαςμό
με το υψθλό κόςτοσ εγκατάςταςθσ, λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ τζτοιων ςυςτθμάτων ζχουν
περιορίςει τθν εωαρμογι τουσ ςε πολφ ιδιαίτερεσ περιπτϊςεισ, ενϊ ςτθν πλειοψθωία των
περιπτϊςεων προτιμάται το χειρωνακτικό πότιςμα (Εικόνα 3 -8) με τθ χριςθ βυτίου μετά από
ςχθματιςμό λεκάνθσ άρδευςθσ γφρω από το ωυτευκζν ωυτό (Εικόνα 3 -9).

Εικόνα 3 - 8: Χειρωνακτικό πότιςμα

Χε πολφ ιδιαίτερεσ περιπτϊςεισ όπου ειδικοί λόγοι επιβάλλουν τθν επιτάχυνςθ τθσ διαδικαςίασ
αποκατάςταςθσ ι επιβάλλονται από τουσ αναδαςωτικοφσ ςτόχουσ είναι δυνατό να εωαρμοςτοφν
μόνιμα ςυςτιματα (αυτόματα ι μθ).
Ζνα αρδευτικό ςφςτθμα απαρτίηεται από από
το δίκτυο μεταωοράσ και το ςφςτθμα
εωαρμογισ του νεροφ ςτο πεδίο. Θ
εγκατάςταςι του είναι καλό να να γίνεται πριν
τθν εγκατάςταςθ των ωυτεφςεων, κακϊσ ζτςι
μειϊνονται οι καταςτροωζσ ωυτϊν λόγω τθσ
μεταωοράσ και τθσ τοποκζτθςθσ των αγωγϊν
και των υπολοίπων μερϊν του ςυςτιματοσ.
Ψο αρδευτικό δίκτυο πριν εωαρμοςτεί κα
πρζπει να ςχεδιαςτεί και να διαςταςιολογθκεί
από ειδικοφσ, ϊςτε να αποωευχκοφν τυχόν
αςτοχίεσ.
Ειδικά
ςτισ
περιπτϊςεισ
αναδαςϊςεων ςε επικλινείσ επιωάνειεσ, ο
ςωςτόσ ςχεδιαςμόσ (προδιαγραωζσ μθκϊν,
διαμζτρων, πιζςεων των αγωγϊν κ.λπ.) είναι
κεωαλαιϊδουσ ςθμαςίασ, ειδικά ςε ότι αωορά Εικόνα 3 - 9: Σχθματιςμόσ λεκάνθσ άρδευςθσ
τθν κατανομι των πιζςεων κατά μικοσ του
δικτφου, ϊςτε αυτό να μπορζςει να λειτουργιςει ςωςτά και χωρίσ προβλιματα.
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Ψο δίκτυο τθσ μεταωοράσ του νεροφ απαρτίηεται ςυνικωσ από πρωτεφοντεσ και δευτερεφοντεσ
αγωγοφσ ςχετικά μεγάλων διαμζτρων. Ψο τριτεφον δίκτυο αποτελοφν οι αγωγοί που ωζρουν τα
εξαρτιματα άρδευςθσ (ςταλάκτεσ, μικροεκτοξευτιρεσ, μεγάλοι εκτοξευτιρεσ, κ.ά.). Ψο αρδευτικό
δίκτυο ωζρει επίςθσ εξαρτιματα ελζγχου και αςωάλειασ (βαλβίδεσ, πιεηόμετρα, κ.λπ.) και κατά τθ
λειτουργία του επιβάλλεται να ελζγχεται ακόμα και ςτισ περιπτϊςεισ των αυτόματων ςυςτθμάτων.
Χθμαντικό εδϊ είναι να αναωερκεί ότι ςτισ περιπτϊςεισ που το αρδευτικό ςφςτθμα είναι
τοποκετθμζνο ςε αςτικζσ περιοχζσ που ζχει ςυχνι πρόςβαςθ το κοινό ι ηϊα (όπωσ πάρκα ι
νθςίδεσ), τότε κα πρζπει να λαμβάνονται πρόςκετα μζτρα αςωάλειασ, όπωσ θ υπόγεια τοποκζτθςθ
του δικτφου, ανυψοφμενα sprinkles, υπόγειοι ςταλακτοωόροι αγωγοί, κ.ά. Χε κάκε περίπτωςθ ο
ςυχνόσ ζλεγχοσ είναι και εδϊ επιβεβλθμζνοσ και πρζπει να γίνεται με ςυχνό διαβθματιςμό του
δικτφου.

Σχιμα3 - 2: Σχεδιαςμόσ πρωτεφοντοσ και δευτερεφοντοσ δικτφου μεταφοράσ νεροφ για άρδευςθ
ςτθν Αρχαία Ολυμπία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:
ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
Γεϊργιοσ Καρζτςοσ και Ευαγγελία Τςάρτςου
E-mails: director@fria.gr, etsartsou@mou.gr

4.1 Αναδαςϊςεισ και Εκελοντιςμόσ
Θ Δαςικι Ωπθρεςία από πολφ νωρίσ είχε αντιλθωκεί ότι για τθν επιτυχία των δραςτθριοτιτων τθσ
ζπρεπε να καλλιεργιςει και ωιλοδαςικζσ αντιλιψεισ ςτθν κακθμαγμζνθ από πολζμουσ χϊρα.
Χθμαντικζσ περιοχζσ αναδαςϊκθκαν ςε εκελοντικι βάςθ ςτισ αρχζσ του αιϊνα, με ςυμμετοχι
ςχολείων, προςκόπων και άλλων ςωματείων, όπωσ θ Φιλοδαςικι Ζνωςθ Ακθνϊν, δθμιοφργθμα του
αείμνθςτου δαςολόγου Χάμιου. Ψθν όλθ εκςτρατεία θγοφνταν θ βαςιλικι οικογζνεια, μετά τθν
μεγάλθ πυρκαγιά ςτο Ψατόι το 1916, κατά τθν οποία κινδφνευςε να καεί και ο ίδιοσ ο βαςιλιάσ
Ξωνςταντίνοσ. Ψο πνεφμα του εκελοντιςμοφ διατθρικθκε ηωθρό μζχρι τισ μζρεσ μασ και ςυντθρείται
δυςτυχϊσ πλζον όχι από τθ Δαςικι Ωπθρεςία, αλλά από ωιλοπεριβαλλοντικζσ οργανϊςεισ.
Ξατά τθν άποψι μασ ο εκελοντιςμόσ πρζπει να διατθρθκεί και να ςυνδράμει ςτο ζργο τθσ Δαςικισ
Ωπθρεςίασ. Ψελευταία όμωσ ζχει παρατθρθκεί και ενιςχφεται από μερίδα των ΠΠΕ μια μαηικι
ςυμμετοχι των πολιτϊν, οι οποίοι καλοφνται να ςυμμετζχουν ςε τζτοιεσ αναδαςωτικζσ
προςπάκειεσ. Ψο πρόβλθμα που δθμιουργείται ςε τζτοιεσ Φαραωνικζσ τελετζσ, είναι χαοτικό και τα
αποτελζςματα πενιχρά ζωσ ανφπαρκτα και με τεράςτιεσ απϊλειεσ ςε ωυτευτικό υλικό. Θ διαωορά
με τον εκελοντιςμό του παρελκόντοσ ζγκειται ςτθν άγνοια των αςτϊν κατοίκων των αγροτικϊν
εργαςιϊν και εργαλείων, ςτθν ζλλειψθ εποπτείασ και οργάνωςθσ και ςτθν αδυναμία ελζγχου από
πλευράσ Δαςικισ Ωπθρεςίασ. Είναι λυπθρό ζνα ωυτευτικό υλικό που για να παραχκεί απαιτείται
τουλάχιςτον τριετία, να καταςτρζωεται ςε πανθγυριςμοφσ. Αντίκετα μικρζσ προςπάκειεσ με καλι
εποπτεία ςτο πλαίςιο ευρφτερθσ προςπάκειασ αναδάςωςθσ και τθν παρουςία και ςυνδρομι
πάντοτε ειδικευμζνου προςωπικοφ, κα μποροφςε να βοθκιςει ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν
και το αποτζλεςμα να μθν είναι απογοθτευτικό.
Γενικά οι αναδαςϊςεισ είναι ζργα δαπανθρά, επιδροφν άμεςα ςτθ διατιρθςθ (ι τθ διατάραξθ) τθσ
βιοποικιλότθτασ και ζχουν ςκοπό τθν περιβαλλοντικι ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν, κακϊσ και τθν
αναγκαία αποκατάςταςθ διαταραχκζντων, από διάωορεσ αιτίεσ (πυρκαγιζσ, εκχερςϊςεισ, κ.λπ.),
δαςικϊν οικοςυςτθμάτων. Επειδι το αποτζλεςμα των πολυδάπανων αυτϊν εργαςιϊν δεν είναι εξ’
αρχισ εξαςωαλιςμζνο, οφτε πάντοτε κετικό για τθν αποκατάςταςθ των ςυγκεκριμζνων
οικοςυςτθμάτων, αλλά εξαρτάται από πολλοφσ παράγοντεσ, κα πρζπει όλεσ οι εργαςίεσ να γίνουν
ςφμωωνα με τθν δαςικι επιςτιμθ. Θ Δαςικι επιςτιμθ ζχει κακορίςει τισ προδιαγραωζσ που
απαιτοφνται όςον αωορά τθν επιλογι των ωυτϊν, για κάκε ςυγκεκριμζνθ περιοχι, τον τρόπο, τθν
εποχι, τισ διαδικαςίεσ ωφτευςθσ, ποτίςματοσ κ.λπ., οφτωσ ϊςτε να εξαςωαλιςτεί αρχικά θ επιβίωςθ
των ωυταρίων και ςτθ ςυνζχεια θ ανάπτυξθ ενόσ υγιοφσ δαςικοφ οικοςυςτιματοσ. (Ρ. Κεοδωρίδθσ,
2013).
Σι μζχρι ςιμερα εκελοντικζσ αναδαςϊςεισ από διάωορουσ ωορείσ και εκελοντζσ, δεν
πραγματοποιικθκαν ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, ςφμωωνα με τισ εγκεκριμζνεσ αρμοδίωσ μελζτεσ
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αναδαςϊςεων, οφτε ζγιναν υπό τθν επίβλεψθ των δαςικϊν υπθρεςιϊν, οι περιςςότερεσ δεν είχαν
χαρτογραωθκεί, οφτε είχαν παραλθωκεί από τισ δαςικζσ υπθρεςίεσ. Χυνολικά εξυπθρζτθςαν
μερικϊσ το δεφτερο ςτόχο (περιβαλλοντικι ευαιςκθτοποίθςθ), που αναωζρουμε παραπάνω, δεν
απζδωςαν όμωσ τα αναμενόμενα αποτελζςματα, όςον αωορά τουσ υπόλοιπουσ ςτόχουσ, οφτε ιταν
ανάλογεσ ςε επιτυχία με τισ δαπάνεσ που πραγματοποιικθκαν.
Σι αναδαςϊςεισ εκελοντικοφ χαρακτιρα γίνονται ςφμωωνα με τθν αρικ. 125599/73/11-4-2013
εγκφκλιο του Ωπουργείου Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Ξλιματικισ Αλλαγισ (ΩΥΕΞΑ). Επιπλζον, θ
Δ/νςθ Δαςϊν και Αγροτικϊν Ωποκζςεων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Αιγαίου (Α.Δ.Α) εξζδωςε το
αρικ. 34906/1835/11-7-2013 ζγγραωο με το οποίο δίνονται διευκρινιςτικζσ οδθγίεσ εωαρμογισ τθσ
εγκυκλίου, προκειμζνου οι εκελοντικζσ αναδαςϊςεισ, να πραγματοποιοφνται με τον ορκό τρόπο και
ςφμωωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ δαςικισ επιςτιμθσ, ϊςτε να επιτυγχάνεται το καλφτερο δυνατό
αποτζλεςμα.
Χφμωωνα με τθν αρικ. 125599/73/11-4-2013 εγκφκλιο του ΩΥΕΞΑ με κζμα «Εκελοντικά ζργα
αναδαςϊςεων-εκελοντικζσ εργαςίεσ ςε αναδαςϊςεισ – εκελοντικζσ ωυτεφςεισ από ωυςικά ι
νομικά πρόςωπα», οι εκελοντικζσ εργαςίεσ γίνονται ςε δθμόςιεσ δαςικοφ χαρακτιρα εκτάςεισ και
αωοροφν:
α) καμζνεσ εκτάςεισ,
β) εκτάςεισ που είχαν αναδαςωκεί ςτο παρελκόν με χαμθλό ποςοςτό επιτυχίασ &
γ) εκτάςεισ υποβακμιςμζνων δαςϊν

Θ εγκφκλιοσ διακρίνει τρείσ κατθγορίεσ εκελοντικϊν ζργων και εργαςιϊν, όπωσ παρακάτω:

4.2 Εκελοντικά Ζργα Αναδαςϊςεων
Χφμωωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 178 του Ρ. 3669/2008, είναι δυνατι θ μελζτθ και εκτζλεςθ
δθμοςίων ζργων από ωυςικά ι νομικά πρόςωπα. Χτθν ανωτζρω διάταξθ εντάςςονται οι εκελοντικζσ
αναδαςϊςεισ (ςτο εξισ: ωορζασ εκτζλεςθσ του ζργου) εντόσ δθμοςίων δαςικοφ χαρακτιρα
εκτάςεων με δαπάνθ τουσ και χωρίσ καμία επιβάρυνςθ του Δθμοςίου (Εκελοντικά), μετά από
ςχετικι ζγκριςθ ςτθν οποία ορίηονται οι όροι εκτζλεςθσ, επίβλεψθσ και παραλαβισ των ζργων.
Θ μελζτθ και εκτζλεςι τουσ γίνονται ςτα πλαίςια εωαρμογισ των διατάξεων:
 του Ρ.Δ. 86/69 «περί Δαςικοφ Ξϊδικα» (ΦΕΞ 7 Α’),
 του Ρ. 998/79 «περί προςταςίασ των δαςϊν και των δαςικϊν εν γζνει εκτάςεων τθσ
χϊρασ» (ΦΕΞ 289 Α’),
 του Υ.Δ. 437/1981 «περί μελζτθσ και εκτζλεςθσ δαςοτεχνικϊν ζργων» (ΦΕΞ 120 Α’),
 του Ρ. 3316/2005 «Ανάκεςθ και εκτζλεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων εκπόνθςθσ μελετϊν και
παροχισ ςυναωϊν υπθρεςιϊν και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΞ 42 Α’),
 του Ρ. 3669/2008 «περί κφρωςθσ και κωδικοποίθςθσ τθσ νομοκεςίασ δθμοςίων ζργων»
(ΦΕΞ 116 Α’).
Σι προχποκζςεισ και οι όροι που πρζπει να εωαρμοςτοφν ςτα εκελοντικά ζργα αναδαςϊςεων,
αναωζρονται ςτθν εγκφκλιο με αρικ. 125599/73/11-4-2013 του ΩΥΕΞΑ.
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4.3 Εκελοντικζσ Εργαςίεσ και Αναδαςϊςεισ
Θ αναδάςωςθ δθμοςίων δαςικοφ χαρακτιρα εκτάςεων μπορεί να γίνει και με τθ ςυνδρομι
εκελοντικϊν ομάδων εργαςίασ ςφμωωνα με τον Ρ. 3669/2008 (διατάξεισ περί αυτεπιςταςίασ).
Αωοροφν κυρίωσ τμιμα των εργαςιϊν που γίνονται ςτα ζργα αναδαςϊςεων (πχ διάνοιξθ λάκκων,
ωυτεφςεισ, ποτίςματα) τα οποία εκτελοφνται από ωυςικά ι νομικά πρόςωπα με δαπάνθ τουσ και
χωρίσ καμιά επιβάρυνςθ του Δθμοςίου.
Σι προχποκζςεισ και οι όροι που πρζπει να εωαρμοςτοφν ςτισ εκελοντικζσ εργαςίεσ και
αναδαςϊςεισ, αναωζρονται ςτθν εγκφκλιο με αρικ. 125599/73/11-4-2013 του ΩΥΕΞΑ.

4.4 Εκελοντικζσ φυτεφςεισ
Χε μικρότερθ ζκταςθ και όπου το επιτρζπουν οι ςυνκικεσ, γίνονται και εκδθλϊςεισ εκελοντικοφ
χαρακτιρα με τθ ςυμμετοχι πολιτϊν είτε ωσ μζλθ ςυλλόγων, ςχολεία κ.λπ. ςτα πλαίςια του άρκρου
21 του Ρ. 998/79, εωόςον εωαρμοςτοφν οι προχποκζςεισ που αναωζρονται ςτθν εγκφκλιο με αρικ.
125599/73/11-4-2013 του ΩΥΕΞΑ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:
ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΚΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ &
Θ ΣΥΜΒΟΛΘ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΜΕΤΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΘΝ ΡΟΣΑΜΟΓΘ ΤΩΝ
ΕΡΙΡΤΩΣΕΩΝ ΤΘΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΘΣ ΑΛΛΑΓΘΣ
Ευαγγελία Τςάρτςου
Ε-mail: etsartsou@mou.gr

5.1 Ρωσ θ αποκατάςταςθ των καμζνων και υποβακμιςμζνων δαςικϊν
εκτάςεων ςυμβάλλει ςτον μετριαςμό και ςτθν προςαρμογι των
επιπτϊςεων τθσ κλιματικισ αλλαγισ.
Χε παγκόςμιο επίπεδο, θ ςθμαςία τθσ προςταςίασ και τθσ διαχείριςθσ των δαςϊν ζχει ουςιαςτικά
αναγνωριςτεί από το 1992, όταν θ Διάςκεψθ των Θνωμζνων Εκνϊν για το Υεριβάλλον και τθν
Ανάπτυξθ εξζδωςε τθ «Διακιρυξθ του Φίο για τα Δάςθ». Θ ςφμβαςθ – πλαίςιο των Θνωμζνων Εκνϊν
για τθν αλλαγι του κλίματοσ (UNFCCC) αναγνωρίηει τθ ςθμαςία των δαςϊν ςτο παγκόςμιο ιςοηφγιο
κερμοκθπικϊν αερίων (GHG) και θ ςφμβαςθ για τθ βιολογικι ποικιλότθτα (CBD) πραγματεφεται τθ
δαςικι βιοποικιλότθτα με ζνα εκτεταμζνο πρόγραμμα εργαςίασ. Θ ςφμβαςθ των Θνωμζνων Εκνϊν
για τθν καταπολζμθςθ τθσ απεριμωςθσ (UNCCD) αναγνωρίηει επίςθσ τθ ςθμαντικι ςυμβολι των
δαςϊν ςτθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ ςφμβαςθσ.
Χε διεκνζσ επίπεδο, θ ΕΕ ςυνειςωζρει ςτθν καλφτερθ προςταςία των δαςϊν μζςω του ςχεδίου
δράςθσ για τθν επιβολι του νόμου, τθ διαχείριςθ και το εμπόριο ςτο δαςικό τομζα και μιασ
πρωτοβουλίασ για τθ μείωςθ των εκπομπϊν από τθν αποδάςωςθ και τθν υποβάκμιςθ των δαςϊν, θ
οποία ςυντελεί ςτο διάλογο υπό τθν αιγίδα τθσ UNFCCC μετά το 2012.
Χε πανευρωπαϊκό επίπεδο, θ υπουργικι διάςκεψθ για τθν προςταςία των δαςϊν ςτθν Ευρϊπθ
(MCPFE) όριςε το 1993, ωσ αειωόρο διαχείριςθ των δαςϊν (ΑΔΔ) τθ «διαχείριςθ και χριςθ των
δαςϊν και δαςικϊν εκτάςεων κατά τρόπο, και ςε βακμό, ϊςτε να διατθρείτε θ βιολογικι τουσ
ποικιλότθτα, θ παραγωγικότθτά τουσ, θ ικανότθτα αναγζννθςθσ και θ ηωτικότθτά τουσ, κακϊσ και θ
ικανότθτά τουσ να επιτελοφν, τόςο ςτο παρόν, όςο και ςτο μζλλον, τισ εφλογεσ οικολογικζσ,
οικονομικζσ και κοινωνικζσ λειτουργίεσ ςε τοπικό, εκνικό και παγκόςμιο επίπεδο, χωρίσ να
βλάπτονται άλλα οικοςυςτιματα.
Θ ςτρατθγικι τθσ ΕΕ για τα δάςθ κζτει κοινζσ αρχζσ για τθν ευρωπαϊκι δαςοκομία – αειωόροσ
διαχείριςθ των δαςϊν και πολυλειτουργικότθτα. Ψο ςχζδιο δράςθσ τθσ ΕΕ για τα δάςθ ςκοπεφει ςτο
να διαωυλαχκεί και να διευρυνκεί κατάλλθλα θ βιοποικιλότθτα, θ δζςμευςθ του άνκρακα, θ
ακεραιότθτα, θ υγεία και θ αντοχι των δαςικϊν οικοςυςτθμάτων ςε πολλαπλζσ γεωγραωικζσ
κλίμακεσ, διότι θ ομαλι λειτουργία των δαςικϊν οικοςυςτθμάτων είναι αποωαςιςτικισ ςθμαςίασ
για τθν διατιρθςθ τθσ παραγωγικισ ικανότθτάσ τουσ.
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5.2 Ρωσ θ αποκατάςταςθ των καμζνων και υποβακμιςμζνων δαςικϊν
εκτάςεων ςυμβάλλει ςτον μετριαςμό των επιπτϊςεων τθσ κλιματικισ
αλλαγισ
Σι πρόςωατεσ δθμοςιευμζνεσ εκκζςεισ τθσ Διακυβερνθτικισ Επιτροπισ για τθν Ξλιματικι αλλαγι
(IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change) και πολλζσ άλλεσ επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ
δεν αωινουν καμιά αμωιβολία ότι ανκρωπογενείσ εκπομπζσ αερίων του κερμοκθπίου ςυμβάλλουν
ςθμαντικά ςτθν παγκόςμια κλιματικι αλλαγι. Υαρατθροφνται ιδθ ςε όλο τον κόςμο επιπτϊςεισ
όπωσ θ άνοδοσ τθσ ςτάκμθσ τθσ κάλαςςασ ι θ αφξθςθ τθσ ςυχνότθτασ των ακραίων καιρικϊν
ωαινομζνων (Solomon et al. 2007). Υαλαιοοικολογικά δεδομζνα αποκαλφπτουν ότι ταχεία κλιματικι
αλλαγι ζχει ιδθ ςυμβεί ςτθν ιςτορία τθσ γθσ (Birks and Ammann 2000). Υαρόλα αυτά, οι τρζχουςεσ
αλλαγζσ που ςυμβαίνουν μζςα ςε μια ςχετικά κερμι περίοδο ξεπερνοφν τόςο τθν ταχφτθτα, όςο και
τθν ζκταςθ από οποιεςδιποτε περιβαλλοντικζσ αλλαγζσ που θ ανκρωπότθτα ζχει αντιμετωπίςει.
(Bush et al. 2004, Overeck et al. 2005).
Θ κλιματικι αλλαγι αναμζνεται μζχρι το τζλοσ του αιϊνα, να απειλεί το οικονομικό ςφςτθμα, τον
βιοποριςμό και τθ διακεςιμότθτα των ωυςικϊν πόρων ςε πολλζσ περιοχζσ του κόςμου (Hansen et
al. 2006) και θ προςαρμογι ςτθν αναπόωευκτθ αλλαγι του κλίματοσ γίνεται μια κρίςιμθ πρόκλθςθ.
Ψα δαςικά οικοςυςτιματα καταλαμβάνουν μια ιδιαίτερθ κζςθ ςτο πλαίςιο τθσ ςυηιτθςθσ που
αωορά τθ ςυμβολι τουσ ςτον μετριαςμό και προςαρμογι των επιπτϊςεων τθσ κλιματικισ αλλαγισ,
κακϊσ αυτά λειτουργοφν τόςο ωσ πθγι, αλλά και ωσ δεξαμενζσ άνκρακα ανάλογα με τθν θλικία, τθ
διαχείριςθ, τισ περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ και τισ διαταραχζσ που μεταβάλλουν τθν ςφνκεςι τουσ.
(Watson et al. 2000, Rosenbaum et al. 2004, Dale et al. 2001).
Ψα δάςθ είναι βαςικόσ κρίκοσ τθσ ςυνολικισ αλυςίδασ του κφκλου του άνκρακα εξαιτίασ τθσ
ικανότθτάσ τουσ να απορροωοφν το CO2 από τθν ατμόςωαιρα και να το αποκθκεφουν ςτθ βιομάηα
τουσ και ςτο ζδαωοσ, ενεργϊντασ ωσ δεξαμενζσ. Θ ανάπτυξι τουσ αντιςτακμίηει τισ αυξανόμενεσ
ςυγκεντρϊςεισ κερμοκθπιακϊν αερίων ςτθν ατμόςωαιρα. Από τθν άλλθ πλευρά, θ υποβάκμιςθ των
δαςϊν ι / και άλλων χριςεων γθσ μπορεί να δθμιουργιςει μεγάλεσ εκπομπζσ κερμοκθπιακϊν
αερίων λόγω των πυρκαγιϊν, τθσ αποςφνκεςθσ τθσ βιομάηασ ι και τθσ μετατροπισ τθσ οργανικισ
φλθσ των εδαωϊν ςε ανόργανθ, με αποτζλεςμα τα δάςθ να μετατρζπονται ςε πθγι CO2.
Ωπολογίηεται ότι τα δάςθ απομακρφνουν περίπου 3 διςεκατομμφρια τόνουσ άνκρακα κάκε χρόνο
που παράγεται από ανκρωπογενι κυρίωσ αίτια. Ψο ποςό αυτό αντιςτοιχεί περίπου ςτο 30% όλων
των εκπομπϊν του διοξειδίου του άνκρακα και προζρχεται κυρίωσ από ορυκτά καφςιμα. Επομζνωσ,
θ αφξθςθ τθσ δαςικισ κάλυψθσ παγκοςμίωσ, κα μποροφςε να μετριάςει τισ επιπτϊςεισ τθσ
κλιματικισ αλλαγισ.
Σι Εκνικοί κατάλογοι δαςϊν (ΕΞΔ) είναι οι ςθμαντικότερεσ πθγζσ δεδομζνων για να εκτιμάται εάν τα
δάςθ είναι δεξαμενζσ ι πθγζσ CO2. Χιμερα, οι ΕΞΔ δείχνουν ότι θ αφξθςθ των δαςϊν τθσ ΕΕ είναι
υψθλότερθ τθσ υλοτομίασ. Χτθ βάςθ αυτι, τα δάςθ τθσ ΕΕ ςωρεφουν άνκρακα και ςυνεπϊσ θ
«δαςικι γθ» ενεργεί προσ το παρόν ωσ κακαρι δεξαμενι άνκρακα: Αωαιροφν περίπου 0,5 Gt CO2 /
ζτοσ, ζναντι 5 Gt ιςοδφναμου CO2 / ζτοσ από τισ βιομθχανικζσ εκπομπζσ κερμοκθπικϊν αερίων ςτθν
ΕΕ των 27.
Γενικά υπάρχουν τζςςερισ ςτρατθγικζσ για τον περιοριςμό των εκπομπϊν CO2 μζςα από
δαςοκομικζσ πρακτικζσ και δραςτθριότθτεσ, οι οποίεσ είναι:
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Αφξθςθ του ποςοφ των δαςικϊν εκτάςεων μζςα από τισ διαδικαςίεσ αναδάςωςθσ,
Αφξθςθ τθσ πυκνότθτασ του άνκρακα των υωιςτάμενων δαςϊν ςε κλίμακα ςυςτάδασ και
τοπίου,
Επζκταςθ τθσ χριςθσ των δαςικϊν προϊόντων, τα οποία αειωορικά κα αντικαταςτιςουν τα
ορυκτά καφςιμα,
Πείωςθ των εκπομπϊν του CO2 που προκαλοφνται από τθν αποψίλωςθ των δαςϊν και
τθν υποβάκμιςι τουσ.

Θ ςφμβαςθ των Θνωμζνων Εκνϊν για τθν κλιματικι αλλαγι (UNFCCC), 1992, και το Υρωτόκολλο του
Ξιότο, 1977, παρζχουν το νομικό πλαίςιο για τθν υπερεκνικι προςπάκεια κατά τθσ επικίνδυνθσ
αλλαγισ του κλίματοσ. Χε αυτό το πλαίςιο ζχουν κακοριςτεί διάωοροι μθχανιςμοί για τον μετριαςμό
τθσ κλιματικισ αλλαγισ, όπωσ ο μθχανιςμόσ των εωαρμοηόμενων δραςτθριοτιτων από κοινοφ (AIJ –
“Activities Implemented Jointly”), ο μθχανιςμόσ κακαρισ ανάπτυξθσ (CDM – “Clean Development
Mechanism”) και ο Πθχανιςμόσ από κοινοφ υλοποίθςθ (JI – “Joint Implementation”).
Ψο ςυνολικό πεδίο όλων αυτϊν των ενεργειϊν είναι ζργα τα οποία ςυμβάλλουν με κάποιο τρόπο
ςτθν μείωςθ των εκπομπϊν ι ςτθ δζςμευςθ του άνκρακα ςε όλο τον κόςμο και επομζνωσ και ςτον
μετριαςμό τθσ κλιματικισ αλλαγισ. (Aukland et al. 2002, Stuart and Moura – Costa 1998, UNFCCC
2007).
Ακολουκϊντασ τθν IPCC ζκκεςθ για τθν χριςθ γθσ, αλλαγι χριςθσ γθσ και δαςοκομία (Land Use,
Land Use Change and Forestry – LULUCF), (Waston et al. 2000), ςτον δαςοκομικό τομζα, τρείσ τφποι
ζργων μετριαςμοφ μποροφν να διακρικοφν:






Δάςωςθ (Afforestation – A): Πετατροπι των για μεγάλο χρονικό διάςτθμα μθ δαςικϊν
εκτάςεων, ςε δαςικζσ με ςχετικά ελεφκερθ επιλογι ειδϊν πχ χρθςιμοποιϊντασ μθ ικαγενι
και γριγορθσ ανάπτυξθσ είδθ.
Αναδάςωςθ (Reforestation – R): Πετατροπι των πρόςωατα μθ δαςικϊν εκτάςεων ςε
δαςικζσ, με τθ διατιρθςθ και προςταςία του τοπίου που προχπιρχε, ωυτεφοντασ ικαγενι
είδθ και εςτιάηοντασ ςτθν ωυςικι αποκατάςταςθ των οικοςυςτθμάτων (restoration of
“nature like” ecosystems).
Αποωυγι τθσ αποψίλωςθσ των Δαςϊν (Deforestation avoidance – D): Αποωυγι τθσ
μετατροπισ των πλοφςιων ςε άνκρακα δαςϊν ςε μθ δαςικζσ εκτάςεισ, που ςυνικωσ
οδθγοφνται από τθν αλλαγι τθσ χριςθσ γθσ και τθν παράνομθ επιλεκτικι υλοτομία (Asner
et al. 2005).

Αυτζσ οι δράςεισ μποροφν να ςυμβάλλουν μζχρι και 25% τθσ μείωςθσ του ατμοςωαιρικοφ CO2
μζχρι το 2050, με τθν μείωςθ των εκπομπϊν και αφξθςθ τθσ απομάκρυνςθσ του CO2 μζςω των
καταβοκρϊν ςε χαμθλό κόςτοσ και ζχουν ςυνζργεια με τθν προςαρμογι και τθν αειωόρο ανάπτυξθ.
(Niles et al. 2002, Barker et al. 2007).
Οι κφριεσ πικανζσ επιπτϊςεισ τθσ κλιματικισ αλλαγισ ςτα δαςικά οικοςυςτιματα αναμζνεται να
είναι:




Θ αφξθςθ τθσ ζκρθξθσ των εντόμων και πρϊιμεσ ωαινολογικζσ εκδθλϊςεισ (Dullinger et al.
2004, Parry et al. 2007, Root and Hughes 2005),
Κερμικι καταπόνθςθ και ςθμαντικι αφξθςθ των κινδφνων πυρκαγιάσ (Dale et al. 2001,
Hulme 2005),
Εδαωικι διάβρωςθ και ηθμιά ςτα ωυτά (Dale et al. 2001),
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Ωποβάκμιςθ του εδάωουσ, χαμθλότερεσ αποδόςεισ, αλλαγι ςτθν υγεία των δζνδρων και
ςτθ νζκρωςθ αυτϊν (Dale et al. 2001, Hulme 2005, Slik 2004),
Ανεμορριψία των δζνδρων (Dale et al. 2001),
Εκχζρςωςθ γθσ για τθ Γεωργία (Davidson et al. 2003),
Αλλαγι ςτθ ωυςικι διεργαςία του Δάςουσ μζςω τθσ αυξθμζνθσ ςυγκζντρωςθσ του CO2 .
Αυτι θ αλλαγι μπορεί να προκαλζςει: υψθλότερθ ατομικι παραγωγικότθτα των ωυτϊν, να
οδθγιςει ςε αλλαγι τθσ ςφνκεςθσ του δάςουσ και να προκαλζςει τθν αφξθςθ των ειδϊν
ειςβολζων. (Aber et al. 2001, Boisvenue and Running 2006, Yarie and Parton, 2005, Drake et
al. 2005),
Πετατόπιςθ τθσ κατανομισ των ειδϊν και ωυτοκοινωνιϊν προσ το βορρά και τουσ πόλουσ.
(Hansen et al. 2001, Dukes and Mooney, 1999, Parry et al. 2007).

5.3 Μεγάλεσ πυρκαγιζσ
Θ κλιματικι αλλαγι προβλζπεται ότι κα προκαλζςει, ιδιαίτερα ςτθ Ρότια Ευρϊπθ, περιςςότερθ
ξθραςία, υψθλότερεσ κερμοκραςίεσ και μεγαλφτερθσ διάρκειασ περιόδουσ ανζμων. Ζτςι αυξάνονται
θ πικανότθτα και θ ςοβαρότθτα πυρκαγιϊν και αυτό ςθμαίνει ότι οι μελλοντικζσ καιρικζσ ςυνκικεσ
ςτθν ΕΕ ςτθν περιοχι τθσ Πεςογείου είναι πικανόν να οδθγιςουν ςε αφξθςθ του κινδφνου
πυρκαγιάσ και άρα ςτθν αφξθςθ των καμζνων εκτάςεων. (Υράςινθ Βίβλοσ (COM(2010)66:
«Υροετοιμαςία των δαςϊν ενόψει τθσ κλιματικισ αλλαγισ»).
Χιμερα καίγονται κάκε χρόνο κατά μζςο όρο 500.000 ha δαςικισ ζκταςθσ ςτθν Ευρϊπθ με
αντίςτοιχεσ εκπομπζσ CO2 , άλλων αερίων και ςωματιδίων. Ξάκε χρόνο ςθμειϊνονται περιςςότερεσ
από 50.000 δαςικζσ πυρκαγιζσ ςτα πλζον πλθττόμενα κράτθ μζλθ. Σ μεγαλφτεροσ κίνδυνοσ και θ
ζνταςθ των δαςικϊν πυρκαγιϊν προκάλεςαν τθν τεράςτια καταςτροωι τεράςτιων εκτάςεων ςτθν
Υορτογαλία το 2003 (άνω των 400.000 ha) και το 2005, ςτθν Λςπανία το 1985, 1989 και το 1994. Χτθν
Ελλάδα το 2007, όπου θ κερμοκραςία ζωταςε τουσ 460C, πζντε μεγάλεσ πυρκαγιζσ μόνο ςτθν
Υελοπόννθςο ζκαψαν 170.000 ha.
Ψο καλοκαίρι του 2009, τουλάχιςτον το 30% των καμζνων εκτάςεων ιταν τοποκεςίεσ Natura 2000
ςτθ Βουλγαρία, ςτθ Γαλλία, ςτθν Ελλάδα, ςτθν Λταλία, ςτθν Υορτογαλία, ςτθν Λςπανία και ςτθ
Χουθδία. Ψα δάςθ που επλιγθςαν ςοβαρά ςτισ τοποκεςίεσ Natura αντιμετωπίηουν μείηον πρόβλθμα
ανάκτθςθσ των ςυνκθκϊν πριν από τθν εκδιλωςθ των πυρκαγιϊν, ιδίωσ όςον αωορά ςτθ βιολογικι
ποικιλότθτα. (Υράςινθ Βίβλοσ (COM(2010)66: «Υροετοιμαςία των δαςϊν ενόψει τθσ κλιματικισ
αλλαγισ»).
Στον Ελλαδικό χϊρο οι πυρκαγιζσ είναι πολφ ςυχνζσ, υποβακμίηοντασ τθ δομι, τθ ςφνκεςθ και τθ
λειτουργία των δαςικϊν οικοςυςτθμάτων και περιορίηοντασ τισ ευεργετικζσ επιδράςεισ τουσ. Ψα
ζτθ 1990-2000 εκδθλϊκθκαν 18.545 πυρκαγιζσ που ζκαψαν 519.745 εκτ. γθσ, εκ των οποίων το 49%
ιταν παραγωγικά δάςθ (ΩΥΕΞΑ, 2010). Ψα ζτθ 2000 - 2010 (Γκουρμπάτςθσ, 2010) εκδθλϊκθκαν ςτθν
Ελλάδα ςυνολικά 111.642 πυρκαγιζσ που αποτζωρωςαν 611.706 εκτ. αγροτοδαςικισ γθσ (δεν
υπάρχει διαχωριςμόσ δαςικϊν πυρκαγιϊν). Δθλ. κατά μζςο όρο αποτεωρϊκθκαν 52 χιλ. εκτ.
δαςικισ γθσ ετθςίωσ τθ δεκαετία 1990-2000 και 61 χιλ. εκτ. αγροδαςικισ γθσ τθ δεκαετία 2000 2010. Για τθν Ελλάδα ςφμωωνα με τουσ Giannakopoulos et al. (2009), θ περίοδοσ αυξθμζνου
κινδφνου πυρκαγιϊν κα επεκτακεί από 2 ζωσ 6 εβδομάδεσ, για τα Χενάρια Β2 και Α2. (Υροβλζψεισ
των Χεναρίων Α2 (+3,1 0C και -35 χλςτ. κατακρ.) και Β2 (+4,80C και -84 χλςτ. κατακρ.). Ψα δάςθ τθσ
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νότιασ θπειρωτικισ χϊρασ και τθσ Ξριτθσ αναμζνετε να ηθμιωκοφν περιςςότερο (Giannakopoulos et
al., 2009, Carvalho et al., 2010).

5.4 Στρατθγικζσ Ρροςαρμογισ
Είναι απαραίτθτοσ ο ςχεδιαςμόσ ςτρατθγικϊν προςαρμογισ των δαςικϊν οικοςυςτθμάτων ςτθν
κλιματικι αλλαγι, για τθν αποτροπι μεγαλφτερων αλλαγϊν (πχ διαδικαςίεσ εξαωάνιςθσ, τισ
ςυνζπειεσ ακραίων ωαινομζνων) και τθν διευκόλυνςθ τθσ in situ προςαρμογισ των δαςϊν και τθσ
μετανάςτευςθσ των ειδϊν, ζτςι ϊςτε να επιτευχκοφν οι επικυμθτζσ περιβαλλοντικζσ, κοινωνικζσ και
οικονομικζσ ςυνκικεσ. Ψζτοιεσ ςτρατθγικζσ κα πρζπει να ζχουν προλθπτικζσ προςεγγίςεισ, για τθν
αποωυγι ανεπικφμθτων ςυνεπειϊν και μθ αναςτρζψιμων απωλειϊν και βλαβϊν ςτα δαςικά
οικοςυςτιματα. Θ καλφτερθ ςτρατθγικι προςαρμογισ κα πρζπει να υποςτθρίηει τθν αφξθςθ τθσ
ποικιλότθτασ ςε όλα τα επίπεδα του δαςικοφ οικοςυςτιματοσ (γζνουσ, είδουσ, κοινότθτασ και
τοπίου), ζτςι ϊςτε αυτό να γίνεται πιο ςτακερό και ανκεκτικό ςε εξωγενείσ παράγοντεσ που τείνουν
να διαταράηουν τθν ιςορροπία του.
Επιβάλλεται επίςθσ να δθμιουργθκοφν ςτρατθγικζσ διατιρθςθσ των γενετικϊν πόρων που
προζρχονται από τα δαςικά μασ οικοςυςτιματα, κακϊσ θ ζνταςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ
αναμζνεται να μειϊςει το μζγεκοσ και τθν πυκνότθτα του πλθκυςμοφ τουσ. Σ κφριοσ ςτόχοσ τθσ
διατιρθςθσ των γενετικϊν πόρων είναι πζρα από κάκε οικονομικι ςυλλογιςτικι, θ διατιρθςθ τθσ
εξελικτικισ – προςαρμοςτικισ ικανότθτασ των ειδϊν, των κοινοτιτων και των οικοςυςτθμάτων. Σι
ςτρατθγικζσ για τθν προςαρμοςτικι προςταςία και διαχείριςθ των Πεςογειακϊν δαςϊν μποροφν
να λάβουν χϊρα ex situ ι in situ, όπωσ με τθ δθμιουργία Ψραπεηϊν Χπόρων και Χποροπαραγωγϊν
Ξιπων.
Γενικά, επιτυχθμζνθ προςαρμογι ςτθν αλλαγι του κλίματοσ κεωρείτε θ αειωόροσ διαχείριςθ των
δαςϊν με επίκεντρο ςτθν αλλαγι του κλίματοσ και ςτθ ςοβαρι αξιολόγθςθ του κινδφνου.

Ριο ςυγκεκριμζνα:
Είναι ςθμαντικι θ γνϊςθ των άμεςων και ζμμεςων κινδφνων που προκαλοφνται από τθν κλιματικι
αλλαγι και των ακόλουκων αλλαγϊν που προκαλοφν ςτισ διεργαςίεσ του δάςουσ, όπωσ είναι ο
κφκλοσ των κρεπτικϊν ςτοιχείων. Επίςθσ κα πρζπει να αναγνωριςτοφν και να κακοριςτοφν το
μζγεκοσ, θ ζνταςθ, θ χρονικι και θ χωρικι τοποκζτθςθ των κινδφνων και θ ταξινόμθςθ αυτϊν ςε
κατθγορίεσ κινδφνων, κακϊσ και ο ςυνδυαςμόσ των πικανοτιτων και τθσ ενδεχόμενθσ ςοβαρότθτασ
αυτϊν. Αυτζσ οι πλθροωορίεσ κα πρζπει να ενςωματωκοφν ςτισ δαςοκομικζσ πρακτικζσ και
προτεραιότθτεσ. Τπωσ πχ είναι δυνατι θ προςαρμογι των ςυςτάδων του δάςουσ,
διαωοροποιϊντασ τισ πρακτικζσ διαχείριςθσ (τφποσ παρζμβαςθσ, διαχείριςθ πυρκαγιϊν, διαχείριςθ
ηιηανίων κ.λπ.). Ψο αντίςτοιχο προωίλ προςαρμογισ μπορεί να αναπτυχκεί για κάκε δαςοκομικι
παρζμβαςθ.
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5.5 Κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθν προςαρμογι των ζργων δάςωςθσ και
αναδάςωςθσ
Τομζασ τθσ Ρροςαρμογισ

Μζτρα Ρροςαρμογισ για Δάςωςθ / Αναδάςωςθ

Γενετικι

Ειδικι αναπαραγωγι για τθν αφξθςθ τθσ αντοχισ και ανοχισ
απζναντι ςε παράςιτα και ςε άλλεσ ςτρεςογόνεσ εκδθλϊςεισ
ςχετικά με τθν κλιματικι αλλαγι, όπωσ είναι οι ςυχνζσ ξθραςίεσ.

Αναγζννθςθ / Εγκατάςταςθ

Επαναξιολόγθςθ των αγρϊν ςποροπαραγωγισ και χριςθ των
ςπόρων τθσ ςυςτάδασ για τθν επιλογι ιςχυρϊν ατόμων κατά
τθν κρίςιμθ περίοδο ωφτευςθσ (Spittlehouse and Stewart 2004).

Αναγζννθςθ / Εγκατάςταςθ

Χριςθ των δενδρυλλίων από διαωορετικζσ προελεφςεισ ςτα
όρια του οικολογικοφ εφρουσ κατανομισ των ειδϊν για τθν
αφξθςθ τθσ γενετικισ ποικιλότθτασ,

Αναγζννθςθ / Εγκατάςταςθ

Πείγμα ειδϊν με αυτόχκονα είδθ και ειςαγωγι ειδϊν που να
είναι προςαρμοςμζνα ςτισ τρζχουςεσ και μελλοντικζσ
περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ (δυναμικό μελλοντικισ ανάπτυξθσ,
διαωοροποίθςθ των κινδφνων, ιδανικά τα είδθ ειςάγονται /
μετατοπίηονται από γειτονικζσ βιογεωγραωικζσ περιοχζσ.

Αναγζννθςθ / Εγκατάςταςθ

Ωψθλισ ποιότθτασ ωυτεφςεισ, χρθςιμοποιϊντασ μικρά ωυτά
χωρίσ κοπι τθσ ρίηασ (Muller 2004).

Δαςοκομικι Διαχείριςθ

Εγκατάςταςθ δαςικϊν ςυνκθκϊν με τθν ωφτευςθ
πρωτοποριακϊν ειδϊν και περιμζνοντασ θ ωυςικι διαδοχι να
ςυμπεριλάβει τα πιο πολφτιμα είδθ δζνδρων που ταυτόχρονα
είναι προςαρμόςιμα ςτο περιβάλλον (ςυνδεςιμότθτα με άλλα
δαςικά οικοςυςτιματα).

Δαςοκομικι Διαχείριςθ

Χφντομοι κφκλοι εναλλαγισ καλλιεργειϊν (short rotation cycles),
αλλά προςοχι ςτθν απϊλεια των κρεπτικϊν ςυςτατικϊν του
εδάωουσ και ςτθν αφξθςθ τθσ ειςβολισ ξενικϊν ειδϊν (Noss
2001).

Δαςοκομικι Διαχείριςθ

Αποωυγι μεγάλων ανοιγμάτων ςτο επίπεδο τθσ ςυγκόμωςθσ, τα
δαςικά όρια κάκετα δομθμζνα με κάμνουσ και μικρότερα
δζνδρα και προςανατολιςμζνα κατά τθσ κφριασ κατεφκυνςθσ
του ανζμου.

Δαςοκομικι Διαχείριςθ

Χτακερότθτα των μεμονωμζνων δζνδρων (ςε μεγάλο βακμό
αναπτυγμζνεσ κορυωζσ και ριηικό ςφςτθμα).

Δαςοκομικι Διαχείριςθ

Ψακτικι κοπι και αραίωςθ, ενίςχυςθ του ωωτιςμοφ,
διακεςιμότθτα ςε νερό και κρεπτικζσ ουςίεσ για τα υπόλοιπα
δζνδρα (παρόλο που θ κατάςταςθ των υδάτων μπορεί να
μεταβάλλεται με τθν αφξθςθ τθσ βλάςτθςθσ του εδάωουσ και /
ι από μια υψθλότερθ διαπνοι των υπόλοιπων δζνδρων.
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Διαχείριςθ πυρκαγιάσ

Ξατάλλθλθ λίπανςθ βελτιϊνοντασ τθν ςυνοχι του χοφμου,
διαχείριςθ ηιηανίων, υψθλότερθ υγραςία του αζρα (μικτι και
δομθμζνθ ςυςτάδα). Φυτεφςεισ με πυρανκεκτικά είδθ,
βελτιωμζνθ ανίχνευςθ και καταπολζμθςθ τθσ πυρκαγιάσ.
Αφξθςθ τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ του κοινοφ για τθν πρόλθψθ των
πυρκαγιϊν και προδιαγεγραμμζνθ καφςθ για τθν μείωςθ του
κινδφνου πυρκαγιάσ (Muller 2004, Spittlehouse and Stewart,
2004).

Διαχείριςθ του Ψοπίου

Βελτίωςθ των υδρολογικϊν ςυνκθκϊν, όποτε αυτό είναι δυνατό
και επαρκι.

Ξοινωνικοοικονομικι

Ευαιςκθτοποίθςθ
και
παροχι
πλθροωοριϊν
ςτουσ
ενδιαωερόμενουσ ωορείσ. Πείωςθ ι εξάλειψθ ςυμβατικϊν
ανκρωπογενϊν ςτρεςογόνων εκδθλϊςεων (πχ ςτιριξθ του
βιοποριςμοφ).

Διαχείριςθ

Περικζσ από τισ προτεινόμενεσ πρακτικζσ διαχείριςθσ είναι ςφμωωνεσ με τισ εκελοντικζσ
κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τα ωυτεμζνα δάςθ (δάςωςθ / αναδάςωςθ) από το FAO (2006) με
ςθμαντικζσ γενικζσ αρχζσ για τθ δαςικι διαχείριςθ και προςταςία, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν
κλιματικι αλλαγι (Bolte and Ibisch 2007).
Θ βιοποικιλότθτα είναι ζνα άλλο ςθμαντικό ςτοιχείο προςαρμογισ των δαςικϊν οικοςυςτθμάτων
ςτθν κλιματικι αλλαγι. Υαρόλο που θ αλλαγι τθσ χριςθσ γθσ κεωρείται ςιμερα θ μεγαλφτερθ
απειλι για τθ βιοποικιλότθτα, θ κλιματικι αλλαγι κα γίνεται όλο και πιο ςθμαντικι απειλι (Vuuren
et al. 2006). Χυνδζοντασ τθν διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ και τθν πολιτικι για το κλίμα μποροφν
να επωωελθκοφν και οι δφο και να οδθγιςουν ςε ςωςτά ςχεδιαηόμενα ζργα μετριαςμοφ των
επιπτϊςεων (Marenholz and Georgi 2005, Ibisch et al. 2007, Barker et al. 2007). Υροςκζτοντασ τισ
ςυνζργειεσ των δφο αυτϊν ςτοιχείων με δραςτθριότθτεσ ανάπτυξθσ, όπωσ δθμιουργία κζςεων
απαςχόλθςθσ, ειςοδιματοσ, παροχι ανανεϊςιμθσ ενζργειασ και ανακοφωιςθ από τθ ωτϊχεια,
μποροφν να μειϊςουν τθν τρωτότθτα των ζργων μετριαςμοφ των επιπτϊςεων τθσ κλιματικισ
αλλαγισ, ενϊ κα προωκοφν τθν αειωόρο ανάπτυξθ και αςωαλι βιοποριςμό (Barker et al. 2007, Parr
et al. 2007, Hammill et al. 2005). Είναι πολφ ςθμαντικό να εγκαταςτακοφν ευνοϊκζσ ςυνκικεσ, όπου
οι δραςτθριότθτεσ μετριαςμοφ ςυνδυάηονται με τισ προςπάκειεσ για τθν ενίςχυςθ τθσ ικανότθτασ
προςαρμογισ (Forner 2005, Murdiyarso et al. 2005).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6:
ΑΞΙΟΡΟΙΘΣΘ ΤΩΝ ΡΟΩΝ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΤΩΝ
ΚΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
Ευαγγελία Τςάρτςου
Ε-mail: etsartsou@mou.gr

6.1 Αξιοποίθςθ των οικονομικϊν πόρων των ςυγχρθματοδοτοφμενων
ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων και άλλων χρθματοδοτικϊν εργαλείων τθσ νζασ
προγραμματικισ περιόδου 2014-2020 για τθν αποκατάςταςθ των καμζνων
και υποβακμιςμζνων δαςικϊν εκτάςεων.
Πια από τισ προτεραιότθτεσ τθσ Χτρατθγικισ «ΕΩΦΩΥΘ 2020» είναι θ Διατθριςιμθ (Βιϊςιμθ)
Ανάπτυξθ (Sustainable Development) που εςτιάηει ςτθν προϊκθςθ μιασ πιο αποδοτικισ ςτθ χριςθ
των πόρων, πιο πράςινθσ και πιο ανταγωνιςτικισ οικονομίασ, δίνοντασ ζμωαςθ ςτο Ξλίμα, Ενζργεια,
Ξινθτικότθτα και Ανταγωνιςτικότθτα. Επίςθσ μια από τισ εμβλθματικζσ πρωτοβουλίεσ τθσ
Ευρωπαϊκισ Χτρατθγικισ 2020, είναι μια Ευρϊπθ που κα χρθςιμοποιεί αποδοτικά τουσ πόρουσ,
ςτοχεφοντασ ςτθν αποδζςμευςθ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ από τθν χριςθ των πόρων δίνοντασ
ζμωαςθ ςτα εξισ:





Ωποςτιριξθ τθσ μετάβαςθσ προσ μια οικονομία χαμθλϊν εκπομπϊν άνκρακα,
Αφξθςθ τθσ χριςθσ των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ,
Εκςυγχρονιςμόσ του τομζα των μεταωορϊν και
Υροϊκθςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ

Θ ςτρατθγικι «ΕΥΩΡΘ 2020» ενςωματϊνεται ςτθν Διαρκρωτικι Ρολιτικι 2014-2020 του Κοινοφ
Στρατθγικοφ Ρλαιςίου που εκωράηεται από τουσ 11 κεματικοφσ ςτόχουσ του Ξανονιςμοφ Ξοινϊν
Διατάξεων του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου (Ξαν. 1303/2013).
Ο Καν. 1303/2013 ςυμπεριλαμβάνει 5 Ταμεία τα οποία είναι: Ψο ΕΤΡΑ (Ευρωπαϊκό Ψαμείο
Υεριωερειακισ Ανάπτυξθσ), ΤΣ (Ψαμείο Χυνοχισ), ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Ξοινωνικό Ψαμείο), ΕΓΤΑΑ
(Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ψαμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ) και ΕΤΘΑ (Ευρωπαϊκό Ψαμείο Κάλαςςασ και
Αλιείασ). Ψο κάκε Ψαμείο υποςτθρίηει κεματικοφσ ςτόχουσ, ςφμωωνα με τθν αποςτολι του, ϊςτε να
ςυμβάλλει ςτθν Χτρατθγικι «Ευρϊπθ 2020». Σι 11 κεματικοί ςτόχοι εξειδικεφονται ςε επενδυτικζσ
προτεραιότθτεσ, για κάκε Ψαμείο, ςτο πλαίςιο των οποίων εξυπθρετοφνται ειδικοί ςτόχοι με τθν
υλοποίθςθ των προτεινόμενων δράςεων και ζργων.

6.2 Το ΕΤΡΑ-Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (Καν. 1301/2013)
και το ΤΣ-Ταμείο Συνοχισ (Καν. 1300/2013) ςτθρίηουν τισ παρακάτω Επενδυτικζσ
Υροτεραιότθτεσ που ζχουν ςχζςθ με το Ρεριβάλλον και τα Δάςθ:
 Επενδυτικι Ρροτεραιότθτα 1 : Υροϊκθςθ τθσ προςαρμογισ ςτθν κλιματικι αλλαγι, τθσ
πρόλθψθσ και διαχείριςθσ των κινδφνων μζςω:
α) Χτιριξθσ Επενδφςεων για τθν προϊκθςθ ςτθν κλιματικι αλλαγι, ςυμπεριλαμβανομζνων των
προςεγγίςεων που βαςίηονται ςτο οικοςφςτθμα και
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β) Υροϊκθςθ Επενδφςεων για τθν αντιμετϊπιςθ ειδικϊν κινδφνων, εξαςωαλίηοντασ τθν
ανκεκτικότθτα ςε καταςτροωζσ και αναπτφςςοντασ ςυςτιματα διαχείριςθσ καταςτροωϊν.
 Επενδυτικι Ρροτεραιότθτα 2: Διατιρθςθ και Υροςταςία του περιβάλλοντοσ και προϊκθςθ τθσ
αποδοτικισ χριςθσ των πόρων μζςω:
α) Επενδφςεων ςτον τομζα των αποβλιτων,
β) Επενδφςεων ςτον τομζα των υδάτων,
γ) Διατιρθςθσ, Υροςταςίασ, Υροϊκθςθσ και Ανάπτυξθσ τθσ ωυςικισ και πολιτιςτικισ
κλθρονομιάσ,
δ) Υροςταςίασ και Αποκατάςταςθσ τθσ βιοποικιλότθτασ και του εδάωουσ και προϊκθςθσ των
υπθρεςιϊν των οικοςυςτθμάτων μζςω του δικτφου NATURA 2000 και των «πράςινων
υποδομϊν»,
ε) Ανάλθψθσ δράςθσ για τθ βελτίωςθ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ, για τθν ανάπλαςθ των
πόλεων, αναηωογόνθςθσ και απολφμανςθσ των υποβακμιςμζνων περιβαλλοντικά εκτάςεων ,
ςτ) Υροϊκθςθ καινοτόμων τεχνολογιϊν για τθ βελτίωςθ τθσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και
τθσ αποδοτικότερθσ χριςθσ των πόρων, (αυτι θ επενδυτικι προτεραιότθτα ςτθρίηεται μόνο από
το ΕΨΥΑ),
η) Χτιριξθσ τθσ βιομθχανικισ μετάβαςθσ προσ μια οικονομία με αποδοτικι χριςθ των πόρων,
προϊκθςθσ τθσ πράςινθσ ανάπτυξθσ, τθσ οικολογικισ καινοτομίασ και τθσ διαχείριςθσ των
περιβαλλοντικϊν επιδόςεων ςτο δθμόςιο και ςτον ιδιωτικό τομζα, (αυτι θ επενδυτικι
προτεραιότθτα ςτθρίηεται μόνο από το ΕΨΥΑ).
 Επενδυτικι Ρροτεραιότθτα 3: Χτιριξθ τθσ μετάβαςθσ προσ μια οικονομία χαμθλϊν εκπομπϊν
CO2 ςε όλουσ τουσ τομείσ μζςω:
α) Υροϊκθςθσ τθσ παραγωγισ και τθσ διανομισ ενζργειασ που προζρχεται από ανανεϊςιμεσ
πθγζσ ενζργειασ,
β) Υροϊκθςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και τθσ χριςθσ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ ςτισ
επιχειριςεισ,
γ) Χτιριξθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ, τθσ ζξυπνθσ διαχείριςθσ τθσ ενζργειασ και τθσ χριςθσ
ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ ςτισ δθμόςιεσ υποδομζσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των δθμόςιων
κτθρίων και ςτον τομζα τθσ ςτζγαςθσ,
δ) τθσ ανάπτυξθσ και εωαρμογισ ζξυπνων ςυςτθμάτων διανομισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ που
λειτουργοφν ςε χαμθλά και μεςαία επίπεδα τάςθσ,
ε) Υροϊκθςθσ ςτρατθγικϊν χαμθλϊν εκπομπϊν CO2 για όλουσ τουσ τφπουσ περιοχϊν, ιδιαίτερα
για τισ αςτικζσ περιοχζσ,
ςτ) Υροϊκθςθσ τθσ ζρευνασ και τθσ καινοτομίασ ςτισ τεχνολογίεσ χαμθλϊν εκπομπϊν CO2, κακϊσ
και τθσ υιοκζτθςθσ αυτϊν,
η) Υροϊκθςθσ τθσ χριςθσ ςυμπαραγωγισ κερμότθτασ και θλεκτριςμοφ με υψθλι απόδοςθ βάςει
τθσ ηιτθςθσ για χριςιμθ κερμότθτα.

6.3 Το ΕΓΤΑΑ – Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (Καν. 1305/2013),
ενεργεί ςτα κράτθ μζλθ μζςω προγραμμάτων αγροτικισ ανάπτυξθσ. Σι προτεραιότθτεσ τθσ Ζνωςθσ
για τθν αγροτικι ανάπτυξθ τθν περίοδο 2014-2020 που αωοροφν το Υεριβάλλον και τθ Δαςοκομία
είναι οι εξισ:
 Ρροτεραιότθτα 1: Υροϊκθςθ τθσ μεταωοράσ γνϊςεων και τθσ καινοτομίασ ςτθ Γεωργία,
Δαςοκομία και τισ αγροτικζσ περιοχζσ με ζμωαςθ ςτουσ ακόλουκουσ τομείσ:
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α) Υροϊκθςθ τθσ καινοτομίασ, τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ ανάπτυξθσ τθσ βάςθσ γνϊςεων ςτισ
αγροτικζσ περιοχζσ,
β) Ενίςχυςθ των δεςμϊν μεταξφ γεωργίασ, τθσ παραγωγισ τροωίμων και τθσ δαςοπονίασ και τθσ
ζρευνασ και καινοτομίασ, ςυμπεριλαμβανομζνου του ςτόχου τθσ βελτιωμζνθσ περιβαλλοντικισ
διαχείριςθσ και αποδοτικότθτασ,
γ) Υροϊκθςθ τθσ δια βίου μάκθςθσ και τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ςτουσ τομείσ τθσ
γεωργίασ και τθσ δαςοπονίασ.
 Ρροτεραιότθτα 2: Αποκατάςταςθ, Διατιρθςθ και Ενίςχυςθ των οικοςυςτθμάτων που ςυνδζονται
με τθ γεωργία και τθ δαςοκομία με ζμωαςθ ςτουσ παρακάτω τομείσ:
α) Αποκατάςταςθ, διατιρθςθ και ενίςχυςθ τθσ βιοποικιλότθτασ, ςυμπεριλαμβανομζνων των
περιοχϊν Natura 2000, και εντόσ των περιοχϊν που αντιμετωπίηουν ωυςικά ι άλλα ειδικά
μειονεκτιματα, τθσ γεωργίασ υψθλισ ωυςικισ αξίασ και τθσ κατάςταςθσ των ευρωπαϊκϊν
τοπίων,
β) Βελτίωςθ τθσ διαχείριςθσ των υδάτων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διαχείριςθσ των
λιπαςμάτων και των ωυτοωαρμάκων,
γ) Υρόλθψθ τθσ διάβρωςθσ του εδάωουσ και βελτίωςθ τθσ διαχείριςθσ του εδάωουσ
 Ρροτεραιότθτα 3: Υροϊκθςθ τθσ αποδοτικότθτασ των πόρων και ςτιριξθ τθσ ςτροωισ προσ μια
οικονομία χαμθλϊν εκπομπϊν CO2 με ανκεκτικότθτα ςτθν αλλαγι του κλίματοσ ςτουσ τομείσ τθσ
γεωργίασ, των τροωίμων και τθσ δαςοπονίασ με ζμωαςθ ςτουσ ακόλουκουσ τομείσ:
α) Αφξθςθ τθσ αποδοτικότθτασ τθσ χριςθσ φδατοσ από τθ γεωργία,
β) Αφξθςθ τθσ αποδοτικότθτασ τθσ χριςθσ ενζργειασ ςτθ γεωργία και ςτθ μεταποίθςθ τροωίμων,
γ) Διευκόλυνςθ του εωοδιαςμοφ και τθσ χριςθσ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ, υποπροϊόντων,
αποβλιτων, υπολειμμάτων και λοιπϊν πρϊτων υλϊν εκτόσ των τροωίμων για τουσ ςκοποφσ τθσ
βιο οικονομίασ,
δ) Πείωςθ των εκπομπϊν αερίων κερμοκθπίου και αμμωνίασ από τθ γεωργία,
ε) Υροϊκθςθ τθσ διατιρθςθσ και δζςμευςθσ του CO2, ςτθ γεωργία και δαςοκομία.

6.4 Ενδεικτικόσ κατάλογοσ Μζτρων αγροτικισ ανάπτυξθσ που λαμβάνουν
ςτιριξθ και ςυμβάλλουν ςτθν διαχείριςθ και προςταςία των δαςϊν και
δαςικϊν εκτάςεων είναι τα παρακάτω:
Επενδφςεισ ςτθν ανάπτυξθ δαςικϊν περιοχϊν και ςτθ βελτίωςθ τθσ βιωςιμότθτασ των δαςϊν
Θ ςτιριξθ βάςει του παρόντοσ Πζτρου αωορά ςτα ακόλουκα:
α) ςτθ δάςωςθ και τθ δθμιουργία δαςικϊν εκτάςεων,
β) ςτθν εγκατάςταςθ γεωργοδαςοκομικϊν ςυςτθμάτων,
γ) ςτθν πρόλθψθ και ςτθν αποκατάςταςθ των ηθμιϊν ςτα δάςθ από δαςικζσ πυρκαγιζσ, ωυςικζσ
καταςτροωζσ και καταςτροωικά ωαινόμενα, ςυμπεριλαμβανομζνων των παραςίτων και των
κρουςμάτων αςκενειϊν και των απειλϊν που αωοροφν το κλίμα,
δ) ςτισ επενδφςεισ για τθ βελτίωςθ τθσ ανκεκτικότθτασ ςτθν αλλαγι του κλίματοσ και του
δυναμικοφ μετριαςμοφ τθσ, κακϊσ και τθσ περιβαλλοντικισ αξίασ των δαςικϊν
οικοςυςτθμάτων και
ε) Επενδφςεισ ςτισ δαςοκομικζσ τεχνολογίεσ και ςτθν επεξεργαςία, κινθτοποίθςθ και εμπορία
δαςικϊν προϊόντων.
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6.5 Θ Αρχιτεκτονικι του νζου ΕΣΡΑ 2014-2020
Πε βάςθ το παραπάνω κανονιςτικό πλαίςιο καταρτίςτθκε ο αναπτυξιακόσ προγραμματιςμόσ τθσ
χϊρασ για τθν περίοδο 2014-2020 που ονομάηεται Χφμωωνο Εταιρικισ Χχζςθσ (ΧΕΧ) ι νζο ΕΣΡΑ
2014-2020, το οποίο εγκρίκθκε από τθν ΕΕ ςτισ 23/5/2024 με προχπολογιςμό 26 δις. Ευρϊ
(Δθμόςια Δαπάνθ) εκ των οποίων τα 20,84 δις. Ευρϊ είναι Κοινοτικι Συνδρομι.
Πια από τισ ςτρατθγικζσ κατευκφνςεισ του νζου ΕΧΥΑ είναι θ προςταςία του περιβάλλοντοσ και
θ μετάβαςθ ςε μια οικονομία ωιλικι προσ το περιβάλλον.
Θ αρχιτεκτονικι του νζου ΕΧΥΑ, μζςω τθσ οποίασ κα υλοποιθκεί θ αναπτυξιακι ςτρατθγικι τθσ
Χϊρασ, προβλζπει 7 Ψομεακά Επιχειρθςιακά Υρογράμματα (ΕΥ) και 13 Υεριωερειακά
Επιχειρθςιακά Υρογράμματα (ΥΕΥ).

6.5.1 Συγκεκριμζνα το νζο ΕΣΡΑ κα περιλαμβάνει:
Α. Εκνικό Σκζλοσ
1. Το Ε.Ρ «Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία». Ψο πολυταμειακό αυτό
πρόγραμμα (ΕΨΥΑ & ΕΞΨ) χρθματοδοτεί δράςεισ που ενιςχφονται από το ΕΨΥΑ & ΕΞΨ και
χρθματοδοτεί κυρίωσ επενδφςεισ που αωοροφν τθν Ενζργεια, Ζρευνα και Ψεχνολογία, ΨΥΕ για τισ
επιχειριςεισ, Ψουριςμό και Υολιτιςμό, Δίκτυα Ενζργειασ, Ξατάρτιςθ, Εκπαίδευςθ, τθν
ανταγωνιςτικότθτα των επιχειριςεων, παρεμβάςεισ ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ που ζχουν άμεςθ
επίπτωςθ ςτθν ανταγωνιςτικότθτα. Σ προχπολογιςμόσ αυτοφ του προγράμματοσ είναι περίπου
3,7 δισ.
2. Το Ε.Ρ «Υποδομζσ Μεταφορϊν, Ρεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ». Ψο πρόγραμμα είναι
πολυταμειακό και πολυτομεακό (ΕΨΥΑ & ΨΧ) και χρθματοδοτεί δράςεισ μζςω των ταμείων αυτϊν
κυρίωσ βαςικζσ υποδομζσ των μεταωορϊν και του περιβάλλοντοσ και αναγκαία ζργα για τθν
προςταςία του περιβάλλοντοσ και ζργα που εκπλθρϊνουν τισ υποχρεϊςεισ που πθγάηουν από
το ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό κεκτθμζνο. Ο προχπολογιςμόσ του προγράμματοσ είναι 3, 5 δισ.
Ευρϊ. Ο Τομζασ του Ρεριβάλλοντοσ ςτο πλαίςιο του ΕΡ ΥΜΡΕΑΑ χρθματοδοτείται με 1.978,97
εκ. ευρϊ Στιριξθσ τθσ Ζνωςθσ, από τα οποία 1.838,11 εκ. ευρϊ αφοροφν ςτο Ταμείο Συνοχισ
(ΤΣ) (92,9%) και 140,86 εκ. ευρϊ αφοροφν ςτο ΕΤΡΑ (7,1%).
3. Το Ε.Ρ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ – Εκπαίδευςθ και Δια βίου Μάκθςθ» Ψο
πρόγραμμα κα είναι πολυταμειακό και μοναταμειακό (ΕΞΨ) και αποτελεί το κφριο υποςτθρικτικό
«εργαλείο» τθσ χϊρασ, κακϊσ περιλαμβάνει ολοκλθρωμζνεσ πολιτικζσ για τθ ςτιριξθ τθσ
δθμιουργίασ βιϊςιμων κζςεων απαςχόλθςθσ, τθν προϊκθςθ τθσ ενεργθτικισ ζνταξθσ ςτθν
αγορά εργαςίασ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ζνταξθσ των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και τθν
ιςχυροποίθςθ τθσ ςφνδεςθσ τθσ εκπαίδευςθσ, κατάρτιςθσ και δια βίου μάκθςθσ με τθν αγορά
εργαςίασ. Ο προχπολογιςμόσ του προγράμματοσ είναι περίπου 2,0 δισ. Ευρϊ.
4. Το Ε.Ρ «Μεταρρφκμιςθ του Δθμόςιου Τομζα» που περιλαμβάνει δράςεισ που αποςκοποφν
ςτθν ειςαγωγι μεταρρυκμίςεων μζςω και νζων Ψεχνολογιϊν και Υλθροωορικισ ςτο Δθμόςιο
τομζα. Ψο πρόγραμμα είναι πολυτομεακό και πολυταμεακό (ΕΨΥΑ & ΕΞΨ). Ο προχπολογιςμόσ
του προγράμματοσ είναι περίπου 377 εκ. ευρϊ.
5. Το Ε.Ρ «Αγροτικισ Ανάπτυξθσ». Ψο πρόγραμμα αυτό είναι μονοταμειακό και πολυτομεακό
(ΕΓΨΑΑ) και ςτοχεφει ςτθν επίτευξθ τθσ ολοκλθρωμζνθσ ανάπτυξθσ και τθσ βιϊςιμθσ
ανταγωνιςτικότθτασ του αγροτικοφ χϊρου, μζςω τθσ μετάβαςθσ ςε ζνα ιςχυρό, αειωόρο αγρο110

διατροωικό ςφςτθμα και τθσ αφξθςθσ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ των αγροτικϊν περιοχϊν. Ο
προχπολογιςμόσ του προγράμματοσ είναι 4,2 δισ. Ευρϊ.
6. Το Ε.Ρ «Αλιείασ και Κάλαςςασ» είναι μονοταμειακό (ΕΨΚΑ) και ςτοχεφει ςτθν προςταςία του
περιβάλλοντοσ και ςτθ μετάβαςθ ςε μια οικονομία ωιλικι ςτο περιβάλλον. Ο προχπολογιςμόσ
του προγράμματοσ είναι περίπου 388 εκ. Ευρϊ.
7. Το Ε.Ρ «Τεχνθτι Βοικεια», που ςτοχεφει ςτθν υποςτιριξθ και λειτουργία τθσ εωαρμογισ
όλων των Ε.Υ που χρθματοδοτοφνται από τα διαρκρωτικά ταμεία.
Β. Ρεριφερειακό Σκζλοσ
Κα υπάρχουν 13 Ρολυτομεακά και πολυταμειακά Ρεριφερειακά Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα
(ΡΕΡ), ϊςτε θ κάκε Υεριωζρεια να προωκεί αποτελεςματικά ολοκλθρωμζνεσ τοπικζσ
παρεμβάςεισ. Ψα ΥΕΥ περιλαμβάνουν Δράςεισ και Ζργα περιωερειακισ κλίμακασ και
χρθματοδοτοφνται από το ΕΨΥΑ και το ΕΞΨ. Επιπλζον, ςτα ΥΕΥ κα εκχωρθκεί θ διαχείριςθ
ςθμαντικϊν πόρων του ΨΧ για το Υεριβάλλον και κυρίωσ πόρων που κα κατευκυνκοφν ςτθν
κάλυψθ των υποχρεϊςεων τθσ χϊρασ και των περιωερειϊν που αωοροφν ςτα υγρά απόβλθτα. Ψο
τελικό αποτζλεςμα είναι οι περιωζρειεσ να διαχειρίηονται το 35% του ακροίςματοσ των πόρων
του ΕΤΡΑ, ΕΚΤ και του ΤΣ.
Υαράλλθλα ςτισ 13 Υεριωζρειεσ εκχωρείτε από το Ε.Υ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ θ διαχείριςθ
περίπου 30% των πόρων του αγροτικοφ ταμείου (ΕΓΤΑΑ).

Θ Αρχιτεκτονικι των Ρρογραμμάτων του νζου ΕΣΡΑ τθσ περιόδου 2014-2020
Τομεακά Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα
Ρ/Υ (ΔΔ) (€)
1
Ανταγωνιςτικότθτα,
3.646.378.290
Επιχειρθματικότθτα & Καινοτομία
2 Υποδομζσ Μεταφορϊν, Ρεριβάλλον
3.550.487.733
και Αειφόροσ Ανάπτυξθ
3
Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ,
2.104.926.538
Εκπαίδευςθ και δια Βίου Μάκθςθ
4
Μεταρρφκμιςθ Δθμόςιου Τομζα
377.228.417
5
Αγροτικι Ανάπτυξθ
4.223.960.793
6
Κάλαςςα και Αλιεία
388.777.914
7
Τεχνικι Βοικεια
317.612.063

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ρεριφερειακά Επιχειρθςιακά
Ρρογράμματα
Ανατολικι Μακεδονία - Κράκθ
Κεντρικι Μακεδονία
Κεςςαλία
Ιπειροσ
Δυτικι Ελλάδα
Δυτικι Μακεδονία
Στερεά Ελλάδα
Ρελοπόννθςοσ
Λόνια Νθςιά
Βόρειο Αιγαίο
Κριτθ
Αττικι
Νότιο Αιγαίο
111

Ρ/Υ (Κ.Σ) (€)
416.069.729
790.667.716
328.710.978
267.016.991
402.343.182
271.022.397
97.338.435
221.537.609
185.955.002
247.203.968
356.369.237
934.169.428
86.131.827

Ενδεικτικι Κατανομι των Ρόρων του Ταμείου Συνοχισ για το Ρεριβάλλον προσ τα ΡΕΡ
Ρεριφερειακά Επιχειρθςιακά
Ταμείο Συνοχισ (ΤΣ) (€)
Ρρογράμματα
1
Ανατολικι Μακεδονία - Κράκθ
59.821.245
2
Κεντρικι Μακεδονία
186.907.945
3
Κεςςαλία
74.387.742
4
Ιπειροσ
24.775.824
5
Δυτικι Ελλάδα
38.256.918
6
Δυτικι Μακεδονία
18.679.863
7
Στερεά Ελλάδα
69.346.782
8
Ρελοπόννθςοσ
63.794.239
9
Λόνια Νθςιά
15.001.881
10 Βόρειο Αιγαίο
11.415.546
11 Κριτθ
5.243.641
12 Αττικι
192.278.291
13 Νότιο Αιγαίο
23.519.765
ΣΥΝΟΛΟ
783.429.680
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτθν θλεκτρονικι πφλθ http://www.espa.gr, αλλά και ςτουσ
διαδικτυακοφσ τόπουσ όλων των Ωπουργείων και Υεριωερειϊν, όπου ζχουν δθμιουργθκεί ειδικοί
χϊροι που αωοροφν τθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020.

6.6 Χρθματοδότθςθ Δράςεων και Ζργων για τθν Ρροςταςία και Διαχείριςθ
Δαςϊν και Δαςικϊν Εκτάςεων
Σι Δράςεισ και τα Ζργα που αποςκοποφν ςτθν προςταςία και διαχείριςθ των Δαςϊν και Δαςικϊν
Εκτάςεων, κακϊσ και Δράςεισ που ςχετίηονται με Δάςθ και κλιματικι αλλαγι, μποροφν να
χρθματοδοτθκοφν κυρίωσ από το Ε.Υ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ, από το Ε.Υ Ωποδομζσ Πεταωορϊν,
Υεριβάλλον και Αειωόροσ Ανάπτυξθ και από όλα τα ΥΕΥ, ςτα οποία ζχουν εκχωρθκεί πόροι από το
Υρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ, αλλά και από το Ε.Υ Υεριβάλλον και Αειωόροσ ανάπτυξθ.

Ριο ςυγκεκριμζνα :
6.6.1 Το Ε.Ρ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ για τθν περίοδο 2014-2020 κα χρθματοδοτιςει τα εξισ
Υπομζτρα και Δράςεισ ςτον Δαςοκομικό τομζα:
Υπομζτρο 8.1: Δάςωςθ και Δθμιουργία Δαςικϊν Εκτάςεων
Δικαιοφχοι Στιριξθσ
Θ ςτιριξθ χορθγείται ςε δθμόςιουσ και ιδιϊτεσ καλλιεργθτζσ γθσ και ςε ενϊςεισ τουσ (δθμόςιουσ
οργανιςμοφσ ι ιδιϊτεσ) και καλφπτει το κόςτοσ εγκατάςταςθσ και τθν ετιςια πριμοδότθςθ ανά
εκτάριο, για τθν κάλυψθ τθσ απϊλειασ γεωργικοφ ειςοδιματοσ και των δαπανϊν ςυντιρθςθσ,
ςυμπεριλαμβανομζνων των πρόωρων και όψιμων κακαριςμϊν, για μζγιςτθ περίοδο 12 ετϊν. Θ
ςτιριξθ για δάςωςθ γαιϊν που ανικουν ςε δθμόςιεσ αρχζσ ι για δζνδρα ταχείασ ανάπτυξθσ
καλφπτει μόνο τισ δαπάνεσ εγκατάςταςθσ.
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Επιλζξιμεσ Δαπάνεσ
Είναι επιλζξιμεσ τόςο οι γεωργικζσ, όςο και οι μθ γεωργικζσ γαίεσ. Ψα είδθ που ωυτεφονται
προςαρμόηονται ςτισ περιβαλλοντικζσ και κλιματικζσ ςυνκικεσ τθσ περιοχισ και πλθροφν τισ
ελάχιςτεσ περιβαλλοντικζσ απαιτιςεισ.
Δεν χορθγείτε ςτιριξθ για ωφτευςθ δζνδρων περιοδικισ υλοτόμθςθσ χριςτουγεννιάτικων
δζνδρων ι δζνδρων ταχείασ ανάπτυξθσ για παραγωγι ενζργειασ.
Δράςεισ του Υπομζτρου 8.1: Δάςωςθ και Δθμιουργία Δαςικϊν Εκτάςεων
 Δράςθ 1: Υρϊτθ Δάςωςθ Γεωργικϊν Γαιϊν
 Δράςθ 2: Υρϊτθ Δάςωςθ μθ γεωργικϊν γαιϊν
 Δράςθ 3: Ενίςχυςθ ωυςικισ αναγζννθςθσ ςε δαςικοφ χαρακτιρα εκτάςεισ
 Δράςθ 4: Δάςωςθ μθ γεωργικϊν γαιϊν από Δαςικζσ Ωπθρεςίεσ ςτα μικρά νθςιά του Αιγαίου
(Ξανονιςμόσ (ΕΣΞ) 2019/93).
Υπομζτρο 8.2: Εγκατάςταςθ και ςυντιρθςθ Γεωργοδαςοκομικϊν Συςτθμάτων
Δικαιοφχοι Στιριξθσ
Θ ςτιριξθ παρζχεται ςε ιδιϊτεσ καλλιεργθτζσ γθσ, διμουσ και ενϊςεισ τουσ.
Επιλζξιμεσ Δαπάνεσ
Θ ςτιριξθ καλφπτει το κόςτοσ εγκατάςταςθσ και τθν ετιςια πριμοδότθςθ ανά εκτάριο για τθν
κάλυψθ των δαπανϊν ςυντιρθςθσ για μζγιςτθ περίοδο πζντε ετϊν.
Υπομζτρο 8.3 & 8.4: Ρρόλθψθ και Αποκατάςταςθ Ηθμιϊν ςε Δάςθ εξαιτίασ δαςικϊν
πυρκαγιϊν, φυςικϊν καταςτροφϊν και καταςτροφικϊν ςυμβάντων
Δράςεισ Υπομζτρου 8.3 (Δράςεισ Ρρόλθψθσ)
Δράςθ 1: Βελτίωςθ των ςυνκθκϊν Υρόλθψθσ για τθν αντιπυρικι προςταςία των δαςϊν και
δαςικϊν εκτάςεων
Δράςθ 2: Υρόλθψθ ηθμιϊν ςε δάςθ εξαιτίασ επιβλαβϊν οργανιςμϊν και αςκενειϊν
Δράςθ 3: Σρεινά αντιπλθμμυρικά και αντιδιαβρωτικά ζργα για τθν αποωυγι των επιπτϊςεων
πλθμμφρων
Δράςεισ Υπομζτρου 8.4 (Δράςεισ Αποκατάςταςθσ)
Δράςθ 4: Ζργα αναδάςωςθσ – Σρεινά αντιπλθμμυρικά και αντιδιαβρωτικά ζργα
αποκατάςταςθσ καμζνων εκτάςεων,
Δράςθ 5: Αποκατάςταςθ ηθμιϊν ςε δάςθ εξαιτίασ επιβλαβϊν οργανιςμϊν και αςκενειϊν
Δικαιοφχοι Στιριξθσ των Υπομζτρων 8.3 και 8.4
 Λδιϊτεσ διαχειριςτζσ γθσ
 Διαχειριςτζσ γθσ δθμόςιου τομζα
 Άλλοι ιδιϊτεσ ι δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, όπωσ κακορίηονται από το Ξ - Π
 Ενϊςεισ των ανωτζρω δικαιοφχων
Επιλζξιμεσ Δαπάνεσ των Υπομζτρων 8.3 & 8.4
 Ψθ δθμιουργία προςτατευτικϊν υποδομϊν. Για αντιπυρικζσ ηϊνεσ, θ ςτιριξθ μπορεί να
καλφπτει επίςθσ τισ ενιςχφςεισ που ςυμβάλλουν ςτο κόςτοσ ςυντιρθςθσ. Δεν παρζχεται
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ςτιριξθ για γεωργικζσ δραςτθριότθτεσ, ςε περιοχζσ ςτισ οποίεσ ζχουν αναλθωκεί
γεωργοπεριβαλλοντικζσ δραςτθριότθτεσ,
Ψοπικζσ δραςτθριότθτεσ πρόλθψθσ μικρισ κλίμακασ κατά πυρκαγιϊν ι άλλων ωυςικϊν
καταςτροωϊν, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ χριςθσ για τθ βοςκι ηϊων,
Ψθν κακιζρωςθ και βελτίωςθ εγκαταςτάςεων και επικοινωνιακοφ εξοπλιςμοφ για τθν
παρακολοφκθςθ δαςικϊν πυρκαγιϊν, παραςίτων και αςκενειϊν και
Ψθν αποκατάςταςθ του δαςικοφ δυναμικοφ που ζχει πλθγεί από πυρκαγιζσ και άλλεσ
ωυςικζσ καταςτροωζσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των παραςίτων, των αςκενειϊν, κακϊσ και
των καταςτροωικϊν ςυμβάντων που ςχετίηονται με τθν αλλαγι του κλίματοσ.

Τςον αωορά τισ προλθπτικζσ δράςεισ που αωοροφν παράςιτα και αςκζνειεσ, ο κίνδυνοσ
εμωάνιςθσ ςχετικισ αςκζνειασ πρζπει να ςτθρίηεται από επιςτθμονικζσ αποδείξεισ και να
αναγνωρίηεται από επιςτθμονικοφσ δθμόςιουσ οργανιςμοφσ. Τπου κρίνεται ςκόπιμο, πρζπει να
περιλαμβάνεται ςτο πρόγραμμα κατάλογοσ των ειδϊν οργανιςμϊν που είναι επιβλαβείσ για τα
ωυτά και μποροφν να προκαλζςουν καταςτροωι.

Υπομζτρο 8.5: Επενδφςεισ οι οποίεσ βελτιϊνουν τθν ανκεκτικότθτα και τθν περιβαλλοντικι
αξία των δαςικϊν οικοςυςτθμάτων
Δικαιοφχοι Στιριξθσ
Θ ςτιριξθ χορθγείτε ςε ωυςικά πρόςωπα, ςε ιδιϊτεσ και δθμόςιουσ δαςοκαλλιεργθτζσ και ςε
άλλουσ ωορείσ ιδιωτικοφ δικαίου και κρατικοφσ ωορείσ, κακϊσ και τισ ενϊςεισ τουσ.
Επιλζξιμεσ Δαπάνεσ
Σι επενδφςεισ αποςκοποφν ςτθν τιρθςθ των δεςμεφςεων που ζχουν αναλθωκεί για
περιβαλλοντικοφσ ςκοποφσ ι για τθν παροχι υπθρεςιϊν οικοςυςτιματοσ και / ι δεςμεφςεων
που αυξάνουν τθν αξία των δαςϊν και των δαςικϊν εκτάςεων ωσ δθμόςιου αγακοφ ςτθν εν
λόγω περιοχι, ι βελτιϊνουν το δυναμικό των οικοςυςτθμάτων για μετριαςμό τθσ αλλαγισ του
κλίματοσ, χωρίσ να αποκλείονται τα μακροπρόκεςμα οικονομικά οωζλθ.

Υπομζτρο 8.6: Επενδφςεισ ςε δαςοκομικζσ τεχνολογίεσ και ςτθν επεξεργαςία, κινθτοποίθςθ
και εμπορία δαςικϊν προϊόντων.
Δικαιοφχοι Στιριξθσ
Θ ςτιριξθ χορθγείτε ςε ιδιϊτεσ δαςοκαλλιεργθτζσ, ςε διμουσ και ςε ενϊςεισ τουσ, κακϊσ και
ςε ΠΠΕ για επενδφςεισ ενίςχυςθσ του δαςοκομικοφ δυναμικοφ ι ςχετικζσ με τθν επεξεργαςία,
τθν κινθτοποίθςθ και εμπορία που δθμιουργοφν προςτικζμενθ αξία για τα δαςοκομικά
προϊόντα. Χτα μικρά νθςιά του Αιγαίου Υελάγουσ κατά τθν ζννοια του Ξανονιςμοφ (ΕΣΞ) αρικ.
2019/93, θ ενίςχυςθ μπορεί επίςθσ να χορθγείτε ςε επιχειριςεισ που δεν είναι ΠΠΕ.
Επιλζξιμεσ Δαπάνεσ
 Σι επενδφςεισ που ςχετίηονται με τθ βελτίωςθ τθσ οικονομικισ αξίασ των δαςϊν πρζπει να
είναι αιτιολογθμζνεσ ςε ςχζςθ με τισ αναμενόμενεσ βελτιϊςεισ ςε δάςθ ςε μια ι
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περιςςότερεσ εκμεταλλεφςεισ και μποροφν να περιλαμβάνουν επενδφςεισ ςε μθχανιματα
και πρακτικζσ ςυγκομιδισ που είναι ωιλικά προσ το ζδαωοσ και πόρουσ.
 Σι επενδφςεισ που αωοροφν τθ χριςθ ξυλείασ ωσ πρϊτθσ φλθσ ι πθγι ενζργειασ
περιορίηονται ςε όλεσ τισ εργαςίεσ εκμετάλλευςθσ που προθγοφνται τθσ βιομθχανικισ
μεταποίθςθσ.
Υπομζτρο 12.2 : Ενιςχφςεισ ςτο πλαίςιο του Natura 2000 ςε Δάςθ
Δικαιοφχοι Στιριξθσ
Θ ςτιριξθ χορθγείτε ςε ιδιϊτεσ δαςοκαλλιεργθτζσ και ςε ενϊςεισ ιδιωτϊν δαςοκαλλιεργθτϊν.
Χε δεόντωσ αιτιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ μπορεί επίςθσ να χορθγείτε και ςε άλλουσ διαχειριςτζσ
γθσ.
Επιλζξιμεσ Δαπάνεσ
Θ ςτιριξθ βάςει του παρόντοσ μζτρου παρζχεται ετθςίωσ και ανά εκτάριο δάςουσ,
προκειμζνου μα αποηθμιωκοφν οι δικαιοφχοι για τισ πρόςκετεσ δαπάνεσ και για τθν απϊλεια
ειςοδιματοσ που απορρζουν από τα μειονεκτιματα των ςχετικϊν περιοχϊν, τα οποία
ςχετίηονται με τθν εωαρμογι τθσ Σδθγίασ 92/43/ΕΣΞ και τθσ Σδθγίασ 2009/147/ΕΞ και τθσ
Σδθγίασ πλαίςιο για τα φδατα.
Υπομζτρο 15: Δαςοπεριβαλλοντικζσ και κλιματικζσ υπθρεςίεσ και διατιρθςθ των Δαςϊν
Δικαιοφχοι Στιριξθσ
Θ ςτιριξθ ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Πζτρου, χορθγείτε ανά εκτάριο ςε δθμόςιουσ και ιδιϊτεσ
κατόχουσ δαςϊν, κακϊσ και ςε άλλουσ ωορείσ ιδιωτικοφ δικαίου και κρατικοφσ ωορείσ και ςτισ
ενϊςεισ τουσ που αναλαμβάνουν, ςε εκελοντικι βάςθ, να εκτελοφν πράξεισ που ςυνίςταται
ςτθν ανάλθψθ μιασ ι περιςςοτζρων δαςοπεριβαλλοντικϊν και κλιματικϊν δεςμεφςεων.
Χε περίπτωςθ κρατικϊν δαςϊν, θ ςτιριξθ μπορεί να χορθγείτε μόνο εάν διαχειριςτισ του
δάςουσ είναι ιδιωτικόσ ωορζασ ι διμοσ.
Επιλζξιμεσ Δαπάνεσ
 Σι ενιςχφςεισ καλφπτουν μόνο τισ δεςμεφςεισ εκείνεσ που υπερβαίνουν τισ ςχετικζσ
υποχρεωτικζσ απαιτιςεισ που επιβάλλει ο εκνικόσ νόμοσ περί δαςοπονίασ ι άλλο
ςχετικό εκνικό νομοκετικό κείμενο.
 Σι ενιςχφςεισ αποηθμιϊνουν τουσ δικαιοφχουσ για το ςφνολο ι μζροσ των πρόςκετων
δαπανϊν και τθσ απϊλειασ ειςοδιματοσ εξαιτίασ των δεςμεφςεων που ανελιωκθςαν.
 Θ ςτιριξθ μπορεί να χορθγείτε ςε δθμόςιουσ και ιδιωτικοφσ ωορείσ για τθ διατιρθςθ
και προϊκθςθ των δαςικϊν γενετικϊν πόρων.
Υπομζτρο 16.8: Στιριξθ για εκπόνθςθ διαχειριςτικϊν ςχεδίων δαςϊν ι ιςοδφναμων μζςων.
Θ Δράςθ αυτι ςτθρίηει τθ ςυνεργαςία μεταξφ διάωορων εμπλεκόμενων Φορζων για τθν
εκπόνθςθ διαχειριςτικϊν ςχεδίων δαςϊν ι ιςοδφναμων μζςων.
Δικαιοφχοι Στιριξθσ
Θ ενίςχυςθ ςτο πλαίςιο του μζτρου αυτοφ χορθγείτε προκειμζνου να προωκθκοφν μορωζσ
ςυνεργαςίασ ςτισ οποίεσ ςυμμετζχουν τουλάχιςτον δφο Φορείσ όπωσ:
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α) Πορωζσ ςυνεργαςίασ μεταξφ διαωορετικϊν Φορζων του αγροτικοφ τομζα, τθσ τροωικισ
αλυςίδασ και τθσ δαςοπονίασ (ενϊςεων παραγωγϊν, ςυνεταιριςμϊν, δι’ επαγγελματικϊν
οργανϊςεων κ.α.),
β) Χυςπειρϊςεισ (Clusters) και δίκτυα,
γ) Επιχειρθςιακζσ ομάδεσ των Ευρωπαϊκϊν Χυμπράξεων Ξαινοτομίασ
Τα ποςά και τα ποςοςτά ςτιριξθσ για το κάκε Υπομζτρο και Δράςθ υπάρχουν ςτο Υαράρτθμα II
του Ξανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1305/2013 για τθ ςτιριξθ τθσ αγροτικισ ανάπτυξθσ από το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ψαμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΕΓΨΑΑ).
Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ για το πρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΡΑΑ) και τον Κανονιςμό
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (1305/2013), ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ ΡΑΑ του
Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Τροφίμων
http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?obj=94a5786ab77da70f

6.6.2 Το Ε.Ρ Υποδομζσ Μεταφορϊν, Ρεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ (ΥΜΡΕΑΑ)
μπορεί να χρθματοδοτιςει Δράςεισ και Ζργα που ςχετίηονται με τθν προςταςία και διαχείριςθ των
δαςϊν και δαςικϊν εκτάςεων μζςα από τισ επενδυτικζσ προτεραιότθτεσ των Αξόνων
Υροτεραιότθτασ, όπωσ:

Άξονας Προτεραιότητας (ΑΠ) 11: «Εφαρμογι ςτρατθγικϊν προςαρμογισ ςτθν
κλιματικι αλλαγι, τθσ πρόλθψθσ και διαχείριςθσ κινδφνων»,
Οι Επενδυτικζσ Ρροτεραιότθτεσ (ΕΡ) ςε αυτόν τον Άξονα είναι:
11.α.

Στιριξθ των επενδφςεων για τθν προςαρμογι ςτθν κλιματικι
ςυμπεριλαμβανομζνων των προςεγγίςεων που βαςίηονται ςτο οικοςφςτθμα.

αλλαγι,

Δράςεισ που πρόκειται να υποςτθριχκοφν ςτο πλαίςιο αυτισ τθσ ΕΡ (11.α) και ςχετίηονται με τθν
προςταςία και διαχείριςθ των δαςϊν είναι:



Δράςθ 1: Πελζτεσ για τισ επιπτϊςεισ και τθν προςαρμογι ςτθν κλιματικι αλλαγι,
Δράςθ 3: Ενίςχυςθ τθσ προςαρμοςτικότθτασ των οικοςυςτθμάτων, τθσ βιοποικιλότθτασ και
των δαςϊν,

11.β Ρροϊκθςθ επενδφςεων για τθν αντιμετϊπιςθ ειδικϊν κινδφνων, εξαςφαλίηοντασ τθν
ανκεκτικότθτα ςε καταςτροφζσ και αναπτφςςοντασ ςυςτιματα καταςτροφϊν
Δράςεισ που πρόκειται να υποςτθριχκοφν ςτο πλαίςιο αυτισ τθσ ΕΡ (11.β) και ςχετίηονται με τθν
προςταςία και διαχείριςθ των δαςϊν είναι:
Δράςθ 1: Ανάπτυξθ και εωαρμογι μζτρων πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ ωυςικϊν καταςτροωϊν

Άξονας Προτεραιότητας (ΑΠ) 12: «Αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ με τθ διατιρθςθ και
προςταςία του περιβάλλοντοσ και προϊκθςθ τθσ αποδοτικότθτασ των πόρων»
Οι επενδυτικζσ προτεραιότθτεσ αυτοφ του ΑΡ 12 που ςχετίηονται με τθν προςταςία και διαχείριςθ
των δαςϊν είναι:
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12.α Ρροςταςία και αποκατάςταςθ τθσ βιοποικιλότθτασ και του εδάφουσ και προϊκθςθσ των
υπθρεςιϊν των οικοςυςτθμάτων μζςω και του δικτφου Natura 2000 και των «πράςινων
υποδομϊν»,
Δράςεισ που πρόκειται να υποςτθριχκοφν ςτο πλαίςιο αυτισ τθσ ΕΡ (12.α) και ςχετίηονται με τθν
προςταςία και διαχείριςθ των δαςϊν είναι:
Δράςθ 1: Σλοκλιρωςθ του Εκνικοφ Χυςτιματοσ Υροςτατευόμενων Υεριοχϊν και διαχειριςτικϊν
δομϊν περιοχϊν Natura 2000,
Δράςθ 2: Εποπτεία, Υαρακολοφκθςθ και Χχεδιαςμόσ τθσ διαχείριςθσ των περιοχϊν Natura 2000,
Δράςθ 3: Σργάνωςθ και λειτουργία ςυςτιματοσ ερμθνείασ περιβάλλοντοσ – Δράςεισ ενθμζρωςθσ
και ευαιςκθτοποίθςθσ για τθν βιοποικιλότθτα και τισ περιοχζσ Natura 2000,
Δράςθ 4: Χχζδια διαχείριςθσ οικοτόπων / ειδϊν και εωαρμογισ τθσ διαχείριςθσ για τθν μετριςιμθ
βελτίωςθ τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ,
Δράςθ 5: Δράςεισ αναβάκμιςθσ τθσ λειτουργίασ και οργάνωςθσ τθσ διαχείριςθσ των Ηωνϊν Ειδικισ
Υροςταςίασ (ΗΕΥ),
Δράςθ 6: Διαχειριςτικά μζτρα για μείωςθ των επιπτϊςεων από τα ειςβάλλοντα είδθ.
Δράςθ 7:
 Δράςεισ προςταςίασ δαςικϊν εκτάςεων / ωυςικοφ περιβάλλοντοσ, και ευαιςκθτοποίθςθσ
του κοινοφ,
 Εωαρμογι του Ξανονιςμοφ 995/2010 και 2173/2005 (FLEGT),
 Εκνικά και Υεριωερειακά Χυςτιματα και Πθτρϊα, ιδίωσ ςτο πλαίςιο του Ξανονιςμοφ (ΕΕ)
995/2010,
 Δράςεισ δικτφωςθσ, ωορζων και ευαιςκθτοποίθςθσ του γενικοφ και ειδικοφ πλθκυςμοφ ςε
ηθτιματα πυροπροςταςίασ και αςωάλειασ (ςε ςυνδυαςμό με δράςεισ ΕΓΨΑΑ ςε κζματα
αγροτικισ αςωάλειασ και παραβάςεων, ωυτουγείασ, λακρουλοτόμθςθσ κ.λπ.).
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για το Ε.Ρ «Υποδομζσ, Μεταφορϊν, Ρεριβάλλον και Αειφόροσ
Ανάπτυξθ» ςτισ ιςτοςελίδεσ των ΕΔΑ Μεταφορϊν και ΕΥΔ ΕΡΡΕΑΑ
www.epep.gr/content/diavouleusi_2014_2020 και http://www.epper.gr/el/Pages/Default.aspx

6.6.3 Τα 13 ΡΕΡ κα χρθματοδοτιςουν ολοκλθρωμζνεσ τοπικζσ παρεμβάςεισ και κα
χρθματοδοτιςουν δράςεισ που ςυνδζονται με τθν προςταςία και διαχείριςθ των δαςϊν και δαςικϊν
εκτάςεων και οι οποίεσ κα είναι ςυμπλθρωματικζσ των δράςεων και ζργων που ςτθρίηονται από το
Ε.Υ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και το Ε.Υ. ΩΠΥΕΦΑΑ (τομζασ Υεριβάλλοντοσ).
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτθν θλεκτρονικι πφλθ http://www.espa.gr, αλλά και ςτουσ
διαδικτυακοφσ τόπουσ όλων των Υπουργείων και των 13 Ρεριφερειϊν, όπου ζχουν δθμιουργθκεί
ειδικοί χϊροι που αφοροφν τθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020.

6.6.4 Ρρογράμματα Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ για τθν περίοδο 2014-2020
Θ ευρωπαϊκι εδαωικι ςυνεργαςία (ΕΕΧ) ςε επίπεδα Ξρατϊν Πελϊν τθσ ΕΕ υλοποιείτε μζςω
προγραμμάτων διαςυνοριακισ, διακρατικισ και διαπεριωερειακισ ςυνεργαςίασ, με ςκοπό τθν
επίτευξθ μεγαλφτερου βακμοφ εδαωικισ ολοκλιρωςθσ και ενίςχυςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ
πολιτικισ για τθ ςυνοχι. Ψα προγράμματα αυτά χρθματοδοτοφνται από το Ευρωπαϊκό Ψαμείο
Υεριωερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΨΥΑ).
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Επιπλζον υπάρχουν προγράμματα διαςυνοριακισ ςυνεργαςίασ που χρθματοδοτοφνται από
διαφορετικά μζςα χρθματοδότθςθσ (Μζςο Ρρο ενταξιακισ Βοικειασ II (IPA II) και Ευρωπαϊκό Μζςο
Γειτνίαςθσ – ENI) και εωαρμόηεται από κοινοφ με τα Ξράτθ Πζλθ και ςε γειτονικζσ περιοχζσ εκτόσ τθσ
ΕΕ, είναι ιδιαίτερα ςθμαντικόσ παράγοντασ, ιδιαίτερα ςθμαντικόσ, για τον προςδιοριςμό του
πλαιςίου και κατά ςυνζπεια τθν εξεφρεςθ ςτρατθγικϊν επιλογϊν, που ςε ςυνδυαςμό με τισ διμερείσ
εξωτερικζσ ςχζςεισ των κρατϊν που μετζχουν, κακορίηουν το γενικό πλαίςιο τθσ «γεωπολιτικισ»
ςτρατθγικισ τθσ χϊρασ.

Τα Ρρογράμματα Ευρωπαϊκισ Συνεργαςίασ τθσ Ρρογραμματικισ Ρεριόδου 2014-2020, που
μποροφν ςε ζνα ευρφτερο πλαίςιο κεματικϊν προτεραιοτιτων να χρθματοδοτιςουν και
δράςεισ / ζργα προςταςίασ και διαχείριςθσ των δαςϊν και δαςικϊν εκτάςεων είναι:
 Το Διακρατικό MED
Σι κοινζσ ανάγκεσ, προβλιματα και προοπτικζσ ςτον ευρωμεςογειακό χϊρο, τεκμθριϊνουν τθ
ςκοπιμότθτα ςυνεργαςίασ ςε όλα ςχεδόν τα πεδία παρζμβαςθσ τθσ πολιτικισ ςυνοχισ. Θ προςταςία
του ευαίςκθτου καλάςςιου περιβάλλοντοσ ςε ςυνδυαςμό με τθν πρόλθψθ των κινδφνων τθσ
κλιματικισ αλλαγισ (ερθμοποίθςθσ, διαχείριςθσ υδάτων, πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ δαςικϊν
πυρκαγιϊν) είναι τα κφρια προβλιματα ςτα οποία αναμζνεται να εςτιαςτεί το πρόγραμμα,
ςυμβάλλοντασ ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ.
 Το Διακρατικό Αδριατικισ Λονίου
Ψο αντίςτοιχο πρόγραμμα κα κακοριςτεί από τθν υπο διαμόρωωςθ Πακροπεριωερειακι Χτρατθγικι
για τθν περιοχι τθσ Αδριατικισ – Λονίου με ςτόχο τθν προϊκθςθ βιϊςιμθσ οικονομικισ και
κοινωνικισ ανάπτυξθσ βελτιϊνοντασ τθν ανταγωνιςτικότθτα και προωκϊντασ τθν προςταςία του
περιβάλλοντοσ και των καλάςςιων και παράκτιων οικοςυςτθμάτων.
 Το Διαςυνοριακό MED ENI CBC
Θ ενίςχυςθ του πολιτιςτικοφ διαλόγου και τθσ προςζγγιςθσ με ςτόχο τθν ειρινθ και τθν αςωάλεια
ςτθν περιοχι τθσ Πεςογείου, αποτελεί τον κφριο ςκοπό του ΕΡΛ και κατά ςυνζπεια βαςικό κεματικό
ςτόχο του διαςυνοριακοφ προγράμματοσ «Πεςογειακι Οεκάνθ ΕΡΛ». Για τθν επίτευξθ των ςτόχων
του ΕΡΛ ιδιαίτερθ βαρφτθτα κα πρζπει να δοκεί ςτθ διαχείριςθ των υδάτων και ςτθν καταπολζμθςθ
τθσ ερθμοποίθςθσ, κακϊσ αποτελοφν τομείσ γεωπολιτικισ ςθμαςίασ και μπορεί να αποτελζςουν
πθγι εντάςεων ςτθν περιοχι μεςοπρόκεςμα.
 Το Διαπεριφερειακό INTERREG EUROPE
Ψο πρόγραμμα INTERREG EUROPE προβλζπεται να υλοποιιςει παρεμβάςεισ ςτουσ τομείσ τθσ
καινοτομίασ, τθσ ζρευνασ και τθσ τεχνολογικισ ανάπτυξθσ, τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των
Πικρομεςαίων Επιχειριςεων, τθσ μεταςτροωισ προσ τθν οικονομία χαμθλϊν εκπομπϊν αερίων
κερμοκθπίου ςε όλουσ τουσ τομείσ και τθσ προςταςίασ περιβάλλοντοσ, ϊςτε να ςυμβάλλει
αποτελεςματικά ςτθν ανταγωνιςτικότθτα τθσ Ευρωπαϊκισ οικονομίασ.
 Το Διακρατικό BALKAN MEDITERRANEAN
Ψο νζο πρόγραμμα BALKAN MEDITERRANEAN ζρχεται να ενιςχφςει τουσ ιδθ υπάρχοντεσ δεςμοφσ
ςυνεργαςίασ μεταξφ των περιωερειϊν τθσ περιοχισ και να προωκιςει τθν οικονομικι, κοινωνικι,
περιβαλλοντικι και κεςμικι ςυνοχι μζςω τθσ βελτίωςθσ τθσ κοινωνικο - οικονομικισ
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ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ κεςμικισ επάρκειασ ςτθν ευρφτερθ περιοχι. Σι άξονεσ γφρω από τουσ
οποίουσ κα κινθκεί είναι θ προςβαςιμότθτα, θ επιχειρθματικότθτα και το περιβάλλον, με ζμωαςθ
ςτθ διαχείριςθ των υδάτινων πόρων. Χτο πρόγραμμα ςυμμετζχουν τα κράτθ μζλθ Ελλάδα,
Βουλγαρία και Ξφπροσ και οι χϊρεσ προενταξιακοφ κακεςτϊτοσ Αλβανία και πρϊθν Γιουγκοςλαβικι
Δθμοκρατία τθσ Πακεδονίασ ( πΓΔΠ) .

Τα Διμερι Διαςυνοριακά Ρρογράμματα ΕΕΣ
Χτόχοσ για τθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020 είναι θ ςυνζχιςθ τθσ ςυνεργαςίασ τθσ χϊρασ,
τόςο με τα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ που γειτνιάηουν με τθν Ελλάδα, μζςω των προγραμμάτων που
χρθματοδοτοφνται από το ΕΨΥΑ, «Ελλάδα – Βουλγαρία», «Ελλάδα – Λταλία» και «Ελλάδα – Ξφπροσ»,
όςο και θ εμβάκυνςθ τθσ ςυνεργαςίασ με τισ γείτονεσ, προσ ζνταξθ ςτθν ΕΕ, χϊρεσ μζςω των
προγραμμάτων που χρθματοδοτοφνται από το «Πζςο Υροενταξιακισ Βοικειασ II – IPA II», «Ελλάδα
– Αλβανία IPA CBC» και «Ελλάδα – πρϊθν Γιουγκοςλαβικι Δθμοκρατία τθσ Πακεδονίασ ( πΓΔΠ) .
Σι ςτρατθγικοί τομείσ ςυνεργαςίασ που αναδείχκθκαν με τισ παραπάνω χϊρεσ διαμορωϊνονται ανά
πρόγραμμα ωσ εξισ:

Ελλάδα – Βουλγαρία
 Υροςταςία, διαχείριςθ και προϊκθςθ περιβαλλοντικϊν πόρων,
 Χυνεργαςία και δικτφωςθ ςε ηθτιματα υγείασ και κοινωνικισ πρόνοιασ,
 Ωποςτιριξθ και ανάδειξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ – Ωποςτιριξθ προπαραςκευαςτικϊν
δράςεων εν όψει τθσ ανοικτισ αγοράσ εργαςίασ,
 Ενκάρρυνςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και δράςεισ για τθν αναδιάρκρωςθ τθσ οικονομίασ

Ελλάδα – Ξφπροσ
 Ενζργεια
 Πεταωορζσ – Ραυτιλία
 Αςωάλεια

Ελλάδα – Λταλία
 Ενίςχυςθ τθσ διάδραςθσ μεταξφ ερευνθτικϊν / καινοτομικϊν ινςτιτοφτων, ΠΠΕ και δθμοςίων
αρχϊν,
 Βελτίωςθ των δικτφων και υπθρεςιϊν μεταωορϊν, πλθροωοριϊν και επικοινωνίασ,
 Αξιοποίθςθ και βελτίωςθ τθσ από κοινοφ προςταςίασ και διαχείριςθσ ωυςικϊν πόρων και
πρόλθψθ ωυςικϊν και τεχνολογικϊν κινδφνων με ζμωαςθ ςτο καλάςςιο και παράκτιο χϊρο.

Ελλάδα – Αλβανία IPA II CBC
 Ωποδομζσ για διαςυνοριακι προςβαςιμότθτα,
 Υροϊκθςθ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ και του Ψουριςμοφ,
 Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ και προϊκθςθ τθσ αποδοτικότθτασ των πόρων

Ελλάδα – πΓΔΠ II CBC
 Υροϊκθςθ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ,
 Υροςταςία του Υεριβάλλοντοσ με ςτόχευςθ ςτουσ υδατικοφσ πόρουσ και ςτθν εξοικονόμθςθ
ενζργειασ, κακϊσ και ςτθν προϊκθςθ τθσ αποδοτικότθτασ των πόρων.
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Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα προγράμματα Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ
ςτισ ιςτοςελίδεσ
http://www.espa.gr/el/pages/staticEuropeanTerritorialCooperationProgrammes.aspx ,
http://www.espa.gr/el/Pages/staticGreeceBulgariaProgramme.aspx
,
http://www.espa.gr/el/Pages/staticGreeceItalyProgramme.aspx
,
http://www.espa.gr/el/Pages/staticGreeceCyprusProgramme.aspx
,
http://www.espa.gr/el/Pages/staticGreeceAlbaniaProgramme.aspx
,
http://www.espa.gr/el/Pages/staticGreeceAlbaniaProgramme.aspx
,
http://www.espa.gr/el/Pages/staticAdriaticProgramme.aspx
,
http://www.espa.gr/el/Pages/staticMediterraneanSeaBasinProgramme.aspx,
http://www.espa.gr/el/Pages/staticMEDAProgramme.aspx
,
http://www.espa.gr/el/Pages/staticSoutheastEuropeAreaProgramme.aspx
,
http://www.espa.gr/el/Pages/staticINTERREGIVC.aspx,
http://www.espa.gr/el/Pages/staticBlackSeaProgramme.aspx

6.6.5 LIFE 2014-2020
Ψο πρόγραμμα LIFE είναι το χρθματοδοτικό μζςο τθσ ΕΕ για το περιβάλλον. Ψο LIFE ςυμβάλλει ςτθν
αειωόρο ανάπτυξθ και ςτθν επίτευξθ των ςκοπϊν και ςτόχων τθσ ςτρατθγικισ Ευρϊπθ 2020, ςτθρίηει
τθν εωαρμογι του 7ου Υρογράμματοσ Δράςθσ για το Υεριβάλλον και άλλεσ ςτρατθγικζσ και ςχζδια τθσ
ΕΕ για το περιβάλλον και για το κλίμα. Πζςω του προγράμματοσ LIFE χρθματοδοτοφνται μζτρα και
ζργα με ευρωπαϊκι προςτικζμενθ αξία για τα κράτθ μζλθ.
Χτο πρόγραμμα LIFE για τθν επόμενθ περίοδο χρθματοδότθςθσ 2014-2020, κακιερϊνονται δφο
υποπρογράμματα, το πρϊτο για το Υεριβάλλον και το δεφτερο για τθν Ξλιματικι Δράςθ.
Σ προχπολογιςμόσ για τθν περίοδο αυτι ανζρχεται ςε 3,4 δισ. Ευρϊ.
Το ςκζλοσ «Ρεριβάλλον» του νζου προγράμματοσ (75% του προχπολογιςμοφ) καλφπτει τρείσ τομείσ
προτεραιότθτασ:
 Υεριβάλλον και Αποδοτικότθτα των πόρων
 Φφςθ και Βιοποικιλότθτα
 Υεριβαλλοντικι Διακυβζρνθςθ και Υλθροωόρθςθ
και το ςκζλοσ «Δράςθ για το Κλίμα» (25% του προχπολογιςμοφ) καλφπτει:
 Πετριαςμό τθσ κλιματικισ αλλαγισ
 Υροςαρμογι ςτθν κλιματικι αλλαγι
 Ξλιματικι Διακυβζρνθςθ και Υλθροωόρθςθ
Ψο πρόγραμμα LIFE εκτόσ από τα «παραδοςιακά ζργα», όπωσ ζργα πιλοτικά (καινοτόμα), επίδειξθσ,
βζλτιςτων πρακτικϊν, ζργα πλθροωόρθςθσ, ευαιςκθτοποίθςθσ και διάδοςθσ, περιλαμβάνει επίςθσ
και μια νζα κατθγορία ζργων τα ολοκλθρωμζνα ζργα, ςτρατθγικζσ και ζργα για το περιβάλλον ι το
κλίμα, τα οποία κα λειτουργοφν ςε εκτεταμζνθ εδαωικι κλίμακα και που κα χρθματοδοτοφνται από
κοινοφ με τουλάχιςτον μια ακόμθ ςχετικι χρθματοδοτικι πθγι.
Ψουλάχιςτον 55% του ποςοφ, που προορίηεται για επιδοτιςεισ δράςεισ ςτο πλαίςιο ζργων για το
περιβάλλον, κα χορθγείτε ςε μζτρα ςτιριξθσ τθσ διατιρθςθσ τθσ ωφςθσ και βιοποικιλότθτασ. Ψο
μζγιςτο ποςό χρθματοδότθςθσ για όλα τα ζργα κατά τθν πρϊτθ διάρκεια του προγράμματοσ (2014120

2017) ανζρχεται ζωσ το 60% των επιλζξιμων δαπανϊν και για τθν δεφτερθ περίοδο (2018-2020) ζωσ
το 55%.
Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΕ http://ec.europa.eu/environment/life/
Τθν πρόςκλθςθ τθσ ΕΕ για το πρόγραμμα
LIFE 2014 κα το βρείτε
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm

ςτο

6.6.6 ΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ – ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΘΣ
ΑΛΛΑΓΘΣ (ΥΡΕΚΑ)
Χκοπόσ του Υράςινου Ψαμείου (ΥΨ) είναι θ ενίςχυςθ τθσ ανάπτυξθσ μζςω τθσ προςταςίασ του
περιβάλλοντοσ με τθν διαχειριςτικι, οικονομικι και τεχνικι και χρθματοπιςτωτικι υποςτιριξθ
προγραμμάτων, μζτρων, παρεμβάςεων και ενεργειϊν που αποβλζπουν ςτθν ανάδειξθ και
αποκατάςταςθ του περιβάλλοντοσ και τθ ςτιριξθ τθσ περιβαλλοντικισ πολιτικισ τθσ χϊρασ.
Ψο ΥΨ μπορεί να χρθματοδοτεί προγράμματα που καταρτίηονται από το ΩΥΕΞΑ ι άλλα Ωπουργεία και
τουσ εποπτευόμενουσ οργανιςμοφσ τουσ, αποκεντρωμζνεσ γενικζσ διοικιςεισ, οργανιςμοφσ τοπικισ
αυτοδιοίκθςθσ, νομικά πρόςωπα του ευρφτερου δθμόςιου τομζα, όπωσ αυτόσ οριοκετείτε από τισ
διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 1256/1982 και ςωματεία ι άλλθσ μορωισ ενϊςεισ νομικϊν ι ωυςικϊν
προςϊπων, τα οποία ςτοχεφουν ςφμωωνα με τουσ καταςτατικοφσ τουσ ςκοποφσ ςτθν προςταςία,
αναβάκμιςθ και αποκατάςταςθ του περιβάλλοντοσ.
Ψο ΥΨ του ΩΥΕΞΑ χρθματοδοτεί δράςεισ και ζργα προςταςίασ και αναβάκμιςθσ των δαςϊν και
δαςικϊν εκτάςεων τθσ χϊρασ, κακϊσ και ζργα πρόλθψθσ και αποκατάςταςθσ των καμζνων δαςικϊν
εκτάςεων. Ενδεικτικό είναι το χρθματοδοτικό πρόγραμμα του ΥΨ «Υροςταςία και Αναβάκμιςθ Δαςϊν
2013- 2014», που είχε ωσ ςκοπό τθ χρθματοδότθςθ ζργων και δράςεων προςταςίασ και αναβάκμιςθσ
των δαςϊν και δαςικϊν εκτάςεων, κακϊσ και τθ βελτίωςθ τθσ οικολογικισ και κοινωνικισ τουσ αξίασ,
που ςτοχεφουν ςτθν ανάπτυξθ και αειωορικι διαχείριςθ των δαςικϊν οικοςυςτθμάτων.
Το πρόγραμμα εξειδικεφεται ςε Άξονεσ, Μζτρα και Δράςεισ όπωσ:
ΑΡ 1: Αντιπυρικι προςταςία δαςϊν και δαςικϊν εκτάςεων
Πζτρο 1: Υρολθπτικά Πζτρα και αντιπυρικι προςταςία των δθμόςιων δαςϊν και δαςικϊν εκτάςεων
ΑΡ 2: Ρροςταςία και Διαχείριςθ δθμόςιων δαςϊν και δαςικϊν εκτάςεων
Πζτρο 1: Διαχείριςθ δθμόςιων δαςϊν
Πζτρο 2: Βελτίωςθ Ωποδομϊν Υρόλθψθσ λακροχλοτομιϊν
Πζτρο 3: Αγορά ι απαλλοτρίωςθ δαςϊν και εκτάςεων που βρίςκονται εντόσ δαςϊν
ΑΡ 3: Αποκατάςταςθ Δαςοκομικοφ Δυναμικοφ
Πζτρο 1: Αντιδιαβρωτικι και αντιπλθμμυρικι προςταςία καμζνων δαςϊν και ειδικότερα λεκανϊν
απορροισ δαςϊν και δαςικϊν εκτάςεων.
Πζτρο 2: Ξαλλιζργεια δαςικϊν ωυτωρίων και ςποροςυλλογι
ΑΡ4: Ανάπτυξθ Δαςοπονίασ και προςταςίασ άγριασ πανίδασ και χλωρίδασ
Πζτρο 1: Ανάπτυξθ κθραματοπονίασ και ιχκυοπονίασ ορεινϊν υδάτων
Πζτρο 2: Υροςταςία άγριασ πανίδασ και των βιοτόπων τθσ
Πζτρο 3: Ωποςτιριξθ του αντικειμζνου τθσ Δαςοπροςταςίασ
Πζτρο 4: Διατιρθςθ τθσ υγείασ και τθσ ηωτικότθτασ των δαςικϊν οικοςυςτθμάτων
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ΑΡ 5: Βελτίωςθ τθσ οικολογικισ και κοινωνικισ αξίασ των Δαςϊν
ΑΡ 6: Εφαρμοςμζνθ Ζρευνα
ΑΡ 7: Ζργα και εργαςίεσ των υπθρεςιϊν τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Ανάπτυξθσ και Ρ.Δ & Φ.Ρ
ΑΡ 8: Τεχνικι βοικεια ΧΡ και χρθματοδότθςθ ςυνεχιηόμενων ζργων και ανειλθμμζνων
υποχρεϊςεων ζργων που είχαν ενταχκεί ςτο Ρρόγραμμα του ΡΤ.
Ρεριςςότερεσ
πλθροφορίεσ
ςτθν
ιςτοςελίδα
του
Ρράςινου
Ταμείου
http://www.prasinotameio.gr/index.php/el/programmata-kai-dikaiouxoi/2-uncategorised/110dash-2013
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7:
ΡΕΤΥΧΘΜΕΝΑ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ – ΚΑΛΕΣ ΡΑΚΤΙΚΕΣ

7.1 1o Ραράδειγμα Καλισ Ρρακτικισ: Τα ζργα αποκατάςταςθσ του
Αρχαιολογικοφ και ευρφτερου τοπίου τθσ Ολυμπίασ

Σο παρόν αποτελεί μερικι ανατφπωςθ τθσ ειςιγθςθσ:
Γεϊργιοσ Καρζτςοσ, Ακανάςιοσ Μπουρλζτςικασ, Κωνςταντίνα Σςαγκάρθ, Νίκοσ Προφτςοσ, Γιϊργοσ Μάντακασ
και Γιϊργοσ Μπαλοφτςοσ, 2010. Αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των ζργων αποκατάςταςθσ τθσ
ο
Ολυμπίασ. 5 Πανελλινιο υνζδριο Οικολογίασ: «Οικολογικζσ διεργαςίεσ ςτο χϊρο και ςτο χρόνο». Πάτρα, 7-10
Οκτωβρίου 2010

Θ αποκατάςταςθ του τοπίου ςτον αρχαιολογικό χϊρο τθσ Σλυμπίασ μετά από τθν πυρκαγιά τον
Αφγουςτο του 2007, χαρακτθρίςτθκε ωσ «εκνικόσ ςτόχοσ», λόγω του αυςτθροφ χρονοδιαγράμματοσ
εργαςιϊν που επζβαλε θ τελετι αωισ τθσ Σλυμπιακισ Φλόγασ για τουσ Σλυμπιακοφσ Αγϊνεσ του
Υεκίνου του 2008. Ψόςο τθ μελζτθ όςο και τθν επίβλεψθ τθσ εωαρμογισ αυτισ ανζλαβε το
Λνςτιτοφτο Πεςογειακϊν Δαςικϊν Σικοςυςτθμάτων και Ψεχνολογίασ Δαςικϊν Υροϊόντων του τότε
Εκνικοφ Λδρφματοσ Αγροτικισ Ζρευνασ (ςιμερα Ελλθνικοφ Γεωργικοφ Σργανιςμοφ «ΔΘΠΘΨΦΑ»). Σ
χρονικόσ περιοριςμόσ αλλά και θ προ τθσ πυρκαγιάσ υωιςτάμενθ κατάςταςθ του ωυςικοφ ι
τεχνθτοφ περιβάλλοντοσ τθσ περιοχισ, επθρζαςαν το ςχεδιαςμό των ζργων, ενϊ ςθμαντικι
βαρφτθτα ζπαιξαν οι υπάρχουςεσ ιςτορικζσ και βιβλιογραωικζσ αναωορζσ.
Πε τθν ολοκλιρωςθ του ςχεδιαςμοφ και ζχοντασ εντοπίςει τισ δυνατότθτεσ και τουσ περιοριςμοφσ,
προζκυψαν βραχυχρόνια και μακροχρόνια οωζλθ, όπωσ θ ςτακερότθτα και γονιμότθτα των
εδαωϊν, θ διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ, θ εξαςωάλιςθ τθσ οικολογικισ διαδοχισ με ςτόχο τθν
αναςφςταςθ του αρχαίου δάςουσ, θ εξαςωάλιςθ αιςκθτικισ για τθν τζλεςθ τθσ τελετισ αωισ, θ
δθμιουργία αναβακμιςμζνου αιςκθτικοφ περιβάλλοντοσ για τθν επερχόμενθ τουριςτικι περίοδο, θ
άμβλυνςθ των κοινωνικϊν πιζςεων και ο ςεβαςμόσ ςτα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ.
Ψαυτόχρονα, εντοπίςτθκαν οι πικανοί κίνδυνοι και προτάκθκαν μζτρα και παρεμβάςεισ που κα
εξαςωάλιηαν τθν ομαλι εξζλιξθ τθσ αποκατάςταςθσ, όπωσ ςυμπλθρωματικζσ ωυτεφςεισ, ςυντιρθςθ
αντιδιαβρωτικϊν και αντιπλθμμυρικϊν ζργων, εργαςίεσ ςυντιρθςθσ και διαχείριςθσ αυτοωυοφσ
βλάςτθςθσ και ωυτεφςεων.
Χτο ςφνολο των ζργων αντιδιαβρωτικά, ωυτοτεχνικά, αιςκθτικζσ αρχιτεκτονικζσ παρεμβάςεισ,
ακολουκικθκαν κατά το δυνατόν οι αρχζσ διατιρθςθσ τθσ ιςτορικότθτασ του χϊρου ςφμωωνα με τισ
απαιτιςεισ του Ξεντρικοφ Αρχαιολογικοφ Χυμβουλίου (ΞΑΧ) και τα κριτιρια που πρότεινε θ IUCN και
υιοκζτθςαν τα Θνωμζνα Ζκνθ και ςχετίηονται με τθν προςταςία τθσ ωφςθσ και τθσ βιοποικιλότθτασ,
τθ κωράκιςθ των περιοχϊν από μελλοντικοφσ κινδφνουσ, τθ διαςωάλιςθ τθσ ιςτορικότθτασ των
δομϊν και των χριςεων γθσ, τθ διατιρθςθ των παραδόςεων, τθν προςωορά αναψυχισ και
ζμπνευςθσ και τθν ανάπτυξθ ςυςτθμάτων χριςεων εναρμονιςμζνων με τθ ωφςθ.
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Θ ιεράρχθςθ των εργαςιϊν είχε ωσ εξισ:






Χχεδιαςμόσ επεμβάςεων
Απομάκρυνςθ τθσ καμζνθσ βιομάηασ
Υροςταςία και διατιρθςθ του εδάωουσ
Φυτεφςεισ (γενικζσ – ειδικζσ)
Χυντιρθςθ (αρδεφςεισ βοτανίςματα, κλπ.)

Ζκταςθ ≈ 600 ςτρ
Ωψόμετρα 30 - 180 μ.
Φυτοκοινωνιολογικι περιοχι:Pistacio-rhamnion Quercion ilicis
3
3
Ρεκρόσ ξυλϊδθσ όγκοσ: 49 m /ςτρ. (ςφνολο ≈ 22100 m )
Εδάωθ: ιηθματογενείσ αποκζςεισ, λεπτόκοκκων πθλοφχων άμμων, αλκαλικισ αντίδραςθσ
Γενικόσ χαρακτθριςμόσ εδαωϊν: επικίνδυνα ςε ωαινόμενα διαβρϊςεων και ερπυςμϊν

Ρεριοχι παρεμβάςεων

Κατάλογοσ φυτϊν που προτάκθκαν και εξαςφαλίςτθκαν από τοπικά φυτϊρια
Χνοϊδθσ δρυσ (Quercus pubescens)
Βελανιδιά (Quercus ithaburensis)
Αριά (Quercus ilex)
Ξουκουναριά (Pinus pinea)
Υουρνάρι (Quercus coccifera)
Χαλζπιοσ πεφκθ (Pinus halepensis)
Ξυπαρίςςι (Cupressus sempervirens)
Χωενδάμι (Acer sempervirens)
Ελιά (Olea europaea)
Ξουτςουπιά (Cercis siliquastrum)
Ξοκκορεβικιά (Pistacia terebinthus)
Χχίνοσ (Pistacia lentiscus)

Δάωνθ Απόλλωνοσ (Laurus nobilis)
Χρυςόξυλο (Cotinus coggygria)
Ξουμαριά (Arbutus unedo)
Γλυςτροκουμαριά (Arbutus andrachne)
Υικροδάωνθ (Nerium oleander)
Οιγαριά (Vitex agnus castus)
Πυρτιά (Myrtus communis)
Φιλλφκι (Phillyrea latifolia)
Οεφκθ λευκι (Populus alba)
Φαςκομθλιά (Salvia officinalis)
Αςωάκα (Phlomis fruticosa)
Φράξοσ (Fraxinus ornus)
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Εργαςίεσ ςτον Κρόνιο λόφο

Αντιδιαβρωτικά – αντιπλθμμυρικά ζργα

Φυτοκομικζσ εργαςίεσ

Αξιολόγθςθ των ζργων
Από τθν αρχι ςχεδιάςκθκε και με τθν ολοκλιρωςθ των επεμβάςεων εωαρμόςτθκε ζνα πρόγραμμα
αξιολόγθςθσ τθσ όλθσ προςπάκειασ και τθν αποτελεςματικότθτασ των ζργων. Ειδικότερα:




Ψεκμθριϊκθκε θ ζκταςθ και θ πλθρότθτα των ζργων
Για τα αντιδιαβρωτικά-αντιπλθμμυρικά ζργα ζγινε ποςοτικι εκτίμθςθ
εδαωοςυγκράτθςθσ και ποιοτικι εκτίμθςθ του ρόλου τθσ υδροςποράσ
Για τισ ωυτοκομικζσ εργαςίεσ μετρικθκαν αυξθτικά ςτοιχεία τθσ βλάςτθςθσ

Υαρακάτω παρουςιάηονται μερικά από τα αποτελζςματα.
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Συγκρατθκζν εδαφικό υλικό από τα αντιδιαβρωτικά ζργα (ςε mm ι m3/ςτρζμμα). Θ ςυνολικι
ποςότθτα εδαφικοφ υλικοφ που ςυγκρατικθκε ςε όλθ τθν ζκταςθ των παρεμβάςεων (300 ςτρ.)
εκτιμάται ςε 2.500 m3 ι 7,5 χιλιοςτά γόνιμου εδάφουσ.
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Συμπεράςματα
Ψα ςυμπεράςματα που προζκυψαν από το μεγάλο αυτό ζργο με βάςθ τισ παρατθριςεισ και τισ
μετριςεισ, αλλά και τθ γενικότερθ εμπειρία που αποκτικθκε ζχουν ωσ εξισ:
Αντιδιαβρωτικά – Αντιπλθμμυρικά ζργα









Χτθν πλειοψθωία τουσ ιταν επιτυχι
Ωπιρξαν εντοπιςμζνεσ αποτυχίεσ
Ωπιρξε υπερβολι ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ (δεν ιταν απαραίτθτα)
Απαιτείται ςυνεχισ ζλεγχοσ ςτθν καταςκευι
Θ καταςκευι υπό πίεςθ ζχει αρνθτικά αποτελζςματα
Δυςτυχϊσ πρζπει να γίνονται γριγορα
Ξατάλλθλα για χαλαρά εδάωθ με κλίςθ >20%
Ψα κορμοωράγματα είναι απαραίτθτα ςτα ρζματα

Γεωφφαςμα και Υδροςπορά




Θετικά ςτοιχεία
o Χυμπλθρωματικι προςταςία του εδάωουσ
o Χυγκράτθςθ ςπερμάτων
o Αφξθςθ επιωανειακισ υγραςίασ
o Βελτίωςθ των υδραυλικϊν ιδιοτιτων εδάωουσ
o Βελτίωςθ ωυτρωτικϊν ςυνκθκϊν
o Γριγορο αιςκθτικό αποτζλεςμα
o Αφξθςθ τθσ οργανικισ ουςίασ
Αρνθτικά ςτοιχεία
o Ακριβι μζκοδοσ
o Δυςκολία ςτθν τοποκζτθςθ
o Υροςοχι ςτθν επιλογι του μίγματοσ
o Υρόβλθμα ανταγωνιςμοφ
o Εμπειρία ςτθν εωαρμογι
o Υροτείνεται ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ
o Δεν κεωρείται γενικευμζνθ μζκοδοσ

Φυτοκομικζσ εργαςίεσ








Θ επιβίωςθ εκτιμάται ςτο 70%
Θ ανάπτυξθ ςτα κωνοωόρα υπερτερεί
Σι αριζσ παρουςιάηουν μικρι ανάπτυξθ τουλάχιςτον ςτο αρχικό ςτάδιο
Ψα υπόλοιπα πλατφωυλλα βαίνουν ικανοποιθτικά
Θ ωυςικι βλάςτθςθ παρουςιάηει εξαιρετικό δυναμιςμό
Σ ανταγωνιςμόσ με τα καλάμια (Arundo hellenica) είναι ιςχυρόσ
Απαιτείται αρκετι ςυντιρθςθ που όμωσ ςτθν πράξθ αποδεικνφεται ανεπαρκισ και
περιορίηεται ςτουσ επιςκζψιμουσ χϊρουσ. Ψο προςωπικό υποςτιριξθσ του ζργου είναι
εποχικό και δεν χρθςιμοποιείται αποκλειςτικά ςτθ ςυντιρθςθ των ζργων
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Φωτογραφίεσ τεκμθρίωςθσ
Υαρακάτω παρατίκεται ςειρά ωωτογραωιϊν που τεκμθριϊνουν το ζργο και τα αποτελζςματά του:

Εργαςίεσ ςτο Μνθμείο Pierre de Coubertin

Μνθμείο Pierre de Coubertin πριν (2007) και τρία χρόνια μετά (2010) τθν αποκατάςταςθ.

Εργαςίεσ ςτον αφλειο χϊρο του Νζου Αρχαιολογικοφ Μουςείου

Αφλειοσ χϊροσ του Νζου Αρχαιολογικοφ Μουςείου πριν (2007) και τρία χρόνια μετά (2010) τθν
αποκατάςταςθ.
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Εργαςίεσ ςτον Κρόνιο Λόφο

Επικάλυψθ με γεωφφαςμα και υδροςπορά ςτον Κρόνιο Λόφο

Κρόνιοσ Λόφοσ πριν (2007) και μετά (2013) τθν αποκατάςταςθ.
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Ο Ολυμπιακόσ Βοτανικόσ Κιποσ
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7.2 2ο Ραράδειγμα Καλισ Ρρακτικισ: «Αναδάςωςθ Καμζνθσ Δαςικισ
Ζκταςθσ ςτθν περιοχι Αγίασ Μαρίνασ – Νζασ Μάκρθσ του Ρεντελικοφ όρουσ
με χριςθ Κομπόςτ»
Ευαγγελία Τςάρτςου
Ε-mail: etsartsou@mou.gr

Ρερίλθψθ
Ψο ζργο «Αναδάςωςθ ςτθν περιοχι Αγίασ Παρίνασ – Ρζασ Πάκρθσ του Υεντελικοφ όρουσ»,
ξεκίνθςε τον Ροζμβριο 2007 και ο αρχικόσ ςχεδιαςμόσ ιταν να τελειϊςει το 2010 (με τρία χρόνια
ςυντιρθςθ). Πετά τθν πυρκαγιά που εκδθλϊκθκε ςτο ζργο (Αφγουςτοσ 2009) και κάθκε περίπου το
70% τθσ ζκταςθσ, το ζργο παρατάκθκε μζχρι τισ 31/12/2012. Σ ςκοπόσ του ζργου ιταν θ
ολοκλθρωμζνθ και αποτελεςματικι αναδάςωςθ τθσ επιλεγμζνθσ περιοχισ που είχε υποςτεί
διαδοχικζσ πυρκαγιζσ με τθ χριςθ του εδαωοβελτιωτικοφ (κομπόςτ) & θ Χυντιρθςθ και
Υαρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξθσ τθσ βλάςτθςθσ για τρία ζτθ.
Δεδομζνου ότι ςτθν περιοχι υπιρχαν επί μζρουσ τμιματα με ικανοποιθτικι ωυςικι αναγζννθςθ και
άλλα τμιματα γυμνά ι με πολφ ωτωχι ωυςικι αναγζννθςθ, οι παρεμβάςεισ ςτόχευαν ςτθ
διατιρθςθ και προςταςία τθσ ωυςικισ αναγζννθςθσ, αλλά και ςτθν ικανοποιθτικι δάςωςθ των
υπολοίπων γυμνϊν και υποβακμιςμζνων τμθμάτων. Πε τθν ολοκλιρωςθ του ζργου τθσ
Αναδάςωςθσ τον Δεκζμβριο του 2012, θ ποιοτικι αξιολόγθςθ των παρεμβάςεων κατζγραψε, ότι θ
επιβίωςθ ςυνολικά των ωυτϊν μετά από πζντε χρόνια ςυντιρθςθσ ιταν ςε ποςοςτό 75-80% που
κεωρείται από «καλι» ζωσ «άριςτθ», με βάςθ το ποιοτικό κριτιριο που χρθςιμοποιικθκε και
αξιολογικθκε ςε κλίμακα τεςςάρων διαβακμίςεων: «Άριςτθ», «Ξαλι», «Πζτρια» και «Υενιχρι».
Επίςθσ διαπιςτϊκθκε πόςο ορκι ιταν θ επιλογι του κομπόςτ ωσ κρεπτικό υπόςτρωμα για τα
νεοωυτευκζντα δζνδρα και κάμνουσ, με τθν ανοργανοποίθςθ τθσ οργανικισ ουςίασ του κομπόςτ και
τθν απόδοςθ των κρεπτικϊν ςυςτατικϊν ςτα ωυτά με ςτακεροφσ ρυκμοφσ.

1. Ειςαγωγι
1.2 Ρεριοχι Μελζτθσ
Θ αναδαςωτζα ζκταςθ είναι τμιμα του Υεντελικοφ όρουσ και βρίςκεται ςτθν περιοχι Αγ. Παρίνασ –
Ρ. Πάκρθσ, δυτικά των διοικθτικϊν ορίων του Δ. Ρ. Πάκρθσ και θ ζκταςι τθσ είναι 136 ςτρ. (Χχ. 1).

1.2 Ανκρωπογενείσ Ριζςεισ - Ιςτορικό Ρυρκαγιϊν τθσ περιοχισ
Υαρά το ότι το Υεντελικό όροσ αποτελεί ζναν αντικατάςτατο ωυςικό πόρο για τθν Αττικι, από το
1978 καίγεται ςυνεχϊσ. Θ μεταβολι ςτισ χριςεισ γθσ ωσ ςυνζπεια των δαςικϊν πυρκαγιϊν, θ
Υεντζλθ αποτελεί το πλζον χαρακτθριςτικό παράδειγμα. Θ αναδαςωτζα περιοχι κάθκε τρείσ ωορζσ
το 1995, 1998 και 2009.
Ψον Λοφλιο του 1995 μια μεγάλθ πυρκαγιά εκδθλϊκθκε ςτθ νοτιοανατολικι περιοχι τθσ Υεντζλθσ
και κάθκε ςυνολικι ζκταςθ 65.000 ςτρ. Ψο 90% τθσ ζκταςθσ που κάθκε, είναι δαςικοφ χαρακτιρα
περιοχζσ με εκτεταμζνεσ ςυςτάδεσ χαλεπίου πεφκθσ, θλικίασ 40-50 ετϊν.
Ψον Λοφλιο και Αφγουςτο του 1998 εκδθλϊκθκαν δφο μεγάλεσ πυρκαγιζσ, όπου κάθκαν ςυνολικά
75.000 ςτρ. Ψο 90% τθσ ζκταςθσ που κάθκε είναι δαςικοφ χαρακτιρα εκτάςεισ με νεαρά πευκοδάςθ
που προζκυψαν από ωυςικι αναγζννθςθ ι τεχνθτι αναδάςωςθ .
Ψον Αφγουςτο του 2009 (21-8-2009) προκλικθκε νζα πυρκαγιά που ξεκίνθςε ςτθ κζςθ «Χζςι»
Γραμματικοφ Αττικισ και επεκτάκθκε νοτιότερα προσ τον ορεινό όγκο τθσ Υεντζλθσ, όπου κάθκαν
και 94,2 ςτρ. τθσ αναδάςωςθσ, το 70% περίπου τθσ ζκταςθσ.
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Σχιμα 1. Κζςθ και Ζκταςθ του Ζργου.

1.3 Φυςικζσ Συνκικεσ τθσ Ρεριοχισ
Θ περιοχι εντάςςεται ςτθν ηϊνθ των αειωφλλων πλατυωφλλων με κυρίαρχο είδοσ τθν χαλζπιο
πεφκθ και οι κλίςεισ ςτο βόρειο τμιμα είναι πολφ μικρζσ (ςχεδόν επίπεδθ ζκταςθ ςτο βορειότερο
κομμάτι) και μζτριεσ ςτο νότιο τμιμα (0-50%).
Ψο ζδαωοσ παρουςιάηεται αβακζσ ςτισ ανϊτερεσ κλιτφεσ (με ζκκεςθ του μθτρικοφ πετρϊματοσ) ωσ
και μετρίου βάκουσ ςτα κατϊτερα ςθμεία τθσ περιοχισ.
Θ γενικι ζκκεςθ τθσ περιοχισ είναι ανατολικι για το βόρειο τμιμα και βορειοανατολικι για το νότιο
τμιμα, το δε υψόμετρο κυμαίνεται από 180 m ςτα χαμθλά και ζωσ 280 m το υψθλότερο ςθμείο.

2. Μεκοδολογία
2.1 Αναδαςωτικζσ Ραρεμβάςεισ
Χτόχοι των Αναδαςωτικϊν Υαρεμβάςεων:










Αιςκθτικι βελτίωςθ του Ψοπίου
Δθμιουργία δάςουσ – ωυςικοφ αποκζματοσ
Βελτίωςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ τθσ πανίδασ τθσ περιοχισ
Αποωυγι διάβρωςθσ
Πείωςθ τθσ ρφπανςθσ
Δθμιουργία κατάλλθλου περιβάλλοντοσ που κα εξυπθρετεί τθν υπαίκρια αναψυχι
Βελτίωςθ και αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων
Διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ
Ανάδειξθ & Αποτελεςματικότερθ προςταςία τθσ περιοχισ

2.2 Κριτιρια Επιλογισ Δαςοπονικϊν Ειδϊν για τθν Αναδάςωςθ


Είδθ Πεςογειακισ χλωρίδασ & ςυμβατά ςτο Πεςογειακό Ψοπίο και το οικολογικό τουσ
ςφςτθμα,
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Είδθ που είναι άριςτα προςαρμοςμζνα ςτο Αττικό Ξλίμα & Ψοπίο και ικανά να
εκμεταλλεφονται τισ ωυςικζσ διεργαςίεσ,
Είδθ που προχπιρχαν ςτο οικοςφςτθμα,
Είδθ ανκεκτικά ςε ξθροκερμικζσ ςυνκικεσ και ςτθν παρατεταμζνθ διάρκεια των κερινϊν
μθνϊν,
Αυξθμζνθ αντοχι των ωυτικϊν ειδϊν ςε οριακζσ εδαωικζσ & κλιματικζσ ςυνκικεσ και
Είδθ με αιςκθτικι αξία.

2.3 Θ ςφνκεςθ των ειδϊν και θ κατανομι αυτϊν ςτισ αναδαςωτικζσ επιφάνειεσ
Φυτεφτθκαν οι επιωάνειεσ (Α,Β,Γ ) (ωυτοτεχνικό ςχζδιο), με δζνδρα φψουσ (1-1,5 μ.) και κάμνουσ
φψουσ (<1μ.), είτε ςε τετραγωνικό ωυτευτικό ςφνδεςμο 4 χ 4μ. κατά το προτεινόμενο
επαναλαμβανόμενο πλζγμα ωφτευςθσ, είτε ελεφκερα, χωρίσ ειδικό ωυτευτικό ςφνδεςμο (και όχι
πυκνότερα των 4 χ 4μ.). Ψο πλζγμα ωφτευςθσ αποτελεί ζνα απλό ωυτοτεχνικό ςχζδιο, εφκολα
εωαρμόςιμο ςε μεγάλεσ εκτάςεισ, ωσ επί το πλείςτον γυμνζσ. Θ εωαρμογι του εξαςωαλίηει
ςυςτάδεσ ωυτϊν που ζχουν μια οικολογικι - λειτουργικι ςχζςθ και εξυπθρετοφνται καλφτερα οι
ςκοποί των αναδαςωτικϊν εργαςιϊν. Θ ςφνκεςθ των ωυτεφςεων ιταν μικτι, εξαιτίασ των
βιολογικϊν πλεονεκτθμάτων που παρζχουν οι μικτζσ ςυςτάδεσ, ζναντι των αμιγϊν. Αποωεφχκθκε θ
ωφτευςθ ςε ευκεία γραμμι (Χχιμα 2).

2.4 Ρρομικεια & Ενςωμάτωςθ Οργανικοφ Λιπάςματοσ Κομπόςτ
Χτθν αναδάςωςθ τθσ περιοχισ χρθςιμοποιικθκε κομπόςτ ωσ κρεπτικό υπόςτρωμα και ωσ υλικό
πλιρωςθσ των λάκκων ωφτευςθσ. Θ ανάμιξθ του κομπόςτ & εδάωουσ ιταν ςε ποςοςτό 30% και
αποδείχκθκε ζνα από τα καλφτερα εδαωοβελτιωτικά, με πολφ κετικά αποτελζςματα ςτθν
αναδάςωςθ τθσ Υεριοχισ (Εικόνα 1).
Πετά από αντίςτοιχεσ χθμικζσ αναλφςεισ που ζγιναν ςε διάωορα άλλα είδθ κομπόςτ, επιλζχκθκε το
κομπόςτ που παραςκευάηεται από άχυρα, κιπια υπολείμματα, πριονίδια, οφρα και κόπρανα
αλόγων, ςτο Λπποωορβείο «ΦΘΓΑΛΑΧ», ςτο Υικζρμι Αττικισ, με τιμι pH = 7,47 και περιεκτικότθτα ςε
οργανικι ουςία 26,50 % (ςε πολφ καλό επίπεδο), το οποίο κρίκθκε κατάλλθλο για χριςθ του ςτισ
αναδαςωτικζσ εργαςίεσ (Εικόνεσ 2 και 3).

Σχιμα 2. Χάρτθσ Αναδαςωτικϊν Επεμβάςεων – Φυτευτικό Σχζδιο.
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Εικόνα 1. Θ εγκατάςταςθ τθσ βλάςτθςθσ με προςκικθ κομπόςτ.

2.5 Θ Συντιρθςθ τθσ Βλάςτθςθσ ςτθν αναδαςωτζα περιοχι τθσ Ρεντζλθσ
Σι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ που πραγματοποιικθκαν ιταν οι εξισ:





Θ Χυντιρθςθ τθσ νεοειςαχκείςασ βλάςτθςθσ, αλλά και τθσ υπάρχουςασ, θ οποία
πραγματοποιικθκε με κλάδεμα των νεκρϊν και αςκενικϊν κλαδιϊν με ςκοπό τθ ταχφτερθ
ανάπτυξι τουσ,
Θ Διαμόρωωςθ τθσ λεκάνθσ άρδευςθσ. Θ εργαςία αυτι κεωρικθκε πολφ απαραίτθτθ για
τθν ςυγκράτθςθ του νεροφ τθσ βροχισ ςτο λάκκο και για τισ αρδεφςεισ,
Θ Οίπανςθ των ωυτϊν. Θ πραγματοποίθςθ αναλφςεων, μασ κακοδθγοφςε για το πότε και με
ποιο τρόπο κα γίνει θ επόμενθ προςκικθ κομπόςτ,
Ψο Υότιςμα των ωυτϊν. Θ μζςθ διάρκεια κάκε ποτίςματοσ ιταν 15 μζρεσ περίπου ςε 10
ςυνολικά ποτίςματα το χρόνο. Θ ςυχνότθτά τουσ είχε εξαρτθκεί από τισ υψθλζσ
κερμοκραςίεσ.

Εικόνα 2. Ο ςωρόσ μετά από 1-1,5 ςτα μζςα τθσ ωρίμανςθσ

Εικόνα 3. Ρανοραμικι εικόνα των χϊρων Διαχείριςθσ των ςτρωμνϊν ςτο Λπποφορβείο
«ΦΘΓΑΛΑΣ» ςτο Ρικζρμι Αττικισ.
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3. Ολοκλιρωςθ του ζργου τθσ Αναδάςωςθσ-Ροιοτικι Αξιολόγθςθ των Ραρεμβάςεων
(Δεκζμβριοσ 2012)
3.1 Ροιοτικι Αξιολόγθςθ των Ραρεμβάςεων
Θ ποιοτικι αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των αναδαςωτικϊν επεμβάςεων ςε ςχζςθ με τθν
ανταπόκριςθ των δαςοπονικϊν ειδϊν ςτισ υπάρχουςεσ ςυνκικεσ και ςτθν επίδραςθ τθσ χριςθσ του
κομπόςτ ςτθν καλι ανάπτυξι τουσ, αναλφεται ωσ εξισ:
Θ αξιολόγθςθ ςτθρίχκθκε ςτο κριτιριο του ποςοςτοφ επιβίωςθσ του κάκε είδουσ και ςτο ςφνολο
των φυτϊν. Ψο ποιοτικό κριτιριο αξιολογικθκε ςε κλίμακα τεςςάρων διαβακμίςεων: «Άριςτθ»,
«Ξαλι», «Πζτρια» και «Υενιχρι»
o
o
o
o







«Άριςτθ», είναι θ επιβίωςθ του ωυτοφ ςε ποςοςτό 80-100 %
«Ξαλι», είναι θ επιβίωςθ του ωυτοφ ςε ποςοςτό 60-80 %
«Πζτρια», είναι θ επιβίωςθ του ωυτοφ ςε ποςοςτό 40-60 %
«Υενιχρι», είναι θ επιβίωςθ του ωυτοφ ςε ποςοςτό <40 %

Τα φυτά που είχαν άριςτθ επιβίωςθ ιταν: Ψο Ξυπαρίςςι, Χαλζπιοσ πεφκθ, Χαρουπιά, Αριά,
Χπάρτο, Πθδικι, Υικροδάωνθ.
Τα φυτά που είχαν καλι επιβίωςθ ιταν: Ξουτςουπιά
Τα φυτά που είχαν μζτρια επιβίωςθ ιταν: θ Ξουκουναριά (Ψα ωυτά τθσ Ξουκουναριάσ
αντζδραςαν ικανοποιθτικά, μόνο κατά κζςεισ, εκεί που τα εδάωθ ιταν βακειά)
Τα φυτά με πενιχρι επιβίωςθ: 0
Θ επιβίωςθ ςυνολικά των φυτϊν μετά από πζντε χρόνια ςυντιρθςθ είναι ςε ποςοςτό περίπου
75 - 80% (δθλ. «καλι» ζωσ «άριςτθ»).
Επίςθσ, τα κωνοφόρα παρουςίαςαν μεγαλφτερθ αφξθςθ ςε ςχζςθ με τα πλατφωυλλα.

Εικόνα 4: Θ ζκταςθ πριν τθν αναδάςωςθ

Εικόνα 5: Θ ζκταςθ μετά τθν αναδάςωςθ

Εικόνα 6: Θ ζκταςθ τον Σεπτζμβριο 2009

Εικόνα 7: Θ ζκταςθ τον Νοζμβριο 2012
135

3.2 Ραρακολοφκθςθ τθσ βελτίωςθσ των φυςικοχθμικϊν ιδιοτιτων του εδάφουσ με τθν προςκικθ
κομπόςτ
Από τον πίνακα 1 ςυμπεραίνουμε ότι με τθν προςκικθ του κομπόςτ, αυξικθκαν κατά πολφ τα
ποςοςτά τθσ οργανικισ ουςίασ ςτο ζδαωοσ τθσ αναδαςωτζασ περιοχισ και επομζνωσ
εξαςωαλίςτθκαν οι καλφτερεσ εδαωικζσ ςυνκικεσ για τα νεοωυτευκζντα δζντρα και κάμνουσ. Ψο
κομπόςτ λειτουργεί ςαν «αποκικθ» των κρεπτικϊν ςυςτατικϊν και τθσ υγραςίασ και αποδίδει ςτο
ωυτό ςταδιακά, όποτε αυτό το χρειάηεται.

Ρίνακασ 1: Ραρακολοφκθςθ τθσ βελτίωςθσ των φυςικοχθμικϊν ιδιοτιτων του εδάφουσ με τθν
προςκικθ κομπόςτ.
Χρονικι Ρερίοδοσ
Οργανικι Ουςία (%)
Πάρτιοσ 2007 (πριν τθν προςκικθ κομπόςτ)
Λανουάριοσ 2008 (2 μινεσ μετά τθν προςκικθ κομπόςτ)
Λανουάριοσ 2009 (1 χρόνο μετά)

0,47 – 1,68
7,10 – 7,89
6,30 – 6,77

Ψον Λανουάριο του 2009, ζνα ποςοςτό τθσ οργανικισ ουςίασ, όπωσ εξάλλου αναμενόταν,
ανοργανοποιικθκε, δθλαδι μειϊκθκε. Υαρόλα αυτά τα ποςοςτά τθσ είναι πάρα πολφ αυξθμζνα για
τα δεδομζνα των Ελλθνικϊν εδαωϊν.

4. Συμπεράςματα μετά τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν Αναδάςωςθσ







Ψα περιςςότερα δαςικά είδθ που επιλζχκθκαν για τθν αναδάςωςθ, ανταποκρίκθκαν πολφ
ικανοποιθτικά ςτισ υπάρχουςεσ ςυνκικεσ τθσ περιοχισ,
Από τα ωυτικά είδθ που επιλζχκθκαν για τθν αναδάςωςθ, τα περιςςότερα είχαν άριςτθ
επιβίωςθ. Ψο ποςοςτό επιβίωςθσ κυμάνκθκε ςε όλα τα ζτθ παρακολοφκθςθσ ςτο 75% 80%, το οποίο κεωρείτε βάςει τθσ κλίμακασ αξιολόγθςθσ από καλι ωσ άριςτθ επιβίωςθ,
Διαπιςτϊκθκε για άλλθ μια ωορά πόςο ορκι ιταν θ επιλογι του κομπόςτ ωσ κρεπτικό
υπόςτρωμα για τα νεοωυτευκζντα δζντρα και κάμνουσ,
Σι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ όπωσ το βοτάνιςμα, ςκάλιςμα, διαμόρωωςθ λεκάνθσ άρδευςθσ και
πότιςμα βοικθςαν ςτθν νεοειςαχκείςα βλάςτθςθ για τθν ταχφτερθ ανάπτυξθ τθσ και
προςαρμογι ςε ζνα ζδαωοσ αρκετά ωτωχό και κατά κζςεισ γυμνό, μετά από διαδοχικζσ
πυρκαγιζσ,
Χε ζνα ζδαωοσ, όπωσ τθσ Υεντζλθσ, όπου επικρατεί ο αςβεςτόλικοσ και ο ςχιςτόλικοσ, τισ
διαδοχικζσ πυρκαγιζσ που ζχουν λάβει μζροσ και ςε ςυνδυαςμό με το ξθροκερμικό κλίμα
τθσ Αττικισ, κεωροφμε ότι το εγχείρθμα αυτό τθσ Αναδάςωςθσ με τθ χριςθ κομπόςτ ζδωςε
αρκετά ικανοποιθτικά αποτελζςματα.
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7.3 3ο Ραράδειγμα Καλισ Ρρακτικισ: Δομθμζνθ προςζγγιςθ για τθν
αποκατάςταςθ καμζνων δαςϊν μαφρθσ πεφκθσ – βαςικά ςτοιχεία και
εφαρμογι ςτον Ράρνωνα (GR2520006).
Σο παρόν αποτελεί μερικι ανατφπωςθ τθσ ειςιγθςθσ:
Πζτροσ Κακοφροσ, πφροσ Ντάφθσ και Παναγιϊτα ιμάδθ, 2013. «Δομθμζνθ προςζγγιςθ για τθν
αποκατάςταςθ καμζνων δαςϊν μαφρθσ πεφκθσ – βαςικά ςτοιχεία και εφαρμογι ςτον Πάρνωνα
(GR2520006)». Παρουςίαςθ ςτο Workshop μεκζμα: «Αποκατάςταςθ Δαςικοφ Οικοςυςτιματοσ και Σοπίου
μετά από φυςικζσ καταςτροφζσ ι άλλεσ επεμβάςεισ-Επίδειξθ καλϊν πρακτικϊν». Όργάνωςθ: Ελλθνικόσ
Οργανιςμόσ Ανάπτυξθσ Κοινοφελϊν Ζργων. Χρθματοδότθςθ: Μδρυμα ταφροσ Νιάρχοσ.

Ρερίλθψθ
Θ αφξθςθ των πυρκαγιϊν ςτα δάςθ μαφρθσ πεφκθσ απειλεί τθν κατάςταςθ διατιρθςισ τουσ. Θ
ωυςικι τουσ αποκατάςταςθ είναι αργι, κακϊσ το είδοσ δεν διατθρεί ςπζρματα ςε λικαργο και θ
ωυςικι αποκατάςταςθ εξαρτάται μόνο από τα εναπομείναντα ηωντανά δζντρα. Θ παροφςα εργαςία
παρουςιάηει μια βιμα προσ βιμα προςζγγιςθ για τθν επιλογι των καταλλθλότερων από τισ καμζνεσ
εκτάςεισ για τεχνθτι αποκατάςταςθ. Ψα βιματα είναι: 1) ο κακοριςμόσ των κριτθρίων επιλογισ των
εκτάςεων προσ αποκατάςταςθ, 2) ο αποκλειςμόσ και θ ιεράρχθςι τουσ, 3) θ αρχικι επιλογι, 4) θ
επιβεβαίωςθ τθσ καταλλθλότθτασ τθσ αρχικισ επιλογισ και 5) θ επιλογι των μζτρων
αποκατάςταςθσ. Ψα κριτιρια επιλογισ εωαρμόηονται διαδοχικά και οι εκτάςεισ ιεραρχοφνται μεταξφ
κριτθρίων, αλλά και για κάκε κριτιριο ξεχωριςτά. H εωαρμογι τθσ δομθμζνθσ προςζγγιςθσ
βελτιϊνεται ςοβαρά με τθν εωαρμογι ςυμπλθρωματικϊν μζτρων, όπωσ θ άμεςθ εκκίνθςθ τθσ
διαδικαςίασ μετά τθν πυρκαγιά, να είναι χαρτογραωθμζνεσ οι ποιότθτεσ τόπου, να υπάρχει
εδαωολογικόσ χάρτθσ, να είναι γνωςτι και χαρτογραωθμζνθ θ χλωρίδα, θ βλάςτθςθ, οι τφποι
οικοτόπων και θ πανίδα και να είναι χαρτογραωθμζνο το οδικό δίκτυο. Είναι επίςθσ ςκόπιμο να
εγκακίςταται πρόγραμμα παρακολοφκθςθσ τθσ αποκατάςταςθσ.

1. Ειςαγωγι
Από τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 2000 παρατθρείται αφξθςθ των επειςοδίων πυρκαγιάσ, αλλά και
τθσ ετιςιασ καιόμενθσ ζκταςθσ ςτα δάςθ των ορεινϊν μεςογειακϊν κωνοωόρων (Αριανοφτςου κ.ά.
2009), γεγονόσ που οδιγθςε ςτθν αναγνϊριςθ τθσ ανάγκθσ για μια πιο ςυςτθματικι οργάνωςθ τθσ
μεταπυρικισ διαχείριςθσ (Ξωνςταντινίδθσ 2001). Ρεότερεσ αναωορζσ (π.χ. Giannakopoulos κ.ά.
2009, Αριανοφτςου κ.ά. 2009) εκτιμοφν ότι, με βάςθ τθν αναμενόμενθ κλιματικι αλλαγι, οι
πυρκαγιζσ αυτζσ κα πολλαπλαςιαςτοφν, εντείνοντασ τισ απειλζσ για τθν φπαρξθ πολλϊν από αυτά
τα δάςθ.
Θ μαφρθ πεφκθ ζχει μζτρια ανκεκτικότθτα ςτισ πυρκαγιζσ. Σι ζρπουςεσ πυρκαγιζσ δεν προκαλοφν
καμία βλάβθ ςτα ϊριμα άτομα, κακϊσ αυτά προςτατεφονται από χονδρό ξθρόωλοιο (Fernandes κ.ά.
2008, Fule κ.ά. 2008). Τταν, ωςτόςο, οι πυρκαγιζσ είναι επικόρυωεσ, κάτι που ςυμβαίνει ςυνικωσ το
καλοκαίρι, τα δζντρα νεκρϊνονται μαηί με τουσ ανϊριμουσ κϊνουσ και ςπζρματα που αυτοί ωζρουν
και διαςπείρονται τθν περίοδο Χεπτεμβρίου - Σκτωβρίου (Skordilis και Thanos 1997). Ξακϊσ θ
μαφρθ πεφκθ δεν διατθρεί κϊνουσ και ςπζρματα ςε λικαργο, (Trabaud και Campant 1991, Habrouk
κ.ά. 1999, Tapias κ.ά. 2001), θ ωυςικι αναγζννθςθ εξαρτάται αποκλειςτικά από τθ δυνατότθτα
διαςποράσ ςπερμάτων από τα δζντρα που βρίςκονται ςτο κράςπεδο καμζνου και άκαυτου δάςουσ,
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μθ καμζνα μεμονωμζνα δζντρα ι νθςίδεσ άκαυτων δζντρων (Ordonez κ.ά. 2005). Ζχει παρατθρθκεί
ότι θ διαςπορά ςπερμάτων, ζνα ωαινόμενο που ονομάηεται πλαγιοςπορά, ωκάνει ζωσ περίπου τα
100 m, με πυκνότθτεσ που εξαρτϊνται από τθν τοπογραωία, τουσ ανζμουσ και το φψοσ των δζντρων
- ςπορζων (Ordonez κ.ά. 2006).

2. Θ δομθμζνθ προςζγγιςθ για τθν αποκατάςταςθ καμζνων δαςϊν μαφρθσ πεφκθσ
Λδανικά, θ μεταπυρικι διαχείριςθ ενόσ δάςουσ κα πρζπει να αποτελεί τμιμα του ςχεδιαςμοφ
διαχείριςισ του (Moreira κ.ά. 2012). Χε αυτι τθν περίπτωςθ θ τεχνθτι αποκατάςταςθ είναι ζνα από
τα διαχειριςτικά μζτρα που αποςκοποφν ςτθν επίτευξθ των ειδικϊν ςκοπϊν διαχείριςθσ που
τίκενται για τισ καμζνεσ εκτάςεισ (Vallejo 1999). Χτθν πράξθ, οι διαχειριςτζσ των δαςϊν καλοφνται
ςυνικωσ να αποωαςίςουν χωρίσ κάποιο ςχζδιο προετοιμαςίασ (Alloza και Vallejo 2006), ςε πολφ
ςφντομο χρόνο, τθν υιοκζτθςθ νζων ι τθν τροποποίθςθ υωιςτάμενων ςκοπϊν διαχείριςθσ, ϊςτε,
για παράδειγμα, να προςαρμοςτοφν ςτθ διακζςιμθ χρθματοδότθςθ. Επιπρόςκετα, ζνα πλιρεσ
πρόγραμμα αποκατάςταςθσ πρζπει να ςυνεκτιμά τα ηθτιματα διατιρθςθσ τθσ βιοποικιλότθτασ τθσ
ευρφτερθσ περιοχισ, τουσ τυχόν οικονομικοφσ, τεχνικοφσ και νομικοφσ περιοριςμοφσ (Vallauri κ.ά.
2005), κάτι που δυςχεραίνει περαιτζρω τθ λιψθ αποωάςεων.
Θ δομθμζνθ προςζγγιςθ ςχεδιάςτθκε ωσ μια βιμα προσ βιμα μζκοδοσ επιλογισ εκτάςεων με
δυνατότθτεσ αποκατάςταςθσ με τθ χριςθ κριτθρίων αποκλειςμοφ και ιεράρχθςθσ. Θ βιμα προσ
βιμα προςζγγιςθ ςτθ διαδικαςία λιψθσ αποωάςεων, ςφμωωνα με τουσ Hampton κ.ά. (2003), είναι
μια διαδεδομζνθ μζκοδοσ, που μπορεί να εξετάςει εναλλακτικζσ λφςεισ, αυξάνοντασ τθν αξιοπιςτία
των αποτελεςμάτων και τθν επιτυχία τθσ αποκατάςταςθσ. Ψα βιματα αυτά είναι τα ακόλουκα:

2.1 Βιμα 1: Κακοριςμόσ των κριτθρίων επιλογισ υποψιφιων εκτάςεων προσ αποκατάςταςθ
Θ επιλογι των κριτθρίων ζγινε με βάςθ τθ βιολογία τθσ μαφρθσ πεφκθσ, τθ ςθμαςία τθσ για τθ
πανίδα, τθν κοινοτικι και τθν εκνικι νομοκεςία, αλλά και τισ κατευκφνςεισ για τισ δαςϊςεισ και τισ
αναδαςϊςεισ του FOREST EUROPE (2008).
Ψα κριτιρια είναι αποκλειςμοφ (Α και Β) και ιεράρχθςθσ (Γ ζωσ Η) και εωαρμόηονται με τθ ςειρά από
A προσ Η. Ψα κριτιρια αποκλειςμοφ αποτρζπουν α) τθ διαταραχι εκτάςεων όπου εξελίςςονται
επικυμθτζσ ωυςικζσ μεταπυρικζσ διεργαςίεσ, κυρίωσ τθσ ωυςικισ αναγζννθςθσ και β) τθν επιλογι
εκτάςεων με ςοβαρά μειονεκτιματα για τθν εωαρμογι τεχνθτισ αποκατάςταςθσ (όπωσ π.χ.
αντίξοεσ κλιματικζσ ςυνκικεσ). Ψα κριτιρια ιεράρχθςθσ αποδίδουν υψθλότερθ προτεραιότθτα ςτισ
εκτάςεισ με τισ ευνοϊκότερεσ ςυνκικεσ για: α) επιτυχι αποκατάςταςθ τθσ μαφρθσ πεφκθσ και β)
επίτευξθ τθσ επικυμθτισ κατάςταςθσ διατιρθςθσ των ειδϊν που εξαρτϊνται από τα δάςθ μαφρθσ
πεφκθσ.

Τα κριτιρια που προτείνονται είναι:

Α. Αφκονία φυςικισ αναγζννθςθσ
Πε το κριτιριο αυτό αποκλείονται όςεσ εκτάςεισ υπάρχει ςοβαρι πικανότθτα να αναγεννθκοφν
ωυςικά. Αυτζσ ςυνικωσ είναι εκείνεσ όπου θ πυρκαγιά ζχει κάψει μόνο τον υπόροωο, οι εκτάςεισ
όπου ζχουν απομείνει διάςπαρτα ηωντανά δζνδρα ι βρίςκονται εντόσ μιασ ηϊνθσ διαςποράσ
ςπερμάτων γφρω από άκαυτεσ νθςίδεσ και μια ηϊνθ πλάτουσ 50-100 m δίπλα ςτισ άκαυτεσ εκτάςεισ.
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Θ ελάχιςτθ πυκνότθτα φυςικισ αναγζννθςθσ που κεωρείται ικανοποιθτικι είναι το 1 φυτό/m2
(Βζργοσ κ.ά. 1995, Ordonez και Retana 2004). Χτισ εκτάςεισ αυτζσ, όλεσ οι εργαςίεσ που
διαταράςςουν το ζδαωοσ, πρζπει να ολοκλθρϊνονται πριν τθ διαςπορά των ςπόρων (Φεβρουάριο
ζωσ Απρίλιο).

Β. Ελάχιςτο υψόμετρο εξάπλωςθσ του είδουσ
Υεριοχζσ με υψόμετρο χαμθλότερο από αυτό τθσ ωυςικισ εξάπλωςθσ τθσ μαφρθσ πεφκθσ ςτθν
περιοχι πρζπει να αποκλείονται. To υψόμετρο αυτό μπορεί να αυξθκεί, αν οι περιοχζσ κοντά ςτο
κατϊτερο όριο εξάπλωςθσ είναι από κλιματικισ άποψθσ οριακά κατάλλθλεσ ι αν υπάρχουν ςαωείσ
ενδείξεισ επιδείνωςθσ του κλιματικοφ πλαιςίου.

Γ. Αντιπροςωπευτικότθτα τθσ τυπικισ ςφνκεςθσ τθσ βλάςτθςθσ του τφπου οικοτόπου
Θ αντιπροςωπευτικότθτα τθσ τυπικισ ςφνκεςθσ αποτελεί ζνα από τα γνωρίςματα των τφπων
οικοτόπων που περιλαμβάνονται ςτο Υαράρτθμα Λ τθσ Σδθγίασ 92/43/ΕΣΞ για τθν αξιολόγθςθ τθσ
κατάςταςθσ διατιρθςθσ ενόσ τφπου οικοτόπου ςε τοπικό και εκνικό επίπεδο. Χτο Ψυποποιθμζνο
Ζντυπο Δεδομζνων θ αντιπροςωπευτικότθτα διαβακμίηεται ςε τζςςερισ κλάςεισ: A για πλιρθ
αντιπροςωπευτικότθτα, B για υψθλι, C για ικανοποιθτικι και D όταν ο τφποσ οικοτόπου δεν ζχει
ςθμαντικι παρουςία.

Δ. Κακεςτϊσ προςταςίασ
Ψα καμζνα δάςθ μαφρθσ πεφκθσ που βρίςκονται εντόσ προςτατευόμενων περιοχϊν ι περιοχϊν του
δικτφου Natura 2000 πρζπει να ζχουν προτεραιότθτα ςτθν αποκατάςταςι τουσ, κακϊσ
περιλαμβάνονται εντόσ περιοχϊν που ζχουν ιδθ αξιολογθκεί ωσ ςθμαντικζσ για τθ διατιρθςθ τθσ
ωφςθσ. Εξάλλου, θ Σδθγία 92/43/ΕΣΞ καλεί με το άρκρο 6, παρ. 1 για τθν αποκατάςταςθ τθσ
ικανοποιθτικισ κατάςταςθσ διατιρθςθσ των τφπων οικοτόπων που ζχουν υποςτεί διαταραχζσ και
υποβάκμιςθ τθσ κατάςταςθσ διατιρθςισ τουσ.

Ε. Συμβολι ςτθ διατιρθςθ ςθμαντικϊν ειδϊν
Ξάκε καμζνθ ζκταςθ αξιολογείται για τθ ςυμβολι τθσ ςτθ διατιρθςθ προςτατευόμενων, ενδθμικϊν
ι απειλοφμενων ειδϊν τθσ χλωρίδασ και τθσ πανίδασ. Ξατά τθν αξιολόγθςθ τθσ ςυμβολισ για κάκε
είδοσ, οι εκτάςεισ που ζχουν καεί παίρνουν τιμζσ από το 3 ζωσ το 1 ωσ εξισ: (3: Πεγάλθ ςυμβολι, 2:
μζτρια ςυμβολι, 1: ελάχιςτθ ςυμβολι). Θ τιμι του κριτθρίου για τθν εξεταηόμενθ ζκταςθ είναι το
άκροιςμα των τιμϊν για κάκε είδοσ. Τταν δεν είναι γνωςτι θ ςθμαςία μιασ ζκταςθσ για κανζνα
είδοσ θ τιμι του κριτθρίου είναι 0.

ΣΤ. Αποκατάςταςθ τθσ φυςικισ ςυνζχειασ του δάςουσ
Σ κατακερματιςμόσ κεωρείται ωσ μια από τισ ςθμαντικότερεσ αιτίεσ υποβάκμιςθσ των ευρωπαϊκϊν
δαςϊν και επιδρά αρνθτικά ςτθν κατάςταςθ διατιρθςθσ πολλϊν ειδϊν (Lindenmayer και Fischer
2006, Kettunen κ.ά. 2007, Cosquer κ.ά. 2012). Σι Lindenmayer και Fischer (2006) ςυνιςτοφν θ
αξιολόγθςθ αυτισ τθσ ςυμβολισ να βαςίηεται ςτθ λειτουργικι ςυνδεςιμότθτα που επθρεάηεται από
τθ βιολογία των ειδϊν που απαντοφν ςτθν περιοχι, ςε ςυνδυαςμό με τθ χριςθ των ενδιαιτθμάτων
από αυτά τα είδθ για τθ ςυγκεκριμζνθ περιοχι. Τταν αυτά τα δεδομζνα δεν είναι επαρκι, θ
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εκτίμθςθ μπορεί να γίνει με βάςθ τθ γνϊμθ ειδικϊν ι θ ςυμβολι ςτθ ςυνδεςιμότθτα να βαςιςτεί
ςτθ δομικι ςυνδεςιμότθτα. Εάν επιλεγεί θ χριςθ τθσ δομικισ ςυνδεςιμότθτασ, προτείνεται θ
προςζγγιςθ των Jacquemyn κ.ά. (2003), να αποκακίςτανται τα τμιματα που είναι πλθςιζςτερα ςε
αυτά που δεν ζχουν διαταραχκεί, κακϊσ ζτςι εξαςωαλίηονται μεγαλφτερεσ δυνατότθτεσ διαςποράσ
των ειδϊν που απαιτοφν ενδοδαςικό περιβάλλον. Χε αυτι τθν περίπτωςθ οι εκτάςεισ που είναι
κατάλλθλεσ για αποκατάςταςθ και αποτελοφν κόμβο (Forman 1995) ιεραρχοφνται υψθλότερα από
αυτζσ που απλά ςυνδζουν δφο εκτάςεισ. Σι εκτάςεισ που δεν ςυμβάλλουν ςτθ ςυνδεςιμότθτα
ιεραρχοφνται τελευταίεσ (Εικόνα 1).

Η. Αβιοτικά γνωρίςματα
Για τθν αποκατάςταςθ δαςϊν θ εδαωικι υγραςία είναι το αβιοτικό γνϊριςμα με τθ μεγαλφτερθ
ςπουδαιότθτα (Ρτάωθσ 1986). Ειδικότερα για τθ μαφρθ πεφκθ θ εδαωικι υγραςία είναι
κακοριςτικι, ιδιαίτερα ςτθ Ρότια Ελλάδα, όπου θ ξθροκερμικι περίοδοσ μπορεί να ωτάςει και τισ
75 θμζρεσ (Παυρομμάτθσ 1980). Δεδομζνου ότι με το κριτιριο Β ζχουν ιδθ αποκλειςτεί οι εκτάςεισ
με υψόμετρο που ςυνδζονται με κερμοκραςίεσ και κατακρθμνίςματα που δεν ευνοοφν τθν
αποκατάςταςθ, θ ιεράρχθςθ των εκτάςεων που εξετάηονται ωσ προσ τα αβιοτικά τουσ γνωρίςματα
γίνεται με βάςθ το βάκοσ του εδάωουσ και τθσ ζκκεςισ τουσ. Υροβάδιςμα για αποκατάςταςθ ζχουν
οι εκτάςεισ με βακφτερο ζδαωοσ και ευνοϊκότερεσ εκκζςεισ, με τθν ακόλουκθ ιεράρχθςθ από τθν
ευνοϊκότερθ προσ τθ δυςμενζςτερθ: Β, ΒΑ, ΒΔ, Α, Δ, ΡΑ, ΡΔ, Ρ.

Εικόνα 1. Οι κατάλλθλεσ προσ αποκατάςταςθ εκτάςεισ ιεραρχοφνται με κριτιριο τθ ςυμβολι τουσ
ςτθν αφξθςθ τθσ ςυνδεςιμότθτασ του δαςικοφ οικοςυςτιματοσ *0: καμία ςυμβολι, 1: μζτρια
ςυμβολι (ςφνδεςθ δυο εκτάςεων), 2: υψθλι ςυμβολι (κόμβοσ ςφνδεςθσ περιςςότερων των 2
εκτάςεων)+

2.2 Βιμα 2. Εφαρμογι των κριτθρίων αποκλειςμοφ και ιεράρχθςθσ
Για τθν εωαρμογι του βιματοσ αυτοφ όλεσ οι εκτάςεισ που εξετάηονται ειςάγονται ςε ζναν ωφλλο
εργαςίασ ςχετικοφ λογιςμικοφ, όπου κάκε γραμμι αντιςτοιχεί ςε μια ζκταςθ και κάκε ςτιλθ ςτθν
τιμι ενόσ κριτθρίου. Σ πίνακασ αυτόσ εξάγεται από το γεωγραωικό ςφςτθμα πλθροωοριϊν, αωοφ
ζχουν πραγματοποιθκεί όλεσ οι υπερκζςεισ των επιπζδων πλθροωορίασ κάκε κριτθρίου και ζχουν
διακρικεί οι επιμζρουσ εκτάςεισ. Ζνα παράδειγμα τζτοιου πίνακα είναι ο πίνακασ 1.
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Ρίνακασ 1: Υαράδειγμα δθμιουργίασ του δείκτθ καταλλθλότθτασ των εκτάςεων που εξετάηονται για αποκατάςταςθ πριν τθν ταξινόμθςθ. Ψο παράδειγμα
βαςίηεται ςτθν αποκατάςταςθ του καμζνου δάςουσ μαφρθσ πεφκθσ ςτον Υάρνωνα, όπου ωσ ελάχιςτο υψόμετρο τζκθκαν τα 850.
Ξωδικόσ
ζκταςθσ ι
ςυςτάδα

Ζκταςθ
(ha)

042
043c
048a
047b
051

26,451
12,614
11,975
4,3014
5,038

Φυς.
αναγζννθςθ
A
0.2
0
0
0
0

Ωψόμετρο

Αντιπροςωπευτικότθτα

Natura
2000

Υροςτ.
περιοχι

B
1050
1050
1075
1125
775

Γ
2
1
0
2
1

Δ1
1
1
0
1
1

Δ2
1
1
1
1
1

Χυμβολι
ςτθ
διατιρθςθ
ειδϊν
E
0
0
0
0
0

Αποκατάςταςθ
ςυνζχειασ

Βάκοσ
εδάωουσ

Ζκκεςθ

Δείκτθσ
καταλλθλότθτασ

ΧΨ
2
2
1
1
1

Η1
4
4
8
8
2

Η2
6
3
5
9
3

Γ/Δ1/Δ2/E/ΧΨ/Η1/Η2
2110246
1110243
0010185
2110189
1110123

Ρίνακασ 2: Σι εξεταηόμενεσ εκτάςεισ του πίνακα 1 μετά τθν εωαρμογι των κριτθρίων αποκλειςμοφ και ιεράρχθςθσ. Θ ζκταςθ τθσ ςυςτάδασ με 51 αποκλείςτθκε
λόγω υψομζτρου.
Ξωδικόσ
ζκταςθσ ι
ςυςτάδα

Ζκταςθ
(ha)

042
047b
043c
048a

26,451
4,3014
12,614
11,975

Φυς.
αναγζννθςθ
A
0.2
0
0
0

Ωψόμετρο

Αντιπροςωπευτικότθτα

Natura
2000

Υροςτ.
περιοχι

B
1050
1125
1050
1075

Γ
2
2
1
0

Δ1
1
1
1
0

Δ2
1
1
1
1
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Χυμβολι
ςτθ
διατιρθςθ
ειδϊν
E
0
0
0
0

Αποκατάςταςθ
ςυνζχειασ

Βάκοσ
εδάωουσ

Ζκκεςθ

Δείκτθσ
καταλλθλότθτασ

ΧΨ
2
1
2
1

Η1
4
8
4
8

Η2
6
9
3
5

Γ/Δ1/Δ2/E/ΧΨ/Η1/Η2
2110246
2110189
1110243
0010185

Ψα κριτιρια διατάςςονται οριηόντια με ιεραρχικι ςειρά (Υίνακασ 1). Ψα αβιοτικά γνωρίςματα είναι
επίςθσ ιεραρχθμζνα με το βάκοσ εδάωουσ να ζχει προτεραιότθτα ςε ςχζςθ με τθν ζκκεςθ.
Υροκειμζνου να είναι ευκολότερθ θ ιεράρχθςθ για τα κριτιρια τθσ αντιπροςωπευτικότθτασ και των
αβιοτικϊν γνωριςμάτων χρθςιμοποιοφνται αρικμθτικζσ τιμζσ. Θ πλιρθσ αντιπροςωπευτικότθτα (Α)
παίρνει τθν τιμι 3, θ υψθλι (Β) παίρνει τθν τιμι 2, θ ικανοποιθτικι (C) 1 και, όταν ο τφποσ
οικοτόπου δεν ζχει ςθμαντικι παρουςία (D), θ τιμι του κριτθρίου είναι 0. Για τα κριτιρια των
προςτατευόμενων περιοχϊν και των αβιοτικϊν παραγόντων χρθςιμοποιοφνται ηεφγθ τιμϊν. Για τισ
προςτατευόμενεσ περιοχζσ, θ πρϊτθ αωορά το εάν θ ζκταςθ περιλαμβάνεται εντόσ περιοχισ Natura
2000 και θ δεφτερθ το εάν περιλαμβάνεται εντόσ προςτατευόμενθσ περιοχισ. Χτθν περίπτωςθ των
αβιοτικϊν παραγόντων, θ πρϊτθ τιμι αωορά ςτο βάκοσ του εδάωουσ και παίρνει τιμζσ από 9 ζωσ 1,
με το 9 να αντιςτοιχεί ςε βακφ ζδαωοσ και το 1 ςε βράχο, και θ δεφτερθ αωορά ςτθν ζκκεςθ και
κυμαίνεται από 8 για τθν πλζον ευνοϊκι βόρεια ζκκεςθ ζωσ 1 για τθν πλζον δυςμενι νότια.
Χτθ ςυνζχεια δθμιουργείται ζνασ κωδικόσ για κάκε ζκταςθ, που προκφπτει από τθν παράκεςθ των
τιμϊν κάκε κριτθρίου (δείκτθσ καταλλθλότθτασ ςτον πίνακα 1), και ακολουκεί θ ταξινόμθςθ, με τισ
μεγαλφτερεσ αξίεσ ςτθν κορυωι, με χριςθ τθσ ςχετικισ εντολισ του λογιςμικοφ που
χρθςιμοποιείται. Πετά τθν ταξινόμθςθ, ο αρχικόσ πίνακασ αναδιατάςςεται όπωσ ωαίνεται ςτον
πίνακα 2.

2.3 Βιμα 3. Αρχικι επιλογι των ςυςτάδων προσ αποκατάςταςθ
Χτο Βιμα 3 γίνεται ο κακοριςμόσ τθσ μζγιςτθσ δυνατισ ζκταςθσ προσ αποκατάςταςθ και θ αρχικι
επιλογι των επιμζρουσ εκτάςεων, αωοφ προθγουμζνωσ λθωκοφν υπόψθ οι διακζςιμοι πόροι
(χρθματοδότθςθ, διακεςιμότθτα αναπαραγωγικοφ υλικοφ) και τεχνικά κζματα, όπωσ για
παράδειγμα θ προςβαςιμότθτα ςτισ επιμζρουσ εκτάςεισ. Σι διακζςιμοι πόροι προςδιορίηουν τθ
ςυνολικι ζκταςθ που μπορεί να αποκαταςτακεί, αωοφ λθωκεί υπόψθ το κόςτοσ αποκατάςταςθσ
ανά εκτάριο και οι πικανότθτεσ επιτυχίασ κάκε μεκόδου (ςπορά ι ωφτευςθ).
Ψο Βιμα 3 ολοκλθρϊνεται με τθ δθμιουργία του προκαταρκτικοφ χάρτθ και του ςχετικοφ πίνακα με
τισ εκτάςεισ προσ αποκατάςταςθ και τα μζτρα αποκατάςταςθσ που κα εωαρμοςκοφν ςε κάκε μια.

2.4 Βιμα 4. Ζλεγχοσ και οριςτικοποίθςθ των εκτάςεων προσ αποκατάςταςθ
Ψο Βιμα 4 αωορά ςτθν επιβεβαίωςθ τθσ καταλλθλότθτασ των εκτάςεων και των μζτρων ανά ζκταςθ
που επιλζχκθκαν ςτο Βιμα 3. Θ επιβεβαίωςθ γίνεται με επιτόπου επίςκεψθ. Αωοφ γίνουν οι
αναγκαίεσ προςαρμογζσ ςτον αρχικό ςχεδιαςμό, το Βιμα 4 ολοκλθρϊνεται με τθν κατάρτιςθ του
τελικοφ χάρτθ επεμβάςεων.

2.5 Βιμα 5. Επιλογι των μζτρων αποκατάςταςθσ
Χτο Βιμα 5 κακορίηονται οι ειδικότερεσ τεχνικζσ εωαρμογισ των μεκόδων αποκατάςταςθσ που
ζχουν αποωαςιςκεί ςτο Βιμα 3 (ςπορά ι ωφτευςθ με τισ επιμζρουσ τεχνικζσ τουσ) και
οριςτικοποιικθκαν ςτο Βιμα 4, κακϊσ και τα τυχόν αναγκαία ςυμπλθρωματικά μζτρα. Αυτά
μπορεί να είναι θ διαχείριςθ καμζνων δζντρων: (διατιρθςθ ιςτάμενων, χριςθ ςτα αντιδιαβρωτικά
μζτρα, εξαγωγι για πϊλθςθ κ.λπ.), θ αφξθςθ τθσ διακεςιμότθτασ του νεροφ, ο ζλεγχοσ τθσ
βόςκθςθσ κτλ.
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Ρρόςκετα ςτοιχεία τθσ δομθμζνθσ προςζγγιςθσ
H εωαρμογι τθσ δομθμζνθσ προςζγγιςθσ βελτιϊνεται ςοβαρά με κετικό αποτζλεςμα και ςτθν
αποκατάςταςθ με τθν εωαρμογι οριςμζνων ςυμπλθρωματικϊν μζτρων. Αυτά είναι:
 Nα ξεκινιςει θ εωαρμογι τθσ διαδικαςίασ αμζςωσ μετά τθν πυρκαγιά,
 Nα αποτιμθκοφν λεπτομερϊσ οι επιπτϊςεισ τθσ πυρκαγιάσ,
 Nα είναι χαρτογραωθμζνοι οι τφποι βλάςτθςθσ, θ χλωρίδα, θ πανίδα, οι ποιότθτεσ τόπου και το
οδικό δίκτυο,
 Nα υπάρχει απόκεμα ςπόρων από τθν ίδια προζλευςθ και ςτθν περίπτωςθ των ωυτεφςεων θ
παραγωγι των ωυταρίων να γίνει ςε μικρι απόςταςθ από τθν προσ αποκατάςταςθ ζκταςθ και
 Nα ςχεδιαςτεί παρακολοφκθςθ τθσ αποκατάςταςθσ

Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτο site: http://www.parnonaslife.gr/el
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8:
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΡΟΥ ΔΙΕΡΕΙ ΤΑ ΔΑΣΘ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΡΟΥ
ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΤΑΦΕΙ ΜΕΤΑ ΑΡΟ ΡΥΚΑΓΙΕΣ
Κωνςταντίνοσ Καοφκθσ
Ε-mail: kako@fria.gr

8.1 Νομοκετικό πλαίςιο για τισ περιοχζσ που ζχουν υποςτεί καταςτροφι
Σ ενεργϊν για τθν αποκατάςταςθ μιασ κατεςτραμμζνθσ περιοχισ από πυρκαγιά, κα πρζπει εκτόσ
των άλλων να γνωρίηει τουλάχιςτον το βαςικό νομοκετικό πλαίςιο. Δθλαδι κα πρζπει να γνωρίηει
τισ ενζργειεσ που είναι υποχρεωμζνοσ να πράξει για τθν προςταςία τθσ, αλλά και ποιεσ είναι
επιτρεπτζσ ενζργειεσ και επεμβάςεισ που εκπορεφονται από τθν υωιςτάμενθ νομοκεςία και
προωανϊσ τισ ιδιαιτερότθτεσ που διζπουν τθν εν λόγω περιοχι.
Χτο κεωάλαιο αυτό γίνεται μια προςπάκεια να ςυλλεχκοφν τα ςχετικά άρκρα που ςχετίηονται με τθν
προςταςία των καμζνων περιοχϊν, αλλά και για τα επιτρεπτά ζργα και ενζργειεσ που προβλζπονται
για τθν αποκατάςταςι τουσ, με τθν επιωφλαξθ ότι λόγω των ςυνεχϊν νομοκετικϊν αλλαγϊν και των
εγκυκλίων που κατά καιροφσ εκδίδονται, εξ αντικειμζνου δεν είναι δυνατόν να γνωρίηουμε. Χτισ
περιπτϊςεισ αυτζσ κα πρζπει ο μελετθτισ να μεριμνά για τθν εναρμόνιςθ τουσ.

8.2 Διεκνζσ και Κοινοτικό Δίκαιο
Ψο δάςοσ, το περιβάλλον και εν γζνει θ ωφςθ, αποτζλεςε και αποτελεί μζχρι ςιμερα αντικείμενο
προςταςίασ ςε διεκνι, ευρωπαϊκό και εκνικό επίπεδο. Για το λόγω αυτό ζχουν ψθωιςτεί νομικά
κείμενα (διεκνι, κοινοτικι και εκνικι νομοκεςία) τα οποία ςθμειϊνουν τθν ςθμαςία διατιρθςθ,
αλλά και τθν ενδυνάμωςι τουσ. Ψζτοιου είδουσ νομικά κείμενα ςε διεκνι επίπεδο είναι: θ ςυνκικθ
Φαςμάρ (2/11/1971) που αωορά τθ Διεκνι Χυμωωνία, περί προςταςίασ των διεκνοφσ
ενδιαωζροντοσ υγροτόπων, ιδίωσ των υδροβιοτόπων, CITES (Συάςιγκτον, 3/3/1973) που αωορά τθ
ςφμβαςθ για το διεκνζσ εμπόριο των άγριων ειδϊν πανίδασ και χλωρίδασ που απειλοφνται με
εξαωάνιςθ, θ διεκνισ ςφμβαςθ τθσ Βζρνθσ (13/9/1979) για τθ διατιρθςθ τθσ άγριασ ηωισ και του
ωυςικοφ περιβάλλοντοσ τθσ Ευρϊπθσ, θ διεκνισ ςφμβαςθ τθσ Βόννθσ (23/7/1979) για τθ διατιρθςθ
των αποδθμθτικϊν πτθνϊν τθσ άγριασ πανίδασ και θ διεκνισ ςφμβαςθ για τθ βιολογικι ποικιλότθτα
(Φίο ντε Ψηανζϊρο, 5.7.1992).
Επίςθσ και ςε κοινοτικό επίπεδο, θ προςταςία τθσ ωφςθσ αποτζλεςε και αποτελεί υποχρζωςθ των
κεςμικϊν οργάνων τθσ Ευρωπαϊκισ ζνωςθσ, αλλά και των κρατϊν μελϊν τθσ. Λδιαίτερθ ζμωαςθ ζχει
δοκεί ςτθν προϊκθςθ τθσ αειωόρου ανάπτυξθσ, γιατί ςφμωωνα με το άρκρο 6 τθσ Χυνκικθσ για τθν
ίδρυςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ξοινότθτασ κακορίηεται ότι «οι απαιτιςεισ τθσ περιβαλλοντικισ προςταςίασ
πρζπει να ενταχκοφν ςτον κακοριςμό και τθν εωαρμογι των κοινοτικϊν πολιτικϊν και δράςεων (…)
ιδίωσ προκειμζνου να προωκθκεί θ αειωόροσ ανάπτυξθ». Θ νομοκεςία που ςχετίηεται με τθν
προςταςία τθσ ωφςθσ είναι θ οδθγία 79/409/ΕΣΞ για τθ διατιρθςθ των άγριων πτθνϊν (Επίςθμθ
Εωθμερίδα αρικ. L 103 τθσ 25.4.1979 ς. 1) που τροποποιικθκε με τθν Σδθγία 2009/147/ΕΣΞ και θ
οδθγία 92/43/ΕΣΞ, ςχετικά με τθ διατιρθςθ των ωυςικϊν οικοτόπων, κακϊσ και τθσ άγριασ πανίδασ
και χλωρίδασ (Επίςθμθ Εωθμερίδα αρικ. L 206 τθσ 22.07.1992 ς.7). Θ Σδθγία 79/409 μεταωζρκθκε
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ςτο εκνικό μασ δίκαιο, με τθν ΩΑ 414985/1985 (ΦΕΞ Β 757) και θ Σδθγία 92/43/ΕΞ ενςωματϊκθκε
με τθν ΞΩΑ 33318/28.12.1998 (ΦΕΞ Β 1289).

8.3 Εκνικό δίκαιο
Τςο αωορά το εκνικό δίκαιο θ προςταςία του ωυςικοφ περιβάλλοντοσ ξεκινά με το άρκρο 24 του
Χυντάγματοσ του 1975 το οποίο ορίηει ότι: «Θ προςταςία του ωυςικοφ και πολιτιςτικοφ
περιβάλλοντοσ αποτελεί υποχρζωςθ του Ξράτουσ και δικαίωμα του κακενόσ. Για τθ διαωφλαξι του,
το Ξράτοσ ζχει υποχρζωςθ να παίρνει ιδιαίτερα προλθπτικά ι καταςταλτικά μζτρα ςτο πλαίςιο τθσ
αρχισ τθσ αειωορίασ. Σ Ρόμοσ ορίηει τα ςχετικά με τθν προςταςία των δαςϊν και των δαςικϊν
εκτάςεων. «..Απαγορεφεται θ μεταβολι του προοριςμοφ των δαςϊν και των δαςικϊν εκτάςεων,
εκτόσ αν προζχει για τθν Εκνικι Σικονομία θ αγροτικι εκμετάλλευςθ ι άλλθ τουσ χριςθ, που τθν
επιβάλλει το δθμόςιο ςυμωζρον…» Πε το ςυγκεκριμζνο άρκρο ο νομοκζτθσ κζλει να εντάξει το
δαςικό πλοφτο τθσ Χϊρασ ς’ ζνα ιδιαίτερο προςτατευτικό κακεςτϊσ, ζτςι ϊςτε να διατθρεί το
προοριςμό χριςθσ του, αλλά και να διαςωαλίςει και να διατθριςει τθ οικολογικι του ιςορροπία.
Υάνω ςτο πλαίςιο αυτό ο νομοκζτθσ και θ Διοίκθςθ οωείλει να κεςπίηει και να λαμβάνει όλα τα
προβλεπόμενα μζτρα, ϊςτε να μθν υπάρξει αλλοίωςθ ι μεταβολι τθσ μορωισ του δάςουσ.
Θ ςθμαντικότθτα των παραπάνω για τθν προςταςία ςυνεχίηεται από το νομοκζτθ και με τθν
παράγραωο 3 του άρκρου 117, όπου αναωζρει ότι: «δθμόςια ι ιδιωτικά δάςθ και δαςικζσ εκτάςεισ
που καταςτράφθκαν ι καταςτρζφονται από πυρκαγιά ι που με άλλο τρόπο αποψιλϊκθκαν ι
αποψιλϊνονται δεν αποβάλλουν για το λόγο αυτό το χαρακτιρα που είχαν πριν καταςτραφοφν,
κθρφςςονται υποχρεωτικά αναδαςωτζεσ και αποκλείεται να διατεκοφν για άλλο προοριςμό».
Με βάςθ τθν παράγραφο 3 του άρκρου 117 του ςυντάγματοσ προκφπτει:
α) Απαγόρευςθ, κατ’ αρχάσ, τθσ μεταβολισ του προοριςμοφ των δαςϊν και δαςικϊν εκτάςεων.
β) Κιρυξθ, υποχρεωτικά, ωσ αναδαςωτζων των κατεςτραμμζνων ι αποψιλωμζνων δαςικϊν
εκτάςεων.
γ) Δθμιουργία κακεςτϊτοσ μείηονοσ προςταςίασ για τισ αναδαςωτζεσ εκτάςεισ, απαγορευμζνθσ,
απολφτωσ, κάκε επ’ αυτϊν επζμβαςθσ ι διάκεςθσ για άλλο ςκοπό δθμοςίου ςυμφζροντοσ και,
ιδίωσ, ανεξάρτθτα αν θ πράξθ κιρυξθσ τθσ αναδάςωςθσ ζχει εκδοκεί πριν ι μετά τθν ιςχφ του
υντάγματοσ (τΕ 2772/88Ολ).
Θ πολιτεία για να εξαςφαλίςει τα προβλεπόμενα του υντάγματοσ (άρκρ. 24 & 117), ζχει κεςπίςει
μια ςειρά Νόμων, Προεδρικϊν Διαταγμάτων κλπ.

8.4 Νόμοι – Διατάγματα
Χτο ςθμείο αυτό κα παρατεκοφν ιςχφουςεσ διατάξεισ που ςχετίηονται με τθν προςταςία των δαςϊν
και δαςικϊν εκτάςεων που ζχουν υποςτεί καταςτροωζσ είτε από πυρκαγιά ι άλλθ παράνομθ αιτία.

ΝΟΜΟΣ 998/1979 "Ρερί προςταςίασ των δαςϊν και των δαςικϊν εν γζνει εκτάςεων τθσ
Χϊρασ" Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'.
Ψα άρκρα του νόμου που ςχετίηονται με τθν προςταςία των δαςϊν και δαςικϊν εκτάςεων που
ζχουν υποςτεί καταςτροωζσ από πυρκαγιά ι άλλθ αιτία (άμεςεσ και ζμμεςεσ ενζργειεσ)
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Άρκρο 34
Ενζργεια μετά τθν καταςτολιν
1. Σθν καταςτολιν τθσ πυρκαϊάσ επακολουκεί φφλαξισ τθσ εκτάςεωσ εισ τθν οποίαν αυτι επεξετάκθ,
μζχρι ολοςχεροφσ καταςβζςεωσ διά τθν πρόλθψιν αναηωπυρϊςεωσ.
2. Ο δαςάρχθσ ερευνά τα προκαλζςαντα τθν πυρκαϊάν αίτια, αναηθτεί τουσ τυχόν υπευκφνουσ και
ςυντάςςει ζκκεςιν περί τοφτων και τθσ προκλθκείςθσ ηθμίασ, τθν οποίαν υποβάλλει εισ τον
νομάρχθν, τθν κεντρικιν δαςικιν υπθρεςίαν και τον κατά τόπον αρμόδιον ειςαγγελζα
πλθμμελειοδικϊν.
3. Ο δαςάρχθσ και οι υπ' αυτοφ εντεταλμζνοι τθν εξακρίβωςιν των αιτίων και των υπευκφνων τθσ
πυρκαϊάσ ενεργοφν ωσ ανακριτικοί υπάλλθλοι δικαιοφμενοι να προβοφν εισ πάςαν ανακριτικιν
πράξιν.
4. Μερίμνθ του οικείου Νομάρχου και τθ ςυνδρομι των αρμοδίων Τπθρεςιϊν τα καταςτρεφόμενα
διά πυρκαϊϊν δάςθ και δαςικαί εκτάςεισ αεροφωτογραφοφνται, χαρτογραφοφνται και
κθρφςςονται αναδαςωτζαι εντόσ τριϊν μθνϊν από τθσ καταςτροφισ. Δι' αποφάςεων του
Τπουργοφ Γεωργίασ κακορίηονται λεπτομερϊσ αι ςχετικαί ενζργειαι.
Σθμείωςθ: Επειδι θ δαςοπυρόςβεςθ ζχει μεταβιβαςτεί ςτθν Πυροςβεςτικι Τπθρεςία οι ενζργειεσ
των παραγράφων 1,2,3 γίνονται από υπευκφνου τθσ Πυροςβεςτικισ. Όςο αφορά τθν παράγραφο 4
θ μζριμνα ανικει πλζον ςτον Γενικό Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ και όχι ςτον
Νομάρχθ.

Άρκρο 35
Μεταβιβάςεισ καζντων δαςϊν
1. Λδιωτικά δάςθ και δαςικαί εκτάςεισ ι μζρθ τοφτων καταςτραφζντα από 11 Λουνίου 1975 ι
καταςτρεφόμενα εφεξισ, εκ πυρκαϊάσ δεν δφνανται να μεταβιβαςκοφν εν κατατμιςει, ουδζ κατά
ιδανικά μερίδια διά δικαιοπραξίασ εν ηωι επί τριάκοντα ζτθ από τθσ τοιαφτθσ καταςτροφισ των.
2. Εισ τασ δικαιοπραξίασ εν ηωι περί μεταβιβάςεωσ ιδιωτικοφ δάςουσ ι δαςικισ εκτάςεωσ
ολοκλιρου, μζρουσ τοφτων ι ιδανικοφ μεριδίου, προςαρτάται πιςτοποιθτικόν τθσ αρμοδίασ
δαςικισ αρχισ ότι το μεταβιβαηόμενον δεν κατεςτράφθ εκ πυρκαϊάσ μετά τθν 11θν Λουνίου 1975
και εισ πάςαν εφεξισ περίπτωςιν κατά τθν τελευταίαν τριακονταετίαν από τθσ 11θσ Λουνίου 1975,
άλλωσ θ δικαιοπραξία τυγχάνει άκυροσ.
3. Οι διατάξεισ των προθγουμζνων παραγράφων του παρόντοσ άρκρου εφαρμόηονται και επί
προςυμφϊνων μεταβίβαςθσ ιδιωτικϊν δαςϊν και δαςικϊν εκτάςεων”.
4. υμβολαιογράφοσ που ςυντάςςει πράξθ μεταβίβαςθσ τθσ κυριότθτασ επί δάςουσ ι δαςικισ
ζκταςθσ κακϊσ και προςφμφωνο με το αυτό αντικείμενο χωρίσ να τθρθκοφν οι διατυπϊςεισ τθσ
παραγράφου 2 του παρόντοσ άρκρου, κακϊσ και οι διά ςυμβολαίου ι προςυμφϊνου
ςυμβαλλόμενοι και οι ενεργοφντεσ ωσ πλθρεξοφςιοί τουσ τιμωροφνται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον
τριϊν (3) μθνϊν και χρθματικι ποινι τουλάχιςτον πεντακοςίων χιλιάδων (500.000) δραχμϊν
επιφυλαςςομζνων και των διατάξεων περί πεικαρχικισ ευκφνθσ του ςυμβολαιογράφου.
(*** Εκδόκθκε θ Τ.Α. 87688/29-6-1987 " Εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 35 Ν.998/79").
( Οι εντόσ ειςαγωγικϊν παρ. 3 και 4 προςτζκθκαν από το άρκρο 46 του Ν.2145/1993)

Άρκρο 37
Ζννοιαι
1. Ωσ αναδάςωςισ νοείται θ αναδθμιουργία τθσ κακ' οιονδιποτε τρόπον καταςτραφείςθσ ι
ςθμαντικϊσ αραιωκείςθσ ι άλλωσ πωσ υποβακμιςκείςθσ δαςικισ βλςτιςεωσ, είτε διά τθσ
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φυτεφςεωσ ι ςποράσ, είτε διά τθσ διευκολφνςεωσ τθσ φυςικισ αναγεννιςεωσ, προσ δθμιουργίαν
δάςουσ ι δαςικισ εκτάςεωσ.
2. Εν τθ εννοία τθσ αναδαςϊςεωσ περιλαμβάνεται και θ το πρϊτον ενεργουμζνθ διά ςποράσ ι
φυτεφςεωσ δαςικϊν φυτϊν δάςωςισ αςκεπϊν εκτάςεων, αι οποίαι δεν ζχουν ουδζ είχον εισ το
παρελκόν τον χαρακτιρα δάςουσ ι δαςικισ εκτάςεωσ.

Άρκρο 38
Υποχρεωτικαί αναδαςϊςεισ
Ρροςοχι: Θ παράγραφοσ 1 του άρκρου 38 του Ν.998/79 αντικαταςτάκθκε με τθν παράγραφο 1 το
άρκρο 35 του Ν.4280/2014 (Τροποποιιςεισ των άρκρων 38 και 44 του ν. 998/1979) και ζχει ωσ
εξισ:
1. Σο πρϊτο εδάφιο τθσ πρϊτθσ παραγράφου του άρκρου 38 του ν. 998/1979 αντικακίςταται ωσ
εξισ: «1. Σα δάςθ και οι δαςικζσ εκτάςεισ, τα οποία καταςτρζφονται ι αποψιλϊνονται ςυνεπεία
πυρκαϊάσ ι παράνομθσ υλοτομίασ ι άλλθσ αιτίασ κθρφςςονται υποχρεωτικά ωσ αναδαςωτζα
ανεξαρτιτωσ τθσ ειδικότερθσ κατθγορίασ αυτϊν ι τθσ κζςθσ ςτθν οποία βρίςκονται, εκτόσ από το
τμιμα τουσ, θ εκχζρςωςθ του οποίου είχε εγκρικεί ιδθ, πριν από τθν καταςτροφι του από τισ
ανωτζρω αιτίεσ, για λόγο δθμοςίου ςυμφζροντοσ µε τθν ζκδοςθ τθσ οικείασ νομικισ πράξθσ.
ΣΘΜΕΛΩΣΘ: το ςθμείο αυτό πρζπει να αναφερκεί ότι θ ζννοια των διατάξεων τθσ παρ. 1, (του
αρκ.38 του Ν.998/79) αναφζρει ότι κάκε αποψιλουμζνθ δαςικι ζκταςθ, δθμοςία ι ιδιωτικι,
κθρφςςεται, υποχρεωτικϊσ, αναδαςωτζα με μόνθ τθν αντικειμενικι διαπίςτωςθ τθσ ςυνδρομισ
των κατά τθν ανωτζρω ςυνταγματικι διάταξθ προχποκζςεων, θ δε απόφαςθ περί αναδάςωςθσ
πρζπει να αιτιολογείται, πλιρωσ, ωσ προσ τον χαρακτθριςμό τθσ ζκταςθσ ωσ δάςουσ ι δαςικισ
ζκταςθσ. Θ αιτιολογία, όμωσ, αυτι μπορεί να ςυμπλθρϊνεται και από τα λοιπά ςτοιχεία του
φακζλου (.τ.Ε. 679, 3914/1994, 6/1993, 3738/1992, 5232/ 96, 2127/98, 1504/2000 κ.ά.).
2. Ωςαφτωσ κθρφςςονται υποχρεωτικϊσ ωσ αναδαςωτζα εδάφθ ςτεροφμενα δαςικισ βλαςτιςεωσ, ι
των οποίων θ δαςικι βλάςτθςισ ζχει καταςτραφι ι ςθμαντικϊσ αραιωκι ι άλλωσ πωσ
υποβακμιςκι εφ' όςον:
α) Ευρίςκονται εντόσ λεκανϊν απορροισ χειμάρρων θ δε φπαρξισ τθσ δαςικισ βλαςτιςεωσ
επιβάλλεται διά προςτατευτικοφσ ι υδρονομικοφσ ςκοποφσ.
β) Τπζρκεινται πόλεων, χωρίων, οικιςμϊν, αρχαιολογικϊν χϊρων, φυςικϊν ι πολιτιςτικϊν
μνθμείων, ι ςθμαντικϊν τεχνικϊν ζργων και ζχουν προςτατευτικόν δι' αυτά χαρακτιρα.
γ) Θ κλίςισ των προσ τον ορίηοντα υπερβαίνει τα 30% απειλείται δε θ υπό των υδάτων απόπλυςίσ
των.
δ) Θ ζλλειψισ ι θ μείωςισ τθσ δαςικισ βλαςτιςεωσ επί αυτϊν δθμιουργεί κίνδυνον διαβρϊςεωσ
του εδάφουσ ι τθσ ιςορροπίασ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ.
3. Δφναται να κθρυχκοφν ωσ αναδαςωτζαι εκτάςεισ, εκτόσ των εισ τασ προθγουμζνασ παραγράφουσ
του παρόντοσ άρκρου οριηομζνων, εφ' όςον τοφτο επιβάλλεται:
α) Εκ λόγων υγιεινισ ι εξωραϊςμοφ του τοπίου.
β) Προσ ςυμπλιρωςιν ι ενοποίθςιν δαςϊν ι δαςικϊν εκτάςεων.
γ) Προσ δθμιουργίαν δαςικϊν φυτειϊν.
Το άρκρο 38 του 998/79 ζχει ςυμπεριλθφκεί και το άρκρο 120 παρ. 1 Ν.1892/1990 όπου
αναφζρει ότι:
1. Οι κατά το άρκρο 38 του Ν. 998/1979 υποχρεωτικζσ αναδαςϊςεισ δαςϊν, δαςικϊν και
χορτολιβαδικϊν εκτάςεων, για τισ οποίεσ υφίςταται ιδιοκτθςιακι αμφιςβιτθςθ διοικθτικι ι
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δικαςτικι, μεταξφ Δθμοςίου και τρίτων, πραγματοποιοφνται ακωλφτωσ από τισ δαςικζσ υπθρεςίεσ
με δαπάνεσ του κράτουσ.
Εκτάςεισ, ςτισ οποίεσ απαγορεφονται ι απαγορεφτθκαν ςτο παρελκόν διακατοχικζσ πράξεισ με
απόφαςθ του ειςαγγελζα κατά τθ διαδικαςία του άρκρου 22 του Ν. 1539/1938 και υπάρχει
υποχρζωςθ αναδάςωςισ τουσ, αναδαςϊνονται υποχρεωτικά από το Δθμόςιο.
Οι αναδαςϊςεισ των πιο πάνω εκτάςεων μετά των αναγκαίων για τθν πραγματοποίθςθ των
αναδαςϊςεων λοιπϊν δαςοτεχνικϊν ζργων (δρόμων προςπζλαςθσ, φρακτϊν κ.λ.π.) δεν
αποτελοφν διακατοχικζσ πράξεισ εκ μζρουσ του Δθμοςίου και δεν επθρεάηουν κακϋ οιονδιποτε
τρόπο το ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ αυτϊν των εκτάςεων».

Άρκρο 39
Εκμίςκωςισ δθμοςίων εκτάςεων προσ αναδάςωςιν
1. Δθμόςιαι δαςικαί εκτάςεισ των περιπτϊςεων γ' ζωσ και ε' τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 4 του
παρόντοσ, ι δθμόςια χορτολιβαδικά ι άλλα εδάφθ κθρυςςόμενα ωσ αναδαςωτζα, δφνανται μετά
ςχετικιν γνωμοδότθςιν του Σεχνικοφ υμβουλίου Δαςϊν να εκμιςκοφνται διά χρονικόν διάςτθμα
μζχρι πεντικοντα ετϊν εισ νομικά ι φυςικά πρόςωπα διά τθν μερίμνθ και δαπάναισ τοφτων
δθμιουργίαν δαςικϊν φυτειϊν προσ αποκλειςτικιν δαςοπονικιν εκμετάλευςιν, απαγορευομζνθσ
ρθτϊσ πάςθσ άλλθσ τοιαφτθσ.
2. Θ εκμίςκωςισ ενεργείται κατόπιν δθμοπραςίασ διά ςυμβάςεωσ υπογραφομζνθσ υπό του Τπουργοφ
Γεωργίασ, ι του υπό τοφτου εξουςιοδοτουμζνου, και του αναλάμβανοντοσ τθν δθμιουργίαν και
εκμετάλευςιν τθσ δαςικισ φυτείασ ι δάςουσ και κακοριηοφςθσ τθν διάρκειαν ταφτθσ, το μίςκωμα
εισ ποςοςτόν επί του προϊόντοσ τθσ εκμεταλεφςεωσ τθσ εκμιςκουμζνθσ εκτάςεωσ, τασ υποχρεϊςεισ
του μιςκωτοφ τόςον διά τθν πραγματοποίθςιν των αναδαςϊςεων όςον και διά τθν δαςικιν
εκμετάλευςιν, ωσ και πάςαν άλλθν αναγκαίαν λεπτομζρειαν. Διά προεδρικοφ διατάγματοσ
εκδιδομζνου τθ προτάςει του Τπουργοφ Γεωργίασ δφνανται να κακορίηονται τα ειδικότερα ςτοιχεία
των ωσ άνω ςυμβάςεων ι και πρότυπα τοιοφτων ςυμβάςεων. (*** Εκδόκθκε το Π.Δ. 1157/1980
"Περί εκμιςκϊςεωσ δθμοςίων εκτάςεων προσ αναδάςωςιν" Φ.Ε.Κ. 293/29-12-1980/Σ.Α'.).
3. Θ κιρυξισ των διά τθσ άνω ςυμβάςεωσ παραχωρουμζνων χορτολιβαδικϊν ι άλλων εδαφϊν, ωσ
αναδαςωτζων ενεργείται εντόσ μθνόσ από τθσ υπογραφισ τθσ ςυμβάςεωσ δεν δφναται δε να αρκι
προ τθσ λιξεωσ τθσ μιςκϊςεωσ. Θ μθ πραγματοποίθςισ τθσ αναδαςϊςεωσ κατά τουσ όρουσ τθσ
ςυμβάςεωσ ςυνεπάγεται υποχρεωτικϊσ καταγγελίαν ταφτθσ και ζκπτωςιν του μιςκωτοφ από παντόσ
εκ ταφτθσ απορρζοντοσ δικαιϊματοσ.
4. Αι κατά τθν λιξιν ι τθν κατά τουσ όρουσ τθσ ςυμβάςεωσ πρόωρον λφςιν τθσ μιςκϊςεωσ
υπάρχουςαι επί τθσ εκμιςκωκείςθσ εκτάςεωσ δαςικαί φυτείαι περιζρχονται εισ το Δθμόςιον και
αποτελοφν αντικείμενον διαχειρίςεωσ παρ' αυτοφ, ωσ δθμόςια δάςθ.
5. Αι διατάξεισ των προθγουμζνων παραγράφων ιςχφουν και διά τθν εκμίςκωςιν δθμοτικϊν ι
κοινοτικϊν δαςικϊν εκτάςεων ι χορτολιβαδικϊν εδαφϊν. Θ εκμίςκωςισ ενεργείται πάντοτε κατόπιν
δθμοπραςίασ κατά τασ διατάξεισ τθσ δθμοτικισ και κοινοτικισ νομοκεςίασ, τθσ ςχετικισ περί
κατακυρϊςεωσ αυτισ αποφάςεωσ του δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ ςυμβουλίου υποκειμζνθσ εισ τθν
ζγκριςιν του νομάρχου.
6. Δθμόςια χορτολιβαδικά εδάφθ, τα οποία δεν εξυπθρετοφν ι δεν προκρίνονται διά τθν
εξυπθρζτθςιν άλλων εκ δθμοςίου ςυμφζροντοσ επιβαλλομζνων ςκοπϊν κατά τα εν άρκρω 74 & 1
οριηόμενα, κθρυςςόμενα αναδαςωτζα δφνανται να παραχωροφνται κατά κυριότθτα εισ διμουσ ι
κοινότθτασ προσ δθμιουργίαν πάρκων ι αλςϊν, ι δαςϊν αναψυχισ ι προςτατευτικϊν δαςϊν. Θ
παραχϊρθςισ ενεργείται δι' αποφάςεωσ του Τπουργοφ Γεωργίασ και τελεί πάντοτε υπό τον όρον τθσ
ςυντθριςεωσ του πάρκου ι άλςουσ ι δάςουσ υπό του Διμου ι τθσ κοινότθτοσ. Θ φφτευςισ δφναται
να βαρφνθ είτε το δθμόςιον είτε τον Διμον ι Κοινότθτα είτε και αμφότερα τα μζρθ ωσ κατά
περίπτωςιν ο Τπουργόσ Γεωργίασ ορίςει. Εάν δεν τθρθκοφν οι όροι τθσ παραχωριςεωσ, αίρεται
αυτοδικαίωσ θ παραχϊρθςισ και θ κυριότθσ τθσ εκτάςεωσ επανζρχεται εισ το Δθμόςιον.
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Άρκρο 40
Διάκεςισ εκτάςεων ΝΡΔΔ, προσ αναδάςωςιν
(*** Εκδόκθκε θ Τ.Α. 146351/1361/20-5-1982 "Οδθγίεσ εφαρμογισ του άρκρου 40 του Ν.998/79
αναφερομζνου ςτθν αναδάςωςθ από το Δθμόςιο εκτάςεων κυριότθτοσ ΝΠΔΔ" Φ.Ε.Κ. 460/1-71982/Σ.Β'.).
1. Διμοι και κοινότθτεσ ι άλλα νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου δφνανται να διακζςουν κατά
χριςιν εισ το δθμόςιον (Δαςικιν Τπθρεςίαν) εκτάςεισ ανθκοφςασ εισ αυτά προσ αναδάςωςιν και
δαςοπονικιν εκμετάλευςιν μερίμνθ και δαπάναισ τθσ δαςικισ υπθρεςίασ, διατθρουμζνθσ τθσ επί
των εκτάςεων τοφτων κυριότθτοσ των ωσ άνω νομικϊν προςϊπων και μετά τθν αναδάςωςιν. Σο
χρονικό διάςτθμα τθσ διακζςεωσ ορίηεται ελευκζρωσ υπό τθσ ςυμβάςεωσ.
2. Θ αναδάςωςισ των κατά τθν προθγουμζνθν παράγραφον εκτάςεων κθρφςςεται μετά τθν υπό των
αρμοδίων ςυλλογικϊν οργάνων των ωσ είρθται νομικϊν προςϊπων λιψιν τθσ αποφάςεωσ περί
διακζςεωσ τθσ εκτάςεωσ, τα δε κακαρά ζςοδα εκ τθσ εκμεταλεφςεωσ διανζμονται εξ θμιςείασ
μεταξφ του δθμοςίου και του νομικοφ προςϊπου. Μείηον ποςοςτόν εκ των εςόδων τοφτων
δφναται να παραχωρθκι εισ τουσ ωσ άνω ιδιοκτιτασ κατόπιν αποφάςεωσ του Τπουργοφ Γεωργίασ
μετά γνϊμθν του υμβουλίου Δαςικισ Πολιτικισ. Εάν ιδιοκτιται των ωσ άνω εκτάςεων είναι
οργανιςμοί τοπικισ αυτοδιοικιςεωσ αποδίδεται εισ αυτοφσ το ςφνολον των εκ τθσ εκμεταλεφςεωσ
κακαρϊν εςόδων.

Άρκρο 41
Κιρυξισ αναδαςωτζων εκτάςεων
1. Θ κιρυξισ εκτάςεων ωσ αναδαςωτζων ενεργείται δι' αποφάςεωσ του οικείου νομάρχου
κακοριηοφςθσ ςαφϊσ τα όρια τθσ εκτάςεωσ θ οποία κθρφςςεται αναδαςωτζα και ςυνοδευομζνθσ
υποχρεωτικϊσ υπό ςχεδιαγράμματοσ, το οποίον δθμοςιεφεται εν φωτοςμικρφνςει μετά τθσ
αποφάςεωσ εισ τθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.
2. Εισ Ζκαςτον νομόν το πρόγραμμα δι' αναδαςϊςεισ καταρτίηεται υπό τθσ δαςικισ υπθρεςίασ και
εγκρίνεται υπό του νομάρχου, μετά γνωμοδότθςιν του νομαρχιακοφ ςυμβουλίου δαςϊν, επί τθ
βάςει τθσ υφιςταμζνθσ καταςτάςεωσ τθσ δαςικισ βλαςτιςεωσ, εν τω νομϊ, των επελκουςϊν κατά
το πρόςφατον παρελκόν αποψιλϊςεων, αραιϊςεων ι υποβακμίςεων, ωσ και των αναγκϊν
ενιςχφςεωσ και επεκτάςεωσ τθσ ρθκείςθσ βλαςτιςεωσ διά προςτατευτικοφσ ι αιςκθτικοφσ
ςκοποφσ, ωσ και εν όψει των τυχόν προτάςεων άλλων ενδιαφερομζνων υπθρεςιϊν και των οικείων
οργανιςμϊν τοπικισ αυτοδιοικιςεωσ. Σο εν λόγω πρόγραμμα καταρτίηεται ανά πενταετίαν και
εκτελείται διά των κατανεμομζνων πιςτϊςεων του προχπολογιςμοφ ι των διατικεμζνων προσ τον
ςκοπόν τθσ αναδαςϊςεωσ άλλων ειδικϊν κονδυλίων. Διά τθν κατάρτιςιν του προγράμματοσ
απαιτείται όπωσ τοφτο κοινοποιθκεί τουλάχιςτον εν δίμθνον προ τθσ εγκρίςεϊσ του εισ τασ
νομαρχιακάσ υπθρεςίασ του Τπουργείου υντονιςμοφ και Δθμοςίων Εργων (αρμοδιότθτοσ Γεν.
Δ/νςεωσ Οικιςμοφ).
Παρεχομζνθσ τθσ προκεςμίασ ταφτθσ, το πρόγραμμα εγκρίνεται άνευ τθσ γνϊμθσ των υπθρεςιϊν
τοφτων.
Εάν διατυπωκοφν υπό των υπθρεςιϊν τοφτων εκπροκζςμωσ αντιρριςεισ αναγόμεναι εισ κζματα
τθσ αρμοδιότθτόσ των, επί των αντιρριςεων αποφαίνονται οι Τπουργοί υντονιςμοφ, Γεωργίασ και
Δθμοςίων Εργων, θ τυχόν δε μεταξφ των διαφωνία επιλφεται υπό του Εκνικοφ υμβουλίου
Χωροταξίασ και Περιβάλλοντοσ.
3. Ειδικϊσ προκειμζνου περί κθρφξεωσ εκτάςεων ωσ αναδαςωτζων ζνεκα μερικισ ι ολικισ
καταςτροφισ δάςουσ ι δαςικισ εκτάςεωσ εκ πυρκαϊάσ ι άλλθσ αιτίασ εκ των εν άρκρω 38 & 1
αναφερομζνων θ κατά τθν παράγραφον 1 του παρόντοσ άρκρου απόφαςισ του νομάρχθ εκδίδεται
μετά ειςιγθςιν τθσ αρμοδίασ Δαςικισ Τπθρεςίασ, υποχρεωτικϊσ εντόσ τριϊν μθνϊν από τθσ
καταςτολισ τθσ πυρκαϊάσ ι τθσ διαπιςτϊςεωσ τθσ εξ άλλθσ αιτίασ καταςτροφισ. Διά τθσ
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αποφάςεωσ ταφτθσ κακορίηονται και αι υποχρεϊςεισ τθσ δαςικισ υπθρεςίασ διά τθν κατάρτιςιν
και εφαρμογιν ειδικοφ διά τθν προκειμζνθν περίπτωςιν προγράμματοσ αναδαςϊςεωσ.
4. Διά τθ δθμιουργίαν πάρκων ι αλςϊν ι δαςϊν αναψυχισ εντόσ πόλεων ι οικιςτικϊν περιοχϊν
απαιτείται ςχετικι πρόβλεψισ εισ το οικείον προεδρικόν διάταγμα το κακορίηον το ςχζδιον τθσ
πόλεωσ ι τον τρόπον αναπτφξεωσ τθσ οικιςτικισ περιοχισ, θ δε πραγματοποίθςισ τθσ
αναδαςϊςεωσ βαρφνει τον οικείον οργανιςμόν τοπικισ αυτοδιοικιςεωσ ι τον φορζα τθσ
οικιςτικισ αναπτφξεωσ. Εισ περίπτωςιν αδρανείασ τοφτων ι υπό του ρθκζντοσ προεδρικοφ
διατάγματοσ προβλεπόμενθ δθμιουργία πάρκου ι δάςουσ αναψυχισ ενεργείται κατόπιν
αποφάςεωσ του οικείου νομάρχου δαπάναισ των υποχρζων υπό τθσ δαςικισ υπθρεςίασ. Σο αυτό
ιςχφει και εισ περίπτωςιν αναδθμιουργίασ τοφτων μετά τυχόν καταςτροφιν εκ πυρκαϊάσ. Αι
δενδροςτοιχίαι ι γραμμικαί φυτείαι ι άλλαι δενδροφυτεφςεισ εντόσ των πόλεων ι των
οικιςτικϊν περιοχϊν δθμιουργοφνται κατόπιν αποφάςεωσ του οικείου οργανιςμοφ τοπικισ
αυτοδιοικιςεωσ ι του αρμοδίου οικιςτικοφ φορζωσ.

Άρκρο 42
Ρραγματοποίθςισ αναδαςϊςεων
1. Αι αναδαςϊςεισ δθμοςίων δαςϊν ι δαςικϊν εκτάςεων πραγματοποιοφνται επί τθ βάςει μελζτθσ
καταρτιηομζνθσ υπό τθσ δαςικισ υπθρεςίασ και κακοριηοφςθσ το είδοσ τθσ δαςικισ βλαςτιςεωσ,
τασ εργαςίασ φυτεφςεωσ ι άλλασ ενεργείασ διά τθν δευκόλυνςιν τθσ αναγεννιςεωσ, ωσ και τα
απαραίτθτα μζτρα διά τθν προςταςίαν τθσ αναδαςϊςεωσ (περιφράξεισ, τοποκζτθςισ πινακίδων,
ειδικαί απαγορεφςεισ κλπ.).
2. Θ αναδάςωςισ ιδιωτικϊν δαςϊν και δαςικϊν εκτάςεων ι διακατεχομζνων δθμοςίων δαςϊν και
δαςικϊν εκτάςεων ενεργείται επί τθ βάςει μελζτθσ εγκρινομζνθσ υπό τθσ δαςικισ αρχισ και υπό
τθν εποπτείαν ταφτθσ, μερίμνθ και δαπάναισ των διακατόχων ι ιδιοκτθτϊν. Εφ' όςον πρόκειται
περί ιδιωτικοφ δάςουσ ι δαςικισ εκτάςεωσ ανθκόντων εισ μζλοσ ι μζλθ δαςικοφ ςυνεταιριςμοφ
και καταςτραφζντων ολικϊσ ι μερικϊσ εκ πυρκαϊάσ τθν αναδάςωςιν πραγματοποιεί υποχρεωτικϊσ
ο ςυνεταιριςμόσ κατά τα ανωτζρω, καταβάλλων τασ ςχετικάσ δαπάνασ και επιμερίηων ταφτασ
μεταξφ των μελϊν του κατά τασ διεποφςασ τοφτον διατάξεισ. Περί τθσ εκτελζςεωσ τθσ
εγκεκριμζνθσ μελζτθσ αναδαςϊςεωσ οι ωσ άνω ιδιϊται ι ο ςυνεταιριςμόσ παρζχουν κατ' ζτοσ τα
αναγκαία ςτοιχεία εισ τθν δαςικιν αρχιν. Εάν θ αναδάςωςισ κθρφςςεται ςυνεπεία καταςτροφισ
του δάςουσ ι τθσ δαςικισ εκτάςεωσ εκ πυρκαϊάσ ι βιαίου ςυμβάντοσ και δεν ςυντρζχει αμζλεια ι
δόλοσ των ιδιοκτθτϊν ι διακατόχων το Δθμόςιον δφναται να προβι εισ επιδότθςιν τοφτων μζχρι
και του ςυνόλου τθσ πραγματοποιουμζνθσ διά τθν αναδάςωςιν δαπάνθσ. (Βλζπε και άρκρο 120 &2
του Ν.1890/1990).

Άρκρο 43
Αναγκαςτικι απαλλοτρίωςισ αναδαςωτζων εκτάςεων
1. Θ κιρυξισ ωσ αναδαςωτζασ ιδιωτικισ εκτάςεωσ ςυνιςτά λόγον απαλλοτριϊςεωσ ταφτθσ διά τθν
πραγματοποίθςιν τθσ αναδαςϊςεωσ κεωρουμζνθσ ωσ δθμοςίασ ωφελείασ, υπό τασ κατωτζρω
προχποκζςεισ.
2. Ο ιδιοκτιτθσ εκτάςεωσ μθ εχοφςθσ ιδθ τον χαρακτιρα δάςουσ ι δαςικισ εκτάςεωσ εφ' όςον δεν
επικυμεί να διατθριςθ τθν κυριότθτα ταφτθσ μετά τθν κιρυξιν αυτισ ωσ αναδαςωτζασ και να
προβι εισ τθν πραγματοποίθςιν τθσ αναδαςϊςεωσ κατά τα εισ το προθγοφμενον άρκρον
οριηόμενα, δφναται να δθλϊςθ εντόσ τριϊν μθνϊν από τθσ δθμοςιεφςεωσ τθσ ςχετικισ αποφάςεωσ
ότι δζχεται να πωλιςθ τθν ωσ άνω ζκταςιν προσ το δθμόςιον, ότε και προςκαλείται να προςαγάγθ
τουσ τίτλουσ του. Περί τθσ αναγνωρίςεωσ τοφτων αποφαίνεται το οικείον υμβοφλιον Λδιοκτθςίασ
Δαςϊν, περί δε του τιμιματοσ αντί του οποίου δζον να γίνθ θ αγορά αποφαίνεται θ κατά το
άρκρον 10 & 3 επιτροπι κατά τα εν άρκρω 6 οριηόμενα. Μετά τον ζλεγχον των τίτλων και τον
κακοριςμόν τθσ τιμισ πωλιςεωσ ο αναγνωριςκείσ ιδιοκτιτθσ προςκαλείται εισ ςφναψιν του
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πωλθτθρίου ςυμβολαίου ςυναπτομζνου μετά του οικείου νομάρχου ι υπό του υπό τοφτου
εξουςιοδοτουμζνου.
Θ δαπάνθ διά τθν αγοράν βαρφνει τον προχπολογιςμό του ΚΣΓΚ και Δαςϊν.
3. Αν ο ιδιοκτιτθσ αρνθκι τθν πϊλθςιν διά ρθτισ δθλϊςεϊσ του ι διά τθσ μθ προςελεφςεϊσ του
προσ υπογραφιν τθσ ςυμβάςεωσ ι δεν προβαίνει εισ τασ κατά το προθγοφμενον άρκρον εργαςίασ
τθσ αναδαςϊςεωσ ι παραμελεί ταφτασ επί χρονικόν διάςτθμα μείηον του ζτουσ, θ Διοίκθςισ
δικαιοφται να προβι εισ τθν υπζρ του Δθμοςίου και δαπάναισ αυτοφ απαλλοτρίωςιν ταφτθσ, προσ
πραγματοποίθςιν τθσ αναδαςϊςεωσ. Θ απαλλοτρίωςισ κθρφςςεται υπζρ του Δθμοςίου και
δαπάναισ του ΚΣΓΚ και Δαςϊν διά κοινισ αποφάςεωσ των Τπουργϊν Οικονομικϊν και Γεωργίασ,
εκδιδομζνθσ υποχρεωτικϊσ εντόσ εξαμινου από τθσ εκδθλϊςεωσ τθσ αρνιςεωσ του ιδιοκτιτου να
προβι εισ τθν πϊλθςιν ι από τθσ παρόδου τθσ ωσ άνω ενιαυςίασ χρονικισ περιόδου, κακ' θν οφτοσ
αμζλθςε τασ εργαςίασ αναδαςϊςεωσ. Επιτρζπεται επίςθσ, εντόσ εξαμινου προκεςμίασ από τθσ
κθρφξεωσ τθσ εκτάςεωσ ωσ αναδαςωτζασ θ απαλλοτρίωςισ τοιαφτθσ ιδιωτικισ εκτάςεωσ και εισ θν
ζτι περίπτωςιν ο ιδιοκτιτθσ εδζχκθ να ενεργιςθ και εκτελεί τασ εργαςίασ αναδαςϊςεωσ, εφόςον
αφτθ περιβάλλεται κατά το μείηον τμιμα τθσ υπό δθμοςίου δάςουσ ι δθμοςίασ δαςικισ εκτάςεωσ
και ικελεν κρικι ότι θ φπαρξισ ταφτθσ δυςχεραίνει τθν διαχείριςιν και εκμετάλευςιν του δθμοςίου
δάςουσ ι δαςικισ εκτάςεωσ. Σθν κιρυξιν τθσ απαλλοτριϊςεωσ δφναται να ηθτιςθ εισ πάςαν
περίπτωςιν και ο ιδιοκτιτθσ τθσ αναδαςωτζασ εκτάςεωσ, οπότε αφτθ είναι υποχρεωτικι διά το
Δθμόςιον, ευκυνόμενον, εν παραλείψει εκδόςεωσ τθσ ςχετικισ πράξεωσ εντόσ τριμινου από τθσ
αιτιςεωσ, και διά πάςαν ηθμίαν του ιδιοκτιτου εκ τθσ παραλλείψεωσ.
4. Θ αναγκαςτικι απαλλοτρίωςισ ιδιωτικοφ δάςουσ ι δαςικισ εκτάςεωσ καταςτραφείςθσ εκ
πυρκαϊάσ είναι πάντοτε δυνατι διά το Δθμόςιον μετά τθν κιρυξιν ταφτθσ, ι τθσ όλθσ περιοχισ εισ
θν ευρίςκεται αφτθ, ωσ αναδαςωτζασ, ιδία δε οςάκισ αι ςυνκικαι εκδθλϊςεωσ και θ ζκταςισ τθσ
πυρκαϊάσ, αι ανάγκαι εκτελζςεωσ εν τθ όλθ περιοχι δαςικϊν ζργων μείηονοσ ςθμαςίασ, θ φφλαξισ
τθσ περιοχισ και θ προςταςία τθσ από ενδεχομζνθν χρθςιμοποίθςιν τμθμάτων τθσ προσ άλλουσ
ςκοποφσ ι θ ανάγκθ τθσ ταχυτζρασ δυνατισ και ενιαίασ εισ τθν όλθν περιοχιν επανεγκαταςτάςεωσ
τθσ δαςικισ βλαςτιςεωσ επιβάλλουν τθν ανάλθψιν του ζργου τθσ αναδαςϊςεωσ και τθν
ςυντιρθςιν του δάςουσ ι τθσ δαςικισ εκτάςεωσ υπό του Δθμοςίου. Εισ τθν περίπτωςιν ταφτθν θ
αναγκαςτικι απαλλοτρίωςισ κθρφςςεται εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ ενόσ ζτουσ από τθσ
δθμοςιεφςεωσ τθσ κατά το άρκρον 41 & 1 νομαρχιακισ αποφάςεωσ, επί τθ βάςει ειδικϊσ
θτιολογθμζνθσ εκκζςεωσ τθσ δαςικισ υπθρεςίασ.
5. Θ δαπάνθ διά τθν πραγματοποίθςιν των κατά τασ προθγουμζνασ παραγράφουσ αναγκαςτικϊν
απαλλοτριϊςεων βαρφνει τον προχπολογιςμόν του ΚΣΓΚ και Δαςϊν.

Άρκρο 44
Άρςισ αναδαςϊςεων
1. Θ μθ κατά νόμον ζγκαιροσ ςυντζλεςισ αναγκαςτικισ απαλλοτριϊςεωσ αφορϊςθσ εισ ιδιωτικιν
ζκταςιν, κθρυχκείςαν αναδαςωτζαν και θ οποία προ τθσ ςχετικισ αποφάςεωσ δεν απετζλει δάςοσ
ι δαςικιν ζκταςιν, ςυνεπάγεται τθν υποχρζωςιν τθσ διοικιςεωσ προσ άρςιν τθσ αναδαςϊςεωσ.
Αφτθ ενεργείται δι’ ομοίασ προσ τθν κιρυξιν τθσ αναδαςϊςεωσ αποφάςεωσ, τθ αιτιςει του
ιδιοκτιτου.
2. Επιτρζπεται διά ομοίασ ωσ άνω αποφάςεωσ θ άρςισ τθσ αναδαςϊςεωσ δθμοςίασ εκτάςεωσ, θ
οποία δεν απετζλει δάςοσ ι δαςικιν ζκταςιν, εφόςον μετά τθν πάροδον πενταετίασ από τθσ
κθρφξεωσ αυτισ αποδεικνφεται το ανζφικτον τθσ πραγματοποιιςεωσ τθσ αναδαςϊςεωσ.
Οι παράγραφοι 3 και 4 του αρκρου 44 αντικαταςτάκθκαν με τισ παρ. 2 και 3 του άρκρου 35
(Σροποποιιςεισ των άρκρων 38 και 44 του ν. 998/1979) του 4280/2014 και ζχουν πλζον ωσ εξισ:
«2. Θ παρ. 3 του άρκρου 44 του ν. 998/1979, όπωσ ιςχφει, αντικακίςταται ωσ εξισ: «3. ε όλεσ τισ
λοιπζσ περιπτϊςεισ θ απόφαςθ κιρυξθσ καταςτραφζντοσ δάςουσ ι δαςικισ ζκταςθσ ωσ
αναδαςωτζου αίρεται μετά τθν πραγματοποίθςθ τθσ αναδάςωςθσ, θ οποία ςυντελείται µε τθν
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επαναφορά τθσ καταςτραφείςασ δαςικισ βλάςτθςθσ ςτθν ζκταςθ µε οικολογικά χαρακτθριςτικά
επαρκι για τθν υπαγωγι τθσ ςτισ παραγράφουσ 1 και 2 του άρκρου 3 του παρόντοσ νόμου, ανάλογα
µε τθ μορφι (δάςοσ ι δαςικι ζκταςθ) που είχε πριν τθν καταςτροφι τθσ, χωρίσ να απαιτείται θ
πλιρθσ μορφολογικι και οικολογικι αποκατάςταςθ τθσ ζκταςθσ αυτισ ςτο προ τθσ καταςτροφισ τθσ
επίπεδο.»
«3. Θ παρ. 4 του άρκρου 44 του ν. 998/1979 (Αϋ 289), όπωσ προςτζκθκε µε το άρκρο 36 του ν.
3698/2008 (Αϋ 198), αντικακίςταται ωσ εξισ: «4. Για τθν εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου
αυτοφ, κακϊσ και όταν ανακαλείται ι τροποποιείται απόφαςθ κιρυξθσ ζκταςθσ ωσ αναδαςωτζασ
για οποιαδιποτε πραγματικι ι νομικι αιτία, απαιτείται απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ
οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, θ οποία εκδίδεται αυτεπαγγζλτωσ ι κατόπιν αίτθςθσ
οποιουδιποτε ζχει ζννομο ςυμφζρον, μετά από ειςιγθςθ, κετικι ι αρνθτικι του αρμοδίου δαςάρχθ
ι του Διευκυντι Δαςϊν, εάν ςτο νομό δεν υφίςταται Δαςαρχείο και δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα
τθσ Κυβερνιςεωσ. Θ ανωτζρω ειςιγθςθ παρζχεται εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ τριϊν (3)
μθνϊν, θ οποία αρχίηει από τθν υποβολι του ςχετικοφ αιτιματοσ ςτον Γενικό Γραμματζα τθσ οικείασ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ.»

Άρκρο 36 Αντικατάςταςθ των άρκρων 45 ζωσ 61 του ν. 998/1979
Ο τίτλοσ του Κεφαλαίου Ζκτου και τα άρκρα 45 ζωσ 61 του ν. 998/1979 αντικακίςτανται ωσ εξισ:
«ΚΕΦΑΛΑΛΟ ΕΚΤΟ Επιτρεπτζσ επεμβάςεισ ςε δάςθ, δαςικζσ εκτάςεισ και ςτισ δθμόςιεσ εκτάςεισ
των περιπτϊςεων αϋ και βϋ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 3 του παρόντοσ νόµου (ν.4280/2014)

Άρκρο 45
Γενικζσ διατάξεισ
1. Δεν επιτρζπεται, εν όλω ι εν μζρει, οποιαδιποτε επζµβαςθ που ςυνεπάγεται μεταβολι του
προοριςμοφ των δαςϊν και δαςικϊν εκτάςεων, πλθν όςων ορίηονται ωσ επιτρεπτζσ ςτο παρόν
Κεφάλαιο.
2. Κάκε επιτρεπτι, κατά τισ διατάξεισ του παρόντοσ, επζμβαςθ ςε δάςθ και δαςικζσ εκτάςεισ
αποτελεί εξαιρετικό μζτρο. Επζμβαςθ ςε δάςθ και δαςικζσ εκτάςεισ ωσ και ςε δθμόςιεσ
χορτολιβαδικζσ και βραχϊδεισ εκτάςεισ, ςφμφωνα µε τουσ όρουσ του άρκρου 3 παράγραφοσ 5
εδάφιο εϋ του παρόντοσ νόμου, όπωσ ιςχφει, επιτρζπεται μετά από ζγκριςθ. Θ ζγκριςθ αυτι
χορθγείται από τον Γενικό Γραμματζα τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, μετά από ειςιγθςθ
τθσ οικείασ δαςικισ αρχισ, εκτόσ αν ορίηεται αλλιϊσ ςτθ διάταξθ τθσ παραγράφου 4 του παρόντοσ
άρκρου ι ςτισ διατάξεισ των άρκρων 46 ζωσ 61. ε περίπτωςθ επζμβαςθσ από τρίτουσ ςτισ
ιδιωτικοφ χαρακτιρα εκτάςεισ που προςτατεφονται από τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου,
απαιτείται και θ ζγγραφθ ςυναίνεςθ του ιδιοκτιτθ.
3. Θ ζγκριςθ επζμβαςθσ, µε τθν επιφφλαξθ των διατάξεων τθσ παραγράφου 4 του παρόντοσ
άρκρου, εκδίδεται για ςυγκεκριμζνθ ζκταςθ εμφαινομζνθ ςε τοπογραφικό διάγραμμα µε
ςυντεταγμζνεσ κορυφϊν, βαςιηόμενεσ ςτο Εκνικό Γεωδαιτικό φςτθμα Αναφοράσ ΕΓΑ ’87, κατόπιν
υποβολισ ςχετικοφ αιτιματοσ του ενδιαφερομζνου, εφαρμοηόμενθσ αναλόγωσ ωσ προσ τθν
ζγκριςθ αυτι και τθσ διάταξθσ τθσ παραγράφου 6 του παρόντοσ άρκρου. Θ ανωτζρω ζγκριςθ
χορθγείται υπό τθν προχπόκεςθ ότι για τθ ςυγκεκριμζνθ χριςθ δεν είναι δυνατι θ διάκεςθ
δθμοςίων εκτάςεων µθ υπαγομζνων ςτισ προςτατευτικζσ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου. τθν
περίπτωςθ που βεβαιϊνεται από τθν αρμόδια αρχι ότι δεν είναι δυνατι θ διάκεςθ των παραπάνω
εκτάςεων, τότε εξετάηεται από τθν αρμόδια δαςικι υπθρεςία εάν μποροφν να διατεκοφν δθμόςιεσ
εκτάςεισ των περιπτϊςεων αϋ και βϋ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 3 του παρόντοσ νόμου, άλλωσ,
διατίκενται δαςικζσ εκτάςεισ ι δάςθ. Θ παραπάνω γενικι απαγόρευςθ του δεφτερου εδαφίου τθσ
παραγράφου αυτισ δεν ιςχφει, εφόςον πρόκειται για εκτζλεςθ ςτρατιωτικϊν ζργων που αφοροφν
άμεςα ςτθν εκνικι άμυνα τθσ χϊρασ, για διανοίξεισ δθμόςιων οδϊν, για τθν καταςκευι και
εγκατάςταςθ αγωγϊν φυςικοφ αερίου και πετρελαϊκϊν προϊόντων, τθν καταςκευι και
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εγκατάςταςθ ζργων θλεκτροπαραγωγισ από Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ (Α.Π.Ε.),
περιλαμβανομζνων των μεγάλων υδροθλεκτρικϊν ςτακμϊν και κάκε απαραίτθτου ζργου για τθ
λειτουργία αυτϊν, κακϊσ και των δικτφων ςφνδεςισ τουσ µε το φςτθμα ι το Δίκτυο του άρκρου 2
του ν. 2773/1999 (Αϋ 286), θ χάραξθ των ο- ποίων προβλζπει διζλευςι τουσ από δάςοσ ι δαςικι
ζκταςθ ωσ και για ζργα εκμετάλλευςθσ ορυκτϊν πρϊτων υλϊν, µε εξόρυξθ, διαλογι, επεξεργαςία
και αποκομιδι αυτϊν, τθ διάνοιξθ οδϊν προςπζλαςθσ και τθν ανζγερςθ εγκαταςτάςεων που
εξυπθρετοφν τισ ανάγκεσ εκμετάλλευςθσ και διαλογισ και επεξεργαςίασ, κακϊσ και για τισ
επεμβάςεισ του άρκρου 56 του παρόντοσ.
4. ε περίπτωςθ που για τθ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα ι ζργο απαιτείται Απόφαςθ Ζγκριςθσ
Περιβαλλοντικϊν Όρων (ΑΕΠΟ) ι υπαγωγι ςε Πρότυπεσ Περιβαλλοντικζσ Δεςμεφςεισ (ΠΠΔ), µε
απόφαςθ του αρμόδιου Τπουργοφ ι του οικείου Γενικοφ Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ, τότε θ ζγκριςθ επζμβαςθσ ενςωματϊνεται αντίςτοιχα ςε αυτζσ.
5. Κατά τθ χορθγοφμενθ ςτα πλαίςια ζκδοςθσ τθσ ΑΕΠΟ ι υπαγωγισ των Πρότυπων
Περιβαλλοντικϊν Δεςμεφςεων (ΠΠΔ) γνωμοδότθςθ των δαςικϊν υπθρεςιϊν εξετάηεται θ
ςυμβατότθτα του ζργου µε τισ διατάξεισ τθσ δαςικισ νομοκεςίασ, θ µθ φπαρξθ άλλων
διακεςίμων δθμοςίων εκτάςεων, που δεν υπάγονται ςτισ προςτατευτικζσ διατάξεισ του παρόντοσ
νόμου µε τθν επιφφλαξθ του τελευταίου εδαφίου τθσ παραγράφου 3 του παρόντοσ άρκρου και οι
τυχόν απαιτοφμενεσ τροποποιιςεισ των ιςχυόντων διαχειριςτικϊν ςχεδίων και των εγκεκριμζνων
μελετϊν αναδάςωςθσ. ε περίπτωςθ κετικισ γνωμοδότθςθσ τίκενται µε αυτιν όροι και
περιοριςμοί για τθν ελαχιςτοποίθςθ των τυχόν αρνθτικϊν επιπτϊςεων από τθν εκτζλεςθ και
λειτουργία του ζργου. Για ζργα εκνικισ και περιφερειακισ οδοποιίασ, αρδευτικϊν και υδρευτικϊν
δικτφων ωσ και δικτφων μεταφοράσ και διανομισ φυςικοφ αερίου, πετρελαϊκϊν προϊόντων και
θλεκτρικισ ενζργειασ μζςα ςε δάςθ, δαςικζσ εκτάςεισ και ςτισ δθμόςιεσ εκτάςεισ των
περιπτϊςεων αϋ και βϋ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 3 του παρόντοσ νόμου, εφόςον δεν ζχουν
καταρτιςκεί οριςτικζσ τεχνικζσ μελζτεσ, θ αρμόδια δαςικι αρχι γνωμοδοτεί, προκειμζνθσ τθσ
ζκδοςθσ ΑΕΠΟ, επί του φακζλου τθσ Μελζτθσ Περιβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων (ΜΠΕ) λαμβάνοντασ
υπό- ψθ τουσ περιοριςμοφσ και τισ προχποκζςεισ που κζτει θ δαςικι νομοκεςία, για τθν εκτζλεςθ
των ωσ άνω ζργων επί των εκτάςεων αυτϊν. Με τθν ολοκλιρωςθ των οριςτικϊν μελετϊν των
ζργων ο φορζασ του ζργου υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν αρμόδια δαςικι αρχι το ςχετικό
φάκελο για τθν ζκδοςθ πράξθσ χαρακτθριςμοφ του άρκρου 14 του παρόντοσ νόμου, θ οποία μετά
τθ δθμοςιοποίθςι τθσ ζχει το τεκμιριο τθσ νομιμότθτασ και δεςμεφει τισ υπθρεςίεσ τθσ διοίκθςθσ.
6. α. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ΑΕΠΟ ι τθν υπαγωγι ςε Πρότυπεσ Περιβαλλοντικζσ Δεςμεφςεισ (ΠΠΔ)
µε απόφαςθ του αρμόδιου Τπουργοφ ι του οικείου Γενικοφ Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ εκδίδεται πράξθ πλθροφοριακοφ χαρακτιρα τθσ αρμόδιασ Δαςικισ Αρχισ µε τθν οποία
εξειδικεφονται οι όροι και οι προχποκζςεισ κάκε επζμβαςθσ, αναφζρονται δε ςε αυτιν, ιδίωσ, τα
ςτοιχεία του δικαιοφχου, τα όρια, θ κζςθ και το εμβαδόν τθσ ζκταςθσ, ο ςκοπόσ τθσ επζμβαςθσ, ο
χρόνοσ διάρκειάσ τθσ, µε δυνατότθτα ανανζωςισ τθσ. Αναφζρονται επίςθσ, θ διαδικαςία ζκπτωςθσ
του δικαιοφχου ςε περίπτωςθ µθ τιρθςθσ των όρων τθσ επζμβαςθσ, το φψοσ του ανταλλάγματοσ
χριςθσ, τα όρια, θ κζςθ και το εμβαδόν τθσ προσ αναδάςωςθ ζκταςθσ, κακϊσ επίςθσ και οι όροι
αποκατάςταςθσ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ μετά τθ λιξθ του χρόνου διάρκειασ τθσ επζμβαςθσ. β.
Θ πράξθ τθσ αρμόδιασ Δαςικισ Αρχισ, του πρϊτου εδαφίου τθσ περίπτωςθσ αϋ τθσ παροφςασ
παραγράφου, εκδίδεται ςτο όνομα του προςϊπου ι του φορζα που κα κάνει τθν επζμβαςθ και
αφορά αποκλειςτικά ςτθ χριςθ ι δραςτθριότθτα για τθν οποία ηθτείται, µθ δυνάμενθ να
επεκτακεί ςε άλλεσ χριςεισ ι δραςτθριότθτεσ. ε περίπτωςθ αλλαγισ του φορζα εκμετάλλευςθσ θ
ανωτζρω πράξθ τροποποιείται μόνον ωσ προσ τθν επωνυμία αυτοφ. Θ πράξθ αυτι αφορά ςτθν
απολφτωσ αναγκαία για τθν υλοποίθςι τθσ ζκταςθ, όπου δε απαιτείται άδεια δόμθςθσ, θ πράξθ
αυτι ςυνοδεφεται εκτόσ από το τοπογραφικό διάγραμμα, ςτο οποίο αποτυπϊνεται το ςφνολο του
γθπζδου και από διάγραμμα δόμθςθσ, που υποβάλλει ο αιτϊν. ε αυτιν τθν περίπτωςθ, θ άδεια
δόμθςθσ εκδίδεται αποκλειςτικά και µόνο για τθν ζκταςθ που αποτυπϊνεται ςτο διάγραμμα
δόμθςθσ. τισ περιπτϊςεισ επιτρεπτϊν επεμβάςεων του παρόντοσ νόμου για τθν ζγκριςθ δόμθςθσ
και τθν άδεια δόμθςθσ, τυχόν κτιριακϊν εγκαταςτάςεων που ανεγείρονται κατά τισ κείμενεσ
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διατάξεισ δεν απαιτείται θ φπαρξθ «προςϊπου γθπζδου», όπωσ αυτι ορίηεται κάκε φορά από
ειδικζσ ι γενικζσ διατάξεισ τθσ πολεοδομικισ νομοκεςίασ.
7. Ο δικαιοφχοσ τθσ επζμβαςθσ εγκακίςταται ςτθν ζκταςθ μετά τθν ζκδοςθ των απαιτοφμενων
αδειϊν για τθν εκμετάλλευςθ ι εγκατάςταςθ του ζργου ι τθσ δραςτθριότθτασ.
8. Κάκε επιτρεπτι επζμβαςθ ςε δάςοσ, δαςικι ζκταςθ ι ςτισ δθμόςιεσ εκτάςεισ των περιπτϊςεων
αϋ και βϋ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 3 του παρόντοσ νόμου, που προβλζπεται κατά τισ
διατάξεισ του παρόντοσ Κεφαλαίου, ενεργείται κατόπιν καταβολισ ανταλλάγματοσ χριςθσ και
υποχρεωτικισ αναδάςωςθσ ι δάςωςθσ ζκτα- ςθσ ίδιου εμβαδοφ µε εκείνθσ ςτθν οποία εγκρίκθκε
θ επζμβαςθ. Θ ζκταςθ αυτι πρζπει να βρίςκεται ςτθν ίδια περιοχι ι ςε όμορθ αυτισ, ελλείψει δε
ζκταςθσ εντόσ τθσ ιδίασ διοικθτικισ ενότθτασ ι όμορθσ αυτισ, ςε άλλθ που κα υποδειχκεί από τθ
δαςικι υπθρεςία. Θ αναδάςωςθ ι δάςωςθ διενεργείται από τον δικαιοφχο τθσ επζμβαςθσ, µε
δαπάνεσ του και επί τθ βάςει ςχετικισ μελζτθσ, που καταρτίηεται µε επιμζλειά του και εγκρίνεται
από τθ δαςικι υπθρεςία. Οι εργαςίεσ τθσ αναδάςωςθσ ι δάςωςθσ αρχίηουν µε τθν ζναρξθ των
εργαςιϊν του ζργου, θ δε ολοκλιρωςι τουσ, θ οποία επζρχεται µε τθν εγκατάςταςθ τθσ δαςικισ
βλάςτθςθσ, ςτθν προβλεπομζνθ από τθ μελζτθ πυκνότθτα και τθν ικανότθτα αυτισ για φυςικι
εξζλιξθ και ανάπτυξθ, πιςτοποιείται από τθ δαςικι υπθρεςία µε ςχετικι διαπιςτωτικι τθσ πράξθ.
Αν δεν πραγματοποιθκεί ι δεν πραγματοποιθκεί προςθκόντωσ θ αναδάςωςθ ι δάςωςθ από τον
υπόχρεο, καταβάλλεται από αυτόν ποςό τριπλάςιο από τθ δαπάνθ τθσ αναδάςωςθσ, το οποίο
κατατίκεται ςε ειδικό κωδικό του Ειδικοφ Φορζα Δαςϊν του Πράςινου Σαμείου. Σο ωσ άνω ποςό
διατίκεται αποκλειςτικά για τθν αναδάςωςθ ι δάςωςθ εκτάςεων, κατά προτεραιότθτα δε για τθν
αναδάςωςθ ι δάςωςθ ζκταςθσ ςε αντικατάςταςθ εκείνθσ, τθσ οποίασ ενεκρίκθ θ μεταβολι του
προοριςμοφ, απαγορευομζνθσ απολφτωσ τθσ διάκεςισ του για άλλο ςκοπό. Για τισ επεμβάςεισ ςε
δθμόςια δάςθ και δαςικζσ εκτάςεισ το αντάλλαγμα χριςθσ υπολογίηεται ςτο 50% τθσ
κακοριηόμενθσ, ςφμφωνα µε το άρκρο 6, αξίασ τουσ, για δε τισ επεμβάςεισ ςε ιδιωτικά ςτο 30%
αυτισ. Ειδικά για τισ επεμβάςεισ ςτισ δθμόςιεσ εκτάςεισ των περιπτϊςεων αϋ και βϋ τθσ
παραγράφου 5 του άρκρου 3 του παρόντοσ νόμου, το αντάλλαγμα χριςθσ υπολογίηεται ςτο 40%
τθσ αξίασ τουσ. Σα παραπάνω ποςοςτά δφνανται να αναπροςαρμόηονται µε κοινι απόφαςθ των
Τπουργϊν Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ και Οικονομικϊν. Σο αντάλλαγμα
χριςθσ κατατίκεται ςε ει- δικό κωδικό του Ειδικοφ Φορζα Δαςϊν του Πράςινου Σαμείου και
διατίκεται αποκλειςτικά για τθν αναδάςωςθ εκτάςεων, απαγορευομζνθσ απολφτωσ τθσ διάκεςισ
του για άλλο ςκοπό. Σο αντάλλαγμα χριςθσ για επεμβάςεισ κοινωφελοφσ χαρακτιρα εντόσ
δθμοςίων δαςϊν και δαςικϊν εκτάςεων και ειδικότερα όςων αςκοφν αυτοπροςϊπωσ το
επάγγελμα του κτθνοτρόφου, πτθνοτρόφου, κ.λπ., ορίηεται ςτο ζνα τζταρτο (1/4) του φψουσ τθσ
δαπάνθσ αναδάςωςθσ τθσ ζκταςθσ, θ οποία κα προκφπτει κατά ςτρζμμα από το γινόμενο του
εκάςτοτε ςυντελεςτι Μ επί το ςτακερό ποςό 35 ευρϊ, για τθν ενίςχυςθ τθσ δραςτθριότθτάσ τουσ.
9. Από τθν καταβολι του ανταλλάγματοσ χριςθσ απαλλάςςεται το Δθμόςιο, οι Ο.Σ.Α. αϋ και βϋ
βακμοφ και οι υπθρεςίεσ ι φορείσ του ευρφτερου δθμόςιου τομζα του άρκρου 1 παρ. 6 του ν.
1256/1982 (Αϋ 65), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει. τθν περίπτωςθ αυτι ςτθ μελζτθ του ζργου προβλζπεται
ειδικι δαπάνθ για τθν αναδάςωςθ ι δάςωςθ ίςθσ ζκταςθσ, θ οποία πραγματοποιείται από τον
δικαιοφχο τθσ επζμβαςθσ, ςτθν περιοχι όπου εκτελείται το ζργο ι θ δραςτθριότθτα ι ςε όμορθ
περιοχι, που κα του υποδειχκεί από τθ δαςικι υπθρεςία.
10. Από τθν υποχρζωςθ αναδάςωςθσ ι δάςωςθσ και καταβολισ ανταλλάγματοσ χριςθσ εξαιροφνται
οι επεμβάςεισ των άρκρων 52 παράγραφοσ 1, 53 παράγραφοσ 4, 54 παράγραφοσ 1, 55
παράγραφοσ 1, 56, 57 παράγραφοι 2 και 3, 58 και 59 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντοσ.
11. Από τθν υποχρζωςθ αναδάςωςθσ ι δάςωςθσ εξαιροφνται τα πρόχειρα κτθνοτροφικά
καταλφματα του άρκρου 47Α, οι επεμβάςεισ για γεωργικι εκμετάλλευςθ των παραγράφων 1 και 5
του άρκρου 47, οι προςωρινοφ χαρακτιρα εγκαταςτάςεισ του ςυςτιματοσ εναλλακτικισ
διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων του άρκρου 52 παράγραφοσ 4, οι βοτανικοί κιποι, τα
υδροτριβεία παραδοςιακοφ τφπου τθσ παραγράφου 1, οι προςωρινζσ εγκαταςτάςεισ για τθ
διαμονι ςε αυτζσ πλθγζντων από φυςικζσ καταςτροφζσ τθσ παραγράφου 4 και οι επεμβάςεισ τθσ
παραγράφου 5 του άρκρου 57 του παρόντοσ.
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12. Αν εγκαταλειφκεί ο ςκοπόσ τθσ επζμβαςθσ ι ολοκλθρωκεί θ επζμβαςθ θ ζκταςθ επανζρχεται
ςτο κακεςτϊσ που ίςχυε πριν από τθν αλλαγι χριςθσ τθσ και αποκακίςταται, ςφμφωνα µε τα
προβλεπόμενα ςτουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ, ςε περίπτωςθ δε µθ φπαρξθσ αυτϊν, ςφμφωνα µε
εγκεκριμζνθ από τθ δαςικι υπθρεςία μελζτθ αποκατάςταςθσ. Θ μθ ςυμμόρφωςθ µε τα ανωτζρω
διαπιςτϊνεται µε ςχετικι πράξθ του αρμόδιου οργάνου και ςυνεπάγεται τθν υποχρεωτικι κιρυξθ
τθσ ζκταςθσ ωσ αναδαςωτζασ, τθν επιβολι από τθν αρμόδια δαςικι αρχι ςε βάροσ του δικαιοφχου
των ποινϊν τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 71 του παρόντοσ νόμου, κακϊσ και τθν επιβολι
διοικθτικοφ προςτίμου ποςοφ από 3.000 μζχρι 10.000 ευρϊ ανά ςτρζμμα, αναλόγωσ τθσ ζκταςθσ
τθσ προκλθκείςθσ βλάβθσ ςτο δαςικό περιβάλλον, µε δυνατότθτα αναπροςαρμογισ του, κατόπιν
κοινισ απόφαςθσ των Τπουργϊν Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ και
Οικονομικϊν.
13. Θ αναγκαςτικι απαλλοτρίωςθ των ιδιωτικϊν εκτάςεων που προςτατεφονται από το άρκρο 3
του παρόντοσ νόμου υπζρ του Δθμοςίου για ςκοπό δθμόςιασ ωφζλειασ, ενεργείται, εφόςον
ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ των άρκρων 47 επ. του παρόντοσ Κεφαλαίου.
14. Απαγορεφεται θ κατά κυριότθτα παραχϊρθςθ δθµοςίων δαςϊν, δθμοςίων δαςικϊν εκτάςεων ι
δθμοςίων εκτάςεων των περιπτϊςεων αϋ και βϋ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 3 του παρόντοσ
νόμου, όπωσ ιςχφει για τθν εξυπθρζτθςθ των ςκοπϊν του παρόντοσ Κεφαλαίου. Όπου ςτθν κείμενθ
νομοκεςία, απαιτείται τίτλοσ κυριότθτασ για τθν πραγματοποίθςθ τθσ επζμβαςθσ, αρκεί θ ζγκριςθ
επζμβαςθσ τθσ παραγράφου 2 του παρόντοσ άρκρου άλλωσ θ πράξθ τθσ παραγράφου 6 του
παρόντοσ άρκρου.
15. Οι προβλεπόμενεσ ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ Κεφαλαίου επεμβάςεισ ςε δάςθ, δαςικζσ
εκτάςεισ ι δθµοςίων εκτάςεων των περιπτϊςεων αϋ και βϋ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 3 του
παρόντοσ νόμου, που βρίςκονται εντόσ περιοχϊν προςταςίασ του ν. 1650/1986, όπωσ ιςχφει, και
του ν. 3028/2002, διενεργοφνται, εφόςον προβλζπονται από το ειδικό κακεςτϊσ προςταςίασ των
ωσ άνω περιοχϊν και υπό τθν τιρθςθ και των ειδικότερων όρων και προχποκζςεων αυτοφ.
Ειδικότερα θ διενζργεια των παραπάνω επεμβάςεων ςτισ προςτατευόμενεσ περιοχζσ του δικτφου
Natura, επιτρζπεται εφόςον είναι ςφμφωνθ µε τισ ςχετικζσ πρόνοιεσ των ειδικότερων προεδρικϊν
διαταγμάτων και υπουργικϊν αποφάςεων προςταςίασ. ε περίπτωςθ ελλείψεωσ των ωσ άνω
κανονιςτικϊν πράξεων για τθ διενζργεια των επεμβάςεων του παρόντοσ κεφαλαίου ακολουκείται
θ διαδικαςία του άρκρου 10 του ν. 4014/2011. Επίςθσ οι προβλεπόμενεσ ςτισ διατάξεισ του
παρόντοσ κεφαλαίου τουριςτικζσ εγκαταςτάςεισ, επιχειρθματικά πάρκα, δεξαμενζσ αποκικευςθσ
πετρελαιοειδϊν μετά των αναγκαίων αγωγϊν προςαγωγισ τουσ, εκπαιδευτιρια µε τισ ςυνοδζσ
τουσ εγκαταςτάςεισ και νοςοκομεία, κεραπευτιρια και εγκαταςτάςεισ των Περιφερειακϊν
υςτθμάτων Τγείασ και Πρόνοιασ (Πε.Τ.Π), εφόςον προβλζπονται από ειδικό χωρικό ςχζδιο του
άρκρου 8 του ν. 4269/2014 (Αϋ 142) διενεργοφνται ςτισ ανωτζρω εκτάςεισ ςφμφωνα µε τισ
κατευκφνςεισ του.
16. Σο Δθμόςιο δεν φζρει καμία ευκφνθ για τυχόν εκνίκθςθ εκ μζρουσ τρίτων τθσ ζκταςθσ, επί τθσ
οποίασ εγκρίκθκε επζμβαςθ κατά τισ διατάξεισ του Κεφαλαίου τϋ του παρόντοσ νόμου ι ςε
περίπτωςθ που θ ανωτζρω ζκταςθ είχε µεν αρχικϊσ χαρακτθριςκεί ωσ δαςικι, κρίκθκε όμωσ,
κατόπιν ςχετικϊν αντιρριςεων επί τθσ εκδοκείςασ πράξθσ χαρακτθριςμοφ, ωσ µθ δαςικι.
17. Προκειμζνου για επενδφςεισ ςτρατθγικοφ χαρακτιρα του ν. 3894/2010 (Αϋ 204) ι κάκε άλλθσ
ςχετικισ διάταξθσ ι για οργανωμζνουσ υποδοχείσ τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων του άρκρου 1 του
ν. 4179/2013, που αναπτφςςονται, υπό τισ προχποκζςεισ των επόμενων άρκρων του παρόντοσ
Κεφαλαίου, ςε περιοχζσ του δευτζρου εδαφίου του άρκρου 62 και ςε εκτάςεισ τθσ παραγράφου 2
και των περιπτϊςεων αϋ και βϋ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 3, για τισ οποίεσ το ιδιοκτθςιακό
κακεςτϊσ δεν ζχει επιλυκεί ςτα πλαίςια εφαρμογισ του άρκρου 10 του ν. 3208/2003 (Αϋ 303),
αλλά ο επενδυτισ κατζχει τίτλουσ που ανάγονται ςε θμερομθνία πριν από τθν 23θ Φεβρουαρίου
1946 και ζχουν μεταγραφεί, θ προβλεπόμενθ ςτθν παράγραφο 6 του παρόντοσ άρκρου πράξθ
εκδίδεται ωσ επί δθμοςίασ εκτάςεωσ, χωρίσ τθν καταβολι ανταλλάγματοσ χριςθσ και ταυτόχρονα
το Δθμόςιο εγείρει τακτικι αγωγι κυριότθτασ για τθν ζκτα- ςθ. Εάν θ ζκταςθ κρικεί αμετάκλθτα ωσ
δθμόςια, ο επενδυτισ καταβάλει το οφειλόμενο αντάλλαγμα χριςθσ.
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Άρκρο 46
Εξαιρετικόσ χαρακτιρασ επιτρεπτϊν επεμβάςεων ςε αναδαςωτζεσ εκτάςεισ
1. τα δάςθ και ςτισ δαςικζσ εκτάςεισ, περί των οποίων το άρκρο 117 παρ. 3 του υντάγματοσ,
ουδεμία επιτρζπεται επζμβαςθ προβλεπόμενθ από τισ διατάξεισ του παρόντοσ Κεφαλαίου ι από
άλλθ διάταξθ, µε εξαίρεςθ τα αναφερόμενα ςτισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 48, των
παραγράφων 1, 3, 4 και 5 του άρκρου 53, τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 54, τθσ παραγράφου 1
του άρκρου 55 και τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 57 του παρόντοσ Κεφαλαίου, κακϊσ και ςτισ
διατάξεισ του άρκρου 16 του παρόντοσ νόμου.
2. Για τθν πραγματοποίθςθ των προβλεπομζνων από τισ ανωτζρω διατάξεισ επεμβάςεων ςε
αναδαςωτζεσ εκτάςεισ δεν απαιτείται άρςθ τθσ αναδάςωςθσ.
3. Ενόψει του εξαιρετικοφ χαρακτιρα των ανωτζρω επεμβάςεων θ ςχετικι εγκριτικι απόφαςθ
πρζπει να αιτιολογείται ειδικά, µε κριτιρια αναφερόμενα τόςο ςτθν ιδιαίτερθ ςθμαςία του ζργου,
ανεξάρτθτα προσ τθν επιδίωξθ αποδοτικότερθσ για το φορζα του ζργου οικονομικισ
εκμετάλλευςθσ, όςο και ςτθν απόλυτθ αναγκαιότθτα εκτζλεςισ του ςτθν αναδαςωτζα ζκταςθ πριν
από τθν πραγματοποίθςθ τθσ αναδάςωςθσ, µε γνϊμονα αφενόσ τθν ανάγκθ προςταςίασ του
δαςικοφ οικοςυςτιματοσ και αφετζρου τθν εξυπθρζτθςθ του δθμόςιου ςκοποφ ςτον οποίο
αποβλζπει το ζργο.
Ξλείνοντασ το παρόν κεωάλαιο κα πρζπει να αναωζρουμε ότι από τθν ερμθνεία των πιο πάνω
ςυνταγματικϊν διατάξεων, κακϊσ και τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ, αλλά και τθσ νομολογίασ του ΧτΕ
(ΧτΕ2778/1988, 1127/90 2224/1993 κλπ), προκφπτει θ απόλυτθ προςταςία των δαςϊν και των
δαςικϊν και αναδαςωτζων εκτάςεων, είτε για τθ δθμιουργία προχπάρχουςασ δαςικισ βλάςτθςθσ,
είτε για τθ διάςωςθ για πρϊτθ ωορά. Υρόκειται προωανϊσ για προςτατευτικό κακεςτϊσ ιδιαιτζρωσ
αυςτθρό, το οποίο κατανοείται ςτο πλαίςιο των πραγματικϊν και κοινωνικϊν ςυνκθκϊν που
υωίςτανται, δθλαδι, ςτθν περιοριςμζνθ ζκταςθ των δαςϊν ςτθν ελλθνικι επικράτεια και ςτθ
διαρκι υποβάκμιςθ και καταςτροωι τουσ από ανκρωπογενείσ κυρίωσ, παράγοντεσ.
Ρεραιτζρω, τα άρκρα 18 επ. του ν. 1650/86 για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ προβλζπουν ότι
θ ωφςθ και το τοπίο, προςτατεφονται και διατθροφνται, με τισ ειδικζσ διατάξεισ των άρκρων 18 επ.
του ν. 1650/86 για το περιβάλλον, ϊςτε να διαςωαλίηονται οι ωυςικζσ διεργαςίεσ, θ αποδοτικότθτα
των ωυςικϊν πόρων, θ ιςορροπία και θ εξζλιξθ των οικοςυςτθμάτων, κακϊσ και θ ποικιλομορωία, θ
ιδιαιτερότθτα ι θ μοναδικότθτα τουσ.
Ρεριοχζσ χερςαίεσ, υδάτινεσ ι μεικτοφ χαρακτιρα, ςτοιχεία ι ςφνολα τθσ ωφςθσ και του τοπίου
μποροφν να αποτελοφν αντικείμενα προςταςίασ και διατιρθςθσ και να χαρακτθρίηονται, ςφμωωνα
με τα κριτιρια που τίκενται ςτο άρκρο 19 του ίδιου νόμου, ωσ:
α) περιοχζσ απόλυτθσ προςταςίασ τθσ ωφςθσ,
β) περιοχζσ προςταςίασ τθσ ωφςθσ,
γ) εκνικά πάρκα
δ) προςτατευόμενοι ωυςικοί ςχθματιςμοί, προςτατευόμενα τοπία και ςτοιχεία του τοπίου και
ε) περιοχζσ οικοανάπτυξθσ
Αντικείμενο προςταςίασ και διατιρθςθσ αποτελοφν, επίςθσ, τα είδθ τθσ αυτοωυοφσ χλωρίδασ και
τθσ άγριασ πανίδασ. Σ χαρακτθριςμόσ περιοχϊν, ςτοιχείων ι ςυνόλων τθσ ωφςθσ και του τοπίου,
ςφμωωνα με τα άρκρα 18 και 19 και ο κακοριςμόσ των ορίων τουσ και των τυχόν ηωνϊν προςταςίασ
τουσ γίνονται με προεδρικά διατάγματα ςε εωαρμογι περιωερειακοφ ι νομαρχιακοφ ι ειδικοφ
χωροταξικοφ ςχεδίου ι γενικοφ πολεοδομικοφ ςχεδίου ι ειδικισ περιβαλλοντικισ μελζτθσ.
Επιςθμαίνεται ότι είναι απαραίτθτθ θ ςφνταξθ Ειδικισ Υεριβαλλοντικισ Πελζτθσ για τθν
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τεκμθρίωςθ τθσ ςθμαςίασ του προςτατευτζου αντικείμενου και τθ ςκοπιμότθτα των προτεινόμενων
μζτρων προςταςίασ.

8.5 Νομοκετικό Ρλαίςιο που ςχετίηεται με τα Δαςοτεχνικά Ζργα
Οι διατάξεισ που ςχετίηονται με τα δαςοτεχνικά ζργα ξεκινοφν με το άρκρο 16 του Ν.998/1979 το
οποίο ςυμπλθρϊκθκε με το Ρ.Δ.437/81, που εκδόκθκε ςε εφαρμογι του ν.998/79:
Άρκρον 16
Ειδικά δαςοτεχνικά ζργα
1. Αι αρμόδιαι υπθρεςίαι δαςοτεχνικϊν ζργων μεριμνοφν διά τθν καταςκευιν των πάςθσ φφςεωσ
τεχνικϊν ζργων και τθν εκτζλεςιν των πάςθσ φφςεωσ εργαςιϊν προςταςίασ και αναπτφξεωσ των
δαςϊν και δαςικϊν εκτάςεων. Ειδικϊτερον εισ τθν αρμοδιότθτα των ωσ άνω υπθρεςιϊν ανικει ο
προγραμματιςμόσ, θ μελζτθ και εκτζλεςισ των ζργων και εργαςιϊν τθσ δαςικισ οδοποιίασ, ωσ αφτθ
ορίηεται εν άρκρ.15, των δαςικϊν μεταφορικϊν εγκαταςτάςεων και δαςικϊν κτιρίων, τθσ
δαςοτεχνικισ διευκετιςεωσ χειμάρρων και των προςτατευτικϊν αναδαςϊςεων, βελτιϊςεωσ
ορεινϊν βοςκοτόπων, τοποκετιςεωσ πινακίδων, καταςκευισ υδατοδεξαμενϊν και υδραγωγϊν, ωσ
και ςυντθριςεωσ ι επιςκευισ των εν γζνει τεχνικϊν ζργων και εγκαταςτάςεων. Ο Τπουργόσ
Γεωργίασ δφναται δι' αποφάςεϊσ του δθμοςιευομζνθσ εισ τθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ να
ανακζτθ εισ τασ ωσ άνω υπθρεςίασ δαςοτεχνικϊν ζργων και παν ζτερον ζργον αναφερόμενον εισ
τθν προςταςίαν ι ανάπτυξιν των δαςϊν, ανικον εισ τθν αρμοδιότθτα ετζρων υπθρεςιϊν του
Τπουργείου Γεωργίασ.
Ομοίωσ, διά κοινϊν αποφάςεων του Τπουργοφ Γεωργίασ και του κατά περίπτωςιν αρμοδίου
Τπουργοφ δφναται, να ανατίκενται εισ τασ ωσ άνω δαςοτεχνικάσ υπθρεςίασ και ζτερα ζργα
υπαγόμενα εισ τθν αρμοδιότθτα άλλων Τπουργείων.
2. Εισ τα δθμόςια δάςθ και δαςικάσ εκτάςεισ, τα κατά τθν προθγουμζνθν παράγραφον ζργα
εκτελοφνται επί τθ βάςει πενταετοφσ προγράμματοσ καταρτιηομζνου υπό τθσ δαςικισ υπθρεςίασ,
δι'ζνα ζκαςτον νομόν ι πλείονασ ςυνορεφοντασ νομοφσ και κακορίηοντοσ τθν ιεράρχθςιν τοφτων
από πλευράσ ςπουδαιότθτοσ και επείγοντοσ.
Σα εν λόγω πενταετι προγράμματα εγκρίνονται υπό του Τπουργοφ Γεωργίασ μετά γνϊμθν του
Σεχνικοφ υμβουλίου Δαςϊν, εισ ο μετζχει μετά ψιφου διά τθν επ'αυτϊν ςυηιτθςιν και ο Γενικόσ
Διευκυντισ Εγγείων Βελτιϊςεων. Αι διά τα ζργα ταφτα αναγκαιοφςαι μελζται ςυντάςςονται είτε
απ'ευκείασ υπό τθσ δαςικι υπθρεςίασ είτε κατόπιν ανακζςεωσ κατά τασ περί εκπονιςεωσ μελετϊν
του Δθμοςίου διατάξεισ. Σα ζργα δαςοτεχνικισ διευκετιςεωσ χειμάρρων και βελτιϊςεωσ των
ορεινϊν εδαφϊν, άτινα ζχουν άμεςον ςχζςιν με αντίςτοιχα πεδινά εγγειοβελτιωτικά ζργα ι άλλα
μεγάλα δθμόςια ζργα (αεροδρόμια, τεχνθταί λίμναι, φράγματα, διάνοιξιν εκνικϊν οδϊν κλπ.),
εντάςςονται κατά προτεραιότθτα εισ τα ωσ άνω πενταετι προγράμματα. Αι δαπάναι εκτελζςεωσ
των ωσ άνω ζργων δφναται να βαρφνουν εν όλω ι εν μζρει τουσ προχπολογιςμοφσ των
αντιςτοίχων εγγειοβελτιωτικϊν ι υδροθλεκτρικϊν ι άλλων δθμοςίων ζργων κατόπιν κοινισ
αποφάςεωσ των Τπουργϊν υντονιςμοφ και Γεωργίασ, ωσ και του κατά περίπτωςιν ωσ εκ του
αντικειμζνου του δθμοςίου ζργου αρμοδίου Τπουργοφ.
3. Σα κατά τθν παρ.1 δαςικά ζργα και εργαςίαι εκτελοφνται προκειμζνου περί δθμοςίων δαςϊν και
δαςικϊν εκτάςεων παρά τθσ δαςικισ υπθρεςίασ είτε δι'αυτεπιςταςίασ είτε δι'εργολαβίασ,
μετ'απόφαςιν του Τπουργοφ Γεωργίασ ι του οικείου νομάρχου. Διά π.δ/τοσ εκδιδομζνου προτάςει
του Τπουργοφ Γεωργίασ κακορίηονται ειδικϊτερον και κατά παρζκκλιςιν από πάςθσ άλλθσ
διατάξεωσ αφορϊςθσ γενικϊσ εισ τα δθμόςια ζργα, τα τθσ χρθματοδοτιςεωσ αυτϊν και
διαχειρίςεωσ των ςχετικϊν πιςτϊςεων, αι κατθγορίαι, κατά είδοσ ι φψοσ απαιτουμζνθσ δαπάνθσ,
των δι'αυτεπιςταςίασ εκτελουμζνων ζργων, ωσ και των ζργων ων θ εκτζλεςισ είναι δυνατι άνευ
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διαγωνιςμοφ, τα τθσ προκθρφξεωσ, διενεργείασ και εκτελζςεωσ των ςχετικϊν διαγωνιςμϊν, τα τθσ
επιβλζψεωσ και παραλαβισ, τα του τρόπου ςυντθριςεωσ των ωσ είρθται ζργων, κακϊσ και πάςα
άλλθ λεπτομζρεια ςχετικι προσ εκτζλεςιν των δαςοτεχνικϊν ζργων.
4. Εισ τα ιδιωτικά ι διακατεχόμενα δάςθ και δαςικάσ εκτάςεισ τα αναγκαία προςτατευτικά, τεχνικά
ζργα πραγματοποιοφνται υποχρεωτικϊσ υπό των ιδιοκτθτϊν ι διακατόχων ςυμφϊνωσ προσ τασ
εγκεκριμζνασ δαςοπονικάσ μελζτασ ι ςχζδια και τα ςχετικά προγράμματα τθσ δαςικισ υπθρεςίασ.
Διά τθν αντιμετϊπιςιν των δαπανϊν των ζργων τοφτων, οι ιδιοκτιται ι διακάτοχοι επιδοτοφνται
υπό του Κράτουσ μζχρι ποςοςτοφ 100% τθσ πραγματοποιουμζνθσ δαπάνθσ. Εν αδυναμία ι αρνιςει
των ιδιοκτθτϊν ι διακατόχων, τα ανωτζρω αναγκαία προςτατευτικά ζργα εκτελοφνται μερίμνθ τθσ
δαςικισ υπθρεςίασ, οι δε ιδιοκτιται ι διακάτοχοι υποχρεοφνται να εξαςφαλίηουν ακϊλυτον τθν
διακίνθςιν των ςυνεργείων, μθχανθμάτων και υλικϊν και να μεριμνοφν διά τθν διατιρθςιν των
εκτελουμζνων ζργων και ιδιαιτζρωσ διά τθν διαφφλαξιν και ανάπτυξιν των φυτευομζνων
δενδρυλλίων. Σο ιμιςυ τθσ δαπάνθσ διά τθν εκτζλεςιν των ωσ άνω ζργων υπό τθσ δαςικισ
υπθρεςίασ καταλογίηεται εισ βάροσ των ιδιοκτθτϊν ι διακατόχων και ειςπράττεται τμθματικϊσ
εντόσ τετραετίασ ωσ δθμόςιον ζςοδον, πλθν αν πρόκειται περί δαςϊν ι δαςικϊν εκτάςεων μθ
αποφερόντων αποδεδειγμζνωσ ζςοδα εκ τθσ εκμεταλλεφςεωσ αυτϊν επαρκι διά τθν
αντιμετϊπιςιν των ετθςίων δόςεων τθσ ωσ άνω δαπάνθσ, οπότε θ δαπάνθ καλφπτεται ςυνολικϊσ
υπό του Δθμοςίου.
(Με τθν παρ. 3 του άρκρου 29 του Ν. 3937/11, ΦΕΚ-60 Α/31-3-11, ορίηεται ότι : “Σο πρϊτο εδάφιο
τθσ παρ. 13 του άρκρου 57 του ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90 Αϋ), όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 14 του
άρκρου 6 του ν. 2240/1994 (ΦΕΚ 153 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ:
«Ο Τπουργόσ Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ μετά από γνϊμθ του Σεχνικοφ
υμβουλίου Δαςϊν, μπορεί να ςυνάπτει προγραμματικζσ ςυμβάςεισ του άρκρου 28 του π.δ.
323/1989 για τθ μελζτθ, καταςκευι, εκτζλεςθ ζργων, εργαςιϊν και προμθκειϊν από τα
αναφερόμενα ςτο άρκρο 16 του ν. 998/1979 όταν:
α. Σο φψοσ τθσ προγραμματικισ ςφμβαςθσ υπερβαίνει το ποςό των 500.000 ευρϊ για τθν περιοχι
ευκφνθσ του κάκε δαςαρχείου.
β. Σα ωσ άνω ζργα, μελζτεσ και προμικειεσ αφοροφν δαςικοφ χαρακτιρα δθμόςιεσ εκτάςεισ που
εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ τθσ παρ. 3 του άρκρου 18 του ν. 1650/ 1986 (ΦΕΚ 160 Αϋ) ι
προςτατευόμενεσ δαςικζσ περιοχζσ των δικτφων NATURA 2000 και RAMSAR.
O Γενικόσ Γραμματζασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ μετά από γνϊμθ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ
Δαςϊν τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ μπορεί να ςυνάπτει προγραμματικζσ ςυμβάςεισ του άρκρου
28 του π.δ. 323/1989 για τθ μελζτθ, καταςκευι, εκτζλεςθ ζργων, εργαςιϊν και προμθκειϊν από τα
αναφερόμενα ςτο άρκρο 16 του ν. 998/1979 εφόςον δεν εμπίπτουν ςτισ ανωτζρω αϋ και βϋ
περιπτϊςεισ.»)
(*** Εκδόκθκε το Ρ.Δ. 437/1981 "Ρερί μελζτθσ και εκτελζςεωσ δαςοτεχνικϊν ζργων" Φ.Ε.Κ 120/55-1981/Τ.Α'.)
Άρκρον 7
Τρόποσ εκτελζςεωσ των δαςοτεχνικϊν ζργων
1. Θ εκτζλεςισ των εν άρκρω 1 αναφερομζνων δθμοςίων δαςοτεχνικϊν ζργων και εργαςιϊν ωσ και
τα ανατικζμενα να εκτελεςκοφν ζργα ςυμφϊνωσ προσ τασ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 16 του
Ν. 998/79 εισ τασ δαςικάσ υπθρεςίασ ενεργείται υπό των περιφερειακϊν δαςικϊν υπθρεςιϊν, δι'
εργολαβίασ ι δι' αυτεπιςταςίασ ςυμφϊνωσ προσ απόφαςιν του Τπουργοφ Γεωργίασ ι του οικείου
Νομάρχου.
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2. Σων διατάξεων τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου εξαιρείται θ εκτζλεςισ των υλοτομικϊν ζργων δια
τα οποία κα εξακολουκιςουν ιςχφουςαι αι κείμεναι περί αυτϊν διατάξεισ και των φυτωριακϊν
τοιοφτων, τα οποία εκτελοφνται μόνο δι' αυτεπιςταςίασ.
3. Θ ςυντιρθςισ των εκτελουμζνων ζργων ενεργείται κατά προτεραιότθτασ, ςυμφϊνωσ προσ τα εν
παρ. 1 οριηόμενα.
4. Σα ζργα και οι εργαςίαι εκτελοφνται επί τθ βάςει ειδικϊν κανονιςμϊν και τεχνικϊν
προδιαγραφϊν εγκρινομζνων εκάςτοτε δι' αποφάςεωσ του Τπουργοφ Γεωργίασ κατόπιν
γνωμοδοτιςεωσ του Σεχνικοφ υμβουλίου Δαςϊν. Δι' ομοίων αποφάςεων κυροφνται και αι
εκάςτοτε ενδεικνυόμεναι τροποποιιςεισ των κανονιςμϊν τοφτων.
Άρκρον 8
Εκτζλεςισ δαςοτεχνικϊν ζργων δι' εργολαβίασ
1. Οςάκισ τα δαςοτεχνικά ζργα και εργαςίαι εκτελοφνται δι' εργολαβίασ ι καταςκευι αυτϊν
πραγματοποιείται δι' ανακζςεωσ ταφτθσ εισ εργολιπτασ κεκτθμζνουσ ειδικόν πτυχίον δθμοςίων
δαςοτεχνικϊν ζργων περί οφ τα άρκρα 16 και επζκεινα του παρόντοσ δια ςυμβάςεωσ
ςυνομολογουμζνθσ κατόπιν δθμοςίου διαγωνιςμοφ. Σων διαγωνιςμϊν τοφτων δεν δφναται να
αποκλείωνται και Εργολάβοι Δθμοςίων 'Εργων όταν πρόκειται περί τεχνικϊν κατ' εξοχι ζργων ωσ
δομικϊν πάςθσ φφςεωσ ζργων δαςικϊν μεταφορικϊν εγκαταςτάςεων ιδία δε όταν τα ζργα ταφτα δε
ςχετίηονται άμεςα με δαςοπονικοφσ χειριςμοφσ.
Εισ περιπτϊςεισ μικτϊν ζργων δφναται να ςυγκροτοφνται κοινοπραξίαι ειδικϊν καταςκευαςτικϊν
ςυμφϊνωσ προσ τασ ςχετικάσ διατάξεισ περί εκτελζςεωσ δθμοςίων ζργων.
2. Δια τθν ανάδειξιν ικανοφ αναδόχου θ ευκυνότερα προςφορά δεν αποτελεί απόλυτον κριτιριον.
3. Κατά τθν δι' εργολαβίασ εκτζλεςιν των δαςοτεχνικϊν ζργων εφαρμόηονται αι περί δθμοςίων
ζργων ιςχφουςαι εκάςτοτε διατάξεισ ιδία όςον αφορά εισ τα των δθμοπραςιϊν, ςυμβάςεων,
εγγυιςεων, εκχωριςεων, προκεςμιϊν ποινικϊν ρθτρϊν εκπτϊςεωσ των αναδόχων διαλφςεωσ των
εργολαβιϊν νζων τιμϊν μονάδων ςυγκριτικϊν πινάκων επιβλζψεωσ και παραλαβϊν των ζργων,
ενςτάςεων αιτιςεων κεραπείασ όπου δε εισ τασ διατάξεισ ταφτασ αναφζρονται αι υπθρεςίαι του
Τπουργείου Δθμοςίων 'Εργων νοοφνται αντιςτοίχωσ αι αρμόδιοι τοιαφται του Τπουργείου Γεωργίασ
ωσ εξισ : αντί του Σεχνικοφ υμβουλίου Δθμοςίων 'Εργων το Σεχνικόν υμβοφλιον Δαςϊν αντι του
Γενικοφ Διευκυντοφ Δθμοςίων 'Εργων ο Γενικόσ Δ/ντισ Δαςϊν και ο αρμόδιοσ Διευκυντισ Δαςϊν
αντί του Γενικοφ Επικεωρθτοφ Δθμοςίων 'Εργων, ο Γενικόσ Επικεωρθτισ και Επικεωρθτισ Δαςϊν
αντί του Διευκυντοφ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν Νομοφ ο αρμόδιοσ Διευκυντισ Δαςϊν Νομοφ, αντί του
επιβλζποντοσ Μθχανικοφ ο επιβλζπων Δαςολόγοσ και αντι του επιβλζποντοσ υπομθχανικοφ ο
επιβλζπων Σεχνολόγοσ Δαςοπονίασ.
Άρκρον 9
Εκτζλεςισ Δαςοτεχνικϊν ζργων και εργαςιϊν δι' αυτεπιςταςίασ
1. Θ δι' αυτεπιςταςίασ εκτζλεςισ των δαςοτεχνικϊν ζργων και εργαςιϊν ενεργείται είτε εξ
ολοκλιρου απ' ευκείασ δι' εργατϊν, τεχνιτϊν, επιςτατϊν, εργοδθγϊν κλπ. οίτινεσ προςλαμβάνονται
προςκαίρωσ υπό τθσ εκτελοφςθσ τα ζργα υπθρεςίασ, είτε δια μικροεργολαβιϊν ιτοι δι' ανακζςεωσ
εισ εργολιπτασ μικροζργων ι επί μζρουσ εργαςιϊν: Χωματιςμϊν, περιφράξεων, ςυλλογισ ςπόρων,
διανοίξεωσ λάκκων, φυτεφςεων, περιποιιςεων νεοφυτειϊν, κλαδεφςεων, εξορφξεωσ λίκων,
επεξεργαςίασ λίκων, εξορφξεωσ και κακαριςμοφ άμμου και αμμοχάλικου ςυντθριςεωσ αρδευτικϊν
εγκαταςτάςεων φυτωρίων εργαςιϊν ειδικότθτοσ κτίςτου, ξυλουργοφ και ςιδθρουργοφ κια
μεταφορικϊν υλικϊν δι' οιουδιποτε μζςου κλπ. κατά τεμάχιον ι κατά μονάδα επιφανείασ ι βάρουσ
ι όγκου ωσ και δια μιςκϊςεωσ με ωριαίαν ι θμεριςιαν αποηθμίωςιν πάςθσ φφςεωσ μθχανθμάτων
ζργων και αυτοκινιτων οχθμάτων.
2. Θ δι' αυτεπιςταςίασ εκτζλεςισ των δαςοτεχνικϊν ζργων και εργαςιϊν ενεργείται δι' επί τοφτω
ςυνιςτωμζνων εργοταξίων, ςυνεργείων κλπ. παρά τθσ εκτελοφςθσ τα ζργα δαςικισ αρχισ επί τθ
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βάςει ιςχφοντοσ εκάςτοτε εςωτερικοφ κανονιςμοφ κακορίηοντοσ εν λεπτομζρεια τασ υποχρεϊςεισ
του εργοδότου και του προςκαίρωσ εργαηομζνου προςωπικοφ.
3. Αι μικροεργολαβίαι ανατίκενται είτε απ' ευκείασ υπό του προιςταμζνου τθσ εκτελοφςθσ τα ζργα
τοπικισ δαςικισ υπθρεςίασ, άνευ δθμοπραςίασ εφ' όςον θ δαπάνθ εκάςτθσ των ωσ άνω εργαςιϊν
δεν υπερβαίνει τασ 100.000 δρχ. μετά ζργον ι κατά χιλιόμετρον (προκειμζνου περί καταςκευισ ι
ςυντθριςεωσ δαςικισ οδοφ) είτε υπό επιτροπισ τθσ παρ. 4 κατόπιν λιψεωσ εγγράφων προςφορϊν
άνευ επίςθσ δθμοπραςίασ δια δαπάνθν 100.001 - 300.000 δρχ. κατόπιν δε προχείρου μειοδοτικοφ
διαγωνιςμοφ δια ςυνολικιν δαπάνθν από 300.001- 500.000 δρχ. και δια τακτικοφ μειοδοτικοφ
διαγωνιςμοφ δια δαπάνθ πζραν των 500.000 δρχ. κατά τα εν τοισ επομζνοισ διαλαμβανόμενα. Εισ
απάςασ τασ περιπτϊςεισ ταφτασ θ εκτζλεςισ του ζργου εν τω ςυνόλω κεωρείται γενομζνθ δι'
αυτεπιςταςίασ.
4. Παρ' εκάςτθ τοπικι δαςικι αρχι ςυνιςτάται μόνιμοσ επιτροπι εκ τριϊν δθμοςίων υπαλλιλων τα
μζλθ τθσ οποίασ ορίηονται μετά των αναπλθρωματικϊν των, δι' αποφάςεων του οικείου Νομάρχου.
'Εργον των ανωτζρω επιτροπϊν είναι θ διενζργεια των ανακζςεων εκτελζςεωσ των επί μζρουσ
εργαςιϊν ωσ επίςθσ και θ διενζργεια των αναγκαιουςϊν, δια τθν εκτζλεςιν των δαςοτεχνικϊν ζργων
και εργαςιϊν δι' αυτεπιςταςίασ προμθκειϊν πάςθε φφςεωσ εφοδίων και υλικϊν παραδόςεων και
παραλαβϊν αυτϊν και των γενομζνων εργαςιϊν και μετουςιϊςεωσ των υλικϊν. Αφται
επιλαμβάνονται του ζργου των, βάςει εγγράφου εντολισ του προιςταμζνου τθσ Τπθρεςίασ.
Άρκρον 10
Ρροςωπικό επιβλζψεωσ και εκτελζςεων των ζργων
1. Αι δι' αυτεπιςταςίασ εκτελοφςαι δαςοτεχνικά ζργα και εργαίασ δαςικαί αρχαί πλθν του υπό του
Οργανιςμοφ του Τπουργείου Γεωργίασ εκάςτοτε προβλεπομζνου μονίμου εκ δθμοςίων υπαλλιλων
προςωπικοφ και του επί ςχζςει εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου ωριςμζνου ι αορίςτου χρόνου τοιοφτου
προβαίνουν εισ τθν πρόςλθψιν του αναγκαιοφντοσ εκάςτοτε δια τθν κατά το άρκρον 9 του παρόντοσ
εκτζλεςιν επίβλεψιν ςυντιρθςιν και φφλαξιν των ζργων πάςθσ φφςεωσ εποχιακοφ ι προςκαίρου
εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ ιτοι εργατϊν, εργατριϊν, τεχνιτϊν, μεταφορζων επιςτατϊν κλπ.
αμειβομζνων κατά τασ διατάξεισ του Ν.Δ. 1198/72 εισ βάροσ των δια τθν εκτζλεςιν των ζργων
πιςτϊςεων. Σο αυτό ιςχφει και προκειμζνου περί των δι' αυτεπιςταςίασ εκπονουμζνων πάςθσ
φφςεωσ δαςικϊν μελετϊν όταν προσ τοφτο απαιτείται θ πρόςλθψισ τοιοφτου προςωπικοφ.
2. Σο ωσ άνω προςωπικόν προςλαμβάνεται δι' αποφάςεωσ του Τπουργοφ Γεωργίασ ι του υπό
τοφτου εξουςιοδοτθμζνου οργάνου κατά τθν ζναρξιν και απολφεται κατά τθν λιξιν των δι' ά
προςελιφκθ ζργων είτε δι' ωριςμζνον χρόνον είτε δι' ωριςμζνον ζργον μθ δυνάμενον του χρόνου
απαςχολιςεϊσ του να υπερβι τουσ 9 μινασ κατ' ζτοσ.
3. Θ ςφμβαςισ εργαςίασ του ωσ άνω προςλαμβανομζνου προςωπικοφ λφεται αυτοδικαίωσ ωσ λιξθ ο
χρόνοσ διαρκείασ τθσ ι λιξουν τα ζργα δι' προςελιφκθ άνευ ουδεμίασ αποηθμιϊςεωσ εκ τθσ αιτίασ
ταφτθσ.
Άρκρον 16
Ειδικόν πτυχίον εργολιπτου δθμοςίων δαςοτεχνικϊν ζργων
1.Θ δι' εργολαβίασ ανάκεςισ εισ ιδιϊτασ τθσ καταςκευισ των δαςοτεχνικϊν ζργων και εργαςιϊν του
δθμοςίου γίνεται εισ κεκτθμζνουσ ειδικόν πτυχίον Εργολιπτου Δθμοςίων Δαςοτεχνικϊν 'Εργων,
εκδιδόμενον υπό του Τπουργοφ Γεωργίασ, βάςει των εν τοισ επομζνοισ άρκροισ οριηομζνων.
2. Σο Ειδικόν Πτυχίον Ε.Δ.Δ.Ε. απαιτείται και εισ περιπτϊςεισ κακ' ασ δαςοτεχνικά ζργα του άρκρου
1 του παρόντοσ ανατίκενται και υπό άλλων, πλθν του Τπουργείου Γεωργίασ, Τπουργείων και
Οργανιςμϊν, είτε αυτοτελϊσ, είτε εντεταγμζνα εισ ευρυτζρασ εκτάςεωσ δθμόςιον ζργον. Θ
ανάκεςισ των ζργων τοφτων γίνεται ι αυτοτελϊσ εισ εργολιπτασ δθμοςίων δαςοτεχνικϊν ζργων,
ι, εάν ο διαχωριςμόσ των είναι ανζφικτοσ, ενιαίωσ εισ κοινοπραξίασ τοφτων με εργολιπτασ
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δθμοςίων ζργων των λοιπϊν ειδικοτιτων, οίτινεσ αναλαμβάνοντεσ το ζργον ευκφνονται εισ το
ολόκλθρον ζναντι του κυρίου του ζργου. Εισ τουσ προχπολογιςμοφσ των ενιαίωσ
δθμοπραττουμζνων ζργων διαχωρίηονται πάντοτε αι ςυμφϊνωσ προσ τασ διατάξεισ του παρόντοσ
δαςοτεχνικαί εργαςίαι εκ των ζργων τοφτων θ δε τάξισ του καλουμζνου εισ τον διαγωνιςμόν
πτυχίου του εν τθ κοινοπραξία εργολιπτου δθμοςίων δαςοτεχνικϊν ζργων κακορίηεται βάςει του
φψουσ του μερικοφ προχπολογιςμοφ των ανωτζρω εργαςιϊν.
3. Σο Ειδικόν πτυχίον Ε.Δ.Δ.Ε. παρζχει εισ τον κάτοχον δικαίωμα αναλιψεωσ εν δθμοπραςία ι άλλωσ
πωσ τθσ καταςκευισ μόνον των δαςοτεχνικϊν ζργων του άρκρου 1 του παρόντοσ, ωσ και των, κατά
το άρκρον 9 του Ν.689/1977 "περί τροποποιιςεωσ και ςυμπλθρϊςεωσ των "περί εργολθπτϊν
δθμοςίων ζργων κειμζνων διατάξεων", ζργων πραςίνου και αμιγϊσ πραςίνου, ωσ τοφτο
ετροποποιικθ υπό του άρκρου 5 του 778/78 "περί παρατάςεωσ απαςχολιςεωσ προςωπικοφ επί
ςχζςει εργαςίασ Λδιωτικοφ Δικαίου του Τπουργείου Γεωργίασ και άλλων τινϊν διατάξεων",
επιφυλαςςομζνων δια τθν τελευταίαν ταφτθν περίπτωςιν των διατάξεων των νόμων τοφτων.
4. Σο Ειδικόν πτυχίον Ε.Δ.Δ.Ε. είναι γενικόν δι' απάςασ τασ κατά το άρκρον 1 του παρόντοσ
κατθγορίασ των ζργων τοφτων, διακρινόμενον, μόνον αναλόγωσ τθσ αξίασ και τθσ τεχνικισ
ςθμαςίασ των προσ ανάλθψιν ζργων, εισ 4 τάξεισ ωσ ακολοφκωσ :
Α' τάξεωσ δι' ζργα προχπολογιηομζνθσ αξίασ μζχρισ 1.000.000 δραχμϊν.
Β' τάξεωσ δι' ζργα προχπολογιηομζνθσ αξίασ μζχρι 2.000.000 δραχμϊν.
Γ' τάξεωσ δι' ζργα προχπολογιηομζνθσ αξίασ από 1.000.000 δραχμάσ μζχρι 4.000.000 δραχμϊν και
Δ' τάξεωσ δι' ζργα οιαςδιποτε αξίασ πάντωσ ουχί μικροτζρασ του ανωτζτου ορίου του τθσ Α'
τάξεωσ ιτοι του 1.000.000 δραχμϊν.
5. Δια τθν αναπροςαρμογιν των ωσ άνω χρθματικϊν ορίων, ωσ και εκείνων των άρκρων 9 και 15 του
παρόντοσ προςδιορίηεται δι' ζκαςτον θμερολογιακόν ζτοσ κατά μινα Λανουάριον αυτοφ
ςυντελεςτισ Μ=Μ1/Μ2 ζνκα :
- Μ1 = το μζςον επίπεδον του Γενικοφ Δείκτου Σιμϊν Καταναλωτοφ τθσ Εκνικισ τατιςτικισ
Τπθρεςίασ τθσ Ελλάδοσ του τελευταίου τριμινου του προθγουμζνου ζτουσ και - Μ2 = το μζςον
επίπεδον του Γενικοφ Δείκτου Σιμϊν Καταναλωτοφ τθσ αυτισ ωσ άνω Τπθρεςίασ του τελευταίου
τριμινου του ζτουσ 1980.
Ο ςυντελεςτισ οφτοσ Μ λαμβάνεται ςτρογγυλοποιοφμενοσ μζχρι του δευτζρου δεκαδικοφ ψθφίου.
Σα εκ του πολλαπλαςιαςμοφ μετά του ςυντελεςτοφ Μ προκφπτοντα ποςά των εν παρ.4
χρθματικϊν ορίων ςτρογγυλοποιοφνται εισ τθν εγγυτζραν δεκάδα χιλιάδων δραχμϊν, προκειμζνου
δε περί εκείνων των άρκρων 9 και 15 του παρόντοσ εισ τθν εγγυτζραν χιλιάδα δραχμϊν.
Ειδικϊσ δια το μζχρι τθσ 31.12.1980 χρονικόν διάςτθμα ο ςυντελεςτισ Μ ορίηεται ίςοσ προσ τθ
μονάδα (Μ=1).
(χετικά για τον προςδιοριςμό του ςυντελεςτι Μ τθσ άνω παρ. 5 εκδόκθκαν οι παρακάτω
αποφάςεισ Τπ. Γεωργίασ :
(Για το ζτοσ 1984 θ 163926/84 (ΦΕΚ-739 Β').
(Για το ζτοσ 1989 θ 755598/3963/89 (ΦΕΚ-169 Β').
(Για το ζτοσ 1990 θ 69439/1366/90 (ΦΕΚ-235 Β').
(Με τθν υπ' αρικμ. 63973/739/91 ορίηουμε ότι: Ορίηουμε όπωσ για το ζτοσ 1991, ο
χρθςιμοποιοφμενοσ ςυντελεςτισ Μ που αναφζρεται ςτο άρκρο 16, παρ. 5 του Π.Δ. 437/81 για
τθν εφαρμογι των ςχετικϊν διατάξεων αυτοφ, είναι ίςοσ με 5,79 (Μ = Μ1/Μ2 = 417,0/71,97 =
5,79)).
(Με τθν υπ' αρικμ. 65622/857/92 ορίηουμε ότι: Ορίηουμε όπωσ για το ζτοσ 1992, ο
χρθςιμοποιοφμενοσ ςυντελεςτισ Μ που αναφζρεται ςτο άρκρο 16, παρ. 5 του Π.Δ. 437/81 για
τθν εφαρμογι των ςχετικϊν διατάξεων αυτοφ, είναι ίςοσ με 6,72.
(Με τθν υπ' αρικμ. 65418/831/93 ορίηουμε ότι: Ορίηουμε όπωσ για το ζτοσ 1993, ο
χρθςιμοποιοφμενοσ ςυντελεςτισ Μ που αναφζρεται ςτο άρκρο 16, παρ. 5 του Π.Δ. 437/81 για
τθν εφαρμογι των ςχετικϊν διατάξεων αυτοφ, είναι ίςοσ με 7,76.
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(Με τθν υπ' αρικμ. 64577/791/94 ορίηουμε ότι: Ορίηουμε όπωσ για το ζτοσ 1994, ο
χρθςιμοποιοφμενοσ ςυντελεςτισ Μ που αναφζρεται ςτο άρκρο 16, παρ. 5 του Π.Δ. 437/81 για
τθν εφαρμογι των ςχετικϊν διατάξεων αυτοφ, είναι ίςοσ με 8,71.
(Με τθν υπ' αρικμ. 64218/673/95 ορίηουμε ότι: Ορίηουμε όπωσ για το ζτοσ 1995, ο
χρθςιμοποιοφμενοσ ςυντελεςτισ Μ που αναφζρεται ςτο άρκρο 16, παρ. 5 του Π.Δ. 437/81 για
τθν εφαρμογι των ςχετικϊν διατάξεων αυτοφ, είναι ίςοσ με 9,66.
(Με τθν υπ' αρικμ. 65811/1473/96 ορίηουμε ότι: Ορίηουμε όπωσ για το ζτοσ 1996, ο
χρθςιμοποιοφμενοσ ςυντελεςτισ Μ που αναφζρεται ςτο άρκρο 6 παρ. 5 του Π.Δ. 437/81, για τθν
εφαρμογι των ςχετικϊν διατάξεων αυτοφ είναι ίςοσ με 10,45 (Μ = Μ1/Μ2 = 271,7/26,0 = 10,45).
(Με τθν υπ' αρικμ. 64498/1283/97 ορίηουμε ότι: "Ορίηουμε, όπωσ για το ζτοσ 1996, οι
χρθςιμοποιοφμενοσ ςυντελεςτισ Μ, που αναφζρεται ςτο άρκρο 16, παρ. 5 του Π.Δ. 437/81, για
τθν εφαρμογι ςχετικϊν διατάξεων αυτοφ, είναι ίςοσ με 11,27 (Μ=Μ1/Μ2 = 293,0/26,0 = 11,27)".
(Με τθν υπ' αρικμ. 55296/1947/98 ορίηουμε ότι: Ορίηουμε, όπωσ για το ζτοσ 1998, ο
χρθςιμοποιοφμενοσ ςυντελεςτισ Μ, που αναφζρεται ςτο άρκρο 16, παρ. 5 του Π.Δ. 437/81, για
τθν εφαρμογι ςχετικϊν διατάξεων αυτοφ, είναι ίςοσ με 11,73 (Μ=Μ1/Μ2=126,7/10,8 = 11,73).
(Με τθν υπ' αρικμ. 85126/603/99 ορίηουμε ότι: "Ορίηουμε, όπωσ για το ζτοσ 1999, ο
χρθςιμοποιοφμενοσ ςυντελεςτισ Μ, που αναφζρεται ςτο άρκρο 16, παρ.5 του Π.Δ.437/81, για
τθν εφαρμογι οριςμζνων διατάξεων αυτοφ, είναι ίςοσ με 12,23 (Μ-Μ1/Μ2-132,1/10,8=12,23)".
(Με τθν υπ' αρικμ. 85347/405/00 ορίηουμε ότι: "Ορίηουμε, όπωσ για το ζτοσ 2000 ο
χρθςιμοποιοφμενοσ ςυντελεςτισ Μ, που αναφζρεται ςτο άρκρο 16, παρ. 5 του Π.Δ. 437/81, για
τθν εφαρμογι οριςμζνων διατάξεων αυτοφ, είναι ίςοσ με 12,54 (Μ = Μ1/Μ2 = 135,4/10,8 =
12,54).
Από τισ διατάξεισ αυτισ τθσ απόφαςθσ, δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του Κρατικοφ
Προχπολογιςμοφ").
(Με τθν υπ' αρικμ. 85878/687/01, ΦΕΚ-226 Β' ορίηουμε ότι: "Ορίηουμε, όπωσ για το ζτοσ 2001 ο
χρθςιμοποιοφμενοσ ςυντελεςτισ Μ, που αναφζρεται ςτο άρκρο 16, παρ.5 του Π.Δ.437/81, για
τθν εφαρμογι οριςμζνων διατάξεων αυτοφ, είναι ίςοσ με (Μ=Μ1/Μ2=140,942/10,8=13,05)".
(Με τθν υπ’ αρικμ. 85542/501/02, ΦΕΚ-168 Β’ ορίηουμε ότι : «Ορίηουμε, όπωσ για το ζτοσ 2001 ο
χρθςιμοποιοφμενοσ ςυντελεςτισ Μ, που αναφζρεται ςτο άρκρο 16, παρ. 5 του Π.Δ. 437/81, για
τθν εφαρμογι οριςμζνων διατάξεων αυτοφ, είναι ίςοσ με 13,37 (Μ=Μ1/Μ2= 108,024/8,075=
13,37)»).
(Με τθν υπ’ αρικμ. 91359/420/03, ΦΕΚ-157 Β’ ορίηεται ότι : «Ορίηουμε, όπωσ για το ζτοσ 2003 ο
χρθςιμοποιοφμενοσ ςυντελεςτισ Μ, που αναφζρεται ςτο άρκρο 16, παρ. 5 του Π.Δ. 437/81, για
τθν εφαρμογι οριςμζνων διατάξεων αυτοφ, είναι ίςοσ με 13,86 (Μ=Μ1/Μ2=111.898/8,075=
13,86)»).
(Με τθν υπ’ αρικμ. 92357/617/05 (ΦΕΚ 219 Β’/18-2-05) , ορίηεται ότι : «Ορίηουμε, όπωσ για το ζτοσ
2005 ο χρθςιμοποιοφμενοσ ςυντελεςτισ Μ, που αναφζρεται ςτο άρκρο 16, παρ. 5 του Π. Δ.
437/81, για τθν εφαρμογι οριςμζνων διατάξεων αυτοφ, είναι ίςοσ με 14,75 (Μ=Μ1/Μ2=119,120/
8,075=14,75)).
(Με τθν υπ’ αρικμ. 85484/781/06 (ΦΕΚ Β 218/14-2-2006) ορίηεται ότι : «Ορίηουμε, όπωσ για το
ζτοσ 2006 ο χρθςιμοποιοφμενοσ ςυντελεςτισ Μ, που αναφζρεται ςτο άρκρο 16, παρ. 5 του π.δ.
437/1981, για τθν εφαρμογι οριςμζνων διατάξεων αυτοφ, είναι ίςοσ με 15,29
(Μ=Μ1/Μ2=123,479/8,075=15,29)»).
(Με τθν υπ’ αρικμ. 85362/671/07 (ΦΕΚ 188 Β/14-2-2007) ορίηεται ότι : «Ορίηουμε, όπωσ για το
ζτοσ 2007 ο χρθςιμοποιοφμενοσ ςυντελεςτισ Μ, που αναφζρεται ςτο άρκρο 16, παρ. 5 του π.δ.
437/1981, για τθν εφαρμογι οριςμζνων, διατάξεων αυτοφ, είναι ίςοσ με 15,73 (Μ = Μ1/Μ2 =
104,492/6,642 = 15,73)»).
(Με τθν υπ’ αρικμ. 86321/791/08 (ΦΕΚ 309 Β/27-2-2008), ορίηεται ότι : «Ορίηουμε, όπωσ για το
ζτοσ 2008 ο χρθςιμοποιοφμενοσ ςυντελεςτισ Μ, που αναφζρεται ςτο άρκρο 16, παρ. 5 του π.δ.
437/1981, για τθν εφαρμογι οριςμζνων διατάξεων αυτοφ, είναι ίςοσ με 16,30 (Μ=Μ1/
Μ2=108,293/6,642=16,30)»).
(Με τθν υπ’ αρικμ. 97110/686/09 (ΦΕΚ 314 Β/20-2-2009) απόφαςθ Τπουργοφ Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ, ορίηεται ότι : «Ορίηουμε, όπωσ για το ζτοσ 2009 ο χρθςιμοποιοφμενοσ ςυντελεςτισ Μ,
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που αναφζρεται ςτο άρκρο 16, παρ. 5 του π.δ. 437/1981, για τθν εφαρμογι οριςμζνων
διατάξεων αυτοφ, είναι ίςοσ με 16,78 (Μ=Μ1/Μ2=111,436/6,642=16,78)»).
(Με τθν υπ’ αρικμ. 115095/672/10 (ΦΕΚ 394 Β/6-4-2010) απόφαςθ Τφυπουργοφ Περιβάλλοντοσ,
Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, ορίηεται ότι : «Ορίηουμε, όπωσ για το ζτοσ 2010 ο
χρθςιμοποιοφμενοσ ςυντελεςτισ Μ, που αναφζρεται ςτο άρκρο 16, παρ. 5 του Π.Δ. 437/81, για
τθν
εφαρμογι
οριςμζνων
διατάξεων
αυτοφ,
είναι
ίςοσ
με
17,104
(Μ=Μ1/Μ2=113,61/6,642=17,104)»).
(Με τθν υπ' αρικμ. 115074/472/11 (ΦΕΚ 381 Β/11-3-2011) απόφαςθ Τφυπουργοφ Περιβάλλοντοσ,
Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, ορίηεται ότι : “Ορίηουμε, όπωσ για το ζτοσ 2011 ο
χρθςιμοποιοφμενοσ ςυντελεςτισ Μ, που αναφζρεται ςτο άρκρο 16, παρ. 5 του Π.Δ. 437/81, για
τθν
εφαρμογι
οριςμζνων
διατάξεων
αυτοφ,
είναι
ίςοσ
με
17,98
(Μ=Μ1/Μ2=119,403/6,642=17,98).
(Με τθν υπ' αρικμ. 169279/1347/12 (ΦΕΚ 1552 Β/8-5-2012) απόφαςθ Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ,
Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ ορίηεται ότι: “Ορίηουμε, όπωσ για το ζτοσ 2012 ο
χρθςιμοποιοφμενοσ ςυντελεςτισ Μ, που αναφζρεται ςτο άρκρο 16, παρ. 5 του Π.Δ. 437/81, για
τθν εφαρμογι οριςμζνων διατάξεων αυτοφ, είναι ίςοσ με 18,48 (Μ=Μ1/Μ2= 109,642/ 5,934 =
18,48).
(Με τθν υπ' αρικμ. 125174/288/13 (ΦΕΚ 183 Β/31-1-2013) : απόφαςθ, ορίηεται ότι : “Ορίηουμε,
όπωσ για το ζτοσ 2013 ο χρθςιμοποιοφμενοσ ςυντελεςτισ Μ, που αναφζρεται ςτο άρκρο 16, παρ.
5 του Π.Δ. 437/81, για τθν εφαρμογι οριςμζνων διατάξεων αυτοφ, είναι ίςοσ με 18,69 (Μ=Μ1/
Μ2=110,885/5,934=18,69).
(Με τθν υπ' αρικμ. 107987/1341/14 (ΦΕΚ 964 Β/16-04-2014) απόφαςθ, ορίηεται ότι : “Ορίηουμε,
όπωσ για το ζτοσ 2014 ο χρθςιμοποιοφμενοσ ςυντελεςτισ Μ, που αναφζρεται ςτο άρκρο 16, παρ.
5 του Π.Δ. 437/81, για τθν εφαρμογι οριςμζνων διατάξεων αυτοφ, είναι ίςοσ με 18,28 (Μ =
Μ1/Μ2 = 108,463 /5,934=18,28).
6. Σο ειδικόν πτυχίον Ε.Δ.Δ.Ε. όλων των τάξεων ζχει κακολικισ ιςχφν δι' άπαςαν τθν επικράτειαν.
Εξαιρείται και δεν δφναται να χρθςιμοποιθκι τοφοτ τουλάχιςτον επί τριετίαν υπό πρϊθν δθμοςίου
δαςικοφ υπαλλιλου δια τθν περιοχιν του Νομοφ εν θ οφτοσ υπθρετεί αμζςωσ προ τθσ υπό του
Δθμοςίου ςυνταξιοδοτιςεωσ ι παραιτιςεϊσ του.
7. Θ χοριγθςισ, ανανζωςισ, επζκταςισ, πραγωγι και αφαίρεςισ των πτυχίων Ε.Δ.Δ.Ε. και θ ενάςκθςισ
του υπ' αυτϊν ελζγχου, υπάγεται εισ τθν αρμοδιότθτα του Τπουργοφ Γεωργίασ, εκδιδομζνθσ τθσ
ςχετικισ αποφάςεωσ μετά γνϊμθν του Σεχνικοφ υμβουλίου Δαςϊν.
Άρκρον 17
Δικαιοφχοι ειδικοφ πτυχίου Ε.Δ.Δ.Ε.
1. Σο ειδικόν πτυχίον Ε.Δ.Δ.Ε. χορθγείται δι' όλασ μεν τασ τάξεισ εισ δαςολόγουσ κεκτθμζνουσ πτυχίον
του Δαςολογικοφ Σμιματοσ τθσ Γεωπονικισ και Δαςολογικισ χολισ του Πανεπιςτθμίου
Κεςςαλονίκθσ ι ιςότιμον τοιοφτον χολισ τθσ αλλοδαπισ, δια τθν Α', Β', και Γ' τάξιν, εισ
τεχνολόγουσ δαςοπονίασ πτυχιοφχουσ τθσ οικείασ χολισ των ΚΑΣΕΕ ι άλλων ιςοτίμων χολϊν, εφ'
όςον οφτοι απολαμβάνουν των πολιτικϊν και αςτικϊν δικαιωμάτων και δεν ζχουν καταδικαςκι
δια ποινικόν αδίκθμα εκ των εν άρκρω 18 του Ν. 1811/1951.
2. Πτυχίον Α' τάξεωσ δικαιοφνται οι Δαςολόγοι και Σεχνολόγοι Δαςοπονίασ μετά τριετίαν από τθσ
λιψεωσ του πτυχίου ςπουδϊν των.
3. Πτυχίον Β' τάξεωσ δικαιοφνται οι δαςολόγοι και τεχνολόγοι δαςοπονίασ οι αςκιςαντεσ, κακ'
οιονδιποτε τρόπον και υπό οιανδιποτε ιδιότθτα, ωσ ελεφκεροι επαγγελματίαι ι τεχνικοί
ςφμβουλοι ι υπάλλθλοι υπό οιανδιποτε ςχζςιν του Δθμοςίου ι ιδιωτικϊν Γραφείων, το
επάγγελμα του δαςολόγου ι του τεχνολόγου επί τριετίαν και επιβλζψαντεσ ι εκτελζςαντεσ
δαςοτεχνικά ζργα αξίασ τουλάχιςτον ίςθσ προσ τθν εκάςτοτε δυναμικότθτα του εργολθπτικοφ
πτυχίου Α' τάξεωσ.
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4. Πτυχίον Γ' τάξεωσ δικαιοφνται οι δαςολόγοι και οι τεχνολόγοι δαςοπονίασ οι κατά τον αυτόν ωσ
άνω τρόπον αςκιςαντεσ το επάγγελμα του δαςολόγου ι τεχνολόγου επί εξαετίαν και
επιβλζψαντεσ ι εκτελζςαντεσ δαςοτεχνικά ζργα αξίασ τουλάχιςτον ίςθσ προσ τθν εκάςτοτε
δυναμικότθτα του εργολθπτικοφ πτυχίου Β' τάξεωσ.
5. Πτυχίον Δ' τάξεωσ δικαιοφνται οι δαςολόγοι οι κατά τον αυτόν ωσ άνω τρόπον αςκιςαντεσ το
επάγγελμα του δαςολόγου επί ενναετίαν και επιβλζψαντεσ ι εκτελζςαντεσ δαςοτεχνικά ζργα
αξίασ ίςθσ προσ τθν εκάςτοτε δυναμικότθτα εργολθπτικοφ πτυχίου Γ' τάξεωσ.
6. Οπωςδιποτε ςτεροφνται τθσ δυνατότθτοσ λιψεωσ ειδικοφ πτυχίου Ε.Δ.Δ.Ε. οι μελετθταί οι
εγγεγραμμζνοι εισ το Μθτρϊον μελετθτϊν περί ου ο Ν.716/77, εισ θν δε περίπτωςιν εγγραφοφν εισ
τοφτο μεταγενεςτζρωσ υποχρεοφνται όπωσ παραδϊςουν το πτυχίον εισ τθν εκδόςαςαν τοφτο
αρμοδίαν αρχιν.
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ΜΕΟΣ Β:
«ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΟΡΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΡΟ ΕΞΟΥΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ»
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Ειςαγωγι Β Μζρουσ
Κων/νοσ Καςςιόσ
Email: ccassios@gmail.com

Με δφο λόγια…
Σι εξορυκτικζσ δραςτθριότθτεσ λατομικζσ και μεταλλευτικζσ αποτελοφν μια πανάρχαια και
παγκόςμια δραςτθριότθτα που είναι ςχεδόν ςυνυωαςμζνθ με τθν όλθ παρουςία του Homo Sapiens
ςτθ γθ.
Σι ανάγκεσ τθσ ανκρωπότθτασ για κατοικία και ζργα προόδου και ανάπτυξθσ, ζχουν καταςτιςει τθν
εξόρυξθ των ορυκτϊν πόρων ςυνϊνυμθ με τθν εξζλιξι τθσ.
Υαρόλα αυτά τα ίχνθ των εξορυκτικϊν δραςτθριοτιτων αποτυπϊνονται διαχρονικά ςαν
περιβαλλοντικζσ πλθγζσ, αν ςε αυτζσ ζγκαιρα και αποτελεςματικά δεν αποκαταςτακεί το
περιβάλλον των επεμβάςεων τουσ.
Ακόμα και ςιμερα, ενϊ ο Υαρκενϊνασ προκαλεί τον παγκόςμιο καυμαςμό αρχιτεκτονικισ και
ςφνκεςθσ με τα κατάλευκα μάρμαρα, ςτθν Υεντζλθ εκεί από όπου βγικε το μάρμαρο, ακόμα
παραμζνουν ανοιχτζσ οι πλθγζσ και κυμίηουν τισ περιβαλλοντικζσ και τοπιολογικζσ επιπτϊςεισ. Χτισ
μζρεσ μασ που θ τεχνολογία και θ τεχνογνωςία ςτα εξορυκτικά αντικείμενα ζχει κάνει άλματα από
το παρελκόν, δεν δικαιολογείται να γίνεται θ εκμετάλλευςθ των ορυκτϊν πόρων χωρίσ
αποκατάςταςθ των τραυμάτων του περιβάλλοντοσ.
Ψο παρόν εγχειρίδιο δεν επιχειρεί με τα διαλαμβανόμενα του να γίνει θ «πανάκεια» ςτθ κεραπεία
των επιπτϊςεων από τισ εξορυκτικζσ δραςτθριότθτεσ, αλλά να αποτελζςει ζνα χριςιμο βοικθμα
για πολλαπλά επίπεδα πλθροωορίασ και εμπειριϊν για τουσ αςχολοφμενουσ με τθν εκμετάλλευςθ
και αποκατάςταςθ του περιβάλλοντοσ.
Ευχι των ςυντακτϊν και ςτόχοσ των χορθγϊν τθσ παροφςασ ζκδοςθσ είναι να γίνει θ καλφτερθ και
ευρφτερθ δυνατι αξιοποίθςθ του παρόντοσ εγχειριδίου, προκειμζνου οι αςχολοφμενοι με το
αντικείμενο των αποκαταςτάςεων (δαςολόγοι, μεταλλειολόγοι, περιβαλλοντολόγοι, βιολόγοι κ.α.)
αξιοποιϊντασ το περιεχόμενό του, να βοθκθκοφν ςτο δφςκολο ζργο τουσ, ϊςτε να επιτευχκεί ζνα
καλφτερο περιβάλλον και τοπίο για τθ χϊρα μασ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:
ΑΡΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΔΑΣΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΡΙΟΥ, ΑΡΟ ΤΙΣ ΕΞΟΥΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ
Κων/νοσ Καςςιόσ
Email: ccassios@gmail.com

Ειςαγωγι ςτισ αρχζσ και τρόπουσ αποκατάςταςθσ
Ιταν το 1962 που θ Αμερικανίδα ςυγγραωζασ Φαχιλ Ξάρςον, άναψε το πρϊτο ωϊσ του κινδφνου
για το περιβάλλον με το απλά γραμμζνο βιβλίο τθσ «Χιωπθλι Άνοιξθ».
Πζςα ςτισ δεκαετίεσ που πζραςαν από τότε πολλά άλλαξαν ςτθν αρχικι κεϊρθςθ των ςχζςεων
ανκρϊπου και περιβάλλοντοσ.
Ψο Υεριβάλλον αποτελεί πλζον «κζμα ηωισ» για όλουσ μασ.
Δεν χωράει καμία αμωιςβιτθςθ. Ϊςτερα μάλιςτα από τθν πολυςυηθτθμζνθ διάςκεψθ για τθ Γθ ςτο
Φίο Ρτε Ψηανζιρο τθσ Βραηιλίασ, όπου 140 αρχθγοί κρατϊν αςχολικθκαν με το περιβάλλον και
κατζλθξαν με το ςφνκθμα «αειωορικι διαχείριςθ και ανάπτυξθ» να κυριαρχιςει για τισ επόμενεσ
δεκαετίεσ και τον 21ο αιϊνα.
Είναι ανάγκθ πλζον να ςυςτρατευκοφμε όλοι ςε ζνα κοινό αγϊνα διάςωςθσ, ςυντιρθςθσ και
αποκατάςταςθσ του περιβάλλοντοσ.
Θ πιο ςκλθρι κριτικι ςτθ χϊρα μασ ςχετικά με τθν καταςτροωι του τοπίου, οικοςυςτθμάτων και
πόρων νεροφ ζχει γίνει για τισ εξορυκτικζσ εργαςίεσ και μάλιςτα για τισ εργαςίεσ των ορυχείων
λιγνίτθ. Είναι πραγματικά γεγονόσ, ότι μαηί με τα τεράςτια εκνικά οωζλθ, που θ ενεργειακι
εκμετάλλευςθ του λιγνίτθ πρόςωερε ςτθ χϊρα, άωθςε πίςω τθσ ζντονα ςθμάδια αλλοίωςθσ και
μεταβολισ του περιβάλλοντοσ.
Υοτζ όμωσ δεν είναι αργά για να διορκωκοφν μερικζσ ηθμιζσ του παρελκόντοσ, αλλά κφρια για να
προλθωκοφν αλλαγζσ και καταςτροωζσ για το ΠΕΟΟΣΡ.
Για να πετφχουμε όμωσ αυτό χρειάηονται δυο πράγματα.
Αρχικά γνϊςθ για το περιβάλλον. Αυτό ςθμαίνει γνϊςθ των κινδφνων που διατρζχει, αλλά και τθσ
αντοχισ του ςτισ ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ και δεφτερον, κατανόθςθ του ότι θ ευκφνθ τθσ
προςταςίασ και αποκατάςταςθσ του περιβάλλοντοσ ανικει ςε όλουσ μασ και μπορεί να εκωραςκεί
ςυλλογικά μζςα από τουσ χϊρουσ εργαςίασ ι από τον τρόπο ηωισ του κακενόσ μασ, αωοφ και εμείσ
είμαςτε μζλθ αυτοφ του τεράςτιου οικοςυςτιματοσ που μασ ωιλοξενεί και το οποίο επιβάλλεται να
ωροντίηουμε.
Χκοπόσ του ςθμειϊματοσ που ακολουκεί είναι να δοκοφν γνϊςεισ και κατευκφνςεισ πάνω ςτθν
προςταςία και αποκατάςταςθ του περιβάλλοντοσ ςτα λατομεία και ορυχεία, ζτςι ϊςτε θ
προςπάκεια για αποκατάςταςθ να ζχει τθ ςυνολικι ςυμβολι όλων των εργαηομζνων και ο κακζνασ
από το χϊρο του να ςυμβάλει για το ςκοπό αυτό.
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Λδιαίτερα κα πρζπει να τονιςκεί και είναι αυτονόθτο ότι είναι ευκολότερο, οικονομικότερο και
λογικότερο να προςτατεφουμε και να διαωυλάττουμε το περιβάλλον από το να προςπακοφμε
αργότερα να το αποκαταςτιςουμε.
Κα πρζπει λοιπόν να ςχεδιάηουμε με προςοχι λαμβάνοντασ υπόψθ όλεσ τισ μεταβλθτζσ, να
εκτελοφμε τισ εργαςίεσ με περιβαλλοντικι οικονομία και με ταχφτθτα και αμεςότθτα να
αποκακιςτοφμε το περιβάλλον.
Ασ γίνει ςφνκθμα :
«Σχεδίαηε με ςχολαςτικότθτα, εξόρυξε με προςοχι, αποκατάςτθςε με φανταςία. Πταν τελειϊςεισ
άφθςε πίςω ςου καλφτερο το περιβάλλον από αυτό που βρικεσ.»

Α. Τα βιματα από τθν ζρευνα μζχρι τθν αποκατάςταςθ
Θ προςταςία και αργότερα θ αποκατάςταςθ του περιβάλλοντοσ ξεκινάει τθν ίδια ϊρα που αρχίηει το
ψάξιμο για τον εντοπιςμό των λατομικϊν και ορυκτϊν υλικϊν ςτο υπζδαωοσ.
Αυτό ςυμβαίνει γιατί θ ζρευνα όταν γίνεται με γεωτρφπανα απαιτεί επιτόπου μθχανιματα
(γεωτρφπανα) δρόμουσ προςπζλαςθσ, κόψιμο δζντρων, μικρά ορφγματα ι ακόμα και να
αναςτατωκοφν καλλιεργοφμενεσ εκτάςεισ και βοςκοτόπια.
Υρζπει λοιπόν με γνϊςθ και ςχολαςτικότθτα και κφρια οι Γεωλόγοι, Πεταλλειολόγοι, να μελετιςουν
προςεκτικά το υωιςτάμενο ανάγλυωο, τθ βλάςτθςθ, τισ καλλιζργειεσ, τα δίκτυα προςπζλαςθσ κλπ.,
ζτςι ϊςτε με τισ ερευνθτικζσ τουσ εργαςίεσ να μθν προκαλζςουν μεγάλεσ ηθμιζσ ςτο περιβάλλον. Σ
ςτόχοσ είναι να μθν αλλοιωκεί το περιβάλλον ακόμα και ςτθν περίπτωςθ που αποδειχκεί από τισ
ζρευνεσ ότι δεν υπάρχουν άμεςα εκμεταλλεφςιμα κοιτάςματα.
Άλλωςτε ο Ρόμοσ 998/79 για τθν προςταςία των δαςϊν και δαςικϊν εκτάςεων, απαιτεί ςφνταξθ
μελζτθσ περιβάλλοντοσ για τθν εκτζλεςθ ερευνθτικϊν εργαςιϊν.
Θ ολοκλιρωςθ τθσ ζρευνασ, ο κακοριςμόσ των τρόπων εκμετάλλευςθσ, τα χρονοδιαγράμματα και
γενικότερα ο ςχεδιαςμόσ των εξορυκτικϊν εκμεταλλεφςεων, ςε επιτελικό επίπεδο είναι ζνα
ςθμαντικό ςτάδιο για τθν επιτυχι εξζλιξθ τθσ εξορυκτικισ εργαςίασ.
Υαρακάτω δίνονται τα διαδοχικά ςτάδια που κα πρζπει να ακολουκθκοφν, για να καλυωκεί με
επιτυχία θ διαδρομι από τθν ζρευνα και τθν εξόρυξθ ςτθν αποκατάςταςθ του περιβάλλοντοσ που
οδθγεί ςτθν οικολογικι ιςορροπία.

Β. Το «ςτάδιο τθσ ζρευνασ»:
1. Εντοπίηονται φςτερα από εκτεταμζνεσ ερευνθτικζσ μελζτεσ τα κοιτάςματα μια εργαςία που
διεξάγεται από ειδικοφσ: Γεωλόγουσ, Πεταλλειολόγουσ, Ψοπογράωουσ και προςδιορίηεται
το βάκοσ – πάχοσ , θ ποςότθτα και τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά τουσ,
2. Ψα ςτοιχεία τθσ ζρευνασ χαρτογραωοφνται και αποτυπϊνονται ςε χάρτεσ ανάλογων
κλιμάτων,
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3. Υροςδιορίηεται θ ζκταςθ και τα βάκθ τθσ εκμετάλλευςθσ και εκτιμάται ι υπολογίηεται θ
κζςθ και θ ποςότθτα των υπόγειων υδροωορζων,
4. Εκτιμάται με ακρίβεια θ ςχζςθ αδρανϊν υλικϊν που βρίςκονται πάνω από τα κοιτάςματα
με μια ςχζςθ που δείχνει πόςα κυβικά μζτρα ι πόςοι τόνοι αδρανϊν υλικϊν πρζπει να
μετακινθκοφν για να εξορφξουμε ζνα κυβικό ι ζναν τόνο εκμεταλλεφςιμου υλικοφ,
5. Αν θ ςχζςθ αυτι βρίςκεται ςε οικονομικά επίπεδα, τότε αωοφ και οι ποςότθτεσ που
εκτιμικθκαν, αλλά και θ ποιότθτα είναι θ επικυμθτι, μπορεί να αρχίςει θ εξόρυξθ ςτο πεδίο
που κακορίηεται,
6. Εκτιμϊνται οι τρόποι – μζκοδοι προςπζλαςθσ του κοιτάςματοσ,
7. Εξειδικεφονται τα μθχανιματα που κα απαιτθκοφν,
8. Γίνεται ςχεδιαςμόσ προςπζλαςθσ,
9. Επιλζγονται φςτερα από «ζρευνα» οι χϊροι απόκεςθσ αδρανϊν (εξωτερικοί και εςωτερικοί)
και ςχεδιάηεται θ διάταξθ των αποκζςεων, το φψοσ και οι κλίςεισ των πρανϊν τουσ,
10. Δθμιουργοφνται τα αναγκαία ζργα υποδομισ: δρόμοι, δίκτυα, ευκολίεσ προςωπικοφ,
11. Επιλζγονται οι χϊροι ωφλαξθσ των υλικϊν «περιβάλλοντοσ», οι χϊροι αποκικευςθσ του
επιωανειακοφ αποκρινόμενου εδάωουσ (ωυτοχϊματα), όπωσ και οι χϊροι μεταωφτευςθσ ι
ςυντιρθςθσ δζνδρων, τα οποία αντί να κοποφν μεταωυτεφονται,
12. Οαμβάνονται όλα τα προλθπτικά μζτρα προςταςίασ του άμεςου και ευρφτερου
περιβάλλοντοσ για πυρκαγιζσ, κόρυβο, ςκόνθ, πλθμμφρεσ, βοςκι, προςπζλαςθ κλπ.
13. Αρχίηει θ εκμετάλλευςθ εξόρυξθσ,
14. Υρϊτα και φςτερα από μελζτθ από Δαςολόγο, προςδιορίηεται θ υωιςτάμενθ βλάςτθςθ ςτθν
επιωάνεια (δζνδρα, κάμνοι και πολυετι ωυτά),
15. Εντοπίηονται εκείνα τα είδθ ωυτϊν που μποροφν να μεταωυτευτοφν κάπου αλλοφ ι να
μποροφν να διατθρθκοφν για να χρθςιμοποιθκοφν αν χρειαςκεί αργότερα (ςυλλζγονται
ςπόροι από αυτοωυι ωυτά για να αξιοποιθκοφν ανάλογα ςτο ςτάδιο τθσ αποκατάςταςθσ
αργότερα),
16. Χτθ ςυνζχεια, απομακρφνεται με προςοχι και αποτίκεται ςτον προεπιλεγμζνο χϊρο το
κατάλλθλο «παραγωγικό ζδαωοσ» για χριςθ αργότερα ςτθν αποκατάςταςθ,
17. Χτουσ χϊρουσ όπου πρόκειται να αποτεκοφν τα ςτείρα προϊόντα ωσ «εξωτερικι απόκεςθ»,
επαναλαμβάνεται θ ίδια διαδικαςία με τα παραπάνω βιματα 13 , 14 και 15.

Γ. Θ εξόρυξθ
Σι εξορφξεισ ςτα ορυχεία γίνονται με τουσ βαςικοφσ τρόπουσ εκμετάλλευςθσ: ωσ «υπόγειεσ»,
«επιωανειακζσ» ι και με ςυνδυαςμό και των δφο.
Χτθν Ελλάδα θ εξόρυξθ κοιταςμάτων ορυκτϊν ι λατομικϊν ςτο μεγαλφτερο μζροσ τουσ γίνονται με
επιωανειακι εκμετάλλευςθ. Δθλαδι κα πρζπει να απομακρυνκοφν από τθν επιωάνεια όλα τα
εδάωθ και κφρια τα υλικά αποκάλυψθσ των κοιταςμάτων τα ςτείρα, που τα ονομάηουμε «αδρανι»
και τα μετακινοφμε από το χϊρο εξόρυξθσ και τα αποκζτουμε αλλοφ, δθμιουργϊντασ ζτςι τισ
«αποκζςεισ». Αν αυτζσ οι «αποκζςεισ» (οι οποίεσ ςχθματίηουν λόωουσ και νζο ανάγλυωο) γίνονται
εκτόσ τθσ περιοχισ τθσ εκμετάλλευςθσ, δθλαδι αωινονται πάνω ςε νζεσ εκτάςεισ, τότε αποτελοφν
τισ «εξωτερικζσ αποκζςεισ». Αν όμωσ επανατοποκετοφνται και αποδίδονται ςε ορφγματα και
εκςκαωζσ παλαιϊν εξαντλθμζνων ορυχείων ι ςε ςυνεχιηόμενθ εξόρυξθ, τότε αποτελοφν τισ
«εςωτερικζσ αποκζςεισ».
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Αποτελεί βαςικό κανόνα προςταςίασ περιβάλλοντοσ αλλά και οικονομίασ, οι «εξωτερικζσ αποκζςεισ
αδρανϊν» να τοποκετοφνται ςε κζςεισ που φςτερα από προςεκτικι ζρευνα δεν ζχουν υποκείμενα
εκμεταλλεφςιμα αποκζματα, απομακρφνεται και ςυντθρείται όποιο παραγωγικό ζδαωοσ υπάρχει
ενϊ καταβάλλεται προςπάκεια να μθ δθμιουργθκοφν μελλοντικά προβλιματα αιςκθτικισ
αλλοίωςθσ, μεταβολισ τθσ ωυςιογραωίασ, του τοποκλίματοσ ι άλλων αναπτυξιακϊν
δραςτθριοτιτων.

Δ . Ροιεσ μεταβλθτζσ του περιβάλλοντοσ και του τοπίου επθρεάηονται από τθν εξόρυξθ.
Σι μεταβλθτζσ περιβάλλοντοσ και λζμε μεταβλθτζσ εκείνεσ που αλλάηουν τιμζσ μζςα ςτο χρόνο ι ςε
μια εωαρμογι και είναι ςε αντίκεςθ με τουσ παράγοντεσ που μζνουν ςτακεροί, διακρίνονται ςε δυο
μεγάλεσ κατθγορίεσ:
α) Χτισ μεταβλθτζσ εκείνεσ που οι άνκρωποι μποροφμε να επθρεάςουμε λίγο ι κακόλου όπωσ είναι
π.χ. θ ωυςιογραωία, θ γεωμορωολογία και το κλίμα,
β) Χε εκείνεσ που θ παρζμβαςι μασ γίνεται αποωαςιςτικι όπωσ π.χ. θ βλάςτθςθ, τα νερά κλπ.
Υοιεσ είναι όμωσ αναλυτικά οι μεταβλθτζσ εκείνεσ του ωυςικοφ περιβάλλοντοσ και του τοπίου που
κα πρζπει να λαμβάνουμε υπόψθ ςτθν εκμετάλλευςθ των εξορυκτικϊν δραςτθριοτιτων, αλλά και
οι οποίεσ κα πρζπει να αποκαταςτακοφν αργότερα (αν ζχουν αλλοιωκεί).
Οι μεταβλθτζσ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ είναι:









Φυςιογραωία – Γεωμορωολογία – Ανάγλυωο
Γεωλογία
Εδάωθ
Ξλίμα
Ρερά
Βλάςτθςθ – Χλωρίδα
Υανίδα
Ψοπίο
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Χτισ εξορυκτικζσ παρεμβάςεισ, μια ςειρά από τισ ανωτζρω μεταβλθτζσ υωίςτανται μόνιμθ αλλοίωςθ
και ςυχνά καταςτροωι, αυτζσ είναι:
Οι μεταβλθτζσ που δζχονται τθν άμεςθ και μόνιμθ επίπτωςθ των εξορυκτικϊν δραςτθριοτιτων
όπωσ:






Θ Φυςιογραωία
Ψα Εδάωθ
Θ Βλάςτθςθ
Ψα Ρερά
Ψο Ψοπίο (ςτοιχεία)

Οι άλλεσ μεταβλθτζσ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ που λιγότερο επθρεάηονται από τον άνκρωπο
όπωσ:




Γεωλογία
Ξλίμα
Υανίδα

Υαρακάτω παρζχονται ςυνοπτικά ςτοιχεία των ωυςικϊν μεταβλθτϊν ςε ςχζςθ με τισ εξορυκτικζσ
δραςτθριότθτεσ, ενϊ λεπτομερζςτερεσ πλθροωορίεσ δίδονται ςτο ειδικό Ξεωάλαιο 3 του παρόντοσ
εγχειριδίου.

Φυςιογραφία
Φυςιογραφία είναι θ εξωτερικι εμφάνιςθ του χϊρου από πλευράσ επιπζδων, εξάρςεων,
υφζςεων, χαραδρϊςεων, κλίςεων, αυτό δθλαδι που επίςθσ ςυχνά το αποκαλοφμε με τον γενικό
όρο ανάγλυφο.
Θ μελζτθ των ωυςιογραωικϊν χαρακτθριςτικϊν μιασ περιοχισ απαιτεί τθν φπαρξθ μιασ ςειράσ
τοπογραωικϊν χαρτϊν, αεροωωτογραωιϊν, αλλά και δυνατότθτασ Θ/Ω προκειμζνου να ςχεδιαςκεί
και αποδοκεί ςε τρείσ διαςτάςεισ θ υωιςτάμενθ κατάςταςθ.
Υιο ςυγκεκριμζνα κα πρζπει ςτο υπόβακρο των ωυςιογραωικϊν ςτοιχείων να εκτιμθκοφν εκείνα τα
χαρακτθριςτικά του χϊρου που ι είναι μοναδικά και πρζπει να προςτατευτοφν π.χ.
γεωμορωολογικοί ςχθματιςμοί, ι παρουςιάηουν προβλιματα π.χ. μεγάλεσ κλίςεισ και ευδιάβρωτα
εδάωθ και κα πρζπει να τφχουν προςταςίασ ι αποκατάςταςθσ.
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Εδάφθ
Ζδαφοσ είναι το χαλαρό εκείνο τμιμα τθσ επιφάνειασ τθσ γθσ που ζχει φυςικοχθμικζσ και
βιολογικζσ ιδιότθτεσ ικανζσ να ςυντθριςουν τθ βλάςτθςθ.
Ψα εδάωθ αποτελοφν ζνα μθ αναλϊςιμο ωυςικό πόρο, πολφτιμο για τθν υποςτιριξθ κάκε
βιολογικισ δραςτθριότθτασ, αωοφ ςυνιςτά τον βαςικό παράγοντα που ςτθρίηει τθν αρχι τθσ
τροωικισ αλυςίδασ, τα ωυτά δθλαδι.
Ψα εδάωθ ςε αντίκεςθ από τα μθτρικά πετρϊματα (βράχοι) παρουςιάηουν ειδικζσ μθχανικζσ,
χθμικζσ και βιολογικζσ ιδιότθτεσ και αποτελοφν ηωντανά, δυναμικά ςυςτιματα.
Ψα εδάωθ ανάλογα με τισ ωυςικοχθμικζσ τουσ ιδιότθτεσ, το βάκοσ τουσ και τθν εξζλιξι τουσ,
ταξινομοφνται ςε διάωορεσ κατθγορίεσ και τφπουσ. Θ προζλευςι και εξζλιξι τουσ είναι
ςυνυωαςμζνθ με το είδοσ του μθτρικοφ πετρϊματοσ, τισ κλιματικζσ ςυνκικεσ τθσ περιοχισ, τα είδθ
τθσ βλαςτιςεωσ που υπάρχουν, αλλά και τθ ωυςιογραωία τθσ περιοχισ, κακϊσ και το αποτζλεςμα
άλλων δυναμικϊν ωαινομζνων (αποκζςεων , διαβρϊςεων κλπ).
Θ χαρτογράωθςθ των εδαωϊν γίνεται με τον προςδιοριςμό του βάκουσ, του τφπου και των
ιδιοτιτων τουσ και ςυνιςτοφν εργαςία που πρζπει να προθγείται κάκε εξορυκτικισ δραςτθριότθτασ.
Άμεςθ ενζργεια για τισ επιωάνειεσ εκείνεσ που πρόκειται να παρζμβουμε, είναι να εξαςωαλίςουμε
τθν προςεκτικι απομάκρυνςθ και τθν αςωαλι αποκικευςθ των εδαωϊν προκειμζνου να
επαναχρθςιμοποιθκοφν.
Επειδι όμωσ θ επαναχρθςιμοποίθςι τουσ μπορεί να γίνει με παρζλευςθ ετϊν και δεδομζνου ότι το
ζδαωοσ είναι ζνα βιολογικά ενεργό ςφςτθμα, απαιτείται προςοχι ςτθν αποκικευςι τουσ και ςτθ
ωροντίδα να διατθρθκοφν οι βιολογικζσ ιδιότθτεσ του εδάωουσ, γεγονόσ που απαιτεί ςυχνι
προςκικθ νεροφ ι λιπαςμάτων.
Θ εναπόκεςθ των εδαωϊν γίνεται ςυνικωσ πλθςίον των χϊρων εξόρυξθσ, προκειμζνου να
μειωκοφν οι δαπάνεσ μεταωοράσ αργότερα, ςτθν ωάςθ τθσ αποκατάςταςθσ.
Χτουσ χϊρουσ αποκικευςθσ μπορεί να γίνει εδαωοβελτίωςθ ι και μετάπλαςθ για τθν επίτευξθ
μεγαλφτερθσ γονιμότθτασ, αωοφ όμωσ ζχουμε προθγουμζνωσ προςδιορίςει τα χαρακτθριςτικά του
εδάωουσ.

Τι εξετάηουμε ςυνικωσ ςτα εδάφθ:








Το ph : (όξινα <7ι αλκαλικά >7) με άριςτο εφροσ το 6.5 – 7.2
Τθν Θλεκτραγωγθμότθτά τουσ: 0-4 millimhos/cm κακόλου, 4-8 ιπια, 8-16 ιςχυρά.
Τον επί τθσ % κορεςμό τουσ ςε βάςεισ: Δθλαδι ςε παρουςία ιόντων H+ ι Al.
Το ποςοςτό ανταλλάξιμου Να: Αν είναι >15 τότε το ζδαωοσ είναι αλκαλικό.
Τθν υφι τουσ: Για τθν διαπίςτωςθ τθσ υδατοχωρθτικότθτασ.
Τθν εναλλακτικι ικανότθτά τουσ ςε κατιόντα: Τςο μεγαλφτερθ, τόςο καλφτερα για τα ωυτά.
Τθν Οργανικι ουςία που περιζχεται: 0,1% χαμθλι, 1,1 - 3,0% μεςαία, 3 - 10% υψθλι και το
ζδαωοσ γίνεται όξινο.
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Βλάςτθςθ
Θ βλάςτθςθ μιασ περιοχισ ςυνιςτά τον οικολογικό τθσ κακρζφτθ, αφοφ ωσ αυτότροφοι
οργανιςμοί τα φυτά παραμζνουν αμετακίνθτα μζςα ςτον ίδιο γεωγραφικό χϊρο.
Θ ςπουδι τόςο τθσ βλάςτθςθσ (δενδρϊδουσ και καμνϊδουσ), όςο και τθσ χλωρίδασ είναι αναγκαίο
να προθγείται κάκε εξορυκτικισ δραςτθριότθτασ.
Από τθν μελζτθ τθσ βλαςτιςεωσ εξάγονται αςωαλι ςυμπεράςματα πάνω ςτθν βιοκλιματικι
κατάςταςθ τθσ περιοχισ και όχι μόνο. Πασ παρζχεται επίςθσ θ δυνατότθτα να εκτιμιςουμε τθν
βιολογικι δυναμικι του χϊρου και να δοφμε τισ επιδράςεισ του ανκρϊπου ςτο άμεςο περιβάλλον
ανάπτυξθσ τθσ βλαςτιςεωσ.
Σ προςδιοριςμόσ των βλαςτθτικϊν ειδϊν, θ χαρτογράωθςθ τθσ κατανομισ και ςφνκεςισ του, θ
ενδθμικότθτά του, θ ςπανιότθτα, θ μοναδικότθτα, αποτελοφν ςτοιχεία ελζγχου προκειμζνου να
εντοπιςκοφν τυχόν μοναδικά οικοςυςτιματα που πρζπει να προςτατευκοφν.
Ακόμα για τθν μελλοντικι αποκατάςταςθ τθσ περιοχισ εξόρυξθσ είναι δυνατόν πριν κοπεί θ
βλάςτθςθ να γίνει ςποροςυλλογι από τα ενδθμικά είδθ ι και ακόμα εξαγωγι και μεταωφτευςθ
ειδϊν που μποροφν να επαναχρθςιμοποιθκοφν αργότερα ςτθ ωάςθ τθσ αποκατάςταςθσ.
Ζχει βρεκεί ότι αν θ προσ απομάκρυνςθ βλάςτθςθ κοπεί, κρυμματιςκεί και αναμειχκεί με το προσ
φφλαξθ ζδαφοσ, το εμπλουτίηει με οργανικι φλθ, ενϊ οι υπάρχοντεσ ςπόροι κατά τθν
επαναχρθςιμοποίθςθ του εδάφουσ ενεργοποιοφνται με αποτζλεςμα να ζχουμε αυτοςπορά.
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Νερά
Το νερό: Επιφανειακό, πθγαίο αλλά και υπόγειο, αποτελεί ζναν ανανεϊςιμο φυςικό πόρο που
άμεςα κίγεται από τθν επιφανειακι εξόρυξθ.
Σ εντοπιςμόσ του βάκουσ των υδροωορζων τθσ ποςότθτασ, αλλά και των τρόπων και των
κατευκφνςεων εμπλουτιςμοφ του αποτελεί βαςικι προλθπτικι εργαςία ςτο ςχεδιαςμό τθσ
πρόλθψθσ και αργότερα τθσ αποκατάςταςθσ του περιβάλλοντοσ.
Είναι υποχρζωςι να προςτατζψουμε και να διατθριςουμε τθν ποιοτικι και ποςοτικι κατάςταςι
του από τισ επιπτϊςεισ που δθμιουργεί θ εξόρυξθ.
Είναι ςυνικθ τα ωαινόμενα τθσ καταςτροωισ των υδροωορζων κατά τθν εξόρυξθ, κακϊσ και τθσ
ρφπανςισ τουσ από τα απόβλθτα και τισ ςυγκεντρϊςεισ βαρζων μετάλλων.
Επιβάλλεται από τθν αρχι τθσ εκμετάλλευςθσ να ςχεδιάηεται ο κακαριςμόσ των νερϊν των
εκμεταλλεφςεων και πριν παροχετευκοφν ςε αποδζκτεσ με απλζσ αλλά αποτελεςματικζσ τεχνικζσ,
όπωσ είναι αυτι που εωαρμόηεται τελευταία με επιτυχία, δθλαδι τθσ καταςκευισ δεξαμενϊν
κακίηθςθσ με υγροτοπικι βλάςτθςθ (Wetland lagoons).
Θ ςυνεχισ παρακολοφκθςθ τθσ μεταβολισ του βάκουσ των υδροωορζων, κατά τθν διάρκεια
λειτουργίασ των εξορυκτικϊν δραςτθριοτιτων, επιτρζπει τθν ζγκαιρθ παρζμβαςθ για τθν πρόλθψθ
καταςτροωισ του.
Κα πρζπει να τονιςκεί ότι κατά το ςτάδιο τθσ αποκατάςταςθσ, οι ανάγκεσ για νερό άρδευςθσ των
νεοεγκαταςτακζντων ωυτϊν ι καλλιεργειϊν είναι αυξθμζνεσ και αν αυτό δεν διατίκεται ι
ανευρίςκεται ςε καλι ποιότθτα και ποςότθτα τοπικά, το κόςτοσ εξαςωάλιςθσ γίνεται πολφ υψθλό.
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Τοπίο
Το Τοπίο ςυνιςτά τθν οπτικι αντίλθψθ, του ςυνόλου των φυςικϊν και ανκρωπογενϊν ςτοιχείων
ςτο χϊρο και είναι εκείνθ θ μεταβλθτι που κίγεται περιςςότερο από κάκε άλλθ από τισ
εξορυκτικζσ δραςτθριότθτεσ.
Ψα βαςικά ςτοιχεία που ςυνκζτουν κάκε τοπίο, είναι εκείνα που μεταβάλλονται κατεξοχιν ζντονα
και ςυχνά ανεπανόρκωτα.
Θ ζντονθ μεταβολι τθσ ωυςιογραωίασ από τθν εξόρυξθ ι τθν απόκεςθ των ςτείρων, επθρεάηει τα
ςτοιχεία του «ςχιματοσ» (2D) ι το ςτοιχείο τθσ «φόρμασ» (3D) του Τοπίου. Τθν ίδια όμωσ τφχθ
ζχουν και τα άλλα ςτοιχεία όπωσ αυτά τθσ «γραμμισ» του «χρϊματοσ» και τθσ «υφισ».
Θ χαρτογράωθςθ και απεικόνιςθ των χαρακτθριςτικϊν του τοπίου πριν τθν επζμβαςθ, αποτελεί
ςθμαντικό βοικθμα ςτο ςχεδιαςμό τόςο των νζων γεωμεταβολϊν, όςο και κατά το ςτάδιο τθσ
αποκατάςταςθσ.
Σι προςπάκειεσ αποκατάςταςθσ ενόσ αλλοιωκζντοσ τοπίου, χωρίσ τθ γνϊςθ των χαρακτθριςτικϊν
του και τθσ ςυνζχειασ του ςτο χϊρο, δθμιουργεί εξίςου αρνθτικζσ επιπτϊςεισ, όμοιεσ με αυτζσ τθσ
αλλοίωςθσ.
Συνεπϊσ, θ τοπιολογικι εκτίμθςθ, αλλά και θ πρόνοια πρόλθψθσ ανεπανόρκωτων μεταβολϊν,
είναι θ καλφτερθ ςυνταγι για μια επιτυχι αποκατάςταςθ αργότερα.
Ωπάρχουν ςιμερα δοκιμαςμζνεσ τεχνικζσ, γραωικζσ ι χαρτογραωικζσ, αλλά και ςφνκετεσ με
ςυνδυαςμό GIS, CAD, VIDEO images και προγραμμάτων Θ/Ω που μασ παρζχουν ακρίβεια και
αξιοπιςτία ςτθν μζτρθςθ και αναπαραγωγι των χαρακτθριςτικϊν του τοπίου.

Ε. Αποκατάςταςθ περιβάλλοντοσ ςτισ εξορυκτικζσ δραςτθριότθτεσ
Θ αποκατάςταςθ του άμεςου περιβάλλοντοσ και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ των εξορυκτικϊν
δραςτθριοτιτων ςυνιςτά μια ςφνκετθ εργαςία με ςυνδυαςμό επιςτθμονικισ, τεχνικισ, οικονομικισ
και κοινωνικισ γνϊςεωσ.
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Σι εργαςίεσ αποκατάςταςθσ πρζπει να ζχουν επιτυχία και να ςχεδιάηονται αμζςωσ και ςτον ίδιο
χρόνο που ςχεδιάηεται και θ εξόρυξθ.
Απαιτεί πολφ προςοχι, ςυνζχεια και ςυνζπεια και το βαςικότερο πρζπει να γίνεται από
επαγγελματίεσ.
Θ χωρίσ ςχεδιαςμό και πρόγραμμα αποκατάςταςθ γίνεται οικονομικά απαγορευτικι, αλλά και
οικολογικά δυςχερισ να επιτφχει.
Υροθγουμζνωσ αναωζρκθκαν τα βιματα που πρζπει να ακολουκοφνται για ζνα επιτυχθμζνο
πρόγραμμα αποκατάςταςθσ. Υαρακάτω παρζχεται μια πρϊτθ αναλυτικι κατεφκυνςθ για τθν
αποκατάςταςθ των μεταβλθτϊν του περιβάλλοντοσ που αλλοιϊκθκαν, κακϊσ και τα ενδεικνυόμενα
τεχνικά μζςα που μποροφν να βοθκιςουν ςτθν επιτυχία.

Ε. 1 Φυςιογραωία / Ανάγλυωο
Για να ξαναωτιαχτεί ζνα ανάγλυωο, ιδιαίτερα όταν αυτό είναι ζντονο (λόωοι, κοιλάδεσ κλπ) όπωσ
ιταν ςτθν αρχικι του κατάςταςθ, είναι από πολφ δφςκολο μζχρι αδφνατον.
Εν τοφτοισ όμωσ, αν πριν τθν εξόρυξθ είχε γίνει μελζτθ αποκατάςταςθσ, τότε κα είχαν εντοπιςκεί τα
βαςικά χαρακτθριςτικά που ςτθν πορεία τθσ εξόρυξθσ διορκϊνονται είτε με εξωτερικζσ αποκζςεισ,
είτε με τεχνθτζσ λίμνεσ, είτε με ρεφματα, είτε με δάςθ (εξάρςεισ και υωζςεισ), είτε με νζο
ςχεδιαςμό τελείωσ διαωορετικό του αρχικοφ.
Θ αποκατάςταςθ του ανάγλυωου απαιτεί μεγάλεσ δαπάνεσ λόγω των μεγάλων όγκων υλικϊν που
πρζπει να αποτεκοφν ι να εξευρεκοφν, των μεγάλων χρόνων που απαιτοφνται τθσ τεχνικζσ
δυςχζρειεσ επανάλθψθσ και των ενδεχομζνων επιπτϊςεων ςε άλλεσ μεταβλθτζσ (π.χ. κλίμα).
Γι αυτό το ανάγλυωο κα πρζπει να ςχεδιάηεται με προςοχι, να είναι γνωςτό ςε όλουσ τουσ
εμπλεκόμενουσ με τθν αποκατάςταςθ ειδικοφσ, ενϊ επιβάλλεται θ τυχόν προςταςία και θ μθ
μεταβολι ςτοιχείων του ανάγλυωου (αν δεν είναι αναγκαία θ μεταβολι τθσ ςτθν διάρκεια τθσ
εκμετάλλευςθ, ϊςτε να διατθρθκοφν τα ςτοιχεία του για αργότερα).
Επειδι το ανάγλυωο και θ ωυςιογραωία ςυνκζτουν τουσ κατ’ εξοχιν τριςδιάςτατουσ όγκουσ του
τοπίου (ωόρμα) και αποτελοφν το κυρίαρχο ςτοιχείο ςτθν αποκατάςταςθ αργότερα, κα πρζπει να
προςεχκεί ιδιαίτερα, κατά το ςτάδιο τθσ απόκεςθσ των ςτείρων ςτισ εξωτερικζσ αποκζςεισ ι ςτισ
εςωτερικζσ και να ςχεδιαςτεί θ νζα του μορωι.

Ε.2. Αποκατάςταςθ αποκζςεων και χϊρων εξόρυξθσ
Ε.2.1. Διαμόρφωςθ των πρανϊν ςτισ αποκζςεισ.



Ψα πρανι των αποκζςεων επιδιϊκεται να είναι κατ’ ελάχιςτον ςε ςχζςθ 1 : 5 ζωσ 2 : 1
Ρα επιδιϊκεται για πρανι μεγάλων ανοιγμάτων (>50 μζτρων), θ καταςκευι ενδιάμεςθσ
βακμίδασ πλάτουσ 3 - 4 μζτρα με εςωτερικι κλίςθ 8 - 10 % και κλίςθ απορροισ βακμίδασ 3 -5 %.
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Να λαμβάνονται δε υπόψθ προκειμζνου να αποφεφγονται προβλιματα διαβρϊςεων και τα
εξισ:
 Για φψοσ πρανοφσ 120 μζτρων θ κλίςθ του να είναι 2 %
 Για φψοσ πρανοφσ 60 μζτρων θ κλίςθ του να είναι 8 %
 Για φψοσ πρανοφσ 30 μζτρων θ κλίςθ του να είναι 10 %
 Για φψοσ πρανοφσ 13 μζτρων θ κλίςθ του να είναι 14 - 24 %
Ψα πρανι να αωινονται να ςτακεροποιθκοφν για μια χρονικι περίοδο και αωοφ διορκωκοφν
τυχόν διαβρωτικοί οδοί απορροισ με τθ χριςθ ξυλόπλεκτων ωραγματίων, να επιςτρϊνονται με
ωυτευτικό ζδαωοσ.
Ρα εξετάηεται το ενδεχόμενο εωαρμογισ γεωυωαςμάτων ι ειδικοφ υλικοφ κάλυψθσ (mulch)
όπωσ: αχυροκάλυψθ, Encarmat, νάιλον, λεπτά δίκτυα κλπ, πριν ι μετά τθν επικάλυψθ των
πρανϊν με ωυτευτικό ζδαωοσ ι και εωαρμογι υδροςποράσ.



Ε.2.2. Διαμόρφωςθ πρανϊν ορυχείων
Ψα πρανι των ορυχείων εωόςον δεν πρόκειται να επαναπλθρωκεί το όρυγμα, κα πρζπει να
ςτακεροποιθκοφν και να αποκαταςτακοφν. Χτθν περίπτωςθ αυτι, προβαίνουμε ςε διορκωτικζσ
παρεμβάςεισ με μθχανιματα και μικροεκρθκτικά ςτα επικίνδυνα πρανι, μζχρι να δθμιουργθκεί
αςωαλισ κλίςθ ςτακερότθτασ και ςτθ ςυνζχεια με ωυτοκομικά μζτρα, αποκακιςτοφμε τισ βακμίδεσ
(πατιματα), που πρζπει να ζχουν αςωαλζσ πλάτοσ που ποικίλει από 3 - 5 μζτρα, αωοφ
προθγουμζνωσ επιςτρϊςουμε με ωυτευτικό χϊμα και προςκζςουμε οργανικά λιπάςματα.

Ε.3 Εγκατάςταςθ πραςίνου (ωυτεφςεισ)
Υροκειμζνου να εγκαταςτιςουμε το πράςινο ςτισ προσ αποκατάςταςθ επιωάνειεσ, είναι ανάγκθ να
δθμιουργθκοφν οι βιολογικζσ εκείνεσ προχποκζςεισ που κα ςυντθριςουν ςτο διθνεκζσ τθ
βλάςτθςθ. Επειδι ςτισ αποκαταςτάςεισ ζχουμε γαιϊδθ υλικά, τα οποία άλλοτε ζχουν κακι
κοκκομετρία, ι κακζσ ςυνκικεσ απορροισ, ι θ χθμικι ςφςταςι τουσ τα κακιςτά επικίνδυνα ςτθν
εγκατάςταςθ τθσ βλαςτιςεωσ, εωόςον δεν ςυνιςτοφν ζδαωοσ, επιβάλλεται να δθμιουργιςουμε τισ
κατάλλθλεσ εδαωικζσ προχποκζςεισ για το ςκοπό αυτό.
Για δαςικά είδθ μποροφμε να κάνουμε ωυτεφςεισ κατά κζςεισ είτε ςε λάκκουσ 0,6 Χ 0,6 Χ 0,3 μ για
μικροφσ κάμνουσ ι 1,5 Χ 1,5 Χ 0,6 μ για δζνδρα με πλιρωςθ των λάκκων με ωυτευτικό χϊμα.
Σι ωυτευτικοί ςφνδεςμοι ποικίλουν αναλόγωσ του επιδιωκόμενου ςκοποφ χριςεωσ τουσ με ςτόχο
τθν αποκατάςταςθ επιωάνειασ.
Γενικϊσ ιςχφει για δζνδρα μικρά (1,5-2 Χ 1,5-2μ) μεςαία (3 Χ 3μ) μεγάλα > (4 Χ 4 μ).
Σι τρόποι μίξθσ των ειδϊν και θ ςειρά διάταξθσ ποικίλλει αναλόγωσ του τφπου τθσ αναδαςϊςεωσ ι
τθσ διαμόρωωςθσ που βαςικά κα πρζπει οικολογικά να είναι ίδια ι ςτα πλαίςια του οικολογικοφ
ωυςικοφ περιβάλλοντοσ, όπου και θ εκμετάλλευςθ. Χυχνά προςτίκενται ςτα εδάωθ
εδαωοβελτιωτικά προϊόντα όπωσ π.χ. τυρωϊδθ ςκευάςματα, μυκόρριηα, διογκωτικά Hydrogel, που
χρθςιμοποιοφνται κατά περίπτωςθ ανάγκθσ επιβίωςθσ των ωυτϊν λόγω του αυξθμζνου τουσ
κόςτουσ.
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Ε.3.1 Τδροςπορζσ (γενικά)
Σι υδροςπορζσ αποτελοφν μια ςφγχρονθ τεχνικι εγκατάςταςθσ βλαςτιςεωσ για περιπτϊςεισ
μεγάλων επιωανειϊν, πρανϊν με μεγάλεσ κλίςεισ, περιπτϊςεισ ταχείασ εγκατάςταςθσ βλαςτιςεωσ
και γενικά ειδικϊν ςυνκθκϊν.
Θ εωαρμογι τουσ προχποκζτει τθν φπαρξθ του ειδικοφ αυτοκινοφμενου ι μθ οχιματοσ βυτίου με
τθν ςχετικι εγκατάςταςθ πιεςτικοφ εκτόξευςθσ, αναδευτιροσ και χειριςτθρίου.
Χτισ υδροςπορζσ, αναμειγνφονται επίςθσ οι επιλεγμζνοι για τισ ειδικζσ οικολογικζσ ςυνκικεσ τθσ
περιοχισ ςπόροι, ςε ανάλογθ μίξθ δενδρωδϊν, καμνωδϊν και ποωδϊν ειδϊν με διάλυμα νεροφ,
υδατοδιαλυτοφ λιπάςματοσ, κολλθτικισ ουςίασ (Bitumen) και ειδικά χρωματιςμζνου mulch π.χ.
πριονίδι. Ψο υλικό αυτό αναμεμειγμζνο εκτοξεφεται ςτο ιδθ προπαραςκευαςμζνο ζδαωοσ και
ςυνιςτά μια από τισ πιο αςωαλείσ τεχνικζσ γριγορθσ εγκατάςταςθσ πραςίνου για αποκατάςταςθ
περιβάλλοντοσ και αντιδιαβρωτικισ προςταςίασ που χρθςιμοποιείται ςτισ μζρεσ μασ.
Θ εγκατάςταςθ τεχνθτισ βροχισ ςτισ περιοχζσ που γίνεται θ υδροςπορά και για περίοδο δφο ετϊν,
τουλάχιςτον, δίνει άριςτα αποτελζςματα. Ψο ςθμείο προςοχισ ςτισ υδροςπορζσ, εντοπίηεται ςτθ
ςωςτι επιλογι ςπόρων που κα πρζπει να ζχουν υψθλό ποςοςτό ( >85% ) ωυτρωτικότθτασ.

ΣΤ. Συμπζραςμα Κεφαλαίου 1
Χτισ προαναωερκείςεσ ςελίδεσ του Ξεωαλαίου I ζγινε ςυνοπτικι ειςαγωγικι παρουςίαςθ του όλου
κφκλου ςτισ εξορυκτικζσ δραςτθριότθτεσ που κλείνει με κφριο τον ςτόχο τθν προςπάκεια
αποκατάςταςθσ του δαςικοφ περιβάλλοντοσ και τοπίου.
Χτα επόμενα Ξεωάλαια που ακολουκοφν παρζχονται λεπτομερζςτερεσ πλθροωορίεσ τόςο ςτθ
διαδικαςία για το χειριςμό τθσ ςφνταξθσ Πελετϊν αποκατάςταςθσ, όςο και πρακτικζσ
κατευκφνςεισ εφαρμογϊν υλοποίθςθσ αποκαταςτάςεων με αναφορζσ ςε νζεσ τεχνολογίεσ,
προϊόντα, αλλά και ςε περιγραφζσ των ιδιαιτεροτιτων των βαςικϊν φυςικϊν μεταβλθτϊν που οι
εξορυκτικζσ δραςτθριότθτεσ κίγουν ςυχνότερα και εντονότερα.
Ψο παρόν εγχειρίδιο δεν ςυνιςτά «πανάκεια» ςτθν αποκατάςταςθ των δαςικϊν περιβαλλόντων και
τοπίων από εξορυκτικζσ δραςτθριότθτεσ, δεδομζνου ότι θ ποικιλία τόςο των περιοχϊν και
περιβαλλόντων, όςο και των ιδιαιτεροτιτων των εξορυκτικϊν δράςεων είναι μεγάλθ και
αχαρτογράωθτθ ακόμα για τον τόπο μασ. Χυνιςτά όμωσ ζνα αςωαλι οδθγό χριςιμο για τουσ
αςχολοφμενουσ επαγγελματικά με τισ εξορυκτικζσ δραςτθριότθτεσ και με τθν αποκατάςταςθ τουσ
κατά τον καλφτερο οικολογικότερο και οικονομικότερο τρόπο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:
Θ ΟΘ ΚΑΙ ΤΑ ΒΘΜΑΤΑ ΣΤΘ ΣΥΝΤΑΞΘ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΘΝ
ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΤΩΝ ΕΝΕΓΩΝ ΚΑΙ ΟΦΑΝΩΝ ΕΞΟΥΚΤΙΚΩΝ
ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΩΝ ΣΕ ΔΑΣΙΚΑ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΚΑΙ ΡΕΙΟΧΕΣ NATURA
Κων/νοσ Καςςιόσ
Email: ccassios@gmail.com
Α. Γεωγραφικζσ και Διοικθτικζσ πλθροφορίεσ εξόρυξθσ
1. Διοικθτικι Ωπαγωγι
2. Φορζασ ευκφνθσ – εγκρίςεωσ μελετϊν / επικεϊρθςθσ
3. Χυντεταγμζνεσ / Χάρτεσ προςανατολιςμοφ
4. Ζκταςθ / Χριςεισ γθσ
5. Λδιοκτθςιακό κακεςτϊσ
6. Φορζασ εκμετάλλευςθσ / τίτλοι ιδιοκτθςίασ
Β. Τεχνικζσ πλθροφορίεσ εκμετάλλευςθσ
1. Χτοιχεία ερευνθτικϊν εργαςιϊν
2. Εκτίμθςθ όγκων και υλικϊν προσ εκμετάλλευςθ
3. Εκτίμθςθ και υπολογιςμόσ αδρανϊν υλικϊν και τρόποι διάκεςθσ
4. Ψεχνικζσ και τρόποι εκμετάλλευςθσ
5. Υεριοχι, κζςεισ αποκζςεων αδρανϊν και τεχνικι απόκεςθσ
Γ. Ρλθροφορίεσ Φυςικοφ Ρεριβάλλοντοσ περιοχισ
1. Φυςιογραφία και Γεωμορφολογία περιοχισ εκμετάλλευςθσ
1.1
Ωψόμετρο
1.2
Ανάλυςθ Ξλίςεων
1.3
Πορωολογικι αποτφπωςθ επιωανειϊν / τφποι απορροισ
2. τακμικζσ ςυνκικεσ περιοχισ εκμετάλλευςθσ και κζςεων απόκεςθσ
2.1.
Γεωλογικζσ ςυνκικεσ / Χριςεισ γθσ
2.2.
Εδαωικι Χυνκικθ
2.2.1 Ψφποι εδαωϊν
2.2.2 Βάκοσ και χθμικι ιδιότθτα
2.2.3 Χϊροι ςυγκζντρωςθσ εδαωικοφ υλικοφ αποκαταςτάςεισ
2.3
Ξλιματικζσ ςυνκικεσ περιοχισ
2.3.1 Κερμοκραςίεσ
2.3.2 Βροχοπτϊςεισ
2.3.3 Άνεμοι
2.4

2.5.

2.6.
2.7.

Ωδρολογικζσ Χυνκικεσ
2.4.1. Ωδρογραωικό Δίκτυο (επιωανειακά νερά)
2.4.2. Ωπόγεια Ρερά/ Ωδροωορζασ
Βλαςτθτικζσ ςυνκικεσ
2.5.1 Σικοςυςτιματα – ζκταςθ
2.5.2. Είδθ Βλαςτιςεωσ / Χλωρίδα / εκτίμθςθ ποιότθτασ
2.5.3. Χαρακτιρεσ Βιοποικιλότθτασ
Υανίδα Υεριοχισ και Κζςεωσ
Ψοπίο
2.7.1 Ξατθγορία Ψοπίου / χαρακτιρασ / ςτοιχεία τοπίου
2.7.2 Λδιαιτερότθτεσ τοπιολογικζσ
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Δ. Ρλθροφορίεσ Υφιςτάμενου Ανκρωπογενοφσ περιβάλλοντοσ
1. Κοινωνικζσ Συνκικεσ
1.1 Απαςχόλθςθ - Υλθκυςμόσ
1.2 Σικονομικό περιβάλλον περιοχισ
1.3 Οοιπζσ καταςκευζσ
2. Τεχνικζσ Υποδομζσ περιοχισ.
2.1. Δίκτυα ςυγκοινωνίασ
2.2. Δίκτυα ενεργειακά
2.3. Δίκτυα Ϊδρευςθσ
2.4. Δίκτυα αποχζτευςθσ
3. Οικιςτικζσ ςυνκικεσ περιοχισ
3.1. Σικιςμοί / απόςταςθ από περιοχι εκμετάλλευςθσ
Ε. Αποκατάςταςθ περιβάλλοντοσ και Τοπίου
1. Επιφανειακϊν εκμεταλλεφςεων
1.1. Ωλικά Επαναπλιρωςθσ
1.1.1. Αποκατάςταςθ ανάγλυωου – Ψοπίου (Ψελικζσ ςτάκμεσ υψομζτρου)
1.2 .Επίςτρωςθ εδαωϊν
1.2.1. Επαναχρθςιμοποίθςθ εδαωϊν
1.2.2. Ρζα εδάωθ – ποιότθτα – βάκοσ – (χαρακτθριςτικά)
1.2.3. Ενίςχυςθ εδαωικοφ μίγματοσ
1.2.4.Εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ άρδευςθσ
1.3. Εγκατάςταςθ Βλαςτιςεωσ
1.3.1. Χχεδιαςμόσ εγκατάςταςθσ βλάςτθςθσ / προςπζλαςθ
1.3.2. Είδθ και τρόποι εγκατάςταςθσ βλαςτιςεωσ
1.3.2.1.Χπορζσ (πινάκια , υδροςπορζσ, ευρυςπορζσ)
1.3.2.2. Φυτεφςεισ Καμνϊνων
1.3.3.3. Δζνδρων
Πικτζσ (ςπορζσ και ωυτεφςεισ)
1.4 Υροςταςία βλάςτθςθσ των αποκατεςτθμζνων Ψοπίων
2. Αποκατάςταςθ αποκζςεων (ςτείρων)
2.1. Διαμόρωωςθ των υλικϊν αποκζςεων και του Ψοπίου
2.1.1 Βακμίδεσ
2.1.2. Επίπεδα
2.2. Επιχωμάτωςθ
2.2.1. Είδθ Εδαωϊν
2.2.2 Βάκοσ
2.3. Εγκατάςταςθ Βλαςτιςεωσ
2.3.1. Χπορζσ (ευρυςπορζσ)
2.3.2. Φυτεφςεισ
2.3.3 Ωδροςπορζσ
2.3.4.Πεταωυτεφςεισ
ΣΤ. Συντιρθςθ αποκαταςτακειςϊν επιφανειϊν
1. Διορκϊςεισ επιωανειακϊν διαβρϊςεων (επαναπλιρωςθ)
2. Εδάωθ
2.1. Οιπάνςεισ(μικτά, κοκκϊδθ, slow release fertilizers)
2.2. Υροςκικθ οργανικισ φλθσ (biosol, bactosal)
3. Βλάςτθςθ
3.1. Αρδεφςεισ
3.2. Χυμπλθρϊςεισ / αντικαταςτάςεισ
3.3. Υροςταςία αςκενειϊν, εντόμων
3.4. Εποχικζσ εργαςίεσ (ςκαλίςματα, βοτανίςματα)
4. Ζλεγχοι επαναωορζσ πανίδασ
5. Απαγορευτικά μζτρα (βοςκισ, περίωραξθσ , κυνθγιοφ)
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Η. Ζλεγχοι αποκατάςταςθσ περιοχϊν εξόρυξθσ
1. Υροςαρμογι ςτθν εγκεκριμζνθ μελζτθ
2. Ανάπτυξθ Βλαςτιςεωσ
3. Βελτίωςθ του Ψοπίου – νζεσ παρεμβάςεισ
4. Εντοπιςμόσ αςτοχιϊν αποκατάςταςθσ / υποδείξεισ.
Θ. Νζεσ Τεχνολογίεσ και μζςα
1. Σχεδιαςμόσ αποκατάςταςθσ με:
1.1. Εωαρμογι GIS
1.2. Scapeviewer
1.3. A/Φ, Δορυωορικζσ λιψεισ
1.4. 3D μοντζλα προςομοίωςθσ
2. Διαμορφϊςεισ με:
2.1. Ρζα μθχανικά μζςα μετακίνθςθσ και μεταωοράσ υλικϊν
2.2. Χριςεισ γεωυωαςμάτων, δικτφων προςαρμογισ (barackounda)
2.3. Ειδικά μθχανιματα διαμόρωωςθσ ανάγλυωου (βακμίδα)
3. Εγκατάςταςθ βλάςτθςθσ
3.1. Πθχανικά μζςα ςποράσ, υδροςποράσ, mulching
3.2. Εγκατάςταςθ μεγάλων διαςτάςεων ειδϊν δαςικισ βλάςτθςθσ (μθχανιματα
εκςκαωισ).
3.3. Εδαωοβελτιωτικζσ οργανικζσ οικολογικζσ ουςίεσ (Biosol, bactosol, mycorizae )
4. Τθλεπιςκοπικζσ τεχνικζσ παρακολοφκθςθσ.
4.1. Φωτογραωίεσ, Αεροωωτογραωίεσ (Β/W, εγχρ., Δορυωορ.)
4.2. Πετεωρολογικϊν δεδομζνων
4.3. Αςτυνόμευςθσ / προςταςίασ
Θ. Αποκατάςταςθ κζςεων ορφανϊν εκςκαφϊν ι αποκζςεων
1. Επαναπλιρωςθ με γειτονικά αδρανι και
διαμόρωωςθ επιωανειϊν
2. Επιχωμάτωςθ με ωυτικι γθ πλιρωσ ι κατά
κζςεισ
3. Εγκατάςταςθ βλαςτιςεωσ με ςπορά /
ωφτευςθ / υδροςπορά
4. Πείωςθ επικινδυνότθτασ των εκςκαωϊν
(αποβραχϊςεισ)
5. Περικι πλιρωςθ ορφγματοσ (ςτόμιο) και
εγκατάςταςθ βλαςτιςεωσ
6. Διαμόρωωςθ για υποδοχι αδρανϊν και
αςτικϊν αποβλιτων (ςτεγάνωςθ τθσ
διαπερατότθτασ πετρωμάτων και
απομάκρυνςθ υγρϊν υλικϊν ςτράγγιςθσ
7. Διαμόρωωςθ για αςτικζσ κοινωνικζσ χριςεισ
7.1. Αμωικζατρα
7.2. Γιπεδα (Ακλοπαιδιζσ)
7.3. Βοτανικοί κιποι, παιδότοποι
7.4. Υιςίνεσ κλπ
7.5. Αυτοκινθτοδρόμια

192

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:
ΡΑΚΤΙΚΑ ΒΘΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΟΛΟΚΛΘΩΣΘ ΤΘΣ
ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΔΙΑΤΑΑΓΜΕΝΩΝ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΡΙΩΝ ΑΡΟ
ΕΞΟΥΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ
Φάςεισ αποκατάςταςθσ του δαςικοφ τοπίου και περιβάλλοντοσ από
εξορυκτικζσ δραςτθριότθτεσ
Κων/νοσ Καςςιόσ
Email: ccassios@gmail.com
Περιοχζσ εξορυκτικϊν δραςτθριοτιτων
λατομείων - ορυχείων
Αποκατάςταςθ Επιφανειϊν εκμετάλλευςθσ

Αποκατάςταςθ κζςεων απόκεςθσ ςτείρων (ορφανά)

Εκτίμθςθ των υφιςταμζνων Φυςικϊν Μεταβλθτϊν και κζςεων Σοπίου:
Φυςικζσ Μεταβλθτζσ

Ανάγλυφο

Γεωλογία

Ζδαφοσ

Βλάςτθςθ

Νερά





Σοπίο
Χαρακτιρασ
τοιχεία
Οικολογία






χιμα
Γραμμι
Χρϊμα
Τφι

χεδιαςμόσ τθσ Αποκατάςταςθσ

Εργαςίεσ διαμόρφωςθσ αναγλφφου και μείωςθ επικινδυνότθτασ των
κζςεων αποκατάςταςθσ των ορυγμάτων

Εργαςίεσ πλιρωςθσ με αδρανι υλικά και κοκκομετρικι διευκζτθςθ υλικϊν
και εγκατάςταςθ υλικϊν φραγμοφ ι γεωυφαςμάτων

Επιλογι κατάλλθλων εδαφϊν φφτευςθσ από υφιςτάμενα ι από νζα εδάφθ

Επικάλυψθ επιφανειϊν με φυτικά (εδάφθ) για εγκατάςταςθ ειδϊν
βλάςτθςθσ και ςε βάκθ με:

πορζσ και
Τδροςπορζσ
40 εκ. εδάφθ

ι

Γυμνόριηα δζνδρα
Θάμνουσ
Φυτεφςεισ ςε λάκκουσ ι ςε
γραμμζσ 40 - 60 εκ.

Δζνδρα
βολϊφυτα
Φυτεφςεισ
60-80 εκ

Εγκατάςταςθ άρδευςθσ – Τποςτιλωςθ - Περιφράξεισ

Παρακολοφκθςθ τθσ αποκατάςταςθσ - προςκικθ λιπαςμάτων –
υμπλιρωςθ φυτεφςεων μετά από 1-2 ζτθ
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Α. Γενικζσ απόψεισ εγκατάςταςθσ τθσ βλάςτθςθσ ςτα διαταραγμζνα εδάφθ
Δθμιτρθσ Αλιφραγκισ
Email: dalifrag@for.auth.gr

α) Συνκικεσ ςτα διαταραγμζνα εδάφθ
Σι ςυνκικεσ ςτα διαταραγμζνα εδάωθ εξαρτϊνται από :




το βακμό διατάραξθσ,
τθν φφςθ του γεωλογικι υλικοφ,
τα φυςιογραφικά χαρακτθριςτικά (ζκκεςθ – κλίςθ).

Ζνα από τα βαςικά προβλιματα των διαταραγμζνων εδαωϊν είναι το μικρό βάκοσ εδάωουσ ι θ
ανυπαρξία ενεργοφ εδαωικοφ υλικοφ. Ωσ λφςθ του προβλιματοσ αυτό προτείνεται πολλζσ ωορζσ θ
εδαωοκάλυψθ με κατάλλθλθσ ποιότθτασ ζδαωοσ. Θ εδαωοκάλυψθ είναι μία πρακτικι που πρζπει
να γίνεται ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ και ιδιαίτερα ςε:





περιοχζσ που περιζχονται ςθμαντικζσ ποςότθτεσ χαλαηίτθ,
περιοχζσ ςτισ οποίεσ για αιςκθτικοφσ λόγουσ πρζπει να εγκαταςτακεί βλάςτθςθ με μεγάλεσ
απαιτιςεισ,
οριςμζνεσ ακραίεσ περιπτϊςεισ
που απαιτείται κάλυψθ βραχωδϊν υλικϊν όπωσ
αποκεςιοκάλαμοι κλπ.,
περιπτϊςεισ αποκατάςταςθσ ρυπαςμζνων από τθ μεταλλευτικι δραςτθριότθτα εδαφϊν

Ψο ζδαωοσ κεωρείται θ βάςθ ςτθν οποία πρζπει να ςτθρίηεται το πρόγραμμα αποκατάςταςθσ.
Χωρίσ τθν προςεκτικι εξζταςθ των εδαωικϊν ςυνκθκϊν και ςωςτι διαχείριςι του, μπορεί ακόμθ
και τα καλφτερα προγράμματα αποκατάςταςθσ να αποτφχουν. Για τισ περιοχζσ ςτισ οποίεσ το
ζδαωοσ μετακινείται παίηει, ςθμαντικό ρόλο θ μζκοδοσ μεταωοράσ, αποκικευςθσ και
επαναχρθςιμοποίθςθσ του.
Σι μζκοδοι εγκατάςταςθσ τθσ βλάςτθςθσ ςτα διαταραγμζνα εδάωθ είναι πολλζσ. Θ επιλογι τθσ
καταλλθλότερθσ ςε κάκε περίπτωςθ μεκόδου είναι πολφ δφςκολθ. Αυτό ςυμβαίνει γιατί ςτθν
επιλογι τθσ μεκόδου πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ πζραν των άλλων, οικονομικά κριτιρια, οι
διακζςιμοι για το ςκοπό αυτό πόροι, αλλά και άλλοι παράμετροι, όπωσ οι δυνατότθτεσ και ιδιότθτεσ
των διαταραγμζνων εδαωϊν. Θ επιλογι τθσ καταλλθλότερθσ μεκόδου ςυνδζεται άμεςα με τθν
επιλογι των ειδϊν που πρζπει να χρθςιμοποιοφνται.

β) Επιλογι των φυτικϊν ειδϊν
Θ ποιότθτα των ωυτϊν επθρεάηει τθν επιτυχία τθσ αποκατάςταςθσ. Φυτά κατάλλθλα για τθν
αποκατάςταςθ κεωροφνται τα ςκλθραγωγθμζνα με καλι αναλογία υπζργειου / υπογείου με
μεγάλθ ςχετικι περιεκτικότθτα ςε ωϊςωορο και κάλιο και μικρι ςε άηωτο, απαλλαγμζνα από
αςκζνειεσ. Τλεσ αυτζσ οι προχποκζςεισ καλφπτονται από τθν ςωςτι παραγωγι, επιλογι και
διαχείριςθ του ωυτευτικοφ υλικοφ.
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Θ επιλογι των ωυτικϊν ειδϊν αποτελεί ζναν από τουσ κριςιμότερουσ παράγοντεσ ςτθν επιτυχι
επανεγκατάςταςθ τθσ βλάςτθςθσ ςτα ιςχυρϊσ διαταραγμζνα εδάωθ. Βαςικι προτεραιότθτα
πρζπει να δίνεται ςτθν χρθςιμοποίθςθ αυτοχκόνων φυτικϊν ειδϊν, ςυμβατϊν με τθν ςφνκεςθ
τθσ φυςικισ φυτοκοινότθτασ που περιβάλλει τθν προσ αποκατάςταςθ περιοχι. Λδιαίτερα πρζπει
να προτιμοφνται τα πρόςκοπα ωυτικά είδθ που κα αποτελζςουν τθ βάςθ για τθν ανάπτυξθ τθσ
ωυτοκοινωνίασ. Ψα είδθ που μποροφν να χρθςιμοποιοφνται κατά ςειρά προτεραιότθτασ είναι τα:





Ρρόςκοπα αυτόχκονα είδθ,
Ρρόςκοπα, ξζνα προσ τθν ωυςικι ωυτοκοινότθτα, αλλά με δυνατότθτα προςαρμογισ ςτισ
δφςκολζσ εδαωικζσ ςυνκικεσ,
Μθ πρόςκοπα είδθ που ανικουν ςτθ ςφνκεςθ τθσ ωυτοκοινότθτασ,
Μθ πρόςκοπα είδθ, που μποροφν να προςαρμοςκοφν ςτισ δφςκολεσ εδαωικζσ ςυνκικεσ.

Τταν μιλάμε για είδθ τθσ τοπικισ αυτοφυοφσ χλωρίδασ κεωροφμε εκείνα που εγκακίςτανται και
επιβιϊνουν ς’ ζναν τόπο ι ςε μία ςυγκεκριμζνθ περιοχι ι ςε ζνα οικοςφςτθμα χωρίσ άμεςεσ ι
ζμμεςεσ ανκρϊπινεσ δράςεισ (Σμοςπονδιακι Επιτροπι διατιρθςθσ τθσ Αυτοωυοφσ Χλωρίδασ ΘΥΑ
1994)

γ) Κριτιρια επιλογισ των διαφόρων φυτικϊν ειδϊν
Τα κριτιρια επιλογισ είναι:











Θ προςαρμοςτικότθτα ςτισ δφςκολεσ ςυνκικεσ,
Θ μορφι. Ωσ καταλλθλότερεσ μορωζσ βλάςτθςθσ που εξαςωαλίηουν τθν καλφτερθ
προςταςία κεωροφνται τα καμνϊδθ είδθ,
Θ ικανότθτα αναπαραγωγισ τουσ. Υρζπει να προτιμοφνται είδθ που να πολλαπλαςιάηονται
εφκολα με ςπόρουσ,
Θ μορφι του ριηικοφ ςυςτιματοσ. Υρζπει να προτιμοφνται είδθ που αναπτφςςουν γριγορα
το ζντονο ριηικό ςφςτθμα,
Θ εφλεκτικότθτα,
Θ ικανότθτα αναβλάςτθςθσ. Υρζπει να προτιμοφνται είδθ που αναβλαςτάνουν μετά από
πικανι πυρκαγιά ι ξιρανςθ του υπζργειου μζρουσ του ωυτοφ. Χχεδόν όλα τα είδθ των
αείωυλλων πλατυωφλλων τθσ χϊρασ μασ ζχουν τθν ικανότθτα αυτι,
Διάρκεια φυλλϊματοσ. Υρζπει να προτιμοφνται τα αείωυλλα είδθ,
Θ ποςότθτα τθσ παραγόμενθσ βιομάηασ. Υρζπει να προτιμοφνται είδθ που παράγουν μικρι
ποςότθτα βιομάηασ ανά μονάδα επιωάνειασ και τελευταία
Θ αιςκθτικι αξία.

δ) Μζκοδοι εγκατάςταςθσ τθσ βλάςτθςθσ ςτα διαταραγμζνα εδάφθ
Χτθν αποκατάςταςθ των διαταραγμζνων εδαωϊν χρθςιμοποιοφνται διάωοροι μζκοδοι όπωσ :




Οι απ’ ευκείασ ςπορζσ ξυλωδϊν φυτικϊν ειδϊν,
Θ χρθςιμοποίθςθ πολφ μικροφ μεγζκουσ φυτϊν θλικίασ 3-4 μθνϊν,
Οι κλαςικζσ μζκοδοι φυτεφςεων
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Υαραλλαγζσ των τριϊν παραπάνω μεκόδων ι παράλλθλθ χρθςιμοποίθςι τουσ, είναι πολλζσ. Για τθν
επιλογι τθσ καταλλθλότερθσ κα πρζπει να λαμβάνεται πάντοτε υπόψθ θ κατάςταςθ των
διαταραγμζνων εδαωϊν και ιδιαίτερα θ ωφςθ του μθτρικοφ υλικοφ και του εδάωουσ. Χτον πίνακα 1
δίνονται οριςμζνεσ γενικζσ οδθγίεσ – προτάςεισ για οριςμζνα γεωλογικά υλικά.

ε) Ρεριγραφι των χαρακτθριςτικϊν των διαταραγμζνων εδαφϊν
Ψα χαρακτθριςτικά των διαταραγμζνων εδαωϊν που πρζπει να περιγράωονται με ακρίβεια είναι:












το γεωλογικό υλικό,
τα τεχνικά και φυςιογραφικά χαρακτθριςτικά (ζκκεςθ, κλίςθ, επιφάνεια κλπ),
τα φαινόμενα διάβρωςθσ ( ζνταςθ, διάβρωςθ, είδοσ),
ο βακμόσ και το είδοσ αποςάκρωςθσ,
ο βακμόσ ςχιςτότθτασ και θ κατεφκυνςθ των ςτρϊςεων ςε περίπτωςθ ςχιςτολίκων (ο
βακμόσ ςχιςτότθτασ εκτιμάται με τον αρικμό των ςτρϊςεων / m),
το ποςοςτό του ςκελετικοφ υλικοφ,
θ κοκκομετρία του λεπτόκοκκου υλικοφ (<2mm),
θ ζνταςθ βραςμοφ μετά από ζκχυςθ μικρισ ποςότθτασ διαλφματοσ HCl 10% ν/ν ωσ ζνδειξθ
τθσ παρουςίασ CaCO3,
φαινόμενα κακισ αποςτράγγιςθσ,
ςε περίπτωςθ αλλουβιακϊν αποκζςεων θ ςτρωμάτωςθ των υλικϊν και
ο βακμόσ κατακερματιςμοφ του πετρϊματοσ.

Πε βάςθ τα παραπάνω κακορίηονται οι προτεραιότθτεσ τθσ αποκατάςταςθσ των διαταραγμζνων
εδαωϊν.
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Ρίνακασ 1 : Επανεγκατάςταςθ τθσ βλάςτθςθσ ςτα διαταραγμζνα εδάφθ
Α/Α

ΓΕΩΛΟΓΛΚΟ ΥΡΟΒΑΚΟ

ΡΟΤΑΣΕΛΣ

1.

Δολομιτικόσ αςβεςτόλικοσ - Αςβεςτόλικοσ - Δολομίτθσ - Αςβεςτολικικά κολλοφβια,
πλακοπαγισ αςβεςτόλικοσ

1.1

Τταν το επιτρζπουν οι ςυνκικεσ κα πρζπει να
γίνεται άμεςθ ευρυςπορά με ςπόρουσ ωυτϊν
ανκεκτικϊν ςτθν ξθραςία. Ξατά τθν επιλογι των
ειδϊν κα πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ πάντοτε θ
ηϊνθ βλάςτθςθσ, γιατί με τον τρόπο αυτό
επιλζγονται τα είδθ που αντζχουν ςτισ
κλιματολογικζσ ςυνκικεσ και ιδιαίτερα ςτισ
χαμθλζσ κερμοκραςίεσ του χειμϊνα. Εννοείται ότι
Εδαωικό υλικό 20 - 30% του όγκου τθσ
ςτθν περίπτωςθ αυτι δεν γίνεται κακόλου
επιωάνειασ
υδροςπορά, παρά μόνο επανάλθψθ τθσ
ευρυςποράσ για 2-3 ωορζσ ςτα επόμενα χρόνια,
γιατί θ επιτυχία εξαρτάται αποκλειςτικά από τισ
ςυνκικεσ υγραςίασ τθσ επόμενθσ Άνοιξθσ. Χτθν
περίπτωςθ αυτι δεν αι απαιτείται άρδευςθ. Πετά
τθ δεφτερθ ευρυςπορά απαιτείται μια βαςικι
λίπανςθ κυρίωσ με Ξ και Φ ςε ποςότθτεσ 15-20
λιπαντικζσ μονάδεσ ανά ςτρζμμα.

1.2

Χτθν περίπτωςθ αυτι και ιδιαίτερα εκεί όπου το
επιτρζπουν οι ςυνκικεσ πρζπει να καταβάλλεται
Εδαωικό υλικό 10-20% του όγκου ι προςπάκεια
απόκεςθσ
ωυτικισ
γθσ
ςε
τθσ επιωάνειασ
μικροκζςεισ, ϊςτε να καλφπτεται ανομοιόμορωα θ
επιωάνεια. Χτθν περίπτωςθ αυτι θ αναμενόμενθ
κάλυψθ κα είναι μικρότερθ.

1.3

Σι περιοχζσ τθσ κατθγορίασ αυτισ απαιτοφν
Χκλθρά αςβεςτολικικά υλικά με
τεχνθτι γιρανςθ. Ξάκε προςπάκεια αναχλόαςθσ ι
μεγάλθ
κλίςθ
πρανοφσ
με
ωυτοαποκατάςταςθσ είναι αδφνατθ. Χε περίπτωςθ
προρθγμάτωςθ χωρίσ τθν παρουςία
δθμιουργίασ βακμιδϊςεων κα πρζπει να
ςκελετικοφ υλικοφ.
εναποτίκεται εδαωικό υλικό πάχουσ 40-50 cm.

1.4

Κροκαλοπαγι - λατυποπαγι αςβεςτολικικά υλικά

1.4.1

Θ προςταςία επιτυγχάνεται κυρίωσ με τθν
υδροςπορά και τθν εγκατάςταςθ ποϊδουσ
βλάςτθςθσ. Απαιτείται εωαρμογι ενόσ ιδιαίτερου
προγράμματοσ λίπανςθσ για τθν καλι εξζλιξθ τθσ
Χονδρόκοκκα κροκαλοπαγι και υδροςποράσ. Ενδείκνυται ςτο μίγμα των ςπόρων τθσ
λατυποπαγι με ςυνδετικό υλικό υδροςποράσ να προςτίκενται ςπόροι οριςμζνων
αςβεςτοφχο ιλφ και άργιλο ςε ξυλωδϊν ωυτϊν όπωσ για παράδειγμα: Spartium
ποςοςτό > 40%, κολλοφβια
junceum, Coronilla hemerus, Collutea arborescens,
Anthylis hermaniae και πολυετϊν ποωδϊν φυτϊν
όπωσ το Phagnalon graecum, Origanum vulgare,
Thymus capitatus, Cistus salvifolius, Salvia fruticosa
και από τα δενδρϊδθ Pinus brutia, Pinus halepensis

Χτθν περίπτωςθ αυτι δθμιουργοφνται χειρονακτικά,
Χονδρόκκοκα κροκαλοπαγι και
ςτα απότομα και υψθλά πρανι με κλίςθ μεγαλφτερθ
λατυποπαγι με ςυνδετικό υλικό
1.4.2
του
1:1
μικροαυλακϊςεισ
ακανόνιςτα
αςβεςτοφχο ιλφ και άργιλο ςε
τοποκετθμζνεσ επί του πρανοφσ κατά τθν ζννοια των
ποςοςτό 20-40%, κολλοφβια
χωροςτακμικϊν καμπυλϊν. Επί των αυλακϊςεων
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αυτϊν ςε πρϊτθ ωάςθ κα πρζπει να γίνεται ςπορά
με μίγματα από τα παρακάτω είδθ:
Δενδρϊδθ: Pinus brutia, Crataegus, Pirus, Prunus
Καμνϊδθ: Spartium junceum, Anthylis hermaniae,
Calycotome villosa, Coronila emerus
Θμίκαμνοι: Thymus capitatus, Phlomis fruticosa,
Euphorbia acannthothamus, Euphorbia dendroides,
Origanum vulgarae, Ballota acetabulosa, Cistus sp.
Ψον επόμενο χειμϊνα απαιτείται να γίνεται ανάλογα
με τα αποτελζςματα, λίπανςθ με μικτό λίπαςμα.
Υαράλλθλα με τθ λίπανςθ γίνεται και μία εκτίμθςθ
των αναγκϊν ςε ςυμπλθρϊςεισ ωυτϊν με ωυτεφςεισ
οι οποίεσ γίνονται επί των αυλακϊςεων. Υικανόν
ςτο ςτάδιο αυτό να χρειάηεται άρδευςθ των ωυτϊν.
Για το λόγο αυτό κα πρζπει από το πρϊτο ςτάδιο να
προβλζπεται θ δυνατότθτα άρδευςθσ.
Γίνεται ευρυςπορά κυρίωσ με πολυετι ποϊδθ ωυτά
ι και υδροςπορά με αυτά κυρίωσ τα είδθ. Θ
ευρυςπορά επαναλαμβάνεται 2-3 ωορζσ, χωρίσ να
Χονδρόκοκκα
κροκαλοπαγι
λαμβάνεται καμία πρόνοια για τθ ςυντιρθςθ τουσ.
λατυποπαγι με ςυνδετικό υλικό
1.4.3
Υικανό να χρειάηεται εωαρμογι ενόσ προγράμματοσ
CaCO3 ι αςβεςτοφχα ιλφ και άργιλο
βαςικισ λίπανςθσ για τα τρία ζωσ τζςςερα χρόνια. Θ
ςε ποςοςτό <20% και κολλοφβια
ςπορά πρζπει να γίνει αωοφ επί τθσ επιωανείασ των
πρανϊν ζχουν δθμιουργθκεί μικροαυλακϊςεισ και
ζχει πλθγωκεί θ επιωάνεια του πρανοφσ
2.

Ραλαιζσ αλλουβιακζσ αποκζςεισ (τριτογενοφσ περιόδου)

2.1

Εγκατάςταςθ καλισ ποϊδουσ βλάςτθςθσ με τθν
υδροςπορά, θ οποία πρζπει να γίνεται ςχεδόν
ταυτόχρονα με τθν καταςκευι των πρανϊν
ορυγμάτων.
Χτισ
περιςςότερεσ
περιπτϊςεισ
Πάργεσ, αςβεςτοφχοσ ιλφσ και
απαιτείται και χριςθ γεωυωάςματοσ (juta net) ςε
άργιλοσ
πρανι με φψοσ μεγαλφτερο των 6 m ακόμθ και ςε
κλίςεισ μικρότερεσ του 1:2. Ψον επόμενο τθσ
υδροςποράσ χειμϊνα πρζπει να αρχίςουν οι
ωυτεφςεισ για τθν αποκατάςταςθ.

2.2

Εγκατάςταςθ καλισ ποϊδουσ βλάςτθςθσ με τθν
υδροςπορά.
Χτισ
περιςςότερεσ
περιπτϊςεισ
απαιτείται και χριςθ γεωυωάςματοσ (juta net). Οόγω
Αμμϊδουσ
υωισ
αποκζςεισ, δε τθσ μικρισ ικανότθτασ υδατοςυγκράτθςθσ κα
ψαμμίτθσ με μικρό βακμό πρζπει πριν από κάκε προςπάκεια ωφτευςθσ να
ςυγκόλλθςθσ των τεμαχιδίων τθσ λαμβάνεται πάντοτε πρόνοια για τθν εξαςωάλιςθ τθσ
άμμου
άρδευςθσ των ωυτϊν με ταυτόχρονθ λίπανςθ τουσ.
Ξατά τθν επιλογι των ωυτικϊν ειδϊν κα πρζπει να
λαμβάνεται υπόψιν θ χθμικι ςφςταςθ των υλικϊν και
ιδιαίτερα το pH και θ πικανι παρουςία CaCO3.

3.

Αργιλικοί ςχιςτόλικοι - Φλφςχθσ τθσ Αδριατικοϊόνιασ ηϊνθσ

3.1

Χτρωμάτωςθ
του
πετρϊματοσ παράλλθλθ
με τθν κλίςθ του
πρανοφσ,
χωρίσ
ενδείξεισ
κακισ

Θ όλθ προςπάκεια αποκατάςταςθσ κα πρζπει να γίνεται με απ'
ευκείασ ωυτεφςεισ των κατάλλθλων ειδϊν. Κεωρείται
απαραίτθτθ θ χριςθ αεικαλϊν ειδϊν ςε πυκνό ωυτευτικό
ςφνδεςμο για τθ μείωςθ του κινδφνου διάβρωςθσ και τθν
αφξθςθ τθσ ςτακερότθτασ. Για τον περιοριςμό των αναγκϊν
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αποςτράγγιςθσ

3.2

άρδευςθσ κα μποροφςε να γίνεται τοποκζτθςθ γεωχωάςματοσ
ςτθν μεταξφ των αυλακϊςεων επιωάνεια. Απαραίτθτα τα πρϊτα
4 - 5 χρόνια κα πρζπει να γίνεται ετιςια λίπανςθ.

Στρωμάτωςθ του πετρϊματοσ παράλλθλθ με τθν κλίςθ του πρανοφσ, με ενδείξεισ κακισ
αποςτράγγιςθσ (γκρι αποχρϊςεισ)

Υρανι
φψουσ
μεγαλφτερου των 6 m
3.2.α
και
με
ενδείξεισ
ολίςκθςθσ

Σι απαιτοφμενοι χειριςμοί είναι περίπου ίδιοι με αυτοφσ που
αναωζρονται ςτθν προθγοφμενθ κατάςταςθ. Χτθν περίπτωςθ
αυτι κα πρζπει να λαμβάνονται μζτρα για τθν ευςτάκεια του
πρανοφσ

Ϊψοσ
πρανοφσ
μικρότερο από τα 6 m
χωρίσ
ενδείξεισ
ολίςκθςθσ
και
3.2.β
ςτρωμάτωςθ
του
αργιλικοφ ςχιςτόλικου
κάκετθ προσ τθν κλίςθ
του πρανοφσ

Αν και τα υλικά αυτά ςε ςχζςθ με τα προθγοφμενα είναι
ςτακερότερα κα πρζπει πριν από τα ωυτοτεχνικά ζργα να
γίνειται προςπάκεια, αωοφ μειωκοφν οι κλίςεισ, τοποκζτθςθσ
ωυτικισ γθσ και μετά τθν υδροςπορά να αντιμετωπιςκοφν τα
πρανι με ωυτεφςεισ αειωφλλων ειδϊν ςε πυκνοφσ ςυνδζςμουσ.
Χε αντίκετθ περίπτωςθ, εάν το επιτρζπουν οι ςυνκικεσ
αντιμετωπίηονται όπωσ τα πρανι τθσ κατθγορίασ 2.1

3.3

Φλφςχθσ τθσ Ηϊνθσ τθσ Ρίνδου.

Τταν τα γαιϊδθ υλικά καλφπτουν ζνα μεγάλο ποςοςτό του
πρανοφσ ι ο ψαμμίτθσ είναι αποςακρωμζνοσ ςε μεγάλο
Φλφςχθσ τθσ Ηϊνθσ τθσ
ποςοςτό, ςυνίςταται άμεςθ προςταςία του εδάωουσ από τθ
Υίνδου με ποςοςτό
3.3.1
διάβρωςθ με τθν εγκατάςταςθ ποϊδουσ βλάςτθςθσ
ψαμμίτθ
μεγαλφτερο
(υδροςπορά). Τταν θ κλίςθ του πρανοφσ είναι μεγαλφτερθ από
του 60%
1:1 ςυνίςταται οι ωυτεφςεισ να γίνονται ςε διαμορωωμζνεσ
μικροαυλακϊςεισ
Φλφςχθσ τθσ Ηϊνθσ τθσ
Υίνδου με ποςοςτό Ψα διαταραγμζνα εδάωθ τθσ κατθγορίασ αυτισ κα πρζπει να
3.3.2
ψαμμίτθ μικρότερο του χειρίηονται όπωσ οι περιπτϊςεισ 2.2.α και 2.2.β
60%
4.

Γνεφςιοι, Γνευςιακοί ςχιςτόλικοι

4.1

Χτισ περιπτϊςεισ που θ κλίςθ των διαταραγμζνων εδαωϊν είναι
μικρότερθ του 1:1 θ προςταςία επιτυγχάνεται άμεςα με τθν
ποϊδθ βλάςτθςθ, αρκεί μετά τθ ωφτρωςθ των ςπόρων να
Γνευςιακοί ςχιςτόλικοι
εξακολουκιςει θ λίπανςθ για τα επόμενα 2-3 χρόνια. Χυνικωσ θ
με μεγάλο βακμό
ποϊδθσ βλάςτθςθ ξθραίνεται ςε πολφ ςφντομο χρονικό
αποςάκρωςθσ
διάςτθμα. Για το λόγο αυτό είναι καλό να προτιμθκεί θ
προςταςία τουσ με πυκνζσ ωυτεφςεισ ωυτικϊν ειδϊν ανκεκτικϊν
ςτθν ξθραςία όπωσ π.χ. μονοετι ωυτάρια .

4.2

Τταν τα λεπτόκοκκα υλικά καταλαμβάνουν ζκταςθ μεγαλφτερθ
Γνευςιακοί ςχιςτόλικοι
του 20% κα πρζπει να γίνονται επαναλαμβανόμενεσ
με
μικρό
βακμό
ευρυςπορζσ. Χε αντίκετθ περίπτωςθ κα πρζπει να γίνει
αποςάκρωςθσ
προςπάκεια τεχνικισ γιρανςθσ των βράχων.

ςτ ) Σπορζσ
Θ απ ευκείασ ςπορά πλζον των άλλων ςθμαντικϊν πλεονεκτθμάτων αποτελεί μια ελκυςτικι,
εναλλακτικι μζκοδοσ, εγκατάςταςθσ τθσ βλάςτθςθσ ςτα διαταραγμζνα εδάωθ, γιατί μεγάλεσ
εκτάςεισ μποροφν να καλυωκοφν, ςε μικρό χρονικό διάςτθμα, με πολφ μικρό κόςτοσ. Δεν είναι όμωσ
απλι μζκοδοσ, όπωσ πικανόν ωαίνεται. Για να είναι επιτυχισ απαιτοφνται γνϊςεισ και ειδίκευςθ.
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Αναωζρεται για παράδειγμα ότι όταν χρθςιμοποιοφνται ςπόροι κατάλλθλα προετοιμαςμζνοι δίνουν
πολφ καλά αποτελζςματα. Θ επιτυχία τθσ μεκόδου αυξάνεται αρκεί:








να επιλζγονται τα κατάλλθλα ωυτικά είδθ και μάλιςτα τα αυτόχκονα πρόςκοπα είδθ,
οι ςπόροι να ζχουν υποςτεί τον κατάλλθλο προ χειριςμό,
οι ςπόροι να είναι πολφ καλισ ποιότθτασ,
οι ςπορζσ να γίνονται ςτον κατάλλθλο χρόνο,
να υπάρχουν ςωςτζσ οδθγίεσ για τισ απ’ ευκείασ ςπορζσ,
να προςτατεφονται οι ςπόροι και
να υπάρχει ςωςτι καταγραωι (μελζτθ) των ςυνκθκϊν των διαταραγμζνων εδαωϊν.

Θ μζκοδοσ των απ’ ευκείασ ςπορϊν μπορεί να εωαρμοςκεί ωσ ευρυςπορά (χειρονακτικά ι με
υδροςπορζα), ςε αυλακϊςεισ, ςε οπζσ, ςε γραμμζσ με ταυτόχρονθ αναμόχλευςθ ι ςε πινάκια. Χε
όλεσ όμωσ τισ περιπτϊςεισ οι ςπόροι πρζπει να αναμιγνφονται με μικρι ποςότθτα εδάωουσ από
ωυςικζσ ςυςτάδεσ για τθν διευκόλυνςθ τθσ ανάπτυξθσ τθσ μυκόρριηασ.
Χε κάκε όμωσ περίπτωςθ πριν από τισ εργαςίεσ επανεγκατάςταςθσ τθσ βλάςτθςθσ με τισ
εναλλακτικζσ αυτζσ μεκόδουσ κα πρζπει να ακολουκοφνται τα παρακάτω ςτάδια:







περιγραφι των ςυνκθκϊν των διαταραγμζνων εδαφϊν,
υπολογιςμόσ των επιφανειϊν,
επιλογι των κατάλλθλων φυτικϊν ειδϊν,
επιλογι τθσ μεκόδου,
προγραμματιςμόσ για τθ ςυλλογι των ςπόρων και
προ χειριςμοί των ςπόρων.

Θ απ’ ευκείασ ςπορά ςε πινάκια ςυνιςτάται να χρθςιμοποιείται ςτισ περιπτϊςεισ:



όπου είναι αδφνατθ θ διάνοιξθ λάκκων,
λόγω των ειδικϊν ςυνκθκϊν τα νεαρά φυτά αναπτφςςουν άτονο μεν, αλλά μακρφ ριηικό
ςφςτθμα.

Θ πυκνότθτα των πινακίων εξαρτάται αποκλειςτικά από τθν κατάςταςθ του κατακερματιςμζνου
πετρϊματοσ. Υυκνότθτα 80-100 πινάκια ανά ςτρζμμα κεωρείται ικανοποιθτικι.

η) Εποχι φφτευςθσ
Χτθ ηϊνθ των αειωφλλων πλατυωφλλων και ςτθν κερμοβιότερθ υποηϊνθ των ωυλλοβόλων
πλατυωφλλων, περιοχζσ ςτισ οποίεσ ο ςοβαρότεροσ παράγοντασ επιτυχίασ ι αποτυχίασ μιασ
αποκατάςταςθσ είναι θ ξθραςία, οι ωυτεφςεισ πρζπει να γίνονται νωρίσ το φκινόπωρο, περίοδο
κατά τθν οποία το ριηικό ςφςτθμα των ωυταρίων αυξάνεται ακόμθ και κατά τθ διάρκεια του χειμϊνα
και ζτςι αυτό ειςχωρεί βακφτερα μζςα ςτο ζδαωοσ και τα ωυτάρια αντεπεξζρχονται καλφτερα τθ
κερινι ξθραςία. Χτθ ηϊνθ των ψυχοβιοτζρων ωυλλοβόλων πλατυωφλλων και των παραμεςογειακϊν
κωνοωόρων θ ωφτευςθ μπορεί να γίνεται τόςο το φκινόπωρο, όςο και τθν άνοιξθ. Ψζλοσ ςτθ ηϊνθ
των ψυχροβίων κωνοωόρων, όπου το καλοκαίρι είναι ςχετικά βροχερό, ωφτευςθ πρζπει να γίνεται
τθν άνοιξθ μετά τθν τιξθ του χιονιοφ, προσ αποωυγι ηθμιϊν από όψιμουσ παγετοφσ. Χε όλεσ όμωσ
τισ περιπτϊςεισ δεν πρζπει να γίνονται φυτεφςεισ ςε θμζρεσ παγετοφ προσ αποφυγι ηθμιϊν του
ριηικοφ ςυςτιματοσ.
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θ) Ειδικότερεσ επιςθμάνςεισ για μια οικολογικι εγκατάςταςθ φυτϊν αποκατάςταςθσ
Υροκειμζνου να αποκλειςτοφν οι δυνατότθτεσ ειςαγωγισ ξενικϊν ειδϊν βλάςτθςθσ και ςυχνά των
ειςβολζων (alien) ειδϊν, προτείνεται να ακολουκθκοφν οι κατωτζρω προςεγγίςεισ από τουσ
αρμόδιουσ ωορείσ (δαςολόγουσ) τθσ αποκατάςταςθσ των διαταραγμζνων περιβαλλόντων και
τοπίων από εξορυκτικζσ δραςτθριότθτεσ.














Χπουδι του υωιςτάμενου Σικοςυςτιματοσ και βιοποικιλότθτασ τθσ περιοχισ,
Εκ των πραγμάτων είναι αδφνατον να δθμιουργθκεί άμεςα ζνα ενεργό οικοςφςτθμα ωσ το
προχπάρχον κατά τθν εγκατάςταςθ τθσ βλαςτιςεωσ όςο και αν αυτι πλθςιάηει ςτθν
υωιςτάμενθ βλάςτθςθ πριν τθν εκμετάλλευςθ. Θ βιοποικιλότθτα που προχπιρχε είναι πολφ
πιο ςφνκετθ από τθν δθμιουργθμζνθ,
Ρα παραχκοφν τα προσ εγκατάςταςθ ωυτά ςε ωυτϊρια με ςπόρουσ και υλικά ανάλογα με
τθν προσ αποκατάςταςθ περιοχι,
Ρα μθν ωυτεφονται ςτθν προσ αποκατάςταςθ επιωάνεια οτιδιποτε είδθ, απλά για
εδαωοκάλυψθ και πραςίνιςμα, αλλά να επιλζγονται τα ωυτά από τισ οικοενϊςεισ τθσ
περιοχισ,
Ψο δε ζδαωοσ που απομακρφνεται κατά τθν αποκάλυψθ του ορυκτοφ υλικοφ να ωυλάςςεται
αναμεμειγμζνο με τμιματα ωυτϊν και ςπόρων από με τθν υπάρχουςα ςτθν επιωάνεια
βλάςτθςθ,
Ξατά τθν εγκατάςταςθ τθσ βλαςτιςεωσ να ακολουκθκοφν τα βιματα διαδοχισ τθσ ωυςικισ
βλάςτθςθσ για το δεδομζνο βλαςτθτικό οικοςφςτθμα, όπωσ π.χ. Πια αποκατάςταςθ αν
πρόκειται να γίνει με ςπόρουσ και ωυτεφςεισ να εμπεριζχει μίγματα ςπόρων με ωυτά
ποϊδθ, ετιςια και πολυετι ωσ πρόςκοπο βλάςτθςθ και να περιλαμβάνει ωυτεφςεισ με
δενδρϊδθ είδθ που όμωσ μελλοντικά δεν κα δθμιουργιςουν αυξθτικά προβλιματα,
Ρα αναπτυχκεί ζνα μακροχρόνιο ςχζδιο παρακολοφκθςθσ και διαχείριςθσ του
αποκακιςταμζνου περιβάλλοντοσ,
Ρα μθν γίνεται εκτεταμζνθ εωαρμογι λιπαςμάτων γιατί θ υπερλίπανςθ δεν οδθγεί και ςε
ανάλογθ ανάπτυξθ,
Χε περίπτωςθ αχυροκαλφψεων (υδροςπορζσ) να ελζγχεται θ προζλευςθ του άχυρου γιατί
εγκυμονεί κινδφνουσ ειςαγωγισ ειδϊν παραςιτικϊν εκτόσ τθσ οικολογικισ ηϊνθσ,
Ρα αξιοποιείται κατά τον καλφτερο τρόπο το ζδαωοσ αποκαλφψεωσ που διακρατικθκε διότι
εμπεριζχει ςυμβιωτικοφσ μφκθτεσ (μυκόρριηα) που υποβοθκοφν με τθν επιμόλυνςθ το
ωερτό ζδαωοσ και ςυνεπϊσ και τθ βλάςτθςθ αποκαταςτάςεων.
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Β) Ρρακτικά βιματα και Εργαςίεσ Αποκατάςταςθσ
Κων/νοσ Καςςιόσ
Email: ccassios@gmail.com

Γενικά
Ψα βιματα που κα πρζπει να ακολουκθκοφν προκειμζνου να οδθγθκοφμε ςε μια ολοκλθρωμζνθ και
επιτυχι αποκατάςταςθ του περιβάλλοντοσ που θ εξορυκτικι δραςτθριότθτα ζκιξε, ςτθρίηονται
βαςικά ςτθν πλθρότθτα των πλθροωοριϊν που θ προθγθκείςα τθσ αποκατάςταςθσ μελζτθ μασ
παρζχει.
Αν λοιπόν κζλουμε να εκπλθρϊςουμε μια ανάλογθ ςυνκικθ κα πρζπει να γίνουν τα εξισ πρακτικά
βιματα:

Λ. Αποκατάςταςθ κζςεων εκςκαωϊν – ορυχείων
α) Ρλιρωςθ Ορφγματοσ
1. Υλιρθσ και ακριβισ χαρτογράωθςθ των χϊρων εκςκαωισ,
2. Διερεφνθςθ δυνατοτιτων προςπελαςιμότθτασ βαρζων οχθμάτων για τθν προςζγγιςθ χωρίσ
επικινδυνότθτα,
3. Διαςωάλιςθ και απομάκρυνςθ επικίνδυνων για κατολίςκθςθ υλικϊν χϊρου εκςκαωισ.
(αποβραχϊςεισ),
4. Ζλεγχοσ των υδρομορωικϊν ςυνκθκϊν ορφγματοσ και εντοπιςμόσ τυχόν υπόγειων υδατικϊν
ςυνκθκϊν. Ζλεγχοσ επικινδυνότθτασ υλικϊν πλιρωςθσ για τοξικά υλικά ι βαρζα μζταλλα,
5. Ζναρξθ πλιρωςθσ ορφγματοσ εκςκαωισ με αδρανι υλικά από γειτονικζσ αποκζςεισ ι από
δανειοκαλάμουσ,
5.1. Ζναρξθ απόκεςθσ πρϊτα των ογκωδζςτερων κοκκομετρικά υλικϊν πχ > 50 εκ. υλικϊν,
5.2. Χυμπίεςθ κατά το δυνατόν, των αποκζςεων,
5.3. Εναπόκεςθ ςτθν τελικι ςτάκμθ των πλζον λεπτόκοκκων υλικϊν πλιρωςθσ,
5.4. Δθμιουργία ςυμπιεςμζνου ςτρϊματοσ «ωραγισ» με αςβεςτολικικά υλικά (2 Α ι 3 Α) ι
με γεωυωάςματα,
6. Ψελικι διαμόρωωςθ επιωάνειασ αποκζςεων με υλικά πλθρϊςεωσ και με κλίςθ απορροισ
με max 2-5 %.
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β) Ρλιρωςθ Ορφγματοσ εκςκαφϊν με απόβλθτα / απορρίμματα.
Χτθν περίπτωςθ πλιρωςθσ του ορφγματοσ με αςτικά απόβλθτα (χωματερι) κα πρζπει να λθωκεί
ςοβαρά υπόψθ θ υγιεινι του περιβάλλοντοσ και θ μθ επικινδυνότθτα των αποκζςεων.
Χτθν περίπτωςθ πλιρωςθσ με απορρίμματα κα πρζπει:
 Ρα γίνει «ωραγι» (ςωράγιςθ) του πυκμζνα ορφγματοσ με «άργιλο» ι με γεωφωαςμα, για τθ
διαςωάλιςθ τυχόν μόλυνςθσ των υδροωορζων με τυχόν τα υγρά απόβλθτα των απορριμμάτων αποβλιτων (leachades) που αν υπάρχουν κα πρζπει να δθμιουργθκεί χϊροσ ςυγκζντρωςισ τουσ
και απομάκρυνςθ,
 Θ τελικι ςτάκμθ πλιρωςθσ να προζλκει από ςυμπιεςμζνθ ςτρϊςθ 50 εκ. με υλικό
αςβεςτολικικό κοκκομετρίασ 2Α ι 3Α,
 Ρα καταςκευαςτοφν ειδικοί αεραγωγοί απαγωγισ και διαωυγισ των βιοαερίων ι άλλων
εφωλεκτων αερίων (μεκάνιο) και λιψθ μζτρων πυρκαγιϊν για παρακείμενουσ δαςικοφσ χϊρουσ.

γ) Επικάλυψθ τελικισ επιφάνειασ με φυτοχϊματα
 Ζλεγχοσ ποιότθτασ του ωυτοχϊματοσ (πχ ωυςικζσ και χθμικζσ ιδιότθτεσ, το ph, h
θλεκτραγωγιμότθτα και ο μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ για τθν παρουςία υπολειμμάτων ριηϊν κ.α.,
οργανικϊν υλικϊν ωσ δεικτϊν «ηωντανοφ» χϊματοσ.
 Αναλόγωσ του προβλεπόμενου από τθ μελζτθ ςτόχου αποκατάςταςθσ βλαςτιςεωσ, οι
προτεινόμενεσ επιωάνειεσ χωμάτων ποςοτικά ζχουν ωσ εξισ:
o Για ςπορζσ και υδροςπορζσ Max. 30-40 εκ.
o Για ωυτεφςεισ κάμνων 30-40 εκ.
o Για ωυτεφςεισ δζνδρων (μικρϊν , μεςαίων , 60-80 εκ.) μεγάλων 100 εκ.
 Χτα ωυτοχϊματα προςτίκεται λίπαςμα NPK (π.χ 15-15-15-) κοκκϊδθ 60-100 gr / ωυτό, (περίπου
20-30 kg / ςτρζμμα) ςε απουςία οργανικισ φλθσ bactosol θ biosol 10-20 gr / ωυτό (περίπου
10kg/ ςτρζμμα και μυκόρριηα,
 Αποωεφγεται ςυμπίεςθ των ωυτοχωμάτων από βαριά μθχανιματα,
 Διαμόρωωςθ τελικϊν επιωανειϊν ωυτοχωμάτων με κλίςθ απορροισ Max 2-3%,
 Χε ειδικζσ περιπτϊςεισ διαμορωϊςεων ορυγμάτων τα υλικά πλθρϊςεωσ διαμορωϊνονται ςε
διάταξθ βακμίδων (μπαγκίνεσ) με ικανι τθν αντοχι τουσ για τθν κίνθςθ μικρϊν οχθμάτων
επίςτρωςθσ και επίκεςθσ των ωυτοχωμάτων, των ωυτεφςεων και τθν ςυντιρθςθ τθσ βλάςτθςθσ
αργότερα.
Γενικά θ όλθ επιωάνεια προσ αποκατάςταςθ του ορφγματοσ εκςκαωισ και τθσ επίκεςθσ των
ωυτοχωμάτων μετά τθν ολοκλιρωςι τουσ κα πρζπει να αωινεται χωρίσ ωφτευςθ για περίοδο
τουλάχιςτον ενόσ (1) μθνόσ προκειμζνου να υπάρξει θ κατάλθξθ τθσ τελικισ ςτάκμθσ των υλικϊν
πλιρωςθσ, ενϊ όπου κα απαιτθκεί να επαναπλθρϊνεται με ωυτοχϊματα.

Εδαφοκάλυψθ
Ψα χαρακτθριςτικά του εδάωουσ όπωσ θ κοκκομετρικι ςφςταςθ, θ ςτακερότθτα των
ςυςςωματωμάτων, θ περιεκτικότθτα ςε οργανικι ουςία, το είδοσ των ορυκτϊν τθσ αργίλου, το
είδοσ των ανταλλάξιμων κατιόντων, θ ςυγκράτθςθ του νεροφ, θ ταχφτθτα διικθςθσ και θ
διαπερατότθτα παίηουν κρίςιμο ρόλο ςτθν ωυτοαποκατάςταςθ ενόσ λατομείου ι ενόσ μεταλλείου.
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Χτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ ωυτοαποκατάςταςθσ, λόγω τθσ ωφςεωσ των υλικϊν αλλά και των
προβλθμάτων που δθμιουργοφνται από τθν εξορυκτικι δραςτθριότθτα, κεωρείται απαραίτθτθ θ
εδαωοκάλυψθ. Θ ποςότθτα ι το πάχοσ τθσ εδαωοκάλυψθσ κακϊσ και τα χαρακτθριςτικά του
εδάωουσ που χρθςιμοποιοφνται για το ςκοπό αυτόν εξαρτϊνται από πολλοφσ παράγοντεσ. Ξυρίωσ
όμωσ από τθν δυνατότθτα εξεφρεςθσ κατάλλθλθσ ποιότθτασ εδάωουσ.
Θ εδαωοκάλυψθ κεωρείται εντελϊσ απαραίτθτθ ςε περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ:
 Θ χθμικι ςφςταςθ των υλικϊν αποτελεί περιοριςτικό παράγοντα ςτθν επιτυχία τθσ
αποκατάςταςθσ, όπωσ ςυμβαίνει ςτθν αποκατάςταςθ ρυπαςμζνων από τθ μεταλλευτικι
δραςτθριότθτα εδαωϊν,
 Τταν πρόκειται να χρθςιμοποιθκοφν ωυτικά είδθ που ζχουν ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ και
 Τταν ςχεδιάηεται θ ωυτοαποκατάςταςθ μιασ περιοχισ χωρίσ να υπάρχει θ απαραίτθτθ ποςότθτα
εδάωουσ.
Ψο πάχοσ τθσ εδαωοκάλυψθσ εξαρτάται από τθν διακεςιμότθτα του εδάωουσ, τουσ διακζςιμουσ
οικονομικοφσ πόρουσ και το ςχζδιο τθσ τελικισ ωυτοαποκατάςταςθσ τθσ περιοχισ. Υαράγοντεσ του
εδάωουσ όπωσ θ υωι (κοκκομετρικι ςφςταςθ), θ ωφςθ του μθτρικοφ υλικοφ και του πετρϊματοσ, οι
κλιματικζσ ςυνκικεσ, το είδοσ τθσ βλάςτθςθσ, θ ηϊνθ βλάςτθςθσ, παίηουν κακοριςτικό ρόλο ςτον
προςδιοριςμό του ελάχιςτου αυτοφ βάκουσ εδαωοκάλυψθσ. Για τισ ςυνκικεσ τθσ νότιασ Ελλάδασ
προτείνεται το ελάχιςτο πάχοσ τθσ εδαωοκάλυψθσ να είναι 60-70 cm. Αντίκετα για τισ ςυνκικεσ τθσ
βόρειασ Ελλάδασ το πάχοσ εδαωοκάλυψθσ μπορεί να ανζρχεται ςε 40-50 cm. (εξαρτάται από το
είδοσ του μθτρικοφ υλικοφ και πετρϊματοσ και από τισ ιδιότθτεσ του εδάωουσ).
Θ εφρεςθ κατάλλθλθσ ποιότθτασ εδάωουσ για εδαωοκάλυψθ αποτελεί ζνα από τα μεγαλφτερα
προβλιματα τθσ ωυτοαποκατάςταςθσ των ιςχυρά διαταραγμζνων από τθ λατομικι και
μεταλλευτικι δραςτθριότθτα εδαωϊν. Ψο πρόβλθμα αυτό γίνεται ιδιαίτερα οξφ ςτισ περιπτϊςεισ
ςτισ οποίεσ θ δραςτθριότθτα αυτι αςκείται ςε ορεινζσ και θμιορεινζσ περιοχζσ. Οόγω του
προβλιματοσ αυτοφ επιβάλλεται θ χριςθ άλλων υλικϊν ωσ υποκατάςτατο του εδάωουσ. Θ χριςθ
των υλικϊν αυτϊν προβλζπεται από τθν Εκνικι Ρομοκεςία (Ρόμοσ 4042/12).
Από τθν άποψθ τθσ καταλλθλότθτασ των υλικϊν εδαωοκάλυψθσ καλφτερα κεωροφνται τα μζςθσ
μθχανικισ ςφςταςθσ (πθλϊδθ, ιλυοπθλϊδθ, ελαωρά αργιλοπθλϊδθ εδάωθ και γενικϊσ εδάωθ που
είναι πλοφςια ςε πολφ λεπτι άμμο και ιλφ ελαωρϊσ, όξινα ζωσ ελαωρϊσ αλκαλικά εδάωθ (pH 6,57,5), πλοφςια ςε οργανικι ουςία (>1,5-2%), με περιεκτικότθτα ςε άηωτο (Kjeldahl) περιςςότερο από
0,20 % και ςε περιεκτικότθτα ςε εκχυλίςιμο (Olsen) ωϊςωορο περιςςότερο από 15 ppm και
ανταλλάξιμα Ca, Mg και K περιςςότερα από 20, 2 και 1 cmol / kg αντίςτοιχα, θ δε ςχζςθ Ca/Mg να
είναι μεγαλφτερθ από 3. Ψζλοσ θ αγωγιμότθτα ςε εκχφλιςμα κορεςμοφ του εδάωουσ πρζπει να είναι
μικρότερθ από 1 mS / cm.
Χε περιπτϊςεισ εδαωοκάλυψθσ μεταλλευτικϊν αποβλιτων κα πρζπει είτε να τοποκετείται μια
ςτρϊςθ χονδρόκοκκου υλικοφ (ςυνικωσ αςβεςτόλικου) και μετά να γίνεται θ εδαωοκάλυψθ, είτε
να χρθςιμοποιείται ζδαωοσ με υψθλι περιεκτικότθτα ςε ςκελετικό υλικό ωσ βάςθ πάχουσ 10-20 cm
και μετά να ακολουκεί θ εδαωοκάλυψθ.
Για τθν αποωυγι του κινδφνου διάβρωςθσ μετά από τθν εδαωοκάλυψθ, πρζπει να λαμβάνονται
ςχετικά μζτρα προςταςίασ. Για τθ μείωςθ τθσ επιωανειακισ διάβρωςθσ επικλινϊν διαταραγμζνων
εδαωϊν κα πρζπει να γίνεται υδροςπορά (ςυνικωσ υδραυλικι) με τα κατάλλθλα ωυτικά είδθ και ςε
οριςμζνεσ περιπτϊςεισ χριςθ γεωχωάςματοσ juta net.
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Θ μικρι περιεκτικότθτα ςε βαςικά κρεπτικά ςτοιχεία (Ρ και Φ) κα πρζπει να αντιμετωπίηεται με τθν
εωαρμογι ενόσ κατάλλθλου προγράμματοσ λίπανςθσ.

δ) Εργαςίεσ τθσ εγκατάςταςθσ βλάςτθςθσ με :
 Χπορζσ με δαςικά (ποϊδθ, καμνϊδθ, δενδρϊδθ) είδθ:
o Ευρυςπορζσ. Αυτζσ γίνονται για είδθ ποϊδθ ι και καμνϊδθ και αωοφ προθγουμζνωσ
αναμοχλευκεί όλθ θ επιωάνεια των ωυτοχωμάτων με μθχανικά μζςα (ωρζηα) και ςε
ςτρεμματικζσ ποςότθτεσ και ποςοςτά ανάμειξθσ που ποικίλουν ανάλογα με τα είδθ, τισ
βιοκλιματικζσ ςυνκικεσ και του επιδιωκόμενου τελικοφ ςτόχου τθσ επζμβαςθσ,
o Σπορζσ ςε πινάκια κατά κζςεισ και ενότθτζσ ειδϊν με ποικίλα μεγζκθ πχ 40Χ40 εκ.,
o Σπορζσ ςε αυλακϊςεισ φςτερα από διαυλάκωςθ ελαωρά με μθχανικά μζςα (ripper),
o Σπορζσ με μίγματα ςπόρων μζςα ςε βϊλουσ από αργιλόχωμα (μζκοδοσ Fukuoka),
 Εποχζσ εφαρμογισ ςπορϊν και μετά τον ανάλογο χειριςμό όπωσ (απολφμανςθ, διαβροχι, προ
βλάςτθςθ κ.λπ.) των ςπόρων ανάλογα με τα είδθ, γίνεται νωρίσ και μετά τισ βροχζσ το
ωκινόπωρο ι ςτθν αρχι τθσ άνοιξθσ.
 Υδροςπορζσ.
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Υδροςπορζσ.
Δθμιτρθσ Αλιφραγκισ
Email: dalifrag@for.auth.gr

Σι υδροςπορζσ παρουςιάηουν υψθλό κόςτοσ, εωαρμόηονται ςε περιοχζσ και κζςεισ όπου απαιτείται
θ άμεςθ επιωανειακι προςταςία τθσ αποκατάςταςθσ των αποκζςεων για λόγουσ οικολογικοφσ,
κοινωνικοφσ, αιςκθτικοφσ, πολιτιςτικοφσ.
Ψα μίγματα των ςπόρων, τα υδατοδιαλυτά λιπάςματα ανάμειξθσ, το ςυνεκτικό ςτερεωτικό υλικό
και το υλικό επικάλυψθσ, εξαρτϊνται από τθν γεωγραωικι περιοχι αποκατάςταςθσ, τισ οικολογικζσ
ςυνκικεσ, τισ κλίςεισ των επιωανειϊν, του εδαωικοφ υλικοφ και του είδουσ και τφπου των
μθχανθμάτων υδροςποράσ.
Για τθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων τθσ επιωανειακισ διάβρωςθσ των διαταραγμζνων από τθ
μεταλλευτικι και λατομικι δραςτθριότθτα εδαωϊν, χρθςιμοποιείτε κυρίωσ θ μζκοδοσ τθσ
υδροςποράσ. Γενικϊσ για τθν αντιμετϊπιςθ των διαταραγμζνων αυτϊν περιοχϊν, υπάρχει κάποια
ζλλειψθ πλθροωοριϊν που να ςχετίηεται με τθν οικολογία τουσ. Θ ζλλειψθ αυτι είναι ιδιαίτερα
εμωανισ για τισ ξθρζσ περιοχζσ με μεςογειακό κλίμα. Αυτό ςυνδζεται με το γεγονόσ ότι οι
επιωάνειεσ αυτζσ ζχουν ιςχυρά διαταραχκεί. Επειδι οι περιοχζσ αυτζσ κινδυνεφουν από τθ
διάβρωςθ κεωρείται επιτακτικι θ ανάγκθ ςτακεροποίθςισ τουσ. Πε τθν υδροςπορά επιτυγχάνεται
θ μείωςθ τθσ επιωανειακισ διάβρωςθσ των περιοχϊν αυτϊν. Πε τθ βοικεια τθσ υδροςποράσ
γίνεται κάλυψθ του γυμνοφ εδάωουσ με τα κατάλλθλα για το ςκοπό αυτό ωυτικά είδθ.

Σκιτςο από Κ. Καςςιό

Θ επιλογι τθσ καταλλθλότερθσ μεκόδου υδροςποράσ εξαρτάται από το είδοσ και τα χαρακτθριςτικά
του προσ αποκατάςταςθ εδάωουσ (κλίςθ, μικοσ, ζκκεςθ, εδαωικζσ και κλιματικζσ ςυνκικεσ,
διακζςιμοι για το ςκοπό αυτό πόροι, επιδιωκόμενο αποτζλεςμα κα). Χτα μικροφ μικουσ πρανι, ςτισ
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μικρζσ κλίςεισ, ςε περιοχζσ με καλζσ ςυνκικεσ υγραςίασ και εδάωουσ μια απλι υδροςπορά
κεωρείται αρκετι για να προςτατεφςει το ζδαωοσ. Τςο αυξάνεται θ κλίςθ, οι ςυνκικεσ ξθραςίασ, το
μικοσ του πρανοφσ και θ περιεκτικότθτά του εδάωουσ ςε άργιλο, τόςο κακίςταται αναγκαία να
χρθςιμοποιείται θ μζκοδοσ τθσ υδραυλικισ υδροςποράσ. Χτισ περιςςότερο απαιτθτικζσ κζςεισ, πχ
μικοσ πρανοφσ μεγαλφτερο από 6 μζτρα, κλίςθ πρανοφσ μεγαλφτερθ από 2/3, περιεκτικότθτα ςε
άργιλο μεγαλφτερθ από 25% ι ςε περιπτϊςεισ εμωάνιςθσ ςυμπτωμάτων αςτάκειασ, προτείνεται θ
υδραυλικι υδροςπορά με τθ χριςθ κατάλλθλων γεωχωαςμάτων. Θ χριςθ γεωχωαςμάτων αυξάνει
ςθμαντικά το κόςτοσ τθσ υδροςποράσ και για το λόγο αυτό επιβάλλεται πάντοτε να αξιολογείται θ
αναγκαιότθτα τθσ χριςθσ τουσ.

Χρόνοσ υδροςποράσ
Σ κατάλλθλοσ χρόνοσ για τθν υδροςπορά εξαρτάται από τισ κλιματικζσ ςυνκικεσ κάκε περιοχισ. Για
τθ χϊρα μασ ωσ καταλλθλότεροσ μινασ κεωρείται ο Σκτϊβριοσ. Χτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία θ
ηϊνθ βλάςτθςθσ βρίςκεται ςτθ ηϊνθ βλάςτθςθσ Quercetalia frainetto και υψθλότερα, θ υδροςπορά
μπορεί να γίνεται και λίγο ενωρίτερα (15 θμζρεσ). Αντίκετα για τισ ηϊνεσ βλάςτθςθσ Quercetalia
pubescentis και χαμθλότερα, θ εποχι αυτι μπορεί να παρατακεί ζωσ και τα μζςα Ροεμβρίου. Χε
περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ θ υδροςπορά δεν μπορεί να γίνει κατά τθν περίοδο αυτι, τότε θ
υδροςπορά μπορεί να γίνει με επιτυχία κατά το δεφτερο δεκαπενκιμερο του Φεβρουαρίου ι τισ
αρχζσ Παρτίου. Χε περίπτωςθ που λόγω ςυνκθκϊν δεν μπορεί να πραγματοποιθκεί θ υδροςπορά
τον Σκτϊβριο ι τον Φεβρουάριο και όταν οι επιωάνειεσ χρειάηονται προςταςία, ενδείκνυται να
γίνεται άμεςα θ υδροςπορά, με επιωφλαξθ όμωσ μιπωσ χρειάηεται επαναλθπτικι υδροςπορά ςτον
αμζςωσ μετά καταλλθλότερο χρόνο (μετά από τθν ςχετικι εκτίμθςθ του αποτελζςματοσ). Χε
περίπτωςθ που γίνεται υδροςπορά τον Φεβρουάριο ι αργότερα και ανάλογα με τισ ςυνκικεσ
(βροχόπτωςθ) που επικρατοφν, κα πρζπει να προβλζπεται και θ πικανότθτα άρδευςθσ για τρεισ με
τζςςερισ ωορζσ. Αυτι πρζπει να γίνεται με προςοχι και για το ςκοπό αυτό μπορεί να
χρθςιμοποιθκεί και ο υδροςπορζασ.
Χε οριςμζνα διαταραγμζνα, βαριά (αργιλϊδθ, αργιλοπθλϊδθ ιλυοαργιλϊδθ, αμμοαργιλϊδθ και
ιλυοαργιλοπθλϊδθ) εδάωθ πρανϊν με φψοσ μεγαλφτερο από ζξθ μζτρα και με κλίςθ μεγαλφτερθ
από το 2/3), θ κάλυψθ με γεωχωάςματα κεωρείται απαραίτθτθ, γιατί αυτι επθρεάηει τόςο τθ
ςτακερότθτα του εδάωουσ, όςο και τθν επιτυχι εγκατάςταςθ τθσ βλάςτθςθσ. Ωσ καταλλθλότερο
κεωροφνται τα γεωχωάςματα που καταςκευάηονται από το ωυτό juta (juta net) ι από
κοκκοωοίνικα. Ψα χαρακτθριςτικά του γεωχωάςματοσ που πρζπει να εξετάηονται είναι:
 το πάχοσ (τουλάχιςτον 5 mm),
 το βάροσ (μεγαλφτερο από 500 g/m²),
 ο βρόγχοσ να είναι 3x3 cm ι 5x5 cm (εξαρτάται από τα χαρακτθριςτικά του εδάφουσ του
πρανοφσ) και
 ο χρόνοσ αποικοδόμθςθσ.
Χε όλεσ όμωσ τισ περιπτϊςεισ χρθςιμοποίθςθσ γεωχωαςμάτων κα πρζπει αυτά να είναι
βιοαποικοδομιςιμα με χρόνο αποικοδόμθςθσ τουλάχιςτον ζνα ζτοσ.
Ξατά τθν υδροςπορά κα πρζπει να χρθςιμοποιοφνται τα κατάλλθλα υλικά επικάλυψθσ (ίνεσ ξφλου,
χαρτοπολτόσ, τφρωθ, άχυρο κά). Θ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν αυτϊν μειϊνει τθν απϊλεια υγραςίασ
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του εδάωουσ προςτατεφει το ςπόρο μετριάηοντασ τθν κερμοκραςία, βοθκάει τθν ωφτρωςθ των
ςπόρων και μειϊνει τθν επιωανειακι διάβρωςθ.

Επιλογι φυτικϊν ειδϊν και ποιότθτα ςπόρων
Θ επιλογι των ωυτικϊν ειδϊν που χρθςιμοποιοφνται για τισ υδροςπορζσ αποτελεί ζναν από τουσ
πλζον κρίςιμουσ παράγοντεσ για τθν επιτυχία των υδροςπορϊν. Ωσ κριτιρια επιλογισ λαμβάνονται
οι κλιματικζσ ςυνκικεσ ι θ ηϊνθ βλάςτθςθσ, τα χαρακτθριςτικά του εδάωουσ (κοκκομετρικι
ςφςταςθ, pH, CaCO3, κρεπτικά ςτοιχεία). Χτουσ πίνακεσ δίνονται τα είδθ που μποροφν να
χρθςιμοποιθκοφν ςτισ υδροςπορζσ ςε διάωορεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ μασ με τα αντίςτοιχα ποςοςτά.
Ψα ποςοςτά αυτά είναι ενδεικτικά και μποροφν να μεταβάλλονται. Σι μεταβολζσ αυτζσ δεν μπορεί
να είναι μεγαλφτερεσ από 5%.

Διανομι του μίγματοσ επί των πρανϊν κατά τθν υδραυλικι υδροςπορά
Θ διανομι του μείγματοσ επί τθσ επιωάνειασ του πρανοφσ πρζπει να γίνεται ομοιόμορωα
(εωαρμογι οριηόντια και κάκετθ). Σι δφο αυτζσ ωάςεισ κα πρζπει να διαωζρουν χρονικά
τουλάχιςτον 10 ϊρεσ. Αυτό το διάςτθμα είναι απαραίτθτο για τθ ςτακεροποίθςθ των υλικϊν που
χρθςιμοποιοφνται ςτθν πρϊτθ ωάςθ τθσ υδροςποράσ. Χτθν πρϊτθ ωάςθ μπορεί να
χρθςιμοποιοφνται τα 2/3 των υλικϊν και ςτθ δεφτερθ ωάςθ το υπόλοιπο 1/3. Θ όλθ εργαςία τθσ
υδροςποράσ κατά το ςτάδιο τθσ εωαρμογισ διευκολφνεται από τθν προςκικθ του κατάλλθλου
χρϊματοσ ςτο μίγμα.

Ρίνακασ 1. Φυτικά είδθ κατάλλθλα για τθ ηϊνθ βλάςτθςθσ (αυξθτικό χϊρο) Quercetum ilicis (ξθρό
- κερμό περιβάλλον).
Lolium rigidum
15%
Cynodon dactylon
10%
Agrostis tennuis
5%
Festuca rubra
15%
Festuca arudinacea
15%
Sanguisorba minor
10%
Trifolium subteraneuoum
5%
Bromus catharticus
5%
Phacelia tanacifolia
10%
Medicago sativa
10%

Ρίνακασ 2. Φυτικά είδθ κατάλλθλα για τθ ηϊνθ βλάςτθςθσ (αυξθτικό χϊρο) Orno Quercetum ilicis
(θμίξθρο- ψυχρό περιβάλλον).
Poa pretensis
15%
Lolium perenne
15%
Agrostis tennuis
5%
Festuca rubra
25%
Festuca arudinacea
15%
Medicago sativa
15%
Lotus corniculatus
10%
208

Ρίνακασ 3. Φυτικά είδθ κατάλλθλα για τθ ηϊνθ βλάςτθςθσ (αυξθτικό χϊρο) Quercetum frainetto),
για μζτρια εδάφθ.
Festuca rubra
20%
Lolium perenne
305
Bromus cathartcticus
10%
Agrostis stolonifera
10%
Poa pratensis
10%
Trifolium repens
10%
Medicago sativa
10%
Lolium perenne
30%

Εργαςίεσ που προθγοφνται τθσ υδροςποράσ.
Τταν πρόκειται να χρθςιμοποιθκοφν γεωχωάςματα και πριν από τθν υδροςπορά απαιτοφνται οι
παρακάτω εργαςίεσ:
 Κακάριςμα των επιφανειϊν από μεγάλου μεγζκουσ αδρανι υλικά (λίκουσ και ογκόλικουσ, ρίηεσ
με διάμετρο μεγαλφτερθ από 20 cm),
 Κατάλλθλθ διαμόρφωςθ τθσ επιφάνειασ με ςκοπό τθν καλι τοποκζτθςθ του γεωχφάςματοσ,
 Κάλυψθ των κζςεων που ζχουν υποςτεί αυλακοειδι διάβρωςθ (νεροφαγζσ),
 Κατάλλθλθ ςτερζωςθ του γεωχφάςματοσ.
Θ ποιότθτα των ςπόρων επίςθσ παίηει κακοριςτικό ρόλο ςτθν επιτυχία των υδροςπορϊν. Χε όλεσ
όμωσ τισ περιπτϊςεισ οι ςπόροι πρζπει να είναι πολφ καλισ ποιότθτασ, πρόςωατθσ παραγωγισ, θ
οποία τεκμθριϊνεται με τα ςτοιχεία που αναγράωονται ςτθ ςυςκευαςία. Για το λόγο αυτό οι ςπόροι
κα πρζπει νε προςκομίηονται ςτο χϊρο εωαρμογισ με τθν αρχικι ςυςκευαςία, να είναι ϊριμοι,
απολυμαςμζνοι και κακαροί, με βλαςτικότθτα μεγαλφτερθ από 90 % (πρζπει να γίνεται ζλεγχοσ τθσ
ωυτρωτικότθτασ των ςπόρων προ τθσ εωαρμογισ).
Θ παραςκευι των μιγμάτων παίηει κακοριςτικό ρόλο ςτθν επιτυχία τθσ υδροςποράσ. Ζνα καλό και
αντιπροςωπευτικό δείγμα κατάλλθλο για υδραυλικι υδροςπορά αποτελείται από:







ςπόρουσ ςε ποςότθτα 20 kg/ςτρζμμα,
κυτταρίνθ 300 – 400 kg/ ςτρζμμα,
τφρφθ ινϊδουσ υφισ (λιπαςμζνθ) από sphagnum 1200-1500 lit/ςτρζμμα,
πλιρεσ λίπαςμα υδατοδιαλυτισ μορφισ ςε ποςότθτα 30 kg/ςτρζμμα,
κόλλα και ςτακεροποιθτικό εδάφουσ,
χρϊμα βιολογικά ουδζτερο.

Χε περίπτωςθ χρθςιμοποίθςθσ τθσ μεκόδου τθσ υδροςποράσ με τθ μζκοδο τθσ αχυροκάλυψθσ το
παραπάνω μείγμα τροποποιείται ωσ εξισ .
 ςπόροι φυτικϊν ειδϊν ςε ποςότθτα 20 kg /ςτρζμμα,
 κυτταρίνθ ςε ποςότθτα 50-100 kg /ςτρζμμα,
 λίπαςμα, υδατοδιαλυτισ μορφισ, ςε ποςότθτα 30 kg/ςτρζμμα4,

4

Ψον επόμενο χρόνο γίνεται επιπλζον λίπανςθ με 8-10 λιπαντικζσ μονάδεσ αηϊτου
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 μπετονίτθσ 40 kg / ςτρζμμα,
 άχυρο 600-800 kg / ςτρζμμα,
 αςφαλτικό γαλάκτωμα200 kg / ςτρζμμα

Εργαςίεσ ςυντιρθςθσ
Χτισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργαςίεσ:

Άρδευςθ
Χε περίπτωςθ ξθραςίασ μετά από τθν υδροςπορά πρζπει να προβλζπεται πάντοτε θ δυνατότθτα με
εκτόξευςθσ τθσ απαραίτθτθσ ποςότθτασ νεροφ. Θ απαιτοφμενθ ποςότθτα νεροφ εξαρτάται από τισ
εδαωικζσ ςυνκικεσ. Χτθν περίπτωςθ αυτι απαιτοφνται 5-10 m3 νεροφ ανά ςτρζμμα( ανάλογα με τισ
εδαωικζσ ςυνκικεσ). Θ άρδευςθ μπορεί να γίνεται και με τθ χριςθ του υδροςπορζα ι με
οποιοδιποτε άλλο τρόπο. Ξατά τθν άρδευςθ κα πρζπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτθτα μζτρα,
ϊςτε να αποωεφγεται θ καταςτροωι τθσ υδροςποράσ αλλά και θ διάβρωςθ του εδάωουσ.

Λίπανςθ
Θ λίπανςθ μετά από τθ υδροςπορά πρζπει να επαναλαμβάνεται για δφο τουλάχιςτον ωορζσ. Θ
επανάλθψθ τθσ λίπανςθσ είναι απαραίτθτθ γιατί το ζδαωοσ που χρθςιμοποιείται είναι ςυνικωσ
άγονο. Ψα λιπάςματα που χρθςιμοποιοφνται και κεωροφνται τα καλφτερα είναι τα πλιρθ λιπάςματα
(με ιχνοςτοιχεία). Θ πρϊτθ λίπανςθ γίνεται το επόμενο τθσ υδροςποράσ ωκινόπωρο (μετά από τισ
πρϊτεσ βροχζσ) και θ δεφτερθ τον επόμενο Απρίλιο. Θ ποςότθτα του λιπάςματοσ που
χρθςιμοποιείται και ςτισ δφο περιπτϊςεισ είναι 25 kg ανά ςτρζμμα.

Αξιολόγθςθ τθσ επιτυχίασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ υδροςποράσ.
Θ αξιολόγθςθ τθσ επιτυχίασ τθσ υδροςποράσ γίνεται με τουσ παρακάτω τρόπουσ:
 μζτρθςθ τθσ ςφνκεςθσ των ειδϊν τισ δφο επόμενεσ περιόδουσ,
 εκτίμθςθ του ποςοςτοφ τθσ εδαφοκάλυψθσ από τα είδθ που χρθςιμοποιικθκαν κατά τθν
υδροςπορά,
 εκτίμθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ υδροςποράσ ςτθν προςταςία του πρανοφσ από τθν
επιφανειακι διάβρωςθ.
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Φυτεφςεισ ςτισ αποκακιςτάμενεσ επιφάνειεσ (Αναδαςϊςεισ)

Κων/νοσ Καςςιόσ
Email: ccassios@gmail.com

Θ Εγκατάςταςθ των ωυτϊν για τθν αποκατάςταςθ του κιγζντοσ περιβάλλοντοσ από τθν εξορυκτικι
δραςτθριότθτα και εν προκειμζνω ςτα ορφγματα, ςυνιςτά τθ ςθμαντικότερθ εργαςία. Εργαςία
όμωσ, που θ επιτυχία τθσ ςτθρίηεται ςτο βακμό και το μζτρο τθσ πλθρότθτασ των προθγθκειςϊν
εργαςιϊν πλιρωςθσ και διάςτρωςθ των ωυτοχωμάτων των ορυγμάτων.
Υρζπει να γίνει κατανοθτό ότι καμία εργαςία αποκατάςταςθσ βλάςτθςθσ δεν επιτυγχάνει, αν δεν
ζχει προθγθκεί ςοβαρι και ακριβισ εργαςία υποδομισ και κφρια των ωυτοχωμάτων και εδαωϊν
για να τθν υποδεχκεί και να τθν υποςτθρίξει. Ασ ςθμειωκεί ότι τθ βλάςτθςθ αν αποτφχει τθν
αντικακιςτοφμε ςυχνά εφκολα, ενϊ αν χρειαςκεί να αντικαταςτακεί το ζδαωοσ μετά τθν
τοποκζτθςι του, είναι αδφνατον να επαναδιαςτρωκεί και να τοποκετθκεί. Γι αυτό το κζμα των
ωυτοχωμάτων και γενικότερα εδαωϊν ωφτευςθσ ςυνιςτοφν τθν πεμπτουςία μιασ επιτυχοφσ
αποκατάςταςθσ.
Ακόμα τθν επιτυχία ςτθν εγκατάςταςθ τθσ βλάςτθςθσ τθν προςφζρουν:
 Θ ςωςτι γενετικά επιλογι των ςπόρων για τθν παραγωγι ςποριοωφτων ςτο ωυτϊριο,
 Θ ορκι επιλογι των κατάλλθλων ειδϊν βλαςτιςεωσ για τισ βιοκλιματικζσ ςυνκικεσ που
επικρατοφν ςτο χϊρο αποκατάςταςθσ,
 Θ παραγωγι υγειϊν ωυτϊν ςτο ωυτϊριο,
 Θ προςεγμζνθ μεταωορά των ωυταρίων ςτο χϊρο εγκατάςταςθσ (τα γυμνόρριηα ωυτά, τα ζχουμε
και μεταωζρουμε πάντοτε μζςα ςε υδρο - διογκοφμζνα υλικά όπωσ Βερμικουλίτθσ,
υδροηελατίνεσ, διαβρεχόμενα υωάςματα κλπ. για τθ διατιρθςθ τθσ «ςπαργισ» του ριηικοφ τουσ
ςυςτιματοσ) και
 Σ αυςτθρόσ ζλεγχοσ τθσ ποιότθτασ ωυτϊν παραγωγισ και ανάπτυξθσ από ιδιωτικοφσ
ωυτωριακοφσ προμθκευτζσ.

Σχζδια φφτευςθσ
Ψο ςχζδιο ωφτευςθσ αποκατάςταςθσ ςυνιςτά μια ςφνκετθ εργαςία αξιοποίθςθσ των πλθροωοριϊν,
τόςο του οικολογικοφ περιβάλλοντοσ του χϊρου, όςο και τθσ επιδιωκόμενθσ αιςκθτικισ απόδοςθσ
των ωυτεφςεων ςτο χρόνο τθσ ωριμότθτασ.
Ζνα ςχζδιο ωφτευςθσ για τθν αποκατάςταςθ κα πρζπει να περιλαμβάνει τα κάτωκι ςτοιχεία και
πλθροωορίεσ για να είναι δυνατι θ άμεςθ και ακριβισ υλοποίθςθ του.
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 Ζνα Γενικό ςχζδιο φυτεφςεων ςε κλίμακεσ :
1:1000 για επιφάνειεσ > των 20 ςτρεμμάτων
1:500 για επιφάνειεσ μζχρι 10 ςτρεμμάτων
1:200 για επιφάνειεσ μικρότερων επιφανειϊν
το Γενικό χζδιο κα αποδίδονται θ κζςθ και τα είδθ των προτεινόμενων φυτϊν, θ πυκνότθτα
φφτευςθσ και ο τφποσ των φυτεφςεων (βωλόφυτα, γυμνόρριηα, ςε μίξθ) .

 Λεπτομερι ςχζδια φφτευςθσ ςε κλίμακα 1:50 με ςτοιχεία :
α) λάκκων φφτευςθσ (κζςεων και διάταξθσ)
β) φυτευτικϊν ςυνδζςμων (γραμμικοφ, χιαςτί, ακανόνιςτου κλπ)
γ) μίξθσ των ειδϊν (κάμνοι / δζνδρα, κωνοφόρα /πλατφφυλλα κλπ)
δ) ειδικϊν ςυνκθκϊν υποςτφλωςθσ
ε) ειδικϊν ςυνκθκϊν άρδευςθσ –ςταγόνεσ, διαβροχι κλπ)
ςτ) Τλικά πλιρωςθσ των λάκκων και λιπάνςεισ.



Υλοποίθςθ Σχεδίων φφτευςθσ

Θ εγκατάςταςθ τθσ βλαςτιςεωσ γίνεται αναλόγωσ του επιδιωκόμενου αποτελζςματοσ και ςφμωωνα
πάντοτε με το ςχζδιο ωφτευςθσ που ζχει ςυνταχκεί.
Αυτι μπορεί να είναι :
α) φφτευςθ ςε γραμμζσ με προθγθκείςα διάνοιξθ γραμμϊν με ripper (κυρίωσ για γυμνόρριηα
φυτά πχ ακακίασ κ.α.),
β) να γίνει ςε λάκκουσ διαςτάςεων 0,60 Χ 0,40 Χ 0,40 cm και με φυτευτικό ςφνδεςμο για
κάμνουσ 0,50 Χ 0,50,
γ) ςε λάκκουσ για μικρά δζνδρα με φυτευτικό ςφνδεςμο 1,5 Χ 1,5 ι και 2 Χ 2 και ςε λάκκουσ 1,0 Χ
1,0 Χ 0,60 cm, ενϊ για μεγαλφτερα δζνδρα ο φυτευτικόσ ςφνδεςμοσ είναι 3 Χ 3 ι 4 Χ 4 και
μεγαλφτεροι οι λάκκοι φφτευςθσ, ειδικά αν πρόκειται για δενδροςτοιχίεσ,
δ) με φυτά για δθμιουργία μικτϊν ςυςτάδων ίδιου είδουσ,
ε) Με φυτά ςε μίξθ 3:1 πλατφφυλλων προσ κωνοφόρων για δθμιουργία μικτϊν ςυςτάδων,
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ςτ) ε περίπτωςθ μεταφυτεφςεων από γειτονικζσ περιοχζσ κα πρζπει οι λάκκοι να διανοίγονται
1,0 Χ 1,0 Χ 0,80 βάκοσ και να πλθροφνται με φυτόχωμα εμπλουτιςμζνο και με ζδαφοσ από το
χϊρο απόλθψθσ των φυτϊν για τον φυςικό εμβολιαςμό των εδαφϊν με τα μυκόρριηα των ίδιων
ειδϊν.

Φυτεφςεισ ςε λάκκουσ για βωλόφυτα
α) Οι λάκκοι ανοίγονται με εργαλεία χειρόσ ι ελαφρά μθχανικά μζςα (soil borrers) κατά 20%
μεγαλφτεροι από το ςάκο των βωλοφφτων ,
β) Πριν τθ φφτευςθ, αν δεν ζχει προθγθκεί ικανι βροχόπτωςθ καλό είναι οι λάκκοι να
διαβρζχονται,
γ) Προτείνεται να προςτίκενται ςτον λάκκο ι μικτά λιπάςματα NPK 60 γρμ. ι 10-20 γρμ.
λιπαςμάτων βραδείασ αποδόμθςθσ (slow release fertilizers)ι 5-10 γρμ οργανικό biosol/bactosol
δ) Να τθροφνται οι τυπικοί κανόνεσ καλισ φφτευςθσ αναφορικά με τθν τοποκζτθςθ των φυτϊν
ςτο λάκκο κατά τθν φφτευςθ ενϊ ςτο τζλοσ διαμορφϊνουμε λάκκο ςυντθριςεωσ με ακτίνα 50 εκ
και βάκοσ 10 εκ. περίπου.

Ειδικότερεσ ςυνκικεσ φυτϊν
Ωσ ειδικότερεσ ςυνκικεσ των ωυτϊν εγκατάςταςθσ αναωερόμαςτε ςτθν κατά το δυνατόν επιλογι
των νζων ειδϊν ϊςτε να προζρχονται από ςποριόωυτα τθσ οικολογικισ ηϊνθσ, όπου θ περιοχι
επζμβαςθσ .
Ψα ωυτά να ζχουν αποξυλωκεί και να είναι καλερά και απαλλαγμζνα αςκενειϊν.
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Εγκατάςταςθ αρδευτικοφ δικτφου φυτεφςεων
Ψο δίκτυο άρδευςθσ των ωυτεφςεων είναι αναγκαίο για τα πρϊτα 2-3 χρόνια.
Ψα προτεινόμενα είδθ άρδευςθσ και ςυχνά κατάλλθλα και για υδρολιπάνςεισ, είναι τα ςτάγδθν
ςυςτιματα με παροχι άρδευςθσ 5-10 λίτρα νεροφ / ανά ςυχνότθτα άρδευςθσ, ι τα ςυςτιματα
διαβροχισ (sprigler) κατάλλθλα ςτισ υδροςπορζσ (hydroseeding), δαπανθρότερα και με απϊλεια
νεροφ λόγω εξάτμιςθσ ι τα πλζον δαπανθρά ςυςτιματα ειδικϊν ςυνκθκϊν υπόγειασ άρδευςθσ
(bubbler) και τζλοσ θ γνωςτι απλι άρδευςθσ με ςωλινεσ με μεγάλεσ όμωσ απϊλειεσ ςε νερό.

ε) Διαμόρφωςθ και αποκατάςταςθ αποκζςεων αδρανϊν
Είναι ςφνθκεσ το ωαινόμενο τθσ ανάγκθσ αποκατάςταςθσ των κζςεων ορυγμάτων ι απόρριψθσ των
αδρανϊν υλικϊν και κφρια ςε περιοχζσ όπου υπάρχουν «ορωανά» εξορυκτικά υλικά κάτι που
απαντάται ςυχνά ςτθ χϊρα μασ από εγκαταλελειμμζνεσ εξορυκτικζσ δραςτθριότθτεσ και κυρίωσ
λατομεία, όπου ςυχνά ςυναντάται.
Ψα αδρανι υλικά ςυνικωσ καταλαμβάνουν ςτουσ ορεινοφσ όγκουσ κζςεισ άλλοτε ρευμάτων, ενϊ
άλλοτε τα ςυναντάμε να αναπτφςςονται ςτο χείλοσ των ορυγμάτων των εκςκαωϊν.
Θ αποκατάςταςι τουσ με εγκατάςταςθ βλάςτθςθσ και τθν αιςκθτικι βελτίωςι τουσ, για τον
περιοριςμό των οπτικϊν αρνθτικϊν επιπτϊςεων, ςυναντά πολλζσ δυςκολίεσ όπωσ ςτακερότθτασ
των υλικϊν, (μεγάλεσ κλίςεισ), μεγάλθ κοκκομετρικι ςφςταςθ (όγκοι), κακι διάςτρωςθ των υλικϊν,
γεωλογικά υλικά με μεγάλθ κερμοχωρθτικότθτα.
Σι δυςκολίεσ αυτζσ ςτθν αποκατάςταςθ μαηί με το υψθλό επεμβατικό κόςτοσ οδθγοφν ςτθν
εγκατάλειψθ των προςπακειϊν βελτίωςισ τουσ.
Υροκειμζνου να εγκαταςτακεί βλάςτθςθ ςε ανάλογα περιβάλλοντα οι εργαςίεσ που απαιτοφνται
είναι οι εξισ:
 Χχεδιαςμόσ τθσ αποκατάςταςθσ με τθ διαμόρωωςθ βακμίδων, πλάτουσ τουλάχιςτον 3,0 μ ςε
αποκζςεισ πρανϊν με κλίςεισ που να κυμαίνονται από 25-45%,
 Διαςωάλιςθ τθσ ςτακερότθτασ των αδρανϊν υλικϊν των πρανϊν,
 Σμαδοποίθςθ των κλίςεων για τθν προςκικθ ωυτοχωμάτων για τθν αποκατάςταςθ,
 Φυτοχϊματα ειδικισ ςφνκεςθσ με τθν προςκικθ εωόςον αυτό απαιτείται από τθν εξζταςι τουσ
με λιπάςματα, οργανικι ουςία και ςε διάςτρωςθ περίπου 30-40 εκ.
 Φυτεφςεισ ι ςπορζσ ι υδροςπορζσ αναλόγωσ των ςυνκθκϊν και με εωαρμοηόμενεσ τισ τεχνικζσ
που προαναωζρκθκαν ςτισ παραπάνω παραγράωουσ του παρόντοσ Ξεωαλαίου.
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Γ) Ρρακτικζσ κατευκφνςεισ ςε φυτεφςεισ για αιςκθτικό αποτζλεςμα.
Κων/νοσ Καςςιόσ
Email: ccassios@gmail.com

Τταν θ αιςκθτικι ςυνιςτά αναγκαία μεταβλθτι για τθν αποκατάςταςθ από εξορυκτικζσ
δραςτθριότθτεσ περιοχϊν και κφρια αυτι πλθςίον οικιςμϊν, δρόμων υψθλισ ευαιςκθςίασ,
ιςτορικϊν ηωνϊν ι και με οπτικι εμπειρία από κζντρα πλθκυςμοφ τότε προτείνονται οι παρακάτω
τρόποι ωυτεφςεων για τθν επίτευξθ ενόσ αιςκθτικά αποδεκτοφ αποτελζςματοσ.
Γίνεται κατ’ αρχιν λεπτομερισ ςχεδιαςμόσ ςφμωωνα με τισ αρχζσ αρχιτεκτονικισ τοπίου για τθν
επιωάνεια επζμβαςθσ που κα πρζπει να ακολουκεί και τθ δομι των ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν του
όπωσ μασ δείχνει το παρακάτω ςχεδιάγραμμα:
Εξορυκτικζσ δράςεισ και αποκατάςταςθ ςτο Τοπίο. Τα Κετικά και Αρνθτικά
Χαρακτθριςτικά
Σοπίου

Αρχζσ που
υφίςτανται ςτο
Σοπίο

Βαςικά ςτοιχεία
Σοπίου

Χαρακτιρασ

χιμα/ φόρμα

Αντικζςεισ

Ποικιλότθτα

Γραμμι

υνζχειασ

Εναλλαγι

Χρϊμα

φγκλιςθσ

υφι

υνκυριαρχίασ
Πλαιςίωςθσ

Μεταβλθτζσ που
μετζχουν

Κίνθςθ
Φϊσ
Ατμ. υνκικεσ
Θζςθ Παρατιρθςθσ
Απόςταςθ
Κλίμακα
Χρόνοσ (ϊρα)

Σι εξορυκτικζσ δραςτθριότθτεσ μόνιμα και αρνθτικά επιδροφν «ςτο χαρακτιρα» του τοπίου ςτα
βαςικά «Χτοιχεία» του, ςτισ «Αρχζσ», τθσ Αντίκεςθσ, τθσ Χυνζχειασ, τθσ Υλαιςίωςθσ, ενϊ οι
μεταβλθτζσ που επθρεάηουν είναι θ κζςθ παρατιρθςθσ, θ απόςταςθ και θ κλίμακα.
Σι διορκωτικζσ παρεμβάςεισ φςτερα από εγκατάςταςθ βλαςτιςεωσ ( ωυτεφςεισ), επιςυμβαίνουν
βελτιωτικά ςτο χαρακτιρα του τοπίου, ςε όλα τα βαςικά χαρακτθριςτικά, ςτισ αρχζσ τθσ ςυνζχειασ
και ςφγκλιςθσ και ςτισ μεταβλθτζσ κζςεωσ, απόςταςθσ και χρόνου.
Ξατά τισ ωυτεφςεισ (ςφνκεςθ ωυτϊν, ωυτευτικόσ ςφνδεςμοσ, μζγεκοσ ωυτϊν, τρόποι εγκατάςταςθσ
των ωυτϊν, κα πρζπει:
1. Ρα αποωεφγονται οι γραμμικζσ ωυτεφςεισ των ωυτϊν τθροφμενθσ
«άνκρωποσ ευκυγραμμίηει και όχι θ ωφςθ»,
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τθσ «αρχισ» ότι ο

2. Ξατά τθ ωφτευςθ κα πρζπει να ομαδοποιοφνται τα ωυτά ςε ομάδεσ και λόχμεσ, ςε ακανόνιςτουσ
ωυτευτικοφσ ςυνδζςμουσ,
3. Χτισ ομαδοποιθμζνεσ ωυτεφςεισ εγκακιςτοφμε τα χαμθλότερα να αναπτυχκοφν ςε μζγεκοσ ωυτά
μπροςτά (κάμνουσ μικροφσ), ενϊ τα ωυτά με μεγαλφτερθ αφξθςθ κα μεγαλϊςουν προσ το
κζντρο και ςτο πίςω μζροσ των κζςεων,
4. Ψα είδθ κωνοωόρων (πευκοειδι) και μάλιςτα ςκουρόχρωμα είδθ, τα εγκακιςτοφμε (ωυτεφουμε)
ςτο «πίςω» μζροσ των κζςεων, ενϊ ανοιχτόχρωμα είδθ κφρια πλατφωυλλα (αεικαλι ι
ωυλλοβόλα) ςτο εμπρόςκιο για τθν δθμιουργία χρωματικισ αντίκεςθσ (contrast),
5. Χτα πρανι των ςτείρων αποκζςεων με μεγάλα ανοίγματα >20μ. ωυτεφουμε ςτον «πόδα» του
πρανοφσ και ςε μεγάλα ςε μζγεκοσ αεικαλι δζνδρα, ςε πυκνό ωυτευτικό ςφνδεςμο, ζτςι ϊςτε να
εμποδίηεται (blocking) το μζγεκοσ του ανοίγματοσ των πρανϊν (επιωάνεια), ενϊ ζχουμε και τθν
δυνατότθτα γα άνοιγμα μεγάλων λάκκων,
Ψο ίδιο αλλά με κφρια τα καμνϊδθ είδθ ακολουκοφμε ςτθν «κεωαλι» του πρανοφσ, όπου
μποροφμε να μεταωζρουμε περιςςότερα ωυτοχϊματα και εκεί να εγκακιςτοφμε τθ βλάςτθςθ,
Χτο άνοιγμα των πρανϊν που υπάρχει ςυχνά δυςκολία λόγω των κλίςεων, του μεγζκουσ των
ςτείρων (κοκκομετρικά) και τθσ δυςκολίασ τοποκζτθςθσ ωυτοχϊματοσ, ωυτεφουμε με
ακανόνιςτεσ λόχμεσ καμνϊδθ κφρια είδθ, ενϊ ςτα διάκενα ανοίγματα εωαρμόηουμε ςπορζσ ι
υδροςπορζσ με πολυετι ποϊδθ,
Πε τον τρόπο αυτό των ωυτεφςεων μειϊνεται ςθμαντικά με τθν ανάπτυξθ των ωυτϊν το
αρνθτικό οπτικό αποτζλεςμα,
Θ τεχνικι αυτι μπορεί να εωαρμοςτεί κφρια ςτισ «ςτείρεσ αποκζςεισ» των «ορωανϊν
αποκζςεων»,
6. Αποωεφγουμε ςτισ ωυτεφςεισ ςε κζςεισ αποκατάςταςθσ τα καμνϊδθ και δενδρϊδθ είδθ που
ζχουν άνκθ και ωφλλωμα με κερμά χρϊματα ( κίτρινο, κόκκινο, καωζ) όπωσ π.χ. ςπάρτο,
πικροδάωνθ κλπ. δεδομζνου ότι τα κερμά χρϊματα προςελκφουν άμεςα τθν προςοχι μασ (τα
ςιματα τροχαίασ ζχουν κερμά χρϊματα, κίτρινο, καωζ). Ακόμα αποωεφγουμε τθ γραμμικι
ωφτευςθ (ειδικά ςτουσ δρόμουσ), ςε πρανι με είδθ που ζχουν κερμά χρϊματα. Θ εωαρμογι
αυτι δθμιουργεί τα αντίκετα από τα επιδιωκόμενα προςαρμογισ ςτο τοπίο αιςκθτικά
αποτελζςματα.
Γενικά ςτισ αναδαςϊςεισ – ωυτεφςεισ, τθροφμε τθν «αρχι» ότι ωυτεφουμε ςκουρόχρωμα είδθ ςε
τμιματα του ανάγλυωου, όπου υπάρχουν «ρεφματα» και υωζςεισ του εδάωουσ και ανάγλυωου, ενϊ
ςτισ άλλεσ επιωάνειεσ εγκακιςτοφμε πλατφωυλλα προκειμζνου να αναδεικνφεται το ανάγλυωο.
Αποδεκτι αιςκθτικά μίξθ δενδρωδϊν ειδϊν ςε αναδαςϊςεισ αιςκθτικισ αξίασ είναι 3:1
πλατφωυλλα προσ κωνοωόρα (ςκουρόχρωμα) και 5:1 με 5 δενδρϊδθ είδθ με κϊμθ ςωαιρικι –
πλατειά – προσ 1 με κωνικι κατακόρυωθ κϊμθ (κυπαριςςοειδι).
Χτισ περιπτϊςεισ που κρίνεται απαραίτθτο να απομακρυνκεί θ οπτικι εμπειρία από το χϊρο
αποκατάςταςθσ είτε διερχόμενων από δρόμο υψθλισ κυκλοωορίασ, είτε από οικιςμοφσ
εγκακιςτοφμε ςε μακρινι επιωάνεια μεγαλφτερα ωυτά που να παράγουν όμωσ τελικά κερμό χρϊμα
από τα άνκθ τουσ ι το ωφλλωμα και ςε εποχιακζσ εναλλαγζσ (π.χ. ςπάρτο, πικροδάωνεσ, ακακίεσ,
λεφκεσ κλπ.), προκειμζνου να ςτρζωεται θ προςοχι προσ τθν κατεφκυνςθ όπου τα ωυτά με κερμά
χρϊματα.
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Δ) Αποκατάςταςθ εξορυκτικϊν δραςτθριοτιτων ςε περιοχζσ Natura

Κων/νοσ Καςςιόσ
Email: ccassios@gmail.com

Σι περιοχζσ Natura εκτείνονται ςε όλο τον Ελλαδικό χϊρο (χερςαίο και νθςιωτικό) και ςυνιςτοφν
μζροσ του ευρφτερου Ευρωπαϊκοφ δικτφου με βάςθ τθν Σδθγία 92/43/ΕΕ των περιοχϊν Natura που
αναπτφχκθκε για τθν προςταςία και ειδικι διαχείριςθ ςθμαντικϊν βιοτόπων.
Πζςα ςτισ περιοχζσ Natura και ιδιαίτερα τθσ χϊρα μασ με τισ άωκονεσ υπεδάωειεσ ορυκτζσ
δυνατότθτεσ υπάρχουν είτε «ορωανζσ» εξορυκτικζσ δραςτθριότθτεσ (εγκαταλελειμμζνεσ), είτε
ςυνεχιηόμενεσ από το παρελκόν αλλά και δυνατότθτεσ για νζεσ δραςτθριότθτεσ πάντοτε ςτα
πλαίςια των νομικϊν διατάξεων και περιοριςμϊν για ανάλογεσ περιπτϊςεισ.
Σι παρεμβάςεισ αποκατάςταςθσ ςε ηϊνεσ Natura κα πρζπει να εκτελοφνται πάντοτε ςφμωωνα με
εγκεκριμζνθ «ειδικι μελζτθ» αποκατάςταςθσ θ οποία κα λαμβάνει αυςτθρά υπόψθ τισ
υωιςτάμενεσ «ςτακμικζσ και βιοκλιματικζσ» ςυνκικεσ των περιοχϊν, ενϊ κα ςτοχεφει ςτθν
επαναωορά του περιβάλλοντοσ και τοπίου κατά το δυνατόν προσ το υωιςτάμενο περιβάλλον
προςταςίασ.
Χτισ περιπτϊςεισ εκμεταλλεφςεων ςε περιοχζσ Natura, δραςτθριότθτεσ όχλθςθσ και αρνθτικϊν
περιβαλλοντικϊν επιδράςεων πρζπει να αποωεφγονται ςε περιόδουσ αναπαραγωγισ τθσ πανίδασ,
ενϊ θ κακαριότθτα και ποιότθτα των υδατικϊν πόρων είναι ςθμαντικι απαίτθςθ.
Ειδικότερα μζτρα κατά τθν αποκατάςταςθ κα λαμβάνονται για τθν ποιότθτα των ωυτοχωμάτων,
τουσ τφπουσ βλαςτιςεωσ, τα είδθ τα εγκακιςτάμενα, τισ εργαςίεσ αποκατάςταςθσ και τθ μζριμνα
για τθν προςαρμογι των ζργων ςτισ αιςκθτικζσ απαιτιςεισ του Ψοπίου.
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Ε. Ρροτεινόμενα μερικά είδθ βλαςτιςεωσ αποκατάςταςθσ εξορυκτικϊν
δραςτθριοτιτων.
Κων/νοσ Καςςιόσ
Email: ccassios@gmail.com

Υαρακάτω παρουςιάηεται ζνασ κατάλογοσ ειδϊν βλαςτιςεωσ με ςυςχετιςμό τθσ καταλλθλότθτασ
τουσ για εωαρμογζσ αποκατάςταςθσ.

Ρίνακασ ειδϊν βλαςτιςεων κατάλλθλων για αποκατάςταςθ
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΛΚΟ ΟΝΟΜΑ
Robinia pseudoacacia
Eleagnus angustifolia
Ailanthus altissima
Acer negudo
Populus sp.
Platanus orientalis
Cupressus arizonica
Pinus nigra
Pinus brutia
Pinus halepensis
Tilia tomentosa
Melia azedarach
Morus alba + nigra
Cedrus atlantika
Scinus molle
Cercis siliquastrum
Ceratonia siliqua
Olea europea
Ulmus campestris
Salix sp.
Juglans Regia ι Nigra
Gleditshia triacanthos
Quercus sp.
Albizzia julibrisin
Eucalyptus sp.
Acacia cyanophylla

ΚΟΛΝΟ ΟΝΟΜΑ
Ψευδοακακια
Μοςχοιτιά
Αείλανκοσ - ξενικό
φενδάμι
Λεφκθ
Πλάτανοσ
Γλαυκό κυπαρίςςι
Μαφρθ Πεφκθ
Σραχεία Πεφκθ
Χαλεπιοσ
Φλαμουριά
Μελιά
Μουριά
Κζδροσ
Αγριοπιπεριά
Κουτςουπιά
Χαρουπιά
Ελιά
Φτελιά
Λτιά
Καρυδιά
Γλεδιτςιά
Δρυσ
Ακακία κων/λεωσ - ξενικό
Ευκάλυπτοσ
Ακακία κυανοφυλλοσ

Υζραν των ανωτζρω ενδεικτικϊν ειδϊν υπάρχει μια μεγάλθ ςειρά και άλλων ντόπιων και ξενικϊν
ειδϊν που κατά περίπτωςθ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν με επιτυχία ςτισ εργαςίεσ αποκατάςταςθσ
του τοπίου και του περιβάλλοντοσ των αποκζςεων και ορυχείων, είτε ωσ δενδρφλλια, είτε με
ςπορζσ.
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Πια μακρά ςειρά επίςθσ καμνωδϊν ειδϊν και άλλων ποωδϊν, ζχουν κρικεί κατάλλθλα για τθν
εγκατάςταςθ τουσ ςτισ προσ αποκατάςταςθ περιοχζσ.

Ενδεικτικά, μόνο κα αναωζρουμε εδϊ μερικά είδθ ωυτϊν που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςτισ
αποκαταςτάςεισ.

Κάμνοι
Spartium Junceum
Nerium Oleander
Syringa vulgaris
Ligustrum japonicum
Crataegus sp.
Medicago arborea
Vitex Agnus cactus
Ephaedra camylopoda
Rosmarinus officinaliss
Lavantula spica
Origanum sp.
Cistus incanus sp.
Euphorbia sp.

πάρτο
Πικροδάφνθ
Παςχαλιά
Λιγοφςτρο
Πυράκανκοι
Μθδικι δενδρϊδθσ
Λυγαριά
Εφζδρα
Δενδρολίβανο
Λεβάντα
Ρίγανθ
Κουνοφκλεσ
Γαλατςίδεσ

Ψα ποϊδθ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςαν πρόςκοποσ βλάςτθςθ, δθλαδι αυτι που προθγείται
των μόνιμων ωυτϊν αποκατάςταςθσ και που ςτοχεφει να ςτακεροποιιςει τα εδάωθ από
διαβρϊςεισ, αλλά και να βελτιϊςει ςε οργανικι φλθ (χοφμο) και μικροπανίδα,. Εδϊ ανικουν τα
διάωορα μίγματα αγρωςτωδϊν κ.α.
Εωιςτάται θ προςοχι ςτθν επιλογι των κατάλλθλων ειδϊν και θ αποωυγι ξενικϊν ειδϊν, διότι ζχει
παρατθρθκεί (Αμερικι, Ξαναδά κα) ότι τα ξενικά ποϊδθ, ενδεχόμενα να γίνουν ηιηάνια με δφςκολο
τον ζλεγχο τουσ για τισ γειτονικζσ γεωργικζσ καλλιζργειεσ.
Ξατωτζρω αναωζρουμε ενδεικτικά, μερικά των ποωδϊν ειδϊν που εωαρμόςτθκαν ςτισ
αποκαταςτάςεισ.

Ροϊδθ
Αποτελεί παραδοςιακι τεχνικι βελτίωςθσ των εδαωϊν, θ λεγόμενθ «χλωρά λίπανςθ» με ςπορά και
ανατροωι ςτο ζδαωοσ των Ψυχανκϊν (βίκοσ, ωακι, λοφπινα, κλπ).
Poa pratensis, Bromus intermis, Festuca arudinacae, Dactylis glomerata, Agrostis gigantean, Lolium
perene,Triticum aestivum, Avena sativasecate cereal, Tripholium repe, Pennisetum americanum k.a.
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Ρεριγραφι μερικϊν ειδϊν – φυτϊν για εφαρμογζσ αποκατάςταςθσ
Pinus halepensis (χαλζπιοσ πεφκθ). Δζνδρο αεικαλζσ φψουσ 10-20 μζτρα, με μεγάλθ προςαρμοςτικι
ικανότθτα και λιτοδίαιτο. Φφλλα: βελόνεσ. Άνκθ: κίτρινα ςε ιοφλουσ και άνκθςθ Πάριο-Απρίλιο.
Ξαρποί: κϊνοι. Αναπτφςςεται ςε πολφ διαωορετικά εδάωθ ακόμα και ςε άγονα, ξθρά και αβακι.
Είναι πολφ ωωτόωιλο.
Αrbutus unedo (κουμαριά). Πεγάλοσ κάμνοσ αεικαλισ, φψουσ 1,5-3 μζτρα ι και καμιά ωορά μικρό
δζνδρο. Φφλλα: λογχοειδι μικουσ 5-10 εκ. Άνκθ: λευκά ι ανοιχτά ροδόχροα και άνκθςθ τον
Χεπτζμβριο και Πάιο. Ξαρπόσ: ςωαιρικόσ, διαμζτρου 15-20 χιλ., εξωτερικά πολφ κοκκϊδθσ,
βρϊςιμοσ, αρχικά κίτρινοσ και αργότερα κόκκινοσ.
Arbutus andrachne (γλιςτροκουμαριά). Κάμνοσ αεικαλισ, φψουσ 1,5-3 μζτρα και καμιά ωορά μικρό
δζνδρο, με ωλοιό τελείωσ λείο, κοκκινοκαςτανό, που το κζροσ απολεπίηεται ςε ράκθ, ςαν χαρτί.
Φφλλα: πλατιά ωοειδι, μικουσ 5-10 εκ. Άνκθ: λευκά και άνκθςθ τον Πάρτιο- Απρίλιο. Ξαρπόσ:
ςωαιρικόσ, διαμζτρου 10-15 χιλ. πορτοκαλόχρουσ και ςκλθρόσ.
Pistacia lentiscus (ςκίνοσ). Κάμνοσ ι μικρό δζνδρο, φψουσ 1-8 μζτρα, αεικαλισ, πολφκλαδοσ,
αρωματικόσ, ρθτινοβρικισ. Φφλλα: πτερωτά με 3-5 ηεφγθ ωυλλαρίων. Ψα ωυλλάρια είναι ωοειδϊσ
λογχοειδι, ζχουν μικοσ 1-1,5 εκ. και είναι άμιςχα. Άνκθ: κίτρινα ι κοκκινωπά ςε βότρεισ και άνκθςθ
Πάρτιο-Πάιο. Ξαρπόσ: δρφπθ, ςωαιρικι, ςτθν αρχι κόκκινθ αργότερα μαφρθ.
Pistacia terebinthus (κοκορεβικιά). Φυλλοβόλοσ κάμνοσ και καμιά ωορά μικρό δζνδρο, φψουσ ωσ 5
μζτρα. Φφλλα: πτερωτά με 3-4 ηεφγθ ωυλλαρίων. Ψα ωυλλάρια είναι ωοειδι, ζχουν μικοσ 2-8,5 εκ.
και είναι ςχεδόν άμιςχα. Άνκθ: καςτανά ςε ωόβεσ με μακριζσ διακλαδϊςεισ. Ξαρπόσ: δρφπθ,
αντίςτροωα ωοειδισ, μικουσ 5-7 χιλ., ςτθν αρχι κόκκινθ, αργότερα καςτανι.
Phillyrea latifolia (φιλλφκι). Κάμνοσ αεικαλισ ι καμιά ωορά μικρό δζνδρο φψουσ 4-10 μζτρα.
Φφλλα: δίμορωα, νεαρά ωοειδϊσ καρδιοειδι, αναπτυγμζνα λογχοειδι. Υαρυωζσ οδοντωτζσ ςτα
πρϊτα, λειόχειλεσ ςτα δεφτερα. Άνκθ: κιτρινοπράςινα ςε βότρεισ και άνκθςθ τον Πάρτιο-Πάιο.
Ξαρπόσ: δρφπθ ςωαιρικι, γαλανόμαυρθ.
Quercus coccifera (πουρνάρι). Δζνδρο αεικαλζσ, φψουσ 10-15 μζτρα, ςυνικωσ με μορωι κάμνου.
Φφλλα: ωοειδι, ςκλθρά, μικουσ 1,5-4 εκ. και κορυωι που καταλιγει ςε αγκάκι. Ξαρπόσ:
κυπελλοωόρο κάρυο (βαλανίδι). Είναι κερμόβιο και ωιλόωωτο, με απαιτιςεισ από το ζδαωοσ
περιοριςμζνεσ.
Rhus cotinus (χρυςόξυλο). Κάμνοσ ωυλλοβόλοσ, φψουσ 2-3 μ. και ςπάνια 5 μ. Φφλλα ωοειδι,
μικουσ 3-8 εκ. Άνκθ ςε αραιζσ ωόβεσ και άνκθςθ Πάιο-Λοφνιο. Ξαρπόσ δρφπθ λοξι, καςτανι.
Myrtus communis (μυρτιά). Κάμνοσ πολφκλαδοσ, αεικαλισ, φψουσ 2-5 μ. Φφλλα ςχεδόν άμιςχα,
ωοειδϊσ λογχοειδι, οξυμζνα ςτθ βάςθ και τθν κορυωι, μικουσ 2-5 εκ. Άνκθ: λευκά και άνκθςθ
Πάιο-Λοφνιο και Σκτϊβριο. Ξαρπόσ: ραγόμορωοσ, μικουσ 0,7-1 εκ., γαλανόμαυροσ.
Cercis siliquastrum (κουτςουπιά). Κάμνοσ ι δζνδρο ωυλλοβόλο, φψουσ 5-9 μ. Φφλλα: κυκλικά
νεωροειδι, μικουσ 7-12 εκ. Άνκθ: ροδόχροα ςε βραχείσ βοτριόμορωεσ ταξιανκίεσ και άνκθςθ τον
Πάρτιο - Απρίλιο. Ξαρπόσ: χζδρωπασ, μικουσ 9-10 εκ. και πλάτουσ 2,5 εκ., κοκκινοκάςτανοσ.
Calycotome villosa (αςπάλακοσ). Κάμνοσ φψουσ 1-2 μ. κλαδιά πολφ αγκακωτά, με κλαδίςκουσ
τριχωτοφσ. Άνκθ: κίτρινα, ανά 2-15 ςε δζςμεσ ομπρελοειδείσ. Άνκθςθ Πάρτιο-Πάιο. Φφλλα με τρία
μικρά ωοειδι ωυλλάρια. Ξαρπόσ: χζδρωπασ, ςχεδόν τετράγωνοσ.
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Platanus orientalis (πλάτανοσ). Δζνδρο φψουσ 20-30 μ. με κόμθ πλατιά, ςωαιρικι και οριηόντια
κλαδιά. Φφλλα: παλαμοςχιδι, μεγάλα, με λοβοφσ και κόλπουσ. Άνκθ: ςε ταξιανκίεσ κεωάλια.
Άνκθςθ τον Πάρτιο - Πάιο. Ξαρπόσ ςε 3-4 ςυγκάρπια, πάνω ςε κοινό, μακρφ, κυρτό προσ τα κάτω
ποδίςκο, που ςυγκροτοφνται από πολφ μικρά κάρυα. Χρειάηεται ζδαωοσ βακφ, υγρό, πλοφςιο ςε
κρεπτικζσ ουςίεσ. Είναι είδοσ ανκεκτικό ςε ςυνκικεσ εναλλαςςόμενθσ υγραςίασ.
Erica arborea (ρείκι). Κάμνοσ ι μικρό δζνδρο φψουσ ωσ 7 μ., με ραβδόμορωα, όρκια κλαδιά. Φφλλα
μικουσ 3-5 χιλ. ςε ςπόνδυλο. Άνκθ ςε πλοφςιεσ ωόβεσ, λευκόχροα. Άνκθςθ τον Πάρτιο -Απρίλιο.
Ξαρπόσ: κάψα.
Olea europaea var. silvestris (αγριελιά). Υολφκλαδοσ κάμνοσ ι μικρό δζνδρο, ςπάνια ωσ 20 μ.
φψοσ, με περιςςότερο ι λιγότερο αγκακωτοφσ και πολφ γωνιϊδεισ κλαδίςκουσ. Φφλλα: ελλειψοειδι
ωσ αντίςτροωα ωοειδι, μικουσ ωσ 4 εκ. Άνκθ ςε βότρεισ. Άνκθςθ τον Πάιο - Λοφνιο. Ξαρπόσ: δρφπθ,
ςχεδόν ςωαιρικι.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΤΩΝ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΘΤΩΝ ΡΟΥ ΘΙΓΟΝΤΑΙ ΑΡΟ ΤΙΣ ΕΞΟΥΚΤΙΚΕΣ
ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ

A. Στοιχεία και κατευκφνςεισ για τθν αποκατάςταςθ του χϊρου και των
φυςικϊν μεταβλθτϊν
Κων/νοσ Καςςιόσ
Email: ccassios@gmail.com

1.Τεχνικζσ αποκατάςταςθσ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων.
Θ ανάγκθ τθσ αποκατάςταςθσ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων κφρια από εξορυκτικζσ
δραςτθριότθτεσ ςυνιςτά μια κοινωνικι, οικονομικι απαίτθςθ.
Χυνικωσ θ ζννοια τθσ αποκατάςταςθσ είναι ςυνδεδεμζνθ με κζματα και περιπτϊςεισ που αωοροφν
το ωυςικό περιβάλλον και τισ μεταβλθτζσ του.
Αποτελεί αυτό άλλωςτε και μια κοινι αποδοχι ότι όταν αναωερόμαςτε ςτο περιβάλλον κα πρζπει
να προςβλζπουμε ςτο ωυςικό χϊρο και ςτισ διαςτάςεισ του δθλ. ςτθ ωφςθ.
Πε βάςθ τθ γνωςτι αρχι ότι ο «ρυπαίνων πλθρϊνει» που αποτελεί κεμελιακό οικονομικό αξίωμα
ςτθν περιβαλλοντικι πολιτικι και οικονομία, κάπωσ ανάλογα κεωροφμε οτι αυτόσ που προκαλεί
ηθμιά ι δθμιουργεί αρνθτικι επίπτωςθ ςτο περιβάλλον κα πρζπει να προβεί και ςτθν
αποκατάςταςθ του. Αυτό ιςχφει, μόνο που δε κα πρζπει να γίνεται μονοςιμαντθ θ αποκατάςταςθ
και να αωορά μόνον το ωυςικό περιβάλλον, κα πρζπει θ αποκατάςταςθ να προςλάβει και να
εμπεριζχει και τθν κοινωνικι δθλ. ζμμεςθ οικονομικι περιβαλλοντικι αποκατάςταςθ από τισ
επιπτϊςεισ που δθμιουργεί μια δράςθ.
Δυςτυχϊσ όμωσ ςτθν μζχρι τϊρα πορεία τθσ εωαρμογισ των αποκαταςτάςεων, θ ζμωαςθ δίνεται
μόνον ςτο κομμάτι που αναωζρεται ςτθν αποκατάςταςθ του ωυςικοφ περιβάλλοντοσ και αγνοείται
ςχεδόν παντελϊσ θ κοινωνικι περιβαλλοντικι αποκατάςταςθ.
Θ αποςιϊπθςθ αυτι ζχει τουσ λόγουσ τθσ και κφρια ςτο γεγονόσ ότι δεν είναι οφτε εφκολο, οφτε
απλό να προςδιορίςουμε και ανάλογα να εκτιμιςουμε και να αποτιμιςουμε τθν κοινωνικι
περιβαλλοντικι επίπτωςθ λόγω τθσ ςφνκετθσ μορωισ τθσ, αωοφ αναωζρεται ςτον άνκρωπο και ςτισ
κοινωνίεσ των ανκρϊπων.
Υωσ μπορεί να εκτιμθκεί, αποτιμθκεί και αποκαταςτακεί θ επίπτωςθ που δθμιουργείται από τον
ςυνεχι κόρυβο ενόσ λατομείου ςτουσ όμορουσ κατοίκουσ που ςταδιακά χάνουν τθν θρεμία τουσ αν
όχι και το αιςκθτιριο τθσ ακοισ τουσ?
Ξάπου εδϊ λοιπόν θκελθμζνα μυωπάηουμε και αποωεφγουμε να μιλιςουμε για τισ κοινωνικζσ
επιπτϊςεισ που δθμιουργοφνται από τθ μεταβολι των περιβαλλοντικϊν ςυνκθκϊν.
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Δεν είναι όμωσ μακριά ο χρόνοσ που θ ζρευνα κα προςκζςει τα αποτελζςματα τθσ και κα κακιςτά
επιβεβλθμζνθ τθν εκτίμθςθ κφρια των οικονομικϊν, αλλά και των κοινωνικϊν περιβαλλοντικϊν
επιπτϊςεων.
Επί του παρόντοσ το ενδιαωζρον ςτο παρόν εγχειρίδιο επικεντρϊνεται ςτθ ωυςικι αποκατάςταςθ
του περιβάλλοντοσ από τισ επιπτϊςεισ των εξορυκτικϊν δραςτθριοτιτων.
Το είδοσ τθσ επίπτωςθσ, θ ςπουδαιότθτα, το μζγεκοσ και θ διάρκεια ςυνιςτοφν τα κφρια κζματα
που κα πρζπει να αντιμετωπίηονται ςτθν περιβαλλοντικι αποκατάςταςθ.
Αωότου ζνα ζργο πάρει τθν ζγκριςθ ΠΥΕ με τθν προχπόκεςθ πάντοτε ότι όλα τα ςτάδια τθσ
διαδικαςίασ εξελίχκθκαν όπωσ προβλζπονται από τθ νομοκεςία και ζχουν ιδθ προτακεί μζςω των
περιβαλλοντικϊν όρων τα μζτρα αποκατάςταςθσ όπωσ και το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ τουσ.
Σι κατθγορίεσ και οι τφποι των επιπτϊςεων που χριηουν αποκατάςταςθ μποροφν να διακρικοφν ωσ
εξισ:

1.α Αποκατάςταςθ περιβάλλοντοσ για μθ αναςτρζψιμεσ επιπτϊςεισ και
1.β Αποκατάςταςθ περιβάλλοντοσ για αναςτρζψιμεσ επιπτϊςεισ.
Οι μθ αναςτρζψιμεσ επιπτϊςεισ προκαλοφν μόνιμεσ ι βακιζσ αλλοιϊςεισ του περιβάλλοντοσ και τα
επανορκωτικά μζτρα ι αποκατάςταςθσ είναι αυτά τθσ προςαρμογισ ςτο περιβάλλον ι τθσ πλιρουσ
μεταβολισ και επανίδρυςθσ. Ψζτοιεσ ςυνικωσ είναι οι επιπτϊςεισ που ςυμβαίνουν ςτθ
γεωμορωολογία ωσ μεταβλθτισ του περιβάλλοντοσ δθλ. ςτισ περιπτϊςεισ των λατομικϊν,
μεταλλευτικϊν και γενικά εξορυκτικϊν επεμβάςεων, ςτθν οδοποιία κλπ. Χτισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ
μεταβολι είναι μόνιμθ, μθ αναςτρζψιμθ και ζχει διαχρονικό χαρακτιρα. Χτθν οδοποιία, πχ το
πλείςτον των αρνθτικϊν επεμβάςεων ςτο περιβάλλον είναι τόςο οι εκχωματϊςεισ, όςο και οι
επιχωματϊςεισ που δθμιουργοφνται ςυνικωσ ςτα ανάντθ ι κατάντθ τθσ οδοφ. Επιχωματϊςεισ που
ςυχνά ζχουν μεγάλο μζγεκοσ και οι κλίςεισ γίνονται απαγορευτικζσ για αποκατάςταςθ. Χτα ανάντθ
τα πρανι τθσ οδοφ, αν το πζτρωμα είναι ςυμπαγζσ (βραχϊδεσ) ζχουμε τθ δθμιουργία μεγάλων
κάκετων μετϊπων, ενϊ ςυχνά χαλαρά ευδιάβρωτα υλικά αποκτοφν μεγάλα ανοίγματα.
Γενικϊσ οι επιπτϊςεισ από τθν οδοποιία κφρια από τθν καταςκευι τθσ οδοφ δθμιουργοφν μία
αρνθτικι επίπτωςθ ςτο μακροτοπίο λόγω του γραμμικοφ χαρακτιρα του ζργου.
Σι ςυνικεισ παρεμβάςεισ αποκατάςταςθσ επικεντρϊνονται ςτθ μείωςθ των μετϊπων εκςκαωισ και
ςτισ ωυτεφςεισ των πρανϊν. Σι ωυτεφςεισ των πρανϊν ςτθν οδοποιία ποικίλουν αναλόγωσ του
μεγζκουσ των πρανϊν, των κλίςεων τουσ, των υλικϊν που τα ςυνκζτουν και των κλιματικϊν
ςυνκθκϊν τθσ περιοχισ (φψοσ, βροχι, χιονοπτϊςεισ, κλπ.).
Για τθν καλφτερθ αποκατάςταςθ του περιβάλλοντοσ απαιτείται θ ςφνταξθ Ειδικισ Πελζτθσ
Αρχιτεκτονικι του Ψοπίου που να περιλαμβάνει τθν πλιρθ αναγνϊριςθ του ευρφτερου
περιβάλλοντοσ τθσ οδοφ προκειμζνου τα είδθ που κα επιλεγοφν, οι τρόποι εγκατάςταςθσ και
ςυντιρθςθσ τουσ να είναι προςαρμοςμζνα ςτισ ειδικζσ οικολογικζσ ςυνκικεσ τθσ περιοχισ. Χυχνά
απαιτοφνται πρόςκετα τεχνικά ζργα για ςτακεροποίθςθ των πρανϊν και ειδικόσ ςχεδιαςμόσ των
ωυτεφςεων, ενϊ ςυχνά όταν τα πρανι απαιτοφν προθγοφμενθ ςτακεροποίθςθ και μείωςθ των
διαβρωτικϊν ωαινομζνων εωαρμόηονται οι τεχνικζσ υδροςποράσ.
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2.Αποκατάςταςθ των δρόμων ςτισ εξορυκτικζσ δραςτθριότθτεσ.
Ψα ζργα οδοποιίασ από τθ ωφςθ τουσ δθμιουργοφν επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον με ποικίλουσ
βακμοφσ και ζνταςθ επίπτωςθσ, ανάλογα τθσ κατθγορίασ τθσ οδοφ και των τεχνικϊν τθσ
απαιτιςεων, ανάλογα με το χϊρο και τθν περιοχι που θ οδόσ διζρχεται και ανάλογα με τθ
γεωμορωολογία των εδαωϊν.
Θ ποικιλότθτα αυτι των επιπτϊςεων απαιτεί ζνα μεγάλο αρικμό μζτρων και ζργων αποκατάςταςθσ
που είναι ςχεδόν αδφνατον να καλυωκοφν όλεσ ον περιπτϊςεισ.
Σ καλφτεροσ τρόποσ αποκατάςταςθσ του περιβάλλοντοσ και τθσ προςαρμογισ τθσ οδοφ ςτο
περιβάλλον γίνεται όταν από το πρόωρο ςτάδιο τθσ προμελζτθσ και πριν τθν οριςτικι μελζτθ, θ
οδόσ ζχει προςεκτικά διερευνθκεί από που κα διζλκει, λαμβάνοντασ υπόψθ όλεσ τισ μεταβλθτζσ
του περιβάλλοντοσ.

3.Μείωςθ των επιπτϊςεων ςτο περιβάλλον και τοπίο των δρόμων.
Υροκειμζνου να επιτευχκεί προςαρμογι τθσ οδοφ ςτο περιβάλλον ο γενικόσ κανόνασ που
ακολουκείται είναι θ χάραξθ τθσ προτεινόμενθσ οδοφ να είναι παράλλθλθ προσ τισ ιςοχψείσ
καμπφλεσ.
Χε περιπτϊςεισ με ιδιαίτερεσ κλίςεισ κα πρζπει και για λόγουσ αςωαλείασ οι ακτίνεσ καμπυλότθτοσ
να χαράςςονται με ακτίνα R>50u. και να αποωεφγονται οι πολλοί ελιγμοί ςε μικρό μικοσ, όταν κα
πρζπει να αλλάξουμε υψομετρικι ςτάκμθ.
Αν ςτθν περιοχι υπάρχει υψθλι βλάςτθςθ (δάςοσ ι καμνϊδεισ εκτάςεισ) ωροντίηουμε θ χάραξθ να
διζρχεται δια μζςου τθσ βλαςτιςεωσ, δεδομζνου ότι αυτι ζχει τθν ικανότθτα να απορροωιςει τισ
επιπτϊςεισ τθσ καταςκευισ από πλευράσ αιςκθτικισ επίπτωςθσ.
Πςο μεγαλφτερεσ είναι οι κλίςεισ ςε μια περιοχι, τόςο μικρότερθ είναι και θ ικανότθτα του
χϊρου απορρόφθςθσ - προςαρμογισ μιασ οδοφ. Μεγάλεσ κλίςεισ και απουςία δενδρϊδουσ,
υψθλισ βλαςτιςεωσ αυξάνουν τθν οπτικι επίπτωςθ τθσ οδοφ ςτο περιβάλλον.
Χτισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ καταςκευι τθσ οδοφ ςε επίχωμα δθμιουργεί μικρότερεσ αρνθτικζσ
περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ, αλλά με αυξθμζνο το καταςκευαςτικό κόςτοσ.
Χε ότι αωορά τθν αποκατάςταςθ των πρανϊν είτε των εκχωματϊςεων, είτε των επιχωματϊςεων
αυτι μπορεί να επιτευχκεί με τεχνικζσ ι με ωυτοκομικζσ παρεμβάςεισ ι και με το ςυνδυαςμό των
δφο.
Σι ςυνικεισ τρόποι αποκατάςταςθσ εςτιάηονται ςτθ μείωςθ των κλίςεων των πρανϊν με τθν
καταςκευι βακμίδων (μπακίνεσ), τθν κάλυψθ των πρανϊν με ζδαωοσ και ςτθ ςυνζχεια ωφτευςθ ι
υδροςπορά.
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Υρανι με μεγάλεσ κλίςεισ >25% με κροκαλοπαγζσ υλικό και μεγάλο άνοιγμα παρουςιάηουν
δυςκολίεσ ςτθν αποκατάςταςθ τουσ.
Διάςτρωςθ των πρανϊν αυτϊν με ζδαωοσ και ςε πάχοσ 20 - 40 εκ. και ςτθ ςυνζχεια ςπορά ι
υδροςπορά, χωρίσ προθγοφμενθ μζριμνα για αντιδιαβρωτικι προςταςία ζχουν ςυνικωσ
προβλιματα ιδιαίτερα ςε κλίματα με βροχοπτϊςεισ >600mm.
Χτισ περιπτϊςεισ αυτζσ κα πρζπει και εωόςον εωαρμοςκοφν οι τεχνικζσ τθσ υδροςποράσ να
χρθςιμοποιοφνται τεχνθτά αντιδιαβρωτικά μζςα και υλικά όπωσ αχυροςπορά (ςχετικι επιτυχία),
γεωυωάςματα, jute mattresses, bittuminus, ειδικά πλαςτικά δίκτυα (barracuda) κλπ.
Τλεσ αυτζσ οι τεχνικζσ εγκατάςταςθσ βλαςτιςθσ αυξάνουν ςθμαντικά το κόςτοσ αποκατάςταςθσ,
δεδομζνου ότι για τθ ςυντιρθςθ τουσ οριςμζνα των ειδϊν που εγκακίςτανται απαιτοφν και τθν
εγκατάςταςθ τεχνικισ άρδευςθσ.
Γενικά θ υδροςπορά ςυνιςτάται να εωαρμόηεται ςε πρανι με κλίςεισ >25%, ενϊ τα μίγματα των
ειδϊν βλαςτιςεωσ που κα χρθςιμοποιοφνται κα πρζπει να είναι προςεκτικά επιλεγμζνα, κατά
προτίμθςθ από τα ενδθμικά είδθ τθσ περιοχισ π.χ. αγρωςτϊδθ ι άλλα πολυετι.
Θ ωυτρωτικότθτα των ειδϊν, οι απαιτιςεισ ςυντιρθςθσ, θ αντοχι τουσ ςε ακραίεσ κλιματικζσ
ςυνκικεσ αλλά και ςτισ ειδικζσ ςυνκικεσ μικροπεριβάλλοντοσ που δθμιουργοφνται ςτθν οδό, λόγω
τθσ κυκλοωορίασ των οχθμάτων, όπωσ π.χ. αλλαγι ταχφτθτασ ανζμου, αζρια ρφπανςθ, ςυνκικεσ
tunnel κλπ. και θ ανάμειξθ για ςπορά αγροςτωδϊν πολυετϊν, καμνωδϊν ειδϊν ακόμθ και
δενδρωδϊν είναι μερικά από τα ςτοιχεία που πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ. Ειδικότερα ςτθν
περίπτωςθ εωαρμογισ υδροςποράσ, θ όλθ προπαραςκευι του μίγματοσ των ςπόρων (προ
ωφτρωςθ), του λιπαντικοφ υλικοφ, του ςυγκολλθτικοφ υλικοφ, αλλά και του μθχανικοφ εξοπλιςμοφ
για τθν εκτόξευςθ και εγκατάςταςθ απαιτοφν, ειδικζσ τεχνικζσ γνϊςεισ, και εμπειρία.
Θ υδροςπορά ςυνιςτά μία ςφγχρονθ, αποτελεςματικι μζκοδο αποκατάςταςθσ πρανϊν, με ζντονεσ
κλίςεισ, απαιτεί όμωσ ςοβαρι προπαραςκευι και μελζτθ όλων των ςυνκθκϊν περιβάλλοντοσ,
διαωορετικά οδθγεί ςτθν απϊλεια χρθμάτων και ςτθν αποτυχία τθσ αποκατάςταςθσ.
Θ Υδροςπορά είναι μία ειδικι τεχνικι αποκατάςταςθσ απότομων πρανϊν (κλίςεισ>25%) όπου από
ειδικά οχιματα βυτιοωόρα εκτοξεφεται ςτα πρανι διάλυμα με πίεςθ που το αποτελεί μίγμα ςπόρων
(αγρωςτϊδθ, κάμνοι κλπ.) λιπάςματοσ υδατοδιαλυτοφ και ειδικισ ςυγκολλθτικισ ουςίασ (bitumen)
μαηί με άχυρο ι άλλο οργανικό αποδομοφμενο, υλικό. (coconuts mat).
Εάν θ επιλογι τθσ αποκατάςταςθσ των πρανϊν είναι να γίνει με τεχνθτζσ ωυτεφςεισ, τότε κα πρζπει
να γίνουν οι εξισ διεργαςίεσ:







Διαμόρωωςθ των πρανϊν ϊςτε να ζχουν τουλάχιςτον κλίςθ <25 % (1:4),
Ζλεγχοσ του υλικοφ υποςτρϊματοσ του πρανοφσ για το αν επιτρζπει τθ διάνοιξθ λάκκων,
Υροπαραςκευι ωυτευτικοφ εδάωουσ για πλιρωςθ λάκκων με προςκικθ χθμικϊν
λιπαςμάτων ι χριςθ (slow release fertilizers - tablets- λιπαςμάτων βραδείασ δράςεωσ),
Διάνοιξθ λάκκων με βάκοσ που να ικανοποιεί τθν κάλυψθ του ριηικοφ ςυςτιματοσ των
ωυτϊν των βωλοωφτων (ςακουλάκια) π.χ. (κάμνοι 30-50 εκ. δζνδρα 50 εκ. βάκοσ και πλάτοσ
80 εκ.) και ςτθ ςυνζχεια πλιρωςθ με χϊμα κθπευτικό,
Χε περίπτωςθ εγκατάςταςθσ γυμνορρίηων ωυτϊν π.χ. (ακακίεσ) κα πρζπει ςτα ανάντθ του
ωυτοφ να δθμιουργείται λάκκοσ ςυντθριςεωσ, με το ωυτό να καταλαμβάνει το εξωτερικό
μζροσ του λάκκου,
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Ωποςτφλωςθ - ςτιριξθ των δενδρωδϊν ειδϊν όταν το φψοσ τουσ είναι > 1.5μ. για δφο
τουλάχιςτον ωυτευτικζσ περιόδουσ,
Εγκατάςταςθ αρδευτικοφ ςυςτιματοσ κατά προτίμθςθ ςτάγδθν (drip irrigation),
Χε περιπτϊςεισ ςπορϊν κα πρζπει το υλικό υποςτρϊματοσ να καλυωκεί ςε όλθ τθν
επιωάνεια του πρανοφσ με προπαραςκευαςμζνο και βελτιωμζνο ωυτευτικό (κθπαίο) χϊμα
ςε πάχοσ 20 ζωσ 50 εκ. αναλόγωσ των προσ ςπορά ειδϊν.

Ψζλοσ κα πρζπει να αναπτυχκεί λεπτομερζσ πρόγραμμα παρακολοφκθςθσ και ςυντιρθςθσ των
επιωανειϊν που ζγινε αποκατάςταςθ που να προβλζπει τθν υποςτιριξθ τθσ βλάςτθςθσ μζχρισ ότου
αυτι κα γίνει αυτάρκθσ, ϊςτε να αυτοςυντθρείται.

4. Εξορυκτικζσ εκμεταλλεφςεισ – αποκαταςτάςεισ.
Σι λατομικζσ και ιδιαίτερα οι επιωανειακζσ μεταλλευτικζσ εκμεταλλεφςεισ δθμιουργοφν μόνιμεσ και
μθ αναςτρζψιμεσ επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον ι και αν αποκακίςτανται, αυτό απαιτεί μεγάλουσ
χρόνουσ, αλλά και μεγάλο κόςτοσ. Θ ανάγκθ τθσ εξαγωγισ τθσ εκμεταλλεφςιμθσ φλθσ από βακφτερα
ςτρϊματα του υπεδάωουσ εκ των πραγμάτων υποχρεϊνει τθν αποψίλωςθ και απομάκρυνςθ τθσ
υπάρχουςασ βλάςτθςθσ, του γόνιμου, που ςυχνά είναι ελάχιςτο ςε βάκοσ εδάωουσ, τθ μεταβολι
τθσ ωυςιογραωίασ του χϊρου και τθν προςωρινι αναταραχι τθσ πανίδασ.
Θ εξαγωγι μεγάλων όγκων αδρανϊν ςτείρων υλικϊν και θ προςωρινι ζςτω απόκεςθ τουσ,
δθμιουργεί πρόςκετα περιβαλλοντικά προβλιματα. Ψα ορφγματα που δθμιουργοφνται, θ διακοπι
τθσ ςυνοχισ και ςυνζχειασ του τοπίου και θ μακροχρόνια δράςθ των εκμεταλλεφςεων ςτο χϊρο,
ςυνιςτοφν ςοβαρζσ περιβαλλοντικζσ αναταραχζσ.
Σι ανάγκεσ όμωσ ςε πρϊτεσ φλεσ, που προζρχονται από τθ λατομικι και μεταλλευτικι
δραςτθριότθτα ςτα πλαίςια πάντοτε τθσ ορκολογικισ και όχι λθςτρικισ εκμετάλλευςθσ, παρζχουν
οριςμζνεσ κοινωνικζσ ανοχζσ ζναντι των περιβαλλοντικϊν αυτϊν επιπτϊςεων.
Ξατά το παρελκόν, όταν θ εκμετάλλευςθ δεν είχε περιβαλλοντικοφσ περιοριςμοφσ, και
κατευκφνςεισ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ, θ κζςθ, ζκταςθ και βάκοσ του υλικοφ ιταν οι μόνεσ
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μεταβλθτζσ που προςανατόλιηαν τθν εκμετάλλευςθ. Ψα αδρανι καταλάμβαναν τθν πλθςιζςτερθ
κζςθ απόκεςθσ ωσ τθν οικονομικότερθ λφςθ, χωρίσ ιδιαίτερθ μζριμνα για τισ δθμιουργοφμενεσ
περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ. Ζτςι ςιμερα βλζπουμε ςτθν Ελλάδα να ζχουμε μία αρνθτικι
περιβαλλοντικι εικόνα, ιδιαίτερα εκεί όπου υπιρξαν οι παλαιζσ εκμεταλλεφςεισ. Διορκωτικζσ
περιπτωςιακζσ παρεμβάςεισ μείωςθσ τθσ αρνθτικισ οπτικισ (κφρια επίπτωςθσ) που ζγιναν,
δθμιοφργθςαν μια βραδεία εξελιςςόμενθ επαναωορά τθσ ωφςθσ, αλλά για πολλζσ ακόμα δεκαετίεσ
το ελλθνικό τοπίο κα παρουςιάηει τθν αρνθτικι μαρτυρία τθσ μθ λιψθσ περιβαλλοντικισ ωροντίδασ
κατά το παρελκόν.
Χιμερα θ αποκατάςταςθ τόςο των λατομικϊν κζςεων, όςο και των μεταλλευτικϊν είναι μεν εωικτι
και πάντοτε ςτα πλαίςια του τεχνικοφ και οικονομικοφ δυνατοφ, δεδομζνου ότι οι δυναμικζσ αυτζσ
παρεμβάςεισ ςτο περιβάλλον από τθ ωφςθ τουσ δθμιουργοφν μόνιμθ ι και προςωρινι, αλλά
μακροχρόνια ςχετικά διακοπι των ωυςικϊν διεργαςιϊν.
Βαςικι λοιπόν προχπόκεςθ για τθν αποκατάςταςθ του περιβάλλοντοσ από τισ εξορυκτικζσ
δραςτθριότθτεσ, αποτελεί ο ςχολαςτικόσ και ςυςτθματικόσ ςχεδιαςμόσ των εκμεταλλεφςεων και
εφόςον κα ζχει προθγθκεί θ αυςτθρι μελζτθ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων.
Χτθν περίπτωςθ των εξορυκτικϊν δραςτθριοτιτων, θ διερεφνθςθ εναλλακτικϊν λφςεων κζςθσ τθσ
δραςτθριότθτοσ, εκμθδενίηονται δεδομζνου ότι θ εξόρυξθ λαμβάνει χϊρα εκεί όπου υπάρχει θ
εκμεταλλεφςιμθ ορυκτι φλθ. Εντοφτοισ όμωσ και ςτθν εξορυκτικι εκμετάλλευςθ, διερευνϊνται
εναλλακτικζσ τεχνικζσ λφςεισ όπωσ π.χ. θ υπόγεια ι θ επιωανειακι εξόρυξθ, οι κζςεισ και τα μεγζκθ
των ζργων τθσ αναγκαίασ υποδομισ, οι κζςεισ και οι τρόποι απόκεςθσ των ςτείρων κ.α.
Ψο αντικείμενο όμωσ που χριηει ςοβαρισ περιβαλλοντικισ κεϊρθςθσ, είναι αυτό τθσ μετά τθν
ολοκλιρωςθ τθσ εκμετάλλευςθσ αποκατάςταςθσ.
Χε περιπτϊςεισ εξόρυξθσ υλικϊν όπωσ είναι τα ενεργειακά ορυκτά, π.χ. άνκρακεσ, λιγνίτθσ κλπ.,
όπου θ παρουςία του υλικοφ ςυναντάται κφρια ςε ωυςιογραωικά ομαλζσ περιοχζσ, όπωσ κοιλάδεσ,
αλλουβιακζσ αποκζςεισ, οροπζδια κλπ. και ςυχνά ςε μικρό βάκοσ από τθν επιωάνεια, θ
αποκατάςταςθ ακολουκεί τον ίδιο μθχανικό τρόπο τθσ εξόρυξθσ, αυτόν δθλ. τθσ «εν ςειρά»
αποκατάςταςθσ (strip mining).
Σ χϊροσ επανευρίςκει τθν θρεμία του ςε μικροφσ χρόνουσ, ενϊ οι αποκαταςτακείςεσ επιωάνειεσ
επαναποδίδονται ςτθν αγροτικι κυρίωσ εκμετάλλευςθ.
Χτισ περιοχζσ με ζντονα τα ωυςιογραωικά χαρακτθριςτικά, θ εξόρυξθ δθμιουργεί μεγάλεσ και βακιζσ
αλλοιϊςεισ ςτο περιβάλλον.
Θ αποκατάςταςθ του περιβάλλοντοσ ωσ επανορκωτικοφ μζτρου τθσ παρζμβαςθσ, απαιτεί ζνα
αυςτθρό προγραμματιςμό εργαςιϊν εκμετάλλευςθσ, τθσ προςωρινισ εναπόκεςθσ των ςτείρων, τθσ
επαναωοράσ τουσ ςτα ορφγματα και ςε περαιτζρω παρεμβάςεισ με γεωμεταβολζσ και ωυτεφςεισ
για τθν ολοκλιρωςθ του.
Είναι ςυχνό το ωαινόμενο τθσ αλλαγισ τθσ ωυςιογνωμίασ του περιβάλλοντοσ κατά τθν
αποκατάςταςθ, όταν τα γεωλογικά δεδομζνα τθσ περιοχισ το επιτρζπουν, όπου ςτα ορφγματα αντί
να επανατοποκετθκοφν ςτείρα, μποροφν να μετατραποφν ςε υδατικοφσ ταμιευτιρεσ ι λίμνεσ
αναψυχισ ι τεχνθτοφσ υγροτόπουσ. Ακόμθ, περιοχζσ μεταλλευτικϊν εκμεταλλεφςεων κατά τθν
αποκατάςταςθ τουσ, εωόςον δεν ςυντρζχουν άλλοι απαγορευτικοί περιβαλλοντικοί λόγοι,
μετατρζπονται ςε οικιςτικζσ περιοχζσ ι ςε περιοχζσ υπαίκριασ αναψυχισ και πάρκα.
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Αποκατάςταςθ του περιβάλλοντοσ δε ςθμαίνει υποχρεωτικά και επαναφορά του διαταραγμζνου
χϊρου ςτθν πρωταρχικι κατάςταςθ του. Συχνά «οι οικολογικζσ ηϊνεσ» όπου οι εξορφξεισ
λαμβάνουν χϊρα δεν απαντϊνται ςε ςπάνια ι μοναδικά οικοςυςτιματα, αλλά ςε ςυνικεισ και
ςυχνά υποβακμιςμζνουσ βλαςτθτικοφσ ορόφουσ.
Χυμβαίνει ςυχνά οι περιοχζσ αυτζσ vα είναι οριακζσ περιοχζσ από πλευράσ τφπων και ποιότθτασ
βλαςτιςεωσ, όπωσ π.χ. βραχϊδεισ και αποπλυμζνεσ, εδαωικά πτωχζσ και κλιματικά αωιλόξενεσ
περιοχζσ.
Δε ςθμαίνει λοιπόν αποκατάςταςθ, θ υποχρεωτικι επαναωορά τθσ ωφςθσ ςε ςτάδιο πιο εξελιγμζνο
από εκείνο που παραλιωκθκε. Υρζπει να είναι τουλάχιςτον ίςο με αυτό που υπιρχε και να
παρζχεται θ δυνατότθτα για μια ωυςικι εξελικτικι προοδευτικι πορεία (progressive change). Χτόχοσ
τθσ αποκατάςταςθσ δεν είναι να δθμιουργιςουμε με το πζρασ τθσ δράςθσ ςτιγμιαία δάςθ (instant
forests), αλλά να δθμιουργιςουμε τισ οικολογικζσ προχποκζςεισ εκείνεσ, που όταν θ ωφςθ αωεκεί
ςτο δρόμο τθσ χωρίσ παρεμβολζσ, να βρει τθ δυναμικι τθσ ιςορροπίασ.
Υρζπει να είναι αποτρεπτικι θ παρζμβαςθ, ενϊ ταυτόχρονα είναι και επιςτθμονικά εξεταηόμενο,
εάν κα πρζπει να «εκβιάηουμε» τα πράγματα εκεί που και θ ίδια θ ωφςθ δεν τα αποδζχεται. Υωσ
είναι δυνατόν ςε μια υπαλπικι ηϊνθ εκμετάλλευςθσ κατά τθν αποκατάςταςθ του εξορυκτικοφ
χϊρου, να επιχειροφμε να ιδρφςουμε δάςθ ωυτεφοντασ δζνδρα ι υψθλοφσ κάμνουσ, όταν ο
περιβάλλον χϊροσ και οι βιοκλιματικζσ ςυνκικεσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ ςυντθροφν και ςυχνά
μετά βίασ μία υπαλπικι νανϊδθ καμνϊδθ βλάςτθςθ?
Είναι οικολογικά αλλά και οικονομικά απαράδεκτο, να ςπαταλοφνται πόροι για κάτι που εκ των
πραγμάτων κα ζχει βραχφβια βιωςιμότθτα και δε δθμιουργεί προχποκζςεισ βιϊςιμθσ βιολογικισ
εξζλιξθσ.
Απαιτείται κατά τθ ςφνταξθ των Πελετϊν ςτα κζματα τθσ αποκατάςταςθσ από εξορυκτικζσ
δραςτθριότθτεσ, να επικρατεί θ αντίλθψθ ςτο τι είναι εωικτό και τι οικολογικά αποδεκτό να γίνει.
Δε χρειάηεται μια αιςκθτικι ευαιςκθςία του μελετθτι» για επαναωορά του περιβάλλοντοσ ςε
επίπεδα υπζρβαςθσ που θ ίδια θ ωφςθ δε κα αποδεχκεί, ϊςτε να δθμιουργθκεί ζνασ οικολογικόσ
«παράδειςοσ» μετά τθν εξόρυξθ εκεί που ποτζ δεν είχε προχπάρξει και οφτε θ ωφςθ μόνθ τθσ είχε
τθ δυνατότθτα να δθμιουργιςει. Απαιτείται ζνασ οικολογικόσ ρεαλιςμόσ που να πθγάηει από γνϊςθ
των επιπτϊςεων, γνϊςθ των υωιςτάμενων τεχνικϊν δυνατοτιτων και προπάντων γνϊςθ του
περιβάλλοντοσ και τθσ οικολογικισ δομισ του.
Θ πανίδα, όπωσ είναι αναμενόμενο ςχεδόν ςε όλο τθσ το εφροσ (κθλαςτικά, πτθνά, κλπ.) κατά τθ
διάρκεια τθσ εξόρυξθσ απομακρφνεται. Από τθ ςτιγμι όμωσ που κα δθμιουργιςουμε τισ βαςικζσ
προχποκζςεισ μζςω τθσ αποκατάςταςθσ για τθν επαναωορά τθσ θρεμίασ του ωυςικοφ χϊρου, θ
πανίδα κα επανζλκει με τουσ ρυκμοφσ και τθν ζνταςθ που θ δθμιουργοφμενθ τροωικι αλυςίδα κα
το επιτρζψει.
Χιμερα και ςε αντίκεςθ με το παρελκόν, ζχουμε περιςςότερεσ τεχνολογικζσ γνϊςεισ και
τεχνολογικά μζςα να αναπτφξουμε με ταχφτερουσ ρυκμοφσ και με μεγαλφτερθ επιτυχία τισ
ςυνκικεσ εκείνεσ, ζτςι ϊςτε θ ωφςθ να μπορεί να ξαναβρεί τον εξελικτικό τθσ δρόμο και
αςωαλζςτερα ςε μικρότερουσ χρόνουσ.
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B. Αποκατάςταςθ αποκζςεων των ςτείρων (ορφανζσ αποκζςεισ).
Κων/νοσ Καςςιόσ
Email: ccassios@gmail.com
Θ αποκατάςταςθ των αποκζςεων των ςτείρων κφρια από τισ μεταλλευτικζσ μθ ενεργειακζσ
εκμεταλλεφςεισ και προπάντων από τισ εκμεταλλεφςεισ του παρελκόντοσ (ορωανζσ αποκζςεισ),
ςυνιςτοφν ζνα δφςκολο και ςυχνά χωρίσ τα αναμενόμενα αποτελζςματα ζργο.
Θ κατά το παρελκόν απόκεςθ των ςτείρων ςτουσ πλθςιζςτερουσ χϊρουσ από τθν εκμετάλλευςθ, για
μείωςθ του κόςτουσ μεταωοράσ και κφρια μζςα ςε ρεφματα απορροισ, ζχουν δθμιουργιςει μόνιμεσ
αλλοιϊςεισ ςτο περιβάλλον.
Χυνικωσ τα αδρανι αυτά υλικά με ποικίλθ διαμζτρθςθ εναποτίκεντο χωρίσ καμία μζριμνα για μια
μελλοντικι αποκατάςταςθ. Υαρατθρείται λοιπόν να εμωανίηονται μεγάλα ανοίγματα πρανϊν και με
κλίςεισ που να γίνονται απαγορευτικζσ για κάκε παρζμβαςθ και διόρκωςθ.
Υροκειμζνου λοιπόν να αποκαταςτακοφν παλαιζσ αποκζςεισ ςτείρων απαιτείται:









Ρζα αναδιάταξθ τουσ και μείωςθ των κλίςεων με τθ δθμιουργία βακμίδων,
Επικάλυψθ τουσ με γονιμότερα εδάωθ εωόςον πρόκειται για ςτείρα με ακανόνιςτο
διαμζτρθμα, πάχουσ τουλάχιςτον 30 εκ. κατά τρόπο ϊςτε να μθν παραςφρεται από τα νερά
τθσ απορροισ, ενϊ προςκικθ λιπαςμάτων ευρζωσ ωάςματοσ (μικτό) βοθκάει ςτθν
βελτίωςθ του εδάωουσ,
Χπορζσ ςε πινάκια 0.4 Χ 0.4 μ. ι ωυτεφςεισ ςτθν επιωάνεια τουσ με ωυτά ςε ποικίλουσ
ωυτευτικοφσ ςυνδζςμουσ όπωσ από 0.5 X 0.5 μζχρι 3 X 3μ.,
Ωποβοικθςθ των ωυτεφςεων για τα πρϊτα δφο χρόνια με περιοδικζσ αρδεφςεισ κφρια κατά
τθν ξθρά περίοδο του καλοκαιριοφ,
Ρα ςθμειωκεί ότι ςτα ςτείρα και κφρια αυτά των αςβεςτολικικϊν αποκζςεων και μεγάλθσ
διαμζτρου κατά το κζροσ αναπτφςςονται πολφ υψθλζσ κερμοκραςίεσ ςυχνά > 50 °C,
γεγονόσ που τα κακιςτά εντελϊσ αωιλόξενα για τθν εγκατάςταςθ βλαςτιςεωσ. Χυνεπϊσ
όποια προςπάκεια αποκατάςταςθσ με βλάςτθςθ ςε εδάωθ που επικάκονται ςτα ςτείρα
απαιτοφν και τθ ςχετικι άρδευςθ τουσ τουλάχιςτον ςτα αρχικά ςτάδια (δφο χρόνια),
Χυντιρθςθ και ςυμπλθρωματικζσ καλλιεργθτικζσ παρεμβάςεισ, μζχρισ ότου θ εγκατάςταςθ
τθσ βλαςτιςεωσ ολοκλθρωκεί και αποκτιςει αυτοδυναμία αναπαραγωγισ (αναγζννθςθσ).

Είναι ωανερό ότι για μακρά χρονικι περίοδο τουλάχιςτον πζντε (5) ετϊν δε κα πρζπει οι επιωάνειεσ
που κα αποκαταςτακοφν να διατεκοφν για βοςκι.
Από τθν μζχρι τϊρα εμπειρία που ζχει αποκτθκεί για τθν αποκατάςταςθ των ςτείρων διαπιςτϊκθκε
ότι θ δενδρϊδθσ βλάςτθςθ, ουδζποτε ευδοκιμεί ςε ςτείρα με κοκκομετρικι διάςταςθ > 30 εκ. Σι
κάμνοι, με επιπόλαιο ριηικό ςφςτθμα μποροφν να ςυντθρθκοφν παρότι κατά το κζροσ οι
κερμοκραςίεσ ςε ςτείρα κφρια αςβεςτόλικου όπωσ προαναωζρκθκε ζχουν μία κερμοκραςία που
αγγίηει τουσ 50 °C γεγονόσ που καταςτρζωει πλιρωσ το ριηικό ςφςτθμα.
Υοϊδθ είδθ και αγρωςτϊδθ είναι αυτά που κατ' εξοχιν μποροφν να εγκαταςτακοφν με ςχετικι
επιτυχία και πάντοτε με τισ προχποκζςεισ τθσ ςωςτισ επιλογισ των ειδϊν, τθσ κατάλλθλθσ
προπαραςκευισ του εδάωουσ (λιπάνςεισ κλπ.) και βζβαια τθσ ςχετικισ ςυντιρθςθ τουσ.
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Είδθ βλαςτιςεωσ που ςυμπεριωζρκθκαν μζχρι τϊρα με ςχετικι επιτυχία ςε περιπτϊςεισ
αποκατάςταςθσ ςτείρων ςτθν Ελλάδα είναι:
ΔΕΝΔΑ

ΘΑΜΝΟΙ

ΦΥΤΑ
ΕΡΙΚΑΛΥΨΕΩΣ

Rodinia

Spartium junceum

Carpobrotus edulis

pseudoacacia
(Ψευδοακακία)
Cupressus

(Χπάρτο)

(Πποφηι)

Cistus sp.

Festuca ovinia

arizonica
(Γλαυκό
Ξυπαρίςςι)
Pinus Brutia

(Οαδανιά)

(Φεςτοφκα)

Medicago arborea

Poa nemoralis

(Ψραχεία πεφκθ)
Juniperus

(Πθδικι)
Vitex agnus castus

(Αγιάδα)
Lolium perrenae

phoenicea
(Ξζδροσ)
Eucalyptus

(Ουγαριά)

(Οολιοφμθ)
Hypericum helix

camaldulensis
(Ευκάλυπτοσ)
Nicotiana glauca
(Αγριοκαπνόσ)

(Ωπζρικο)
Hedera Helix
(Ξιςςόσ)

Σ ςχεδιαςμόσ των ωυτεφςεων και θ προςζγγιςθ για μια αιςκθτικι προςαρμογι τουσ ςτο
περιβάλλον, επιβάλλουν να μελετθκεί πριν τθν εγκατάςταςθ οποιαςδιποτε βλαςτιςεωσ ο άμεςοσ
χϊροσ που περιβάλλει τισ αποκζςεισ. Θ ωυςιογραωία του περιβάλλοντοσ χϊρου κα μασ δϊςει τισ
κατευκφνςεισ για τθ νζα μορωολογία που μποροφν να πάρουν οι αποκζςεισ με τθ δθμιουργία
εξάρςεων και υωζςεων, ϊςτε να αποτελοφν τθ ςυνζχεια του υωιςτάμενου ανάγλυωου. Ξατ’
ανάλογο τρόπο θ ςπουδι τθσ υπάρχουςασ βλαςτιςεωσ όχι μόνον από πλευράσ ειδϊν, αλλά και του
τρόπου που αυτι καταλαμβάνει το χϊρο ςχθματικά δθλ. μικρζσ ςυςτάδεσ, μεγάλεσ λόγχμεσ,
ςυδενδρίεσ, κλπ. είναι μερικζσ από τισ ςχεδιαςτικζσ μορωζσ που μποροφν με τθ ςειρά τουσ να
εωαρμοςτοφν και ςτισ προσ αποκατάςταςθ επιωάνειεσ των πρανϊν των αποκζςεων. Ψο ςυχνά
απαντϊμενο «ωαινόμενο» αποκατάςταςθσ των αποκζςεων με ωυτεφςεισ που γίνονται γραμμικά ι
un gordon ςτθν τελικι αιςκθτικι τουσ μορωι, ςυνιςτά εξίςου αιςκθτικι παραωωνία, όταν ο
περιβάλλων χϊροσ ζχει ωυςικι βλάςτθςθ ςε μικρολόγχμεσ με διάκενα και ακανόνιςτα άκρα.
Πία επιτυχισ τεχνικι αποκατάςταςθσ που ζχει κετικά αποτελζςματα ςτθν επιτυχία τθσ βλαςτιςεωσ
και αιςκθτικι προςαρμογι είναι θ τεχνικι «ςάντουιτσ» (Ξαςςιόσ 1989). Ξατ' αυτι κάνουμε άμεςεσ
και ιςχυρζσ ωυτευτικζσ παρεμβάςεισ ςτθν κεωαλι τθσ απόκεςθσ και ςτον πόδα εκεί όπου ζχουμε τθ
δυνατότθτα να τα προςπελάςουμε με μθχανικά μζςα και να ζχουμε προςκικθ ωυτευτικοφ χϊματοσ
με ωυτά μεγαλφτερου μεγζκουσ και ςε λάκκουσ μεγαλφτερων διαςτάςεων!
Χτον ενδιάμεςο χϊρο του πρανοφσ μεταξφ κεωαλισ και πόδα ωυτεφουμε τα επιλεχκζντα είδθ ςε
ακανόνιςτεσ λόχμεσ και ςε μεγάλα ορφγματα που πλθροφνται με καλό ωυτόχωμα, ενϊ τουσ
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ελεφκερουσ χϊρουσ που μεςολαβοφν μεταξφ των ωυτεφςεων τουσ, επικαλφπτουμε με ζδαωοσ μζχρι
30 m που ςτθ ςυνζχεια κάνουμε ςπορζσ με αγρωςτϊδθ είδθ ι εωαρμόηουμε υδροςπορζσ.
Πε τον τρόπο αυτό, εκτόσ τθσ αιςκθτικισ προςαρμογισ προσ τθν ευρφτερθ περιοχι του χϊρου
αποκατάςταςθσ, κα υπάρξει και θ ωυςικι αναγζννθςθ διαχρονικά που κα προκφψει από τα ωυτά
που ωυτεφτθκαν ςτισ λόχμεσ ι μικροςυςτάδεσ με ςπόρουσ που κα εγκαταςτακοφν ςτισ ακάλυπτεσ
ενδιάμεςεσ επιωάνειεσ .

Ψα ςοβαρά προβλιματα που ςυνικωσ προκφπτουν από τισ εν λόγω αποκαταςτάςεισ, προζρχονται
από τθ διάβρωςθ του πρόςκετου εδαωικοφ υποςτρϊματοσ κφρια τα πρϊτα ζτθ, αλλά και από τισ
καλλιεργθτικζσ για τθ ςυντιρθςθ παρεμβάςεισ.
Αν το υλικό των προσ αποκατάςταςθ αποκζςεων δεν είναι κατακερματιςμζνο και κροκαλοπαγζσ,
αλλά είναι αργιλοφχο, όπωσ π.χ. είναι τα βωξιτοχϊματα, τότε κα πρζπει να μθν δθμιουργοφμε ιπιεσ
κλιςεισ ςτα πρανι (1:7, ι 8° ), γιατί αυξάνοντασ τθν επιωάνεια του πρανοφσ προκειμζνου να
μειωκοφν οι κλίςεισ, αυξάνουμε και τθν ζνταςθ των διαβρωτικϊν ωαινομζνων που ςτθν προκειμζνθ
περίπτωςθ επενεργοφν ςε μεγαλφτερεσ επιωάνειεσ.
Χτισ περιπτϊςεισ αυτζσ είναι προτιμότερο τα πρανι να ζχουν εντονότερθ κλίςθ (1:1.3 / 1:1.6 / δθλ.
32°-38°) και οι προςπάκειεσ μασ να επικεντρϊνονται ςτθ διακράτθςθ όςο το δυνατόν περιςςότερων
νερϊν απορροισ ςτθν κεωαλι (κορυωι) τθσ απόκεςθσ, ζτςι ϊςτε να διαποτίηει τθν απόκεςθ χωρίσ
τα νερά να οδθγοφνται ςτα πρανι. Πε τον τρόπο αυτό και θ διάβρωςθ του πρανοφσ μειϊνεται, και
λιγότερα νερά απόπλυςθσ, ςυχνά βεβαρθμζνα ποιοτικά, κα καταλιγουν ςτα ςυλλεκτιρια ρεφματα
που οδθγοφν με τθ ςειρά τουσ ςε μεγαλφτερουσ αποδζκτεσ (ποτάμια) και τελικά ωτάνουν είτε ςτουσ
αγροφσ για άρδευςθ, είτε εκχφνονται ςτθ κάλαςςα με μεγάλα ωορτία ρυπαντϊν από τα
μεταλλεφματα.
Για τθν αποωυγι μεταωοράσ των νερϊν απορροισ των ςτείρων που ςυχνά είναι βεβαρθμζνα με
ρυπαντζσ (βαρζα μζταλλα κλπ.), είναι ςκόπιμο ςτον πόδα του πρανοφσ να καταςκευάηεται ειδικόσ
αφλακασ που να παραλαμβάνει τα νερά απορροισ και να τα κατευκφνει ςε ελεγχόμενο αποδζκτθ
(ρεηερβουάρ), ο οποίοσ με τθ ςειρά του και με τθν εωαρμογι ςφγχρονων τεχνικϊν, κφρια με
υδρόωιλθ βλάςτθςθ, να ωιλτράρει τα βαρζα μζταλλα και να αποδίδει το νερό προσ άρδευςθ χωρίσ
κινδφνουσ.
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Γ. Αποκατάςταςθ περιοχϊν εκμετάλλευςθσ ενεργειακϊν ορυκτϊν.
Κων/νοσ Καςςιόσ
Email: ccassios@gmail.com

Θ αποκατάςταςθ των περιοχϊν όπου λαμβάνουν χϊρο εκμεταλλεφςεισ λιγνιτϊν, αποτελεί μία
υποχρεωτικι ωάςθ τθσ εκμετάλλευςθσ και περιλαμβάνονται ςτουσ υποχρεωτικοφσ
περιβαλλοντικοφσ όρουσ τθσ αδειοδότθςθσ τθσ εκμετάλλευςθσ.
Υαρακάτω δίνονται γενικζσ κατευκφνςεισ αποκατάςταςθσ ανάλογων περιοχϊν, ενϊ περιγράωονται
και οι ειδικζσ ςυνκικεσ όπωσ τουλάχιςτον αυτζσ εμωανίηονται ςτον ελλαδικό χϊρο, λόγω
γεωλογικισ ςφςταςθσ εκεί όπου οι ελλθνικοί λιγνίτεσ εμωανίηονται.
Χε αντίκεςθ με πολλζσ άλλεσ χϊρεσ όπου τα λιγνιτικά ςτρϊματα εμωανίηονται ςχεδόν επιωανειακά
(Ξαναδάσ, Ρ. Αωρικι, Αμερικι κλπ.) ςτθ χϊρα μασ οι λιγνίτεσ εξορφςςονται από μεγάλα βάκθ >
70μ., ενϊ παρουςιάηουν μία μεγάλθ ποικιλότθτα ςτθν ποιοτικι τουσ ςφςταςθ (κερμικι ικανότθτα)
γεγονόσ που απαιτεί ανάμειξθ του λιγνίτθ από πολλά μζτωπα διαωόρων ποιοτιτων, κάτι που
ςυνθγορεί ςτθν ταυτόχρονθ και ςε πολλά επίπεδα ι μζτωπα εκμετάλλευςθ.
Χτα λιγνιτικά πεδία, θ αποκατάςταςθ που απαιτείται για το περιβάλλον περιλαμβάνει: α) τουσ
χϊρουσ των εξωτερικϊν αποκζςεων, β) τουσ χϊρουσ εξόρυξθσ εωόςον δεν υπάρχει θ δυνατότθτα
επαναπλιρωςθσ και γ) τισ εςωτερικζσ αποκζςεισ που προκφπτουν από τθν επαναπλιρωςθ των
εκςκαωϊν.
Εκτόσ όμωσ των επιπτϊςεων που δθμιουργοφνται ςτισ κζςεισ εξόρυξθσ, οι ανάγκεσ διακίνθςθσ και
μεταωοράσ του λιγνίτθ για τουσ κερμικοφσ ςτακμοφσ, απαιτεί τθν ανάπτυξθ εκτεταμζνου δικτφου
δρόμων και ταινιόδρομων που ςυχνά αναπτφςςονται ςε πολλά χιλιόμετρα δθμιουργϊντασ ζτςι
πρόςκετεσ επιπτϊςεισ.
Θ θμεριςια κίνθςθ των βαρζων οχθμάτων μεταωοράσ για τθ διακίνθςθ των μεγάλων ποςοτιτων
λιγνίτθ, επιβαρφνουν ακόμα το περιβάλλον με το κόρυβο, αλλά και τθ ςκόνθ ςτα λιγνιτικά πεδία.
Πία άλλθ ςοβαρι επίπτωςθ που προκφπτει από τισ εξορφξεισ λιγνίτθ είναι θ ςθμαντικι μείωςθ τθσ
ςτάκμθσ των υδροωόρων οριηόντων και τθσ ανάγκθσ άντλθςθσ και απόρριψθσ μεγάλων όγκων
νεροφ που ςτθν πλειονότθτα του είναι αρκετά βεβαρθμζνο με ρυπαντζσ και δεν είναι κατάλλθλο για
χριςθ πριν ι κακαριςκεί.
Υαρατθρείται λοιπόν μια ςχεδόν ολοκλθρωτικι αλλοίωςθ του περιβάλλοντοσ από τισ εξορυκτικζσ
αυτζσ δραςτθριότθτεσ, που οι επιπτϊςεισ ςτο ωυςικό και ανκρωπογενζσ περιβάλλον είναι
ςθμαντικζσ.
Για λόγουσ οικονομίασ τθσ μεταωοράσ του λιγνίτθ, οι κερμικζσ μονάδεσ παραγωγισ θλεκτρικισ
ενζργειασ εγκακίςτανται ςυνικωσ ςτον ίδιο χϊρο, όπου και θ ηϊνθ εξόρυξθσ. Ζτςι προςτίκενται
ακροιςτικά ςτθν περιοχι και όλεσ οι αρνθτικζσ επιπτϊςεισ και κφρια αυτζσ με τθν αζρια επιβάρυνςθ
που προκαλοφν τα κερμικά εργοςτάςια.
Είναι κατά ςυνζπεια πολυδιάςτατο, δφςκολο και ςυχνά ελλιπζσ το πρόγραμμα τθσ αποκατάςταςθσ
του περιβάλλοντοσ των λιγνιτικϊν πεδίων ςτον ελλθνικό χϊρο. Σι ςυςςωρευμζνεσ ςυνζπειεσ
233

αλλοίωςθσ του περιβάλλοντοσ από τισ εκμεταλλεφςεισ των προθγοφμενων δεκαετιϊν, επιδεινϊνουν
ακόμα περιςςότερο τα προβλιματα. Ψισ τελευταίεσ δεκαετίεσ θ ΔΕΘ, ο κφριοσ ωορζασ
εκμετάλλευςθσ των λιγνιτϊν για παραγωγι ενζργειασ, εωαρμόηει ζνα ςυςτθματικό ζργο
αποκατάςταςθσ και ςτα τρία μεγάλα λιγνιτικά πεδία εκμεταλλεφςεων δθλ. Υτολεμαΐδασ, Αμυνταίου
και Πεγαλόπολθσ. Ψο άλλο μζτωπο του Αλιβερίου, ιδθ ζχει κλείςει τον κφκλο του και θ
αποκατάςταςθ ςε πολλζσ περιοχζσ ζχει ολοκλθρωκεί με τθν επαναωορά των ςτείρων ςτα παλαιά
ορφγματα και τθν επανακαλλιζργεια των εκτάςεων για γεωργικι χριςθ. Ψα τμιματα που ζχουν
εναπομείνει, τα πλζον δφςκολα για αποκατάςταςθ, επαναμελετϊνται και γίνεται μια προςπάκεια
αξιοποίθςθσ όλθ τθσ μζχρι τοφδε αποκτθκείςασ εμπειρίασ, αλλά και τθσ εωαρμογισ ςφγχρονων
τεχνολογιϊν αποκατάςταςθσ.
Ειδικότερα, θ αποκατάςταςθ των εξωτερικϊν αποκζςεων και εδϊ αναωερόμαςτε ςε τεράςτιεσ
ποςότθτεσ ςτείρων υλικϊν, που υπζρκεινται των λιγνιτικϊν διαςτρϊςεων και που θ εναπόκεςθ τουσ
απαιτεί τθν κατάλθψθ πρόςκετων εκτάςεων, ςυχνά γεωργικϊν και μάλιςτα με ικανοποιθτικι
παραγωγικότθτα, αρχίηει εωόςον ζχει ολοκλθρωκεί θ αποκάλυψθ των λιγνιτϊν.
Σι εξωτερικζσ αποκζςεισ δθμιουργοφν μία νζα ωυςιογραωία ςτο χϊρο δεδομζνου ότι αωοροφν τθ
δθμιουργία εξάρςεων που το φψοσ τουσ ποικίλει και είναι πολλαπλάςιο των 17 μζτρων φψουσ, που
κακορίηεται κάκε ωορά από αυτό που μπορεί να ωτάςει θ απόκεςθ από τουσ αποκζτεσ (draglines).
Εδϊ επιβάλλεται ο ζγκαιροσ ςχεδιαςμόσ τθσ κατεφκυνςθσ και του φψουσ τθσ απόκεςθσ,
προκειμζνου να αντιμετωπιςκοφν ζμμεςεσ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ ςτο μζλλον από τθ
δθμιουργία δυςμενϊν για τθν περιοχι μικρο κλιματικϊν ςυνκθκϊν. Αυτό κφρια ςυμβαίνει με τισ
κατευκφνςεισ, εντάςεισ και κερμοκραςίεσ των τοπικϊν και παρεδάωιων αζριων μαηϊν (ανζμων)
που οι νζεσ εξάρςεισ (αποκζςεισ) και υωζςεισ (ορφγματα) που δθμιουργοφνται τεχνθτά επθρεάηουν
άμεςα το μικρο περιβάλλον.
Πε τθν εωαρμογι ςφγχρονων ςχεδιαςτικϊν τεχνολογιϊν όπωσ τθν ΓΧΥ (GIS), των τθλεπιςκοπικϊν
μεκόδων και υπολογιςτικϊν τεχνικϊν προγραμμάτων, όπωσ ERDAS, INTRISI κλπ. και με τθν
αξιοποίθςθ των πλθροωοριϊν τθσ μικρό μετεωρολογίασ, μποροφμε να ςχεδιάςουμε τθν
κατεφκυνςθ και φψοσ και διαςτάςεισ τθσ απόκεςθσ, ζτςι ϊςτε να μθ δθμιουργοφνται μελλοντικζσ
τοπο κλιματικζσ μεταβολζσ.
Ψθν διαμόρωωςθ των εξωτερικϊν αποκζςεων, ϊςτε να ςτακεροποιθκοφν οι κλίςεισ των πρανϊν και
θ δθμιουργία επίπεδων πλατειϊν, ακολουκεί το ςτάδιο τθσ επικάλυψθσ με ζδαωοσ εωόςον
πρόκειται να γίνουν υδροςπορζσ. Διαωορετικά και εωόςον το υλικό των αποκζςεων το επιτρζπει,
φςτερα από εδαωολογικι ανάλυςθ, γίνονται απ' ευκείασ οι ωυτοκομικζσ εργαςίεσ ςτα ςτείρα.
Χυνικωσ αυτζσ περιλαμβάνουν ωυτεφςεισ πρόςκοπων και εδαωοςυγκρατθτικϊν ειδϊν ι και ακόμα
δενδρωδϊν ειδϊν μικροφ και μεςαίου μεγζκουσ. Θ ωφτευςθ μπορεί να γίνει ςε λάκκουσ με
μθχανικά μζςα (τρυπάνια, tractors με auger) ι από bouldozers. Θ προςκικθ, βελτιωμζνου εδάωουσ
με λιπάςματα ι ςε μίξθ με λιγνιτοχϊματα ςτουσ λάκκουσ ωφτευςθσ ςυμβάλλει ςτθν επιτυχία των
ωυτεφςεων. Χυχνά άρδευςθ για δφο τουλάχιςτον ωυτευτικζσ περιόδουσ βοθκάει τα νζα ωυτά να
εγκαταςτακοφν με αςωάλεια και εξαςωαλίηει τθν επιτυχία τουσ.
Δαςικά κυρίωσ είδθ που μζχρι τϊρα ζχουν δείξει ικανοποιθτικά αποτελζςματα εγκατάςταςθσ ςε
αποκζςεισ είναι: θ Ακακία (Robinia pseudoacacia), θ Παφρθ Υεφκθ (Pinus nigra), το Γλαυκό
Ξυπαρίςςι (Cupressus Arizonica), το Χπάρτο (Spartium Junceum), θ Ξαηουαρίνθ (Casuarina
Equisetifolia) και ο Ευκάλυπτοσ (Eucalyptus camaldulensis).
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Χτθν περιοχι Κωκνία τθσ Πεγαλόπολθσ, ωυτεφςεισ ςε εξωτερικζσ αποκζςεισ που ζγιναν πριν από
τριάντα χρόνια και χωρίσ ιδιαίτερεσ γνϊςεισ για τθ ςυμπεριωορά των ειδϊν, ζδειξαν μία μεγάλθ
ανάπτυξθ. Ψα είδθ αυτά κουκουνάρια, πεφκθ τραχεία, γλαυκό κυπαρίςςι, ωλαμουριά, ελάτθ και
πολλά οπωροωόρα (κεραςιζσ, καρυδιζσ, αμυγδαλιζσ) ζτυχαν ειδικισ περιποίθςθσ δίκθν arboretum
και αποτελοφν ικανοφσ μάρτυρεσ για τθ ςυμπεριωορά των ειδϊν ςτισ περιοχζσ αποκατάςταςθσ.
Ωδροςπορζσ με αγρωςτϊδθ και κάμνουσ, αλλά και ωυτεφςεισ ςτθν περιοχι των ανατολικϊν
εξωτερικϊν αποκζςεων Πεγαλόπολθσ που ζγιναν πριν από ζτθ ζδειξαν πολφ ικανοποιθτικι
ανάπτυξθ, δεδομζνου ότι είχε προςτεκεί και ςτάγδθν άρδευςθ.
Γενικά θ αποκατάςταςθ εξωτερικϊν αποκζςεων ςτα λιγνιτικά πεδία, εωόςον προθγθκεί ςωςτι
διαμόρωωςθ των πρανϊν (κλίςεισ 1:5 τουλάχιςτον) και ακολουκθκεί θ ςωςτι επιλογι ειδϊν και
εγκατάςταςθσ τουσ, ζχει πολλζσ δυνατότθτεσ επιτυχίασ. Χτισ πλατείεσ των αποκζςεων που είναι
επίπεδεσ μποροφν με ελάχιςτθ προςκικθ λιπαςμάτων και λιγνιτοχϊματοσ να γίνουν γεωργικζσ αλλά
και δενδροκομικζσ καλλιζργειεσ.
Εωόςον μάλιςτα μπορεί να εξαςωαλιςτεί και θ άρδευςθ τουσ, οι εκτάςεισ αυτζσ μποροφν εφκολα να
αποδοκοφν ςτθ γεωργία με επιτυχία. Απαιτείται θ περιοδικι παρακολοφκθςθ τθσ απόδοςθ τουσ,
δεδομζνου ότι μετά τθν πάροδο οριςμζνων ετϊν π.χ. 5 - 7 εωόςον δεν ζχουν επαρκϊσ αναπτφξει
ςυνεκτικζσ εδαωικζσ δομζσ, εξαντλοφνται και χριηουν αγρανάπαυςθσ και χλωρισ λίπανςθσ. Είναι
αποδεκτό διεκνϊσ ότι θ αποκατάςταςθ των εξωτερικϊν αποκζςεων δε ςθμαίνει και τθ μετατροπι
τουσ υποχρεωτικά ςε γεωργικζσ, ι δαςικζσ εκτάςεισ ι βοςκότοπουσ. Αν οι κοινωνικζσ και
πολιτιςτικζσ απαιτιςεισ τθσ περιοχισ επζμβαςθσ ζχουν τθν ανάγκθ χϊρων για τθν ανάπτυξθ άλλων
δραςτθριοτιτων και οι εκτάςεισ των αποκζςεων προςωζρονται για τθ δθμιουργία πάρκων
αναψυχισ, γθπζδων, πολιτιςτικϊν κζντρων, χϊρων ακλοπαιδιϊν κ.α., τότε εκχωροφνται για τουσ
ςκοποφσ αυτοφσ.
Χτθ Γερμανία, περιοχι τθσ Ξολωνίασ, οι εξωτερικζσ αποκζςεισ κατά τθν αποκατάςταςθ τουσ,
μετατρζπονται ςε πολιτιςτικά, εκπαιδευτικά, οικολογικά πάρκα που ζχουν τφχει μεγάλθσ κοινωνικισ
αποδοχισ. Ψο πολφκεντρο ςτθν περιοχι Υτολεμαΐδασ, το πάρκο εξωτερικισ ανατολικισ απόκεςθσ
Πεγαλόπολθσ, είναι μερικά επιτυχθμζνα παραδείγματα αποκατάςταςθσ εξωτερικϊν αποκζςεων και
ςτθν Ελλάδα με χριςεισ άλλεσ από αυτζσ των αγροτικϊν. Ψα ορφγματα (εκςκαωζσ), εωόςον δεν
αποτελζςουν χϊρουσ εςωτερικϊν αποκζςεων, δθμιουργοφν ςοβαρά περιβαλλοντικά προβλιματα.
Θ ζκταςθ τουσ που ποικίλει από μερικζσ δεκάδεσ εκτάρια μζχρι εκατοντάδεσ, το βάκοσ τουσ που
ςυχνά ξεπερνάει τα ΛΣΣ μ., θ επαωι τουσ με τον υδροωόρο ορίηοντα αν αυτόσ δεν ζχει κατζβει,
είναι μερικά από τα προβλιματα, ενϊ ςυχνά τα κατακόρυωα πρανι τουσ δθμιουργοφν μεγάλεσ
δυςκολίεσ ςτθν αποκατάςταςθ τουσ. Ξυρίωσ το πρόβλθμα το ςυναντάμε ςτισ παλαιότερεσ
εκμεταλλεφςεισ, όταν θ αποκατάςταςθ του περιβάλλοντοσ δεν αποτελοφςε αντικείμενο ςπουδισ
από τθν αρχι του ςχεδιαςμοφ των εκμεταλλεφςεων.
Σ πλζον ςυνικθσ τρόποσ αντιμετϊπιςθσ τουσ είναι θ μετατροπι των ορυγμάτων αυτϊν ςε
κλειςτοφσ υδάτινουσ χϊρουσ (λίμνεσ) και ςταδιακά θ μετατροπι τουσ ςε υγροτόπουσ.
Αυτι είναι μία εφκολθ και ίςωσ λιγότερο δαπανθρι λφςθ που μπορεί να βελτιϊςει το περιβάλλον,
όταν θ πλιρωςθ του ορφγματοσ με νερό και θ ςυντιρθςθ αργότερα ςυνεχιςτεί. Βραχυπρόκεςμα, θ
προςκικθ υδάτινθσ επιωάνειασ μερικϊν χιλιάδων ςτρεμμάτων ςτθν περιοχι κα δθμιουργιςει τοπο
κλιματικζσ αλλαγζσ (κερμοκραςίεσ, υγραςία κλπ.), μακροχρόνια όμωσ προςκζτει ειδικό χαρακτιρα
ςτο τοπίο, ενϊ πολλαπλαςιάηει τα είδθ πανίδασ και αυξάνει τθ βιοποικιλότθτα τθσ περιοχισ.
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Θ μετατροπι των ορυγμάτων ςε χϊρουσ που να μποροφν να δεχκοφν τα αςτικά απορρίμματα
(ΧΩΨΑ) ζχει εωαρμοςκεί ςε πολλζσ χϊρεσ. Υροχποκζτει όμωσ τθν ίδια ςοβαρι μελζτθ, ζρευνα και
τιρθςθ των προδιαγραωϊν αςωαλείασ που απαιτοφν και οι λοιπζσ ΧΩΨΑ που ιδρφονται. Πάλιςτα
για τθν περίπτωςθ ςε χϊρουσ των ορυγμάτων απαιτείται μεγαλφτερθ προςοχι, δεδομζνου ότι οι
πυκμζνεσ τουσ βρίςκονται πλθςίον των υδροωορζων και οι κίνδυνοι μόλυνςθσ είναι μεγάλοι αν δεν
λθωκοφν όλα εκείνα τα μζτρα αςωαλείασ για τθν ςυγκζντρωςθ και απομάκρυνςθ των leachates.
Χτον κατωτζρω πίνακα δίνεται μία ςυγκριτικι εικόνα τθσ ποιότθτασ των leachates και αυτισ των
αποβλιτων για μερικζσ κρίςιμεσ μεταβλθτζσ τθσ που κρίνονται ςθμαντικζσ όπωσ:
Μεταβλθτζσ

Leachate

Ακατζργαςτα απόβλθτα

ΦΘ

4,9-8,4

6,8-7,5

COD

246-75000

72-1500

Clorine

116-2096

30-79

Nitrogen

0,2-1106

1,6-33 ;

Cadmiun

0,003-17

0,004-0,016

Total chrome

0,03-0,78

0,05-0,13

Copper

0,03-0,75

0,03-0,11

Total iron

2,0-1000

0,35-5,6

Χθμαντικι εμωανίηεται θ διαωορά ςτθ Χθμικι Ηιτθςθ Σξυγόνου (COD), όπωσ και ςτα βαρζα
μζταλλα.
Γίνεται αντιλθπτό ότι δεν είναι δυνατόν ςιμερα να χρθςιμοποιοφνται τα ορφγματα των ορυχείων ωσ
απλοί υποδοχείσ των αςτικϊν απορριμμάτων (περίπτωςθ των ορυχείων Υτολεμαΐδασ), χωρίσ να
λαμβάνονται όλα τα αναγκαία τεχνικά μζτρα διαςωάλιςθσ τθσ ποιότθτασ του περιβάλλοντοσ.
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Θ περίπτωςθ τθσ διαμόρωωςθσ των ορυγμάτων ςε χϊρουσ, όπου οι δραςτθριότθτεσ που προκαλοφν
οχλιςεισ άλλου τφπου μποροφν να εγκαταςτακοφν και να λειτουργιςουν εκεί, ςυνιςτοφν
εναλλακτικοφσ τρόπουσ αποκατάςταςθσ τουσ π.χ. θ μετατροπι τουσ ςε πίςτεσ αγϊνων μθχανικϊν
μζςων (αυτοκινιτων, μοτοςικλετϊν κλπ
Σ ςυνδυαςμόσ μερικισ επαναωοράσ των ςτείρων ςτα ορφγματα, ςυνιςτά μία άλλθ εναλλακτικι
αποκατάςταςθ με τθ δθμιουργία γεωργικϊν εκτάςεων ςτισ υωζςεισ και δαςικϊν ωυτειϊν ςτισ
εξάρςεισ των αποκζςεων. Θ πλιρθσ επαναωορά και κάλυψθ των ορυγμάτων με ςτείρα, ςυνιςτά
εςωτερικι απόκεςθ που μπορεί να αποκαταςτακεί με εγκατάςταςθ βλαςτιςεωσ ευκολότερα.
Αποτελεί όμωσ προχπόκεςθ για όλεσ τισ περιπτϊςεισ αποκατάςταςθσ, τόςο των ορυγμάτων όςο και
των εςωτερικϊν αποκζςεων, θ μελζτθ τθσ μεταωοράσ και του κακαριςμοφ των νερϊν απορροισ τα
οποία ςυνικωσ μεταωζρουν ςοβαρά ωορτία λιγνιτικοφ διαλυμζνου υλικοφ και προκαλοφν, αν δεν
κακαριςκοφν με διαδοχικζσ λίμνεσ κακιηιςεωσ, επιπτϊςεισ ςτουσ περαιτζρω αποδζκτεσ, όπωσ
ποταμοί, ρεφματα, αρδευόμενεσ εκτάςεισ.

237

Δ. Θ φυτοκάλυψθ των διαταραγμζνων εδαφϊν
Δθμιτρθσ Αλιφραγκισ
Email: dalifrag@for.auth.gr
Θ άριςτθ ςτρατθγικι αποκατάςταςθσ ενόσ διαταραγμζνου εδάωουσ εξαρτάται από τθ ωφςθ και τισ
ιδιότθτζσ του, τα χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ, τισ κλιματικζσ ςυνκικεσ, τισ ςυνκικεσ υγραςίασ του
εδάωουσ, τθν ζκταςθ τθσ περιοχισ, κακϊσ και από τουσ πόρουσ και τα μζςα που χρθςιμοποιοφνται
για το ςκοπό αυτό.
Ξατά τθ ωυτοκάλυψθ μιασ περιοχισ χρθςιμοποιοφνται πολλζσ ωορζσ διάωορα υλικά τα οποία
κατατάςςονται ςτθν κατθγορία των εδαωοβελτιωτικϊν. Ψο είδοσ του εδαωοβελτιωτικοφ που
χρθςιμοποιείται κάκε ωορά, εξαρτάται από το είδοσ του προσ αποκατάςταςθ διαταραγμζνου
εδάωουσ. Για παράδειγμα άλλα εδαωοβελτιωτικά χρθςιμοποιοφνται ςτθν αποκατάςταςθ των
ρυπαςμζνων από τθ μεταλλευτικι δραςτθριότθτα ρυπαςμζνων εδαωϊν, και άλλα ςτθν
αποκατάςταςθ των λατομικϊν περιοχϊν. Χθμαντικό ρόλο ςτθν επιτυχία τθσ αποκατάςταςθσ παίηει θ
επιλογι του κατάλλθλου εδαωοβελτιωτικοφ.
Ψα γενικά κριτιρια με τα οποία ζνα υλικό μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ εδαωοβελτιωτικό είναι:



θ ικανότθτα ενόσ υλικοφ να ενιςχφςει τθν παραγωγικότθτα του εδάφουσ και
να μθν παρουςιάηει αρνθτικζσ ι επιβλαβείσ επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον

Θ επιλογι του κατάλλθλου εδαωοβελτιωτικοφ υλικοφ για τθν αποκατάςταςθ των εδαωϊν ςε
μεταλλευτικοφσ χϊρουσ, επιπλζον ςτθρίηεται ςε οριςμζνεσ αρχζσ όπωσ:












να προλαμβάνει ι να μειϊνει τθν ζκπλυςθ του μετάλλου,
να μθν είναι τοξικό ςτα φυτά και ςτα ηϊα,
να αντιδρά εφκολα με τα μζταλλα,
θ αντίδραςθ μεταξφ του μετάλλου και του εδαφοβελτιωτικοφ να μθν είναι αντιςτρεπτι,
θ επίδραςθ να διαρκεί για μεγάλο χρονικό διάςτθμα,
θ εφαρμογι του ςε ςυνκικεσ υπαίκρου να είναι εφκολθ,
να μθ μεταβάλλει ςθμαντικζσ ιδιότθτεσ του εδάφουσ, όπωσ τθ δομι και τθ γονιμότθτα,
να είναι ςυμβατό με τα χρθςιμοποιοφμενα φυτικά είδθ που πρόκειται να χρθςιμοποιθκοφν
ςτθν φυτοκάλυψθ,
να είναι κατάλλθλο για διάφορουσ ρφπουσ,
θ χρθςιμοποίθςι του να είναι ςυμβατι με τουσ ςχετικοφσ Νόμουσ και τισ ςχετικζσ διατάξεισ,
να είναι φκθνό και εφκολα διακζςιμο.

Ψα διάωορα εδαωοβελτιωτικά μποροφν κατατάςςονται ςε δφο κφριεσ ομάδεσ ιτοι:




Εδαφοβελτιωτικά που μεταβάλλουν τουσ αβιοτικοφσ παράγοντεσ των διαταραγμζνων
εδαφϊν. τθν περίπτωςθ αυτι επιλζγονται κάποια πρόςκετα εδαφοβελτιωτικά που
μεταβάλλουν οριςμζνεσ φυςικζσ διεργαςίεσ ι μεταβάλλουν, μζςω διαφόρων αντιδράςεων,
τθ ςυγκζντρωςθ των διαφόρων ςτοιχείων ςτο ζδαφοσ ι ςτο εδαφικό διάλυμα. Θ διαδικαςία
αυτι απαιτεί ςυνικωσ μεγάλο χρόνο.
Εδαφοβελτιωτικά που μεταβάλλουν διάφορουσ βιοτικοφσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν
ανάπτυξθ των οργανιςμϊν, όπωσ για παράδειγμα τθ ςυγκζντρωςθ των βαςικϊν κρεπτικϊν
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ςτοιχείων για τθν ανάπτυξθ των φυτϊν, βελτιϊνουν τισ ςυνκικεσ αεριςμοφ, μειϊνουν τθ
ςυγκζντρωςθ των βιοδιακζςιμων μορφϊν βαρζων μετάλλων και μεταλλοειδϊν βελτιϊνουν
τθ ποςότθτα του διακζςιμου νεροφ κα.
Ψα πρόςκετα υλικά που χρθςιμοποιοφνται ωσ βελτιωτικά πρζπει να περιζχουν ι να προςτίκενται ςε
αυτά και τα βαςικά κρεπτικά ςτοιχεία για τθν ανάπτυξθ των ωυτϊν, όπωσ άηωτο, ωϊςωοροσ και
κάλιο.

Εδαφοβελτιωτικά κατάλλθλα για τθν φυτο αποκατάςταςθ των ρυπαςμζνων από τθ μεταλλευτικι
δραςτθριότθτα
Ωλικά που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για το ςκοπό αυτόν είναι:













διάφορα παραπροϊόντα χαλυβουργίασ, πλοφςια ςε οξείδια του Fe, Mn και Al,
οι ηεόλικοι,
τα ρινίςματα μεταλλικοφ ςιδιρου (Fe0),
τα οξείδια του ςιδιρου,
εδάφθ πλοφςια ςε οξείδια του ςιδιρου, όπωσ είναι τα Oxisols,
θ κόκκινθ λάςπθ5 που προκφπτει από τθν επεξεργαςία του βωξίτθ και θ αλλουμίνα,
υλικά πλοφςια ςε μαγγάνιο και οξείδια του μαγγανίου,
ο ενεργόσ άνκρακασ,
ιονταλλακτικζσ ρθτίνεσ κακϊσ και άλλα υλικά που ζχουν τθν ικανότθτα προςρόφθςθσ
ανιόντων,
ορυκτά τθσ αργίλου, όπωσ ιλλίτθσ, καολινίτθ, αιματίτθσ και άςτριοι,
ο λιγνίτθσ και θ οργανικι CaCO3 και Ca(OH)2,
Φωςφορικά άλατα.

Διάωορα παραπροϊόντα, όπωσ αυτά που προκφπτουν από τθν γεωργία, τθ βιομθχανία, τα αςτικά
απόβλθτα, τθν καφςθ του λιγνίτθ, τα εργοςτάςια χάρτου κα μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθ
βελτίωςθ των ςυνκθκϊν ςτα διαταραγμζνα εδάωθ.
Για τθν αφξθςθ τθσ περιεκτικότθτασ του εδάωουσ ςε οργανικι ουςία κατάλλθλα κεωροφνται τα
παρακάτω υλικά:






θ ιλφσ των βιολογικϊν κακαριςμϊν ςε ποςότθτα μικρότερθ από 12 ton/ha,
οι κομπόςτεσ (compost),
θ τφρφθ, ο λεοναρντίτθσ6, και ο επεξεργαςμζνοσ λιγνίτθσ,
γεωργικά υπολείμματα (άχυρο, πριονίδι, ριηοφλοιόσ, υπολείμματα από καλλιζργειεσ
βαμβακιοφ ξυλοτεμαχίδια κα),
εμπλουτιςμζνα με γαιοςκϊλθκεσ οργανικά υλικά κα.

5

Θ κόκκινθ λάςπθ (red muds) είναι παραπροϊόν των εργοςταςίων επεξεργαςίασ του βωξίτθ. Ψο υλικό αυτό
είναι πλοφςιο ςε οξείδια των Al/Fe.
6

Σ λεοναρντίτθσ (leonardite) είναι μια ωυςικι μορωι ωυςικϊν χουμικϊν οργανικϊν ουςιϊν με μεγάλθ
περιεκτικότθτα ςε άνκρακα και, με ευρεία χριςθ. Χυνικωσ εντοπίηεται μεταξφ των ςτρωμάτων αργίλου ςε
περιοχζσ που εξορφςςεται ο λιγνίτθσ και τφρωθ
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Ε. Τεχνικι ταχείασ εκτίμθςθσ δυνατότθτασ αποκατάςταςθσ αποκζςεων

Κων/νοσ Καςςιόσ
Email: ccassios@gmail.com

Θ αποκατάςταςθ του τοπίου και περιβάλλοντοσ από τισ επιωανειακζσ μεταλλευτικζσ
δραςτθριότθτεσ ςυνιςτά μία πολφπλευρθ, πολυδάπανθ και πολφχρονθ προςπάκεια που πάντοτε
δεν οδθγεί και ςτα αναμενόμενα αποτελζςματα τθσ πλιρουσ αποκατάςταςθσ.
Είναι πολφ λίγεσ εκείνεσ των περιπτϊςεων που θ αποκατάςταςθ ςε επιωανειακζσ εξορυκτικζσ
περιοχζσ ζχουν ξαναβρεί τθν πλιρθ οικολογικι τουσ εναρμόνιςθ με ίδιεσ ςυνκικεσ με αυτζσ του
άμεςου και μθ κιγζντοσ περιβάλλοντοσ.
Σι λόγοι είναι γνωςτοί και πολλοί.
Θ πλιρθσ μεταβολι τθσ ωυςιογραωίασ και τθσ γεωλογίασ του χϊρου των εξορφξεων, θ
διαωοροποίθςθ των αδρανϊν υλικϊν ςε μεγζκθ, όγκουσ, ςφςταςθ αλλά και τρόπουσ απόκεςθσ,
είναι μερικζσ από τισ κφριεσ αντικειμενικζσ δυςχζρειεσ ςτθν πλιρθ αποκατάςταςθ του χϊρου.
Είναι όμωσ πολλζσ εκείνεσ των περιπτϊςεων όπου δυναμικζσ τεχνολογικζσ παρεμβάςεισ ζχουν
δθμιουργιςει κατάλλθλεσ προχποκζςεισ για επαναωορά και προςαρμογι τθσ αποκατάςταςθσ.
Σι περιοχζσ των παρεμβάςεων αποκατάςταςθσ ςτισ μεταλλευτικζσ κυρίωσ εκμεταλλεφςεισ,
βρίςκονται ςε ποικίλεσ «ςτακμικζσ κζςεισ» με ζνα μεγάλο εφροσ γεωμορωολογικϊν, αλλά και
οικολογικϊν διαωοροποιιςεων.
Σι μζχρι τϊρα πολυετείσ προςπάκειεσ τόςο των λατομικϊν και μεταλλευτικϊν εταιρειϊν, όςο και
τθσ Δαςικισ Ωπθρεςίασ όπου ζκαναν παρεμβάςεισ ζδειξαν ότι ςτισ χαμθλότερεσ υψομετρικά και
άρα με ευνοϊκότερεσ «ςτακμικζσ ςυνκικεσ» παρεμβάςεισ τεχνθτισ αποκατάςταςθσ, με υψθλό
βζβαια κόςτοσ, εγκαταςτάκθκαν οριςμζνεσ αποδεκτζσ οικολογικά καταςτάςεισ.
Αντίκετα, ςτισ περιοχζσ εκείνεσ εκμεταλλεφςεων, όπου οι ςτακμικζσ και οικολογικζσ ςυνκικεσ
χαρακτθρίηονται και κφρια λόγω του υψομζτρου τουσ «ακραίεσ» ι «οριακζσ» εκεί οι προςπάκειεσ
επαναωοράσ και επανίδρυςθσ βλαςτιςεωσ είτε απζτυχαν πλιρωσ, είτε ζδωςαν πολφ πενιχρά
αποτελζςματα παρόλο το υψθλό κόςτοσ των παρεμβάςεων.
Για τισ περιπτϊςεισ λοιπόν εκείνεσ όπου οι υωιςτάμενεσ προσ αποκατάςταςθ περιοχζσ ι άλλεσ προσ
εκμετάλλευςθ και αργότερα αποκατάςταςθ βρίςκονται ςε οριακζσ ςτακμικζσ ςυνκικεσ, κα πρζπει
να αντιμετωπιςκοφν και να χειριςκοφν με άλλουσ τρόπουσ, ζτςι ϊςτε και θ αποκατάςταςθ να
επιτυγχάνεται και ςπατάλθ οικονομικϊν πόρων να μθ γίνεται.
Υροκειμζνου να κακοριςκοφν οι περιοχζσ εκείνεσ όπου θ αποκατάςταςθ κα πρζπει να
αντιμετωπιςκεί με ειδικοφσ τρόπουσ, επιχειρείται θ επιλογι οριςμζνων κριτθρίων.

240

Ψα κριτιρια ομαδοποιοφνται ςε τρεισ μεγάλεσ ομάδεσ με βάςθ τισ επικρατοφςεσ «ςτακμικζσ
ςυνκικεσ», τθν «υφιςτάμενθ φυςιογραφία και γεωμορφολογία» και τουσ «τρόπουσ
εκμετάλλευςθσ» των μεταλλευμάτων, ειδικότερα:

1. Στακμικζσ ςυνκικεσ
Ωσ ςτακμικζσ ςυνκικεσ κεωροφνται το ςφνολο των βιοκλιματικϊν και εδαωικϊν ςυνκθκϊν που
επικρατοφν ςε μία ςυγκεκριμζνθ γεωγραωικι περιοχι. Ωσ τζτοιεσ ςτακμικζσ ςυνκικεσ κεωροφνται
1.1 Κλιματικά δεδομζνα
1.1.1 κερμοκραςίεσ ελαχίςτου,
1.1.2 Διάρκεια χιονιοφ,
1.1.3 Βροχοπτϊςεισ.
1.2 Βλαςτθτικά δεδομζνα
1.2.Λ Διάρκεια ανάπτυξθσ ωυτϊν,
1.2.2 Ψφποσ βλαςτιςεωσ περιοχισ,
1.2.3 Υοςοςτό κάλυψθσ εδάωουσ με βλάςτθςθ.

2. Φυςιογραφικζσ και Γεωμορφολογικζσ ςυνκικεσ
2.1 Ωψόμετρα,
2.2 Ξλίςεισ,
2.3 Γεωλογικά,
2.4 κζςθ – ωωτογραωία

3. Εκμετάλλευςθ - αποκατάςταςθ
3.1 Αποκζςεισ-κλίςεισ,
3.2 Ξοκκομετρικι ςφςταςθ αδρανϊν.

Ανάλογα με τισ τιμζσ που λαμβάνουν τα εν λόγω κριτιρια (μζγεκοσ) και τθ ςπουδαιότθτα τουσ
γίνεται και θ επιλογι και εξετάηεται ο τρόποσ οι εωαρμοηόμενεσ τεχνικζσ και αποκατάςταςθσ του
χϊρου.
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Ρίνακασ 1. Μιτρα εκτίμθςθσ υφιςτάμενου περιβάλλοντοσ ςτθν περιοχι αποκατάςταςθσ από
εξορυκτικι δραςτθριότθτα.
από

ΔΤΜΕΝΕ
Βάρθ

ΕΤΝΟΪΚΟ

1

2

3

4

5

<-5°C

0-(-4)

4-7°

7-10°

>10°

>100θμ.

75-99

50-74

30-49

<20-29

3 .Βροχοπτϊςεισ

<300mm

300-400

400-450

450-500

>500

4.Διάρκεια
ανάπτυξθσ φυτϊν

<240θμ.

240-249

250-259

260-269

>270

κάμνοι

κάμνοι+δενδρα

δζνδρα

Μεταβλθτζσ

Βιοκλιματικζσ
Μεταβλθτζσ

1 .κερμοκραςίεσ
2.Διάρκεια
χιονιοφ

5. Σφποσ

i

ποϊδθσ /αλπικι ποϊδθσ+κάμνοι

βλαςτιςεωσ
<50%

60-70

80

70 30

>70

>1000μ.

800-1000

500-800

300-500

<300

>50%

40-50

30-40

20-30

<20

Βραχϊδθ >60%

50%

30%

20%

<10%

10.Εδάφθ

<5εκ.

5-10

10-20

20-30

>30

11. Αποκζςεισ
- κλίςεισ

>80%

50-80

40-50

30-40

<30

>200mm

150-200

100-150

100-50

<50

πρανζσ

πρανζσ

πρανζσκορυφι

ποανζσ-πόδασ

πόδασ

13

26

39

52

65

6.Ποςοςτό
περιοχισ
κάλυψθσ
7.
Τψόμετρο
βλαςτιςεωσ
8.Κλίςεισ
9.Γεωλογικά
ςτοιχεια

12 .Κοκκομετρία
υλικϊν
13.κζςθ
φυςιογραφικι
ΑΘΡΟΙΜΑ
ΒΑΡΩΝ

Ρίνακασ 2.:Κατθγορίεσ με ποςοςτά τθσ δυνατότθτασ άμεςθσ παρζμβαςθσ αποκατάςταςθσ
ςφμφωνα με το άκροιςμα Βαρϊν του Ρίνακα 1.

ΚΑΤΘΓΟΙΑ Α
ΚΑΤΘΓΟΙΑ Β
ΚΑΤΘΓΟΙΑ Γ

Επιδζχεται Υλιρθ
Αποκατάςταςθ
Περικι
Αποκατάςταςθ
Ξαμιά
Αποκατάςταςθ
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Άκροιςμα βαρϊν

Ροςοςτό
Αποκατάςταςθσ

52-65

>70%

26 -51

50 -70 %

13 - 25

<50 %

Σθμείωςθ:
Ασ ςθμειωκεί ότι με εξαίρεςθ τισ «Βιοκλιματικζσ μεταβλθτζσ τθσ περιοχισ», οι λοιπζσ μεταβλθτζσ
μποροφν να βελτιωκοφν με παρεμβάςεισ ζτςι ϊςτε να αυξιςουν το τελικό ποςοςτό δυνατότθτασ
αποκατάςταςθσ των εξορυκτικϊν δραςτθριοτιτων.
Θ παροφςα αποτελεί μια τεχνικι με εμπειρικι προςζγγιςθ και βακμονόμθςθ, που ενδεχόμενα να
ζχει και υποκειμενικζσ εκτιμιςεισ, είναι όμωσ χριςιμθ ςτουσ εωαρμοςτζσ όταν υωίςτανται πιζςεισ
και κφρια από κοινωνικοφσ ωορείσ για αμεςότθτα επιλογισ χϊρων για παρεμβάςεισ
αποκατάςταςθσ.
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ΣΤ. Ανάλυςθ και εκτίμθςθ του τοπίου
Κων/νοσ Καςςιόσ και Σοφία Καςςιοφ - ουςάκθ
Email: ccassios@gmail.com

Γενικά
Ωσ τοπίο μπορεί να οριςτεί κάκε ωυςικόσ χϊροσ ςε ςυνδυαςμό με αυτά που ςυμβαίνουν πάνω ι
μζςα ς' αυτόν ςαν το αποτζλεςμα ωυςικϊν διεργαςιϊν ι ανκρϊπινων παρεμβάςεων και τα οποία
μασ παρζχονται ωσ οπτικι εμπειρία. Αν λθωκεί υπόψθ ότι το 83 % των αιςκιςεων του ανκρϊπου
αντιπροςωπεφει οπτικζσ εμπειρίεσ, γίνεται αντιλθπτό πόςο ςθμαντικι είναι θ ςπουδι και θ μελζτθ
του τοπίου, των χαρακτθριςτικϊν του και των αξιϊν του. Ξάκε τοπίο μπορεί να κεωρθκεί ωσ ζνα
ςφςτθμα. Ξαι όπωσ όλα τα ςυςτιματα ςυντίκεται από μεμονωμζνα ςτοιχεία με ιδιαίτερα
χαρακτθριςτικά και λειτουργίεσ. Χυχνά μζςα ςτο ίδιο ςφςτθμα ζχουμε και άλλα υποςυςτιματα που
άλλοτε δρουν αυτοτελϊσ και άλλοτε ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ. Ζνα ωυςικό δαςικό τοπίο για
παράδειγμα είναι ζνα ςφςτθμα που το αποτελοφν επιμζρουσ υποςυςτιματα, όπωσ αυτό τθσ
βλάςτθςθσ ι των εδαωϊν, ι των μικρο κλιματικϊν ςυνκθκϊν που επικρατοφν. Ψο τελικό αποτζλεςμα τθσ καλισ ι κακισ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ και των ςχζςεων που επικρατοφν μζςα ς'
αυτό το αποδίδει θ ςυνολικι εικόνα.
Για μια ςυςτθματικι ςπουδι ενόσ ςυςτιματοσ τοπίου είναι αναγκαίο, προκειμζνου να αναδειχκοφν
οι αξίεσ του, να γίνει ανάλυςθ τόςο των ςτοιχείων που το ςυνκζτουν, όςο και των χαρακτθριςτικϊν
και των λειτουργικϊν ςχζςεων που το κάνουν να είναι αντιλθπτό. Ξατά τον Burton Litton, Jr., ζξι
βαςικοί παράγοντεσ επθρεάηουν τθν αντίλθψθ του τοπίου. Ξαι ςυγκεκριμζνα: θ απόςταςθ, θ κζςθ
παρατιρθςθσ, το ςχιμα, θ κζςθ ςτο χϊρο, το ωωσ και θ ςυνζχεια. Περικοί από τουσ παράγοντεσ
αυτοφσ μποροφν να επθρεαςτοφν ι να αναπαραχκοφν από τον άνκρωπο, όπωσ θ απόςταςθ, θ κζςθ
παρατιρθςθσ και θ ςυνζχεια. Αντίκετα το ωωσ, το ςχιμα και τθ κζςθ ςτο χϊρο, παράγοντεσ που
ζχουν μια αμεςότθτα με το τοπίο, ελάχιςτα μπορεί να τουσ επθρεάςει ο άνκρωποσ.
Ψα παραπάνω αποτελοφν μερικοφσ παράγοντεσ ςπουδισ του τοπίου. Για τθ ςυςτθματικι όμωσ
μελζτθ ακολουκοφνται οριςμζνεσ αρχζσ, ενϊ οριςμζνα ςτοιχεία βρίςκονται ςε όλα τα τοπία
ανεξάρτθτα κλίμακασ και μεγζκουσ, όπωσ π.χ. ςτο μακρό - ι μεγαλο - τοπίο ι ςτο μικρο τοπίο. Ζτςι ο
χαρακτιρασ ενόσ τοπίου δεν είναι τίποτε άλλο, από τθ ςυνολικι εικόνα που μασ δίνεται ωσ
αποτζλεςμα μιασ μοναδικισ ςφνκεςθσ των ιδιοτιτων του (γθ, βλάςτθςθ, νερό) και μζςα από
ςυνδυαςμοφσ των βαςικϊν ςτοιχείων του (ςχιμα, γραμμι, χρϊμα και υωι). Ανάλογα με τον τρόπο
που τα βαςικά ςτοιχεία του τοπίου ςυνδυάηονται και επικρατοφν, διακρίνουμε διάωορα τοπία,
όπωσ: 1. Υανοραμικά, 2. Εντυπωςιακά, 3. Ξλειςτά, 4. Εςτιακά, 5. Χτεγαςμζνα, 6. Οεπτομερειακά, και
7. Εωιμερα. Ασ δοφμε όμωσ ποια είναι τα κυρίαρχα ςτοιχεία ςε κάκε τοπίο, που ο ςυνδυαςμόσ
τουσ, ςφμωωνα με τισ βαςικζσ αρχζσ ςφνκεςθσ, δθμιουργεί αυτι τθν τελικι οπτικι εντφπωςθ.

Βαςικά Στοιχεία του Τοπίου
Ψζςςερα βαςικά ςτοιχεία ανταγωνίηονται για να επικρατιςουν ςε κάκε τοπίο. Αυτά είναι: 1. το
ςχιμα ςε δφο διαςτάςεισ ι ο όγκοσ ςε τρεισ διαςτάςεισ, 2. θ γραμμι, 3. το χρϊμα, 4. θ υωι.
Ειδικότερα:
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Σχιμα ι όγκοσ

Γραμμι.

Χρϊμα.

Υφι:

αντικειμζνου ι ςυνδυαςμοφ αντικειμζνων είναι θ μάηα που εμωανίηεται ενιαία.
Τταν ζνα αντικείμενο αποδίδεται ςε δφο διαςτάςεισ, τότε είναι ςχιμα, ενϊ ςε
τρεισ διαςτάςεισ είναι όγκοσ.
Αν θ γραμμι είναι θ προζκταςθ ενόσ ςθμείου, γίνεται προωανζσ ότι ο ςυνολικόσ
οπτικόσ χϊροσ αποτελείται από ατζλειωτο αρικμό γραμμϊν, που μπορεί να
προζρχονται ςυχνά από τθν τομι δφο επιπζδων. Ζτςι βρίςκουμε τθ γραμμι ςτον
ορίηοντα ενόσ τοπίου ι ςτισ ακτζσ ι ςτουσ δρόμουσ ι ςτουσ κορμοφσ των δζνδρων.
Είναι το βαςικό ςτοιχείο που μασ επιτρζπει να διαωοροποιοφμε τα αντικείμενα και
όταν ακόμα αυτά ζχουν όλα τα άλλα χαρακτθριςτικά τουσ ίδια. Θ ζνταςθ του
διαωοροποιείται ανάλογα με τθν απόςταςθ, αλλά και με τθν εποχι.
Είναι ο τρόποσ που αποδίδεται ανάγλυωα ζνα αντικείμενο. Θ ζνταςι τθσ εξαρτάται
από τθν απόςταςθ που βλζπουμε το αντικείμενο.

Βαςικζσ Αρχζσ του Τοπίου
Ψα βαςικά ςτοιχεία του τοπίου που προαναωζραμε επθρεάηονται από ζξι αρχζσ: 1. τθσ Αντίκεςθσ, 2.
τθσ Χυνζχειασ, 3. τθσ Ξατεφκυνςθσ (Άξονα), 4. τθσ Χφγκλιςθσ, 5. τθσ Χυγκυριαρχίασ και 6. τθσ
Υλαιςίωςθσ. Ξακεμία από τισ αρχζσ αυτζσ επιτρζπει τθν ανάδειξθ και επικράτθςθ του ενόσ ι
ςυνδυαςμοφ των τεςςάρων βαςικϊν ςτοιχείων του τοπίου. Σι αρχζσ αυτζσ είναι αναγκαίο να
λαμβάνονται υπόψθ ςτθν ανάλυςθ ενόσ τοπίου για να εκτιμθκεί θ αιςκθτικι του αξία. Εκτόσ όμωσ
από τισ αρχζσ, τα ςτοιχεία και τισ λειτουργίεσ που εξετάηονται ςτθν ανάλυςθ του τοπίου, ςθμαντικό
ρόλο διαδραματίηει και μια ςειρά μεταβλθτϊν που διαωοροποιοφν ανάλογα με το χϊρο και το
χρόνο τισ αιςκθτικζσ αξίεσ του τοπίου. Θ διερεφνθςθ τουσ ςτθν ανάλυςθ του τοπίου είναι αναγκαία,
αωοφ οι μεταβλθτζσ αυτζσ κακορίηουν τθ «δυναμικι» του. Ψζτοιεσ μεταβλθτζσ είναι: 1. θ Ξίνθςθ, 2.
το Φωσ, 3. οι ατμοςωαιρικζσ ςυνκικεσ, 4. θ Εποχι, 5. θ κζςθ παρατιρθςθσ, 6. θ απόςταςθ, 7. θ
κλίμακα και 8. ο χρόνοσ. Σι οκτϊ αυτζσ μεταβλθτζσ επθρεάηουν ςθμαντικά τθν ανάδειξθ των
βαςικϊν ςτοιχείων του τοπίου (ςχιμα, γραμμι, χρϊμα, υωι). Θ ςπουδι τουσ είναι αναγκαία,
ιδιαίτερα όταν κα πρζπει να «διαχειριςτοφμε» το τοπίο. Χυνολικά λοιπόν θ αναλυτικι προςζγγιςθ
του ςυςτιματοσ «τοπίο» κα μποροφςε να αποδοκεί ςχθματικά ωσ εξισ:
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ΕΚΤΙΜΘΣΘ ΤΟΥ ΤΟΡΙΟΥ
Γίνεται ωανερό ότι για να γίνει εκτίμθςθ του τοπίου, κατά τρόπο που να μπορεί να μετρθκεί και να
ςυγκρικεί κα πρζπει να εξευρεκοφν μζκοδοι και τεχνικζσ που να δίνουν κατά αντικειμενικό τρόπο
τθν αξία ενόσ τοπίου, επθρεαςμζνθ ελάχιςτα από τθν υποκειμενικι αντίλθψθ. Ξαι αυτι είναι θ
ουςιαςτικι δυςκολία, δεδομζνου ότι ςτθν εκτίμθςθ των ςτοιχείων του τοπίου κα πρζπει να
εκτιμθκοφν, ποςοτικά, ςτοιχεία ποιοτικά, για τα οποία δεν υπάρχει κλίμακα μζτρθςθσ ι δυνατότθτα
ςφγκριςθσ: δθλαδι πόςο ωραίο είναι το ωραίο και πόςο περιςςότερο ι λιγότερο ωραίο είναι
κάποιο τοπίο ςε ςφγκριςθ με κάποιο άλλο. Θ ζλλειψθ μάλιςτα ειδικοφ μθχανιςμοφ «αγοράσ» με
προςωορά και ηιτθςθ, που να κακορίηει κάποιεσ τιμζσ ςτισ αξίεσ του τοπίου, κάνει ακόμα πιο
δφςκολο το ζργο τθσ εκτίμθςθσ του τοπίου. Ξακοριςτικι ςθμαςία λοιπόν παίηουν οι όροι που
εωαρμόηονται ςτθν οικονομία, προκειμζνου να δοκεί μια αντικειμενικι αξία ς' ζνα αγακό, όπωσ: 1.
θ μοναδικότθτα ι ςπανιότθτα, 2. ο βακμόσ υποκατάςταςθσ ι αναπαραγωγισ, και 3. θ δυνατότθτα
ςυντιρθςθσ.
Ξαι για τα τρία παραπάνω ςτοιχεία, όταν αναωερόμαςτε ςτο τοπίο, θ απάντθςθ είναι ότι ιςχφουν
ταυτόχρονα για κάκε τοπίο. Ξι αυτό, γιατί κάκε τοπίο είναι μοναδικό, αωοφ βρίςκεται ς' ζνα
ςυγκεκριμζνο γεωγραωικό χϊρο. Άρα είναι ανεπανάλθπτο, χωρίσ υποκατάςτατο, και ςαωϊσ δεν
αναπαράγεται. Οόγω μάλιςτα τθσ αλλθλεπίδραςθσ και εξάρτθςθσ των υποςυςτθμάτων που
ςυμμετζχουν ςτθν τελικι αντίλθψθ του τοπίου, είναι αδφνατον τουλάχιςτον επί του παρόντοσ να
δοφμε ς' όλο τουσ το μζγεκοσ τουσ ρυκμοφσ και τρόπουσ που παράγουν το τελικό αποτζλεςμα, τθν
οπτικι δθλαδι αντίλθψθ, αωοφ ς' αυτό εκτόσ των αντικειμενικϊν ωυςικϊν ςυντελεςτϊν
υπειςζρχεται και ο παράγων «άνκρωποσ» που διαμορωϊνει τθν τελικι αντίλθψθ (Landscape
perception). Είμαςτε λοιπόν υποχρεωμζνοι, προκειμζνου να επιχειριςουμε τθν εκτίμθςθ ενόσ τοπίου, να κάνουμε οριςμζνεσ παραδοχζσ ςε κζματα ςφγκριςθσ. Δεχόμαςτε δθλαδι:
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1. Ττι τα προαναωερκζντα ςτοιχεία ανάλυςθσ τοπίου είναι μοναδικά για τθν εκτίμθςθ,
2. Ττι θ εκτίμθςθ γίνεται ςτο δεδομζνο χϊρο και για ςυγκεκριμζνο χρόνο,
3. Ττι ςυνδυαςμοί ποςοτικϊν ςτοιχείων από οριςμζνα υποςυςτιματα, που κεωρικθκαν βαςικά,
δίνουν μια ςυνολικι ποιοτικι προτεραιότθτα ςτο τοπίο,
4. Ττι ο βακμόσ αντοχισ του τοπίου ςτο να δεχκεί παρεμβάςεισ ςτθρίηεται ςτισ μεταβλθτζσ που
προαναωζραμε.
Ζχοντασ όλα αυτά υπόψθ μασ προχωροφμε ςτθν παρουςίαςθ μιασ τεχνικισ ανάμεςα ςε μια ςειρά
άλλων που τθν κεωροφμε ωσ τθν πλζον αξιόπιςτθ, αλλά και δοκιμαςμζνθ, κυρίωσ ςτα ωυςικά
δαςικά τοπία. Ξφριοσ ςτόχοσ τθσ τεχνικισ αυτισ είναι θ εκτίμθςθ του τοπίου από πλευράσ
αιςκθτικϊν αξιϊν και ταυτόχρονα θ εκτίμθςθ των «διαχειριςτικϊν» παρεμβάςεων που είναι
πικανόν να δεχκεί το τοπίο.

ΜΕΛΕΤΘ ΤΟΡΙΟΥ
Θ μελζτθ του τοπίου, ανεξάρτθτα από τθν κλίμακα του, ςτοχεφει: 1. ςτθν κατάταξθ του και ςυνεπϊσ
ςτθ γνϊςθ των χαρακτθριςτικϊν του, και 2. ςτθ διαχείριςθ του και ςτα μζτρα που πρζπει να
λθωκοφν. Για τθν κατάταξθ ι ανάλυςθ του τοπίου μασ είναι αναγκαία οριςμζνα βοθκιματα, όπωσ:
1. τοπογραωικοί χάρτεσ τθσ περιοχισ, 2. απεικόνιςθ τθσ βλάςτθςθσ ςε οικολογικζσ ενότθτεσ, 3.
πρόςωατεσ αεροωωτογραωίεσ (ζγχρωμεσ, αςπρόμαυρεσ, υπζρυκρεσ), 4. ωωτογραωίεσ ζγχρωμεσ,
βίντεο.
Υριν αρχίςει οποιαδιποτε απογραωικι εργαςία κατάταξθσ του τοπίου, είναι αναγκαίο να
εντοπιςτοφν τα ςθμεία εκείνα από τα οποία το τοπίο προςωζρεται ωσ οπτικι εμπειρία ςτο
μεγαλφτερο αρικμό ανκρϊπων και για τθ μεγαλφτερθ διάρκεια του χρόνου. Ψα ςθμεία αυτά
λζγονται ςθμεία ευαιςκθςίασ και ποικίλλουν, ανάλογα με τθν κατακόρυωθ γωνία που προςωζρεται
το παρατθροφμενο τοπίο ςτον κεατι: ψθλότερθ κζςθ, μζςθ ι ίςθ και κατϊτερθ κζςθ παρατιρθςθσ.
Ψο βάκοσ ι πεδίο κζςθσ κακορίηεται ανάλογα με τθν απόςταςθ του παρατθρθτι απ' το «ςθμείο
ευαιςκθςίασ» και είναι μια ςθμαντικι μεταβλθτι ςτον κακοριςμό τθσ κατθγορίασ του. Ανάλογα με
τθν απόςταςθ, τα τζςςερα βαςικά ςτοιχεία (ςχιμα, χρϊμα, γραμμι και υωι) ζχουν και διαωορετικό
βακμό ζνταςθσ.
Γενικά διακρίνουμε τρεισ ηϊνεσ απόςταςθσ παρατιρθςθσ: 1. τθν κοντινι ηϊνθ, μζχρι 1.000 μ., 2. τθ
μεςαία, μζχρι 4.000 μ., 3. τθ μακρινι, πάνω από 4.000 μ. (Litton 1966).
Πε όλα αυτά τα ςτοιχεία ο μελετθτισ, ζχοντασ υπόψθ του και τισ κατθγορίεσ κατάταξθσ των τοπίων
(πίνακασ 1), ςυνκζτει ςτο χάρτθ τθν κατάταξθ των διαωόρων κατθγοριϊν. Ξατόπιν και ανάλογα με
τθν κατθγορία του τοπίου, το ςθμείο ευαιςκθςίασ, τθν οπτικι απόςταςθ, προχωρεί ς' εκείνα τα
«διαχειριςτικά» μζτρα ι επεμβάςεισ που επιβάλλεται να γίνουν, ϊςτε το τοπίο να:






διατθρθκεί ι προςτατευκεί,
αναδειχκεί,
αποκαταςτακεί,
μεταβλθκεί, και
ενιςχυκεί.
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Τλα τα παραπάνω μασ βοθκοφν ωσ μελετθτζσ να ταξινομιςουμε και να κατατάξουμε, με βάςθ τισ
αρχζσ τθσ αρχιτεκτονικισ του τοπίου και του ςχεδιαςμοφ, τα διάωορα τοπία και να πάρουμε όλα τα
απαραίτθτα μζτρα, ϊςτε ςτο ςτάδιο εωαρμογισ των διαωόρων εργαςιϊν (οδοποιία, υλοτομίεσ,
αναδαςϊςεισ, αναψυχι, ορεινι υδρονομία, αντιπυρικά ζργα) να λαμβάνονται υπόψθ, ο μζχρι τϊρα
αγνοθμζνοσ «οπτικόσ πόροσ» και το τοπίο. Πε τα παραπάνω αςωαλϊσ δεν εξαντλείται το κζμα,
τόςο τθσ αρχιτεκτονικισ του τοπίου όςο και τθσ διαχείριςθσ των οπτικϊν πόρων. Ψο Χχ. 2 δίνει το
διάγραμμα ροισ ςτθν προςζγγιςθ μελετϊν αρχιτεκτονικισ τοπίου, όπου όμωσ υπειςζρχονται και
άλλεσ μεταβλθτζσ, εκτόσ από εκείνεσ των οπτικϊν πόρων.
Εκτόσ όμωσ από τθν τεχνικι ποφ προαναωζραμε, ζχουν αναπτυχκεί και άλλεσ εμπειρικζσ τεχνικζσ
ανάλογα με τουσ ςκοποφσ που ζχουν να υπθρετιςουν, προκειμζνου να προςτατευκεί το τοπίο ι να
γίνει ςωςτι διαχείριςθ. Ενδεικτικά αναωζρουμε από τθ διεκνι βιβλιογραωία μερικζσ τεχνικζσ:
1. Ψεχνικζσ προςομοίωςθσ (Simulation - Landscape Techniques). Απλζσ τεχνικζσ: α. Χχζδιο, β.
Διαωάνειεσ, γ. Διαωανι, δ. Υολλαπλι εκτφπωςθ, ε. Φωτομοντάη, και ςτ. μακζτεσ,
2. Ψεχνικζσ με προβολζσ από πολλαπλοφσ προβολείσ,
3. Ψεχνικζσ με χριςθ Θ/Ω,
4. Πικτζσ τεχνικζσ με βίντεο και Θ/Ω
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ΟΟΛΟΓΙΑ ΣΤΘΝ ΑΝΑΛΥΣΘ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΘΣΘ
1. Χχιμα ι όγκοσ

Σ όγκοσ ι το ςχιμα αντικειμζνου που εμωανίηεται ενιαίο. Χυχνά
απομονϊνεται με οριακζσ γραμμζσ -άκρα- από τον υπόλοιπο
χϊρο.

2. Γραμμι

Θ διαδρομι που ακολουκεί ο οωκαλμόσ - όραςθ, όταν αντιλαμβάνεται απότομεσ διαωορζσ ςτο ςχιμα, το χρϊμα ι τθν
υωι. Χτο τοπίο, κορυωογραμμζσ, γραμμζσ, ορίηοντασ, καταςκευζσ, αλλαγζσ ειδϊν βλάςτθςθσ ι δζνδρα μεμονωμζνα ι
κλάδοι προςλαμβάνονται ωσ γραμμζσ.

3. Χρϊμα

Θ ιδιότθτα τθσ ανάκλαςθσ ςε δεδομζνο μικοσ κφματοσ που
κακιςτά ικανό το μάτι να διαωοροποιεί αδιάκριτα αντικείμενα.

4. Ωωι

Ψο οπτικό αποτζλεςμα του ςυνδυαςμοφ ωωτόσ και ςκιάσ που
παράγεται από τθ διαωοροποίθςθ τθσ επιωάνειασ ενόσ αντικειμζνου.

5. Αρμονία

6. Υοικιλότθτα

7. Αντίκεςθ

Σ ςυνδυαςμόσ των επιμζρουσ ςτοιχείων ςε ζνα ευχάριςτο ι με
ςυνζπεια (ςειρά) ςφνολο ι θ ςυμωωνία ι αναλογία ςτθ
διευκζτθςθ γραμμισ, χρϊματοσ, υωισ.
Θ ςυνκικθ του να ζχουμε διαωοροποιθμζνα μζρθ, θ απουςία
δθλαδι μονοτονίασ ι ομοιότθτασ.
Ψο αποτζλεςμα τθσ ζντονθσ διαωοράσ ςτο ςχιμα, τθ γραμμι, το
χρϊμα ι τθν υωι των ςτοιχείων του τοπίου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΣΥΓΧΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΩΔΑ ΣΤΘΝ
ΥΛΟΡΟΙΘΣΘ ΤΘΣ ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΑΡΟ ΕΞΟΥΚΤΙΚΕΣ
ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ
Νζεσ τεχνολογίεσ και ςπουδι του τοπίου
Κων/νοσ Καςςιόσ και Σοφία Καςςιοφ - ουςάκθ
Email: ccassios@gmail.com
Ψισ τελευταίεσ δεκαετίεσ θ τεχνολογία ζχει μπει δυναμικά ςτθ ςπουδι και τθν ανάλυςθ του τοπίου.
Σι λόγοι είναι πολλαπλοί. Θ φπαρξθ πολλϊν επιςτθμϊν που αναωζρονται ςε επιμζρουσ κζματα
τοπίου (γεωμορωολογία, γεωλογία, βοτανικι, υδρολογία κλπ.), ςε ςυνδυαςμό με το ςθμαντικό ρόλο
του τοπίου ςτο ςχεδιαςμό των ανκρωπίνων δραςτθριοτιτων, ζδωςε τθ δυνατότθτα να
χρθςιμοποιθκοφν νζεσ τεχνολογίεσ ςε πολλαπλζσ εωαρμογζσ. Ζνασ από τουσ πρϊτουσ τρόπουσ
ςπουδισ του τοπίου ιταν θ κλαςικι τοπογραωικι αποτφπωςθ. Θ απεικόνιςθ τόςο του ανάγλυωου
όςο και των ςτοιχείων και πλθροωοριϊν, που δίνει το χερςαίο ι καλάςςιο τοπίο, αποτελεί ζνα από
τα πρϊτα ςτάδια τθσ ςπουδισ του τοπίου. Χιμερα, με τθ χριςθ των τελειότατων γεωδαιτικϊν
οργάνων, επιτυγχάνεται μεγάλθ ακρίβεια ςτισ μετριςεισ, ενϊ ςε ςυνδυαςμό με τισ δορυωορικζσ
λιψεισ το εφροσ των επιωανειϊν γίνεται απεριόριςτο.
Θ τθλεπιςκόπθςθ (Remote sensing), δθλαδι θ ςπουδι αντικειμζνων με πλθροωορίεσ που
παίρνουμε από απόςταςθ, αποτελεί, όπωσ και κατά το παρελκόν, αλλά πολφ περιςςότερο ςιμερα
τθν πθγι τεχνολογιϊν για τθ ςπουδι των πολλαπλϊν μεταβλθτϊν του τοπίου. εκινϊντασ από τθν
απλι ωωτογραωικι μθχανι εδάωουσ και ωτάνοντασ ςτισ προθγμζνθσ τεχνολογίασ δορυωορικζσ
λιψεισ, θ τθλεπιςκόπθςθ ζχει γίνει παντοδφναμθ ςτθ ςπουδι, τθν ανάλυςθ και τθν εμβάκυνςθ ςε
κζματα τοπίου. Σ ςυνδυαςμόσ τθσ τθλεπιςκόπθςθσ με θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ ζχει
δθμιουργιςει ςιμερα απεριόριςτεσ τεχνολογικζσ δυνατότθτεσ ςτθ μελζτθ του τοπίου (ψθωιακι
ανάλυςθ). Αεροωωτογραωίεσ όλων των περιοχϊν του θλεκτρομαγνθτικοφ ωάςματοσ επιτρζπουν,
εκτόσ από τθν αξιολόγθςθ των χαρακτθριςτικϊν του τοπίου, τθ ςπουδι ακόμθ και των πιο
εξεηθτθμζνων ποιοτικϊν μεταβλθτϊν του, π.χ. αςκζνειεσ δαςϊν, υγραςία εδάωουσ, αλατϊςεισ
εδαωϊν, ρφπανςθ περιβάλλοντοσ.
Υάντοτε θ ςπουδι του τοπίου αντιμετϊπιηε το πρόβλθμα τθσ εκτίμθςθσ του, αωοφ τον κφριο λόγο
διαδραματίηει θ οπτικι εκτίμθςθ, που με τθ ςειρά τθσ ζχει υποκειμενικό χαρακτιρα. Ψα εωιμερα
ςφνολα τοπίων, ενϊ ςτο παρελκόν ςτθρίηονταν ςε ωωτογραωικι απεικόνιςθ με χρονικά κενά, τϊρα
με το βίντεο αποκτοφν διαχρονικι, αλλά και χωρικι ςυνζχεια, ζτςι που να μπορεί πλζον ο μελετθτισ
να τα αναπαράγει ςτο εργαςτιριο ι να τα παρουςιάηει για εκτίμθςθ ςτο κοινό. Σ ςυνδυαςμόσ του
βίντεο με προγράμματα θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν μασ επιτρζπει, με πειράματα προςομοίωςθσ
(Simulation), όλουσ τουσ ςυνδυαςμοφσ ςτοιχείων του ωυςικοφ χϊρου και των ςυνκθκϊν που ζχει
δθμιουργιςει θ επζμβαςθ του ανκρϊπου. Σι νζεσ αυτζσ τεχνολογικζσ δυνατότθτεσ επιτρζπουν
πλζον να κατανοοφμε τισ αρνθτικζσ επιδράςεισ από τισ ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ ςτο τοπίο και το
οπτικό περιβάλλον ι να αποκαλφπτουμε νζουσ τρόπουσ αποκατάςταςθσ του. Θ δυνατότθτα
καταςκευισ ςιμερα αναλογικϊν μοντζλων μασ διευκολφνει να επαναλαμβάνουμε ςε κλίμακα
ςφνολα τοπίων και με τθ χρθςιμοποίθςθ μικρισ μθχανισ λιψθσ βίντεο να τοποκετοφμε τον
άνκρωπο (χριςτθ) ςτο χϊρο αυτό και να διερευνοφμε τισ αντιδράςεισ του.
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Θ ολογραωία (Holography) αποτελεί ζναν επαναςτατικό κλάδο τθσ οπτικισ και τθσ χριςθσ των
ακτίνων λζιηερ, γιατί αυξάνει τισ ςθμερινζσ δυνατότθτεσ ςπουδισ του τοπίου, αωοφ μποροφμε να
βριςκόμαςτε ςτον προσ ςπουδι χϊρο, χωρίσ να απαιτείται να πάμε ς' αυτόν. Σ επιςτθμονικόσ αυτόσ
τομζασ ζχει τθ δυνατότθτα να ςυμβάλει ακόμθ περιςςότερο ςτθ μελζτθ του τοπίου, όςο θ
τεχνολογία προχωρεί και επιτρζπει τθν οικονομικότερθ παραγωγι ολογραωθμάτων, αλλά και τθ
ωκθνότερθ απόκτθςθ των ειδικϊν μθχανθμάτων προβολισ.
Εκεί όμωσ όπου οι νζεσ τεχνολογίεσ προχωροφν ραγδαία, είναι ο τομζασ αποκατάςταςθσ και
εποφλωςθσ των αλλοιϊςεων του τοπίου που θ ανκρϊπινθ δραςτθριότθτα δθμιοφργθςε.
Επιτεφγματα που γεννικθκαν μζςα από τθν ανάγκθ για αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ τθσ γθσ ι και
τθσ αντιμετϊπιςθσ δυςμενϊν βιοκλιματικϊν ςυνκθκϊν μασ επιτρζπουν ςιμερα να αποκακιςτοφμε
και το πλζον δυςμενζσ οικολογικό περιβάλλον και να δθμιουργοφμε νζεσ ςυνκικεσ ιςορροπίασ. Ρζα
είδθ λιπαςμάτων, νζοι κλϊνοι και υβρίδια ανκεκτικϊν ωυτϊν, παρεμβάςεισ ςτισ μθχανικζσ ιδιότθτεσ
του εδάωουσ, νζα υλικά ςτακεροποίθςθσ εδαωϊν και νζεσ τεχνικζσ ωυτεφςεων είναι μερικά από τα
τεχνολογικά επιτεφγματα τθσ εποχισ μασ που μασ κάνουν να ελπίηουμε ότι ο άνκρωποσ μπορεί,
όταν ζχει τθ κζλθςθ, να επουλϊνει πλθγζσ του παρελκόντοσ και να προλαμβάνει μελλοντικζσ
επιπτϊςεισ τόςο ςτο τοπίο, όςο και ςτο περιβάλλον γενικότερα. Εκείνο που απαιτείται είναι
καλφτερθ γνϊςθ του ωυςικοφ τοπίου και των μθχανιςμϊν τθσ δομισ του, περιςςότερθ ευαιςκθςία
και ςεβαςμόσ, γεγονόσ που ζμμεςα αντανακλά ςεβαςμό ςτθ ωφςθ, αλλά και ςτον άνκρωπο που ηει
μζςα ς' αυτι.
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Νζεσ Τεχνολογίεσ
Κων/νοσ Καςςιόσ
Email: ccassios@gmail.com
Για τθν αποτελεςματικότερθ αποκατάςταςθ των περιοχϊν με εξορυκτικι δραςτθριότθτα ζχουν
πλζον εωαρμοςτεί νζεσ τεχνολογίεσ ςε πολλαπλά επίπεδα των παρεμβάςεων όπωσ:
α) ςτο μελετθτικό και ερευνθτικό πεδίο πριν και κατά τθν εκμετάλλευςθ με ςτόχο τθν
αποτελεςματικότθτα αποκατάςταςθσ,
β) ςτο πεδίο εωαρμογϊν νζα υλικά αποκατάςταςθσ περιβάλλοντοσ ζχουν παραχκεί,
γ) ςτο τομζα των Βιολογικϊν επιςτθμϊν και γενετικισ,
δ) ςτον τομζα μθχανολογικϊν εωαρμογϊν ςε ειδικά μθχανιματα και τεχνικζσ επινοιςεισ ζχουν
παραχκεί και επιςτρατευκεί ςτθν προςπάκεια αποκατάςταςθσ του διαταραχκζντοσ περιβάλλοντοσ
από τισ εξορυκτικζσ δραςτθριότθτεσ και ειδικότερα:

1.

Νζεσ Τεχνολογίεσ ςτο πλαίςιο των μελετϊν και του προγραμματιςμοφ
1.1. Ωπολογιςτικά και ςχεδιαςτικά προγράμματα υπολογιςτϊν 2D & 3D, GIS (ArcInfo / ArcMap,
QGIS), CAD κλπ. Ψθωιακά μοντζλα.

1.2. Ειδικά μοντζλα προςομοίωςθσ τοπίου (Simulation landscape models) τοπίου.
1.3. Χριςθ τθλεπικοινωνιακϊν μζςων όπωσ Α/Π Αεροωωτογραωίεσ / (Α / Π), ζγχρωμεσ,
δορυωορικζσ, ψθωιακζσ.
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2. Τεχνολογίεσ με καινοφργια ςφγχρονα υλικά για διακράτθςθ, εμπλουτιςμοφ εδαφϊν και νζων
ουςιϊν ενίςχυςθσ, πρανϊν και ςφγχρονων αρδευτικϊν ςυςτθμάτων όπωσ:
2.1. Ειδικά δίκτυα διακράτθςθσ ςτείρων (Barracunda, enkarmat),
2.2. Ειδικζσ χθμικζσ ουςίεσ οξειδωτικζσ των πρανϊν και για πετρωμάτων ορυχείων για
χρωματικι προςαρμογι,
2.3. Ωλικά για τθν αποτελεςματικότερθ διακράτθςθ ωυτογαιϊν ςτισ περιπτϊςεισ των
υδροςπορϊν όπωσ υλικά (coconut, αχυροςτρωμνι, mulch, ωυτοχπολειμμάτων),
2.4. Βιολογικά παραπροϊόντα ενίςχυςθσ τθσ οργανικισ ουςίασ των ωυτογαιϊν ςε επικαλφψεισ
αποκατάςταςθσ όπωσ biosol, bactosol, μυκόρριηα,
2.5. Ωλικά αφξθςθσ τθσ υδατοχωρθτικότθτασ των γαιϊν επικάλυψθσ όπωσ υδροηελατίνεσ
(hydrogel), Βερμικουλίτθσ κ.α.,
2.6. Πίγματα υδροςποράσ, ενιςχυτικζσ λιπαςματικζσ ουςίεσ (υδατοδιαλυτά λιπάςματα), ειδικζσ
χρωςτικζσ ουςίεσ ςιμανςθσ υδροςπορϊν,

2.7. Ρζα αποτελεςματικά αρδευτικά ςυςτιματα για τισ βλαςτθτικζσ αποκαταςτάςεισ ςε
εξορυκτικζσ δραςτθριότθτεσ όπωσ αυτορυκμιηόμενεσ ςταγόνεσ (drip irrigation) , διαβροχισ
(sprinklers), υπόγειασ άρδευςθσ (bubblers),
2.8. Ρζα ωυτωριακά υλικά και τεχνικζσ για τθν ταχεία ανάπτυξθ και ωρίμανςθ (αποξιλωςθ)
των ωυτϊν αλλά και ςτο πεδίο των αναδαςωτζων επιωανειϊν όπωσ: εδαωικά μίγματα με
hydrogels, αποδομοφμενα ωυτοδοχεία, υδατοδιαλυτζσ ουςίεσ επιβράδυνςθσ τθσ διαπνοισ
για ωυτεφςεισ εκτόσ εποχισ.(anti-desiccants),

2.9. Ειδικά δίκτυα διακράτθςθσ εδαωϊν και προςταςίασ από διαβρϊςεισ ςτθν αποκατάςταςθ
πρανϊν με μεγάλεσ κλίςεισ, μαηί με ουςίεσ αφξθςθσ τθσ ςυνοχισ τθσ επιωάνειασ των
ωυτοχωμάτων,
2.10. Ρζεσ τεχνικζσ αεροςπορϊν για μεγάλεσ επιωάνειεσ αποκατάςταςθσ,
2.11. Χριςθ υλικϊν των βιολογικϊν κακαριςμϊν και νεροφ άρδευςθσ από ανακφκλωςθ.
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3. Νζα επιτεφγματα τθσ ζρευνασ ςτθν επιλογι τω κατάλλθλων ειδϊν βλάςτθςθσ για τθν
αποκατάςταςθ των περιοχϊν με εξορυκτικζσ δραςτθριότθτεσ όπωσ :
3.1. Ρζεσ ποικιλίεσ ωυτϊν επικάλυψθσ με λιγότερεσ απαιτιςεισ εγκατάςταςθσ και ςυντιρθςθσ
κφρια ςε καμνϊδθ και ποϊδθ είδθ μζςα από γενετικι ζρευνα για αντοχζσ ςε
ξθροκερμότερα περιβάλλοντα,
3.2. Υαραγωγι νζων κλϊνων δαςικϊν δενδρωδϊν ειδϊν ανκεκτικϊν ςε προςβολζσ
(κυπαριςςοειδι).
4. Νζα μθχανολογικά επιτεφγματα για τθν διαμόρωωςθ ωυςιογραωίασ και ανάγλυωου για τθν
παραγωγι ωυτϊν, τρόπων κατεργαςίασ και διάςτρωςθ εδαωϊν για τθν εγκατάςταςθ δαςικϊν
ειδϊν βλάςτθςθσ και ςυντιρθςισ τουσ. Κρυμματιςμόσ βλαςτθτικϊν υπολειμμάτων (chips)
ςυμπίεςθσ και διάςτρωςθσ των ωυτοχωμάτων, ωυτεφςεων και αποκομιδισ υπολειμμάτων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6:
ΜΕΤΑ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΩΝ ΕΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΘΣ ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΟ ΕΞΟΥΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ
Κων/νοσ Καςςιόσ
Email: ccassios@gmail.com

Μζτρα Συντιρθςθσ και ζλεγχοσ των αποκαταςτάςεων ςτισ εξορυκτικζσ
δραςτθριότθτεσ
A. Συντιρθςθ
Θ όλθ προςπάκεια αποκατάςταςθσ περιβάλλοντοσ αλλά και του τοπίου ειδικότερα κάποτε ωτάνει
ςε ζνα ςτάδιο ολοκλιρωςθσ των προβλεπόμενων από τθν μελζτθ δράςεων και παρεμβάςεων.
Εντοφτοισ όμωσ οι εργαςίεσ αποκατάςταςθσ, δυςτυχϊσ, αν και ολοκλθρϊνονται, δεν τελειϊνουν.
Ψουναντίον μπορεί να λεχκεί ότι το ςτάδιο τθσ ςυντιρθςθσ ξεκινάει ταυτόχρονα με τθν ζναρξθ των
εργαςιϊν εκμετάλλευςθσ.
Απαιτείται ςυνεχισ παρακολοφκθςθ και ςυντιρθςθ των παρεμβάςεων αποκατάςταςθσ, αωενόσ μεν
να διορκωκοφν τυχόν τεχνικζσ ι άλλεσ αςτοχίεσ, ςφνθκεσ ωαινόμενο για ανάλογεσ εργαςίεσ, και
αωετζρου να γίνουν ςυμπλθρϊςεισ, καλλιεργθτικζσ παρεμβάςεισ και διορκωτικά βιματα.
Σ χρόνοσ ζναρξθσ τθσ ςυντιρθςθσ των αποκαταςτάςεων ξεκινάει τθν θμζρα τθσ περαίωςθσ των
εργαςιϊν. Πζςα ςτα άμεςα και προβλεπόμενα από τθν μελζτθ μζτρα ςυντιρθςθσ είναι:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Θ παρακολοφκθςθ ανάπτυξθσ τθσ βλαςτιςεωσ,
Ψα τυχόν διαβρωτικά ςυμπτϊματα επί των ωυτοχωμάτων,
Θ κατάςταςθ των υλικϊν πλιρωςθσ και αποκζςεων από πλευράσ ςτακερότθτασ των πρανϊν,
Θ καλι και αποδοτικι λειτουργία του αρδευτικοφ δικτφου, εωόςον ζχουμε εγκαταςτιςει και
θ δυνατότθτα υδρολιπάνςεων,

1.5.

Θ ανάγκθ ενιςχφςεων με υποςτφλωςθ ςε είδθ βλαςτιςεωσ που ζχουν ανάγκθ ανάλογθσ
προςταςίασ,
Θ προςταςία τθσ όλθσ περιοχισ αποκατάςταςθσ και θ ωφλαξι τθσ με ενδεχόμενθ τθν ανάγκθ
για καταςκευι προςτατευτικισ περίωραξθσ,
Θ μετά πάροδο 1-2- ωυτευτικϊν περιόδων – ενίςχυςθ των ωυτϊν με πρόςκετεσ λιπάνςεισ
επιωανειακά NPK (15-15-15) 20-30 Kg /ςτρζμμα ι τοπικά ςτα ωυτά και πάντοτε μετά

1.6.
1.7.
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βροχοπτϊςεισ ι καλζσ αρδεφςεισ με προςκικθ 50 gr / ωυτό λιπαςμάτων ι οργανικϊν
λιπαςμάτων όπωσ biosol, bactosol, mykorrizae κα,
1.8. Θ διαμόρωωςθ και εκεί όπου απαιτείται των λάκκων ςυντιρθςθσ με προςκικεσ mulch
ωυτικισ προζλευςθσ,
1.9. Θ μετά πάροδο 1-2 ωυτευτικϊν περιόδων ςυνιςτάται να γίνουν βοτανίςματα και ςκαλίςματα
γα τθν ενίςχυςθ ανάπτυξθσ των ωυτϊν αποκατάςταςθσ,
1.10. Σ ζλεγχοσ τθσ υγείασ των ωυτϊν και ο εντοπιςμόσ και θ άμεςθ αντιμετϊπιςθ προςβολϊν από
ζντομα ι αςκενειϊν από μφκθτεσ,
1.11. Ψζλοσ ςυνιςτάται θ ςυςτθματικι τιρθςθ και ενθμζρωςθ αρχείου εργαςιϊν και
παρακολοφκθςθσ και ενθμζρωςθσ τθσ πορείασ ςτο όλο πλαίςιο των δράςεων και μζτρων τθσ
όλθσ αποκατάςταςθσ.

B. Ζλεγχοι
Ψα ςτάδια ελζγχων ποικίλουν αναλόγωσ του τρόπου με τον οποίο εκτελζςτθκε το ζργο
αποκατάςταςθσ, δθλ. με αυτεπιςταςία ι με εργολαβίεσ.
Ξαι ςτισ δφο όμωσ των περιπτϊςεων είναι αναγκαίοσ ο ζλεγχοσ να γίνεται με τθν ολοκλιρωςθ και
παραλαβι του ζργου, προκειμζνου να ελεγχκεί θ ακρίβεια υλοποίθςθσ και τθσ εωαρμογισ του και
των προδιαγραωϊν τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ αποκατάςταςθσ.
Ξφρια όμωσ ελζγχονται κατά προτεραιότθτα τα ςθμεία εκείνα του ζργου που κεωροφνται βαςικά
όπωσ:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Θ ποιότθτα, το βάκοσ και θ ποςότθτα των ωυτοχωμάτων, όπωσ και θ ςωςτι διάςτρωςθ και
κλίςεισ,
Ψο ςτρϊμα υλικϊν «ωραγμοφ» μεταξφ ςτείρων και ωυτοχωμάτων, εωόςον αυτό προβλζπεται
από τθν μελζτθ,
Σι υωιςτάμενεσ κλίςεισ επιωανειϊν αποκατάςταςθσ,
Ψα είδθ των ωυτεφςεων, το μζγεκοσ των ωυτϊν και οι τρόποι ωυτεφςεων,
Ψο αρδευτικό δίκτυο, θ λειτουργία του και οι προβλεπόμενεσ παροχζσ,
Σ ζλεγχοσ του ριηικοφ ςυςτιματοσ με δειγματολθπτικι εκρίηωςθ ωυταρίου και ζλεγχοσ τθσ
ανάπτυξισ του.

Γ. Λοιπζσ χριςεισ και εφαρμογζσ κοινωνικοφ, οικονομικοφ και αςτικοφ χαρακτιρα ςτουσ
χϊρουσ αποκατάςταςθσ.
Είναι παραδεκτό ότι κζςεισ και περιοχζσ με εξορυκτικι δραςτθριότθτα, ςυχνά δεν επιδζχονται
αποκατάςταςθ, λόγω ακραίων οικολογικϊν ςυνκθκϊν και επικινδυνότθτασ για τουσ πλθκυςμοφσ
των εκςκαωϊν ι των αποκζςεων και τζλοσ για τθν ανάδειξι τουσ ςε χϊρουσ πολλαπλϊν
δραςτθριοτιτων.
Χυνικωσ λατομικζσ εκςκαωζσ που βρίςκονται πλθςίον οικιςμϊν εκχωροφνται γα χριςεισ του
πλθκυςμοφ όπωσ αμωικζατρα και κεατρικζσ ςκθνζσ, γιπεδα άκλθςθσ, χϊροι αναψυχισ,
παιδότοπουσ, ακόμα και για πιςίνεσ και εκπαιδευτικζσ αναπλάςεισ και χριςεισ.
Χτισ περιπτϊςεισ αυτζσ είναι επιβεβλθμζνο να διαςωαλιςτοφν οι ςυνκικεσ εκείνεσ, που οι χριςτεσ
των χϊρων δεν κα διατρζχουν κινδφνουσ λόγω των διαμορωϊςεων των πρανϊν και τθν αςτάκεια
των υλικϊν εξόρυξθσ.
257

Χε ανάλογεσ καταςτάςεισ θ αποκατάςταςθ τθσ βλαςτιςεωσ γίνεται μερικϊσ και κυρίωσ με τθν
προςκικθ μπαηϊν για δθμιουργία ανάγλυωου και επικάλυψι τουσ με ωυτικά εδάωθ κυρίωσ ςτα
«ςτόμια» ανοίγματοσ των λατομικϊν χϊρων και ζντονθ ωφτευςθ με δζνδρα και κάμνουσ.
Πε τον τρόπο αυτό μειϊνεται αιςκθτά θ αρνθτικι αιςκθτικι επίπτωςθ που δθμιουργείται από τθ
λατομικι εκμετάλλευςθ, ενϊ θ ενδεδειγμζνθ αναπτυςςόμενθ δραςτθριότθτα ςτα επίπεδα τμιματα
του χϊρου προωυλάςςεται επαρκϊσ, από ανζμουσ και καιρικά ωαινόμενα ζντονα.
Γενικότερα ςτισ περιπτϊςεισ χριςεων των εξορυκτικϊν δραςτθριοτιτων και εωόςον οι νομοκετικζσ
ρυκμίςεισ το επιτρζπουν για άλλεσ εκτόσ των αναδαςωτικϊν επεμβάςεων χριςεισ, επιβάλλεται
λεπτομερισ μελζτθ και διερεφνθςθ όλων των ενδεχομζνων κινδφνων που μπορεί να προκφψουν,
είτε από τα υπολείμματα εκμετάλλευςθσ, είτε από τισ ςτείρεσ αποκζςεισ.
Ενδεχόμενθ χριςθ των ορυγμάτων για τθν απόκεςθ αποβλιτων, αποτελεί μια ςοβαρι χριςθ που
προχποκζτει ικανι μελζτθ ςε βάκοσ για τθν ενεργοποίθςι τθσ.
Θ διαςωάλιςθ των υγρϊν αποβλιτων για αποωυγι ρφπανςθσ του υδροωόρου ορίηοντα, θ εξαγωγι
των αερίων των αποκζςεων (βιοαζριο, μεκάνιο κα), όπωσ και θ προςζλκυςθ τρωκτικϊν από τισ
επιωυλάξεισ για χριςθ των ορυγμάτων και εκςκαωϊν για απόκεςθ - ενταωιαςμό απορριμμάτων.

Χριςεισ γθσ πρωτογενι τομζα μετά τθν αποκατάςταςθ.
α) Γεωργία
Για τθν χωροκζτθςθ τθσ Γεωργίασ, τα κριτιρια που λαμβάνουμε υπόψθ είναι:
 Ξλίςεισ μζχρι 5% για τισ ετιςιεσ καλλιζργειεσ και μζχρι 15% για δενδροκομικά,
 Εδάωθ μζςου βάκουσ (30-40 εκ. τουλάχιςτον), ενϊ για δενδροκομικζσ καλλιζργειεσ > 60 εκ.,
 Εδάωθ που να ζχουν τουλάχιςτον (οργανικι ουςία) >1 - 1.5 %. να μθν υπάρχουν
ςυγκεντρϊςεισ βαρζων μετάλλων και το βόριο να είναι <2-3%,
 Εδάωθ που να ζχουν καλι ςτράγγιςθ και να μθν είναι ευδιάβρωτα. Θ ζκταςι τουσ να είναι
ενιαία (τουλάχιςτον 5 - 10 ha),
 Εδάωθ με δυνατότθτεσ άρδευςθσ. (Ξοντά ςε δίκτυα, μικρζσ κλίςεισ κλπ),
 Ρα υπάρχει οδικι προςπελαςιμότθτα, με δρόμο μζχρι 3θσ κατθγορίασ (αγροτικό),
 Ρα απζχουν από τον πλθςιζςτερο οικιςμό τουλάχιςτον 1-3 χλμ.

β) Δάςθ
Για τισ δαςϊςεισ και αναδαςϊςεισ, λαμβάνουμε υπόψθ τα εξισ και πάντοτε ςτα πλαίςια του
τεκζντοσ ςκοποφ (π.χ. παραγωγικόσ, προςτατευτικόσ, αναψυχισ κλπ., όπου τα κριτιρια
διαωοροποιοφνται).
 Αναδαςϊςεισ προςτατευτικζσ
o Ξλίςεισ από 25% και άνω (κφρια τα πρανι ι τα ευδιάβρωτα τμιματα),
o Εδάωθ πτωχά, μετρίου βάκουσ και μζτριασ μζχρι κακισ αποςτράγγιςθσ,
o Κζςεισ υπερκείμενεσ οικιςμϊν, πρανι χειμάρρων, πρανι ςτείρων, κατακλυηόμενεσ
περιοχζσ,
o Σι περιοχζσ των προςτατευτικϊν αναδαςϊςεων αποκλείονται τθσ βοςκισ,
o Πποροφν όμωσ να ωυτεφονται και με είδθ με μικρζσ απαιτιςεισ ςυντιρθςθσ που όμωσ
παράγουν κφρια προϊόντα καρποφσ και ζχουν μεγάλουσ περίτροπουσ χρόνουσ,
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γ) Βοςκότοποι
Σι Βοςκότοποι είναι εκτάςεισ που ζχουν ςχετικι βλάςτθςθ (ποϊδθ ι καμνϊδθ) και μπορεί να είναι
γεωργικζσ εκτάςεισ που εποχικά χρθςιμοποιοφνται για βοςκι ι διατίκενται για αυτόν τον ςκοπό.
 Χυνίςταται θ εςταυλιςμζνθ κτθνοτροωία (όχι ελεφκερθ) και θ καλλιζργεια λειμωνικϊν
ωυτϊν για ηωοτροωζσ (τριωφλλια κλπ),
 Ξτθνοτροωικζσ εγκαταςτάςεισ ςε απόςταςθ >2 χλμ. από οικιςμοφσ ι πάρκα αναψυχισ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7:
ΤΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΡΛΑΙΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΣΤΘΝ
ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΤΟΥ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Α. Ρρογράμματα αξιοποίθςθσ των Ευρωπαϊκϊν Ρρογραμμάτων και άλλων
Χρθματοδοτικϊν Εργαλείων για τθν αποκατάςταςθ των Δαςικϊν
Οικοςυςτθμάτων και Τοπίου μετά από εξορυκτικζσ δραςτθριότθτεσ.

Ευαγγελία Τςάρτςου
E-mail: etsartsou@mou.gr

Αξιοποίθςθ των οικονομικϊν πόρων των ςυγχρθματοδοτοφμενων ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων και
άλλων χρθματοδοτικϊν εργαλείων τθσ νζασ προγραμματικισ περιόδου 2014-2020 για τθν
αποκατάςταςθ Δαςικϊν Οικοςυςτθμάτων και Τοπίου μετά από εξορυκτικζσ δραςτθριότθτεσ.
Χτθ ςυνζχεια του κεωαλαίου 6 «Αξιοποίθςθ των οικονομικϊν πόρων των ςυγχρθματοδοτοφμενων
προγραμμάτων και άλλων χρθματοδοτικϊν εργαλείων τθσ νζασ προγραμματικισ περιόδου 20142020 για τθν αποκατάςταςθ των καμζνων και υποβακμιςμζνων δαςικϊν εκτάςεων» του Α’ Πζρουσ
του εγχειριδίου, ςε αυτι τθν ενότθτα κα γίνει μια προςπάκεια παρουςίαςθσ των Ψαμείων,
Επιχειρθςιακϊν και Υεριωερειακϊν Επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων τθσ νζασ προγραμματικισ
περιόδου, κακϊσ και άλλων χρθματοδοτικϊν εργαλείων που μποροφν να ςτθρίξουν δράςεισ και
ζργα που ςχετίηονται με τθν αποκατάςταςθ των δαςικϊν εκτάςεων και τοπίου μετά από
εξορυκτικζσ δραςτθριότθτεσ.
Τπωσ αναωζρκθκε και ςτο κεωάλαιο 6 του Α’ Πζρουσ, ο Καν. 1303/2013 που διζπει τθ νζα
προγραμματικι περίοδο 2014-2020, ςυμπεριλαμβάνει 5 Ταμεία τα οποία είναι: Ψο ΕΤΡΑ
(Ευρωπαϊκό Ψαμείο Υεριωερειακισ Ανάπτυξθσ), ΤΣ (Ψαμείο Χυνοχισ), ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Ξοινωνικό
Ψαμείο), ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ψαμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ) και ΕΤΘΑ (Ευρωπαϊκό Ψαμείο
Κάλαςςασ και Αλιείασ).
Από αυτά τα Ταμεία μόνο δφο (ΕΤΡΑ & ΤΣ), δφναται να χρθματοδοτιςουν δράςεισ και ζργα που
ςχετίηονται με τθν αποκατάςταςθ δαςικϊν οικοςυςτθμάτων και τοπίου μετά από εξορυκτικζσ
δραςτθριότθτεσ.
Ριο ςυγκεκριμζνα:
1. Το ΕΤΡΑ – Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (Καν. 1301/2013) και το ΤΣ – Ταμείο
Συνοχισ (Καν. 1300/2013) δφναται να ςτθρίξουν τισ παρακάτω Επενδυτικζσ Υροτεραιότθτεσ που
ζχουν ςχζςθ με το Ρεριβάλλον και τα Δάςθ:
 Επενδυτικι Ρροτεραιότθτα 1 : Υροϊκθςθ τθσ προςαρμογισ ςτθν κλιματικι αλλαγι , τθσ
πρόλθψθσ και διαχείριςθσ των κινδφνων μζςω:
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α) Χτιριξθσ Επενδφςεων για τθν προϊκθςθ ςτθν κλιματικι αλλαγι, ςυμπεριλαμβανομζνων των
προςεγγίςεων που βαςίηονται ςτο οικοςφςτθμα και
β) Υροϊκθςθ Επενδφςεων για τθν αντιμετϊπιςθ ειδικϊν κινδφνων, εξαςωαλίηοντασ τθν
ανκεκτικότθτα ςε καταςτροωζσ και αναπτφςςοντασ ςυςτιματα διαχείριςθσ καταςτροωϊν.
 Επενδυτικι Ρροτεραιότθτα 2: Διατιρθςθ και Υροςταςία του περιβάλλοντοσ και προϊκθςθ τθσ
αποδοτικισ χριςθσ των πόρων μζςω:
α) Επενδφςεων ςτον τομζα των αποβλιτων,
β) Επενδφςεων ςτον τομζα των υδάτων,
γ) Διατιρθςθσ, Υροςταςίασ, Υροϊκθςθσ και Ανάπτυξθσ τθσ ωυςικισ και πολιτιςτικισ
κλθρονομιάσ,
δ) Υροςταςίασ και Αποκατάςταςθσ τθσ βιοποικιλότθτασ και του εδάωουσ και προϊκθςθσ των
υπθρεςιϊν των οικοςυςτθμάτων μζςω του δικτφου NATURA 2000 και των «πράςινων
υποδομϊν»,
ε) Ανάλθψθσ δράςθσ για τθ βελτίωςθ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ, για τθν ανάπλαςθ των
πόλεων, αναηωογόνθςθσ και απολφμανςθσ των υποβακμιςμζνων περιβαλλοντικά εκτάςεων ,
ςτ) Υροϊκθςθ καινοτόμων τεχνολογιϊν για τθ βελτίωςθ τθσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και
τθσ αποδοτικότερθσ χριςθσ των πόρων, (αυτι θ επενδυτικι προτεραιότθτα ςτθρίηεται μόνο από
το ΕΨΥΑ),
η) Χτιριξθσ τθσ βιομθχανικισ μετάβαςθσ προσ μια οικονομία με αποδοτικι χριςθ των πόρων,
προϊκθςθσ τθσ πράςινθσ ανάπτυξθσ, τθσ οικολογικισ καινοτομίασ και τθσ διαχείριςθσ
περιβαλλοντικϊν επιδόςεων ςτο δθμόςιο και ςτον ιδιωτικό τομζα, (αυτι θ επενδυτικι
προτεραιότθτα ςτθρίηεται μόνο από το ΕΨΥΑ).
 Επενδυτικι Ρροτεραιότθτα 3: Χτιριξθ τθσ μετάβαςθσ προσ μια οικονομία χαμθλϊν εκπομπϊν
CO2 ςε όλουσ τουσ τομείσ μζςω:
α) Υροϊκθςθσ τθσ παραγωγισ και τθσ διανομισ ενζργειασ που προζρχεται από ανανεϊςιμεσ
πθγζσ ενζργειασ,
β) Υροϊκθςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και τθσ χριςθσ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ ςτισ
επιχειριςεισ,
γ) Χτιριξθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ, τθσ ζξυπνθσ διαχείριςθσ τθσ ενζργειασ και τθσ χριςθσ
ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ ςτισ δθμόςιεσ υποδομζσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των δθμόςιων
κτθρίων και ςτον τομζα τθσ ςτζγαςθσ,
δ) τθσ ανάπτυξθσ και εωαρμογισ ζξυπνων ςυςτθμάτων διανομισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ που
λειτουργοφν ςε χαμθλά και μεςαία επίπεδα τάςθσ,
ε) Ρροϊκθςθσ ςτρατθγικϊν χαμθλϊν εκπομπϊν CO2 για όλουσ τουσ τφπουσ περιοχϊν,
ιδιαίτερα για τισ αςτικζσ περιοχζσ,
ςτ) Υροϊκθςθσ τθσ ζρευνασ και τθσ καινοτομίασ ςτισ τεχνολογίεσ χαμθλϊν εκπομπϊν CO2, κακϊσ
και τθσ υιοκζτθςθσ αυτϊν,
η) Υροϊκθςθσ τθσ χριςθσ ςυμπαραγωγισ κερμότθτασ και θλεκτριςμοφ με υψθλι απόδοςθ βάςει
τθσ ηιτθςθσ για χριςιμθ κερμότθτα.
Ζτςι από τα παραπάνω Διαρκρωτικά Ταμεία (ΕΤΡΑ & ΤΣ), οι επενδυτικζσ προτεραιότθτεσ 2.ε
και 3.ε μποροφν να χρθματοδοτιςουν δράςεισ και ζργα που ςχετίηονται με τθν αποκατάςταςθ
δαςικϊν οικοςυςτθμάτων και τοπίου μετά από εξορυκτικζσ δραςτθριότθτεσ.
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2.

Θ Αρχιτεκτονικι του νζου ΕΣΡΑ 2014-2020

Ψα 5 Διαρκρωτικά Ψαμεία ςτθρίηουν τα Επιχειρθςιακά και Υεριωερειακά Επιχειρθςιακά
Υρογράμματα τθσ νζασ προγραμματικισ περιόδου δθλαδι το νζο ΕΧΥΑ 20014-2020.
Θ αρχιτεκτονικι του νζου ΕΧΥΑ, μζςω τθσ οποίασ κα υλοποιθκεί θ αναπτυξιακι ςτρατθγικι
προβλζπει 7 Ψομεακά Επιχειρθςιακά Υρογράμματα (ΕΥ) και 13 Υεριωερειακά Επιχειρθςιακά
Υρογράμματα (ΥΕΥ). Υεριςςότερα αναωζρονται ςτο κεωάλαιο 6 του Α’ Πζρουσ του Εγχειριδίου.
Συγκεκριμζνα το νζο ΕΣΡΑ κα περιλαμβάνει:
Χε Εκνικό Χκζλοσ 7 Ψομεακά Επιχειρθςιακά Υρογράμματα και ςε Υεριωερειακό Χκζλοσ 13
Υολυτομεακά και πολυταμειακά Υεριωερειακά Επιχειρθςιακά Υρογράμματα (ΥΕΥ), όπωσ ο
παρακάτω Υίνακασ:

1
2
3
4
5
6
7

Θ Αρχιτεκτονικι των Ρρογραμμάτων του νζου ΕΣΡΑ τθσ περιόδου 2014-2020
Τομεακά Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα
Ρ/Υ (ΔΔ) (€)
Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα & Καινοτομία
3.646.378.290
Υποδομζσ Μεταφορϊν, Ρεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ
3.550.487.733
Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και δια Βίου Μάκθςθ
2.104.926.538
Μεταρρφκμιςθ Δθμόςιου Τομζα
377.228.417
Αγροτικι Ανάπτυξθ
4.223.960.793
Κάλαςςα και Αλιεία
388.777.914
Τεχνικι Βοικεια
317.612.063
Ρεριφερειακά Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα
1
Ανατολικι Μακεδονία - Κράκθ
2
Κεντρικι Μακεδονία
3
Κεςςαλία
4
Ιπειροσ
5
Δυτικι Ελλάδα
6
Δυτικι Μακεδονία
7
Στερεά Ελλάδα
8
Ρελοπόννθςοσ
9
Λόνια Νθςιά
10 Βόρειο Αιγαίο
11 Κριτθ
12 Αττικι
13 Νότιο Αιγαίο

Ρ/Υ (Κ.Σ) (€)
416.069.729
790.667.716
328.710.978
267.016.991
402.343.182
271.022.397
97.338.435
221.537.609
185.955.002
247.203.968
356.369.237
934.169.428
86.131.827

Ενδεικτικι Κατανομι των Ρόρων του Ταμείου Συνοχισ για το Ρεριβάλλον προσ τα ΡΕΡ
Ρεριφερειακά Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα
Ταμείο Συνοχισ (ΤΣ) (€)
1
Ανατολικι Μακεδονία - Κράκθ
59.821.245
2
Κεντρικι Μακεδονία
186.907.945
3
Κεςςαλία
74.387.742
4
Ιπειροσ
24.775.824
5
Δυτικι Ελλάδα
38.256.918
6
Δυτικι Μακεδονία
18.679.863
7
Στερεά Ελλάδα
69.346.782
8
Ρελοπόννθςοσ
63.794.239
9
Λόνια Νθςιά
15.001.881
10 Βόρειο Αιγαίο
11.415.546
11 Κριτθ
5.243.641
12 Αττικι
192.278.291
13 Νότιο Αιγαίο
23.519.765
ΣΥΝΟΛΟ
783.429.680
262

Για περιςςότερεσ πλθροωορίεσ ςτθν θλεκτρονικι πφλθ http://www.espa.gr , αλλά και ςτουσ
διαδικτυακοφσ τόπουσ όλων των Ωπουργείων και Υεριωερειϊν, όπου ζχουν δθμιουργθκεί ειδικοί
χϊροι που αωοροφν τθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020.

3. Χρθματοδότθςθ Δράςεων και ‘Ζργων για τθν Αποκατάςταςθ των Δαςικϊν Οικοςυςτθμάτων
μετά από εξορυκτικζσ δραςτθριότθτεσ
Σι Δράςεισ και τα Ζργα που αποςκοποφν ςτθν αποκατάςταςθ των δαςικϊν οικοςυςτθμάτων και
τοπίου μετά από εξορυκτικζσ δραςτθριότθτεσ, μποροφν να χρθματοδοτθκοφν κυρίωσ από το Ε.Υ
Ωποδομζσ Πεταωορϊν, Υεριβάλλον και Αειωόροσ Ανάπτυξθ και από όλα τα ΥΕΥ, ςτα οποία ζχουν
εκχωρθκεί πόροι από το Ε.Υ Υεριβάλλον και Αειωόροσ ανάπτυξθ.
Ριο ςυγκεκριμζνα :
3.1 Το Ε.Ρ Υποδομζσ Μεταφορϊν, Ρεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ 2014-2020, μπορεί να
χρθματοδοτιςει δράςεισ και ζργα αποκατάςταςθσ δαςικϊν οικοςυςτθμάτων και τοπίου μετά από
εξορυκτικζσ δραςτθριότθτεσ μόνο από τον Άξονα Ρροτεραιότθτασ 13: «Αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ
ηωισ με τθ διατιρθςθ και προςταςία του περιβάλλοντοσ και προϊκθςθ τθσ αποδοτικότθτασ των
πόρων». Επίςθσ, οι δράςεισ και τα ζργα κα χρθματοδοτθκοφν μζςα από τθν Επενδυτικι
Ρροτεραιότθτα 3 αυτοφ του άξονα που είναι: «Ανάλθψθ δράςθσ για τθ βελτίωςθ του αςτικοφ
περιβάλλοντοσ, για τθν ανάπλαςθ των πόλεων, αναηωογόνθςθσ και απολφμανςθσ των
υποβακμιςμζνων περιβαλλοντικά εκτάςεων (ςυμπεριλαμβανομζνων των προσ αναςυγκρότθςθ
περιοχϊν), τθν μείωςθ τθσ ατμοςωαιρικισ ρφπανςθσ και τθν προϊκθςθ μζτρων για τον περιοριςμό
του κορφβου» και μζςα από τθν Δράςθ 1: «Εμβλθματικζσ Δράςεισ για τθ βελτίωςθ του αςτικοφ
περιβάλλοντοσ, ανάπλαςθ και τθν αναηωογόνθςθ των πόλεων».
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για το Ε.Ρ «Υποδομζσ, Μεταφορϊν, Ρεριβάλλον και Αειφόροσ
Ανάπτυξθ» ςτισ ιςτοςελίδεσ των ΕΔΑ Πεταωορϊν και ΕΩΔ ΕΥΥΕΦΑΑ
http://www.epep.gr/content/diavouleusi_2014_2020 και http://www.epper.gr/el/Pages/Default.aspx

3.2 Τα 13 ΡΕΡ κα χρθματοδοτιςουν ολοκλθρωμζνεσ τοπικζσ παρεμβάςεισ και κα χρθματοδοτιςουν
δράςεισ και ζργα που ςυνδζονται με τισ Επενδυτικζσ Υροτεραιότθτεσ (ΕΥ) 2.ε «Ανάλθψθ δράςθσ για
τθν βελτίωςθ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ, για τθν ανάπλαςθ των πόλεων, αναηωογόνθςθσ και
απολφμανςθσ των υποβακμιςμζνων περιβαλλοντικά εκτάςεων και τθσ ΕΥ 3.ε «Υροϊκθςθ
ςτρατθγικϊν χαμθλϊν εκπομπϊν CO2 για όλουσ τουσ τφπουσ περιοχϊν, ιδιαίτερα για τισ αςτικζσ
περιοχζσ» του ΕΨΥΑ & ΨΧ και οι οποίεσ κα είναι ςυμπλθρωματικζσ των δράςεων και ζργων που
ςτθρίηονται από το Ε.Υ. ΩΠΥΕΦΑΑ (τομζασ Υεριβάλλοντοσ).
Για περιςςότερεσ πλθροωορίεσ ςτθν θλεκτρονικι πφλθ http://www.espa.gr, αλλά και ςτουσ
διαδικτυακοφσ τόπουσ όλων των Ωπουργείων και των 13 Υεριωερειϊν, όπου ζχουν δθμιουργθκεί
ειδικοί χϊροι που αωοροφν τθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020.
3.3 LIFE 2014-2020
Ψο πρόγραμμα LIFE είναι το χρθματοδοτικό μζςο τθσ ΕΕ για το περιβάλλον. Ψο LIFE ςυμβάλλει ςτθν
αειωόρο ανάπτυξθ και ςτθν επίτευξθ των ςκοπϊν και ςτόχων τθσ ςτρατθγικισ Ευρϊπθ 2020, ςτθρίηει
τθν εωαρμογι του 7ου Υρογράμματοσ Δράςθσ για το Υεριβάλλον και άλλεσ ςτρατθγικζσ και ςχζδια τθσ
ΕΕ για το περιβάλλον και για το κλίμα. Πζςω του προγράμματοσ LIFE χρθματοδοτοφνται μζτρα και
ζργα με ευρωπαϊκι προςτικζμενθ αξία για τα κράτθ μζλθ.
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Χτο πρόγραμμα LIFE για τθν επόμενθ περίοδο χρθματοδότθςθσ 2014-2020, κακιερϊνονται δφο
υποπρογράμματα, το πρϊτο για το Υεριβάλλον και το δεφτερο για τθν Ξλιματικι Δράςθ.
Σ προχπολογιςμόσ για τθν περίοδο αυτι ανζρχεται ςε 3,4 δισ. Ευρϊ.
Το ςκζλοσ «Ρεριβάλλον» του νζου προγράμματοσ (75% του προχπολογιςμοφ) καλφπτει τρείσ τομείσ
προτεραιότθτασ:
 Υεριβάλλον και Αποδοτικότθτα των πόρων
 Φφςθ και Βιοποικιλότθτα
 Υεριβαλλοντικι Διακυβζρνθςθ και Υλθροωόρθςθ
και το ςκζλοσ «Δράςθ για το Κλίμα» (25% του προχπολογιςμοφ) καλφπτει:
 Πετριαςμό τθσ κλιματικισ αλλαγισ
 Υροςαρμογι ςτθν κλιματικι αλλαγι
 Ξλιματικι Διακυβζρνθςθ και Υλθροωόρθςθ
Υεριςςότερεσ πλθροωορίεσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΕ http://ec.europa.eu/environment/life/
Ψθν πρόςκλθςθ τθσ ΕΕ για το πρόγραμμα LIFE 2014 κα το βρείτε
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm

ςτο

3.4 ΡΑΣΛΝΟ ΤΑΜΕΛΟ – ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΓΕΛΑΣ & ΚΛΛΜΑΤΛΚΘΣ ΑΛΛΑΓΘΣ (ΥΡΕΚΑ)
Χκοπόσ του Υράςινου Ψαμείου (ΥΨ) είναι θ ενίςχυςθ τθσ ανάπτυξθσ μζςω τθσ προςταςίασ του
περιβάλλοντοσ με τθν διαχειριςτικι, οικονομικι και τεχνικι και χρθματοπιςτωτικι υποςτιριξθ
προγραμμάτων, μζτρων, παρεμβάςεων και ενεργειϊν που αποβλζπουν ςτθν ανάδειξθ και
αποκατάςταςθ του περιβάλλοντοσ και τθ ςτιριξθ τθσ περιβαλλοντικισ πολιτικισ τθσ χϊρασ.
Ψο ΥΨ μπορεί να χρθματοδοτεί προγράμματα που καταρτίηονται από το ΩΥΕΞΑ ι άλλα Ωπουργεία και
τουσ εποπτευόμενουσ οργανιςμοφσ τουσ, αποκεντρωμζνεσ γενικζσ διοικιςεισ, οργανιςμοφσ τοπικισ
αυτοδιοίκθςθσ, νομικά πρόςωπα του ευρφτερου δθμόςιου τομζα, όπωσ αυτόσ οριοκετείτε από τισ
διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 1256/1982 και ςωματεία ι άλλθσ μορωισ ενϊςεισ νομικϊν ι ωυςικϊν
προςϊπων, τα οποία ςτοχεφουν ςφμωωνα με τουσ καταςτατικοφσ τουσ ςκοποφσ ςτθν προςταςία,
αναβάκμιςθ και αποκατάςταςθ του περιβάλλοντοσ.
Σι Δράςεισ και τα Ζργα που αποςκοποφν ςτθν αποκατάςταςθ των δαςικϊν οικοςυςτθμάτων και
τοπίου μετά από εξορυκτικζσ δραςτθριότθτεσ, μποροφν να χρθματοδοτθκοφν από το ΥΨ μζςα από τα
Υρογράμματα «Αςτικισ Αναηωογόνθςθσ» και «Υροςταςίασ και Αναβάκμιςθσ Δαςϊν».
3.4.1 Το χρθματοδοτικό πρόγραμμα του Ρράςινου Ταμείου «Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015»,
ζχει ωσ ςκοπό τθ χρθματοδότθςθ ζργων και δράςεων εντόσ του αςτικοφ χϊρου τα οποία διζπονται
από τισ βαςικζσ αρχζσ περιβαλλοντικοφ ςχεδιαςμοφ και αειωόρου ανάπτυξθσ και κα προάγουν τθ
λειτουργικι και αιςκθτικι αναβάκμιςθ των πόλεων, τθν περιβαλλοντικι βελτίωςθ και το
βιοκλιματικό ςχεδιαςμό.
Οι χρθματοδοτιςεισ δφνανται να αφοροφν, ςε ζργα μθτροπολιτικοφ χαρακτιρα μεγάλθσ κλίμακασ,
ςε παρεμβάςεισ για τθν αναδιοργάνωςθ πόλεων, μικρισ ι μεςαίασ κλίμακασ, ςε παρεμβάςεισ για τθν
αιςκθτικι αναβάκμιςθ του αςτικοφ τοπίου, τθ βελτίωςθ τθσ κινθτικότθτασ των κατοίκων, τθ
διαμόρωωςθ κοινόχρθςτων χϊρων, τθν προςταςία και ανάδειξθ του ωυςικοφ και δομθμζνου
περιβάλλοντοσ των πόλεων, τθν αποκατάςταςθ υποβακμιςμζνων περιοχϊν, κακϊσ επίςθσ και λοιπζσ
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δράςεισ που αποςκοποφν ςτθν προςταςία, αναβάκμιςθ και περιβαλλοντικά, οικονομικά και
κοινωνικά ιςόρροπθ και βιϊςιμθ ανάπτυξθ των πόλεων.
3.4.2 Το χρθματοδοτικό πρόγραμμα του Ρράςινου Ταμείου «Ρροςταςία και Αναβάκμιςθ Δαςϊν
2013-2014», ζχει ωσ ςκοπό τθ χρθματοδότθςθ ζργων και δράςεων προςταςίασ και αναβάκμιςθσ των
δαςϊν και δαςικϊν εκτάςεων, κακϊσ και τθ βελτίωςθ τθσ οικολογικισ και κοινωνικισ τουσ αξίασ, που
ςτοχεφουν ςτθν ανάπτυξθ και αειωορικι διαχείριςθ των δαςικϊν οικοςυςτθμάτων.
Ρεριςςότερεσ
πλθροφορίεσ
ςτθν
ιςτοςελίδα
του
Ρράςινου
Ταμείου
http://www.prasinotameio.gr/index.php/el/programmata-kai-dikaiouxoi/2-uncategorised/110dash-2013
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Β. Νομοκετικό πλαίςιο για τθν αποκατάςταςθ των λατομείων

Κωνςταντίνοσ Καοφκθσ
E-mail: kako@fria.gr

Θ αποκατάςταςθ περιοχϊν όπου δραςτθριοποιικθκαν ι δραςτθριοποιοφνται λατομικζσ
δραςτθριότθτεσ, είναι υποχρζωςθ του πραγματοποιοφντα τθν εξόρυξθ. Θ υποχρζωςθ
αποκατάςταςθσ προβλζπεται ςτισ εγκεκριμζνεσ μελζτεσ που υπάρχουν για τθ λειτουργία των
λατομείων ι μεταλλείων. Θ αποκατάςταςθ πρζπει να πραγματοποιείται ςταδιακά ςε όλθ τθ
διάρκεια τθσ λειτουργίασ και ςε όλεσ τισ ωάςεισ τθσ εκμετάλλευςθσ του κάκε λατομείου.
Σι ζχοντεσ τθν εκμετάλλευςθ των λατομείων οωείλουν να προβαίνουν ςτθν αποκατάςταςθ των
χϊρων του λατομείου που δραςτθριοποιοφνται ςφμωωνα με τθσ εγκεκριμζνεσ μελζτεσ
περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων και τουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ που ορίηονται μζςα από αυτζσ για
το κάκε ζργο. Θ αποκατάςταςθ γίνεται ςταδιακά, ςφμωωνα με τθν άδεια λειτουργία τουσ και πάντα
εντόσ του χρόνου που προβλζπεται από τθν άδεια αυτι. Τταν πρόκειται για λατομεία παραγωγισ
αδρανϊν υλικϊν, τα οποία προορίηονται για καταςκευι δθμοςίων ζργων, θ χρονικι διάρκεια τθσ
αποκατάςταςθσ κακορίηεται από τισ ςχετικζσ αποωάςεισ ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν όρων.
Τταν θ λειτουργία των λατομείων πραγματοποιείται ςε δάςθ και δαςικζσ εκτάςεισ τότε υπόκεινται
ςτισ διατάξεισ τθσ δαςικισ νομοκεςίασ, τισ οποίεσ ο ενεργϊν τον ζλεγχο από μζρουσ τθσ κα πρζπει
να ζχει υπόψθ του.
Χτο κεωάλαιο αυτό ζγινε προςπάκεια να ςυλλεχκοφν τα ςχετικά άρκρα τθσ νομοκεςίασ που
ςχετίηονται με τθν αποκατάςταςθ λατομείων ςε δαςικζσ περιοχζσ, είτε αυτά αωοροφν λατομεία που
ζχουν πάψει να λειτουργοφν, είτε βρίςκονται ςε λειτουργία. Δθλαδι δίνεται το βαςικό νομοκετικό
πλαίςιο των αποκαταςτάςεων. Επειδι θ νομοκεςία και ςτο κομμάτι των λατομείων ςυνεχϊσ
αλλάηει, θ παρουςίαςθ των άρκρων παρακάτω γίνεται με τθν επιωφλαξθ ότι λόγω των ςυνεχϊν
νομοκετικϊν αλλαγϊν και των εγκυκλίων που κατά καιροφσ εκδίδονται, εξ αντικειμζνου δεν είναι
δυνατόν να γνωρίηουμε. Χτισ περιπτϊςεισ αυτζσ κα πρζπει ο μελετθτισ να μεριμνά για τθν
εναρμόνιςθ τουσ.

1.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΑΣΙΚΘΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΘΜΕΑ

ΝΟΜΟΣ: Αρικ. 2115/93, ΦΕΚ: 15Α
Άρκρο 20:
1. Οατομεία αδρανϊν υλικϊν, που λειτουργοφν εκτόσ λατομικϊν περιοχϊν με άδεια
εκμεταλλεφςεωσ ι ςφμβαςθ μιςκϊςεωσ ι με απόωαςθ τθσ περιπτϊςεωσ β' τθσ παραγράωου 1 του
καταργοφμενου άρκρου 33 του ν. 1428/1984, εξακολουκοφν να λειτουργοφν μζχρι να λιξει θ άδειά
τουσ ι θ ςφμβαςθ μιςκϊςεωσ.
2. Χε δθμοτικά, κοινοτικά ι ιδιωτικά λατομεία, κακϊσ και λατομεία Ρ.Υ.Δ.Δ τθσ προθγοφμενθσ
παραγράωου, μπορεί με απόωαςθ του αρμόδιου νομάρχθ, μετά γνϊμθ του νομαρχιακοφ
ςυμβουλίου, να παρατείνεται θ ιςχφσ των ωσ άνω αδειϊν για πζντε (5) ζτθ, κάκε ωορά, μζχρι
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ςυμπλθρϊςεωσ τριακονταετίασ, το πολφ, από το χρόνο χορθγιςεωσ των αρχικϊν κζςεων με τθ
διαδικαςία και τισ προχποκζςεισ των άρκρων 9 και 10 του ν. 1428/1984. Πε τθν ίδια διαδικαςία και
προχποκζςεισ μπορεί να χορθγοφνται επεκτάςεισ των ωσ άνω αδειϊν ςε όμορεσ δθμοτικζσ,
κοινοτικζσ ι ιδιωτικζσ εκτάςεισ, εωόςον υωίςταται δικαίωμα εκμεταλλεφςεωσ επί των εκτάςεων
αυτϊν.
3. Χε δθμόςια λατομεία τθσ παραγράωου 1 του παρόντοσ μπορεί με απόωαςθ του αρμόδιου
νομάρχθ, μετά γνϊμθ του νομαρχιακοφ ςυμβουλίου, να παρατείνεται θ ιςχφσ των μιςκϊςεων για
πζντε (5) ζτθ, κάβε ωορά, μζχρι ςυμπλθρϊςεωσ τριακονταετίασ, το πολφ, από τθ ςφναψθ των
αρχικϊν ςυμβάςεων ι αδειϊν εκμεταλλεφςεωσ με τθ διαδικαςία και τισ προχποκζςεισ των άρκρων
6 και 10, κακϊσ και τθν απόωαςθ του άρκρου 7 του ν.1428/1984. Πε τθν ίδια διαδικαςία και
προχποκζςεισ μπορεί να χορθγοφνται επεκτάςεισ των ωσ άνω αδειϊν ςε όμορεσ δθμοτικζσ,
κοινοτικζσ ι ιδιωτικζσ εκτάςεισ, εωόςον υωίςταται δικαίωμα εκμεταλλεφςεωσ επί των εκτάςεων
αυτϊν.
4. Εκμεταλλευτζσ δθμοτικϊν, κοινοτικϊν ι ιδιωτικϊν λατομείων, κακϊσ και λατομείων Ρ.Υ.Δ.Δ., τα
οποία κατά τθν ζναρξθ του ν. 1428/1984 (11.4.1984) λειτουργοφςαν με άδεια εκμεταλλεφςεωσ και
των οποίων θ λειτουργία δεν απαγορεφτθκε με βάςθ τισ διατάξεισ του άρκρου 11 του ν. 1428/1984
ι των οποίων ζχει εγκρικεί θ ςυνζχιςθ τθσ λειτουργίασ με απόωαςθ του νομάρχθ και εξακολουκοφν
να λειτουργοφν, δφνανται εντόσ τριϊν μθνϊν από τθσ ιςχφοσ του παρόντοσ να ηθτιςουν από τον
αρμόδιο νομάρχθ τθ χοριγθςθ άδειασ εκμεταλλεφςεωσ ςτουσ ωσ άνω χϊρουσ και όμορουσ προσ
αυτοφσ δθμοτικοφσ, κοινοτικοφσ ι ιδιωτικοφσ χϊρουσ, εωόςον ζχουν δικαιϊματα εκμεταλλεφςεωσ.
Θ ζκδοςθ τθσ άδειασ γίνεται με απόωαςθ του αρμόδιου νομάρχθ, φςτερα από ςφμωωνθ γνϊμθ του
νομαρχιακοφ ςυμβουλίου, για μια πενταετία με τθ διαδικαςία και τισ προχποκζςεισ των άρκρων 9
και 10 του ν.1428/1984. Σι ωσ άνω άδειεσ μπορεί να παρατακοφν με τισ διαδικαςίεσ και τισ
προχποκζςεισ των ωσ άνω διατάξεων για μια ι και περιςςότερεσ πενταετίεσ, μζχρι ςυμπλθρϊςεωσ
τριακονταετίασ, το πολφ, από το χρόνο εκδόςεωσ των αρχικϊν αδειϊν. Σ εκμεταλλευτισ ςτθν
περίπτωςθ αυτιν υποχρεοφται ςε πλιρθ περιβαλλοντικι αποκατάςταςθ του ςυνολικοφ χϊρου, που
ζχει ι πρόκειται να εκμεταλλευκεί.
5. Σι αποδεδειγμζνα εκμεταλλευόμενοι δθμόςια λατομεία αδρανϊν υλικϊν, τα οποία κατά τθν
ζναρξθ ιςχφοσ του ν.1428/1984 λειτουργοφςαν με ςφμβαςθ μιςκϊςεωσ ι άδεια εκμεταλλεφςεωσ, θ
οποία ζχει ιδθ λιξει, ςυνεχίηουν τθ δραςτθριότθτά τουσ ςτουσ χϊρουσ αυτοφσ για μια διετία με
κφριο ςκοπό τθν αποκατάςταςθ του περιβάλλοντοσ, ςφμωωνα με ειδικι μελζτθ που υποβάλλεται
εντόσ τριϊν (3) μθνϊν και εγκρίνεται από τουσ Ωπουργοφσ Υεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και
Δθμόςιων 'Ζργων και Βιομθχανίασ, Ενζργειασ και Ψεχνολογίασ με τθ διαδικαςία τθσ Ξ.Ω.Α.
69269/5387/24.10.1990. Θ λειτουργία των λατομείων αυτϊν δφναται να παρατείνεται για μία
τριετία, το πολφ, με τισ προχποκζςεισ του δεφτερου εδαωίου τθσ παραγράωου 8 του παρόντοσ
άρκρου.
Σι εκμεταλλευόμενοι τα ωσ άνω λατομεία, καταβάλλουν ειδικι αποηθμίωςθ ςτο Δθμόςιο, που
κακορίηεται με απόωαςθ του νομάρχθ, φςτερα από γνϊμθ του νομαρχιακοφ ςυμβουλίου, που δεν
κα είναι μικρότερθ του 8% τθσ αξίασ των πωλουμζνων προϊόντων.
Θ λειτουργία των λατομείων αυτϊν δφναται ςε κάκε περίπτωςθ, να απαγορευκεί με ανάλογθ
εωαρμογι των άρκρων 11 και 15 του ν. 1428/1984.
6. Για τα λατομεία των παραγράωων 1, 2, 3, 4 και 5 του παρόντοσ άρκρου εωαρμόηονται οι διατάξεισ
τθσ παραγράωου 3 του άρκρου 8 του ν.1428/1984.
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7. Ειδικά οι εκμεταλλευόμενοι λατομεία των παραγράωων 3 και 5 του παρόντοσ άρκρου
υποχρεοφνται ςτθν καταβολι:
α. των οωειλόμενων βάςει των ςυμβάςεων μιςκϊςεωσ πάγιων και αναλογικϊν μιςκωμάτων, β. των
από τισ κείμενεσ διατάξεισ και για οποιαδιποτε αιτία προβλεπόμενων αποηθμιϊςεων για αυκαίρετθ
χριςθ, εκμετάλλευςθ και κάρπωςθ δθμόςιων εκτάςεων.
8. Οειτουργοφντα κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του νόμου λατομεία των παραγράωων 2 και 3 του
παρόντοσ άρκρου, που δεν κα τφχουν των προβλεπόμενων από τισ εν λόγω διατάξεισ παρατάςεων
αδειϊν ι μιςκϊςεων αντίςτοιχα ςυνεχίηουν τθ λειτουργία τουσ για μια διετία από τθ λιξθ των
ιςχυουςϊν αδειϊν ι μιςκϊςεων. Θ διετία προκειμζνου για τα λειτουργοφντα λατομεία τθσ
παραγράωου 4 του παρόντοσ άρκρου υπολογίηεται από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου. Θ
υπό του προθγοφμενου εδαωίου προβλεπόμενθ περίοδοσ των δφο (2) ετϊν μπορεί να παρατακεί
για τρία (3) το πολφ ζτθ, με απόωαςθ του αρμόδιου νομάρχθ, φςτερα από ζγκριςθ του Ωπουργοφ
Βιομθχανίασ, Ενζργειασ και Ψεχνολογίασ και κατόπιν αιτιςεωσ του ενδιαωερομζνου, εωόςον
αποδεδειγμζνα εξακολουκεί να ςυντρζχει μία από τισ εξισ προχποκζςεισ:
α. δεν ζχει ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία κακοριςμοφ λατομικϊν περιοχϊν ςφμωωνα με τισ διατάξεισ
του ν.1428/1984, β. δεν ζχει ολοκλθρωκεί θ αποκατάςταςθ του περιβάλλοντοσ του λατομικοφ
χϊρου, ςφμωωνα με ειδικι μελζτθ, που Κα εγκρικεί από τουσ Ωπουργοφσ Βιομθχανίασ, Ενζργειασ
και Ψεχνολογίασ και Υεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων, με τθ διαδικαςία τθσ Ξ.Ω.Α.
69269/5387/24.10.1990.
Για τα λατομεία του εδαωίου αυτοφ εωαρμόηονται οι διατάξεισ τθσ παραγράωου 3 του άρκρου 8
του ν.1428/1984.
Θ λειτουργία των λατομείων αυτϊν δφναται ςε κάκε περίπτωςθ να απαγορευκεί με ανάλογθ
εωαρμογι των άρκρων 11 και 15 του ν. 1428/1984.
9. Χε κάκε περίπτωςθ τα λατομεία, που λειτουργοφν εντόσ αρχαιολογικϊν χϊρων, διακόπτουν τθ
λειτουργία τουσ εντόσ διετίασ μερίμνθ τθσ αρμόδιασ αρχαιολογικισ υπθρεςίασ.
(Πε το άρκρο 19 του Ρ. 3190/03, ΦΕΞ-249 Α’ ορίηεται ότι : «1. Θ διάταξθ του εδαωίου αϋ τθσ
παραγράωου 1 του άρκρου 7 του Ρ. 2837/2000 (ΦΕΞ 178 Αϋ) εωαρμόηεται και επί λατομείων
αδρανϊν υλικϊν τθσ παραγράωου 9 του άρκρου 20 του Ρ. 2115/1993 (ΦΕΞ 15 Αϋ). 2. Θ
αποκατάςταςθ του περιβάλλοντοσ των λατομείων τθσ προθγοφμενθσ παραγράωου γίνεται κατά τισ
διατάξεισ του εδαωίου βϋ τθσ παραγράωου 1 του άρκρου 7 του Ρ. 2837/2000, αωοφ προθγουμζνωσ
ζχουν πλθρωκεί οι όροι και περιοριςμοί του Ρ. 3028/2002 (ΦΕΞ 153 Αϋ)»).
10. Σι διατάξεισ τθσ παραγράωου 1 του άρκρου 17 του ν.1428/1984 ιςχφουν και επί των
αποωάςεων του νομάρχθ, που εκδίδονται κατ' εωαρμογι των διατάξεων των παραγράωων 1, 2, 3
και 4 του παρόντοσ άρκρου.
11. Σι διατάξεισ τθσ παραγράωου 3 του άρκρου 4 του ν.1428/1984 ζχουν εωαρμογι και επί των
μιςκϊςεων, που ζχουν ςυναωκεί μζχρι τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ νόμου.
Χε περίπτωςθ κατά τθν οποία δεν είχε εκτιμθκεί κατά τθ διαδικαςία τθσ χωροκετιςεωσ θ αναγκαία
δαπάνθ για τθν εκτζλεςθ των ζργων υποδομισ, τα προσ ςυμψθωιςμό ποςά κακορίηονται με
απόωαςθ του νομάρχθ, μετά γνϊμθ τριμελοφσ επιτροπισ αρμόδιων υπαλλιλων τθσ νομαρχίασ, που
ςυγκροτείται με απόωαςθ του. Θ διαδικαςία και οι λεπτομζρειεσ εωαρμογισ των ρυκμίςεων αυτϊν
κακορίηονται ςτθν απόωαςθ τθσ παραγράωου 4 του άρκρου 7 του ν.1428/1984.
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Ν.4280/2014, ΦΕΚ 159 Α’
Άρκρο 28
παρ.20. τισ περιφερειακζσ ενότθτεσ τθσ χϊρασ, ςτισ οποίεσ δεν υπάρχουν εν ιςχφ κακοριςμζνεσ
λατομικζσ περιοχζσ και εκτελοφνται ζργα μεγάλθσ εκνικισ ςθμαςίασ επιτρζπεται, ζωσ τθν
ολοκλιρωςι τουσ, θ επζκταςθ των λειτουργοφντων λατομείων αδρανϊν υλικϊν ςε όμορεσ δαςικζσ
εκτάςεισ και αναδαςωτζεσ εκτάςεισ για τισ οποίεσ όμωσ ζχει εκδοκεί άρςθ αναδάςωςθσ, ςφμφωνα
με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του άρκρου 44 του ν. 998/1979. Θ αποκατάςταςθ του ςυνόλου
τθσ ζκταςθσ γίνεται, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. Προκειμζνου για δθμόςιεσ εκτάςεισ θ
εκμίςκωςθ ςτουσ εκμεταλλευτζσ των υφιςτάμενων λατομείων γίνεται με απευκείασ ςφμβαςθ, κατ’
ανάλογθ εφαρμογι τθσ προβλεπόμενθσ ςτθν παρ. 2 του άρκρου 5 του ν. 1428/1984 διαδικαςίασ,
όπωσ ιςχφει, και των διατάξεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 8 του ν. 1428/1984 (Αϋ 43), όπωσ
προςτζκθκαν με το ν. 2947/2001 (Αϋ 228).

Αρκρο 35.
«1. Τα δάςθ και οι δαςικζσ εκτάςεισ, τα οποία καταςτρζφονται ι αποψιλϊνονται ςυνεπεία
πυρκαϊάσ ι παράνομθσ υλοτομίασ ι άλλθσ αιτίασ κθρφςςονται υποχρεωτικά ωσ αναδαςωτζα
ανεξαρτιτωσ τθσ ειδικότερθσ κατθγορίασ αυτϊν ι τθσ κζςθσ ςτθν οποία βρίςκονται, εκτόσ από το
τμιμα τουσ, θ εκχζρςωςθ του οποίου είχε εγκρικεί ιδθ, πριν από τθν καταςτροφι του από τισ
ανωτζρω αιτίεσ, για λόγο δθμοςίου ςυμφζροντοσ με τθν ζκδοςθ τθσ οικείασ νομικισ πράξθσ.»
Σθμείωςθ: Πε τον τρόπο αυτό τροποποιείται το άρκρο 38 του ν. 998/79 που προζβλεπε τθν
υποχρζωςθ κιρυξθσ ωσ αναδαςωτζασ κάκε ζκταςθσ που ζχει κακοριςτεί ωσ λατομικι περιοχι εντόσ
δαςϊν ι δαςικϊν εκτάςεων και που εν ςυνεχεία απϊλεςε τθ δαςικι τθσ βλάςτθςθ από
οποιαδιποτε αιτία.

Άρκρο 52.
Μεταλλεία − λατομεία
1. Εξαιρουμζνων των εκτάςεων τθσ περιπτϊςεωσ αϋ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 4 του παρόντοσ
νόμου, θ διενζργεια ερευνϊν δια γεωτριςεων και δι’ ανορφξεωσ φρεάτων ι ςτοϊν εντόσ δαςϊν,
δαςικϊν εκτάςεων ωσ και δθμοςίων εκτάςεων των περιπτϊςεων αϋ και βϋ τθσ παραγράφου 5 του
άρκρου 3 του παρόντοσ νόμου επιτρζπεται μετά από ζγκριςθ επζμβαςθσ ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 4 του άρκρου 45 του παρόντοσ νόμου.
Για τθ διενζργεια των παραπάνω ερευνϊν ςτισ περιοχζσ των κατθγοριϊν βϋ τθσ παραγράφου 1 και
δϋ, εϋ και ηϋ τθσ παραγράφου 2 του ιδίου ωσ άνω άρκρου, μπορεί να τεκοφν πρόςκετοι όροι και
περιοριςμοί με τθν ζγκριςθ επζμβαςθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 4 του άρκρου 45 του παρόντοσ
και να κακορίηονται οι υποχρεϊςεισ του ερευνθτι για τθν προςταςία του φυςικοφ περιβάλλοντοσ
και τθν αποκατάςταςθ του τοπίου και τθσ δαςικισ βλάςτθςθσ μετά το πζρασ τθσ ζρευνασ.
Αντάλλαγμα χριςθσ για τθν επζμβαςθ αυτι δεν καταβάλλεται. Θ διενζργεια ερευνϊν δια
γεωλογικϊν, κοιταςματολογικϊν, γεωφυςικϊν και γεωχθμικϊν μεκόδων δεν απαιτεί ζγκριςθ
επζμβαςθσ, παρά μόνο ενθμζρωςθ τθσ αρμόδιασ Δαςικισ Αρχισ.

269

2. Θ εκμετάλλευςθ μεταλλείων και λατομείων εντόσ δαςϊν, δαςικϊν εκτάςεων ωσ και δθμόςιεσ
εκτάςεισ των περιπτϊςεων αϋ και βϋ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 3 του παρόντοσ νόμου δια τθσ
εξορφξεωσ, διαλογισ, επεξεργαςίασ μθχανικισ, εμπλουτιςμοφ, παραγωγισ κονιαμάτων,
ςκυροδεμάτων και αςφαλτομιγμάτων και αποκομιδισ μεταλλευτικϊν ι λατομικϊν ορυκτϊν, θ
διάνοιξθ οδϊν προςπζλαςθσ, θ ανζγερςθ εγκαταςτάςεων που εξυπθρετοφν τισ ανάγκεσ τθσ
εκμετάλλευςθσ αυτϊν και θ εναπόκεςθ ςτείρων ι καταλοίπων ι των υπολοίπων τθσ βιομθχανικισ
επεξεργαςίασ των μεταλλευμάτων ςε ειδικοφσ προσ τοφτο χϊρουσ, επιτρζπεται μετά τθν ζκδοςθ τθσ
ΑΕΠΟ και τθσ πράξθσ τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 45, εφόςον ικανοποιοφνται οι προχποκζςεισ
τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου. Για τθν επζμβαςθ αυτι καταβάλλεται αντάλλαγμα χριςθσ που
αφορά ςτθν επζμβαςθ ςτθν επιφάνεια του εδάφουσ.3. ε περίπτωςθ που θ Δαςικι Τπθρεςία κρίνει
ότι θ αποκατάςταςθ του φυςικοφ τοπίου και τθσ δαςικισ βλάςτθςθσ των εκτάςεων των παραπάνω
παραγράφων είναι ιδιαίτερα δυςχερισ, επιβάλλει ςτον υπόχρεο προσ αποκατάςταςθ να
αναδαςϊςει, μετά από υπόδειξι τθσ, άλλεσ εκτάςεισ μζχρι πενταπλάςιου εμβαδοφ και οι οποίεσ
βρίςκονται ςτθν περιοχι αρμοδιότθτάσ τθσ. Θ μθ ςυμμόρφωςθ του υπόχρεου προσ τα ανωτζρω,
ςυνεπάγεται τθν επιβολι ςε αυτόν των ςχετικϊν δαπανϊν για τθν αποκατάςταςθ. ε περίπτωςθ
που ζχει κατατεκεί εγγυθτικι επιςτολι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 3 άρκρου 8 του ν.
1428/1984, όπωσ ιςχφει, ακολουκείται θ διαδικαςία κατάπτωςθσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ και
κατάκεςθσ του ποςοφ υπζρ του Πράςινου Σαμείου ςτον ειδικό κωδικό Ειδικόσ Φορζασ Δαςϊν,
διατικεμζνου αυτοφ αποκλειςτικά για τθν αποκατάςταςθ. Ο υπόχρεοσ, αρνοφμενοσ ι παραλείπων
τθν εκπλιρωςθ των ανωτζρω, υπόκειται ςε ποινικι δίωξθ κατά τα ςτο άρκρο 71 παράγραφοσ 9 του
παρόντοσ νόμου οριηόμενα. ε περίπτωςθ υποτροπισ αίρεται αρμοδίωσ υποχρεωτικά θ κατά τθν
παράγραφο 1 ι 2 του παρόντοσ άρκρου ζγκριςθ ι πράξθ τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 45.
4. Εγκεκριμζνα ςυςτιματα εναλλακτικισ διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων μποροφν να προβαίνουν
ςε εναπόκεςθ, επεξεργαςία και αξιοποίθςθ αποβλιτων που προζρχονται από εκςκαφζσ,
καταςκευζσ και κατεδαφίςεισ (ΑΕΚΚ) ςε μεταλλεία και λατομεία των οποίων ζπαυςε θ λειτουργία
για οποιονδιποτε λόγο χωρίσ αποκατάςταςθ αυτϊν. Θ εγκατάςταςθ των ςυςτθμάτων εναλλακτικι σ
διαχείριςθσ διενεργείται επί τθ βάςει εγκεκριμζνθσ μελζτθσ, ςφμφωνα με τθν οικεία απόφαςθ
ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν όρων αποκατάςταςθσ του τοπίου και τθσ δαςικισ βλάςτθςθσ και κατά τα
οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 1 ζωσ 3 του άρκρου 30 του ν. 4030/2011 (Αϋ 249), όπωσ ιςχφει. Οι
ανωτζρω εγκαταςτάςεισ είναι προςωρινζσ και απομακρφνονται με τθν ολοκλιρωςθ του ζργου τθσ
αποκατάςταςθσ.

Άρκρο 52
Ραρ. 11. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρκρου 40 του ν. 4030/2011 (Αϋ 249) αντικακίςτανται ωσ
εξισ:
«1. Επιτρζπεται θ εγκατάςταςθ μονάδων επεξεργαςίασ αποβλιτων από εκςκαφζσ, καταςκευζσ και
κατεδαφίςεισ (ΑΕΚΚ) ςε ανενεργά λατομεία, ανεξαρτιτωσ του ιδιοκτθςιακοφ κακεςτϊτοσ τουσ, μετά
τθν ζκδοςθ όλων των απαιτοφμενων εγκρίςεων και αδειϊν, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία
και τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 1 ζωσ 3 του παρόντοσ. τα λατομεία αυτά ςυμπεριλαμβάνονται
και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 33 του ν. 3164/2003 (Αϋ 176) ωσ κζςεισ κατάλλθλεσ για εγκαταςτάςεισ
ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ αποβλιτων (ΟΕΔΑ). Θ λειτουργία των εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ
των ΑΕΚΚ ςε λατομεία δεν πρζπει να παρατείνεται πζραν του χρόνου αποκατάςταςθσ του λατομείου
που ορίηεται με τθ ςφμβαςθ ανάκεςθσ του αναδόχου. Θ εγκατάςταςθ των ανωτζρω μονάδων ςε
δάςθ, δαςικζσ εκτάςεισ και ςε δθμόςιεσ εκτάςεισ των περιπτϊςεων αϋ και βϋ τθσ παραγράφου 5 του
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άρκρου 3 του παρόντοσ νόμου, όπωσ ιςχφει, ενεργείται κατόπιν ζγκριςθσ επζμβαςθσ, χορθγουμζνθσ
από τον Γενικό Γραμματζα τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, θ οποία προθγείται των
προβλεπομζνων από άλλεσ διατάξεισ αδειοδοτιςεων για τθ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα, με τθν
επιφφλαξθ των προβλεπομζνων ςτισ παραγράφουσ 4 και 6 του άρκρου 45 του ν. 998/1979, όπωσ
ιςχφει. Κατά τα λοιπά ωσ προσ τισ ανωτζρω μονάδεσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ των παραγράφων 7,
8, 9, 11, 12 και 16 του ωσ άνω άρκρου 45.
2.α. Επιτρζπεται θ χριςθ τθσ περίςςειασ εκςκαφϊν από τθν καταςκευι δθμόςιων ζργων, ςτα οποία
περιλαμβάνονται και τα ζργα με ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ, για τθν αποκατάςταςθ ανενεργϊν
λατομείων ανεξαρτιτωσ του ιδιοκτθςιακοφ κακεςτϊτοσ τουσ, μετά από εκπόνθςθ ειδικισ μελζτθσ
μορφολογικισ και βλαςτθτικισ αποκατάςταςθσ, κακϊσ και ζκδοςθ Απόφαςθσ Ζγκριςθσ
Περιβαλλοντικϊν Όρων (ΑΕΠΟ), ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία.
2.β. Ομοίωσ επιτρζπεται θ χριςθ των αδρανϊν καταλοίπων που προκφπτουν από τισ μονάδεσ
επεξεργαςίασ των ΑΕΚΚ και τθσ περίςςειασ εκςκαφϊν από τθν καταςκευαςτικι δραςτθριότθτα
ιδιωτικϊν ζργων κατά τθν αποκατάςταςθ ανενεργϊν λατομείων ανεξαρτιτωσ του ιδιοκτθςιακοφ
κακεςτϊτοσ τουσ μετά από εκπόνθςθ ειδικισ μελζτθσ μορφολογικισ και βλαςτθτικισ
αποκατάςταςθσ, κακϊσ και ζκδοςθ Απόφαςθσ Ζγκριςθσ Περιβαλλοντικϊν Όρων (ΑΕΠΟ), ςφμφωνα
με τθν ιςχφουςα νομοκεςία.

2. ΡΑΑΘΕΣΘ ΝΟΜΩΝ-ΥΡΟΥΓΙΚΩΝ ΑΡΟΦΑΣΕΩΝ-κλπ ΕΙΤΕ ΒΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝ ΙΣΧΥ, ΕΙΤΕ ΟΧΙ
Σι διατάξεισ νόμων που ςχετίηονται με τα λατομεία είναι πολφ μεγάλοσ, γι’ αυτό παρακζτουμε ςτο
τζλοσ του κεωαλαίου αυτοφ νόμουσ που ζχουν ψθωιςτεί για το κζμα αυτό και ζχουν καταργθκεί ι
τροποποιθκεί. Αυτό μπορεί να βοθκιςει τουσ εμπλεκόμενουσ με τθν αποκατάςταςθ να
αναηθτιςουν ςυμπλθρωματικζσ διατάξεισ για το κζμα αυτό.
Σι διατάξεισ που παρακζτουμε παρακάτω προζρχονται από τθν ιςτοςελίδα
http://www.oryktosploutos.net/2010/06/blog-post_08.html#.VC41Ebdd6M8

ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΛΞΘ ΡΣΠΣΚΕΧΛΑ










Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) «Για τθ προςταςία του περιβάλλοντοσ» (ςχετικά άρκρα 1
& 2 του νόμου).
Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/25.04.2002), ςφμωωνα με τισ οδθγίεσ 97/11 και 96/61 τθσ Ε.Ε.
Ν. 4014/2011, Υεριβαλλοντικι αδειοδότθςθ ζργων και δραςτθριοτιτων, ρφκμιςθ
αυκαιρζτων ςε ςυνάρτθςθ με δθμιουργία περιβαλλοντικοφ ιςοηυγίου και άλλεσ διατάξεισ
αρμοδιότθτασ Ωπουργείου περιβάλλοντοσ
Ν. 4042/2012, Υοινικι προςταςία του περιβάλλοντοσ − Εναρμόνιςθ με τθν Σδθγία
2008/99/ΕΞ κλπ. *ςτο άρκρο 52 παρ. 6 ζχει τροποποιθκεί το άρκρο 182 του Ρ.4001/2011
και ςτο Άρκρο 63 ζχουμε ρφκμιςθ των δικαιωμάτων μεταλλειοκτθςίασ+
ΡΔ 148/2009, Υεριβαλλοντικι ευκφνθ για τθν πρόλθψθ και τθν αποκατάςταςθ των ηθμιϊν
ςτο περιβάλλον – Εναρμόνιςθ με τθν οδθγία 2004/35/ΕΞ
N. 3937/2011, (ΦΕΞ/Α 60/31.03.2011) «Διατιρθςθ τθσ Βιοποικιλότθτασ και άλλεσ
διατάξεισ».
Κ.Υ.Α. 69269/5387/15-10-1990 (Φ.Ε.Κ. 678/25- 10-1990/Τ.Β’) «Ξατάταξθ ζργων και
δραςτθριοτιτων ςε κατθγορίεσ, περιεχόμενο Πελζτθσ Υεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων (ΠΥΕ),
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κακοριςμόσ περιεχομζνου ειδικϊν περιβαλλοντικϊν μελετϊν (ΕΥΠ) και λοιπζσ ςυναωείσ
διατάξεισ, ςφμωωνα με το Ρ.1650/1986» *τα άρκρα 4 και 5 καταργικθκαν με τθν επόμενθ
ΥΑ του ΥΡΕΚΑ+
Υ.Α. Θ.Ρ. 15393/2332/05-08-2002 (ΦΕΚ 1022/05.08.2002) Ξατάταξθ δθμόςιων και
ιδιωτικϊν ζργων και δραςτθριοτιτων ςε κατθγορίεσ ςφμωωνα με το αρκ. 3 του ν. 1650/86
όπωσ αντικαταςτάκθκε με το αρκ. 1 του Ρ. 3010/02 *καταργικθκε με τθν επόμενθ ΥΑ του
ΥΡΕΚΑ, ςυνεπϊσ αμφότερεσ οι ΥΑ 15393 και 69269 αναφζρονται για ιςτορικοφσ λόγουσ+
ΥΑ 1958/13.01.2012, Ξατάταξθ δθμόςιων και ιδιωτικϊν ζργων και δραςτθριοτιτων ςε
κατθγορίεσ και υποκατθγορίεσ ςφμωωνα με το Άρκρο 1 παράγραωοσ 4 του Ρ. 4014/2011
(Φ.Ε.Ξ. Αϋ209/2011) και θ ΥΑ με αρ. 20741/12 (ΦΕΚ 1565/Β/12) τροποποίθςθσ και
ςυμπλιρωςθσ τθσ ΩΑ 1958/12.
YA οικ. 48963/5.10.2012 Ρροδιαγραφζσ περιεχομζνου Αποφάςεων Ζγκριςθσ
Ρεριβαλλοντικϊν Πρων (Α.Ε.Ρ.Ο.) για ζργα και δραςτθριότθτεσ κατθγορίασ Αϋ τθσ υπ’
αρικμ. 1958/13−1−2012 απόωαςθσ (Βϋ 21), ςφμωωνα με το άρκρο 2 παρ. 7 του Ρ.
4014/2011 (Αϋ 209).
YA 15277 (ΦΕΚ 1077/Β/09.04.12) Εξειδίκευςθ διαδικαςιϊν για τθν ενςωμάτωςθ
ςτισ Α.Ε.Υ.Σ. ι ςτισ Υ.Υ.Δ. τθσ προβλεπόμενθσ από τισ διατάξεισ τθσ Δαςικισ Ρομοκεςίασ
ζγκριςθσ επζμβαςθσ
Κ.Υ.Α. αρικμ. Θ.Ρ. 11014/703/Φ104/14-3-2003 (Φ.Ε.Κ. 332/20-3-2003/Τ.Β’).«Διαδικαςία
Υροκαταρκτικισ Υεριβαλλοντικισ Εκτίμθςθσ και Αξιολόγθςθσ (Υ. Υ. Ε. Α.) και εκριςθσ
Υεριβαλλοντικϊν Τρων (Ε. Υ.Σ.) ςφμωωνα με το άρκρο 4 του Ρ 1650/1986
όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 2 του Ρ.3010/2002.
Δ10/Φ68/οικ.4437 08/03/2001. Υροδιαγραωζσ και χρονοδιάγραμμα ειδικισ μελζτθσ
αποκατάςταςθσ (άρκρο 7 παρ. 1 εδαω. β Ρ.2837/2000).
Εγκφκλιοσ Δ10-Β/Φ68/οικ.26054/15-12-1997 «Εγγυθτικζσ επιςτολζσ για αποκατάςταςθ
περιβάλλοντοσ».
Υπ. Απ. Αρικμ. 46294/ (ΦΕΚ 2001 Β/14.08.2012 ) Υρότυπεσ Υεριβαλλοντικζσ Δεςμεφςεισ
(ΥΥΔ) για ζργα και δραςτθριότθτεσ τθσ κατθγορίασ Β τθσ 5θσ ομάδασ «Εξορυκτικζσ και
ςυναωείσ δραςτθριότθτεσ» του Υαραρτιματοσ V, τθσ υπ’ αρ. Ω.Α 1958/2012 (ΦΕΞ Βϋ 21).
Ρροδιαγραφζσ τθσ Ειδικισ Οικολογικισ Αξιολόγθςθσ (ΦΕΚ 2436/Β/2013) για ζργα και
δραςτθριότθτεσ τθσ κατθγορίασ Β του άρκρου 10 του Ρ. 4014/2011 (ΦΕΞ Αϋ 209)

ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΘ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΛΞΘ ΕΞΨΛΠΘΧΘ
Ρομοκεςία για τθν προςταςία ωυςικϊν οικοτόπων (ενδιαιτθμάτων) κακϊσ και τθσ άγριασ πανίδασ
και χλωρίδασ
ΔΑΧΛΞΘ ΡΣΠΣΚΕΧΛΑ




Ν.998/79 (Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α) "Υερί προςταςίασ των δαςϊν και των δαςικϊν εν
γζνει εκτάςεων τθσ Χϊρασ" με τον οποίο ζγινε μια πρϊτθ προςπάκεια τθσ αποκατάςταςθσ
του περιβάλλοντοσ, μετά από επιτρεπτζσ επεμβάςεισ του άρκρου 57, ςφμωωνα και με τισ
ςφμωωνα και με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ των άρκρων 16 και 45 του ιδίου Ρόμου. Εδϊ ο Ν.
998/79 ςε αρχείο doc, με τισ τροποποιιςεισ του.
Νόμοσ 3208/03 (ΦΕΚ Αϋ303/24.12.2003) «Υροςταςία των δαςικϊν οικοςυςτθμάτων,
κατάρτιςθ δαςολογίου, ρφκμιςθ εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δαςϊν
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ΕΣΦΩΞΨΛΞΑ ΑΥΣΒΟΘΨΑ /ΑΕΞΞ

















Υ.Α. 39624/2209/Ε103/2009 (ΦΕΞ 2076/Β`/25.9.2009) Πζτρα, όροι και περιοριςμοί για τθ
διαχείριςθ των αποβλιτων τθσ εξορυκτικισ βιομθχανίασ, ςε ςυμμόρωωςθ με τισ διατάξεισ
τθσ οδθγίασ 2006/21/ΕΞ τθσ 15θσ Παρτίου 2006 «ςχετικά με τθ διαχείριςθ των αποβλιτων
τθσ εξορυκτικισ βιομθχανίασ και τθν τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 2004/35/ΕΞ» του
Χυμβουλίου τθσ 15θσ Παρτίου 2006
Απόφαςθ τθσ Επιτροπισ τθσ 29θσ Απριλίου για τθν εναρμόνιςθ και τθν τακτικι διαβίβαςθ
των πλθροωοριϊν και του ερωτθματολογίου που προβλζπονται ςτο άρκρο 22 και ςτο άρκρο
18 τθσ οδθγίασ 2006/21/ΕΞ
Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΞ 1312/Β`/24.8.2010) Πζτρα, όροι και προγράμματα για
τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των αποβλιτων από εκςκαωζσ, καταςκευζσ και κατεδαωίςεισ
(ΑΕΞΞ)
Ν.2939/2001 και Ν.3854/2010 (Τροποποίθςθ Ν.2939/2001)
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Οικ.129043/4345/8-7-20119 (ΑΔΑ 4ΑΣΨ0-ΚΘΣ)
N. 4030/2011 (ΦΕΞ 249/Α 25.11.2011) Ρζοσ τρόποσ ζκδοςθσ αδειϊν δόμθςθσ, ελζγχου
καταςκευϊν και λοιπζσ διατάξεισ. (άρκρο 40 για τα ΑΕΞΞ).
Ν.4001/2011 (ΦΕΞ 179)Α)22.8 (άρκρο 181 για ΑΕΞΞ)
ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΑΡΕΡΕΦΓΩΡ ΟΑΨΣΠΕΛΩΡ ΡΣΠΣΩ ΑΨΨΛΞΘΧ
ΣΦΩΞΨΣΛ ΥΣΦΣΛ ΞΑΛ ΧΩΦΣΨΑΛΞΑ ΥΟΑΛΧΛΑ
Σδθγόσ νομοκεςίασ για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ
ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΣ ΔΛΞΑΛΣ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ (Υθγζσ, διεκνζσ και κοινοτικό δίκαιο - εκνικό δίκαιο νομολογία - δικαςτικι προςταςία)
Θ Εωαρμογι του Διεκνοφσ & Ευρωπαϊκοφ Δικαίου Υεριβάλλοντοσ ςτθν Ελλάδα
NOMOΧ ΩΥ’ ΑΦΛΚ. 3422 Ξφρωςθ τθσ Χφμβαςθσ για τθν πρόςβαςθ ςτθν περιβαλλοντικι
πλθροωορία-Aarhus

3. Νομοκεςία για τθν Ρεριβαλλοντικι αποκατάςταςθ ανενεργϊν λατομείων του Ν.
Αττικισ
Θ Αττικι παρουςιάηει επιπλζον ενδιαωζρον λόγω τθσ κζςθσ τθσ και υπάρχουν ςυμπλθρωματικζσ
διατάξεισ για τθν αποκατάςταςθ ανενεργϊν λατομείων.
Ζτςι ςφμωωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, θ αποκατάςταςθ του περιβάλλοντοσ χϊρου των
ανενεργϊν λατομείων ςτο νομό Αττικισ γίνεται από τον Σργανιςμό Φυκμιςτικοφ Χχεδίου Ακινασ (Ρ.
2742/99 «Χωροταξικόσ Χχεδιαςμόσ και αειωόροσ ανάπτυξθ και άλλεσ διατάξεισ», άρκρο 25 ΦΕΞ
207) κατ’ εωαρμογιν τθσ Απόωαςθσ του Ωπ. ΥΕΧΩΔΕ με αρκ. 15420/3278/2000 (ΦΕΞ 783)
«διαδικαςία αποκατάςταςθσ περιβάλλοντοσ ανενεργϊν λατομείων νομοφ Αττικισ» όπωσ αυτι
τροποποιικθκε με τθν αρ. 18217/12-10-2002 απόωαςθ (ΦΕΞ 1204Β).
Χυνεπϊσ, ωορζασ αποκατάςταςθσ του περιβάλλοντοσ όλων των ανενεργϊν λατομείων του Ρομοφ
Αττικισ κακίςταται ο Σργανιςμόσ Ακινασ, ο οποίοσ ανακζτει τθν αποκατάςταςθ με ςφναψθ
πρωτοκόλλου ςυνεργαςίασ ςτουσ ωορείσ εκτζλεςθσ των μεγάλων δθμοςίων ζργων τθσ Αττικισ και
ςτον ΕΧΔΞΡΑ με τθν ςφμπραξθ του ενδιαωερόμενου ΣΨΑ.
Τπωσ προκφπτει μάλιςτα από το άρκρο 7 παρ.3 του ΥΔ *ΦΕΞ 187/ Δ/ 16.6.2011] «Υερί κακοριςμοφ
μζτρων προςταςίασ τθσ περιοχισ του όρουσ Ωμθττοφ και των Πθτροπολιτικϊν Υάρκων Γουδι –
Λλιςίων» ειδικά για τθν περιοχι που αυτό ρυκμίηει: "Τλα τα λατομεία τα κείμενα εντόσ των ηωνϊν
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προςταςίασ, χαρακτθρίηονται ωσ ανενεργά. Επιβάλλεται μόνο θ αποκατάςταςθ δίχωσ εξόρυξθ,
βάςει τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και θ απομάκρυνςθ όλων των εγκαταςτάςεων παραγωγισ
προϊόντων. Ψα λατομεία αυτά οωείλουν να ολοκλθρϊςουν τθν αποκατάςταςθ του ωυςικοφ
περιβάλλοντοσ εντόσ τριϊν (3) ετϊν από τθνθμερομθνία δθμοςίευςθσ του παρόντοσ".

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΘΣ
Ρ.2742/99 (ΦΕΞ207/Α/7-10-99) «Χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ και αειωόροσ ανάπτυξθ και άλλεσ
διατάξεισ» άρκρο 25 : «Αποκατάςταςθ ανενεργϊν λατομείων ςτο Ρ. Αττικισ».
Ωπ. αρικμ. 15420/3278/14-6-2000 Ωπουργικι Απόωαςθ του ΩΥΕΧΩΔΕ, (ΦΕΞ 783/Β/23-6-2000),
κακϊσ και θ τροποποίθςθ αυτισ με αρ. 18217/12-10-2002 απόωαςθ όπωσ δθμοςιεφτθκε ςτο (ΦΕΞ
1204/ Β/ 17-9-2002) «Διαδικαςία αποκατάςταςθσ περιβάλλοντοσ ανενεργϊν λατομείων Ρομοφ
Αττικισ»
ΥΔ *ΦΕΞ 187/ Δ/ 16.6.2011+ «Υερί κακοριςμοφ μζτρων προςταςίασ τθσ περιοχισ του όρουσ Ωμθττοφ
και των Πθτροπολιτικϊν Υάρκων Γουδι – Λλιςίων»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8:
ΡΑΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΩΝ ΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΤΘΣ
ΒΛΑΣΤΘΣΘΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΡΙΟΥ ΔΙΑΤΑΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΥΙΩΣ ΜΕΤΑ
ΑΡΟ ΕΞΟΥΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ ΣΤΘΝ ΕΛΛΑΔΑ
1ο Ραράδειγμα Καλισ Ρρακτικισ : Θ αποκατάςταςθ των ορυχείων τθσ S&B
Βιομθχανικά Ορυκτά Α.Ε. ςτθ νιςο Μιλο με ντόπια φυτά
Σο παρόν αποτελεί μερικι ανατφπωςθ τθσ ειςιγθςθσ:
Γεϊργοσ Πετράκθσ, 2013. «Θ αποκατάςταςθ των ορυχείων τθσ S&B Βιομθχανικά Ορυκτά Α.Ε. ςτθ Νιςο Μιλο
με ντόπια φυτά». Παρουςίαςθ ςτο Workshop μεκζμα: «Αποκατάςταςθ Δαςικοφ Οικοςυςτιματοσ και Σοπίου
μετά από φυςικζσ καταςτροφζσ ι άλλεσ επεμβάςεισ-Επίδειξθ καλϊν πρακτικϊν». Όργάνωςθ: Ελλθνικόσ
Οργανιςμόσ Ανάπτυξθσ Κοινοφελϊν Ζργων. Χρθματοδότθςθ: Μδρυμα ταφροσ Νιάρχοσ.

Ρερίλθψθ
Θ εξορυκτικι δραςτθριότθτα δθμιουργεί αλλοιϊςεισ ςτο ωυςικό περιβάλλον ακόμα και όταν
πρόκειται για μθ τοξικά ορυκτά και μεταλλεφματα όπωσ ςυμβαίνει με τθν περίπτωςθ τθσ S&B
Βιομθχανικά Σρυκτά Α.Ε. (S&B). Θ S&B ζχει εντάξει τθν ςυςτθματικι ωροντίδα και μζριμνα για το
ωυςικό περιβάλλον μζςα ςτισ κφριεσ δραςτθριότθτζσ τθσ.
Χτόχοσ τθσ εταιρείασ είναι θ μείωςθ του περιβαλλοντικοφ αποτυπϊματόσ τθσ με τθν εωαρμογι ενόσ
ολοκλθρωμζνου και επιςτθμονικά άρτιου προγράμματοσ αποκατάςταςθσ των ορυχείων όπου
δραςτθριοποιείται.
Θ μακρόχρονθ εμπειρία τθσ Εταιρείασ ςτθν αποκατάςταςθ του τοπίου ςτα μεταλλεία και τα ορυχεία
τθσ, ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν ςυνεχι ανάπτυξθ τθσ τεχνογνωςίασ τθσ, τθν ςυνεχι βελτίωςθ των
τεχνικϊν και μεκόδων που εωαρμόηει και ςτα επιτυχθμζνα αποτελζςματα τα οποία επιτυγχάνει.
Θ ανάπλαςθ και θ διαμόρωωςθ των αποκζςεων των ςτείρων και των μεταλλευτικϊν εκςκαωϊν
ςχεδιάηεται κατά τθν ωάςθ τθσ μελζτθσ, ϊςτε να επιτυγχάνεται ςτθν πράξθ το βζλτιςτο
τεχνοοικονομικό και αιςκθτικό αποτζλεςμα, το οποίο να προςαρμόηεται αρμονικά με τθν ευρφτερθ
αρχιτεκτονικι του τοπίου.
Θ χωματοκάλυψθ των αποκζςεων των ςτείρων γίνεται με τρόπο ϊςτε να εξαςωαλίηεται θ καλφτερθ
δυνατι υποδομι ανάπτυξθσ των ωυτϊν, βελτιϊνοντασ περαιτζρω και τθν ςτακερότθτα των πρανϊν.
Θ εγκατάςταςθ ποϊδουσ βλάςτθςθσ γίνεται αποκλειςτικά με ντόπια ποϊδθ κυρίωσ είδθ. Σι ςπόροι
ςυλλζγονται ςε επαρκείσ ποςότθτεσ από το τμιμα αποκατάςταςθσ ςτθ Πιλο. Για τθν εγκατάςταςθ
ποϊδουσ βλάςτθςθσ χρθςιμοποιείται θ μζκοδοσ τθσ υδροςποράσ με «fiber wood».
Ψζλοσ θ αποκατάςταςθ ολοκλθρϊνεται με τθν ωφτευςθ ντόπιων κάμνων και δζνδρων που μποροφν
να επιβιϊςουν ςτισ ςυγκεκριμζνεσ κλιματικζσ και εδαωικζσ ςυνκικεσ τθσ περιοχισ χωρίσ πότιςμα
τθν ξθρι περίοδο του κζρουσ.

1. Αποκατάςταςθ των ορυχείων τθσ S&B Βιομθχανικά Ορυκτά Α.Ε. ςτθ Μιλο
Θ επιωανειακι εξορυκτικι δραςτθριότθτα δθμιουργεί αλλοιϊςεισ ςτο ωυςικό περιβάλλον οι οποίεσ
αωοροφν κυρίωσ :
α) τθν καταςτροωι τθσ βλάςτθςθσ και του εδάωουσ,
β) τθν αλλοίωςθ τθσ μορωολογίασ του ανάγλυωου,
γ) τθν δθμιουργία οπτικϊν αλλαγϊν που μεταβάλουν τθν εικόνα του ωυςικοφ τοπίου.
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1.1 Σχεδιαςμόσ τθσ Αποκατάςταςθσ
Θ αποκατάςταςθ ζχει ςαν ςκοπό τθν ελαχιςτοποίθςθ τθσ οπτικισ αλλοίωςθσ του περιβάλλοντοσ και
τθν επαναωορά κατά το δυνατόν τθσ χλωρίδασ και πανίδασ ςτισ περιοχζσ που ζχει αςκθκεί
εξορυκτικι δραςτθριότθτα.
Θ αποκατάςταςθ των ορυχείων ξεκινάει με το ςωςτό ςχεδιαςμό τόςο τθσ εξόρυξθσ αλλά και τθσ
αποκατάςταςθσ, που γίνονται ταυτόχρονα.
Σ εξ’ αρχισ ςχεδιαςμόσ οδθγεί ςτθν επιτάχυνςθ και βελτιςτοποίθςθ του αποτελζςματοσ.

Στα νζα ορχυχεία τθσ αποκατάςταςθ ζχει προθγθκεί ο ςχεδιαςμόσ και ζτςι περιορίηοναι ςτο
ελάχιςτο οι εργαςίεσ ανάπλαςθσ

1.2 Φάςεισ Αποκατάςταςθσ
Για τον καλφτερο προγραμματιςμό τθσ αποκατάςταςθσ ακολουκοφμε πζντε ςτάδια εργαςιϊν.
 Ανάπλαςθ του ορυχείου και των χϊρων απόκεςθσ (εω’ όςον απαιτείται),
 Χωματοκάλυψθ των αναπλαςμζνων επιωανειϊν,
 Σπορά με τθν μζκοδο τθσ υδροςποράσ,
 Φφτευςθ των ςπαρμζνων επιωανειϊν με ντόπια ξυλϊδθ ωυτά,
 Συντιρθςθ εργαςίεσ όπωσ περίωραξθ, λιπάνςεισ, βοτανίςματα, διευκετιςεισ όμβριων.

Ανάπλαςθ, Χωματοκάλυψθ και υδροςπορά με fiber wood

Φφτευςθ, Ρερίφραξθ, βοτάνιςμα
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Υδροςπορά

Υδροςπορά με κάλυψθ fiber wood

Ραραγωγι κομπόςτασ για προςκικθ ςτο ζδαφοσ

277

1.3 Ρροβλιματα Αποκατάςταςθσ
Ψα προβλιματα αποκατάςταςθσ είναι:
 Οι ακραίεσ κλιματικζσ ςυνκικεσ,
 Υψθλι αλατότθτα λόγω γειτνίαςθσ με κάλαςςα,
 Ελλειψθ οργανικισ ουςίασ ςτα νζα εδάφθ και θ
 Ζντονθ βόςκθςθ.

Ρροβλιματα από Αλατότθτα λόγω γειτνίαςθσ με κάλαςςα και από υπερβόςκθςθ αιγοπροβάτων

1.4 Χριςθ ντόπιων ςπόρων ποωδϊν φυτϊν τθσ Μιλου ςτθν υδροςπορά

Συλλογι ςπόρων ντόπιων ειδϊν τθσ Μιλου

ΓΕΝΑΚΛ (Aegilops geniculata)

Hymenocarpus circinatus

Onobrychis aequidentata

ΟΝΟΒΡΤΧΛΔΑ Onobrychis caputgalli

ΜΑΝΣΑΛΛΔΑ Chrysanthemum
coronarium
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ΒΡΟΤΒΑSinapis arvensis

Φυτϊριο παραγωγισ ντόπιων φυτϊν τθσ S&B ςτθ Μιλο

Κυπαρίςςι, Cupressus sempervirens

Κζδροσ Juniperus macrocarpa

Αρμφρα Tamarix gallica

χίνοσ Pistacia lentiscus

Αςπάλακασ Calycotome villosa

Αγριοφρυγανιά ι Αλογοκφμαρο
Anthylis hermanniae

Ανάγυρθσ Anagyris foetida

Αλίφωνασ ι Φωνοσ Centauria spinosa

Αλυμιά Atriplex halimus

Κρίταμο Crithmum maritimum

Λιμόνιαςτρο Limoniastrum
monopetalum

Αιγαία Salsola aegea

Αςφάκα Phlomis fruticosa

πάρτο

Spartium junceum
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Φίδα

Juniperus phoenicea

Αςτοιβι Sarcopoterium spinosum

Εφόρμπια δενδρϊδθσ Euphorbia
dendroides

Φυτϊριο

Αναπαραγωγι των ςπάνιων φυτϊν τθσ Μιλου

Γαρυφαλλιά Dianthus fruticosa
var. fruticosa

Κρίνοσ τθσ Κάλαςςασ Pancratium
maritimum

Ρετυχθμζνεσ αποκαταςτάςεισ

ΑΓΓΕΛΑ ΒΟΕΛΑ ΑΡΟΚΕΣΘ τα ζτθ 2000, 2002 και 2013.
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Silene cythnia

ΟΥΧΕΛΟ ΓΕΑΚΟΡΕΤΑΣ 1985, 1992, 1993, 1998, 2000 και 2013

ΟΥΧΕΛΟ ΤΑΧΘΛΑ 1990, 1996, 2007 και 2013.

ΟΥΧΕΛΟ ΚΑΒΟΥ 1996, 1998 και 2012
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2ο Ραράδειγμα Καλισ Ρρακτικισ : Διεκνισ Ρρακτικι, όςον αφορά ςτθν
αποκατάςταςθ Λατομείων: Ζνα Σφνκετο Αειφόρο Εδαφοβελτιωτικό για τθν
φυτοαποκατάςταςθ ςε ακραίεσ εδαφικζσ ςυνκικεσ(Complex soil additives
for vegetatation restoration on extreme soil sites)
Σο παρόν αποτελεί μερικι ανατφπωςθ τθσ ειςιγθςθσ:
Oswald Blumestein, 2013. «Διεκνισ Πρακτικι, όςον αφορά ςτθν αποκατάςταςθ Λατομείων: Ζνα φνκετο
Αειφόρο Εδαφοβελτιωτικό για τθν φυτοαποκατάςταςθ ςε ακραίεσ εδαφικζσ ςυνκικεσ(Complex soil additives
for vegetatation restoration on extreme soil sites)». Παρουςίαςθ ςτο Workshop μεκζμα: «Αποκατάςταςθ
Δαςικοφ Οικοςυςτιματοσ και Σοπίου μετά από φυςικζσ καταςτροφζσ ι άλλεσ επεμβάςεισ-Επίδειξθ καλϊν
πρακτικϊν». Όργάνωςθ: Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ Ανάπτυξθσ Κοινοφελϊν Ζργων. Χρθματοδότθςθ: Μδρυμα
ταφροσ Νιάρχοσ.
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Field experiment: Gold tailings substratum South Africa: Components C1, C3
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Glashouse pot experiments with Component C4 (water storing substratum)
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3ο Ραράδειγμα Καλισ Ρρακτικισ: Μελζτθ και υλοποίθςθ τθσ
φυτοαποκατάςταςθσ του παλαιοφ τζλματοσ απόκεςθσ αποβλιτων ςτθν
Ολυμπιάδα Χαλκιδικισ
Σο παρόν αποτελεί μερικι ανατφπωςθ τθσ ειςιγθςθσ:
Δθμιτριοσ Αλιφραγκισ, 2013. «Μελζτθ και υλοποίθςθ τθσ φυτοαποκατάςταςθσ του παλαιοφ τζλματοσ
απόκεςθσ αποβλιτων ςτθν Ολυμπιάδα Χαλκιδικισ». Παρουςίαςθ ςτο Workshop μεκζμα: «Αποκατάςταςθ
Δαςικοφ Οικοςυςτιματοσ και Σοπίου μετά από φυςικζσ καταςτροφζσ ι άλλεσ επεμβάςεισ-Επίδειξθ καλϊν
πρακτικϊν». Όργάνωςθ: Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ Ανάπτυξθσ Κοινοφελϊν Ζργων. Χρθματοδότθςθ: Μδρυμα
ταφροσ Νιάρχοσ.

Ρερίλθψθ
Θ ειςιγθςθ αυτι αναωζρεται ςτθν ανάπτυξθ μεκόδων ωυτοεξυγίανςθσ των ρυπαςμζνων με
μζταλλα και μεταλλοειδι εδαωϊν ςε μεταλλευτικζσ περιοχζσ και ςτθν διερεφνθςθ τθσ δυνατότθτασ
αποκατάςταςθσ του παλαιοφ τζλματοσ τθσ Σλυμπιάδασ Χαλκιδικισ με ςυνδυαςμό δφο μεκόδων,
δθλαδι τθσ χθμικισ ςτακεροποίθςθσ και τθσ ωυτοεξυγίανςθσ. Θ ζρευνα διεξιχκθ ςε 3 ςτάδια. Χτο
πρϊτο ςτάδιο μελετικθκαν τα ωυςικοχθμικά χαρακτθριςτικά του υλικοφ του τζλματοσ, κακϊσ και θ
δυνατότθτα μείωςθσ τθσ βιοδιακεςιμότθτασ των βαρζων μετάλλων και μεταλλοειδϊν με τθν
προςκικθ διαωόρων εδαωοβελτιωτικϊν. Χτο δεφτερο ςτάδιο μελετικθκε θ δυνατότθτα
χρθςιμοποίθςθσ διαωόρων ωυτικϊν ειδϊν ςε ςυνκικεσ κερμοκθπίου με ταυτόχρονθ χριςθ
εδαωοβελτιωτικϊν. Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ του ςταδίου αυτοφ ζδειξαν ότι το είδοσ Nerium
oleander μπορεί να χρθςιμοποιθκεί με απόλυτθ επιτυχία ςτθν αποκατάςταςθ του παλαιοφ
τζλματοσ τθσ Ολυμπιάδασ. Για το είδοσ αυτό μελετικθκαν όλα τα χαρακτθριςτικά των ωυτϊν που
αναπτφςςονται ςε περιβάλλοντα πλοφςια ςε βαριά μζταλλα. Ψα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ ζδειξαν
ότι είναι δυνατι θ μείωςθ τθσ βιοδιακεςιμότθτασ των βαρζων μετάλλων και μεταλλοειδϊν με τθ
χριςθ διαωόρων υλικϊν, όπωσ οξειδίων του Fe και Mn, ρινιςμάτων ςιδιρου, ωωςωορίτθ,
βιομθχανικϊν υπολειμμάτων πλοφςιων ςε οξείδια του Fe και Mn κά. Ψα αποτελζςματα του
κερμοκθπίου ζδειξαν ότι οριςμζνοι χειριςμοί είναι καλφτεροι, ακόμθ και από αυτοφσ του μάρτυρα
(ζδαωοσ), όςον αωορά τθν ανάπτυξθ των ωυτϊν. Πε βάςθ τα αποτελζςματα αυτοφ του ςταδίου
επιλζχκθκαν οι καλφτεροι χειριςμοί για τθν πιλοτικι εωαρμογι. Ψα αποτελζςματα τθσ πιλοτικισ
εωαρμογισ ζδειξαν ότι το ποςοςτό επιβίωςθσ των ωυτϊν ανιλκε ςε 100%, ενϊ κάποιοι χειριςμοί
υπερτεροφν κατά πολφ όλων των άλλων, ακόμθ και αυτοφ του μάρτυρα, δθλαδι τεκμθριϊνουν τα
αποτελζςματα του πειράματοσ του κερμοκθπίου. Αυτοί οι χειριςμοί περιλαμβάνουν τθ χριςθ ενόσ
υλικοφ πλοφςια ςε οξείδια του Mn και Fe. Πετά τθ ςτακεροποίθςθ τθσ επιωάνειασ του τζλματοσ
μζςα ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα αρχίηει μια διαδικαςία ωυςικισ εγκατάςταςθσ τθσ βλάςτθςθσ
ςτο τζλμα. Ψον πρϊτο χρόνο καταγράωθκαν 33 είδθ ωυτϊν τα οποία και μελετικθκαν.

Ειςαγωγι
Χκοπόσ αυτισ τθσ εργαςίασ είναι θ διερεφνθςθ του τρόπου αποκατάςταςθσ του παλαιοφ τζλματοσ
των μεταλλείων τθσ Σλυμπιάδασ με τθ μζκοδο τθσ ωυτοεξυγίανςθσ μετά από χθμικι
ςτακεροποίθςθ των υλικϊν με υλικά πλοφςια ςε Fe και Mn . Θ ιδζα τθσ χριςθσ των οξειδίων αυτϊν
προιλκε από τθν ανάλυςθ ενόσ μεγάλου αρικμοφ ςυγκριμάτων μn προερχομζνων από δαςικά
εδάωθ και από μθτρικά υλικά οωειόλικουσ.
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Ιδιαιτερότθτεσ του τζλματοσ:
• Ξατά τθν μεταλλευτικι δραςτθριότθτα ςτθν Σλυμπιάδα ζχουν αποτεκεί απόβλθτα τθσ
διαδικαςίασ επίπλευςθσ, αποτελοφμενα από διάωορα ορυκτά,
• Θ απόκεςθ διιρκεςε για μεγάλθ χρονικι περίοδο (περιςςότερο από 30 χρόνια),
• Χτα υλικά παρουςιάηεται μεγάλθ ανομοιομορωία με το βάκοσ.

Ραλαιό τζλμα Ολυμπιάδασ Χαλκιδικισ

Ρειραματικόσ ςχεδιαςμό - Ζρευνα τριϊν ςταδίων:
• Ξακαρά εργαςτθριακό
• Υείραμα κερμοκθπίου
• Υιλοτικι εωαρμογι
(Χτθν πιλοτικι εωαρμογι χρθςιμοποιικθκε το είδοσ: Nerium oleander).
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Ρίνακασ 1. Χειριςμοί κατά το πιλοτικό πρόγραμμα

Ρλοφςιο ςε οξείδια του Fe και Mn υλικό, παραπροϊόν τθσ επεξεργαςίασ πυρολουςίτθ (TosohHellas)

Ραραγωγι Nerium oleander (Κερμοκιπιο Εργαςτθρίου Δαςικισ Εδαφολογίασ, ΑΡΚ)
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Ρροετοιμαςία πειραματικισ επιφάνειασ Ολυμπιάδασ

Τοποκζτθςθ λυςιμζτρων για τθ λιψθ του εδαφικοφ διαλφματοσ (Φεβρουάριοσ, 2011)

Ρειραματικι επιφάνεια (Μάιοσ, 2012)
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Χειριςμοί 3 και 4 (Μάιοσ, 2012)

Χειριςμοί 5 και 4 (Μάιοσ, 2012)

Βιομετρικά χαρακτθριςτικά του Nerium oleander
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Κρεπτικά ςτοιχεία ςτα φφλλα του Nerium oleander

Συμπεράςματα
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Θ αποκατάςταςθ του παλαιοφ τζλματοσ ςτθν περιοχι τθσ Σλυμπιάδασ μπορεί να επιτευχκεί
με τθ μζκοδο τθσ ωυτοαποκατάςταςθσ, μετά από χθμικι ςτακεροποίθςθ,
Σι χειριςμοί που χρθςιμοποιικθκαν επθρεάηουν ςθμαντικά τα βιομετρικά χαρακτθριςτικά
των ειδϊν,
Ωλικά πλοφςια ςε οξείδια του Mn και Fe, όπωσ είναι τα παραπροϊόντα τθσ θλεκτρολυτικισ
επεξεργαςίασ του πυρολουςίτθ βελτιϊνουν ςθμαντικά τισ ςυνκικεσ ανάπτυξθσ των ωυτϊν
και μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθ χθμικι ςτακεροποίθςθ των υλικϊν του τζλματοσ,
Ψο ςκελετικό υλικό βελτιϊνει τισ ςυνκικεσ ανάπτυξθσ των ωυτϊν,
Σ ριηοωλοιόσ βελτιϊνει τισ ςυνκικεσ ανάπτυξθσ των ωυτϊν,
Θ χρθςιμοποίθςθ μυκιτων που αναπτφςςουν μυκόρριηα βελτιϊνει ςθμαντικά τθν ανάπτυξθ
των ωυτϊν Nerium oleander ςε ςυνκικεσ τοξικότθτασ,
Θ χθμικι ςτακεροποίθςθ τθσ επιωάνειασ δθμιουργεί τισ προχποκζςεισ για τθν εγκατάςταςθ
τθσ ωυςικισ βλάςτθςθσ και
Θ αποκατάςταςθ των πολφ ρυπαςμζνων περιοχϊν με τθ χρθςιμοποίθςθ τθσ μεκόδου τθσ
ωυτοεξυγίανςθσ πρζπει να περιλαμβάνει απαραίτθτα και χθμικι ςτακεροποίθςθ,
Θ χρθςιμοποίθςθ τθσ μεκόδου τθσ ζκκεςθσ των ωυτϊν ςε αυξανόμενεσ ςυγκεντρϊςεισ
μετάλλων (Πικριδατιςμόσ) βελτιϊνει ςθμαντικά τθν αποτελεςματικότθτα τθσ μεκόδου,
αωοφ με τθν εωαρμογι τθσ δεν παρουςιάςκθκε καμιά ξιρανςθ ςτισ πιλοτικζσ εωαρμογζσ.
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4ο Ραράδειγμα Καλισ Ρρακτικισ : Καλζσ Ρρακτικζσ ςε λατομεία
τςιμεντοβιομθχανίασ του Ομίλου ΤΙΤΑΝ- εφαρμόηοντασ τισ αρχζσ τθσ
βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ με ςκοπό τθν αποκατάςταςθ εξορυκτικϊν
δραςτθριοτιτων και τθ διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ
Σο παρόν αποτελεί μερικι ανατφπωςθ τθσ ειςιγθςθσ:
Αλζξανδροσ Κατςιάμπουλασ, 2013. «Καλζσ Πρακτικζσ ςε λατομεία τςιμεντοβιομθχανίασ του Ομίλου ΣΛΣΑΝεφαρμόηοντασ τισ αρχζσ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ με ςκοπό τθν αποκατάςταςθ εξορυκτικϊν δραςτθριοτιτων
και τθ διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ». Παρουςίαςθ ςτο Workshop μεκζμα: «Αποκατάςταςθ Δαςικοφ
Οικοςυςτιματοσ και Σοπίου μετά από φυςικζσ καταςτροφζσ ι άλλεσ επεμβάςεισ-Επίδειξθ καλϊν πρακτικϊν».
Όργάνωςθ: Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ Ανάπτυξθσ Κοινοφελϊν Ζργων. Χρθματοδότθςθ: Μδρυμα ταφροσ Νιάρχοσ.

Γενικά
Σ Τμιλοσ ΨΛΨΑΡ, κεωρεί τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ υψθλι ςτρατθγικι προτεραιότθτα. Είναι θ πρϊτθ
επιχείρθςθ με ζδρα τθν Ελλάδα που το 2002 προςυπογράωει και ςυμμετζχει ςτο «Σικουμενικό
Χφμωωνο» του Σργανιςμοφ Θνωμζνων Εκνϊν, τθ μεγαλφτερθ εκελοντικι πρωτοβουλία για τθν
προϊκθςθ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ και τθσ εταιρικισ υπευκυνότθτασ. Από το 2007 ο ΨΛΨΑΡΑΧ
ςυμμετζχει ςτθν πρωτοβουλία του ΣΘΕ «Ροιάηομαι για το κλίμα» (Caring for Climate), που ςτοχεφει
να αναδείξει τον ρόλο των επιχειριςεων ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ.
Χε κλαδικό επίπεδο ο ΨΛΨΑΡΑΧ ςυμμετζχει ςτθν Υρωτοβουλία για τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ τθσ
Ψςιμεντοβιομθχανίασ (Cement Sustainability Initiative) που αποτελεί επιμζρουσ δράςθ του
Υαγκόςμιου Επιχειρθματικοφ Χυμβουλίου για τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ (WBCSD). Χτθν Ελλάδα, οι
δράςεισ του ΨΛΨΑΡΑ ςυνδυάηονται με αυτζσ του Χυμβουλίου για τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ του
Χυνδζςμου Επιχειριςεων και Βιομθχανιϊν (ΧΕΒ).
Θ δζςμευςθ του ΨΛΨΑΡΑ ςτισ αρχζσ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ αποτυπϊνεται ςτθν περιβαλλοντικι του
πολιτικι. Σι περιβαλλοντικζσ επιδόςεισ του Σμίλου δθμοςιεφονται κάκε χρόνο ςτον Εταιρικό
Ξοινωνικό Απολογιςμό και προςδιορίηονται μζςω των δεικτϊν του Global Reporting Initiative, ενόσ
παγκόςμιου κφρουσ μθ κερδοςκοπικοφ οργανιςμοφ που προάγει τθν οικονομικι βιωςιμότθτα, ενϊ
τθν ακρίβεια των ςτοιχείων διαςωαλίηει ανεξάρτθτοσ ωορζασ πιςτοποίθςθσ.

Καλζσ πρακτικζσ ΑΕ Τςιμζντων ΤΙΤΑΝ για τθ διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ
Α. Λατομείο Άρτιμεσ περιοχισ Ρατρϊν
Θ περιοχι τθσ πιλοτικισ μελζτθσ αξιολόγθςθσ τθσ βιοποικιλότθτασ, που πραγματοποιικθκε ςε
ςυνεργαςία με τα πανεπιςτιμια Υατρϊν και Λωαννίνων, περιλαμβάνει τα πρανι και τισ βακμίδεσ
του λατομείου αςβεςτόλικου Άρτιμεσ, που βρίςκεται πάνω από τα χωριά Αραχωβίτικα και Δρζπανο
Αχαΐασ. Ψα τελευταία 30 χρόνια εωαρμόηονται πρακτικζσ αποκατάςταςθσ τθσ περιοχισ
χρθςιμοποιϊντασ ωυτικά είδθ, όπωσ είναι τα Cupressus sempervirens, Quercus ilex, Spartium
junceum και Pinus halepensis. Επιπρόςκετα, για το ςκοπό αυτό ζχουν χρθςιμοποιθκεί και ξενικά
ωυτικά είδθ, όπωσ είναι τα Eucalyptus globulus, Cupressus arizonica και Robinia pseudoacacia. Αυτά
τα ωυτικά είδθ είναι ξενικά όχι μόνο ςτθν Ελλάδα, αλλά και ςε ολόκλθρθ τθ Πεςογειακι περιοχι.
Ζτςι, θ καλλιζργειά τουσ ςτθν περιοχι όπου βρίςκεται το λατομείο, κα πρζπει να αποωεφγεται.
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Σ ςτόχοσ αυτισ τθσ ζρευνασ ιταν θ μελζτθ τθσ αποκατάςταςθσ, τθσ ωυςικισ διαδοχισ και τθσ
ωυτικισ ποικιλότθτασ του λατομείου, χρθςιμοποιϊντασ τθ ωυτοκοινωνιολογικι μζκοδο του BraunBlanquet. Δειγματολθπτικζσ επιωάνειεσ εγκαταςτάκθκαν ςτα πρανι και τισ βακμίδεσ του λατομείου.
Από κάκε επιωάνεια ςυλλζχτθκαν και αναγνωρίςτθκαν ωυτικά δείγματα, όπωσ είναι τα
Sarcopoterium spinosum, Silene italica subsp. peloponnesiaca, Dittrichia viscosa, Centranthus ruber
subsp. ruber και Bituminaria bituminosa. Ψα παραπάνω, που ονομάηονται πρόδρομα είδθ,
αποτελοφν τα πρϊτα ωυτά που εγκακίςτανται ςε μία υποβακμιςμζνθ περιοχι και παίηουν
ςθμαντικό ρόλο ςτθν εγκατάςταςθ άλλων ωυτϊν. Σι χαρακτθριςτικότερεσ ωυτοκοινότθτεσ που
παρατθρικθκαν ςτθν περιοχι αποτελοφνται από taxa τθσ κλάςθσ Quercetea ilicis, τάξθσ Quercetalia
ilicis, ςυνζνωςθσ Quercion ilicis και κλάςθσ Cisto-Micromerietea, τάξθσ Cisto-Micromerietalia, ενϊ
παράλλθλα μελετικθκαν τζςςερισ ωυτοκοινότθτεσ που χαρακτθρίηονται από τα καλλιεργοφμενα
taxa που επιλζχκθκαν για τθν αποκατάςταςθ.
Θ χλωρίδα του λατομείου ςυγκρίνεται με αυτι τθσ περιβάλλουςασ περιοχισ, θ οποία αποτελείται
από τυπικι μακκία βλάςτθςθ και χαρακτθρίηεται από κυρίαρχα ωυτικά είδθ τθσ μεςογειακισ
βλάςτθςθσ ςτο ςτάδιο «κλίμαξ». Αυτά είναι τα Quercus coccifera, Q. ilex, Arbutus andrachne και
Pistacia lentiscus. Επίςθσ, παρατθροφνται ωυτικά είδθ όπωσ είναι τα Pyrus amygdaliformis, Phlomis
fruticosa, Myrtus communis, Cistus creticus, C. salviifolius και Fraxinus ornus. Θ μελζτθ τθσ
περιβάλλουςασ περιοχισ εξυπθρετεί ωσ οικοςφςτθμα αναωοράσ, το οποίο αποτελεί ζνα μοντζλο για
το ςχεδιαςμό και τθν εκτίμθςθ ενόσ ςχεδίου οικολογικισ αποκατάςταςθσ.
Αποτζλεςμα τθσ μελζτθσ ιταν θ ςτροωι των καλλιεργειϊν ςτα ωυτϊρια τθσ εταιρείασ μασ μόνο
προσ τα είδθ τοπικισ βιοποικιλότθτασ.

Μελζτθ Βιοποικιλότθτασ λατομείου αςβεςτολίκου `Αρτιμεσ, Ράτρασ, θ 1θ πιλοτικι μελζτθ τθσ
εταιρείασ ςτθν Ελλάδα

Στόχοσ: θ μελζτθ τθσ αποκατάςταςθσ, τθσ ωυςικισ διαδοχισ και τθσ ωυτικισ ποικιλότθτασ του
λατομείου
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Συμπεράςματα μελζτθσ λατομείου `Αρτιμεσ
•
•
•
•

•

Επιβεβλθμζνθ θ ςυνζχιςθ τθσ ορκισ πρακτικισ αποκατάςταςθσ με τθ μζκοδο των
βακμίδων.
Nα προτιμθκοφν τα είδθ: Quercus Coccifera, Crataegus monogyna, Hypericum empetrifolium,
Anthyllis Hermannie, Pistacia Terebinthus, Fraximus Ornus και Phyllirea latifolia
Για τθ ωυτοκάλυψθ των πρανϊν κα μποροφςαν να χρθςιμοποιθκοφν είδθ που ζχουν
μεγάλθ ωυτοκάλυψθ ςε αυτά όπωσ το Centranthus rubber.
Υροτείνεται θ χρθςιμοποίθςθ περιςςότερων ειδϊν τθσ οικογζνειασ Fabaceae αωοφ μζςω
αυτϊν γίνεται εμπλουτιςμόσ των εδαωϊν ςε άηωτο και διευκολφνει τθν εγκατάςταςθ και
άλλων taxa.
Nα αποωεφγεται θ χριςθ ξενικϊν ειδϊν ςτθ περιοχι αωοφ ςτο παρελκόν (αποκατάςταςθ
από το 1970)

Β. Center Sand, Tarmac America
Ψο λατομείο αδρανϊν υλικϊν του Center Sand τθσ Tarmac America, κυγατρικι του Σμίλου TITAN
που βρίςκεται ςτο Clermont, Lake County τθσ Φλόριντα, ΘΥΑ, γειτονεφει με μια εκνικά
προςτατευόμενθ περιοχι. Ψο είδοσ που κινδυνεφει είναι θ χελϊνα Gopher Tortoise (Gopherus
polyphemus) που τρυπϊνει ςτο ζδαωοσ, και ςυνυπάρχει με άλλουσ οργανιςμοφσ που ωωλιάηουν
ςτο ζδαωοσ όπωσ θ ςαφρα Sand Skink. Σι χελϊνεσ κθρφχκθκαν πρόςωατα είδοσ προσ εξαωάνιςθ και
οι προςπάκειεσ προγραμματιςμοφ και προςταςίασ τθσ Υολιτείασ τθσ Φλόριντα ςτοχεφουν ςτθ
μείωςθ τθσ κνθςιμότθτασ τθσ χελϊνασ ςτθ διάρκεια κάκε προγράμματοσ ανάπτυξθσ. Χφμωωνα με το
ςχζδιο εξόρυξθσ του Center Sand, επειδι οι εξορυκτικζσ δραςτθριότθτεσ κα κατζςτρεωαν τισ
υπόγειεσ ωωλιζσ τθσ χελϊνασ, το λατομείο ζπρεπε να προγραμματίςει και να εωαρμόςει ζνα ςχζδιο
μετακόμιςθσ των χελωνϊν ςε γειτονικι αςωαλι περιοχι όπου δεν κα πραγματοποιθκοφν
εξορυκτικζσ εργαςίεσ. Σ ΨΛΨΑΡ ανζλαβε δράςθ το 2008, ζχοντασ μελετιςει το κζμα ςε ςυνεργαςία
με ειδικοφσ και τθν Επιτροπι Υροςταςίασ Λχκφων και Άγριασ Ηωισ τθσ Υολιτείασ τθσ Φλόριντα
(FFWCC). Εξοπλιςμζνθ με όλεσ τισ απαραίτθτεσ άδειεσ επζμβαςθσ για τον εντοπιςμό, το ςωςτό
χειριςμό και τθ ‘μεταωορά’ (translocation) του είδουσ, θ μονάδα Center Sand ακολοφκθςε τισ
επιςτθμονικζσ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ και τθν τυποποιθμζνθ μεκοδολογία, ςυμπεριλαμβανομζνθσ
και τθσ ειδικισ κατάρτιςθσ, ςφμωωνα με το ςφςτθμα αδειοδότθςθσ «FFWCC Gopher Tortoise». Χτο
Center Sand, πραγματοποιικθκαν επιτόπιεσ ζρευνεσ για τον προςδιοριςμό των χϊρων και του
τφπου των υπόγειων ωωλιϊν («ενεργζσ» και «ανενεργζσ»), κακϊσ και του αρικμοφ των ωωλιϊν που
κατοικοφνται ςτο οικόπεδο.
Ωσ προαπαιτοφμενο τθσ μεταωοράσ των χελωνϊν, δθμιουργικθκε προςτατευόμενοσ ωυςικόσ
οικότοποσ 142.000m2 περίπου δίπλα ςτθν ιδιοκτθςία του ορυχείου για τθν προςταςία τθσ χελϊνασ
Gopher. Θ ςυμβολι των ειδικϊν του κλάδου και μιασ εξειδικευμζνθσ επιςτθμονικισ ομάδασ είχε
ηωτικι ςθμαςία για το εν λόγω ζργο. Δθμιουργικθκε ζνασ ειδικόσ ωράχτθσ (Hog fencing) ςτο
ζδαωοσ που λειτοφργθςε ωσ «ωιλικό προσ το περιβάλλον ωράγμα», για τθν προςταςία και τον
περιοριςμό των χελωνϊν. Ψα πεφκα αραιϊκθκαν ι και απομακρφνκθκαν από τθν περιοχι
προςταςίασ και το ζδαωοσ ωυτεφτθκε με ωυτά κατάλλθλα για τισ χελϊνεσ. Ψελικά, μετακινικθκαν
56 χελϊνεσ (22 αρςενικζσ, 24 κθλυκζσ, 10 «ανϊριμεσ») από το χϊρο εξόρυξθσ και τοποκετικθκαν
ςτο νζο προςτατευμζνο τουσ οικότοπο. Θ αςωαλισ ηϊνθ ςυντθρείται ςε τακτικι βάςθ με ιδιαίτερθ
ωροντίδα για τα ηϊα.
295

Γ. Roanoke Cement, TITAN America
Θ εταιρεία Roanoke Cement τθσ TITAN America ζχει πραγματοποιιςει ζνα ζργο αποκατάςταςθσ με
τθ δθμιουργία τεχνθτισ λίμνθσ για πζςτροωεσ. Ψο ζργο ξεκίνθςε το 2008, με ςτόχο τθ δθμιουργία
ενόσ βιϊςιμου οικοςυςτιματοσ με πλοφςια βιοποικιλότθτα, ςε τοποκεςία που ςτο παρελκόν ιταν
ζνα ενεργό λατομείο αςβεςτόλικου και το οποίο ζχει προ πολλοφ εξοωλθκεί και εγκαταλειωκεί. Πε
ειςροζσ υδάτων από τον υδροωόρο ορίηοντα και από τισ βροχοπτϊςεισ, ζνα τμιμα 24.000τ.μ. του
λατομείου μετετράπθ ςε λίμνθ. Θ αποκατάςταςθ και το ενδιαωζρον για το χϊρο αυτό ανακινικθκαν
το 2009 μζςω ςφμπραξθσ με τθν Trout Unlimited, μια εκνικι οργάνωςθ αωιερωμζνθ ςτθ διατιρθςθ,
προςταςία και αποκατάςταςθ των ψαρότοπων πζςτροωασ και ςολωμοφ, και των λεκανϊν
απορροισ τουσ. Ψο 2009 απελευκερϊκθκαν ςτθ λίμνθ του παλαιοφ λατομείου 350 ιριδίηουςεσ
πζςτροωεσ, και ο χϊροσ κεωρείται πλζον ιδανικόσ για τθ ωιλοξενία αυτοφ του περιβαλλοντικϊσ
ευαίςκθτου είδουσ. Για τθν πλιρθ εκμετάλλευςθ του αιγιαλοφ τθσ λίμνθσ, καταςκευάςτθκε από
ξφλο πεφκου ζνασ πλωτόσ προβλιτασ 3x6 μζτρων, που επιτρζπει ςτουσ επιςκζπτεσ να ψαρζψουν ι
να απολαφςουν τθν ωφςθ. Σργανϊνονται επίςθσ κάκε χρόνο ‘θμζρεσ ψαρζματοσ’, με τθ ςυμμετοχι
των εργαηομζνων ςτθ Roanoke Cement και των οικογενειϊν τουσ. Θ ποιότθτα των υδάτων τθσ
λίμνθσ παρακολουκείται με ετιςιεσ μετριςεισ τθσ κερμοκραςίασ του νεροφ, για να αξιολογοφνται οι
ςυνκικεσ επιβίωςθσ τθσ πζςτροωασ.
Δίπλα ςτθ λίμνθ, υπιρχε ζνασ χϊροσ 780τ.μ., που επίςθσ αποκαταςτάκθκε. Ψο ζργο αποκατάςταςθσ
ξεκίνθςε με ιςοπζδωςθ των βράχων και τοποκζτθςθ επί τόπου αργιλοχϊματοσ – προερχόμενο από
τθν περίςςεια υλικοφ κατά τθν εξόρυξθ του κοντινοφ ενεργοφ λατομείου – για ωφτευςθ ςτθν
περιοχι. Χτθν αριςτερι άκρθ τθσ λίμνθσ, διαμορωϊκθκε μία επιωάνεια μικροφ βάκουσ όπου
ωυτεφκθκε υγροτοπικι χλωρίδα. Θ ωφτευςθ περιζλαβε οκτϊ μυρτιζσ του είδουσ Tuscarora Crape,
δφο κλαίουςεσ ιτιζσ, τζςςερισ ελικοειδείσ ιτιζσ και τφωεσ (βοφρλα). Χπάρκθκε επίςθσ χορτάρι του
είδουσ Kentucky 31 (ωεςτοφκα θ καλαμοειδισ) – ιδανικό για τισ ςυνκικεσ του αργιλοφχου χϊματοσ
που περιβάλλει τθ λίμνθ με τισ πζςτροωεσ. Θ ωεςτοφκα ζχει ζνα εκτεταμζνο ριηικό ςφςτθμα που τθσ
επιτρζπει υψθλι ανκεκτικότθτα ςτθν ξθραςία. Είδθ ωυτϊν που απαντϊνται ςτθν περιοχι ι που
ενδθμοφν ευρφτερα ςτθν πολιτεία τθσ Βιρτηίνια προτιμικθκαν ωσ βιϊςιμεσ επιλογζσ, βάςει των
αποτελεςμάτων μιασ μελζτθσ βιοποικιλότθτασ που διεξιχκθ από το Ξολλζγιο του Roanoke. Για να
ειςαχκοφν περιςςότερα αυτόχκονα αγριολοφλουδα, δθμιουργικθκαν δφο παρτζρια με άργιλο κατά
μικοσ τθσ όχκθσ τθσ λίμνθσ. Υλθςίον τθσ λίμνθσ δθμιουργικθκαν οικότοποι για τα αυτόχκονα ωυτά
με τθ χριςθ προαναμεμειγμζνου ςπόρου που περιελάμβανε χορτάρι του είδουσ Indiangrass, ζλυμο
(Canada Wild Rye), χορτάρι τφπου Big Bluestem, λουλοφδια του είδουσ Partridge Pea, θλίοψθ (Ox
Eye Sunflower), κίτρινθ μαργαρίτα (Black Eyed Susan) και κεχρί (Switchgrass). Ψοποκετικθκαν
ταΐςτρεσ και ωωλιζσ πουλιϊν για να προςελκφςουν ξανά ςτθν περιοχι τα αυτόχκονα είδθ που είχαν
επθρεαςκεί από τθν εξορυκτικι δραςτθριότθτα. Σι διάωορεσ ωωλιζσ περιελάμβαναν ωιλικζσ προσ
το περιβάλλον καταςκευζσ κρεμαςμζνεσ πλθςίον τθσ λίμνθσ, κακϊσ και ςωαιρικά κλουβιά-ταΐςτρεσ
ανκεκτικά ςτουσ ςκίουρουσ και ςτα άλλα είδθ πουλιϊν που εκωοβίηουν τα μικρότερα πουλιά.
Υλθκϊρα ειδϊν ηουν πλζον ςτον περιβάλλοντα χϊρο γφρω από τθ λίμνθ με τισ πζςτροωεσ, ζχοντασ
διαμορωϊςει πολλαπλζσ ενδιαιτιςεισ. Θ αποκατεςτθμζνθ πανίδα περιλαμβάνει διάωορα είδθ
λιβελλοφλασ που χρειάηονται τθν παρουςία νεροφ για τθν αναπαραγωγι τουσ. Ψα είδθ αυτά είναι
ιδιαιτζρωσ ςθμαντικοί δείκτεσ για τθ ςτάκμιςθ τθσ υγείασ μιασ λίμνθσ για πζςτροωεσ. Θ
αποκατεςτθμζνθ λίμνθ είναι καταωφγιο για τισ λιβελλοφλεσ και για άλλα είδθ, όπωσ οι πεταλοφδεσ
και οι ακρίδεσ. Θ λίμνθ αποτελεί όαςθ για τα αυτόχκονα πουλιά, προςωζροντάσ τουσ γλυκό νερό,
τροωι, και υλικά για ωωλεοποίθςθ.
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Ψον Λοφλιο του 2011, θ εταιρεία Roanoke Cement Company ζλαβε από τθ Διεφκυνςθ Πεταλλείασ,
Σρυκτϊν και Ενζργειασ (DMME) και από τθ VTCA (Virginia Transportation Construction Alliance) το
Βραβείο «Ξαλφτερθσ Αποκατάςταςθσ Οατομείου».

Δ. Υπό εξζλιξθ μελζτεσ βιοποικιλότθτασ ςτθν Ελλάδα ςε ςυνεργαςία με ΕΕΡΦ & ΕΟΕ
Υεδίο εωαρμογισ των Πελετϊν είναι οι περιοχζσ εξόρυξθσ ςτισ κζςεισ «Οατηιμάσ Φεκφμνου»,
«υλοκερατιά Πιλου» και «Αψάλου Υζλλασ». Για το ςκοπό αυτό επιλζχκθκαν ειδικοί ςυνεργάτεσ μθ κερδοςκοπικζσ οργανϊςεισ όπωσ θ Ελλθνικι Εταιρεία Υροςταςίασ τθσ Φφςθσ (ΕΕΥΦ) και θ
Ελλθνικι Σρνικολογικι Εταιρεία (ΕΣΕ).
Σ ςκοπόσ των Πελετϊν ςυνίςταται ςτο
να αναγνωριςτοφν τα ςθμαντικότερα ςτοιχεία
βιοποικιλότθτασ των περιοχϊν εκμετάλλευςθσ του Σμίλου ΨΛΨΑΡ όπωσ αυτζσ αναωζρονται ςτο
Υεδίο Εωαρμογισ τθσ παροφςασ και ςτθ ςυνζχεια να κακοριςτοφν οι ενδεδειγμζνεσ κατευκφνςεισ
για τθν διαχείριςθ τουσ, ζτςι ϊςτε να υπάρξει ωωζλεια για τθν τοπικι βιοποικιλότθτα.

Titan America, Roanoke Cement δθμιουργία τεχνθτισ λίμνθσ για πζςτροφεσ

Titan America, Λατομείο αδρανϊν Center Sand, Clermont, Lake County, Φλόριντα
• Γειτονεφει με μια εκνικά προςτατευόμενθ περιοχι
• Είδοσ προσ εξαωάνιςθ: χελϊνα Gopher Tortoise (Gopherus polyphemus)
• Πελζτθ ςε ςυνεργαςία με ειδικοφσ και τθν Επιτροπι Υροςταςίασ Λχκφων και Άγριασ Ηωισ τθσ
Υολιτείασ τθσ Φλόριντα (FFWCC).
• Ακολουκικθκαν επιςτθμονικζσ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ και τυποποιθμζνθ μεκοδολογία ςφμωωνα
με το ςφςτθμα αδειοδότθςθσ «FFWCC Gopher Tortoise».
• Υραγματοποιικθκαν επιτόπιεσ ζρευνεσ για τον προςδιοριςμό των χϊρων και του τφπου των
υπόγειων ωωλιϊν («ενεργζσ» και «ανενεργζσ»), κακϊσ και του αρικμοφ των ωωλιϊν που
κατοικοφνται ςτο οικόπεδο.
• Δθμιουργικθκε προςτατευόμενοσ ωυςικόσ οικότοποσ 142.000m2 δίπλα ςτο ορυχείο για τθν
προςταςία τθσ χελϊνασ Gopher.
• Χυμβολι των ειδικϊν του κλάδου και μιασ εξειδικευμζνθσ επιςτθμονικισ ομάδασ
• Δθμιουργικθκε «ωιλικό προσ το περιβάλλον ωράγμα» (Hog fencing) ςτο ζδαωοσ, για τθν
προςταςία και τον περιοριςμό των χελωνϊν.
• Φυτεφτθκαν ωυτά κατάλλθλα για τισ χελϊνεσ.
297

• Πετακινικθκαν 56 χελϊνεσ από το χϊρο εξόρυξθσ και τοποκετικθκαν ςτο νζο προςτατευμζνο
τουσ οικότοπο.
• Θ αςωαλισ ηϊνθ ςυντθρείται ςε τακτικι βάςθ με ιδιαίτερθ ωροντίδα για τα ηϊα.
• Χυνεχζσ πρόγραμμα παρακολοφκθςθσ του υπό προςταςία είδουσ
• Χτο παρελκόν ενεργό λατομείο αςβεςτόλικου το οποίο ζχει προ πολλοφ εξοωλθκεί.
• Πε ειςροζσ υδάτων από τον υδροωόρο ορίηοντα και από τισ βροχοπτϊςεισ, ζνα τμιμα 24.000τ.μ.
του λατομείου μετετράπθ ςε λίμνθ.
• Θ αποκατάςταςθ και το ενδιαωζρον για το χϊρο αυτό ανακινικθκαν το 2009 μζςω ςφμπραξθσ με
τθν Trout Unlimited, μια εκνικι οργάνωςθ αωιερωμζνθ ςτθ διατιρθςθ, προςταςία και
αποκατάςταςθ των ψαρότοπων πζςτροωασ και ςολωμοφ, και των λεκανϊν απορροισ τουσ.
• Ψο 2009 απελευκερϊκθκαν ςτθ λίμνθ του παλαιοφ λατομείου 350 ιριδίηουςεσ πζςτροωεσ.
• Ξαταςκευάςτθκε από ξφλο πεφκου πλωτόσ προβλιτασ, που επιτρζπει ςτουσ επιςκζπτεσ να
ψαρζψουν ι να απολαφςουν τθν ωφςθ.
• Σργανϊνονται κάκε χρόνο ‘θμζρεσ ψαρζματοσ’, με τθ ςυμμετοχι των εργαηομζνων και των
οικογενειϊν τουσ.
• Θ ποιότθτα των υδάτων τθσ λίμνθσ παρακολουκείται με ετιςιεσ μετριςεισ
• Χρθςιμοποίθςθ ωυτϊν βάςει μελζτθσ βιοποικιλότθτασ που διεξιχκθ από το Ξολλζγιο του
Roanoke, Βιρτηίνια.
• Ταςθ για τα αυτόχκονα πουλιά, προςωζροντάσ τουσ γλυκό νερό, τροωι, και υλικά για
ωωλεοποίθςθ.
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Α. Ορολογία


Αναβάκμιςθ ι ανάκαμψθ (Land or soil restoration)

Ωσ αποκατάςταςθ του τφπου αυτοφ (land ι soil restoration), εννοοφμε τθν “αναβάκμιςθ” ι
“ανάκαμψθ” ενόσ υποβακμιςμζνου ι κατεςτραμμζνου από τον άνκρωπο οικοςυςτιματοσ ι του
εδάωουσ. Χφμωωνα με τθν Επιςτθμονικι Εταιρεία Society of Ecological Restoration, με τον όρο αυτό
περιγράωεται θ δραςτθριότθτα που αςχολείται με τθν ανόρκωςθ ι τθν ανάκαμψθ τθσ υγείασ και
τθσ ςτακερότθτασ ενόσ οικοςυςτιματοσ (SER, 2004). Θ δραςτθριότθτα αυτι περιλαμβάνει πολλζσ
δράςεισ, όπωσ ζλεγχο τθσ διάβρωςθσ, αναδαςϊςεισ, απομάκρυνςθ μθ αυτοχκόνων ειδϊν,
επανεγκατάςταςθ τθσ βλάςτθςθσ ςε γυμνά από βλάςτθςθ εδάωθ, ειςαγωγι εκ νζου αυτοχκόνων
ειδϊν κα. Χτθν περίπτωςθ αυτι πρζπει να τονιςτεί ότι θ βαςικι διαωορά μεταξφ τθσ αναβάκμιςθσ
ενόσ οικοςυςτιματοσ και τθσ διατιρθςισ του ςχετίηεται με τθ ωιλοςοωικι προςζγγιςθ του ίδιου
κζματοσ. Απλά ςτθν δεφτερθ περίπτωςθ θ προςπάκεια επικεντρϊνεται ςτθ διατιρθςθ των
υπαρχόντων ενδιαιτθμάτων και τθσ υπάρχουςασ βιοποικιλότθτασ, ενϊ ςτθν πρϊτθ περίπτωςθ θ
αναβάκμιςθ ςυνδζεται με τθν αντιμετϊπιςθ μιασ προχπάρχουςασ υποβάκμιςθσ και ςτθν εν
ςυνεχεία βελτίωςθ ι αναβάκμιςθ των ςυνκθκϊν των οικοςυςτθμάτων.


Αναδθμιουργία του ενδιαιτιματοσ (land rehabilitation)

Πε τον όρο αυτόν, που αναωζρεται επίςθσ και ωσ αποκατάςταςθ, περιγράωονται όλεσ οι
διαδικαςίεσ με τισ οποίεσ μια υποβακμιςμζνθ από κάποια αιτία ζκταςθ επανζρχεται ςτθν αρχικι
τθσ μορωι (ίδια με αυτιν που προχπιρχε τθσ υποβάκμιςθσ).
Θ αποκατάςταςθ αυτισ τθσ μορωισ είναι πολφ δφςκολθ, ςχεδόν αδφνατθ, είναι πολφ υψθλοφ
κόςτουσ, εωαρμόηεται ςε μικρζσ επιωάνειεσ και πολλζσ ωορζσ ςυνδζεται με τθν αναδθμιουργία
ενόσ μικροφ μεγζκουσ οικοςυςτιματοσ. Χτισ περιπτϊςεισ αυτζσ και παρά τισ μεγάλεσ προςπάκειεσ
που καταβάλλονται θ αποκατάςταςθ αυτοφ του τφπου δεν είναι επιτυχισ, γιατί το ενδιαίτθμα
εξαρτάται από πάρα πολλζσ παραμζτρουσ, όπωσ πχ είναι θ φπαρξθ ενόσ δζνδρου, ενόσ λίκου κα.,
για τα οποία απαιτείται και προθγοφμενθ χαρτογράωθςι τουσ. Φυςικά και δεν μπορεί να
εωαρμοςτεί αυτόσ ο τφποσ αποκατάςταςθσ ςτισ μεταλλευτικζσ και λατομικζσ περιοχζσ, παρόλο που
ςυνεχϊσ αναωζρεται ι περιγράωεται ςε πολλζσ μελζτεσ αποκατάςταςθσ.


Ανάκτθςθ γθσ (land reclamation).

O όροσ αυτόσ αναωζρεται γενικά και αόριςτα ωσ αποκατάςταςθ. Υεριγράωονται όμωσ με τον όρο
αυτόν διάωορεσ διαδικαςίεσ με δφο διαωορετικζσ προςεγγίςεισ. Θ μια αωορά τθν ανάκτθςθ ι
δθμιουργία νζασ γθσ από επιχωματϊςεισ, αποςτραγγίςεισ ελϊν ι άλλων υγροτοπικϊν
οικοςυςτθμάτων (Σλλανδία, Χιγκαποφρθ, Ξορζα, Dubai, Honk Ξong, Ελλάδα αποςτράγγιςθ λίμνθσ
Γιαννιτςϊν κα ). Θ δεφτερθ αωορά τθ μετατροπι θ αναβάκμιςθ μιασ περιοχισ, με τρόπο τζτοιο
ϊςτε να αποκτιςει αυτι περιςςότερο ωυςικζσ ςυνκικεσ, μετά από μια διαδικαςία υποβάκμιςθσ,
όπωσ ςυμβαίνει μετά από ρφπανςθ, διάβρωςθ, αλάτωςθ, οξίνιςθ του εδάωουσ και γίνεται με ςκοπό
να καταςτιςει τθν επιωάνεια κατάλλθλθ για διάωορεσ χριςεισ όπωσ για παράδειγμα ςυμβαίνει ςτα
λιγνιτορυχεία τθσ ΔΕΘ ςτθν περιοχι τθσ Ξοηάνθσ.
 Ανόργανα Mulch: είναι υλικά αδρανι (κροκάλεσ, 4Α, κεραμίδι, ι γεωυωάςματα που
επικαλφπτουν τουσ λάκκουσ ςυντθριςεωσ των ωυτϊν αλλά απαιτείται προςοχι ςτθν εωαρμογι
τουσ για αποωυγι μεταβολισ του ph. λόγω αποπλφςεωσ ιόντων.
 Αποκατάςταςθ περιβάλλοντοσ: ονομάηουμε το ςτάδιο εκείνο του ωυςικοφ χϊρου που ζχει
μεταβλθκεί από ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ και όπου χωρίσ εξωτερικι παρζμβαςθ (βοικεια), ο
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χϊροσ ζχει επανακτιςει τθ δυναμικι του (potential) να αναπαράγει τα οικοςυςτιματα τθσ
ευρφτερθσ περιοχισ που βρίςκεται.
 Αποκαταςτάςεισ : Χυνδυάηει όλα εκείνα τα μζτρα που κακιςτοφν το τοπίο τθσ επιωανειακισ
μεταλλευτικισ εκμετάλλευςθσ παραγωγικά και ελκυςτικά οπτικά εκ νζου: Ditrich Norman.


Εξυγίανςθ ρυπαςμζνων εδαφϊν (Soil remediation)

Ωσ εξυγίανςθ του εδάφουσ ορίηεται θ απομάκρυνςθ των ρφπων από το ζδαωοσ με ςκοπό τθν
αποκατάςταςθ των λειτουργιϊν του και τθ μείωςθ του κινδφνου για τον άνκρωπο και το
οικοςφςτθμα. Σι μζκοδοι εξυγίανςθσ του εδάωουσ περιλαμβάνουν είτε τθν απομάκρυνςθ των
ρφπων ι του ρυπαςμζνου εδάωουσ, είτε τθν κατάλλθλθ επεξεργαςία του εδάωουσ με τθν οποία
αδρανοποιοφνται οι ρφποι και μετατρζπονται τελικά ςε μθ βιοδιακζςιμεσ μορωζσ.

 Επίςτρωςθ εδαφϊν: είναι θ εργαςία επίκεςθσ και διάςτρωςθσ παραγωγικοφ εδάωουσ
(ωυτοχϊματοσ) ςτθν επιωάνεια των ςτείρων και αδρανϊν υλικϊν. Ελάχιςτο πάχοσ εδάωουσ για
ςυντιρθςθ ποϊδουσ βλαςτιςεωσ είναι τα 15 εκ. και για κλίςεισ 1:3 προσ αποωυγι διαβρϊςεων. Χε
εντονότερεσ κλίςεισ το ζδαωοσ πρζπει να ςτθριχκεί με τεχνθτά υλικά ςτιριξθσ (Mulch).
 Μεταφυτεφςεισ: είναι το ςφνολο των εργαςιϊν, που γίνονται με ςκοπό τθν εξαγωγι και
επανεγκατάςταςθ ςε άλλο χϊρο με παρόμοιεσ ωυςικζσ ι τεχνθτζσ ςυνκικεσ αυτοωυϊν ειδϊν
βλαςτιςεωσ ι μεγάλων διαςτάςεων (πχ > 3μ. δζνδρων) ωυτϊρια.
Χυνικωσ οι μεταωυτεφςεισ προχποκζτουν καλι προπαραςκευι και βελτίωςθ εδαωϊν, ειδικό
μθχανολογικό εξοπλιςμό για εξαγωγι και μεταωορά των ωυτϊν, εξαςωάλιςθ ςυνκθκϊν ςτιριξθσ,
άρδευςθσ και γενικά ςυντιρθςθσ.

 Mulch: Είναι οργανικά ωυςικά υλικά, άχυρο, ωλοιόσ δζνδρου, chips ξφλου, τφρωεσ, πριονίδι,
που επικαλφπτουν τον επιωανειακό λάκκο ςυντθριςεωσ των ωυτϊν τεχνθτϊν ωυτειϊν ι τισ
επιωάνειεσ ςποράσ, προκειμζνου να προςτατζψουν τα ωυτά από παγετοφσ, ζντονθ
εξατμιςιδιαπνοι, μείωςθ ςυχνότθτασ αρδεφςεων και ενίςχυςθ του εδαωικοφ ορίηοντα Α, με
οργανικι φλθ φςτερα από τθν αποςφνκεςι τουσ.
Υρζπει τα οργανικά mulch να είναι ςτακεροποιθμζνα ζναντι Αηϊτου (Ρ) και να ζχουν ςχζςθ C:N
ςτακερι (περίπου 50-60).
 Σπορά: Είναι οι εργαςίεσ εγκατάςταςθσ ειδϊν βλαςτιςεωσ με ςπόρουσ ςε προθγουμζνωσ
καλλιεργθμζνο κατάλλθλα ζδαωοσ, ειδικι κάλυψθ των ςπόρων και ειδικό χειριςμό και
προετοιμαςία (προβλάςτθςθ, κραφςθ κελφωουσ κλπ). Ψου υλικοφ ςποράσ.
 Τεχνθτζσ φυτεφςεισ: είναι το ςφνολο των εργαςιϊν και παρεμβάςεων, που γίνονται για τεχνθτι
εγκατάςταςθ βλαςτιςεωσ ςε μια περιοχι.
Χυνικωσ, οι τεχνθτζσ ωυτεφςεισ αναωζρονται ςε δενδρϊδθ ι καμνϊδθ είδθ που προζρχονται από
ωυτϊρια.
 Υδροςπορά: είναι θ τεχνικι που εωαρμόηεται προκειμζνου να εγκαταςτακεί τεχνθτι βλάςτθςθ
με ςπόρουσ, ςε δυςμενισ από πλευράσ ανάγλυωου ι μεγζκουσ εκτάςεωσ.
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Θ Ωδροςπορά είναι θ με πίεςθ εκτόξευςθ μιγμάτων, ςπόρων, λιπαςμάτων και ςυγκολλθτικισ
ουςίασ. Σι Ωδροςπορζσ προχποκζτουν φπαρξθ εδάωουσ μετρίου βάκουσ και άρδευςθ τουλάχιςτον
μια δυςμενι περίοδο μετά τθ ςπορά.
Είναι μια ςφγχρονθ τεχνολογία που για να επιτφχει απαιτεί ειδικό μθχανολογικό εξοπλιςμό, υλικά,
λιπάςματα, μίγματα ςυγκολλθτικϊν, ουςίεσ καλισ ποιότθτασ και υλικά διακράτθςθσ εδαωϊν, αν οι
κλίςεισ τθσ προσ ςπορά περιοχισ είναι >1 - 1.5 %. Πε τισ υδροςπορζσ μπορεί να εγκαταςτακεί
τεχνθτϊσ δενδρϊδθσ καμνϊδθσ και πολυετισ ποϊδθσ βλάςτθςθ.
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