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Αξιότιµοι προσκεκληµένοι,
αγαπητοί συνάδελφοι/-σες και φοιτητές,
Κυρίες και κύριοι,
Κατ’ αρχήν σας ευχαριστώ θερµά για την σηµερινή σας παρουσία.
Επίσης ευχαριστίες επιθυµώ να εκφράσω προς την Οργανωτική
Επιτροπή για την τιµή που έκανε στο πρόσωπο µου, αλλά και προς την
Ε∆Ε, να είµαι ο κεντρικός οµιλητής αναπτύσσοντας το θέµα: «Οι
προκλήσεις της Ελληνικής ∆ασοπονίας και η εναρµόνιση τους στο
σύγχρονο Ευρωπαϊκό πλαίσιο».
Η 21η Μαρτίου, πρώτη ηµέρα της Άνοιξης στο βόρειο ηµισφαίριο,
καθιερώθηκε από τον Οργανισµό Τροφίµων και Γεωργίας (FAO) των
Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ) ως ηµέρα ευαισθητοποίησης και
προβληµατισµού για τα δάση. Ως γνωστόν τα δασικά οικοσυστήµατα
αποτελούν τον κορµό των φυσικών χερσαίων οικοσυστηµάτων του
πλανήτη και κατ’ επέκταση και της χώρας µας. Συνιστούν δηλαδή
συστατικό στοιχείο του τοπίου και ταυτόχρονα «σπίτι» για τον άνθρωπο
και για πολλά άλλα έµβια όντα. Επίσης επιτελούν πολλές και
αλληλένδετες λειτουργίες - κοινωνικές, οικονοµικές και περιβαλλοντικές προσφέροντας θέσεις εργασίας, εισόδηµα και πρώτες ύλες, ενώ
µπορούν να αναπτυχθούν σ’ αυτά µια σειρά από σηµαντικές
παραγωγικές δραστηριότητες. Προσφέρουν, όµως, και άλλες ανεκτίµητες
υπηρεσίες που σχετίζονται µε την προστασία του εδάφους, των
υποδοµών, τη ρύθµιση της δίαιτας του γλυκού νερού, τη δασική
αναψυχή, την εκπαίδευση, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και έχουν
θετική προσφορά στην επερχόµενη κλιµατική αλλαγή.
Όµως σήµερα τα δάση και η σύγχρονη Ελληνική ∆ασοπονία
αντιµετωπίζουν πολλές προκλήσεις, άλλες µεγάλες και άλλες µικρότερες.
Στη συνέχεια θα αναφερθώ στις έξι (6) πιο σηµαντικές από αυτές.
• (1) Η πρώτη πρόκληση έχει σχέση µε το πνεύµα της σηµερινής
γιορταστικής ηµέρας και είναι η ενηµέρωση-ευαισθητοποίηση
για τα δάση.

Ενώ τα δάση και οι δασικές εκτάσεις καταλαµβάνουν το µισό της
έκτασης της χώρας µας και διαθέτουν αξιοσηµείωτα ποιοτικά
χαρακτηριστικά, όπως µεγάλη δασική βιοποικιλότητα, παρ’ όλα αυτά
µέχρι σήµερα από το οργανόγραµµα της δασικής υπηρεσίας απουσιάζει
ένα γραφείο ενηµέρωσης-ευαισθητοποίησης. Έτσι οι συνάδελφοι που
ενηµερώνουν το κοινό, τα σχολεία κλπ το κάνουν πέρα από τα
καθήκοντά τους, εθελοντικά και αυτοσχεδιάζοντας! Πώς είναι δυνατόν
µια υπηρεσία µε κατ΄ εξοχήν δηµόσιο χαρακτήρα (65%) και µε τεράστια
περιβαλλοντική και κοινωφελή προσφορά να υστερεί στον τοµέα της
ενηµέρωσης? Μήπως το αποτέλεσµα δεν εµφανίζεται στην πολιτεία και
στην κοινωνία µας ως έλλειµµα περιβαλλοντικής (δασικής) ευαισθησίας?
Πως αλλιώς εξηγούνται τα κατά καιρούς εµφανιζόµενα δασοκτόνα
νοµοσχέδια ή το υψηλό ποσοστό (50%) των δασικών πυρκαγιών από
αµέλεια ή από εµπρησµούς? Γιατί επικρατεί στη χώρα µας – ορεινή κατά
τα άλλα - το πρότυπο «ήλιος- θάλασσα -παραλία»? Προφανώς η
αποσπασµατική και ασυντόνιστη προσπάθεια περιβαλλοντικής
ενηµέρωσης που γίνεται σε όλα τα επίπεδα πχ σχολεία, ΚΠΕ, φορείς
διαχείρισης των ΠΠ, Κεντρική ∆Υ, και τις ΜΚΟ φαίνεται ότι δεν αρκεί.
Ασφαλώς η έλλειψη της περιβαλλοντικής ευαισθησίας για τα δάση
αποδίδεται εν µέρει στην µη αποτιµηµένη προσφορά τους σε υπηρεσίες
και αγαθά δηλ. την «αθέατη» πλευρά των δασών. Έτσι, αν ζητούσαµε να
ζωγραφίσει κάποιος – οποιασδήποτε ηλικίας - το δάσος είναι πολύ
πιθανό ότι θα το αποτύπωνε µε µια σειρά από δένδρα χωρίς την
πολυπλοκότητα που τα διακρίνει και φυσικά χωρίς τις περιβαλλοντικές
υπηρεσίες του! Η περιβαλλοντική ευαισθησία σε µια κοινωνία εκφράζεται
µέσα από το αξιακό της υπόβαθρο και από τις προτεραιότητες που αυτή
θέτει κάθε φορά. Στη σύγχρονη ανθρωποκεντρική κοινωνία µας, όπου τα
δένδρα δεν ψηφίζουν και οι οικονοµικοί δείκτες φαίνεται να έχουν την
προτίµηση µας, δικαιολογείται η υστέρηση της γνώσης και της
ευαισθησίας σε τέτοια ζητήµατα. Να, λοιπόν, ένα σηµείο από το οποίο θα
πρέπει να αρχίσει η µεταρρύθµιση της ∆ασικής Υπηρεσίας.

• (2) Η δεύτερη πρόκληση αναφέρεται στην προστασία των
δασικών εδαφών από διάβρωση και στην υδρονοµική τους
λειτουργία. Πρόκειται για θεµελιώδεις, αλλά «αθέατες»
υπηρεσίες, οι οποίες ολοένα και περισσότερο αναγνωρίζονται.
Από την αρχαιότητα ο Όµηρος στην Ιλιάδα και ο Πλάτωνας στον
«Κριτία» κάνουν σχετικές αναφορές για την αποδάσωση και την
υποβάθµιση του αρχαίου τοπίου. Τα δάση, ως ανοικτά συστήµατα,
δέχονται συνεχείς επιδράσεις από τον άνθρωπο και κατά συνέπεια

αλόγιστες επεµβάσεις που τα υποβαθµίζουν. Η Ελλάδα λόγω του
ορεινού της χαρακτήρα, - 50% της έκτασης µε κλίσεις πάνω από 10% του µεσογειακού κλίµατος (ραγδαιότητα βροχοπτώσεων) δεν
προστατεύεται επαρκώς από το δάσος µε αποτέλεσµα έντονες
διαβρώσεις των εδαφών της. Οι παραπάνω κατά άλλα φυσικές
διαδικασίες σε συνδιασµό µε την µεγάλη πίεση που ασκείται από τον
άνθρωπο επάνω στους εδαφοϋδατικούς πόρους αποτελούν τις κύριες
αιτίες της υποβάθµισης και της ερηµοποίησης στην χώρα µας. Είναι
γνωστό ότι µεγάλο µέρος της χώρας µας (34%) έχει ήδη ερηµοποιηθεί ή
απειλείται σοβαρά. 750 χείµαρροι συνεχίζουν το καταστροφικό τους έργο
σε υποδοµές – ορισµένες φορές ακόµη και µε ανθρώπινα θύµατα διαβρώνοντας την ενδοχώρα και παρασέρνοντας στη θάλασσα κάθε
χρόνο τόνους γόνιµης γης (86.000.000 m3/έτος) στο µέγεθος ενός
κυκλαδίτικου νησιού! Ο Πρόεδρος Ρούσβελτ (1937) είχε πει ότι «Το
έθνος που καταστρέφει τα εδάφη του αυτοκαταστρέφεται».
Η ερηµοποίηση ως η καταστροφή του βιολογικού δυναµικού της γης,
αποτελεί υποβάθµιση των φυσικών µας οικοσυστηµάτων κάτω από τη
συνδυασµένη πίεση του δυσµενούς µεσογειακού µας κλίµατος καθώς και
της υπερεκµετάλλευσης. Οι βασικές αιτίες που οδηγούν στην
ερηµοποίηση δασικών εδαφών είναι η αποψίλωση και η υποβάθµιση
των δασών και δασικών εκτάσεων εξ αιτίας κυρίως των υπερκαρπώσεων
και των δασικών πυρκαγιών. Σύµφωνα µε τις στατιστικές οι δασικές
πυρκαγιές τις τελευταίες δεκαετίες έχουν τετραπλασιασθεί (520.000
στρέµµατα/χρόνο στη δεκαετία 1986-1995). Όταν η συχνότητα
πυρκαγιών στις ίδιες εκτάσεις είναι µεγάλη και αυτές συνοδεύονται από
βόσκηση, η καταστροφή είναι ανεπανόρθωτη για το έδαφος και τη
βλάστηση.
Η υποβάθµιση των δασικών µας πόρων συνεπάγεται απώλεια της
βιοποικιλότητας, µείωση της παραγωγικότητας του εδάφους, µεταβολή
των τοπικών κλιµατικών συνθηκών, µείωση της διαθεσιµότητας του
γλυκού νερού, αύξηση της συχνότητας και του µεγέθους των πληµµυρών
στις χαµηλότερες περιοχές, πρόσχωση των φραγµάτων, µείωση του
αγροτικού εισοδήµατος, εγκατάλειψη της γης, µετανάστευση του
πληθυσµού και κατά συνέπεια δηµογραφική κατάρρευση. Είναι µέγιστη
ανάγκη να βρεθεί µια ισορροπία ανάµεσα στις ανθρώπινες ανάγκες και
τις ασκούµενες πιέσεις στους εδαφικούς και υδάτινους πόρους. Αυτό
είναι απόλυτα αναγκαίο για την προστασία του δασικού περιβάλλοντος
και την αειφορία, για την εξασφάλιση των αναγκών όχι µόνο των
παρουσών γενεών, αλλά και των επερχοµένων. Στα χέρια του
ανθρώπου εναπόκειται η επιτυχής αντιµετώπιση του φαινοµένου της

υποβάθµισης των εδαφοϋδατικών µας πόρων, διαφορετικά το µέλλον
διαγράφεται ζοφερό για τις µέλλουσες γενιές.
•

(3) Μια άλλη µεγάλη πρόκληση που έχουν να αντιµετωπίσουν τα
δάση είναι η κλιµατική αλλαγή. Πρόκειται για µια καινούρια απειλή
αλλά και για µια νέα διάσταση των περιβαλλοντικών ωφελειών των
δασικών οικοσυστηµάτων στην σύγχρονη ανθρωπότητα.

Στη διάρκεια του περασµένου αιώνα το κλίµα της γης άλλαξε και θα
συνεχίσει να αλλάζει προς το χειρότερο απειλώντας την ανθρωπότητα
και τον πλανήτη. Η σηµερινή κλιµατική αλλαγή οφείλεται στην αύξηση της
συγκέντρωσης των αερίων του θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα, ως
αποτέλεσµα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, όπως η καύση ορυκτών
πόρων και η αποδάσωση. Κατά τη διάρκεια των 10.000 χρόνων, από το
τέλος της τελευταίας παγετώδους περιόδου και µέχρι την βιοµηχανική
περίοδο, οι φυσικές πηγές CO2 ήταν σε ισορροπία µε τις φυσικές
αποθήκες (260-280 ppm κατά όγκο). Σύγχρονες µετρήσεις καταγράφουν
µεγάλη αύξηση της συγκέντρωσης CO2 στην ατµόσφαιρα (390 ppm το
2010) αποτυπώνοντας έτσι το πρόβληµα. Μέχρι τον 19ο αιώνα, οι
ανθρωπογενείς εκποµπές CO2 προέρχονταν κυρίως από την
αποδάσωση στις εύκρατες περιοχές του πλανήτη (Ευρώπη και βόρεια
Αµερική) κατά τη µετατροπή τους σε γεωργικές καλλιέργειες. Έκτοτε, το
ισοζύγιο των εκποµπών άλλαξε, καθώς άρχισε η χρήση των ορυκτών
καυσίµων, η αποδάσωση στις εύκρατες περιοχές µειώθηκε µεν, αλλά
αυξήθηκε στις τροπικές. Σε κάθε περίπτωση τα δάση αποδείχθηκαν ότι
αποτελούν την «κρυφή αποθήκη» του άνθρακα (της τάξης των 1-2 Gt).
Περίπου το 50% των χερσαίων αποθεµάτων άνθρακα του πλανήτη
βρίσκεται στα δασικά οικοσυστήµατα (80% υπέργεια και περίπου 40%
υπόγεια), ενώ το περισσότερο από το υπόλοιπο βρίσκεται στους
τυρφώνες και στους υγρότοπους. Τα δάση όµως µπορεί να λειτουργούν
είτε ως αποθήκη (χοάνη), είτε ως πηγή άνθρακα, ανάλογα µε το ισοζύγιο
µεταξύ απορροφήσεων άνθρακα (φωτοσύνθεση) και των εκποµπών
(αναπνοή, αποσύνθεση, καύση ή αποµάκρυνση µέσω των καρπώσεων
δηλ. υλοτοµιών).
Οι κλιµατική αλλαγή επηρεάζουν άµεσα ή έµµεσα την αύξηση και την
παραγωγικότητα των δασών: άµεσα λόγω των αλλαγών στο
ατµοσφαιρικό διοξείδιο του άνθρακα και το κλίµα και έµµεσα µέσω
πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων στα δασικά οικοσυστήµατα. Η κλιµατική
αλλαγή θα αλλάξει πιθανώς τη συχνότητα και την ένταση των δασικών
διαταραχών, συµπεριλαµβανοµένων των πυρκαγιών, καταιγίδων,
έξαρση προσβολών από έντοµα, και την εµφάνιση ξενικών (εισβολέων)
ειδών. Η αλλαγή του κλίµατος είναι πιθανό να επιδεινώσει τα

προβλήµατα που ήδη αντιµετωπίζουν τα δάση από τις υπάρχουσες
πιέσεις στις χρήσεις γης και την ατµοσφαιρική ρύπανση. Επίσης το κλίµα
θα επηρεάσει τη δοµή και τη λειτουργία των δασικών οικοσυστηµάτων
και θα παίξει σηµαντικό ρόλο στην υγεία τους. Αναµένεται επίσης να
υπάρξει µια µετατόπιση ειδών και δασικών οικοτόπων µέχρι και
εξαφανίσεις ορισµένων από αυτά που βρίσκονται στα δασοόρια πχ
τυρφώνες, σηµύδα, ερυθρέλατη και δασική πεύκη στα βόρεια σύνορα
της χώρα µας. Έτσι περιοχές µε µεγάλη ποικιλοµορφία µπορεί να γίνουν
πιο πτωχές στο µέλλον. Η αύξηση της θερµοκρασίας θα µπορούσε
επίσης να µετατοπίσει το γεωγραφικό εύρος ορισµένων ειδών ή
οικοτόπων προς τα βόρεια ή προς µεγαλύτερα υψόµετρα. Σε υψηλότερα
µελλοντικά επίπεδα του CO2 θα µπορούσαν να επωφεληθούν τα δάση
µε ικανοποιητικά κατακρηµνίσµατα και εύφορα εδάφη όπως είναι
κάποιες ορεινές περιοχές. Ωστόσο, η αύξηση του CO2 µπορεί να µην
είναι τόσο αποτελεσµατική στην ευνόηση της ανάπτυξης δηλ. σε πεδινά
και άγονα, όπου το διαθέσιµο νερό είναι περιορισµένο. Επίσης αύξηση
της θερµοκρασίας θα µπορούσε να αυξήσει την επιµήκυνση της
αυξητικής περιόδου. Η αλλαγή του κλίµατος είναι πιθανό να αυξήσει τον
κίνδυνο ξηρασίας σε ορισµένες περιοχές και τον κίνδυνο των ακραίων
βροχοπτώσεων και πληµµυρών σε άλλες. Αυξηµένες θερµοκρασίες θα
µεταβάλλουν το χρόνο που λιώνουν τα χιόνια, επηρεάζοντας την
εποχιακή διαθεσιµότητα του νερού.
Η διαχείριση των δασών και η δασοπονία, µπορούν να συµβάλλουν
στους στόχους µετριασµού της κλιµατικής αλλαγής, επιβραδύνοντας τη
συσσώρευση CO2 στην ατµόσφαιρα. Το 50% περίπου της ξηρής
βιοµάζας των δασών είναι άνθρακας ο οποίος προέρχεται από την
ατµόσφαιρα και το µεγαλύτερο µέρος του οποίου θα επιστρέψει, αργά ή
γρήγορα, πάλι σε αυτή. Τα µέτρα στον δασικό τοµέα ενδείκνυνται γιατί
α) τα δάση έχουν σηµαντικό δυναµικό δέσµευσης και αποθήκευσης
άνθρακα, β) η ίδρυση και η αποκατάσταση των δασών είναι δοκιµασµένη
µέθοδος και γ) ότι το κόστος των µέτρων στον δασικό τοµέα είναι σχετικά
µικρό. Επίσης, η χρήση των δασών ως αποθήκες άνθρακα εξυπηρετεί
και άλλους περιβαλλοντικούς σκοπούς όπως η προστασία της
βιοποικιλότητας, του εδάφους και των υδατικών πόρων.
Το Ευρωπαϊκό Υπουργικό Συµβούλιο (Περιβάλλοντος) για την
Ατµοσφαιρική Ρύπανση και την Κλιµατική Αλλαγή (1989), κατέληξε σε
µια κοινή δήλωση, αποτελώντας έτσι την πρώτη διακρατική συµφωνία
ειδικά για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής. Μέσα από την
παραπάνω συµφωνία συνυπολογίζονται οι εκποµπές και οι
απορροφήσεις από τις δραστηριότητες ∆άσωση, Αναδάσωση και
Αποδάσωση από το 1990 και µετά, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα τα

κράτη-µέλη να αυξήσουν τις δασώσεις/αναδασώσεις και να µειώσουν τις
αποδασώσεις για την επίτευξη του στόχου τους. Εδώ θα πρέπει να
αναφερθούν και ορισµένες επιφυλάξεις, όπως ότι οι χερσαίες αποθήκες,
όπως τα δάση είναι σηµαντικές, αλλά προσωρινές αποθήκες άνθρακα.
Επίσης, ότι οι δασικές αποθήκες προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες
στις κυβερνήσεις για αλλοιώσεις των στοιχείων και ότι ο διαχωρισµός
µεταξύ των φυσικών φαινοµένων και των ανθρώπινων δράσεων
παραµένει ένα από τα πιο δύσκολα θέµατα. Σύµφωνα µε αυτήν την
τελευταία απογραφή (LULUCF) του 2005 εκτιµήθηκε ότι η
απορρόφηση/αποθήκευση άνθρακα ανέρχεται σε περίπου 2,2-3,3 Mt eq
CO2 το χρόνο, για την περίοδο 1990-2010, το οποίο αντιστοιχεί στο 23% περίπου των συνολικών ανθρωπογενών εκποµπών της Ελλάδας. Η
απορρόφηση αυτή οφείλεται κατά 2/3 περίπου στον δασικό τοµέα
(αύξηση της βιοµάζας των δασών), και κατά 1/3 περίπου στον γεωργικό
τοµέα (αύξηση των δενδρωδών καλλιεργειών). Για να µπορέσουµε,
ωστόσο, να έχουµε µια καλή εκτίµηση του ισοζυγίου του άνθρακα στη
χώρα µας και να καλυφθούν τα σηµαντικά κενά της απογραφής, θα
πρέπει να αναπτυχθεί ένα αξιόπιστο σύστηµα παρακολούθησης των
δασών στο πλαίσιο µιας σύγχρονης και διευρυµένης Εθνικής
Απογραφής ∆ασών, η οποία θα πρέπει να επεκταθεί και να καλύπτει
σύγχρονες ανάγκες (αποθέµατα άνθρακα, αλλαγές χρήσεων γης, υγεία
των δασών κά).
(4) Η παραγωγική ανασυγκρότηση των δασών µε έµφαση την
αειφορική τους διαχείριση αποτελεί από παλιά µια πρόκληση µε στόχο
την ενσωµάτωση σύγχρονων απαιτήσεων (πχ βιοποικιλότητα) και
µεγιστοποίηση της συµβολής στην οικονοµία, την απασχόληση και το
περιβάλλον.
Συνηθίζεται να λέµε ότι η κλασική Ελλάδα υπήρξε το λίκνο του δυτικού
πολιτισµού και το τίµηµα γι’ αυτό υπήρξε η υποβάθµιση των φυσικών
µας πόρων µε έµφαση τον δασικό µας πλούτο. Στα χρόνια που
ακολούθησαν οι περιπέτειες που βίωσε η χώρα µας επιδείνωσαν την
υποβάθµιση του φυσικού (δασικού) µας περιβάλλοντος µε ιδιαίτερη
αναφορά στις κρίσιµες στιγµές του έθνους, όπως ήταν οι επαναστάσεις,
οι καταστροφές και φυσικά οι οικονοµικές κρίσεις, όπως αυτή που
βιώνουµε στις µέρες µας. Σε αυτή λοιπόν τη δύσκολη οικονοµική
συγκυρία και ο κλάδος µας µόνος του, αλλά και σε συνεργασία µε τους
άλλους, θα πρέπει να καταβάλλει τη µέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε
να συµβάλλει ουσιαστικά στην έξοδο της χώρας από την κρίση. Αυτό
βέβαια θα πρέπει να γίνει µέσα από την άσκηση µιας αειφόρου και
πολυλειτουργικής ∆ασοπονίας στη βάση πάντοτε του γνωστού
τρίπτυχου (της αειφόρου ανάπτυξης): κοινωνία-οικονοµία-περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να συνδυαστούν ισόρροπα και ιεραρχηµένα
κατά περιοχή, οι κύριες λειτουργίες των δασών οι οποίες είναι:
- Η παραγωγική και κοινωνικοοικονοµική λειτουργία,
- Η προστατευτική & υδρονοµική λειτουργία,
- Η λειτουργία του ενδιαιτήµατος & της διατήρησης της δασικής
βιοποικιλότητας,
- Η λειτουργία της δασικής αναψυχής και της υγιεινής,
- Η λειτουργία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης-ευαισθητοποίησης.
Τα δάση και η δασοπονία είναι γνωστό ότι αποτελούν πηγή διαφόρων
προσδοκιών, συχνά αντικρουόµενων µεταξύ των δυο κύριων
πυλώνων της που είναι η παραγωγική αξιοποίηση (εκµετάλλευσης)
και η προστασία τους. Συχνά, λοιπόν, το βασικό διακύβευµα της
δασικής διαχείρισης είναι ο συνδυασµός αυτής της αντινοµίας. Ο
σύγχρονος ρόλος των δασών και της δηµόσιας δασοπονίας στην
αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης διαφαίνεται σηµαντικός, αφού δάση
και οι δασικές εκτάσεις της χώρας µας καλύπτουν περίπου το µισό (49%)
της επικράτειας µε τα 2/3 αυτών να ανήκουν στο δηµόσιο. ∆υστυχώς οι
πιστώσεις προς τη δασοπονία δεν ξεπερνούν το 0,35% του κρατικού
προϋπολογισµού παρά το γεγονός ότι η δασοπονία ως πρωτογενής
τοµέας της οικονοµίας µας διαθέτει σηµαντική προστιθέµενη αξία και
µπορεί να συµβάλλει αποφασιστικά στο πρόβληµα της ανθρωπιστικής
και οικονοµικής κρίσης. Ιδιαίτερα κάτω από τις τρέχουσες συνθήκες το
ελληνικό δάσος καλείται να έχει και πάλι “επιβιωτικό” και ταυτόχρονα
«αναπτυξιακό» χαρακτήρα. Σε αυτή την περίπτωση το δάσος και οι
διαχειριστές του - µε πρωταγωνιστή τη δασική υπηρεσία – καλούνται να
δώσουν έξυπνες και αποδοτικές λύσεις οι οποίες να διασφαλίζουν
πρώτον τη διατήρησή του και δεύτερον να προσφέρουν στον ελληνικό
λαό το µέγιστο της προσφοράς του σε εγχώρια δασικά προϊόντα και
υπηρεσίες. Πώς µπορεί όµως να γίνει αυτό όταν γνωρίζουµε για τη
µείωση της ξυλοπαραγωγής - µετά από το έτος 2008 – και όταν αυτή
αποδίδεται κυρίως στην απουσία διαχείρισης των δασών (65%!)?
Υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης ταυτόχρονα της ποιότητας και της
αξίας των παραγόµενων δασικών προϊόντων, καθώς και της διεύρυνσης
της παραγωγικής βάσης προς νέες κατευθύνσεις πχ αξιοποίηση της
ξυλώδους βιοµάζας για ενεργειακούς και άλλους σκοπούς, της
απόληψης µη ξυλωδών προϊόντων (µανιτάρια, κάστανα, τρούφες, κράνα,
αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά, µέλι κ.α.), της απόληψης βοσκήσιµης
ύλης κυρίως από τις δασικές εκτάσεις και των παροχής υπηρεσιών πχ
δασική αναψυχή, ορεινός τουρισµός κά. Εκτιµάται ότι η οικονοµική αξία
των δασικών αγαθών, τα οποία δεν αποτιµώνται και δε

συµπεριλαµβάνονται σήµερα στο ΑΕΠ της χώρας, είναι πολλαπλάσια
της αξίας της µέχρι σήµερα εκτιµώµενης δασικής παραγωγής.
Υπάρχουν σηµαντικές πτυχές της πράσινης ανάπτυξης οι οποίες
µπορούν να προωθηθούν µέσω της δασοπονίας, µε ταυτόχρονη
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Αποθήκευση άνθρακα, µείωση
εκποµπών, που προκαλούν το φαινόµενο του θερµοκηπίου, και
συµµετοχή της δασοπονίας στη νέα αγορά «εµπορίου ρύπων», συµβολή
στους τοµείς των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (βιοµάζα, νερόυδατοπτώσεις κά), φυσικά ανανεώσιµα και βιολογικά προϊόντα,
συνδροµή στη βελτίωση της ποιότητας ζωής (εκπαίδευση, αναψυχή και
υγεία), συνδροµή στη διατήρηση των γενετικών πόρων, της δασικής
βιοποικιλότητας και της φυσικής µας κληρονοµιάς συνολικότερα. Τα
παραπάνω ανοίγουν νέους ορίζοντες στον τοµέα της πράσινης
οικονοµίας και του πράσινου µάρκετινγκ, στα οποία τα δασικά
προϊόντα και οι υπηρεσίες θα πρέπει να παίξουν σηµαντικό ρόλο. Τέλος
είναι άξιες λόγου οι υπάρχουσες δυνατότητες προώθησης συστηµάτων
πιστοποίησης της αειφορικής δασικής διαχείρισης και της σήµανσης
των παραγόµενων δασικών προϊόντων άρα άνοιγµα σε νέες αγορές,
αλλά και προώθηση µιας καλύτερης εικόνας για τη διαχείριση που
ασκείται στα δάση µας.
Είναι, λοιπόν, ευθύνη µας να ευνοήσουµε και να διατηρήσουµε ένα υγιές
δάσος για τις µελλοντικές γενιές, συµβάλλοντας ταυτόχρονα θετικά στις
προσφερόµενες υπηρεσίες, όπως: η συσσώρευση του άνθρακα, η
υδρολογικός κύκλος, η προστασία του εδάφους, η υγεία και η προστασία
του πληθυσµού και των υποδοµών, το εισόδηµα και η απασχόληση, οι
ψυχαγωγικές και πολιτιστικές αξίες. Για την πραγµατοποίηση των
παραπάνω στόχων, υπάρχει µόνο ένας τρόπος, εκείνος της εφαρµογής
των αρχών της «φυσικής δασοκοµίας», δηλ. εκείνης που βασίζεται
κυρίως σε βιολογικές αρχές και ακολούθως σε κοινωνικο-οικονοµικά και
τεχνικά κριτήρια.
(5) Μια άλλη σύγχρονη πρόκληση για τα δάση µας είναι ότι αποτελούν
ενδιαίτηµα για πολλά είδη της άγριας ζωής, γνωστής και ως
δασικής βιοποικιλότητας, µε σηµαντική εκπροσώπηση στο Ευρωπαϊκό
οικολογικό δίκτυο, το γνωστό δίκτυο ΦΥΣΗ2000 (ή Natura2000).
Η γνώση µας για την ποικιλότητα της ελληνικής πανίδας ξεκινά από τον
Αριστοτέλη, ο οποίος πριν από 2.300 χρόνια, στο έργο του «Των περί τα
ζώα ιστοριών» περιγράφει περίπου 600 ζωικά είδη. Ασφαλώς η

σύγχρονη πρόκληση «δάση και άγρια ζωή» αναφέρεται στην ποιότητα
των δασικών οικοσυστηµάτων της χώρας µας ως ενδιαιτήµατα της
άγριας ζωής. Είναι άραγε τα ελληνικά δάση ακόµη ζωντανά? δηλ.
φιλοξενούν ακόµη τέτοια πανίδα που να δικαιολογούν τη µοναδική µας
βιογεωγραφική θέση στη Ευρώπη? Πόσο καλά εναρµονίζονται σήµερα η
προστασία της άγριας ζωής και η διαχείριση των δασών κυρίως από τη
∆ασική Υπηρεσία µε την ασκούµενη θηραµατοπονία? Εφαρµόζονται
άραγε στο κυνήγι οι κλασικές αρχές της αειφορίας, όταν είναι γνωστό ότι
αφαιρούµε από τα δάση µας ζώα (θηράµατα) χωρίς προηγουµένως να
γνωρίζουµε το βιοτικό κεφάλαιο! Είναι οι προστατευόµενες δασικές
περιοχές «παράδεισος» για τα ζώα που ενδιαιτούν εκεί? Αποτελούν οι
δασικές ΠΠ της χώρας µας χώρους έµπνευσης και καλλιτεχνικής
δηµιουργίας? Πόσο καλά εξοπλισµένα µε κατάλληλες υποδοµές είναι τα
δάση αυτά? Τα παραπάνω ερωτήµατα απευθύνονται τόσο προς όλους
τους αρµόδιους φορείς όσο και σ’ εµάς ξεχωριστά ως πολίτες. Είναι
καιρός πια να γίνουµε διαχειριστές του δάσους µε την ολιστική
έννοια στηριζόµενοι σε σύγχρονα διαχειριστικά σχέδια για το δασικό
οικοσύστηµα!
Είναι γνωστό πια στη γηραιά ήπειρο ότι ο στόχος του 2010 για τη
διακοπή της απώλειας της βιοποικιλότητας συνολικά δεν έχει επιτευχθεί,
παρά κάποιες µεγάλες επιτυχίες, όπως είναι η συγκρότηση του
µεγαλύτερου παγκοσµίως δικτύου προστατευόµενων περιοχών, του
γνωστού δικτύου Natura 2000. Οι ηγέτες της ΕΕ έθεσαν ένα νέο Όραµα
για τη βιοποικιλότητα του 2050 καθώς επίσης έναν Πρωταρχικό
στόχο για το 2020 που είναι η «ανάσχεση της απώλειας
βιοποικιλότητας και της υποβάθµισης των οικοσυστηµικών υπηρεσιών
στην Ευρώπη…». Από βιολογικής άποψης, τα δάση αποτελούν τα πιο
ποικίλα χερσαία οικοσυστήµατα. Η Ελλάδα, αναλογικά µε το µέγεθός
της, χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα ποικιλότητας ζωικών
ειδών, καθώς επίσης και από µεγάλο αριθµό ενδηµικών. Εξάλλου, η
Βαλκανική Χερσόνησος και ειδικότερα η Ελλάδα αποτέλεσε «καταφύγιο»
ειδών κατά την τελευταία παγετώδη περίοδο. Στους παραπάνω
παράγοντες πρέπει να προστεθούν και οι επιρροές από τη µακραίωνη
δραστηριότητα του ανθρώπου. Τα περισσότερα άγρια θηλαστικά στην
Ελλάδα αποτελούν τµήµα της δασικής πανίδας, και συνήθως όταν
µιλάµε για µελέτη, προστασία και διαχείριση τους αναφερόµαστε σε
χαρακτηριστικά είδη µεγάλων σαρκοφάγων, όπως η αρκούδα, ο λύκος, ο
λύγκας, ή µεγάλων φυτοφάγων θηλαστικών, όπως ο αγριόχοιρος, ελάφι
και ζαρκάδι. Μάλιστα, σύµφωνα µε το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούµενων
Ζώων της Ελλάδας, τα περισσότερα από αυτά εντάσσονται σε κάποια
Κατηγορία Κινδύνου, µε αποκορύφωµα τον λύγκα και το ελάφι ως
«Κρισίµως Κινδυνεύοντα» µε εξαφάνιση. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να
γίνει στις νυχτερίδες, για αρκετά είδη των οποίων τα δασικά

οικοσυστήµατα αποτελούν βασικούς χώρους αναζήτησης τροφής. Για τα
είδη αυτά η µείωση των δένδρων µεγάλης ηλικίας και γενικότερα των
ώριµων δασών είναι η κυριότερη απειλή. Η σύνθεση και η κατανοµή της
ορνιθοπανίδας στα ελληνικά δάση εξαρτάται από τον τύπο του δάσους,
από ζωογεωγραφικούς παράγοντες, καθώς και από την εποχή.
Συνολικά, από τα 348 είδη πτηνών που καταγράφονται τακτικά στην
Ελλάδα, τουλάχιστον 118 (ποσοστό 34%) είναι δασικά είδη και κατά το
µάλλον ή ήττον εξαρτώνται από τα δάση της χώρας µας (τουλάχιστον 16
αναπαράγονται στα ελληνικά δάση). Επίσης τυπικά δασικά είδη είναι οι
δρυοκολάπτες και στα ελληνικά δάση καταγράφηκαν δέκα από τα έντεκα
είδη αυτής της οικογένειας που υπάρχουν στην Ευρώπη. Τα
πλατύφυλλα φυλλοβόλα δάση έχουν τη µεγαλύτερη ποικιλία ειδών
πουλιών και ερπετών. Αντίθετα, τα δάση κωνοφόρων, και ιδιαίτερα στα
µεγαλύτερα υψόµετρα, είναι λιγότερο πλούσια σε είδη και µε πιο αραιούς
πληθυσµούς. Ορισµένα πευκοδάση σε νησιά παρουσιάζουν εξαιρετικό
ενδιαφέρον για σπάνια είδη, για παράδειγµα τα πευκοδάση της Λέσβου
αποτελούν τη µοναδική περιοχή αναπαραγωγής στη χώρα µας και το
δυτικότερο όριο εξάπλωσης του τουρκοτσοπανάκου. Επίσης από
ζωογεωγραφική άποψη τα ορεινά δάση της Ροδόπης παρουσιάζουν
µοναδικό ενδιαφέρον για πολλά είδη της ορνιθοπανίδας, µιας και
αποτελούν το νοτιότερο όριο εξάπλωσης αρκετών ειδών, όπως ο
αγριόκουρκος, η δασόκοτα και η σπουργιτόγλαυκα, ενώ αποτελούν από
τις ελάχιστες περιοχές στην Ελλάδα όπου φωλιάζει ο καρυοθραύστης, ο
χιονοκότσυφας και η βουνοπαπαδίτσα.
Οι απειλές για τη δασική πανίδα είναι πολλές και ποικίλες µε
προεξάρχουσα τον κατακερµατισµό των φυσικών περιοχών λόγω
ανθρωπογενών επεµβάσεων. Υπάρχουν πολλές µελέτες που
περιγράφουν τις αρνητικές επιπτώσεις του κατακερµατισµού των
ενδιαιτηµάτων σε διάφορες οµάδες ζωικών ειδών όπως πουλιά, ερπετά,
αµφίβια και ασπόνδυλα. Στατισιτκές δείχνουν ότι ο αριθµός των ειδών
µειώνεται σηµαντικά όταν το 80% του αρχικού ενδιαιτήµατος έχει
απωλεσθεί και τα υπολειπόµενα ενδιαιτήµατα υπόκεινται σταδιακά σε
αυξανόµενη αποµόνωση. Tο ακριβές «κατώφλι» (threshold) του βαθµού
κατακερµατισµού, πέραν του οποίου αρχίζουν να γίνονται εµφανείς οι
αρνητικές επιπτώσεις σε ένα είδος, εξαρτάται από την κινητικότητα του
είδους, τις συγκεκριµένες χωρικές απαιτήσεις του, καθώς και από τη
χωρική κατανοµή των ενδιαιτηµάτων. Έτσι µεγάλα θηλαστικά, όπως η
αρκούδα και ο λύκος, εξαρτώνται από την ύπαρξη σχετικά µεγάλων και
αδιατάρακτων εκτάσεων κατάλληλου ενδιαιτήµατος, µε αποτέλεσµα να
απειλούνται από τον κατακερµατισµό που προκαλούν σε αυτές τις
περιοχές έργα όπως η κατασκευή µεγάλων οδικών αξόνων. Αξίζει να
σηµειωθεί ότι αποµονωµένοι πληθυσµοί έχουν µεγαλύτερο κίνδυνο

εξαφάνισης, εξαιτίας γενετικών παραµέτρων όπως είναι η µείωση ή/και
απώλεια γενετικής βιοποικιλότητας. Συνεπώς, είναι ιδιαίτερα σηµαντική η
διατήρηση συνδετικών ζωνών (corridors) για τη διατήρηση της
επικοινωνίας των υποπληθυσµών µεταξύ τους και της λειτουργικότητας
των δασικών οικοσυστηµάτων δηλ. των δασών και των δασικών
εκτάσεων.
Η θήρα υπό πολύ συγκεκριµένες προϋποθέσεις θα µπορούσε να
αποτελέσει διαχειριστικό εργαλείο του δασικού και να συνυπάρξει µε
άλλες χρήσεις στα φυσικά οικοσυστήµατα, προσφέροντας επιπλέον
οφέλη. Από την άλλη πλευρά, η έλλειψη σχετικών απογραφών, σωστής
ενηµέρωσης-κυνηγετικής παιδείας και η ελλιπής φύλαξη-έλεγχος
µπορούν να οδηγήσουν στην υπερθήρευση, αλλά και σε έµµεσες
επιπτώσεις, όπως π.χ. όχληση σε άλλα είδη της άγριας πανίδας. Το
κυνήγι στη χώρα µας είναι αρκετά δηµοφιλής δραστηριότητα (κατά µέσο
όρο το έτος 200.000 κυνηγετικές άδειες στη δεκαετία 1999-2008).
Tουλάχιστον δύο από τα πέντε είδη θηρεύσιµων θηλαστικών είναι
δασικά, ενώ από τα 32 θηρεύσιµα είδη πτηνών, τουλάχιστον δέκα ζουν
σε δάση. Η καταγραφή των ειδών που εντοπίζονται τραυµατισµένα ή
νεκρά από τα κέντρα περίθαλψης της άγριας πανίδας θα µπορούσε να
αποτελέσει έναν δείκτη (αρνητικό) της υφιστάµενης κατάστασης. Μια
ιδιαίτερη περίπτωση είναι η χρήση παράνοµων µέσων εξόντωσης (π.χ.
δηλητηριασµένα δολώµατα) για την εξόντωση ειδών της δασικής
πανίδας, όπως τα σαρκοφάγα (αρκούδα, λύκος, τσακάλι, αλεπού κ.ά.),
εξαιτίας των ζηµιών που προκαλούν στην αγροτική οικονοµία και στα
θηραµατικά είδη. Η καλύτερη ενηµέρωση των κυνηγών αλλά και ο
έλεγχος από τις δασικές υπηρεσίες και την οµοσπονδιακή θηροφυλακή
των κυνηγετικών οργανώσεων, ενδεχοµένως να περιορίσουν το
πρόβληµα της λαθροθηρίας στα ελληνικά δάση. Επίσης θα πρέπει να
αποφεύγεται ο εµπλουτισµός από εκτροφές ειδών (κυρίως θηραµατικών)
που παρουσιάζουν µειωµένη γενετική ποικιλότητα ως αποτέλεσµα
έντονης οµοµιξίας. Τέλος οι πυρκαγιές επηρεάζουν την πανίδα µε έναν
σύνθετο τρόπο, που εξαρτάται από τα επηρεαζόµενα είδη, την ένταση
της φωτιάς και τον αριθµό και τη διάταξη καµένων και άκαυτων
χωροψηφίδων.
Η διαχείριση της άγριας πανίδας (wildlife management) είναι η
εφαρµογή επιστηµονικά τεκµηριωµένων µέτρων για την ικανοποίηση των
αναγκών της. Γνωστά παραδείγµατα διαχείρισης ειδών της πανίδας στην
Ελλάδα αποτελούν οι προσπάθειες διατήρησης απειλούµενων
αρπακτικών πουλιών (µαυρόγυπας, γυπαετός κ.ά.) και µεγάλων
σαρκοφάγων (αρκούδα και λύκος). Σηµαντική παράµετρος της
διαχείρισης είναι η συστηµατική παρακολούθηση (monitoring). Είναι

κοινά αποδεκτό, τα τελευταία χρόνια, ότι οι υφιστάµενες προδιαγραφές
εκπόνησης δασικών διαχειριστικών µελετών χρειάζονται εναρµόνιση
σύµφωνα µε τις παραπάνω απαιτήσεις, παράλληλα µε την σύνταξη των
Ειδικών ∆ιαχειριστικών Σχεδίων, έτσι ώστε να αποτελέσουν κάποτε
σύγχρονα εργαλεία διαχείρισης του δάσους µε την ολιστική του
προσέγγιση.
• (6) Μια άλλη – η τελευταία - πρόκληση που αντιµετωπίζει η
σύγχρονη Ελληνική ∆ασοπονία είναι η ανάγκη εκσυγχρονισµού
των διοικητικών και νοµοθετικών της θεσµών και η
εναρµόνισής τους µε το Κοινοτικό πλαίσιο.
Η δασική νοµοθεσία παραµένει µέχρι σήµερα δαιδαλώδης και
αναποτελεσµατική, ενώ χρειάζεται επειγόντως επικαιροποίηση και
κωδικοποίηση. Οι επιµέρους διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας
εµφανίζουν πολλές αδυναµίες, επικαλύψεις, και αντιφάσεις, οι οποίες σε
ορισµένες περιπτώσεις περιορίζουν την ασφάλεια δικαίου και την
αποτελεσµατική εφαρµογή των ρυθµίσεων. Επιπλέον, στο δαιδαλώδες
πλαίσιο της δασικής νοµοθεσίας, προστίθενται οι ερµηνείες της
νοµολογίας, των γνωµοδοτήσεων του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους,
και η ελλειµµατική ενσωµάτωση του κοινοτικού δικαίου που ρυθµίζει
περιβαλλοντικά ζητήµατα. Ακραίες περιπτώσεις αποτελούν οι
παλινδροµήσεις της δασικής νοµοθεσίας ακόµη και στον ορισµό του
δάσους και των δασικών εκτάσεων παρά το θετικό γεγονός της άµεσης
προστασίας τους από ίδιο το Σύνταγµα.
Ως αιτίες του κακού µπορεί να αναφερθούν η πολυνοµοθεσία – 6
βασικοί νόµοι τα πρώτα 186 έτη (µέχρι το 1979) και 11 ακολούθως (µέχρι
σήµερα) – η άλλοτε δυσκαµψία της δασικής υπηρεσίας, η ανυπαρξία
κοινής στρατηγικής για τα δάση στην Ευρώπη, η υποχρεωτική
ενσωµάτωση του Ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού δικαίου χωρίς τις
αναγκαίες προσαρµογές π.χ. νοµοθεσία για τις προστατευόµενες
εκτάσεις (δίκτυο ΦΥΣΗ2000), ρυθµίσεις για τα βοσκοτόπια κλπ. Τέλος ας
µη ξεχνάµε τους αποσπασµατικούς νόµους όπως οι τελευταίες
νοµοθετικές ρυθµίσεις οι οποίες καταστρατηγούν την προστασία των
δασών και δασικών εκτάσεων, η µη κύρωση δασικών χαρτών, η απουσία
∆ασολογίου, η χρονίζουσα ανασυγκρότηση της ∆ασικής ∆ιοίκησης, ο
κατακερµατισµός των δασικών υπηρεσιών - µέχρι πριν από λίγο σε τρια
υπουργεία (ΥΠΕΚΑ, ΥΠ.ΕΣ., ΥΠΑΑΤ) -, οι παλιές και ακατάλληλες δοµές
της δασικής διοίκησης, οι συχνές εξωτερικές παρεµβάσεις, η διασπορά
ευθυνών και ο κατακερµατισµός αρµοδιοτήτων διαχείρισης και
προστασίας δασών, είναι µερικά φαινόµενα που καθιστούν αδύνατη την
αποτελεσµατική άσκηση δασικής διοίκησης και πολιτικής και οδηγούν
στην αναποτελεσµατική διαχείριση και ελλιπή προστασία των δασών.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η διαµόρφωση των δασικών πολιτικών
είναι αρµοδιότητα των κρατών µελών στο πλαίσιο ενός σαφώς
καθορισµένου πλαισίου κεκτηµένων δικαιωµάτων ιδιοκτησίας µε µακρά
ιστορία των εθνικών και περιφερειακών νόµων και κανονισµών που
βασίζονται σε µακροπρόθεσµο σχεδιασµό. Εδώ πρέπει να
οµολογήσουµε τις ιδιαιτερότητες και τις σηµαντικές διαφορές της
ελληνικής µε την Ευρωπαϊκή δασοπονία: διαφορές στο ιδιοκτησιακό,
στους πόρους, τη διάρθρωση, τη διαχείριση και τη χρήση των δασών
µεταξύ των διαφόρων περιφερειών. Παρά το γεγονός ότι οι Συνθήκες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν προβλέπουν µια Κοινή δασική πολιτική,
υπάρχει µια µακρά ιστορία µέτρων της ΕΕ που υποστηρίζουν ορισµένες
δράσεις που αφορούν τα δάση, σε συντονισµό µε τα κράτη µέλη, κυρίως
µέσω της Μόνιµης ∆ασικής Επιτροπής. Η στρατηγική της ΕΕ για τα
δάση που εγκρίθηκε το 1998, προβάλλει ως γενικές αρχές της, την αρχή
της αειφόρου δασικής διαχείρισης και τον πολυλειτουργικό τους
ρόλο. Επίσης η διαχείριση, συντήρηση και αειφόρος ανάπτυξη των
δασών αποτελούν ζωτικής σηµασία θέµατα για τις υπάρχουσες κοινές
πολιτικές, όπως η ΚΑΠ και οι πολιτικές αγροτικής ανάπτυξης,
περιβάλλοντος, εµπορίου, εγχώριας αγοράς, έρευνας, βιοµηχανίας,
αναπτυξιακής συνεργασίας και ενέργειας.
Στόχος της νέας δασικής στρατηγικής της ΕΕ είναι η διαµόρφωση
µιας βιοοικονοµίας που βασίζεται στις ανανεώσιµες πρώτες ύλες µε µια
ολιστική προσέγγιση και µια απόπειρα βελτίωσης του συντονισµού στον
τοµέα των δασών. Για να επιτευχθούν οι στόχοι τα κράτη µέλη καλούνται
να προγραµµατίσουν και εφαρµόσουν κατάλληλα µέτρα υπέρ των
δασών. Τα σηµαντικότερα µέτρα που αφορούν ειδικά τα δάση, αφορούν
τις επενδύσεις στην ανάπτυξη των δασών και τη βελτίωση της
βιωσιµότητας των δασών (αναδάσωση, δηµιουργία αγροδασικών
συστηµάτων), την πρόληψη και αποκατάσταση των ζηµιών στα δάση
(πυρκαϊές, φυσικές καταστροφές), τη βελτίωση της επαναδηµιουργίας και
της περιβαλλοντικής αξίας των δασικών οικοσυστηµάτων, τις επενδύσεις
στις δασικές τεχνικές και την µεταποίηση, την µεταφορά και την διάθεση
στο εµπόριο των δασικών προϊόντων, καθώς και των δασικών,
περιβαλλοντικών και κλιµατικών υπηρεσιών. Τα κράτη µέλη θα πρέπει
να έχουν προετοιµάσει το νέο πρόγραµµά τους για την ανάπτυξη της
υπαίθρου και να επιλέξουν τα δασικά µέτρα που θα θέσουν σε
εφαρµογή. Αλήθεια πού βρίσκεται το δικό µας Στρατηγικό Σχέδιο για τα
∆άση?
Ειδικότερα η παρούσα Ευρωπαϊκή στρατηγική (Ευρώπη 2020)
αποσκοπεί στην αντιστροφή της απώλειας βιοποικιλότητας και της
υποβάθµισης των οικοσυστηµάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) µέχρι
το 2020, θέτοντας τους παρακάτω 6 (έξι) στόχους προτεραιότητας .

Ειδικός στόχος 1: διατήρηση και αποκατάσταση της φύσης (οδηγίες
για «τα πουλιά» και «τα ενδιαιτήµατα»).
Ειδικός στόχος 2: διατήρηση και βελτίωση των οικοσυστηµάτων
και των υπηρεσιών που παρέχουν (αποκατάσταση του 15 % των
υποβαθµισµένων οικοσυστηµάτων µέχρι το 2020 και η επίτευξη της
προσέγγισης «µηδενική καθαρή απώλεια» για τα οικοσυστήµατα και τις
υπηρεσίες που παρέχουν µέχρι το 2015)
Ειδικός στόχος 3: διασφάλιση της αειφορίας της δασοκοµίας και της
γεωργίας (Μεγιστοποίηση των καλλιεργούµενων εκτάσεων – σε όλο το
φάσµα των βοσκοτόπων, αρόσιµων γαιών και µόνιµων καλλιεργειών – οι
οποίες υπάγονται σε µέτρα σχετιζόµενα µε τη βιοποικιλότητα, µέχρι το
2020. Εφαρµογή σχεδίων δασικής διαχείρισης που διασφαλίζουν
αειφόρο δασική διαχείριση).
Ειδικός στόχος 4: εξασφάλιση αειφόρου χρήσης των αλιευτικών
πόρων (επίτευξη Μέγιστης Βιώσιµης Απόδοσης (ΜΒΑ) µέχρι το 2015).
Ειδικός στόχος 5: καταπολέµηση των χωροκατακτητικών
(εισβολέων) ξένων ειδών (τα είδη αποτελούν πραγµατική απειλή για τη
βιοποικιλότητα της ΕΕ)
Ειδικός στόχος 6: αντιµετώπιση της παγκόσµιας κρίσης της
βιοποικιλότητας (εκπληρώνοντας τις υποχρεώσεις που ανέλαβε η
χώρα µας κατά τη 10η διάσκεψη των µερών (CdP10) της σύµβασης των
Ηνωµένων Εθνών).
Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο η κύρια πολιτική πρωτοβουλία για τα
δάση παραµένει το «∆άση της Ευρώπης» (Forest Europe). Επί του
παρόντος διεξάγονται συζητήσεις για µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία
σχετικά µε τη βιώσιµη διαχείριση και χρήση των δασών. Η χώρα µας θα
πρέπει να συµµετέχει ενεργά στους παραπάνω θεσµούς και
πρωτοβουλίες ενόψει των ιδιαιτεροτήτων αλλά και των προκλήσεων που
αντιµετωπίζουν τα δάση µέσα στη χώρα και έξω απ’ αυτή.
Τέλος εύχοµαι η χώρα µου, βιώνοντας µια κρίση και όντας
µπροστά σε κρίσιµες µεταρρυθµίσεις και για τα δασικά θέµατα «να δει το
δάσος και να παραβλέψει το δέντρο». Σας ευχαριστώ θερµά για την
προσοχή σας!

