
 1 

ΔΡΓΑΙΑ ΣΟΤ ΓΔΛ ΒΑΙΛΑΚΙΟΤ ΣΟ 

ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

 

 

 

 

 

ΓΑΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ: 

ΥΔΗ ΑΛΛΗΛΔΞΑΡΣΗΗ ΚΑΙ 

ΑΛΛΗΛΟΠΡΟΣΑΙΑ  

 

ΠΖΓΖ ΤΛΗΚΟΤ: ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ  

 

 

 
 

 

 

ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ: 2007-2008 

 

 

Τπεύζπλεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο: Υήλε Παξαζθεπή   

   Καξξά Νηθνιέηα 



 2 

ΩΦΔΛΔΙΔ ΣΟΤ ΓΑΟΤ 
 

 

 

Σο δάζορ και ο αημοζθαιπικόρ αέπαρ 

Σν δάζνο παξάγεη ην απαξαίηεην γηα ηε δσή καο νμπγόλν θαη δεζκεύεη ην 

δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. Θα κπνξνύζακε λα ραξαθηεξίζνπκε ηα δάζε ζαλ γηγάληηα 

εξγνζηάζηα παξαγσγήο νμπγόλνπ αθνύ παξάγνπλ νμπγόλν 10 θνξέο πεξηζζόηεξν 

από θάζε άιιν ρεξζαίν νηθνζύζηεκα θαη ζπκβάιινπλ απνθαζηζηηθά ζηε 

δηαηήξεζε ηνπ θύθινπ ηνπ νμπγόλνπ ζηνλ πιαλήηε. 

Θεσξείηαη όηη δέθα ζηξέκκαηα δάζνπο παξάγνπλ 12 έσο 20 ηόλνπο νμπγόλνπ ην 

ρξόλν.  

Ζ επεξγεηηθή επίδξαζε ηνπ δάζνπο δελ πεξηνξίδεηαη κόλν ζηελ παξαγσγή 

νμπγόλνπ, αιιά θαη ζηελ απνξξόθεζε δηάθνξσλ αέξησλ ξππαληώλ πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ αηκόζθαηξα, όπσο δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, δηνμείδην ηνπ ζείνπ, 

νμείδηα ηνπ αδώηνπ θ.ιπ. Έλα ζηξέκκα δάζνπο ζε έλα ρξόλν δεζκεύεη από ηελ 

αηκόζθαηξα πεξίπνπ 400 θηιά δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη ην κεηαηξέπεη ζε 400 

πεξίπνπ θηιά νμπγόλν.  

Παξάιιεια ην δάζνο ιεηηνπξγεί ζαλ ηεξάζηην θίιηξν, αθνύ ζπγθξαηεί αέξηνπο 

ξππαληέο (αησξνύκελα ζηεξεά κε ζσκαηηδηαθή κνξθή), πνπ επηθάζνληαη ζηα 

θύιια ή ζηα θιαδηά θαη πξνέξρνληαη από ηε βηνκεραλία, ηα κέζα ζπγθνηλσλίαο θη 

από άιιεο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο. Έλα ζηξέκκα δάζνπο νμηάο ζπγθξαηεί 

6.400 θηιά ζθόλεο, ελώ αληίζηνηρε έθηαζε κε πεύθα ζπγθξαηεί 3.200 θηιά 

ζθόλεο. Βεβαίσο δελ κπνξνύκε λα πεξηκέλνπκε όηη ην δάζνο κπνξεί απεξηόξηζηα 

λα ζπγθξαηεί ξύπνπο.  

Δπίζεο ην δάζνο πξνζηαηεύεη θαη από ηελ ερνξύπαλζε. Έρεη παξαηεξεζεί όηη ε 

παξεκβνιή δαζηθήο έθηαζεο θνληά ζε πεγέο ζνξύβνπ κεηώλεη ηελ έληαζε ηνπ 

ζνξύβνπ.  

 

 

Σο δάζορ και ηο νεπό  
 

Σν δάζνο είλαη ν βαζηθόηεξνο ξπζκηζηήο ηνπ πδξνινγηθνύ θύθινπ, γηαηί 

επεξεάδεη ηελ πηώζε, ηελ εμάηκηζε, ηε δηήζεζε ησλ αηκνζθαηξηθώλ 

θαηαθξεκληζκάησλ θαζώο θαη ηελ επηθαλεηαθή απνξξνή. Οη βξνρέο (αλάινγα 

θαη κε ην αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο) απμάλνληαη από ηα δάζε κέρξη 6%, ελώ ε 

βξνρνκίριε κπνξεί λα μεπεξάζεη θαη ην ζπλνιηθό εηήζην ύςνο βξνρήο. 

Σν δάζνο ζπγθξαηεί ην λεξό ηεο βξνρήο, κεηώλεη ηελ έληαζε πηώζεο ηνπ λεξνύ 

ζην έδαθνο θαη έηζη ειαρηζηνπνηνύληαη ηα θαηλόκελα δηάβξσζεο. Έρεη 

παξαηεξεζεί όηη ην δάζνο ζπγθξαηεί ην 95% ηεο βξνρήο θαη επηηξέπεη κόλν ζην 

5% λα θπιήζεη ζην έδαθνο. Σν αληίζεην ζπκβαίλεη ζε πεξίπησζε απνςίισζεο 

κηαο δαζηθήο έθηαζεο. Οη θσηηέο, νη εθρεξζώζεηο, νη νηθνπεδνπνηήζεηο ησλ 

δαζώλ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα λα κελ ζπγθξαηείηαη ην λεξό ηεο βξνρήο από ην 

έδαθνο θη έηζη απμάλεηαη ε επηθαλεηαθή απνξξνή θαη δεκηνπξγνύληαη 

πιεκκύξεο. ηε ρώξα καο, όπσο θαη ζε άιιεο ρώξεο, λσπέο είλαη νη εηθόλεο 

πιεκκπξηζκέλσλ αζηηθώλ εθηάζεσλ εμαηηίαο ηεο απνςίισζεο ή 

νηθνπεδνπνίεζεο ησλ πεξηαζηηθώλ δαζώλ. 

Σν δάζνο ζπκβάιιεη επίζεο ζηελ ελίζρπζε ησλ ππόγεησλ λεξώλ ηόζν πνζνηηθά 

όζν θαη πνηνηηθά, αθνύ κε ηε βνήζεηα ηεο βιάζηεζεο ε κεγαιύηεξε πνζόηεηα 
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βξνρήο απνξξνθάηαη από ην έδαθνο θαη δηεζείηαη κε θπζηθό ηξόπν. 

 

 

 

Σο δάζορ και ηο έδαθορ  

Σν δάζνο βνεζά ζηε δεκηνπξγία εδάθνπο ρσξίο λα ην 

εμαληιεί, αιιά θαη ην έδαθνο ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά 

ζηελ ύπαξμε ηνπ δάζνπο παξέρνληαο λεξό θαη 

ζξεπηηθά ζπζηαηηθά. ην έδαθνο έρεη ηελ θαηνηθία ηνπ 

πνιύ κεγάινο αξηζκόο δώσλ θαη κηθξννξγαληζκώλ πνπ 

παίδνπλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθό ξόιν ζηηο δηεξγαζίεο 

(απνηθνδόκεζε - αλάκημε νξγαληθώλ θαη αλόξγαλσλ 

ζπζηαηηθώλ) πνπ ζπκβαίλνπλ ζε απηό .Καζώο ηα 

λεθξά νξγαληθά πιηθά (θύιια, θιαδηά) πέθηνπλ ζην 

έδαθνο, απμάλνπλ ηνλ όγθν ηνπ θαη κε ηε βνήζεηα ησλ 

απνηθνδνκεηώλ δεκηνπξγείηαη ν ρνύκνο. Έηζη πνιιά 

από ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά πνπ είραλ πξνζιάβεη ηα 

δαζηθά θπηά κε ην ξηδηθό ηνπο ζύζηεκα, επηζηξέθνπλ 

ζ' απηό (αλαθύθισζε ζξεπηηθώλ). Γηα παξάδεηγκα ζε 

δάζνο πιαηύθπιισλ δέληξσλ από ηα θύιια πνπ 

πέθηνπλ εληζρύεηαη ην έδαθνο κε 250-450 θηιά μεξή 

νξγαληθή νπζία ζε θάζε ζηξέκκα ην ρξόλν. 

Σα κεγαιύηεξα δώα ζην έδαθνο (ζθνπιήθηα, κπξκήγθηα θ.ά.) αλαθαηεύνπλ ην 

ρνύκν κε ην ρώκα (αλάκημε νξγαληθώλ θαη αλόξγαλσλ ζπζηαηηθώλ) 

βειηηώλνληαο έηζη ηελ πνηόηεηα ηνπ εδάθνπο. Αθόκε ηα δώα κεηαθέξνπλ 

αλόξγαλα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά από ηα θαηώηεξα ζηξώκαηα ηνπ εδάθνπο ζηελ 

ελεξγό πεξηνρή ησλ ξηδώλ ζπληειώληαο ζηελ δηαηήξεζε θαη αλάπηπμε ηνπ 

δάζνπο.  

  

Γάζορ και βιοποικιλόηηηα   

Σν δάζνο εμαζθαιίδεη θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ πξνζηαζία, δηαηξνθή 

θαη δηαηήξεζε πνιιώλ δσηθώλ νξγαληζκώλ θαη δεκηνπξγεί επλντθέο 

ζπλζήθεο γηα ηε δηαηήξεζε δηαθόξσλ θπηηθώλ εηδώλ. 

Δίλαη πξνθαλέο όηη ηα είδε ησλ δώσλ πνπ ππάξρνπλ ζηηο δηάθνξεο δαζηθέο 

εθηάζεηο έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηε δνκή θαη ηε ζύλζεζε ηνπ δάζνπο. 

Άιισζηε, είλαη γλσζηό όηη ηα ηξνπηθά βξνρεξά δάζε έρνπλ ηε κεγαιύηεξε 

βηνπνηθηιόηεηα αλά ηεηξαγσληθό κέηξν από νπνηνδήπνηε άιιν ζύζηεκα ζε 

όιν ηνλ πιαλήηε. 

Γελ είλαη ππεξβνιή λα ηζρπξηζηνύκε όηη ηα δάζε εμαηηίαο ηεο 

βηνπνηθηιόηεηαο πνπ πεξηθιείνπλ είλαη θπζηθή ηξάπεδα γνληδίσλ θπηώλ θαη 

δώσλ, κέζα ζηελ νπνία θξύβεηαη έλα αζηείξεπην απόζεκα γλώζεσλ πνπ 

αθνξνύλ ηελ ηαηξηθή, ηε γεσξγία, ηε βηνκεραλία θαη ηε γελεηηθή κεραληθή 

θαη νη νπνίεο κπνξνύλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ παξαγσγή λέσλ εηδώλ 

ηξνθίκσλ, θαξκάθσλ θαη βηνκεραληθώλ πξντόλησλ. 

 

 

Γάζορ και κλίμα    
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Ζ ύπαξμε δαζηθώλ εθηάζεσλ επεξεάδεη ην θιίκα θαη ην κηθξνθιίκα, γηαηί 

ακβιύλεη ηηο αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο κεηώλνληαο ηηο κεγάιεο θαη 

απμάλνληαο ηηο κηθξέο κέρξη θαη 50 C. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί ην δάζνο κε 

ηελ θνκνζηέγε ηνπ αθελόο εκπνδίδεη ηελ δηαθπγή ηεο γήηλεο 

αθηηλνβνιίαο θαη αθεηέξνπ ζπγθξαηεί κέξνο ηεο ειηαθήο, αιιά θαη κε ηε 

ιεηηνπξγία ηεο δηαπλνήο ην δάζνο απνξξνθά ζεξκόηεηα από ην 

πεξηβάιινλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαηκηζηεί ην λεξό από ηα θύιια.  

Σα δαζηθά δέληξα αθόκε ειαηηώλνπλ ηελ ηαρύηεηα ησλ αλέκσλ θαη γη' 

απηό ζπρλά ρξεζηκνπνηνύληαη ζαλ αληηαλεκηθόο θξάθηεο. 

 

  

Σο δάζορ πηγή ππώηυν ςλών  

Σν δάζνο είλαη έλαο αλαλεώζηκνο θπζηθόο πόξνο κε ηεξάζηηα νηθνλνκηθή 

ζεκαζία. Παξάγεη πνιύηηκα πξντόληα κε ζεκαληηθόηεξν από απηά ην μύιν, ην 

νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ νηθνδνκηθή, ηε λαππεγηθή, ηελ θαηαζθεπή 

επίπισλ, εξγαιείσλ, παηρληδηώλ θ.ιπ. Ξύιν θαηώηεξεο πνηόηεηαο 

ρξεζηκνπνηείηαη σο θαύζηκε ύιε, αιιά θαη ζηελ παξαγσγή ραξηνπνιηνύ γηα 

ηελ θαηαζθεπή ραξηηνύ θαη ραξηνληνύ. Δπίζεο μύιν θαηώηεξεο πνηόηεηαο 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ θαηαζθεπή κνξηνπιαθώλ, δειαδή ηερλεηώλ ζαλίδσλ πνπ 

κε δηάθνξεο παξαιιαγέο έρνπλ αληηθαηαζηήζεη ην μύιν θαιήο πνηόηεηαο, πνπ 

έηζη ρξεζηκνπνηείηαη γηα άιινπο ζθνπνύο. Σν μύιν απνηειεί ζήκεξα ηελ πξώηε 

ύιε γηα 175 ηνπιάρηζηνλ βηνκεραληθά ρεκηθά πξντόληα. Ζ απόζηαμε ηνπ δίλεη 

κεγάιν αξηζκό πξντόλησλ όπσο ε κεζαλόιε, ε αθεηόλε θ.α.πνπ είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηελ παξαζθεπή ησλ ρξσκάησλ. 

 

Από ην μύιν παξάγεηαη επίζεο ηερλεηό κεηάμη, ην γλσζηό ξεγηόλ, ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ξνύρα, δηαθαλή θύιια (ζεινθάλ) θ.ά. Σα πεύθα ηεο 

ρακειήο δώλεο δίλνπλ ηε ξεηίλε, από ηελ νπνία ην θνινθώλην θαη ην 

ηεξεβηλζέιαην (λέθηη) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα πνιιέο ρξήζεηο όπσο παξαζθεπή 

εθξεθηηθώλ πιώλ, βεξληθηώλ, κειάλεο ηππνγξαθείνπ, ζπλζεηηθώλ ειαζηηθώλ, 

εληνκνθηόλσλ θ.ιπ. Τπάξρνπλ όκσο θαη άιια πξντόληα ηνπ δάζνπο πνπ 

εθκεηαιιεύεηαη ν άλζξσπνο όπσο είλαη νη θαξπνί, θπηά κε ζεξαπεπηηθέο 

ηδηόηεηεο (ηίιην, θιακνύξη), αξσκαηηθά θπηά (ξίγαλε, ζαιέπη, ζπκάξη), 

κειηζζνηξνθηθά θπηά πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ παξαγσγή κειηνύ, δηάθνξα 

εθθξίκαηα (καζηίρα Υίνπ θ.α.). Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ην 40% πεξίπνπ ησλ 

θαξκάθσλ έρεη σο βάζε ηνπ ηα θπηά ησλ δαζώλ. 

πνπδαίνο είλαη θαη ν θνηλσληθόο ξόινο ηνπ δάζνπο. Πξνζθέξεη επθαηξίεο 
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εξγαζίαο ζε πνιιέο επαγγεικαηηθέο νκάδεο, από ηνλ μπινθόπν, ην 

δαζνθύιαθα, ην ξεηηλνζπιιέθηε σο ηνλ εξγάηε ζηα εξγνζηάζηα επεμεξγαζίαο 

ησλ πξντόλησλ ηνπ δάζνπο. 

 

Γάζορ και ανατςσή  

Σν δάζνο πξνζθέξεη ζηνλ άλζξσπν, ηδηαίηεξα ηεο πόιεο, έλαλ κνλαδηθό ρώξν 

αλαςπρήο θαη αγαιιίαζεο. Δίλαη ν ηόπνο πνπ δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνλ 

άλζξσπν λα μεθύγεη από ην ζύγρξνλν ηξόπν δσήο πνπ ηνλ θαηαπηέδεη, λα 

μεθνπξαζηεί θαη λα εξεκήζεη. Ο θαζαξόο αέξαο ηνπ δάζνπο, ε νκνξθηά θαη ε 

εξεκία πνπ βξίζθεη θαλείο κέζα ζ' απηό είλαη ν αληίπνδαο ζηα θαπζαέξηα, ζην 

ζόξπβν θαη ην άγρνο ηεο πόιεο. Σν δάζνο πξνζθέξεηαη θαη σο ρώξνο 

εθαξκνγήο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. Ζ άκεζε επαθή ησλ καζεηώλ κε ηε 

δσή ζην δάζνο ηνπο βνεζά λα αλαπηύμνπλ ππεύζπλεο ζηάζεηο θαη 

ζπκπεξηθνξέο απέλαληη ζην πεξηβάιινλ. 

   

 

Γιαηαπασέρ από ενδογενείρ βιοηικούρ παπάγονηερ 

ηελ θαηεγνξία απηή ζπγθαηαιέγνληαη παζνγόλνη κηθξννξγαληζκνί θαη 

έληνκα. Οη νξγαληζκνί απηνί κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ ζνβαξέο βιάβεο ζηα 

δέληξα, όηαλ επηθξαηνύλ δπζκελείο ζπλζήθεο ή όηαλ αιινησζεί ε δνκή ηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο κε ηελ πξνζζήθε μεληθώλ εηδώλ ή αθόκε ρεηξόηεξα κε ηε 

δεκηνπξγία ηερλεηώλ ακηγώλ δαζώλ. Σα δάζε ηεο θεληξηθήο θαη βόξεηαο 

Δπξώπεο, όπνπ ην θιίκα είλαη πγξόηεξν, πξνζβάιινληαη από πεξηζζόηεξεο 

θπηνπαζνινγηθέο αζζέλεηεο ζπγθξηηηθά κ' απηά ηεο ρώξαο καο. Δίλαη βέβαην 

όηη νη επηδεκίεο πνπ πξνθαινύληαη από κηθξννξγαληζκνύο εμαπιώλνληαη 

πνιύ πην γξήγνξα από απηέο ησλ εληόκσλ θαη είλαη πνιύ δύζθνιε ε 

θαηαπνιέκεζή ηνπο. 

 

Γιαηαπασέρ από εξυγενείρ βιοηικούρ παπάγονηερ 

Οξηζκέλα δώα, όπσο ηα αηγνπξόβαηα θαη ηα βννεηδή ηα νπνία ν άλζξσπνο 

εθηξέθεη, απνηεινύλ ηνλ ππ' αξηζκό έλα θίλδπλν γηα ηα ειιεληθά θπζηθά 

νηθνζπζηήκαηα.  
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Σα δώα απηά βόζθνπλ ζην δάζνο θαη πξνθαινύλ δεκηέο ζηε πςειή, 

βιάζηεζε, θαηαζηξέθνπλ ηε θπζηθή αλαγέλλεζε, πνδνπαηνύλ ην έδαθνο θαη 

ππνβαζκίδνπλ ηηο θπζηθέο ηνπ ηδηόηεηεο. Απνηέιεζκα όισλ απηώλ είλαη ε 

κείσζε ηεο δηαπεξαηόηεηαο θαη ηεο θάιπςεο ηνπ εδάθνπο, κε απνηέιεζκα 

ηελ αύμεζε ηεο απνξξνήο ησλ λεξώλ θαη ηελ πξόθιεζε δηάβξσζεο. Σε 

κεγαιύηεξε δεκηά πξνμελεί ε βόζθεζε ησλ γηδηώλ ρσξίο απηό λα ζεκαίλεη 

όηη θαη άιια θπηνθάγα δελ πξνμελνύλ δεκηέο. Όηαλ κεηά ηε βόζθεζε 

αθνινπζήζεη θσηηά, ηόηε ην ζύζηεκα νδεγείηαη ζε θαηάξξεπζε, γηαηί είλαη 

αδύλαηε ε αλαγέλλεζε ηνπ. 

 

Γιαηαπασέρ από εξυγενείρ αβιοηικούρ παπάγονηερ 

Ο άλζξσπνο πνιιέο θνξέο είηε κε ηελ θαθή δηαρείξηζε ησλ δαζώλ είηε από 

απξνζεμία ή άγλνηα επηθέξεη ηελ θαηαζηξνθή ησλ δαζηθώλ 

νηθνζπζηεκάησλ. 

αλ θαθή δηαρείξηζε ζα κπνξνύζακε λα αλαθέξνπκε ηε ιεζηξηθή πινηνκία, 

ηελ απόξξηςε ζθνππηδηώλ, ηηο θαθέο θαηαζθεπέο έξγσλ ππνδνκήο, ην 

δηακειηζκό ησλ δαζηθώλ εθηάζεσλ θ.ά.Μηα από ηηο ρεηξόηεξεο 

αλζξσπνγελείο επηδξάζεηο ζηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα είλαη ε πξόθιεζε 

ππξθαγηάο. Σεξάζηηεο δαζηθέο εθηάζεηο έρνπλ ραζεί εμαηηίαο ηεο. Σα 

ηειεπηαία δέθα ρξόληα νη ππξθαγηέο ησλ δαζώλ ζηνλ ηόπν καο έρνπλ 

εμειηρηεί ζε πξαγκαηηθή κάζηηγα. Παξαηεξήζεθαλ ππξθαγηέο όρη κόλν ζηε 

δώλε ηεο κεζνγεηαθήο βιάζηεζεο, αιιά θαη ζηηο δώλεο ησλ νξεηλώλ 

θσλνθόξσλ δαζώλ ζε δάζε καύξεο θαη ιεπθόδεξκεο πεύθεο (Πίλδνο) όπσο 

θαη ζηε δώλε ηεο νμηάο. 
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ΓΑΟ και ΓΑΟΠΡΟΣΑΙΑ 

Σν Γάζνο  είλαη Τγεία – Πινύηνο – Πνιηηηζκόο θαη πξέπεη λα ζσζεί. Σν Γάζνο, είλαη, 

ην Μέιινλ πνπ όινη ζέινπκε. ύληνκα όκσο, εάλ δελ πξνζέμνπκε ζα γίλεη Παξειζόλ 

δηόηη νη επζύλεο ηνπ αλζξώπνπ γηα ηελ θαηαζηξνθή ηνπ αλέξρνληαη ζην 98 %, θαη 

αλαιπηηθά παξνπζηάδνληαη κε ηηο αηηίεο πνπ είλαη ε ακέιεηα ηνπ πνπ πιεζηάδεη ην 

38 %  θαη νη εκπξεζκνί θαη νη άιιεο αηηίεο αγγίδνπλ ην 60 %.  

Γηα απηό ηνλ ιόγν γηα ηελ ελεκέξσζε όισλ παξέρνπκε πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

αμία ηνπ Γάζνπο γηα ηνλ άλζξσπν αιιά θαη ηελ «Γαζνπξνζηαζία» πνπ είλαη έλαο 

ηξόπνο δσήο, όπνπ ε ελεξγόο ζπκκεηνρή όισλ καο, πξέπεη λα παίδεη πξσηαξρηθό 

ξόιν, γηα ηηο πξνζπάζεηεο αληηκεηώπηζεο ησλ ππξθαγηώλ από έδαθνο έρνπλ πιένλ 

εμαληιεζεί θαζώο θαη γηα ηελ ρξήζε ησλ ππξνζβεζηηθώλ κέζσλ από αέξα πνπ είλαη ε 

ηειεπηαία ιύζε.  

1. ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΗ ΓΑΟ 

Σν «Γάζνο» δελ είλαη κόλν δέληξα θαη ζάκλνη. Δίλαη έλα πνιπζύλζεην νηθνινγηθό 

ζύζηεκα, κε δηθή ηνπ δσή θαη ιεηηνπξγίεο πνπ ζπλππάξρνπλ αξκνληθά ζε κηα πεξηνρή. 

Δίλαη έλα θπζηθό αγαζό κε πνιύπιεπξε ζεκαζία θαη αλππνιόγηζηε αμία γηα ηνλ 

άλζξσπν. Δίλαη έλαο αλαλεώζηκνο θπζηθόο πόξνο κε ηεξάζηηεο θαη αλεμάληιεηεο 

δπλαηόηεηεο ζηελ πεξηβαιινληηθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ελόο ηόπνπ, 

πνύ ζπληειεί ζηε δεκηνπξγία θαιιίηεξσλ ζπλζεθώλ δσήο. Δίλαη ν «Κύξηνο 

Ρπζκηζηήο ηεο Βηνινγηθήο ηζνξξνπίαο ζηελ Φύζε» .  

         Γεληθά, ηα νθέιε πνπ πξνζθέξεη ην δάζνο ζηνλ άλζξσπν είλαη πνιιά θαη 

πνίθηιια. Πξώηα – πξώηα, ηα δηάθνξα δαζηθά πξντόληα κε ζεκαληηθόηεξν ην μύιν, 

πνπ κε ηελ θαηάιιειε κεραληθή θαη ρεκηθή επεμεξγαζία κεηαηξέπεηαη ζε 

πνιπάξηζκα ρξήζηκα γηα ηνλ άλζξσπν πξντόληα. Δθηόο όκσο , από ηα άκεζα 

ππάξρνπλ θαη ηα έκκεζα νθέιε θαζώο ην δάζνο πξνζηαηεύεη ην έδαθνο από ηελ 

δηάβξσζε θαη απνηξέπεη ηελ δεκηνπξγία νξκεηηθώλ ρεηκάξξσλ πνπ ζα κπνξνύζαλ λα 

πξνθαιέζνπλ πνιύ κεγάιεο θαηαζηξνθέο. Απνηειεί επίζεο, έλαλ άξηζην βηόηνπν γηα 

ηελ δηακνλή, ηελ δηαηξνθή θαη ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ησλ δηαθόξσλ πνπιηώλ θαη 

δώσλ. Ζ ζεκαληηθόηεξε όκσο όισλ, πξνζθνξά ηνπ δάζνπο ζηνλ άλζξσπν, είλαη ε 

επεξγεηηθή επίδξαζε πνπ αζθεί ζηελ πγηεηλή, ηελ αηζζεηηθή θαη ηελ πλεπκαηηθή ηνπ 

θαηάζηαζε, θαζώο ην δάζνο απνηειεί έλα ηεξάζηην βηνινγηθό εξγνζηάζην παξαγσγήο 

θαζαξνύ αέξα θαη κηα αλεμάληιεηε πεγή δξνζηάο θαη θαιαηζζεζίαο, πνπ ζπλδένληαη 

ζηελά κε ηελ θαιή πνηόηεηα δσήο ζηνλ πιαλήηε . 

         Από ηελ πξώηε θηόιαο ζηηγκή ηεο εκθάληζεο ηνπ ζηελ γε, ν άλζξσπνο 

ζπλδέζεθε ζηελόηαηα κε ην δάζνο, γηαηί ηνπ εμαζθάιηδε κε αθνξκή ηηο αλάγθεο ηνπ 

ηξνθή, ζηέγε θαη πξνζηαζία, ελώ είρε αθόκε άκεζε ζρέζε κε ηηο ζξεζθεπηηθέο, 

πνιηηηζηηθέο θαη θαιιηηερληθέο εθδειώζεηο ηνπ. Αλέθαζελ, ν άλζξσπνο ζηάζεθε 

απέλαληη ζην δάζνο «Φίινο & Πξνζηάηεο». Με ηηο θαηαζηξνθηθέο ηνπ όκσο 

επεκβάζεηο ππνβάζκηζε , πεξηόξηζε θαη θαηαπάηεζε ην δηθαίσκα ύπαξμεο θαη 

αλάπηπμεο ηνπ δάζνπο θαη έκκεζα ή άκεζα έγηλε «Δρζξόο & Δμνινζξεπηήο». Με ηηο 

παξάλνκεο δε πινηνκίεο, ηελ αλεμέιεγθηε βόζθεζε ρηιηάδσλ αηγνπξνβάησλ θαη ηηο 

ζπρλέο ππξθαγηέο έγηλε ζπλεξγόο ζ’ έλα «Έγθιεκα ρσξίο Σηκσξία» . 
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2 . ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ 

Έηζη , ελώ ζηελ ρώξα καο , θαηά ηελ καθξηλή αξραηόηεηα ππήξραλ απέξαληα θαη 

πινύζηα δάζε πνπ απνηεινύληαλ θπξίσο από Γξπο, έιαηα, πεύθα θ.α κε αμηόινγε ηελ 

παξνπζία θαη άιισλ δαζηθώλ δέληξσλ όπσο ε θαζηαληά , ε νμηά , ην πνπξλάξη θ.α , 

ζήκεξα, από ηελ θάζε κνξθήο θαηαζηξνθή, ν αθαληζκόο ησλ δαζηθώλ καο εθηάζεσλ 

είλαη πιένλ «Πξν ησλ Ππιώλ» . Όηαλ δε , ζηηο αξρέο ηνπ αηώλα ηόηε πνπ θαλείο 

αθόκα δελ κηινύζε γηα «Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο» θαη θακία νηθνινγηθή 

νξγάλσζε δελ αζρνιείην κε θηλήζεηο πξνηξνπήο ή ζσηεξίαο ηνπ δάζνπο, ν πνηεηήο 

«Μηιηηάδεο Μαιαθάζεο» έγξαθε : 

 

Καη όκσο, ζθέςεηο θαη γεγνλόηα ζαλ απηά είλαη ζήκεξα κηα δσληαλή πξαγκαηηθόηεηα 

πνπ πξνθαινύλ βαζύηαηε νξγή θαη ζιίςε ζε όινπο καο. 

          Πνηoο ζήκεξα ζα κπνξνύζε λα θαληαζηεί όηη ν πνηεηήο εκπλεύζηεθε ηνπο 

ζηίρνπο απηνύο όηαλ πεξλώληαο κέζα από έλα δάζνο αληίθξηζε θάπνηα ζηηγκή κηα 

πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο θαηαζηξνθή πνπ είρε πξνθαιέζεη ην ηζεθνύξη ελόο πινηόκνπ; 

         Πνηoο ζήκεξα ζα κπνξνύζε λα πξνβιέςεη ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο 

πηθξίαο θαη ηεο απνγνήηεπζεο ηνπ πνηεηή όηαλ ζ’ αληίθξηδε ηα κεραληθά πξηόληα ηεο 

επνρήο καο λα θέξλνπλ ζε ιίγα ιεπηά θάησ αησλόβηνπο θνξκνύο δέληξσλ , λα 

ηζνπεδώλνπλ κέζα ζε ιίγεο ώξεο θάπνην θνκκάηη γεο γηα νηθνπεδνπνίεζε ή ηηο 

αρόξηαγεο Φιόγεο  λ’ αθαλίδνπλ ζε κεξηθά δεπηεξόιεπηα  αξθεηέο ρηιηάδεο 

ζηξέκκαηα δάζνπο  

         Πνηoο ηέινο ζα κηινύζε ηόηε γηα «Οξγαλσκέλα ρέδηα Δκπξεζηώλ» θαη γηα 

«Πύξηλε Λαίιαπα» πνπ θάζε θαινθαίξη θαηαζηξέθεη ηα πάληα ζην δηάβα ηεο; 

         Σν ζέκα έηζη, απνθηά κηα ηδηαίηεξε ζεκαζία θαζώο ηα Γάζε ζήκεξα, 

θαιύπηνπλ κόλν ην 12% πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο καο έθηαζεο. Ζ έλλνηα ηεο 

«Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο» δελ είλαη πιένλ κηα ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε κε 

νινθιεξσκέλα ή κε θξαηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηνλ επξύηεξν 

ηνκέα ηεο Γαζνπξνζηαζίαο, αιιά θαη νη θηιόηηκεο πξνζπάζεηεο θάζε Έιιελα πνιίηε 

πνπ ζπεύδεη εζεινληηθά ζην έξγν ησλ εκπξεζηώλ, γηα λα πεξηζώζεη κε θάζε ηξόπν 

θάπνηα ζηξέκκαηα Γάζνπο. Δίλαη ε επγεληθή πξνζθνξά εθείλσλ πνπ έκκεζα ή άκεζα 
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βνεζνύλ ζηελ νηθνλνκία ηεο ρώξαο θαη πξνζπαζνύλ λα επηβηώζνπλ, θαζώο θάζε 

Ππξνζβεζηηθή πεξίνδνο αθήλεη πίζσ ηεο ηεξάζηηεο νηθνινγηθέο θαηαζηξνθέο πνπ 

πξνθαινύλ «Γένο –Λύπε – ηελαγκό». Ζ πξνζηαζία ησλ Γαζώλ, απνηειεί πιένλ, 

έλα Δζληθό ζέκα πνπ αληηκεησπίδεηαη όρη κνλνδηάζηαηα θαη απνζπαζκαηηθά, αιιά κε 

ζύλεζε, ππεπζπλόηεηα θαη νπζηαζηηθέο ιύζεηο πνπ ζα πξνέξρνληαη από ηνλ 

ζπλδπαζκό όισλ γεληθά ησλ γεγνλόησλ. Ο θάθεινο «Πεξηβάιινλ& Εσή» ρξεηάδεηαη 

λ’ αλαζεσξεζεί ζε λέα βάζε, ζαλ κία από ηηο πιένλ πξσηαξρηθέο πηπρέο ηεο 

αθαηαιόγηζηεο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηαο πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ δηαξθώο 

απμαλόκελε «Γηάβξσζε – Απνζάζξσζε»  ησλ νξεηλώλ εδαθώλ ηεο ρώξαο καο . 

3. ΓΑΟΠΡΟΣΑΗΑ 

Γεληθά, ε «Γαζνπξνζηαζία» είλαη έλαο ηξόπνο δσήο, όπνπ ε ελεξγόο ζπκκεηνρή 

όισλ καο, παίδεη πξσηαξρηθό ξόιν. . Όκσο, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ην θαηλόκελν 

ησλ δαζηθώλ  ππξθαγηώλ πνπ πξνέξρεηαη θπξίσο από ακέιεηα θαη αλεπζπλόηεηα, έρεη 

πάξεη εθξεθηηθέο δηαζηάζεηο . Ο ζρεδηαζκόο θαη ε εθηέιεζε απαξαίηεησλ 

πξνιεπηηθώλ κέηξσλ πνπ έγηλαλ κε ζθνπό ηελ ειάηησζε ηνπ θηλδύλνπ εθδήισζεο 

ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, θαη ε δεκηνπξγία θαηάιιειεο ππνδνκήο, ηόζν ζηνλ 

πξνιεπηηθό, όζν θαη ηνλ θαηαζηαιηηθό ηνκέα , θαίλεηαη λα κελ απέδσζαλ απόιπηα .  

         «Ζ θαηαζθεπή έξγσλ νδνπνηίαο, Ο θαζαξηζκόο όισλ ησλ επαίζζεησλ πεξηνρώλ 

θαη Ζ δεκηνπξγία αληηππξηθώλ δσλώλ αζθαιείαο είλαη κελ ζέκαηα άκεζεο 

πξνηεξαηόηεηαο, θάπνηεο άιιεο όκσο παξάιιειεο ελέξγεηεο όπσο:  

          Ζ ζπλερήο παξαθνινύζεζε ηεο θιεγόκελεο πεξηνρήο κέρξηο όηνπ 

έξζνπλ νη Ππξνζβεζηηθέο δπλάκεηο,  

          Ζ ρξεζηκνπνίεζε πξόρεηξσλ πιηθώλ θαη κέζσλ θαηάζβεζεο (ρώκα, 

θιαδηά ή λεξό ),  

          Ζ έγθαηξε αλαγγειία κηαο ππξθαγηάο κε θσλέο ή ηελ ρξήζε θάπνηνπ 

ηειεθώλνπ(θηλεηνύ ή ζηαζεξνύ), 

          Ζ απνθπγή θαύζεο μεξώλ ρόξησλ θαη θιαδηώλ,  

          Ζ παξαζθεπή θαγεηώλ θαη ξνθεκάησλ  κέζα ζην Γάζνο,  

          Ζ απαγόξεπζε θαπλίζκαηνο  

          Ζ ρξήζε νηαδήπνηε άιιεο πεγήο ππξόο, παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ θαη ζπληεινύλ ζηνλ άκεζν πεξηνξηζκό κηαο ππξθαγηάο, πνπ 

απνηεινύλ ζίγνπξα θύξην θαη νπζηώδεο αληηθείκελν ηεο Ππξνζβεζηηθήο 

Τπεξεζίαο». 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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