Η αξία του δάσους

Το δάσος δεν είναι µόνο δένδρα. Είναι ένα σύνολο διαφόρων φυτών - όπου βέβαια
κυριαρχούν τα δένδρα - µαζί µε τα διάφορα ζώα που συνυπάρχουν και µε το έδαφος
και το κλίµα που επικρατεί στην περιοχή. Όλες οι εκτάσεις που καλύπτονται από
φυσική βλάστηση λέγονται δασικές, ανεξάρτητα από το αν κυριαρχούν δένδρα,
θάµνοι ή φρύγανα και αποτελούν ένα πολυσύνθετο σύνολο µε δική του ζωή και
λειτουργίες. Αποτελούν το ∆ασικό Oικοσύστηµα, που παίζει σηµαντικό ρόλο στη
βιολογική ισορροπία της φύσης.

Το ∆άσος είναι πολύτιµο
στη Ζωή
στην Υγεία
στον Πολιτισµό
Είναι ένα φυσικό αγαθό, µε πολύπλευρη σηµασία και ανυπολόγιστη αξία για τη ζωή,
για τον άνθρωπο. Ένας ανανεώσιµος φυσικός πόρος µε τεράστιες ανεξάντλητες
δυνατότητες για την οικονοµική, περιβαλλοντική, κοινωνική και πολιτιστική
ανάπτυξη του τόπου, για τη δηµιουργία καλυτέρων συνθηκών ζωής. Γι' αυτό εκτάσεις
που καλύπτονται µε πυκνή φυσική βλάστηση, συνοπτικά την λέµε «∆άσος». ∆εν
πρέπει να καίγονται ή να καταστρέφονται µε οποιονδήποτε τρόπο αυτές οι εκτάσεις,
γιατί απώτερος σκοπός µας είναι να γίνουν τελικά δάση, όπου να κυριαρχούν τα

δένδρα.

Παράγει το απαραίτητο και αναντικατάστατο για τη ζωή µας οξυγόνο ενώ δεσµεύει
το επικίνδυνο για τη ζωή διοξείδιο του άνθρακα.
∆άσος 1 στρέµµατος σε ένα χρόνο δεσµεύει από την ατµόσφαιρα περίπου 400 κιλά
διοξείδιο του άνθρακα και το µετατρέπει - µε τη φωτοσύνθεση - σε 400 κιλά περίπου
οξυγόνου, από το οποίο περισσότερο από το µισό (περίπου 250 κιλά) µένει ελεύθερο όσο χρειάζεται (καταναλώνει) ένας άνθρωπος σε ένα χρόνο.

Μειώνει την ένταση του φωτός και επιδρά στη σύνθεσή του, δηµιουργώντας ένα
ιδιαίτερο φωτοκλίµα.
Η µείωση της έντασης είναι ανάλογη µε το είδος των δένδρων και την πυκνότητά τους.
Σε δάσος µε πεύκα φτάνει το 50% ενώ σε δάσος µε οξιές στο 90%.
Το φύλλωµα του δάσους απορροφά πιο πολύ την ερυθρά και λιγότερο την πράσινη
ακτινοβολία, µε αποτέλεσµα το φως στο δάσος να είναι πιο πλούσιο σε πράσινη
ακτινοβολία κι έτσι πιο ευχάριστο και ξεκούραστο, µε ηρεµιστική δράση. Αµβλύνει τις
ακραίες θερµοκρασίες: µειώνει τις µεγάλες, αυξάνει τις µικρές και παρεµποδίζει το
σχηµατισµό δροσιάς και πάχνης.
Το δάσος συγκρατεί µεγάλο µέρος της ηλιακής ακτινοβολίας και παρεµποδίζει τη γήινη
ακτινοβολία. Έτσι το καλοκαίρι π.χ. η θερµοκρασία στο δάσος µπορεί να είναι
µικρότερη και πάνω από 10 βαθµούς Κελσίου από ό,τι στο ύπαιθρο.

Απορροφά και εξουδετερώνει διάφορες επιβλαβείς ουσίες.
Σ' ένα χρόνο:
Ένα στρέµµα δάσους απορροφά πάνω από 400 κιλά διοξείδιο του άνθρακα και το
µετατρέπει σε οξυγόνο.
Ένα στρέµµα δάσους από πεύκα µπορεί να συγκρατήσει 3.200 κιλά και ένα στρέµµα
δάσους οξιάς 6.400 κιλά στερεών σωµατιδίων (σκόνης).
Ένα στρέµµα δάσους ερυθρελάτης απορροφά 25 κιλά διοξείδιο του θείου και άλλων
οξειδίων, ενώ ένα στρέµµα δάσους λεύκης µέχρι 19,3 κιλά.

Μειώνει την ένταση του ανέµου.
Σε απόσταση περίπου 150 µέτρων µέσα σε δάσος πεύκων η κίνηση του ανέµου σταµατά
τελείως, σε δάσος ελάτων η απόσταση φθάνει τα 120 µ. και σε δάσος ελάτης και
ερυθρελάτης µόνο στα 40-50 µέτρα.
Μετά από το δάσος (στην υπήνεµη πλευρά) η ένταση του ανέµου µειώνεται στο 12-15%
της αρχικής (στο ύπαιθρο) σε απόσταση 400 περίπου µέτρων, δηλαδή περίπου σε
απόσταση 15πλάσια του ύψους των δένδρων του δάσους.

Μειώνει τους θορύβους.
Ζώνη δάσους από κωνοφόρα δένδρα που έχει πλάτος 30 µ. µειώνει την ένταση του
θορύβου κατά 5-6 decibels, ενώ σε ζώνη πλάτους 100 µ. η µείωση της έντασης µπορεί
να φθάσει και τα 30 decibels.

Αυξάνει τις βροχές, µετατρέπει σε βροχή (βροχοοµίχλη) την υγρασία του αέρα και
υγροποιεί την οµίχλη.
Οι βροχές (ανάλογα µε το ανάγλυφο του εδάφους) αυξάνονται από τα δάση µέχρι 6%
ενώ η βροχοοµίχλη µπορεί να ξεπεράσει και το ετήσιο ύψος βροχής.

Συγκρατεί το νερό της βροχής και δεν το αφήνει να πέφτει µε δύναµη στο έδαφος και
να το διαβρώνει.
Το φύλλωµα µπορεί να συγκρατήσει µέχρι και 3 χιλιοστά ή µέχρι και το 50% της
βροχής ενώ ένα πολύ µικρό µέρος απορρέει επιφανειακά (περίπου 10-20%)
αποτρέποντας έτσι το σχηµατισµό πληµµύρων.

Ενισχύει τα υπόγεια νερά.
Το µεγαλύτερο µέρος του νερού της βροχής µε τη βοήθεια της βλάστησης απορροφάται
από το έδαφος και εµπλουτίζονται τα υπόγεια νερά (που παίρνουµε µε τις πηγές και τα
φρεάτια). Σ� αυτό βοηθά το δάσος µε το έδαφός του που είναι σαν σφουγγάρι και
βοηθά στην απορρόφηση του νερού. Βελτιώνει την ποιότητα του νερού, ενεργεί σαν
µικροβιολογικό χηµικό και φυσικό φίλτρο του νερού.
Το νερό από το δάσος έχει ευνοϊκότερη αντίδραση pH, µειωµένη συγκέντρωση
αµµωνιακών και νιτρικών αλάτων και περισσότερα ωφέλιµα ιόντα ορυκτών ουσιών,
και το σπουδαιότερο, πολύ λιγότερα κολοβακτηρίδια, π.χ. σε ένα λίτρο νερό από
υπαίθριο περιβάλλον βρέθηκαν 920 σπόρια κολοβακτηριδίων ενώ από δάσος δρυός
µόνο 9.

Συγκρατεί το έδαφος και εµποδίζει τη διάβρωση.
Σε δάσος φυλλοβόλων δένδρων παρατηρήθηκε διάβρωση 5 κιλά σε ένα στρέµµα, σε
αναδάσωση µε πεύκα 1 κιλό ενώ σε γεωργικό έδαφος 1.000 κιλά και σε βοσκότοπο 80
κιλά.
Στη χώρα µας η καταστροφή από τη διάβρωση υπολογίζεται σε 50.000 - 100.000 στρεµ.
το χρόνο δηλ. χάνουµε σε έκταση όση είναι η έκταση ενός µικρού νησιού µας.

Εµποδίζει την εξάτµιση του εδάφους και
αυξάνει την υγρασία του.
Η µείωση της εξάτµισης του εδάφους κάτω από το δάσος φθάνει το 40-50% εκείνης
του εξωδασικού εδάφους. Έτσι έχουµε και αυξηµένη υγρασία στο έδαφος του δάσους
(µέχρι και 24%). ∆εν εξαντλεί το έδαφος και βοηθά στην δηµιουργία εδάφους.
Με τις βιολογικές λειτουργίες του δάσους έχουµε την ανακύκλωση των θρεπτικών
συστατικών.
Σε δάσος πλατύφυλλων δένδρων, από τα φύλλα που πέφτουν ενισχύεται το έδαφος µε
250-450 κιλά ξηρή οργανική ουσία σε κάθε στρέµµα το χρόνο.
Η οργανική ουσία επίσης που παράγεται από την υποβλάστηση σε δάση φυλλοβόλων
δένδρων φθάνει τα 20 κιλά ενώ σε δάση κωνοφόρων 100 κιλά τέφρα το χρόνο σε κάθε
στρέµµα.

Εξασφαλίζει κατάλληλες συνθήκες για την προστασία, διατροφή και διατήρηση
πολλών ζωικών οργανισµών.
Ανάλογα µε το δάσος, τις γεωγραφικές και κλιµατικές συνθήκες, έχουµε και την
ανάλογη παρουσία διαφόρων ζώων, µικρών και µεγάλων, τετράποδα και φτερωτά,
ασπόνδυλα κ.ά.
Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι και η παρουσία διαφόρων µικροοργανισµών (µύκητες
κλπ.), π.χ. σε ένα τετραγωνικό µέτρο φυλλάδας σε δάσος µε πεύκα 35 εκατ., σε δάσος
δρυός 84 εκ. και σε µικτό 240 εκατοµµύρια.

Παράγει σηµαντικές ποσότητες βιοµάζας, µας προσφέρει διάφορα δασικά προϊόντα
και δεσµεύει ενέργεια.
Κατά µέσο όρο ένα στρέµµα δάσους, στην εύκρατη ζώνη παράγει 600-2.500 κιλά το
χρόνο.
Σε δάσος φυλλοβόλων έχουµε 1.600 γραµ. και σε δάσος κωνοφόρων 800 γραµ.
βιοµάζας το χρόνο για κάθε τετραγωνικό µέτρο και αντίστοιχη ενέργεια 6.600 και
3.400 Kcal.
Τα δάση στη χώρα µας, µας δίνουν το χρόνο πάνω από 3.000.000 κυβικά µέτρα ξύλο,
2.500.000 κυβικά µέτρα καυσόξυλα, 13.000 τόνους ρετσίνι κ.ά.. ∆ηµιουργεί ευνοϊκές
συνθήκες διατήρησης διαφόρων φυτικών ειδών.
Οι πληθυσµοί των δένδρων προσδιορίζουν τη φυσιογνωµία του δάσους και αποτελούν
το βασικό χαρακτηριστικό γνώρισµα των δασικών οικοσυστηµάτων. Αλλά και η
υποβλάστηση χαρακτηρίζεται συνήθως από µεγάλη ποικιλία φυτικών ειδών που
διατηρούν την ικανότητα αφοµοίωσης µε φως µέχρι και 5-10% του φωτός της
υπαίθρου.

Γενικά το δάσος µε τις διάφορες λειτουργίες του:
∆ηµιουργεί υγιεινές συνθήκες εργασίας και διαβίωσης.
Προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης, δηµιουργίας, άθλησης, ψυχαγωγίας.
Εµποδίζει τη δηµιουργία χειµάρρων και πληµµύρων.
Βοηθά στη διατήρηση της βιολογικής ισορροπίας στη φύση.
Εξασφαλίζει κατάλληλες συνθήκες διατήρησης πλούσιας χλωρίδας και πανίδας.
Προσφέρει πολύτιµα προϊόντα (ξύλο κλπ.) για τη ζωή και την πρόοδο.
Συµβάλλει στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη.

Η χώρα µας διατηρούσε απέραντα και πλούσια δάση κατά τη µακρινή αρχαιότητα. Οι
πολλές και συχνές όµως καταστροφές που υπέστησαν στο πέρασµα του χρόνου (όπως
ληστρικές υλοτοµίες, εκτεταµένες εκχερσώσεις, αλόγιστη υπερβόσκηση και κυρίως
πυρκαγιές) είχαν σαν αποτέλεσµα τη συνεχή υποβάθµιση και περιορισµό των δασών.
Σήµερα τα δάση µας καλύπτουν έκταση 33.590.000 στρεµµάτων που αναλογεί στο
25,5% της συνολικής έκτασης της Χώρας.
Οι εκτάσεις που καλύπτονται µε άλλες µορφές δασικής βλάστησης (θάµνους,
φρύγανα κλπ.) ανέρχονται σε 31.540.000 στρέµµατα δηλαδή 23,9% της συνολικής
έκτασης της χώρας. ∆ηλαδή το σύνολο των δασών και άλλων δασικών εκτάσεων
ανέρχεται σε 65.130.000 στρέµµατα, ή ποσοστό 49,4% της συνολικής έκτασης της
Χώρας.
Τα δασικά δένδρα από τα οποία συγκροτούνται κυρίως τα δάση µας είναι η δρυς, το
έλατο, το πεύκο, η οξιά κ.ά. Ενώ αξιόλογη είναι η παρουσία και άλλων δασικών
δένδρων, όπως είναι η καστανιά, το κυπαρίσσι, το πουρνάρι, το σφεντάµι κ.ά.

Το ∆άσος και ο άνθρωπος

Ο άνθρωπος συνδέθηκε µε το δάσος από την πρώτη στιγµή της εµφάνισής του πάνω
στη γη και µάλιστα στενότατα.
Το δάσος, του εξασφάλισε τροφή, στέγη, προστασία, ψυχαγωγία και εργασία. Του
πρόσφερε την απαραίτητη ξυλεία, τα καυσόξυλα και τα άλλα δασικά προϊόντα
(καρπούς, ρετσίνι κ.ά.) για τη διαβίωση και την πρόοδό του.
Επίσης, το δάσος, του έδωσε τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες για κοινωνικές,
θρησκευτικές, καλλιτεχνικές και άλλες εκδηλώσεις και απασχολήσεις για την
πνευµατική, κοινωνική και πολιτιστική του άνοδο.
Στο πέρασµα των αιώνων το δάσος συνεχίζει να προσφέρει και ο άνθρωπος βρίσκει
τρόπους να αξιοποιεί πολύπλευρα την πολύτιµη αστείρευτη, φυσική πηγή ζωής,
προόδου και πολιτισµού.
Έτσι, το δάσος ταυτίζεται µε την ίδια τη ζωή και την ιστορία του ανθρώπου πάνω στη
γη.

Το δάσος είναι η ζωή µας
Περισσότερα δάση = καλύτερες συνθήκες ζωής
Το δάσος χωρίς τον άνθρωπο µπορεί να υπάρχει,
ο άνθρωπος όµως χωρίς το δάσος δεν µπορεί να ζήσει

Τα δάση µας κινδυνεύουν
Ο άνθρωπος στάθηκε ανέκαθεν απέναντι στα δάση φίλος και εχθρός, προστάτης και
εκµεταλλευτής.
Ο άνθρωπος µε αφορµή διάφορες ανάγκες ή από άλλες αιτίες, µε τις διάφορες
καταστρεπτικές του επεµβάσεις υποβάθµιζε και περιόριζε συνεχώς τα δάση.
Η φύση όµως αντιστέκεται. Τα δάση αγωνίζονται να διατηρηθούν και ο αγώνας
συνεχίζεται.
Ο κίνδυνος καταστροφής των δασών µας συνεχίζεται κυρίως από τις πυρκαγιές.
Κάθε καλοκαίρι χιλιάδες στρέµµατα πολύτιµων δασών µας καίγονται.

Μόνο κατά την τελευταία δεκαετία
είχαµε:

∆ΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΚΑΗΚΕ
(σε στρέµµατα)

ΕΤOΣ

ΑΡΙΘΜOΣ
ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

∆ΑΣOΣ

ΛOΙΠΕΣ ∆ΑΣΙΚΕΣ
ΕΚΤΑΣΕΙΣ

1993

2.406

242.000

298.492

1994

1.954

233.924

292.109

1995

1.493

90.347

101.420

1996

1.527

81.114

148.786

1997

2.273

161.193

186.620

1998

1.842

460.770

468.240

1999

1.486

47.730

35.160

2000

2.581

676.170

726.503

2001

2.658

84.227

99.196

2002

1.400

8.866

34.499

2003

1.425

9.604

23.022

Αιτίες των πυρκαγιών
Οι περισσότερες πυρκαγιές στα δάση προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες
και απ� αυτές, ίσως οι πιο πολλές, από αµέλεια.
Οι πιο πολλές πυρκαγιές από αµέλεια οφείλονται σε:
Πέταµα αναµµένων τσιγάρων και σπίρτων
Άναµµα απρόσεκτα και εγκατάλειψη εστιών φωτιάς µέσα ή κοντά σε δάση.
Καθάρισµα χωραφιών (κάψιµο καλαµιών, χόρτων κ.λπ.).
Κάψιµο βοσκοτόπων
Κάψιµο σκουπιδιών
Σπινθήρες µηχανηµάτων
κλπ.

Συνέπειες των πυρκαγιών
Πυρκαγιά σηµαίνει καταστροφή.
Όταν όµως ένα δάσος καταστρέφεται έχουµε τεράστιες, ανεπανόρθωτες,
ανυπολόγιστες συνέπειες στο περιβάλλον, στην οικονοµία, στη ζωή µας.

Υποβαθµίζεται γενικά το περιβάλλον , οι οικολογικές συνθήκες χειροτερεύουν και
µπορούν να κάνουν δύσκολη τη δηµιουργία και πάλι δασών και να επιφέρουν
ανεπανόρθωτη και επικίνδυνη διατάραξη της βιολογικής ισορροπίας.
Εγκαταλείπονται τα εδάφη στη διαβρωτική δράση των βροχών και στον κίνδυνο να
παρασυρθούν προς τη θάλασσα.
∆ηµιουργούνται χείµαρροι και ενισχύονται οι πληµµύρες.

Μειώνεται η δυνατότητα των εδαφών να συγκρατήσουν τα νερά των βροχών και να
εµπλουτίσουν τα υπόγεια νερά, τις πηγές και τα ποτάµια, µε αποτέλεσµα τη λειψυδρία.
Στερούµαστε την πολύτιµη ξυλεία και τα άλλα δασικά προϊόντα για πολλά χρόνια, µέχρι
να ξαναγίνει - αν ξαναγίνει - το δάσος όπως ήταν πριν καεί.
∆ηµιουργούνται διάφορα προβλήµατα κοινωνικά, υγείας, εργασίας, αναψυχής κλπ.
Επιβαρύνεται η οικονοµία µε τις τεράστιες δαπάνες κατάσβεσης και τις ανυπολόγιστες
επίσης δαπάνες που απαιτούνται για την αποκατάσταση των ζηµιών - όσων είναι
δυνατές.

Πρόληψη των πυρκαγιών
Ασφαλώς η πρόληψη είναι ο καλύτερος τρόπος αντιµετώπισης του µεγάλου κινδύνου
που απειλεί τα δάση µας - των πυρκαγιών.

Η πρόληψη των πυρκαγιών όµως συνδέεται µε τις αιτίες που τις προκαλούν και
βέβαια η αποφυγή τους αφορά στον καθένα.
Είναι ανάγκη λοιπόν πέρα από τα προληπτικά µέτρα που λαµβάνει η Πολιτεία, ο
καθένας να προσπαθεί ώστε να µη γίνει ποτέ πρόξενος πυρκαγιάς.
Πιο συγκεκριµένα, µε τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τη σχετική νοµοθεσία για
τις δασικές πυρκαγιές θα πρέπει κυρίως:

Να µην ανάβει ή να διατηρεί φωτιά για οποιοδήποτε σκοπό στο ύπαιθρο και µέσα σε
δάση ή δασικές εκτάσεις ή πλησίον τους και µέχρι απόσταση τριακοσίων µέτρων.
Να µην πετά αναµµένα τσιγάρα µέσα στα δάση και στις δασικές εκτάσεις.

Να µην καίει αγρούς ή αγροτικές εκτάσεις ή χορτολιβαδικά εδάφη όταν βρίσκονται
µέσα σε δάση ή δασικές εκτάσεις ή κοντά τους και µέχρις απόστασης τριακοσίων
µέτρων κλπ. Γενικά δεν πρέπει να γίνεται χρήση της φωτιάς στο ύπαιθρο.

Να µην τοποθετεί ή να εγκαταλείπει εύφλεκτες ύλες, άχρηστα είδη και απορρίµµατα
µέσα σε δάση ή δασικές εκτάσεις και µέχρις απόστασης τριακοσίων µέτρων.

Όταν είσαι στο δάσος να θυµάσαι:

Μια σπίθα φωτιάς µπορεί να φέρει την καταστροφή.
Το πέταµα αναµµένου τσιγάρου ή το απρόσεκτο άναµµα φωτιάς µπορεί να γίνουν αιτία
πυρκαγιάς.

Έχεις υποχρέωση να εµποδίσεις κάθε ενέργεια που µπορεί να γίνει αιτία πυρκαγιάς.
Με λίγη προσοχή µπορούµε να σώσουµε τα δάση από την καταστροφή.

Κατάσβεση των πυρκαγιών
Μπροστά σε µια πυρκαγιά δεν πρέπει να στεκόµαστε αδιάφοροι, διότι έτσι γινόµαστε
συνυπαίτιοι της καταστροφής.

Πρέπει επίσης να θυµόµαστε ότι έχει τεράστια σηµασία η επέµβαση για την
κατάσβεση να γίνει όσο το δυνατόν πιο σύντοµα, προτού η φωτιά επεκταθεί, προτού
να είναι αργά.
Η προσπάθεια για την αντιµετώπιση µιας πυρκαγιάς θα είναι τόσο
αποτελεσµατικότερη όσο πιο γρήγορα βρεθούµε κοντά στη φωτιά - όσο πιο έγκαιρα
γίνει η επέµβαση για την κατάσβεση.

O πιο απλός τρόπος για να σβήσουµε τη φωτιά είναι να χρησιµοποιήσουµε κλαδιά µε
τα οποία χτυπάµε τις φλόγες στη βάση τους - στη ρίζα τους.
Ακόµα µπορούµε να ρίξουµε χώµα ή νερό αν υπάρχει, άλλα αντικείµενα (π.χ. ρούχα)
ή ν' ανοίξουµε και αντιπυρικές ζώνες µπροστά ή λοξά στο µέτωπο της φωτιάς - προς
την κατεύθυνση που προχωράει η φωτιά.

Θα πρέπει να χτυπάµε τη φωτιά κατά µέτωπο, αν µας το επιτρέπουν οι φλόγες και ο
καπνός να πλησιάσουµε. ∆ιαφορετικά τη χτυπάµε από τα πλάγια προχωρώντας προς
το µέτωπο. Παράλληλα προσέχουµε να µην αφήνουµε τυχόν µεµονωµένες εστίες που
µπορούν να εξελιχθούν επικίνδυνα, χωρίς να τις σβήσουµε τελείως.

Αν στο µεταξύ έχουν έρθει οι αρµόδιες υπηρεσίες ∆ασοπυρόσβεσης (όπως
Πυροσβεστική Υπηρεσία, Πυροσβεστικά αεροπλάνα, Στρατός κλπ.) δεν πρέπει να
εγκαταλείψουµε τη φωτιά, διότι η βοήθεια όλων µέχρι το τελικό σβήσιµο είναι
πολύτιµη.

Αλλά και µετά την κατάσβεση και προτού εγκαταλείψουµε τον τόπο της φωτιάς
πρέπει να ελέγξουµε καλά όλη την περιοχή και προπαντός το όριο της καµένης
έκτασης για τυχόν εστίες που πολλές φορές δε φαίνονται από µακριά, ώστε ν'
αποφύγουµε τον κίνδυνο της αναζωπύρωσης και µιας νέας πυρκαγιάς.
Είναι λοιπόν φανερό πως για ν' αντιµετωπιστούν έγκαιρα και αποτελεσµατικά οι
πυρκαγιές είναι απαραίτητο, στην προσπάθεια του Κράτους, να προστεθεί και η
συµµετοχή όλων
Μπορείς και πρέπει να βοηθήσεις, για να σωθούν τα δάση από την καταστροφή
Όταν δεις φωτιά σε δάσος έχεις υποχρέωση:

Να µη φύγεις αδιαφορώντας, γιατί γίνεσαι συνυπαίτιος.
Να προσπαθήσεις να τη σβήσεις προτού επεκταθεί (µε κλαδιά, χώµα κλπ.).
Να ειδοποιήσεις και άλλους να βοηθήσουν στην κατάσβεση, αν δεν µπορείς µόνος σου.
Να µην αποµακρυνθείς αν δε σβήσει τελείως η φωτιά.
Να ειδοποιήσεις το Κέντρο ∆ασοπυρόσβεσης στο τηλ. 199 και να βοηθήσεις στο έργο
της.

Μετά την πυρκαγιά
Βοήθησε στην προστασία των δασών για ένα καλύτερο σήµερα - για ένα
ελπιδοφόρο αύριο
Η δασική έκταση που κάηκε κηρύσσεται υποχρεωτικά αναδασωτέα, από τη ∆ασική
Υπηρεσία, σύµφωνα µε το σύνταγµα και δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί για
κανένα άλλο σκοπό.
Ξεχωριστή προσπάθεια καταβάλλεται για τον περιορισµό γενικά των συνεπειών, την
αποκατάσταση των καταστροφών, την ενίσχυση των ζηµιωθέντων και βέβαια την
τεχνητή αναδάσωση όπου η φυσική παρουσιάζει δυσκολίες ή είναι αδύνατη.
Παράλληλα αρχίζουν και οι ανακρίσεις για την ανακάλυψη και δίωξη των
εµπρηστών, ενώ η καµένη έκταση βρίσκεται υπό συνεχή έλεγχο για την τήρηση των
διατάξεων προστασίας της.
Σε όλη όµως αυτή την προσπάθεια ασφαλώς πολύτιµη είναι η συµµετοχή και γενικά
κάθε σχετική βοήθεια από τον καθένα - από όλους.
Προστατεύοντας τα δάση, προστατεύουµε τη ζωή και το µέλλον του τόπου

Νοµικές συνέπειες
Από τη σχετική Νοµοθεσία (Ν. 998/79) προβλέπονται όχι µόνο οι υποχρεώσεις για
την αντιµετώπιση των πυρκαγιών (πρόληψη, κατάσβεση κλπ.) αλλά και αυστηρές
κυρώσεις για τους παραβάτες όπως είναι:
Με φυλάκιση µέχρι ένα χρόνο τιµωρούνται όσοι ανάβουν ή διατηρούν φωτιά,
τοποθετούν ή εγκαταλείπουν εύφλεκτες ύλες, άχρηστα είδη και απορρίµµατα, πετούν
αναµµένα τσιγάρα, καίνε αγρούς, χορτολίβαδα, ανθρακοκάµινα, ασβεστοκάµινα κλπ.

µέσα σε δάση ή δασικές εκτάσεις και σε απόσταση µέχρι τριακόσια µέτρα.
Εάν όµως εξ αιτίας αυτών των ενεργειών επακολούθησε πυρκαγιά σε δάσος ή δασική
έκταση, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο χρόνων.
Στην περίπτωση των ανθρακοκαµίνων, ασβεστοκαµίνων και άλλων εγκαταστάσεων,
µπορεί να διαταχθεί και δήµευση των προϊόντων, των εργαλείων και µηχανηµάτων
κλπ.
Με φυλάκιση ενός χρόνου τιµωρούνται όσοι απασχολούν προσωπικό σε εργασίες
µέσα ή κοντά σε δάση ή δασικές εκτάσεις και οι οποίοι παραλείπουν να λάβουν τα
κατάλληλα µέτρα εποπτείας και οργάνωσης των εργασιών µε αποτέλεσµα να
προκληθεί πυρκαγιά (σε δάσος ή δασική έκταση). Με την ίδια ποινή τιµωρούνται και
όσοι έχουν υποχρέωση εποπτείας ανήλικων τέκνων (κάτω των 17 ετών) ή ατόµων
ακαταλόγιστου ή ελαττωµένης ικανότητας για καταλογισµό, εάν από την παράλειψή
τους το πρόσωπο που είναι υπό την εποπτεία τους προκάλεσε πυρκαγιά σε δάσος ή
δασική έκταση.
Oι παραβάτες εκτός από την ποινική δίωξη ευθύνονται και αστικώς σε αποζηµίωση
κατά τις διατάξεις περί αδικοπραξιών.
Ιδιαίτερα βέβαια για τους εµπρηστές των δασών προβλέπεται φυλάκιση και από τον
Ποινικό Κώδικα.
Εκτός από τις περιπτώσεις αυτές που αφορούν τον καθένα υπάρχουν και αρκετές
άλλες συγκεκριµένες υποχρεώσεις και προβλεπόµενες σχετικές ποινές που αφορούν
οργανισµούς, επιχειρήσεις κλπ. γεγονός που υποχρεώνει όλους να είναι πλήρως
ενήµεροι µε τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. Ν. 998/79 κλπ.).
Πέραν όµως από τις Νοµικές υποχρεώσεις ο καθένας θα πρέπει να βοηθά και να
συµµετέχει ενεργά στην προστασία γενικά των δασών από τις πυρκαγιές,
συνεργαζόµενος για το σκοπό αυτό µε την τοπική ∆ασική Υπηρεσία.

Χρησιµοποίηση της φωτιάς
O σύγχρονος άνθρωπος πρέπει να µάθει να χρησιµοποιεί τη φωτιά επωφελώς:
Να χρησιµοποιεί την φυτική βιοµάζα για ενέργεια (θερµική). Εποµένως κάθε
ανεπιθύµητη φυτική ύλη πρέπει να κόβεται και να µεταφέρεται σε χώρους
µετατροπής της σε θερµική ενέργεια (φούρνοι, τζάκια κλπ.).
Να συσσωρεύει οποιαδήποτε φυτική ύλη σε χώρους σήψης για δηµιουργία οργανικού
λιπάσµατος. Η επιτάχυνση της σήψης γίνεται µε θρυµµατισµό, ανάµιξη µε χώµα και
υγρασία.
Να παραχώνει µε το όργωµα, σε γεωργοδενδροκοµικά καλλιεργούµενες εκτάσεις τη
λεπτή φυτική ύλη, γιατί βελτιώνεται το έδαφος (αύξηση υδατοχωρητικότητας,
αεροχωρητικότητας, οργανικής ουσίας, συσσωµατώδους υφής, θρεπτικών αλάτων-

ιχνοστοιχείων κλπ.).
Να αποφεύγει την παρασκευή φαγητών και ροφηµάτων στο ύπαιθρο, αφού σήµερα
είναι εύκολη η παρασκευή τους στο σπίτι, η µεταφορά και διατήρησή τους
οπουδήποτε καθώς και η προµήθειά τους σε διατηρηµένες µορφές (κονσέρβες).
Η οποιαδήποτε µετάβαση στο ύπαιθρο, δεν µπορεί και δεν πρέπει να έχει σαν σκοπό
την απόλαυση επιτόπου παρασκευής φαγητών και ροφηµάτων, αλλά εκ διαµέτρου
διαφορετικές σκοπιµότητες όπως: εργασία, αλλαγή περιβάλλοντος, ικανοποίησης
αναγκών αισθητικών, τέρψης ή αναψυχής, επαφής και γνωριµίας µε την φύση,
άθλησης (οδοιπορία, κυνήγι κλπ.), φυσιογνωστικής έρευνας, σπουδής και άλλα.
Είναι αξιοσηµείωτα τα εξής: στην παλιότερη εποχή ο άνθρωπος δεν έκαιγε τις
φυτικές ύλες, αλλά τις χρησιµοποιούσε όπως στις 1, 2 και 3 παραγράφους και
µετέφερε το φαγητό του σε παρασκευασµένη ή ξηρά µορφή (Τράσιτο, Ντορβάς,
δισάκι κλπ.) και κατά κανόνα ήταν λιτοδίαιτος στις υπαίθριες απασχολήσεις του.
Οι βοσκότοποι και οι βοσκήσιµοι χώροι γενικά όχι µόνο δεν βελτιώνονται µε το
κάψιµο, αλλά υποβαθµίζονται και τελικά καταστρέφονται. Το κάψιµο των
βοσκησίµων εκτάσεων είναι µία κακή και αναχρονιστική συνήθεια που οδηγεί
αναπόφευκτα στην ερήµωση και στην φτώχια.
Για την εξαφάνιση κάθε ανεπιθύµητης ύλης ή αντικειµένου η καλύτερη λύση δεν
είναι το κάψιµό τους, γιατί µολύνει την ατµόσφαιρα, το έδαφος, τα νερά και πολλές
φορές γίνεται αιτία καταστροφικών πυρκαγιών σε δασικές και γεωργικές εκτάσεις, σε
γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και προϊόντα, σε κατοικηµένους χώρους,
θανατώνοντας συγχρόνως άγρια και οικόσιτα ζώα αλλά και ανθρώπους. Πρέπει να
συγκεντρώνονται σε χώρους απορριµµάτων.

