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Τ

α τελευταία χρόνια διαπιστώνονται συχνότερα γεγονότα φυσικών καταστροφών εξαιρετικών διαστάσεων και οι πρόσφατες εμπειρίες των μεγάλων δασικών πυρκαγιών παγκοσμίως επισφραγίζουν το γεγονός. Διαπιστώνεται, επίσης, ότι ο σύγχρονος άνθρωπος δεν παύει να είναι συμμέτοχος σ’ αυτές, παρά τη συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία και την ανάπτυξη της τεχνολογίας. Μετά την εκδήλωση τέτοιων φαινομένων, συνεχώς ανακύπτουν ζητήματα αποκατάστασης και ανασυγκρότησης των πληγεισών περιοχών. Οι προσπάθειες αποκατάστασης βασίζονται σε παλαιότερες εμπειρικές τεχνικές, οι οποίες στη συνέχεια βελτιώνονται και υποστηρίζονται από την επιστημονική έρευνα. Όλες οι σχετικές τεχνικές παρατίθενται και αξιολογούνται σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους που τίθενται ώστε να επιλεχθούν οι βέλτιστες, και να συμβάλουν στην επίσπευση της φυσικής διαδικασίας αποκατάστασης. Η εργασία δεν περιορίζεται μόνο στη θετική συνεισφορά των διαφόρων τεχνικών, αλλά παραθέτει και τις αντίστοιχες βάσιμες κριτικές που στηρίζονται σε αρνητικές εμπειρίες. Οι πρακτικές αποκατάστασης δεν είναι αυτοσκοπός και εξαρτώνται από τις κυριαρχούσες κοινωνικές αντιλήψεις και τους οικονομικούς περιορισμούς. Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου και η εφαρμογή της απαιτεί βαθύτερες γνώσεις της λειτουργίας των φυσικών οικοσυστημάτων και της φυσιολογίας των διαφόρων οργανισμών. Απαιτείται, επίσης, μια πολύπλευρη και διεπιστημονική προσέγγιση που θα συντονίζεται με την κατεύθυνση
των σκοπών και των στόχων της αποκατάστασης, των επιμέρους δράσεων, την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, τη χρήση και τη βελτίωση των τεχνολογιών και τη δημιουργία, βελτίωση και αξιοποίηση των υποδομών.
Λέξεις κλειδιά: μεσογειακό τοπίο, δασικές πυρκαγιές, διάβρωση εδάφους, φυσική αναγέννηση, αναδασώσεις

Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας παρουσιάζονται σοβαρές φυσικές καταστροφές, που σχετίζονται με πυρκαγιές και πλημμύρες. Και τα δύο φαινόμενα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τη γεωγραφική της θέση, τη γεωλογία, τη γεωμορφολογία,
τη βλάστηση και τις επικρατούσες κλιματικές συνθήκες. Εκτός από τα φυσικά αίτια, κυρίαρχο ρόλο στη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας του τοπίου, όπως και του ευρύτερου μεσογειακού τοπίου,
έπαιξε ο άνθρωπος. Στην ουσία, ο άνθρωπος επέδρασε τόσο έντονα για μερικές χιλιάδες χρόνια,
ώστε σήμερα να συζητούμε για ένα ανθρωπογενώς διαμορφωμένο μεσογειακό περιβάλλον, εφόσον οι πρώτοι ακμαίοι πολιτισμοί αναπτύχθηκαν
στην περιοχή αυτή και το περιβάλλον φέρει έντονα τη σφραγίδα τους (Le Houerou 1981, Τσου-

μής 1985, Naveh and Kutiel 1990, Bottema et al.
1990). Στην ουσία, τίποτε στο φυσικό περιβάλλον
της δεν παραμένει «παρθένο», με τη στενή έννοια
του όρου.
Όπως λέγεται, η επιβίωση του ανθρώπου σχετίζεται με τη συνεχή διαπάλη με το φυσικό περιβάλλον.
Στο απώτερο παρελθόν ο άνθρωπος επέδρασε κυρίως με ενέργειες που σχετίζονταν με τη φωτιά,
τη βοσκή και την εκχέρσωση για εξασφάλιση των
γονιμότερων γαιών για καλλιέργεια (Pons and
Quézel 1985). Οι δράσεις αυτές παραμένουν και
σήμερα ενεργές και επιπρόσθετα εμφανίζονται
νέες, όπως η λατομική και εξορυκτική δραστηριότητα, η βιομηχανική ανάπτυξη, η οικιστική επέκταση, η διάνοιξη οδικών και πάσης φύσεως δικτύων, η ρύπανση και η διάθεση των απορριμμάτων, οι εκπομπές «αερίων του θερμοκηπίου» και
η λεγόμενη «κλιματική αλλαγή» που, κατά περί-
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πτωση, έχουν κυρίαρχη σημασία στην περαιτέρω
εξέλιξη και διαμόρφωση του περιβάλλοντος.

Σκοπός της αποκατάστασης

Τα προβλήματα που σχετίζονται με την καταστροφή και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος
οξύνθηκαν με τη βιομηχανική επανάσταση, τη
δημογραφική έκρηξη και την ταχύτατη αστικοποίηση του πληθυσμού των δύο τελευταίων αιώνων. Τα δραματικά αποτελέσματα της τελευταίας, για τις μεσογειακές, τουλάχιστο, χώρες, συνδέονται με την οικονομική απομάκρυνση του πληθυσμού από τον πρωτογενή τομέα, τον περιορισμό του κοινωνικού και πολιτικού, κατ’ επέκταση,
ενδιαφέροντος για την ύπαιθρο και την πλημμελή
διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων, γεγονότα που συνηγορούν στην κατακόρυφη αύξηση
των καμένων δασικών εκτάσεων της Μεσογείου.

Η απογύμνωση διαφόρων περιοχών από τη φυσική βλάστηση τις καθιστά ευάλωτες σε περαιτέρω
υποβάθμιση, τα τελικά στάδια της οποίας εξαρτώνται κυρίως από τις ανθρώπινες ενέργειες. Η αποκατάσταση των διαταραγμένων περιοχών και δη
των καμένων εκτάσεων, σκοπεύει στην άρση της
υποβάθμισης των οικοσυστημάτων, στην ενίσχυση της φυσικής τους λειτουργίας και στην επαναφορά τους στην κατάσταση πριν τη διαταραχή.
Με δεδομένο ότι τα οικοσυστήματα της Μεσογείου υποβαθμίζονται επί αιώνες, δεν είναι εύκολο
να βρεθεί σημείο αναφοράς για επαναφορά στην
κατάσταση πριν τη διαταραχή (Tomaselli 1977,
1981b). Γενικώς γίνεται αποδεκτό ότι οι φυσικές
διεργασίες αποκατάστασης είναι ικανές να ανατρέψουν υποβαθμίσεις αλλά σε σχετικά μεγάλους
χρονικούς ορίζοντες.

Ο σύγχρονος άνθρωπος είχε, πλέον, τη δυνατότητα να δεσμεύει και να αξιοποιεί τεράστιες δυνάμεις και να προξενεί μονιμότερες αλλαγές στο περιβάλλον (Carson 1962). Η δραματική κατάσταση που προέκυψε από το σύνολο των ανθρώπινων
δραστηριοτήτων στο χώρο, ανάγκασε τις σύγχρονες κοινωνίες να θεσπίσουν κανόνες και να αναπτύξουν δράσεις προστασίας και διατήρησης του
περιβάλλοντος, καθώς και κατευθύνσεις ορθότερης εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων.
Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος είναι πολύ
σύγχρονη έννοια και εισήχθη ως όρος και υποχρέωση μετά το 1960 (Jacobs 1991), αν και οι επιστημονικές ανησυχίες για τα όρια εκμετάλλευσης των
φυσικών πόρων και η εφαρμογή διαφόρων πρακτικών διαχείρισης είχαν εισαχθεί πολύ νωρίτερα. Οι πρώτες δράσεις ορθολογικής εκμετάλλευσης αναπτύχθηκαν κυρίως στην κατεύθυνση της
διαχείρισης των δασών (Carlowitz 1713), μετά τις
ανησυχίες για την κακή εκμετάλλευση και τη διαφαινόμενη καταστροφή τους, οπότε και για πρώτη φορά εισήχθη και ο όρος «αειφορική διαχείριση», με την έννοια της διατήρησης των καρπώσεων εσαεί (Μουλόπουλος 1938, Ντάφης 1986α).
Τα τελευταία χρόνια, η έννοια της αειφορίας επεκτάθηκε στο σύνολο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, αλλά επειδή δίνει περισσότερη έμφαση
στην προστασία και ενέχει απαγορεύσεις, θεωρήθηκε ότι αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη,
εισήχθη και επεβλήθη κατά μία έννοια πολύ πρόσφατα ο όρος «βιώσιμη ανάπτυξη» (sustainable
development), κυρίως από τις μεγάλες βιομηχανικές εταιρίες στο πλαίσιο της λεγόμενης «δεξαμενής σκέψης» (think tank) και με τον ακόλουθο
ορισμό: «Βιώσιμη ανάπτυξη είναι εκείνη που ικανοποιεί τις ανάγκες τού παρόντος χωρίς να δεσμεύει τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες» (WCED 1987).

Αντίστοιχα, η επιστημονική έρευνα έχει διαμορφώσει ένα σοβαρό πλαίσιο τεκμηριωμένων προτάσεων, ικανών να προβλέψουν, να περιορίσουν και
να ανατρέψουν περαιτέρω υποβαθμίσεις, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι έρευνες για την πληρέστερη κατανόηση των φυσικών διεργασιών και
την αξιολόγηση των επιπτώσεων διαφόρων χειρισμών αποκατάστασης. Τελικά, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η φυσική αποκατάσταση είναι μια
εσωτερική δυναμική προσαρμογής των οικοσυστημάτων στις συνθήκες που διαμορφώνονται από
προσωρινά δυναμικά εξωτερικά ανατρεπτικά αίτια. Στις περιπτώσεις αποτυχίας της φυσικής αποκατάστασης, θεωρείται γενικώς επιβεβλημένη η
τεχνητή επέμβαση. Οι επεμβάσεις αυτές θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με επιστημονικό σχεδιασμό. Αντίθετα, οι κοινωνικές πιέσεις για άμεση
αποκατάσταση οδηγούν, κατά τεκμήριο, σε βιαστικές, πολυδάπανες και με αμφίβολο αποτέλεσμα
ενέργειες.

Οι επικρατούσες αντιλήψεις για
το περιβάλλον και τις επεμβάσεις
αποκατάστασης
Σύμφωνα με τον Μπρόφα (2011), οι βασικές απόψεις που έχουν διαμορφωθεί για το τοπίο και για
το περιβάλλον, κατ’ επέκταση εκφράζουν και
τις κυρίαρχες αντιλήψεις για τις επιτρεπόμενες
επεμβάσεις με στόχο την αποκατάσταση των διαταραγμένων περιοχών. Θα μπορούσαν, κατά τον
ίδιο, να συνοψισθούν στις εξής:
α) Η άποψη της απόλυτης προστασίας. Σύμφωνα με αυτή, το περιβάλλον θα πρέπει να αφεθεί να εξελιχθεί αφ’ εαυτού, χωρίς εξωτερικές πα-

Γ. Καρέτσος κ.ά.: Αποκατάσταση δασικών οικοσυστημάτων

ρεμβάσεις. Ο άνθρωπος θεωρείται ως ξένο στοιχείο στο περιβάλλον και εμφανίζεται ως παρατηρητής ή επισκέπτης. Η άποψη αυτή επικράτησε
και, ως ένα βαθμό, συνεχίζει να επικρατεί, κυρίως
σε ομάδες ευαίσθητων πολιτών, υπέρμαχων της
«ολιστικής» άποψης που καθιερώθηκε από τους
αδελφούς Odum τις δεκαετίες ’60 και ’70, με ισχυρό αντίκτυπο ακόμη και σήμερα. Η ακραία άποψη
της εν λόγω θεωρίας οδηγεί στην αντίληψη ότι η
φύση «διαθέτει αυτοσυνείδηση» της οργάνωσης.
Επιστημονικά, δεν αμφισβητείται ως αναλυτική
μέθοδος των οικοσυστημάτων και της εσωτερικής τους λειτουργίας. Εφόσον, όμως, το περιβάλλον δεν μπορεί να θεωρηθεί στατικό, ή τουλάχιστο
σε σχετική ισορροπία, και η μη επέμβαση πιθανόν
να οδηγήσει σε μη επιθυμητά αποτελέσματα (επικράτηση κάποιου είδους, απώλεια άλλων κ.λπ.).
β) Η συντηρητική άποψη. Η άποψη αυτή ταυτίζεται με τη διατήρηση του παραδοσιακού περιβάλλοντος, αλλά επιτρέπει επεμβάσεις με αυστηρούς περιοριστικούς κανόνες, ώστε να μη διαταράσσεται η οπτική και η οικολογική πραγματικότητα. Δεν λαμβάνει, όμως, υπόψη ότι το περιβάλλον έχει αλλοιωθεί στο παρελθόν και ενδεχόμενα παλαιότερες ισορροπίες να έχουν ανατραπεί,
και θεωρεί ότι η φύση θα οδηγηθεί σε μια δέουσα
ισορροπία μη επιτρέποντας δυναμικές διορθωτικές εξωτερικές επεμβάσεις που θα αλλοίωναν την
επικρατούσα κατάσταση.
γ) Η άποψη του οικολογικού σχεδιασμού. Ο
οικολογικός σχεδιασμός αποβλέπει στην λεπτομερή καταγραφή των παραγόντων ενός οικοσυστήματος με ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες,
ώστε να δημιουργηθεί μια αναλυτική τράπεζα
δεδομένων, και, από την άλλη, αντιπαραβάλλει
τις χρήσεις και τις απαιτήσεις τους σε αντίστοιχες μεταβλητές του περιβάλλοντος. Με τη μέθοδο αυτή αποφεύγονται επικίνδυνες για το περιβάλλον επεμβάσεις. Θα μπορούσε να συνοψισθεί
στην έκφραση του Whyte (1970) ότι «αντί να αντιτάξουμε αυθαίρετα ένα σχέδιο διαχείρισης για μια
περιοχή, αρμόζει καλύτερα να βρούμε το σχέδιο
που έχει εγκαταστήσει η φύση για την περιοχή».
Η άποψη αυτή του Whyte μπορεί να παραπέμπει
στην πρώτη περίπτωση, αλλά κατατίθεται με την
προοπτική ότι όλες οι επεμβάσεις θα πρέπει να συνηγορούν στην υποβοήθηση του έργου της φύσης.
δ) Η άποψη της τυχαίας ή ευκαιριακής προσέγγισης. Σύμφωνα με την εν λόγω άποψη, το
περιβάλλον αποτελεί παρακαταθήκη που μπορεί
να εξυπηρετεί διάφορες χρήσεις κατά περίπτωση.
Συνήθως ακολουθεί παραδοσιακές πρακτικές χωρίς κάποιο σχεδιασμό, που οδηγεί πολλές φορές
σε χαοτικές καταστάσεις εξυπηρέτησης πρόσκαιρων απαιτήσεων και συμφερόντων. Δυστυχώς, σε
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αρκετές περιπτώσεις, συνεχίζει να εφαρμόζεται,
παρ’ ότι οι εγγενείς αδυναμίες της την καθιστούν
επιστημονικά απαράδεκτη.
ε) Η σφαιρική άποψη. Ως γενική θεώρηση δεν
διαφοροποιείται από την άποψη του οικολογικού
σχεδιασμού, με την προϋπόθεση ότι πέραν της
ακριβούς αποτύπωσης των οικολογικών παραγόντων και των επικρατουσών επιστημονικών θέσεων, συνεκτιμά και τις απόψεις του κοινωνικού
συνόλου που διαβιεί στην περιοχή και αποβλέπει
στην προστασία του περιβάλλοντος, διαβαθμίζοντάς το σε ζώνες με ιδιαίτερες χρήσεις, από περιοχές απόλυτης προστασίας έως εκείνες όπου επιτρέπονται παραδοσιακές ασχολίες που συνάδουν
με τους σκοπούς προστασίας και διατήρησης. Θα
μπορούσε, ως εκ τούτου, να ταυτιστεί με την άποψη της «βιώσιμης ανάπτυξης» που σχολιάστηκε
στην εισαγωγή.

Αρχές της αποκατάστασης
Κάθε προσπάθεια αποκατάστασης θα πρέπει να
διέπεται από ορισμένες αρχές, οι οποίες διαμορφώνονται από τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, τις επικρατούσες αντιλήψεις, τη φυσική και
ανθρώπινη ιστορία, την κατάσταση που επικρατούσε πριν τη διαταραχή και το διαμορφωμένο
επιστημονικό πλαίσιο, και βάσει αυτών να επιλέγει, αντίστοιχα, τις μεθόδους και τις πρακτικές
αποκατάστασης. Κατά συνέπεια, η αποκατάσταση, σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά κριτήρια, πρέπει να ακολουθεί δύο βασικές αρχές, ήτοι:
α) την αρχή της διατήρησης του εδάφους και β)
την αρχή της «αυτοδιαδοχής», που ακολουθούν οι
φυσικές διεργασίες ανασυγκρότησης των οικοσυστημάτων που υπέστησαν τη διαταραχή.

Η αρχή της διατήρησης του εδάφους
Η φωτιά επιδρά στο έδαφος με τη θερμότητα και
την εναπόθεση υπολειμμάτων στάχτης. Τα υπολείμματα της καύσης διηθούνται στο έδαφος και
επηρεάζουν τις ιδιότητες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η διαθέσιμη βιβλιογραφία σχετικά με
την επίδραση της φωτιάς στις φυσικοχημικές ιδιότητες και στη γονιμότητα των εδαφών είναι σημαντική (De Bano and Conrad 1978, Dunn et al.
1979, Ellis and Kumerow 1989, Ferran et al. 1991,
Σεϊλόπουλος 1991, Παπαμίχος κ.ά. 1993, USDA
Forest Service 2005, Seilopoulos and Alifragis
1996, Giovannini et al. 1998, Δημητρακόπουλος
2001, Neary et al. 2006, Xριστακόπουλος 2010).
Τα αποτελέσματα των ερευνητικών εργασιών θα
μπορούσαν να συνοψισθούν στις ακόλουθες γενικευμένες επισημάνσεις.
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Οι υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται σε
ένα επεισόδιο πυρκαγιάς, κυρίως στο επιφανειακό στρώμα του εδάφους, ευνοούν τις συνθήκες
ορυκτοποίησης του αζώτου, τη διεργασία αποσύνθεσης της οργανικής ουσίας και, γενικά, την ταχύτητα των βιολογικών και φυσικοχημικών αντιδράσεων σ’ αυτό. Αντίθετα, η μεγάλη εξάτμιση του
εδαφικού νερού αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για την αναστολή των διεργασιών αυτών,
τουλάχιστον κατά τη θερινή περίοδο του έτους,
όταν η διαθεσιμότητα ύδατος είναι ελάχιστη έως
μηδενική.
Οι μεγαλύτερες ποσότητες εκχυλίσιμου φωσφόρου που εμφανίζονται τα πρώτα χρόνια μετά την
πυρκαγιά, καθώς και οι μεγαλύτερες ποσότητες
διαθέσιμων στοιχείων Ca, K, Mg, για τη νεοεμφανιζόμενη βλάστηση, αποτελούν ίσως την ελάχιστη
θετική συμβολή των πυρκαγιών. Θα πρέπει, όμως,
να τονιστεί ότι ο κίνδυνος έκπλυσής τους είναι
πρόδηλος και η διαθεσιμότητά τους εξαρτάται από
τον τύπο του εδάφους.
Η αύξηση της τιμής του pH που παρατηρείται μετά τις πυρκαγιές, αυξάνει την πρόσληψη θρεπτικών στοιχείων, ιδίως για τα όξινα εδάφη, και δημιουργεί ευνοϊκότερες συνθήκες για την αποσύνθεση της οργανικής ουσίας του εδάφους. Στα αλκαλικά εδάφη με pH>7,5, που δεν εμφανίζονται
πολύ συχνά στο δασικό χώρο της Ελλάδας, πιθανόν να προκαλέσει μείωση της διαθεσιμότητας των
περισσότερων μικροστοιχείων και του φωσφόρου.
Η καύση του δασικού τάπητα και η μεγάλη διάρκεια αποκατάστασής του αποτελεί μια από τις πλέον επιζήμιες επιδράσεις των δασικών πυρκαγιών.
Η μείωση της οργανικής ουσίας που παρατηρείται
στο επιφανειακό έδαφος έχει δυσμενή επίδραση
στη δομή, στην εναλλακτική ικανότητα, στον αερισμό, στη διήθηση του νερού, στην υδατοϊκανότητα, στην έκπλυση θρεπτικών στοιχείων, στη δράση των μικροοργανισμών και στην εδαφογένεση.
Οι επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές δεν εκχωρούν
επαρκή χρόνο για ανάκαμψη της βλάστησης, δρουν
προσθετικά, και οι όποιες ευνοϊκές επιδράσεις της
πυρκαγιάς χάνονται. Επιπλέον, συμβάλλουν καθοριστικά στην αύξηση της διαβρωσιμότητας και στην
απώλεια του εδάφους, σε συνδυασμό με τη δημιουργία υδρόφοβου στρώματος στην επιφάνεια του
εδάφους. Το έντονο ανάγλυφο, αλλά και η κατανομή και το είδος των θερινών βροχοπτώσεων μπορούν να ευνοήσουν το φαινόμενο. Οι υπόλοιπες
μηχανικές και χημικές διεργασίες μειώνουν την
υδατοϊκανότητα, αυξάνουν την ξηροθερμικότητα
του εδάφους και διαμορφώνουν δυσμενέστερες
συνθήκες ανάπτυξης της βλάστησης. Το φαινόμενο ενισχύεται όταν, μετά τις πρώτες βροχοπτώσεις και τη φύτρωση των σπερμάτων, ακολουθή-

σει μια ξηρή περίοδος, πράγμα σύνηθες στις μεσογειακές περιοχές. Η ένταση και η διάρκειά της
αποτελεί ένα ασφαλές μέτρο αξιολόγησης για την
επιτυχή ή όχι εξέλιξή της.
Το έδαφος διατηρεί μια τράπεζα σπερμάτων, τα
ζώντα ριζικά συστήματα των διαφόρων φυτικών
ειδών που αναπτύσσονταν πριν τη διαταραχή,
καθώς και ικανό αριθμό μικροοργανισμών (μυκοχλωρίδα, μικροπανίδα) που συμβιούσαν σ’ αυτό.
Ως εκ τούτου, η αποκατάσταση θα πρέπει να στοχεύει στη διατήρηση όλων των απαραίτητων ανόργανων θρεπτικών στοιχείων, καθώς επίσης και
των μηχανικών και υδρολογικών ιδιοτήτων του εδάφους, ώστε να εξασφαλίζει τις φυσιολογικές απαιτήσεις των οργανισμών και τις λειτουργίες των οικοσυστημάτων που πρόκειται να φιλοξενήσει.
Πρωταρχικός στόχος όλων των χειρισμών πρέπει
να είναι η διατήρηση του βάθους του εδάφους,
το οποίο πρακτικά παίζει κυρίαρχο ρόλο στα μεσογειακά οικοσυστήματα εφόσον αυξάνει τη δυνατότητα αποθήκευσης ύδατος και της διάθεσής
του στα φυτά και δευτερευόντως την εξασφάλιση
των θρεπτικών συστατικών (Χατζηστάθης 1975,
Μπρόφας 2011). Για τη διατήρηση του εδάφους
εφαρμόζονται διάφορες πρακτικές που προέκυψαν από παλαιότερες τεχνικές σταθεροποίησης
ευδιάβρωτων εδαφών στις μισγάγγειες των ρεμάτων και πρανών δρόμων. Συνίστανται στην κατασκευή κλαδοπλεγμάτων, κορμοσειρών και ξύλινων φραγμάτων, επικάλυψη του εδάφους ή ακόμη και άλλων κατασκευών που θα αναπτυχθούν
παρακάτω. Οι τεχνικές είναι αρκετά παλιές και,
όπως αναφέρει ο Μουλόπουλος (1929), στη Γαλλία και στην Αυστρία άρχισαν να χρησιμοποιούνται από το 1860, ως τεχνικές εμπειρικές, στην
αρχή, και περισσότερο επιστημονικές στη συνέχεια (Daubrée 1911). Άλλωστε, η κατασκευή ξηρολιθιών ή η καλλιέργεια σε βαθμίδες για τη σταθεροποίηση των επικλινών εδαφών στην περιοχή
της Μεσογείου και στη νοτιανατολική Ασία είναι
κατά πολύ αρχαιότερη πρακτική. Η αποφυγή διαβρώσεων, ολισθήσεων και πλημμυρικών φαινομένων που είναι πιθανό να συμβούν μετά τις πυρκαγιές, θα πρέπει να εξασφαλίζονται με συγκεκριμένες στρατηγικές κατεύθυνσης, όπως ο καθορισμός των στόχων, ο χρόνος έναρξης της αποκατάστασης και η αξιολόγηση των κινδύνων στους
οποίους εκτίθεται το οικοσύστημα μετά τις πυρκαγιές (Morgan 1995). Εξάλλου, εξαιρετική σημασία έχει και ο ρυθμός εγκατάστασης της φυσικής αναγέννησης. Γενικά, κάλυψη βλάστησης
στο όριο του 30% παρέχει ικανοποιητική εδαφική προστασία (Thornes 1990). Η κρίσιμη περίοδος για την προστασία του εδάφους είναι το πρώτο φθινόπωρο μετά την πυρκαγιά (Παπαμίχος
κ.ά. 1993).

Γ. Καρέτσος κ.ά.: Αποκατάσταση δασικών οικοσυστημάτων

Οι κυριότερες τεχνικές διατήρησης του εδάφους
μετά από πυρκαγιές, αλλά και από άλλες διαταράξεις, που εφαρμόζονται τόσο διεθνώς όσο και
στη χώρα μας, βασίζονται στις ερευνητικές εργασίες και προτάσεις από τους εξής: Van Kraayenourd and Hathaway 1986, Gray and Leiser 1990,
Morgan 1995, Schmidt 2003, USDA Forest Service 2003, Μπαλούτσος κ.ά. 2001, Γκαγκάρη κ.ά.
1998, Μπαλούτσος 2005, 2009, Λυριντζής κ.ά.
2007, Καρέτσος κ.ά. 2010, Μπρόφας 2011.
Κλαδοπλέγματα ή φακελώματα
Η τεχνική συνίσταται στην κατασκευή πλεγμάτων
από τους λεπτούς κλάδους της καμένης βλάστησης, την τοποθέτηση και την αγκύρωσή τους με
πασσάλους στο έδαφος, κάθετα προς τη μέγιστη
κλίση της πλαγιάς. Η εργασία θα πρέπει να είναι
ιδιαίτερα επιμελημένη, ώστε οι κλάδοι να βρίσκονται σε εξαιρετική συνοχή μεταξύ τους και σε πλήρη επαφή με το έδαφος, με στόχο την παρεμπόδιση της παράσυρσης εδαφικού υλικού προς τα κατάντη. Η τεχνική αυτή τα τελευταία χρόνια δεν
ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική, λόγω της γρήγορης κατασκευής που απαιτείται στον περιορισμένο χρόνο μεταξύ της πυρκαγιάς και των επερχόμενων βροχοπτώσεων του φθινοπώρου. Από την
άποψη αυτή, θα πρέπει να αποφεύγεται όταν δεν
υφίσταται εξειδικευμένο προσωπικό και τα κατάλληλα υλικά κατασκευής. Σε κάποιες, βέβαια,
περιπτώσεις, έχει κατηγορηθεί ότι σε ενδεχόμενο
επανάληψης της φωτιάς, τα κλαδοπλέγματα λειτουργούν ως καύσιμη ύλη και μεταφέρουν τη φλόγα κατά το μήκος της κατασκευής τους.
Κορμοσειρές
Αντίστοιχη τεχνική αποτελεί και η κατασκευή κορμοσειρών, με τη διαφορά ότι συνίσταται στην τοποθέτηση, αγκύρωση και σε πλήρη επαφή με το
έδαφος, κορμών των καμένων δένδρων, αφού αφαιρεθούν οι κλάδοι. Οι κορμοί δεν πρέπει να έχουν
μεγάλη διάμετρο (20-30 cm). Όταν οι κορμοί έχουν
μεγάλη διάμετρο, μπορούν να σχίζονται στο μέσον και κατά μήκος ή σε τεταρτημόρια, ώστε να
αποφεύγεται το μεγάλο ύψος των κορμοσειρών,
και για την οικονομία του ξύλου. Το μήκος των
κορμών δεν πρέπει να είναι μεγάλο, ώστε να μπορούν εύκολα να προσαρμοσθούν στις μικροανωμαλίες που παρουσιάζει το έδαφος στις εξάρσεις
και στις μισγάγγειες, οπότε και στρεβλοί, ακόμη,
κορμοί να είναι κατάλληλοι σε αντίστοιχες θέσεις.
Η σταθερότητά τους εξασφαλίζεται με ξύλινους
πασσάλους και η επιτυχία τους εξαρτάται από την
πλήρη επαφή των κορμών με το έδαφος. Προϋπόθεση για την κατασκευή τους είναι η διαθεσιμότητα των κορμών και η τοποθέτησή τους να γίνεται αμέσως μετά την πυρκαγιά και πριν τις φθινοπωρινές βροχοπτώσεις.
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Οι αποστάσεις των κορμοσειρών μεταξύ τους καθώς και το ύψος τους υπολογίζονται με την εκτίμηση της καταιγίδας σχεδιασμού, την εκτίμηση
της πιθανότητας επιτυχίας των έργων και την επικρατούσα, κατά περίπτωση, κλίση του εδάφους
(USDA Forest Service 1998, 2003, 2005). Η εφαρμογή τους είναι κατάλληλη σε ευδιάβρωτα, χαλαρά και βαθιά εδάφη (φλυσχογενή, μάργες και
προσχωσιγενή) με μεγάλες κλίσεις, ενώ πρέπει να
αποφεύγονται σε ασβεστολιθικά υπόβαθρα με μεγάλη λιθοβρίθεια, όπου το έδαφος έχει εκπλυθεί
παλιότερα και, στην ουσία, δεν παρουσιάζει επιφανειακή διάβρωση. Στην τελευταία περίπτωση
πρέπει να περιορίζονται οι επεμβάσεις μόνο στην
κατασκευή ξύλινων ή πέτρινων φραγμάτων, κατά
μήκος των ρεμάτων, όπως περιγράφονται παρακάτω, για την ανάσχεση των πλημμυρικών νερών.
Ξύλινα φράγματα
Κατασκευάζονται κατά μήκος των ρεμάτων με
επίθεση κορμών κάθετα προς τον ρου του ρέματος. Οι κορμοί πρέπει να έχουν πολύ καλή συνοχή
μεταξύ τους, να μην εμφανίζουν διάκενα και να είναι καλά στερεωμένοι στη βάση τής κοίτης και στα
πρανή του ρέματος. Κατά τη γέμιση με φερτά υλικά και σε μεγαλύτερου ύψους φράγματα θα πρέπει να προβλέπεται η ανάπτυξη πρόσθετων δυνάμεων ανατροπής τους από την ώθηση γαιών. Οι
αποστάσεις και τα ύψη των φραγμάτων σχεδιάζονται με τις αντίστοιχες προϋποθέσεις των κορμοσειρών και τις επιστημονικές επιταγές της ορεινής
υδρονομικής και της διευθέτησης των χειμάρρων.
Οι παραπάνω τεχνικές είναι προσωρινές και βαθμιαία, με τη σήψη του ξύλου, περιορίζεται και η
αποτελεσματικότητά τους. Στόχος τους, βέβαια,
είναι η προσωρινή συγκράτηση του εδάφους έως
την οριστική κάλυψή τους από την ανακάμπτουσα βλάστηση ή εκείνη που θα προκύψει με τις τεχνητές φυτοκομικές εργασίες.
Άλλες τεχνικές
Αυτές απαριθμούν ορισμένες σχετικά ασυνήθιστες
κατασκευές για περιοχές που έχουν πληγεί από
πυρκαγιές όπως τοίχους από ξηρολιθοδομή ή λιθοδομή, σάκους άμμου, φράχτες από συρματόπλεγμα και φράχτες με πλαστικό ύφασμα. Κατασκευάζονται κατά την έννοια των κορμοσειρών, αλλά
με υλικά που είναι διαθέσιμα στην περιοχή. Αποτελούν, βέβαια, μονιμότερες κατασκευές και έχουν
σημαντική απορροφητική ικανότητα στο τοπίο,
από αισθητική άποψη. Οι ως άνω τεχνικές χρησιμοποιούνται σπανιότερα, ελλείψει άλλων υλικών.
Σύγχρονες τεχνικές
Για την αποφυγή επιφανειακών διαβρώσεων στην
καμένη επιφάνεια, πολλές φορές χρησιμοποιούνται
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τεχνικές διασποράς αχύρου με συγκολλητικές ουσίες ή τεμαχιδίων ξύλου από θρυμματισμό, ώστε
να δημιουργηθεί ένα επιφανειακό στρώμα ανάσχεσης των ραγδαίων βροχοπτώσεων και βελτίωσης των εδαφικών συνθηκών (συγκράτηση υγρασίας, εμπλουτισμός του εδάφους σε οργανική ουσία, καλύτερες συνθήκες σκίασης, φύτρωσης και
προστασίας των σπερμάτων). Οι τεχνικές αυτές απαιτούν ειδικά μέσα διασποράς και θρυμματιστές μεγάλης δυναμικότητας, εφόσον το υλικό προς θρυμματισμό είναι άφθονο. Η χρήση αυτών των τεχνικών εξαρτάται από την ύπαρξη αρκετού διαθέσιμου χρόνου πριν από τη φύτρωση
των σπερμάτων, των ριζοβλαστημάτων και πριν
την έναρξη των φθινοπωρινών βροχοπτώσεων.
Επικάλυψη με γεωυφάσματα και υδροσπορές. Είναι τεχνικές που πρωτοεφαρμόστηκαν για τη σταθεροποίηση πρανών μεγάλων οδικών αξόνων και
αργότερα σε αποθέσεις ορυχείων ή ακόμα και καμένων εκτάσεων ειδικού ενδιαφέροντος. Συνίστανται στην επικάλυψη κεκλιμένων επιφανειών με
γεωυφάσματα, γεωκυψέλες, προφυτεμένα στρώματα και βιοπλέγματα τόσο συνθετικά όσο και βιοαποδομούμενα, με κατάλληλη στερέωση, ώστε να
είναι σε πλήρη επαφή με το έδαφος. Επιπρόσθετα,
μπορούν να εφαρμοστούν υδροσπορές τόσο απευθείας στις κεκλιμένες επιφάνειες όσο και σε διαστρωμένα γεωυφάσματα. Η υδροσπορά γίνεται με
υδραυλική πίεση υδατικού διαλύματος με συγκολλητικές ουσίες (συνήθως κυτταρίνης), λίπασμα
και μείγμα σπερμάτων διαφόρων ειδών που δημιουργούν πυκνό ρίζωμα για τη συγκράτηση του
εδάφους και σχετικά πλούσια φυλλική επιφάνεια
για ανάσχεση των βροχοπτώσεων (Scullion 1992,
Brofas and Varelidis, 2000, Brofas et al. 2007). Η
τεχνική απαιτεί τη διάθεση του κατάλληλου τεχνικού εξοπλισμού. Στα φυσικά οικοσυστήματα μεγάλη σημασία έχει η επιλογή του μείγματος των
σπερμάτων, εφόσον κατά τεκμήριο δεν υπάρχει
διαθέσιμο ιθαγενές υλικό σποράς, αλλά εισαγόμενο από άλλες χώρες, και δεν προέρχεται από είδη
που προϋπήρχαν στην περιοχή πριν την πυρκαγιά.
Από την προσωπική μας εμπειρία (αποκατάσταση Ολυμπίας, αποκατάσταση περιοχών μεταλλείων στη Μήλο), συνάγεται ότι η περιορισμένη χρήση τέτοιων ειδών ενισχύει την προστασία του εδάφους και την επανεγκατάσταση της τοπικής χλωρίδας, χωρίς όμως να περιορίζει τους φόβους εξέλιξης των χρησιμοποιημένων ειδών σε εισβάλλοντα χωροκατακτητικά είδη, παρά τη διαπίστωση
ότι τα χρησιμοποιηθέντα είδη εκλείπουν οριστικά
στον τρίτο χρόνο από την εφαρμογή της υδροσποράς. Η γενικευμένη χρήση τους πιθανόν να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτα αποτελέσματα και η απόφαση
εφαρμογής απαιτεί περίσκεψη.
Σκυρόδετα φράγματα. Τα τελευταία χρόνια κατασκευάζονται σκυρόδετα φράγματα στις χαμη-

λότερες περιοχές και στις εξόδους των ρεμάτων,
κυρίως, για την ανάσχεση των πλημμυρικών νερών. Στα αρνητικά τους είναι η σχετικά σύντομη
πλήρωση και, στην ουσία, η ακύρωση του ρόλου
τους. Αισθητικά συνήθως εμφανίζονται ως ξένα
στοιχεία και δεν συμβιβάζονται με τη φυσικότητα της περιοχής. Επιπρόσθετα, και για τη μείωση της αρνητικής αισθητικής εντύπωσης, θα πρέπει να συνοδεύονται από φυτοκομικές επεμβάσεις και άλλες τεχνικές επικάλυψης. Απαιτούν,
επίσης, ειδικές μελέτες και το κόστος τους είναι
συνήθως αποτρεπτικό. Για το λόγο αυτόν, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό η παρέμβαση να γίνεται
είτε ψηλά στις πλαγιές είτε στους δευτερεύοντες
κλάδους του κύριου ρέματος, όπου η πλημμυρική
παροχή είναι πολύ μικρότερη και αντιμετωπίζεται
ευκολότερα με τις προαναφερθείσες τεχνικές και
με μικρότερο κόστος.
Συντήρηση και βελτίωση των υποδομών
Για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων και
πρόσθετων καταστροφών, απαιτείται ο συστηματικός έλεγχος των υφιστάμενων δικτύων παροχέτευσης των απορρεόντων υδάτων. Ο εντοπισμός
και η επιδιόρθωση κατασκευαστικών λαθών, ο καθαρισμός των οχετών, η βελτίωση των ρείθρων, η
κατασκευή πρόσθετων τεχνικών έργων παροχέτευσης και η σταθεροποίηση σαθρών πρανών, θα
πρέπει να γίνει σταθερή πεποίθηση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

Η αρχή της «αυτοδιαδοχής» (φυσική αναγέννηση)
Εξαιρετική σημασία στην αποκατάσταση έχει η
γνώση της λειτουργίας των μεσογειακών οικοσυστημάτων και της μεταπυρικής οικολογίας. Οι
φυτοκοινωνίες των μεσογειακών οικοσυστημάτων, σύμφωνα με διάφορους ερευνητές (Ντάφης
1987, Ne’eman and Trabaud 2000, Ne’eman and
Perevolotsky 2000), θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως πυρότυποι (fire type). Τα καταληκτικά
στάδια (climax stages), εφόσον προκύπτουν μετά από συχνή δράση της φωτιάς, θα μπορούσαν
να χαρακτηρισθούν ως πυρόφυτα κλιμακικά (fire
climax). Θεωρείται από πολλούς ερευνητές (Naveh 1975, Horvat et al. 1974, Barbero and Quezel
1981, Tomaselli 1977, 1981b, Μαυρομμάτης 1985)
ότι τα μεσογειακά οικοσυστήματα προέρχονται
από την υποβάθμιση ενός τυπικού μεσογειακού
δάσους που αποτελούσε το αρχικό καταληκτικό στάδιο. Μετά τη φωτιά εμφανίζονται ορισμένα πρόδρομα είδη και βαθμιαία η χλωριδική σύνθεση διαφοροποιείται έως την τελική φυτοκοινωνία. Από το αρχικό στάδιο εξελίσσονται μία ή περισσότερες σειρές διαδοχής, ανάλογα με τις σταθμολογικές συνθήκες και τη σύνθεση των ειδών, οι
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οποίες καταλήγουν στο ίδιο στάδιο πριν τη διαταραχή ή σε διαφορετικά τελικά στάδια (Tomaselli
1977, Χατζηστάθης και Ντάφης 1989), εφόσον οι
μικροκλιματικές και εδαφικές συνθήκες δεν παραμένουν σταθερές.
Τα καμένα οικοσυστήματα αναγεννώνται φυσικά
μετά τη φωτιά, με την προϋπόθεση ότι δεν επαναλαμβάνεται επιπρόσθετη δευτερογενής διατάραξη, όπως φωτιά ή υπερβόσκηση (Trabaud et al.
1985, Ντάφης 1986, Τhanos and Marcou 1991, Paula
et al. 2009). Η ικανότητα ανάκαμψης των μεσογειακών οικοσυστημάτων μετά από φωτιά (fire resilience) πραγματοποιείται χάρη στις στρατηγικές και στους επί μέρους προσαρμοστικούς μηχανισμούς που διαθέτουν τα διάφορα φυτικά είδη
(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). Η εξέλιξη
της βλάστησης μετά τη φωτιά ακολουθεί το μοντέλο της «αρχικής χλωριδικής σύνθεσης» (Εgler
1954) ή, πιο σύγχρονα αποδιδόμενο, της «αυτοδιαδοχής» (Κazanis and Arianoutsou 2002). Δηλαδή, σε γενικές γραμμές, η χλωριδική σύνθεση
της βλάστησης μετά τη φωτιά είναι η ίδια με την
προτέρα, ακόμη και αν η αφθονία ή η συχνότητα
εμφάνισης μεμονωμένων ειδών διαφοροποιείται.
Αν, τελικά, αποδεχτούμε ότι το τελικό στάδιο εξέλιξης climax του θερμο-μεσογειακού ορόφου βλάστησης (0-400 μ. περίπου) είναι το μεσογειακό
δάσος αείφυλλων πλατύφυλλων, στη σύγχρονη
ιστορία της βλάστησης δεν στάθηκε δυνατό να επιτευχθεί πλήρως. Οι συνεχείς πυρκαγιές και οι υπόλοιπες ανθρώπινες δραστηριότητες που ασκούνται στο χώρο αυτόν, δεν επέτρεψαν την εξέλιξη
της βλάστησης στο τελικό της στάδιο. Αντίθετα, ο
κύκλος της εξέλιξης παραμένει σε σημαντικό βαθμό ανοιχτός, ώστε οι επικρατούσες μορφές βλάστησης να χαρακτηρίζονται ως οικοσυστήματα
της «παρακλίμακας» (Tomaselli 1977). Τα τελευταία δεν φαίνεται πρακτικά δυνατό να μετεξελιχθούν στην τελική κλίμακα, εφόσον οι υπόλοιποι
αβιοτικοί παράγοντες έχουν διαφοροποιηθεί και
η επαναφορά τους απαιτεί πολύ μεγαλύτερο χρόνο και διαδικασίες, που μπορεί να είναι θεωρητικά προβλέψιμες αλλά πρακτικά ασταθείς.
Τα οικοσυστήματα της παρακλίμακας συσσωρεύουν μεγάλα ποσοστά νεκρής οργανικής ουσίας,
που οι ακραίες ξηροθερμικές κλιματικές συνθήκες
δεν διευκολύνουν την αποδόμησή της (Tomaselli
1977) και η θαμνώδης μορφή και δομή τους τα καθιστά περισσότερο ευάλωτα στις πυρκαγιές. Επιπλέον, η βιομάζα συγκεντρώνεται στα παρεδαφιαία στρώματα, με αποτέλεσμα να ευνοείται η εκδήλωση, η επέκταση και η ένταση των πυρκαγιών.
Η μορφή, εξάλλου, των θαμνώνων, ο κατακερμα-
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τισμός και η εισχώρηση ετήσιας ποώδους βλάστησης, καθιστά φυσιολογικά ξηρότερους τους σταθμούς ανάπτυξής τους και τροφοδοτεί το φαύλο
κύκλο των πυρκαγιών. Είναι βέβαιο ότι το δασογενές περιβάλλον ενός ψηλού δάσους αείφυλλων
πλατύφυλλων θα δημιουργούσε ευνοϊκότερες μικροκλιματικές συνθήκες αποδόμησης της νεκρής
οργανικής ουσίας και θα απέτρεπε την ανάπτυξη
παρεδαφιαίας βλάστησης, περιορίζοντας τον κίνδυνο της φωτιάς. Επιπλέον στην Ελλάδα, η πλειονότητα του μεσο-μεσογειακού ορόφου (400-900
μ. περίπου), όπου δεν ασκούνται γεωργικές δραστηριότητες, έχει καταληφθεί από δάση της χαλεπίου και τραχείας πεύκης, τα οικοσυστήματα των
οποίων αμφισβητούνται ως τελικά στάδια εξέλιξης της μεσογειακής βλάστησης (Debazac και
Μαυρομμάτης 1971, Barbero and Quezel 1976).
Έχουν επίσης ευνοηθεί εξωζωνικές θαμνώδεις
μορφές βλάστησης (κυρίως της πρίνου), με αντίστοιχη υποχώρηση των θερμόφιλων φυλλοβόλων
δρυοδασών, που κατά τεκμήριο εμφανίζουν περισσότερο πυράντοχα χαρακτηριστικά.
Η εφαρμογή πολιτικών και διαχειριστικών πρακτικών για την αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων σχετίζεται άμεσα με τη γνώση τής λειτουργίας και την εξελικτική θέση των μεσογειακών οικοσυστημάτων. Η μεταπυρική οικολογία που εκτέθηκε σε γενικότητες παραπάνω (λεπτομερέστερα
παρατίθεται σε άλλο κεφάλαιο), προφανώς καταθέτει επιστημονική τεκμηρίωση που θα μπορούσε
να επιτρέψει την εφαρμογή ορθότερων πρακτικών
αποκατάστασης ή την αποφυγή χρήσης πρόσθετων και, ενδεχομένως, περιττών και ακριβότερων
λύσεων. Στις περιπτώσεις που επιλέγεται η φυσική αποκατάσταση, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η
αποτελεσματική προστασία της περιοχής από τη
βόσκηση και τις υπόλοιπες ανθρώπινες δραστηριότητες στην ίδια και στις γειτονικές περιοχές. Αντίστοιχα, για την αποτροπή τής διάβρωσης των καμένων εκτάσεων και σε επικλινείς θέσεις με ευδιάβρωτα εδάφη, θα μπορούσαν να εφαρμοστούν οι
παραπάνω τεχνικές αντιδιαβρωτικών έργων και
προστασίας του εδάφους, γενικότερα, με τη χρήση του νεκρού ξυλώδους όγκου, καθώς και άλλα
μέτρα προστασίας και παρακολούθησης.

Οι κλιματικοί περιορισμοί στην αποκατάσταση στο μεσογειακό χώρο
Τα μεσογειακά οικοσυστήματα αναπτύσσονται
στο πλαίσιο των κυριαρχουσών μακρο- και μικροκλιματικών συνθηκών. Ένα γενικό χαρακτηριστικό του μεσογειακού κλίματος είναι οι περιορισμένες έως ανύπαρκτες βροχοπτώσεις στη διάρκεια
του θέρους, για μεγαλύτερα ή μικρότερα χρονι-
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κά διαστήματα, αναλόγως του γεωγραφικού πλάτους, της γεωγραφικής θέσης και του υψόμετρου,
και σε αντιστοιχία με τους ίδιους παράγοντες, οι
αυξημένες βροχοπτώσεις στη διάρκεια του χειμώνα. Αντίστροφη πορεία ακολουθούν οι θερμοκρασίες, με τις υψηλότερες να εμφανίζονται στη διάρκεια του θέρους και τις ταπεινότερες στη διάρκεια του χειμώνα (Κοτίνη-Ζαμπάκα 1983).
Οι χώρες της Βόρειας Μεσογείου διατηρούν σημαντικά μεσευρωπαϊκά κλιματικά χαρακτηριστικά λόγω της γεωγραφικής γειτνίασης και συνέχειας με την ευρωπαϊκή ήπειρο. Αντίθετα, οι νοτιότερες περιοχές τής Μεσογείου έχουν αυξημένα ξηροθερμικά χαρακτηριστικά που προσιδιάζουν με
τα ερημικά στις χώρες τής Ανατολικής Μεσογείου
και της Βόρειας Αφρικής. Οι δυτικές περιοχές δέχονται περισσότερα κατακρημνίσματα και οι ανατολικές λιγότερα, με μια τάση αύξησης προς τις δυτικές περιοχές των χερσονήσων Ιβηρικής, Ιταλίας,
Βαλκανικής και Ανατολίας, καθώς και των υψηλών ορέων, στοιχεία που λειτουργούν ως φραγμοί
στις συνήθεις πορείες των υφέσεων από τα δυτικά
προς τα ανατολικά (Maheras et al. 2001).
Το μεσογειακό κλίμα χαρακτηρίζεται μεν από την
ηπιότητα των καιρικών συνθηκών, αλλά επίσης
και από τις μεγάλες αντιθέσεις των θερμών και
ψυχρών περιόδων, καθώς και τις συχνές αιφνίδιες
ή μικρής περιόδου ακραίες καταστάσεις ψύχους
και ζέστης, αναλόγως της εποχής. Η υδατική διαθεσιμότητα μειώνεται από τις βόρειες προς τις νότιες περιοχές, καθώς και από τα μεγαλύτερα προς
τα χαμηλότερα υψόμετρα. Η υδατική ανεπάρκεια των ξηροθερμικότερων περιοχών της Μεσογείου σε συνδυασμό με το βαθμό τής ανθρωπογενούς επίδρασης, καθόρισε τις μορφές τής επικρατούσας βλάστησης (Tomaselli 1981a). Εξάλλου, η
γεωγραφική και η παλαιογεωγραφική συγγένεια
της Μεσογείου με την Ευρώπη, την Ασία και την
Αφρική, λειτούργησε ώστε να δημιουργηθεί ένα
σύνθετο μωσαϊκό οικοσυστημάτων με πληθώρα
οικοτόνων, που διατηρούν υψηλά ποσοστά βιοποικιλότητας και ενδημισμού, στοιχεία που συνδέονται με την ιστορία και τον πολιτισμό της περιοχής (Pons and Quézel 1985, Quézel et al. 1999).
Η υδατική ανεπάρκεια οδήγησε τις ανθρώπινες
κοινότητες που διαβιούσαν εδώ σε πλήθος τεχνικών εκμετάλλευσης του νερού και στην ανάπτυξη
γεωργικών δραστηριοτήτων σε αντίστοιχες ακραίες συνθήκες (Τσουμής 1985, Quézel et al. 1999).
Η διατήρηση των δασών στις περιοχές αυτές δεν
ήταν αρχικό μέλημα, και η διαπίστωση της αναγκαιότητας αυτής είναι αρκετά σύγχρονη έννοια,
που προέκυψε από τη διαπίστωση του σημαντικού
υδρολογικού ρόλου του δάσους και της μεσογειακής βλάστησης γενικότερα. Κατά συνέπεια, κάθε

προσπάθεια τεχνητής αποκατάστασης θα πρέπει
να διέπεται, στο σύνολο των πρακτικών της, από
τη δυνατότητα της βέλτιστης χρήσης του διαθέσιμου ύδατος υπό το πρίσμα της ανεπάρκειάς του.

Αποκατάσταση καμένων εκτάσεων
με αναδασώσεις
Ο προσδιορισμός των στόχων αποκατάστασης με
αναδασώσεις αλλάζει ανάλογα με το σκοπό και
τις επικρατούσες αντιλήψεις. Παλαιότερα οι αναδασώσεις στόχευαν στην παραγωγή ξύλου, στη
δημιουργία προστατευτικών δασών στα άνω, συνήθως, όρια των πόλεων, στη δημιουργία αλσυλλίων για αισθητικούς σκοπούς, ως δασοκομικός
χειρισμός για τη δημιουργία προδάσους και τη διευκόλυνση, στη συνέχεια, της ανάπτυξης σταθερότερων φυσικών δασών, στην προστασία ευδιάβρωτων εδαφών, στην «εξυγίανση ελωδών εκτάσεων», στη σταθεροποίηση θινών και στη ρύθμιση της απορροής του νερού. Σήμερα, εκτός των
παραπάνω, η αναδάσωση στοχεύει στη γρήγορη
επαναφορά τού διαταραγμένου οικοσυστήματος
μετά από πυρκαγιές, στην εξασφάλιση της δίαιτας και της ποιότητας του νερού, στη βελτίωση
της ποιότητας του περιβάλλοντος και της αναψυχής και στη διατήρηση των διαφόρων ειδών και
των βιοτόπων τους.
Η μέθοδος αυτή τα τελευταία χρόνια εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου, λόγω πολλαπλών πυρκαγιών με μικρά μεσοδιαστήματα ή άλλων αιτίων
ισχυρής υποβάθμισης, εκτιμάται ότι η εξέλιξη προς
ένα καταληκτικό στάδιο θα είναι ιδιαίτερα αργή ή
πρακτικά αδύνατη. Επιπλέον, εφαρμόζεται και σε
κάθε περίπτωση που η τελική μορφή τής φυσικής
αποκατάστασης δεν ικανοποιεί τον δασοπονικό
σκοπό που έχει τεθεί (π.χ. δημιουργία υψηλού τεχνητού δάσους κωνοφόρων ή μεικτού δάσους κωνοφόρων-πλατύφυλλων, ενρητίνωση κ.λπ.).
Η τεχνητή, πάντως, αποκατάσταση στοχεύει γενικώς στη δημιουργία ενός απλούστερου και παραγωγικότερου οικοσυστήματος από αυτό που
υπέστη τη διαταραχή (Aronson et al. 1993), αφού
είναι αδύνατο να υποκαταστήσουμε αυτόματα τις
φυσικές διεργασίες. Συνήθως, οι φυσικές λειτουργίες ενός διαταραγμένου οικοσυστήματος αποκαθίστανται βαθμιαία και σε μεγαλύτερο χρόνο από
εκείνον της τεχνητής, και συντομεύεται αν οι μέθοδοι και οι πρακτικές συντείνουν προς τα φυσικά εξελικτικά στάδια.
Η εφαρμογή των αναδασώσεων είναι δύσκολη σε
ξηροθερμικά περιβάλλοντα και τα αποτελέσματα
δεν είναι ικανοποιητικά, σε πολλές περιπτώσεις
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(Μουλόπουλος 1931, 1965, Μπασιώτης 1949, Χατζηστάθης 1975, Ντάφης κ.ά. 1985, Ντάφης 1986,
Ne’eman and Perevolotsky 2000, Ne’eman and
Trabaud 2000, Bonneh 2000). Όλα τα στάδια της
συλλογής, της μεταφοράς, της αποθήκευσης, της
εκκόκισης, της προφύτρωσης, της παρασκευής βολοφύτων, των υπόλοιπων εργασιών του φυτωρίου, της μεταφοράς στους χώρους φύτευσης, των
ποτισμάτων, των φυτοπροστατευτικών εργασιών,
της αναδασωτικής προσπάθειας και, ακόμη, της
τελικής φροντίδας των φυτεύσεων, έχουν ιδιαίτερη σημασία για την επιτυχία των αναδασώσεων.
Σε κάθε περίπτωση, οι παράγοντες που πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη είναι αρκετά σύνθετοι και
καθοριστικοί για την επιτυχία των αναδασώσεων
και είναι, εν πολλοίς, αφανείς για το ευρύ κοινό.
Η απλή παράθεση και μόνο των σταδίων που πρέπει να ακολουθηθούν από τη συλλογή των σπερμάτων έως την τελική φύτευση κάθε υγιούς φυτού, αντικατοπτρίζει όλες τις δυσκολίες που πρέπει να αντιμετωπισθούν και αποδεικνύει ότι οι
μεγάλες αποτυχίες προφανώς οφείλονται σε ερασιτεχνισμούς. Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να
παρατίθεται η επιστημονικά τεκμηριωμένη άποψη που, σε γενικές γραμμές, θα πρέπει να ακολουθεί τα επιμέρους στάδια των αναδασώσεων και
των αντίστοιχων απαιτήσεων (Χατζηστάθης και
Ντάφης 1989, Τάκος και Μέρου 1995, Κωνσταντινίδου κ.ά. 2003, ISTA 2003, Παϊταρίδου 2003,
2009, Παϊταρίδου κ.ά. 2005).
Οι αναδασωτικές προσπάθειες είναι εξαιρετικά
πολύπλοκες και απαιτούν επιμελημένες μελέτες,
εργασίες εφαρμογής και φροντίδες ώστε να επιτύχουν. Επειδή το κόστος των αναδασώσεων είναι αρκετά υψηλό, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η
επιτυχία τους, και σε περιπτώσεις που η εφαρμογή τους είναι ασύμφορη θα πρέπει να επαφίεται
το έργο της αποκατάστασης στις φυσικές διεργασίες με αυξημένες προστατευτικές δράσεις (Ποϊραζίδης κ.ά. 2011).
Η εφαρμογή των αναδασώσεων αποκτά μεγάλη
σπουδαιότητα στο πλαίσιο εφαρμογής του Πρωτοκόλλου του Κιότο, με δεδομένο ότι δίνεται μεγάλη έμφαση διεθνώς στην αύξηση της δασοκάλυψης και τα δάση θεωρούνται ως «καταβόθρες»
(ή αλλιώς χοάνες, sinks) δέσμευσης του διοξειδίου
του άνθρακα, η αύξηση του οποίου έχει τις γνωστές συνέπειες στην υπερθέρμανση του πλανήτη.
Βέβαια, όταν τίθεται θέμα αποκατάστασης πολλαπλά καμένου μεσογειακού δασικού οικοσυστήματος με μικρά μεσοδιαστήματα των πυρκαγιών, τότε οι αναδασώσεις ίσως είναι μονόδρομος.
Από την άλλη, όμως, πλευρά, σε αρκετές περιπτώσεις, η σκοπιμότητα των αναδασώσεων τίθεται
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υπό αμφισβήτηση. Οι οικολογικοί κίνδυνοι σε περίπτωση χρήσης βαρέων μηχανημάτων για τη διάνοιξη των λάκκων φύτευσης, η προσωρινή, έστω,
αναστάτωση του χώρου και η πιθανή καταστροφή της φυσικής βλάστησης που επανακάμπτει, είναι εμφανείς. Οι επιβλαβείς συνέπειες εστιάζονται στη συμπίεση και στην καταστροφή του πορώδους του εδάφους, στην αύξηση της επιφανειακής απορροής και στην πιθανή διάβρωση (Παπαμίχος 1985). Επίσης, έντονη κριτική έχει δεχθεί
η μέθοδος βαθιάς άροσης κατά μήκος των χωροσταθμικών, με τις μονιμότερες αλλαγές που επιφέρουν στο ανάγλυφο του εδάφους και την καταστροφή και εκτοπισμό ειδών που προϋπήρχαν
στην περιοχή των επεμβάσεων, αν και η μέθοδος
βελτιώνει τις υδρολογικές της συνθήκες.

Αναδασώσεις και βιοποικιλότητα
Τελευταία, σοβαρή κριτική έχει αναπτυχθεί σχετικά με τον κίνδυνο επηρεασμού τής βιοποικιλότητας από την εισαγωγή ειδών και γενετικού υλικού
ξένων ή διάφορων σε σχέση με τα αυτοφυή που
προϋπήρχαν στις προς αναδάσωση περιοχές. Επιπλέον, στη σύγχρονη παγκόσμια βιβλιογραφία κυριαρχεί η ανάγκη για διατήρηση της βιοποικιλότητας, που εδράζεται στις ανησυχίες από τις καταστροφικές επεμβάσεις του ανθρώπου στο περιβάλλον. Στο σύνολο του πλανήτη έχουν γίνει, πέρα
από καταστροφές της φυσικής βλάστησης, και τεράστιες διακινήσεις φυτευτικού υλικού για διάφορες χρήσεις (καλλωπιστικά, σπέρματα για γεωργική καλλιέργεια, αναδασώσεις, γενετικές ή υβριδικές «βελτιώσεις», βιομηχανικές καλλιέργειες
κ.λπ.). Οι χαοτικές καταστάσεις που προέκυψαν
με τη διακίνηση του υλικού αυτού δημιούργησαν,
παράλληλα, άλλα προβλήματα σχετικά με τη διαφυγή φυτικών οργανισμών στο περιβάλλον, τη χωροκατάκτηση και τον εκτοπισμό άλλων ιθαγενών
φυτών. Η διασυνοριακή κίνηση του υλικού αυτού δεν είναι εύκολο να ελεγχθεί. Για το λόγο αυτόν, θεσπίστηκαν διεθνείς και ευρωπαϊκές συνθήκες και οδηγίες (Διεθνής Σύμβαση CITES, Οδηγία
1999/105/ΕΕ). Παράλληλα, η UNEP συνεργάζεται με την ιδιωτική οργάνωση World Conservation
Monitoring Centre (WCMC), ώστε να υπάρχουν
συστηματικές καταγραφές των διακινούμενων
οργανισμών. Επιπλέον, στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα DAISIE (2008), έγινε μια προσπάθεια καταγραφής των αλλόχθονων εισαχθέντων φυτικών
ειδών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκτός των διασυνοριακών κινήσεων, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και στην κίνηση ποικιλιών και εντός των συνόρων των χωρών, ώστε να απειλούνται οι τοπικές ποικιλίες.
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Αποκατάσταση με σπορές
Όπως αναφέρθηκε, οι αναδασώσεις είναι εξαιρετικά δαπανηρές. Σε αρκετές περιπτώσεις προτιμήθηκαν οι απευθείας σπορές, χωρίς, όμως, αξιόλογα αποτελέσματα. Οι αποτυχίες εστιάζονται
στην αδυναμία διάθεσης τόσο μεγάλων ποσοτήτων σπερμάτων, σε αντίθεση με τη φυσική διαδικασία σποράς, με πολλαπλάσια «σπατάλη» σπερμάτων στο χώρο. Απαιτείται, επίσης, κάποια διαδικασία κατεργασίας του εδάφους (απομάκρυνση
της φυλλάδας και αναμόχλευση του εδάφους) που
αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχίας. Για τους παραπάνω λόγους, επινοήθηκε και προτάθηκε η μέθοδος σποράς σε «πινάκια». Η διαδικασία προβλέπει την τοποθέτηση σε μικρό (επιφανειακό)
βάθος σπορομερίδων πέντε ως δέκα σπερμάτων,
με αύξηση της πιθανότητας επιτυχίας φύτρωσης.
Τα αποτελέσματα και αυτής της μεθόδου δεν είναι ικανοποιητικά, αν και δεν έχουν γίνει συστηματικές έρευνες αξιολόγησής της, ώστε να υιοθετηθεί ή να απορριφθεί (Ντάφης κ.ά. 1985).
Για τις πολύ υποβαθμισμένες εκτάσεις της Μεσογείου έχει προταθεί και η άμεση σπορά επικλινών
εκτάσεων με ποώδη φυτά (Bautista et al. 1996)
και, στη συνέχεια, φύτευση δένδρων και θάμνων
που αναβλαστάνουν και συνεισφέρουν σημαντικά
στη δυνατότητα επανάκαμψης του οικοσυστήματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αντίστοιχες προτάσεις υιοθετούν ο Keeley (1986) και οι Ferran et
al. (1991), οι οποίοι προτείνουν, μετά τη σπορά,
τη φύτευση πρώτα κωνοφόρων και στη συνέχεια
πλατύφυλλων ή και των δύο συγχρόνως, με σκοπό
τη δημιουργία ώριμων δασών, κυρίως πλατύφυλλων, που είναι σπάνια στη λεκάνη της Μεσογείου.

Η αποκατάσταση μη πυρόφυλων
οικοσυστημάτων
Τα τελευταία χρόνια, εντοπίζεται μια αύξηση της
συχνότητας των πυρκαγιών σε περιοχές όπου η
βλάστηση δεν είναι συνδεδεμένη και προσαρμοσμένη στο φαινόμενο των πυρκαγιών. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι η απώλεια μεγάλων δασικών εκτάσεων και η ανάπτυξη ενός
έντονου προβληματισμού σχετικά με τη δυνατότητα αποκατάστασης των περιοχών αυτών. Είναι γνωστό ότι δασώδεις περιοχές μεγάλων υψομέτρων που κάηκαν στο παρελθόν δεν κατάφεραν να αποκατασταθούν φυσικά. Κατά την άποψή μας οι περιοχές αυτές δεν αποκαταστάθηκαν
λόγω της έντονης βοσκής που διαδέχθηκε τις πυρκαγιές. Η φύση διαθέτει μηχανισμούς αποκατάστασης με τη διαδικασία σχηματισμού προδασικών φυτοκοινωνιών, ώστε να δημιουργηθεί ευ-

νοϊκό περιβάλλον για την υποδοχή δασικών σχηματισμών. Η διαδικασία, προφανώς, είναι εξαιρετικά αργή, ενδεχόμενα και αποτρεπτική, όταν
στην περιοχή ασκούνται πρόσθετες δραστηριότητες και ιδιαίτερα η βοσκή. Σε περίπτωση άρσης της βόσκησης, σημαντικό ρόλο για τη φυσική αποκατάσταση παίζουν οι άκαυτες νησίδες, η
απόσταση του άκαυτου δάσους και η μορφολογία
της περιοχής. Και στην εν λόγω περίπτωση, τόσο
η γνώση των οικολογικών χαρακτηριστικών και
των μηχανισμών αναγέννησης και διασποράς όσο
και οι διάφορες τεχνικές που αναπτύχθηκαν παραπάνω, μπορούν να δώσουν τις αρμόζουσες, κατά περίπτωση, λύσεις (Politi et al. 2007, Γκανάτσας 2009, Κακούρος 2009, Αριανούτσου 2009,
Ντάφης 2009, Γρηγοριάδης 2009, Vallejo 2009).

Αντί επιλόγου
Στην προσπάθεια συγγραφής του παρόντος, διαπιστώνεται ότι σοβεί χάσμα μεταξύ της επιστημονικής γνώσης και των εφαρμογών που ακολουθούνται στον ελλαδικό χώρο στη διαδικασία αποκατάστασης. Τα σχετικά φτωχά αποτελέσματα από
τις σημερινές προσπάθειες αποκατάστασης, που
σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν
αμελητέα, δεν είναι βέβαιο ότι θα μπορούσαν να
ανατρέψουν αυτήν την εντύπωση, στο πλαίσιο της
κατάστασης που διαμορφώνεται. Η αξιοποίηση
των νεότερων επιστημονικών απόψεων και η χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας βρίσκονται σε διάσταση με τις παραδοσιακές πρακτικές αντιμετώπισης προβλημάτων αποκατάστασης. Ως ένα βαθμό, το γεγονός αυτό οφείλεται στην αδυναμία διασύνδεσης της έρευνας με την πράξη, που δυσχεραίνεται με τις εν γένει οργανωτικές αγκυλώσεις
και δομές του δημοσίου. Επιπλέον, στα αρνητικά
χαρακτηριστικά συγκαταλέγεται η εγκατάλειψη
των αρχικών στόχων των αναδασωτικών προσπαθειών και της αποκατάστασης, γενικότερα, και,
κατά συνέπεια, η ασυνέχεια των προσπαθειών και
η αδυναμία διαδοχής και βελτίωσης των γνώσεων
και των εμπειριών. Διαπιστώνεται, ακόμη, ότι οι
αρχαιότερες πρακτικές κρύβουν μια συσσωρευμένη εμπειρία και η σύγχρονη επιστημονική τεκμηρίωση των μεθόδων θα μπορούσε να βελτιώσει
την αποτελεσματικότητα των έργων αποκατάστασης. Τα σύγχρονα ερευνητικά αποτελέσματα που
σχετίζονται με τους μηχανισμούς φύτρωσης και
αναγέννησης των διαταραγμένων οικοσυστημάτων έχουν βελτιώσει τη γνώση των φυσικών διαδικασιών αποκατάστασης και, προφανώς, δημιουργούν ένα σοβαρό επιστημονικό εργαλείο στην
ιεράρχηση των στόχων, στην αποφυγή λαθών και
στην ορθή αξιολόγηση των πρακτικών και γενικότερων διαχειριστικών μέτρων.

Γ. Καρέτσος κ.ά.: Αποκατάσταση δασικών οικοσυστημάτων
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