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Σε απάντθςθ τθσ επιςτολισ ςασ, για τθν υλοποίθςθ του ζργου «Κακαριςμόσ φοινικόδαςουσ 

Βάι για τθν αντιπυρικι και φυτοχγειονομικι προςταςία του» τθσ Διεφκυνςθσ Δαςϊν 

Λαςικίου (ςχετικά 2 & 3) ςασ γνωρίηουμε τα παρακάτω. 

Το φοινικόδαςοσ ςτο Βάι είναι υγροτοπικι ζκταςθ ςτθν οποίο κυριαρχεί ο οικότοποσ 

προτεραιότθτασ ‘φοινικοδάςθ Phoenix’ (9370*, παράρτθμα Ι τθσ Οδθγίασ 92/43/ΕΕ). 

Περιλαμβάνεται ςτθν εκνικι απογραφι1 με κωδικό GR432405000, ενϊ απογράφθκε από το 

WWF Ελλάσ το 2008, ςτα πλαίςια του προγράμματοσ «Προςταςία των νθςιωτικϊν 

υγρότοπων τθσ Ελλάδασ» με κωδικό KRI001.  

                                                 
1
 Εαιίδεο, Γ.Φ. θαη Α. Μαληδαβέιαο (ζπληνληζηέο έθδνζεο). 1994. Απνγξαθή ησλ ειιεληθψλ πγξνηφπσλ σο 

θπζηθψλ πφξσλ (Πξψηε πξνζέγγηζε). Διιεληθφ Κέληξν Βηνηφπσλ-Υγξνηφπσλ (ΔΚΒΥ). Θέξκε. 587 ζει. 



 

 

Η ςθμαςία και θ αξία του φοινικόδαςουσ ζχει περιγραφεί και αναλυκεί αρκετά και γι’ αυτό 

δεν κα αναφερκοφμε. Θα κζλαμε όμωσ να τονίςουμε πωσ, αντίκετα με ότι αναφζρεται ςτισ 

διάφορεσ μελζτεσ, από τθν ανάλυςθ χριςεων γθσ που ζχει γίνει από το WWF Ελλάσ για το 

χρονικό διάςτθμα 1945 – 2010 δεν προκφπτει καμιά μείωςθ τθσ ζκταςθσ του 

φοινικόδαςουσ, παρά μόνο αυτι που προκλικθκε από τθ διάνοιξθ του οδικοφ δικτφου, 

εντόσ του (Εικόνεσ 1-3). Αντίκετα, θ πυκνότθτα και θ ςυγκόμωςθ των δζντρων αυξικθκε 

ςθμαντικά ςτθν ίδια χρονικι περίοδο, προφανϊσ λόγω τθσ απαγόρευςθσ τθσ βόςκθςθσ2 και 

άλλων ανκρωπογενϊν πιζςεων. 

Το κεςμικό πλαίςιο προςταςίασ τθσ περιοχισ είναι ιδιαίτερα αυςτθρό3 και αςφαλϊσ ζχει 

ςυμβάλει ςτθ μζχρι ςιμερα διατιρθςθ του φοινικόδαςουσ, εφαρμόηεται δε ςτα πλαίςια 

του νόμου 1650/86 και κυρίωσ του 3937/20114 (Διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ και άλλεσ 

διατάξεισ).  

Τα τελευταία χρόνια ζχουν ξοδευτεί αρκετοί εκνικοί και κοινοτικοί πόροι ςτθν εκπόνθςθ 

ςθμαντικϊν μελετϊν για τθ ςυγκεκριμζνθ περιοχι. Ωςτόςο, από αυτζσ τισ μελζτεσ δεν ζχει 

εφαρμοςτεί και άρα κανζνα προτεινόμενο διαχειριςτικό μζτρο προςταςίασ δεν ζχει 

κεςπιςτεί και εφαρμοςτεί. Είναι αξιοςθμείωτο ότι για τθν περιοχι ζχουν εκπονθκεί: 

 Ειδικό Διαχειριςτικό Σχζδιο5  από το Μουςείο Γουλανδρι Φυςικισ Ιςτορίασ / 

Ελλθνικό Κζντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων ςφμφωνα με τισ  διατάξεισ τθσ οδθγίασ 

                                                 
2
 Σεκεηψλνπκε φηη ε βφζθεζε ζηελ πεξηνρή ήηαλ έληνλε θαη πξηλ ηελ εκθάληζε ηνπ αλζξψπνπ θαζψο ζηελ 

Κξήηε ππήξραλ αξθεηά είδε θπηνθάγσλ ζειαζηηθψλ ρσξίο φκσο λα ππάξρνπλ νη ζαξθνθάγνη ζεξεπηέο 

ηνπο. Απηφ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππ’ φςε ζε νπνηνδήπνηε δηαρεηξηζηηθφ ζρέδην εθαξκνζηεί. 

3
Αλαιπηηθφηεξα ην Φνηληθφδαζνο ζην Βάη:  

 Βξίζθεηαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Τόποσ Κοινοηικής Σημαζίας 2000 “Βνξεηναλαηνιηθφ άθξν Κξήηεο: 

Γηνλπζάδεο, Διάζα θαη Φεξζφλεζνο Σίδεξν – Άθξα Μαπξνβνχλη – Βάη – Άθξα Πιάθα θαη Θαιάζζηα 

Εψλε” κε θσδηθφ αξηζκφ GR4320006.  

 Βξίζθεηαη εληφο ησλ νξίσλ ηεο Ζώνης Ειδικής Προζηαζίας γηα ηελ Οξληζνπαλίδα “Βνξεηναλαηνιηθφ Άθξν 

Κξήηεο” κε θσδηθφ αξηζκφ GR4320009  

 Βξίζθεηαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ  Καηαθύγιο Άγριας Ζωής «Βάη» Γήκνπ Ιηάλνπ (ΦΔΚ 800/B/2001) 

 Έρεη ραξαθηεξηζηεί Αιζθηηικό δάζος  (ΠΓ 121/1973 - ΦΔΚ 170/Α/1973) 

 Έρεη ραξαθηεξηζηεί Τοπίο Ιδιαίηεροσ Φσζικού Κάλλοσς (ΦΔΚ 666/Β/23-9-1970 θαη ΦΔΚ 50/Β/10-2-

1982) , θαη 

 Βξίζθεηαη εληφο ηεο Περιοτής Απόλσηης Προζηαζίας ηης Φύζης (Αηζζεηηθφ Γάζνο Βατ, παξαιηαθή δψλε 

θαη  λεζίδεο Διάζα θαη Γξάληεο) ζηα πιαίζηα ηνπ Σρεδίνπ Φσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηθηήο 

Πφιεο Γήκνπ Ιηάλνπ  (ΦΔΚ 498/ΤΑΑΠΘ/2009) 
4 ΦΔΚ 60/Α/31.3.2011 
5
 Πεληαξάθεο, Κ. (ππεχζπλνο ζχληαμεο).1996. Δηδηθφ Γηαρεηξηζηηθφ Σρέδην γηα ηελ πεξηνρή Βνξεηναλαηνιηθφ 

Άθξν Κξήηεο: Γηνλπζάδεο, Διάζα θαη Φεξζφλεζνο Σίδεξν (GR4320006). Μνπζείν Γνπιαλδξή Φπζηθήο 

Ιζηνξίαο – Διιεληθφ Κέληξν Βηνηφπσλ – Υγξνηφπσλ. Θέξκε. 241 ζει. 



 

 

92/43/ΕΟΚ κατά τθν υλοποίθςθ του ζργου LIFE B4-3200/95/831 “Διατιρθςθ και 

διαχείριςθ Περιοχϊν Κοινοτικισ Σθμαςίασ (Οδθγία 92/43/EΟΚ)” 

 Ειδική Περιβαλλοντική Μελζτη από τθν Δ/ςθ Περιβάλλοντοσ του ΥΠΕΧΩΔΕ  το 1998, 

θ οποία επικαιροποιικθκε το 2008, αλλά παραμζνει ακόμα ςτο «ςτάδιο τθσ 

επεξεργαςίασ». Το ίδιο και ςτο Σχζδιο Προεδρικοφ Διατάγματοσ που ζχει 

ετοιμαςτεί ςτα πλαίςια τθσ  ΕΠΜ. Σφμφωνα με αυτό ολόκλθρθ θ λεκάνθ απορροισ 

και ο υγρότοποσ του φοινικόδαςουσ ςτο Βάι αποτελεί «προςτατευόμενθ ηϊνθ» (βλ. 

ςυνθμμζνο) 

 Το ζργο Life – Φφςη (Ν0 Β4-3200/98/443), «Μζτρα διατιρθςθσ για το φοινικόδαςοσ 

του Βάι» που εκπονικθκε τθν διετία 1999-2002 από το Μουςείο Γουλανδρι 

Φυςικισ Ιςτορίασ / Ελλθνικό Κζντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ανάδοχοσ), τθ Διεφκυνςθ 

Δαςϊν Λαςικίου και τθν Ιερά Μονι Τοπλοφ (ςυνεργαηόμενοι φορείσ). Στα πλαίςια 

αυτά υλοποιικθκαν μια ςειρά από δράςεισ6 και ζργα αλλά δεν υλοποιείται θ 

παρακολοφκθςθ. 

 

Το ζργο «Καθαριςμόσ φοινικόδαςουσ Βάι για την αντιπυρική και φυτοχγειονομική 

προςταςία του» (Δ.Δ. Λαςικίου, προχπολογιςμόσ 400.000€) όπωσ τουλάχιςτον φαίνεται 

από τθν ςφντομθ τεχνικι περιγραφι (ςχετικό 3)  δεν ςχετίηεται με το διαχειριςτικό πλαίςιο 

που ζχει προτακεί αλλά οφτε και με τθ διαχείριςθ του φοινικόδαςουσ ωσ οικοςφςτθμα. 

Περιλαμβάνει δυο ομάδεσ δράςεων: 

Ι. Μακροςκοπικό ζλεγχο των φοινικοειδϊν για προςβολζσ από το ρυγχωτό ςκακάρι 

τοποκζτθςθ φερομονικϊν παγίδων, μικροχειρουργικι και χθμικι καταπολζμθςθ των 

προςβεβλθμζνων από το ςκακάρι δζνδρων, ςε μια περιοχι που ορίηεται ςε ακτίνα 20 χλμ 

από το φοινικόδαςοσ. 

ΙΙ.  Συντιρθςθ και βελτίωςθ του οδικοφ δικτφου  που υπάρχει μζςα ςτο φοινικόδαςοσ, 

ςυντιρθςθ και διαμόρφωςθ των τάφρων, απομάκρυνςθ τθσ «ανταγωνιςτικι» βλάςτθςθσ 

ςε ολόκλθρθ τθν ζκταςθ, κλάδεμα και διαμόρφωςθ τθσ κόμθσ των θλικιωμζνων κάμνων και 

«φυτοπροςταςία 13.000 δζνδρων και κάμνων με επάλειψθ ι ψεκαςμό με εγκεκριμζνα 

ςκευάςματα, ςτισ τομζσ των κλαδεφςεων των φοινικόδενδρων». 

                                                 
6
 Τζηανχζε Βαζηιηθή, Ν. Κπθσλίδεο θαη Σ. Νηάθεο. 2002. Οδεγφο δηαρείξηζεο γηα ην θνηληθφδαζνο ηνπ Βάη. 

Διιεληθφ Κέληξν Βηνηφπσλ-Υγξνηφπσλ. Θέξκε. 38 ζει.+ράξηεο + παξαξηήκαηα. 



 

 

Σχετικά με το Ι: Αν και δεν ζχουν επιβεβαιωκεί προςβολζσ φοινίκων του Θεόφραςτου ςτθ 

φφςθ, το κόκκινο ρυγχωτό ςκακάρι είναι μια απειλι. Τα προτεινόμενα ωςτόςο, δεν κα 

ζχουν κανζνα νόθμα εάν δεν εφαρμόηονται ςυνεχϊσ, για πάντα και με επιμζλεια. Κατά 

ςυνζπεια δεν κα λφςουν το πρόβλθμα! Δεδομζνου του τεράςτιου προβλιματοσ 

(περιβαλλοντικοφ, αιςκθτικοφ και οικονομικοφ) που ζχει ιδθ  δθμιουργθκεί, οι ενζργειεσ 

κα πρζπει να είναι κεςμικζσ, αποφαςιςτικζσ και δραςτικζσ. Τζτοιεσ είναι για παράδειγμα θ 

απαγόρευςθ τθσ καλλιζργειασ και φφτευςθσ κανάριου φοίνικα ςε ολόκλθρθ τθν Κριτθ, θ 

ςταδιακι απομάκρυνςι (με πϊλθςθ) των υγειϊν δζνδρων7 από το νθςί και θ ενδεδειγμζνθ 

καταςτροφι των προςβεβλθμζνων, ςε ςυνδυαςμό με τθ διαρκι παρακολοφκθςθ και των 

άλλων φοινικοειδϊν για πικανζσ προςβολζσ. Αυτό κα μειϊςει και μια πολφ ςοβαρι απειλι 

για τον φοίνικα του Θεόφραςτου που είναι ο υβριδιςμόσ. Η αρχι μπορεί να γίνει από το 

Διμο Σθτείασ.  

Σχετικά με το ΙΙ: Οι προτεινόμενεσ ‘δαςοτεχνικζσ’ επεμβάςεισ δεν ςυνάδουν με τθ 

διαχείριςθ ενόσ φυςικοφ οικοςυςτιματοσ (και μάλιςτα μοναδικοφ ςτθν Ελλάδα), αφοφ 

ουςιαςτικά μορφοποιοφν το τοπίο και τθν βλάςτθςθ (ςε βακμό που μπορεί να 

χαρακτθρίςει τισ ςυγκεκριμζνεσ επεμβάςεισ ωσ κθποτεχνικζσ) με κίνδυνο να αλλοιϊςουν 

μια ςειρά από φυςικά χαρακτθριςτικά του οικοςυςτιματοσ. 

Α. Δεν χρειάηεται οδικό δίκτυο 1,5-2 χλμ μια περιοχι 200 ςτεμμάτων (το φοινικόδαςοσ 

καταλαμβάνει μια περιοχι μικουσ  800μ και μζςου πλάτουσ 250μ). Κακϊσ ζγινε εξ αρχισ 

και προτείνεται να καταργθκεί. Στθ κζςθ του, θ διατιρθςθ ενόσ απλοφ μονοπάτιου, 

μζγιςτου πλάτουσ 1,5-2 μ, κα μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί και από μικρά οχιματα για  

ενδεχόμενεσ διαχειριςτικζσ ανάγκεσ τθσ περιοχισ. 

Β. Τα αποςτραγγιςτικά κανάλια ζχουν αλλοιϊςει τθν υδρολογία του υγρότοπου. Θα πρζπει 

να αφεκοφν να φράξουν ϊςτε να μθν τον αποςτραγγίηουν. Άλλωςτε θ αποςτράγγιςθ 

απαγορεφεται από το κεςμικό πλαίςιο, εκτόσ εάν αποδεδειγμζνα εξυπθρετεί κάποιουσ 

διαχειριςτικοφσ ςτόχουσ προςταςίασ.  

Γ. Όλα τα υπόλοιπα φυτά που ςυνυπάρχουν με τουσ φοίνικεσ δεν είναι «ανταγωνιςτικά» 

και δεν πρζπει να «απομακρυνκοφν». Αντίκετα μαηί με τουσ φοίνικεσ8 ςυνιςτοφν τον 

οικότοπο προτεραιότθτασ 9370* θ προςταςία του οποίου αποτζλεςε ζναν από τουσ 

                                                 
7
 Αλαθεξφκαζηε ζε δέλδξα θπησξίσλ αιιά θαη θπηεκέλσλ πνπ πξαθηηθά δελ ειέγρνληαη θπηνυγεηνλνκηθά. Θα 

κπνξνχζαλ λα εμαηξεζνχλ ηζηνξηθνί θνίληθεο θαη θνίληθεο κεγάιεο ειηθίαο πνπ δηαηεξνχληαη ζε κεγάινπο 

αξηζκνχο ζε μελνδνρεηαθέο εγθαηαζηάζεηο, κε ηα απαξαίηεηα θπηνυγεηνλνκηθά κέηξα. 
8
 Τα είδε πνπ ζπλδένληαη κε ηα δάζε ηνπ Phoenix theophrasti είλαη είδε πγξψλ θαη χθπγξσλ πεξηνρψλ φπσο: 

Nerium oleander, Juncus heldreichianus, Scirpoides holoschoenus, Schoenus nigricans, Vitex agnus-castus, 

θαζψο θαη είδε κε κεγαιχηεξν νηθνινγηθφ εχξνο φπσο ηα Pistacia lentiscus, Piptatherum miliaceum, Smilax 

aspera, Myrtus communis θαη Rubus sanctus. 
 



 

 

ςθμαντικότερουσ λόγουσ για τθν κεςμοκζτθςθ τθσ περιοχισ ωσ Τόπου Κοινοτικισ 

Σθμαςίασ. Διάφορεσ επεμβάςεισ ενδεχομζνωσ να χρειαςτοφν (όπωσ για παράδειγμα μικρισ 

ζκταςθσ κακαριςμοί ι ελεγχόμενθ βόςκθςθ κ.ά.) αλλά αυτζσ κα πρζπει να εφαρμοςτοφν 

ςτα πλαίςια εγκεκριμζνου προγράμματοσ διαχείριςθσ και παρακολοφκθςθσ του οικότοπου 

και του είδουσ. 

Δ. Δεν χρειάηεται κλάδεμα και διαμόρφωςθ τθσ κόμθσ των θλικιωμζνων κάμνων. Αντίκετα 

τα θλικιωμζνα δζνδρα και κάμνοι είναι πολφτιμα για τθ βιοποικιλότθτα.  

Ε. Η «φυτοπροςταςία 13.000 (!!) δζνδρων και κάμνων με επάλειψθ ι ψεκαςμό με 

εγκεκριμζνα ςκευάςματα, ςτισ τομζσ των κλαδεφςεων των φοινικόδενδρων» είναι μια 

τεράςτια επζμβαςθ ςε ζνα φυςικό οικοςφςτθμα μόλισ 225 ςτρεμμάτων. Ακοφγεται ωσ θ 

τελευταία λφςθ ςε κάποιο τεκμθριωμζνα αξεπζραςτο πρόβλθμα που απειλεί το 

φοινικόδαςοσ με άμεςθ εξαφάνιςθ. Ωςτόςο δεν γνωρίηουμε να ςυμβαίνει κάτι τζτοιο.  

  

Συνοψίηοντασ, οι προτεινόμενεσ επεμβάςεισ δεν φαίνεται ότι κα λφςουν κανζνα από τα 

προβλιματα που αντιμετωπίηει το ςυγκεκριμζνο είδοσ και το οικοςφςτθμά του, αντίκετα οι 

πραγματικζσ απειλζσ κα εξακολουκιςουν να υπάρχουν ενϊ το οικοςφςτθμα κα 

διαταραχκεί ςθμαντικά. Είναι αναγκαίο να ολοκλθρωκεί επιτζλουσ θ «επεξεργαςία»  τθσ 

Ε.Π.Μ., να κεςμοκετθκεί το Π.Δ, και να εφαρμοςτεί και να παρακολουκείται το 

διαχειριςτικό ςχζδιο. 

  

Παραμζνοντασ ςτθ διάκεςι ςασ για οποιαδιποτε επιπλζον πλθροφορία ι διευκρίνιςθ 
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