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1. Εισαγωγή
Η ιδιαιτερότητα της αντιπυρικής περιόδου του 2016 ήταν η επιµήκυνση της ως
και τα τέλη Νοεµβρίου αλλά και τα σοβαρά περιστατικά δασικών πυρκαγιών
ειδικά στα νησιά (π.χ. Νάξο) τους µήνες Οκτώβριο και Νοέµβριο. Σε αυτό
διαδραµάτισε σηµαντικό ρόλο και η εκτεταµένη περίοδος ξηρασίας κατά τους
καλοκαιρινούς και φθινοπωρινούς µήνες, κυρίως στις περιοχές της ανατολικής
Ελλάδας και των νησιών του Αιγαίου. Οι καιρικές συνθήκες οδήγησαν την
διοίκηση να λάβει επιπλέον µέτρα, παρατείνοντας την περίοδο απαγορεύσεων και
επιφυλακής που ισχύουν για την αντιπυρική προστασία. Η Άνδρος για ακόµη µία
χρονιά, παρουσίασε περισσότερα από 30 συµβάντα δασικών πυρκαγιών, µικρά σε
έκταση, µε εξαίρεση τα δύο που αναλύονται στην παρούσα αναφορά. Όλα όµως
ανεξαιρέτως τα περιστατικά κρίνονται σηµαντικά λόγω της επανάληψης
τους τις τελευταίες δεκαετίες. Οι επαναλαµβανόµενες πυρκαγιές στην Άνδρο
έχουν ως άµεσο αποτέλεσµα την απώλεια σηµαντικού φυσικού κεφαλαίου του
νησιού, τη διάβρωση εδαφών, τη µείωση της βιοποικιλότητας και σε επόµενο
στάδιο την ερηµοποίηση.
Το WWF Ελλάς έχει ήδη πραγµατοποιήσει διάφορες δράσεις που σχετίζονται µε
τις δασικές πυρκαγιές στην Άνδρο. Χαρακτηριστικά αναφέρουµε το πρόγραµµα
ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης «Η φωτιά δεν παίζει... Μην παίζεις µε το
µέλλον της Άνδρου»1 και την αναφορά πυρκαγιών του 2013 στην Άνδρο
(Κορακάκη κ.ά. 2014)2. Σε συνέχεια των παραπάνω η οµάδα του Δασικού
Προγράµµατος του WWF Ελλάς πραγµατοποίησε τον Νοέµβριο 2016 αυτοψία
στις περιοχές Φελλός και Άγ. Πέτρος, που πλήγησαν από πυρκαγιές. Η παρούσα
αναφορά παρουσιάζει τις επιπτώσεις των δύο πυρκαγιών, αναφέρεται στην
κατάσταση των φυσικών οικοσυστηµάτων του νησιού και προτείνει γενικά µέτρα
για τα οποία πρέπει να µεριµνήσουν οι αρµόδιοι φορείς.
Για την εργασία αυτή χρησιµοποιήθηκαν υλικά όπως: GPS, ψηφιακή
φωτογραφική µηχανή, χάρτες που αναπτύχθηκαν µε τη βοήθεια Γεωγραφικών
Συστηµάτων Πληροφοριών (ArcGIS 10.4), η βάση δεδοµένων χρήσεων γης του
Corine Land Cover 2012 καθώς και το όριο της πυρκαγιάς του Φελλού το οποίο
διατέθηκε στο WWF Ελλάς από το Εθνικό Παρατηρητήριο Δασικών Πυρκαγιών
(ΕΠαΔαΠ)3 του εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης του
Τµήµατος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Η ανάλυση στηρίχθηκε σε εικόνα Sentinel-2 (χωρικής
ανάλυσης 10 µέτρων) η οποία είχε ηµεροµηνία λήψης στις 10.07.2016. Το όριο της
πυρκαγιάς του Αγ. Πέτρου προήλθε από την επιτόπια καταγραφή και αποτύπωση
της οµάδας του WWF Ελλάς µε τη βοήθεια GPS και χαρτογραφικού υποβάθρου του
Google Earth 4.

http://www.wwf.gr/areas/forests/andros-fires#
Κορακάκη, Ε., Η. Τζηρίτης και Ν. Καλεβρά. 2014.«Οικολογικός απολογισµός πυρκαγιών του 2013 στην
Άνδρο: Γενικά στοιχεία, επιπτώσεις, προτάσεις.» WWF Ελλάς, Αθήνα.
Διαθέσιµο στο
http://www.wwf.gr/images/pdfs/Oikologikos-apologismos-pyrkagion-Androu.pdf
3 «Εθνικό Παρατηρητήριο Δασικών Πυρκαγιών» ΕΠαΔαΠ Διαθέσιµο στο http://epadap.gr/
4 Λόγω νεφοκάλυψης η διακριτική ικανότητα των διαθέσιµων δορυφορικών εικόνων για τη
συγκεκριµένη καµένη περιοχή δεν επέτρεψε τη χρήση τους.
1

2

3

Η αναφορά αυτή είναι προσβάσιµη5 τόσο στους αρµόδιους φορείς της
Πολιτείας όσο και στο ευρύ κοινό. Με αυτόν τον τρόπο κάθε πολίτης
µπορεί εύκολα να έχει µια εικόνα για τις πληγείσες περιοχές καθώς και τις
γενικότερες προτάσεις µας για την προστασία των οικοσυστηµάτων της
Άνδρου. Οι χάρτες µε τις καµένες εκτάσεις µπορούν επίσης να διευκολύνουν, τόσο
τις αρχές διαχείρισης, όσο και κάθε πολίτη, που θα ήθελε να διαπιστώσει εάν κάποια
ενέργεια ενδέχεται να εντοπίζεται εντός των ορίων των πυρκαγιών και να παραβιάζει
τις προστατευτικές διατάξεις, που επιβάλλονται σε αυτές τις περιοχές.

Εικόνα 1: Τρισδιάστατος εποπτικός χάρτης περιοχής Γαυρίου µε τις δύο πυρκαγιές

5

Στο http://www.wwf.gr/areas/forests/after-fires
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2. Ιστορικό πυρκαγιών
Σύµφωνα µε καταγραφή που έχει γίνει από το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων6, για το σύνολο
της περιοχής της Άνδρου από το 1984 έως το 2015 έχουν πληγεί 154.717
στρ. από δασικές πυρκαγιές. Στα συµβάντα αυτά περιλαµβάνεται το σύνολο των
πυρκαγιών από πολύ µικρές µέχρι αρκετών χιλιάδων στρεµµάτων, καθώς επίσης και
εκτάσεις οι οποίες έχουν επανειληµµένα καεί σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.
Στον παρακάτω χάρτη φαίνεται το σύνολο των δασικών πυρκαγιών της Άνδρου από
το 1984 ως σήµερα, µε το ποσοστό ως προβολή στην επιφάνεια εδάφους του νησιού
να φτάνει το 32%.

Χάρτης 1: Σύνολο πυρκαγιών Άνδρου από το 1984 (ΤΕΙ Ιονίων Νήσων7)

Αδηµοσίευτα δεδοµένα, έρευνα Κ. Ποϊραζίδη/Η. Πέττα, Τµήµα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος/ΤΕΙ
Ιονίων Νήσων
7 Οµοίως µε προηγούµενο
6
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Σύµφωνα µε µελέτη8 (Τσαγκάρη κ.α., 2011) του Ινστιτούτου Μεσογειακών
Δασικών Οικοσυστηµάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων (ΙΜΔΟ & ΤΔΠ)
του ΕΛΓΟ «Δήµητρα» και του WWF Ελλάς, η Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ)
Κυκλάδων κατατάσσεται τελευταία µεταξύ των ΠΕ του γεωγραφικού
διαµερίσµατος των νησιών του Αιγαίου µε βάση τις καµένες εκτάσεις, οι οποίες
αντιστοιχούν στο 6% του διαµερίσµατος και µε βάση τον αριθµό των
περιστατικών, τα οποία αντιστοιχούν στο 9% του διαµερίσµατος. Αξίζει να
σηµειωθεί ότι ως προς τη µέση ένταση καµένης έκτασης (δριµύτητα) η ΠΕ
Κυκλάδων κατέχει την 4η θέση ανάµεσα στις ΠΕ του Αιγαίου. Στην ίδια µελέτη,
αναφέρεται ότι τα περισσότερα περιστατικά και οι περισσότερες καµένες
εκτάσεις (34.563 στρ.) προέρχονται από άγνωστα αίτια. Το κάψιµο βοσκοτόπων
είναι µία συνήθης αιτία και αφορά 55 περιστατικά, ενώ οι εργασίες στο ύπαιθρο
παρουσιάζουν µόλις 14 περιστατικά. Το βραχυκύκλωµα από ηλεκτροφόρα
καλώδια είναι ένα άλλο σηµαντικό αίτιο έναρξης πυρκαγιάς. Συγκεκριµένα, στη
φετινή αντιπυρική περίοδο στα νησιά του Αιγαίου τα κρούσµατα περιστατικών
πυρκαγιών από το συγκεκριµένο αίτιο, σύµφωνα µε τις πρώτες ανεπίσηµες
εκτιµήσεις, ήταν ιδιαίτερα αυξηµένα και χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης, η
οποία µπορεί να οδηγήσει σε χρήσιµα συµπεράσµατα και προτάσεις ως προς τη
συντήρηση του δικτύου διανοµής ενέργειας και τα απαραίτητα µέτρα που πρέπει
να ληφθούν.
Έχοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα των νησιών του Αιγαίου και ιδιαίτερα της
Άνδρου µε την παρατεταµένη διάρκεια υψηλών ανέµων, το έντονο ανάγλυφο
καθώς και το είδος της βλάστησης γίνεται αντιληπτό ότι κάθε περιστατικό πρέπει
να κρίνεται ως σηµαντικό καθώς µπορεί να εξελιχθεί σε καταστροφική πυρκαγιά
µε δυσµενείς επιπτώσεις για το φυσικό περιβάλλον και για τον άνθρωπο.
Αναλυτικό ιστορικό των πυρκαγιών στην Άνδρο παρουσιάζεται στην προηγούµενη
έκθεση του WWF Ελλάς (Κορακάκη κ.ά. 2014)9.

8
9

Δείτε συνοπτικά τη διαδικτυακή βάση Πυροσκόπιο: http://oikoskopio.gr/pyroskopio/
Όπως υποσηµείωση 2.
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3. Στοιχεία Πυρκαγιών 2016
Στην παρούσα αναφορά παρουσιάζονται στοιχεία για δύο πυρκαγιές της
αντιπυρικής περιόδου 2016 στη περιοχή του Φελλού και του Αγ. Πέτρου. Η
δασική πυρκαγιά του Φελλού (όρος Χάρακα), που ξέσπασε στις 8 Ιουλίου, αφορά
µία έκταση 2.714 στρ.
κυρίως φρυγανικής και µακκίας βλάστησης, ενώ
περικλείονται και ιδιοκτησίες µε κτίσµατα και καλλιέργειες. Μέρος της
έκτασης είχε ξανακαεί από φωτιές το 1999, 2005 και 2006. Η πυρκαγιά
εκκίνησε από άγνωστα αίτια.
Η φωτιά του Αγ. Πέτρου εκδηλώθηκε στις 18 Οκτωβρίου και εξαπλώθηκε
γρήγορα καίγοντας 1.801 στρ. φρυγανικής έκτασης και καλλιεργειών. Η πυρκαγιά
προκλήθηκε από λανθασµένο χειρισµό µελισσοκόµου, ο οποίος και παραδόθηκε
στις αρχές.
Από τις πυρκαγιές δεν υπήρξαν σοβαρές υλικές ζηµιές σε οικίες, ενώ
καταγράφηκαν καταστροφές σε αγροτικό και κτηνοτροφικό κεφάλαιο. Στο βόρειο
τµήµα της φωτιάς του Φελλού πλησίον της θέσης Βασαµιά, εντοπίστηκαν καµένα
υπολείµµατα κτηνοτροφικών ζώων.

Εικόνα 2: Καταστροφές κτηνοτροφικού κεφαλαίου
στον Φελλό (©WWF Ελλάς / Στέφανος Δόσης).

3.1. Χαρακτηριστικά περιοχών που επλήγησαν
Το τοπογραφικό ανάγλυφο της Άνδρου είναι σχετικά έντονο µε αρκετές
λοφώδεις και ηµι-ορεινές εκτάσεις. Στην περιοχή του Φελλού η καµένη περιοχή

7

ξεκινάει από το όριο της θάλασσας και φτάνει µέχρι το υψόµετρο των 220µ. Οι
κλίσεις είναι από ήπιες έως µέτριες (20-30%).
Στην περιοχή του Αγ. Πέτρου οι κλίσεις είναι πολύ πιο έντονες, επικρατούν
κλίσεις 30-40% ενώ σε σηµεία εντοπίζονται και κλίσεις >50%. Το µέγιστο
υψόµετρο στο οποίο επεκτάθηκε η φωτιά είναι τα 300µ. ενώ και σε αυτή την
περίπτωση το µέτωπο έφτασε µέχρι το όριο της θάλασσας.

Χάρτης 2: Χάρτης ισοϋψών στη περιοχή Γαυρίου και όρια των πυρκαγιών

3.2.

Βασικές καλύψεις γης που επηρεάστηκαν από τις φωτιές

Οι βασικοί τύποι κάλυψης γης για τις δύο συγκεκριµένες πυρκαγιές, σύµφωνα
µε τις καλύψεις γης του Corine Land Cover 201210 φαίνονται στον παρακάτω
χάρτη 3. Εντός του περιγράµµατος των καµένων εκτάσεων το µεγαλύτερο τµήµα
της έκτασης καλύπτεται από θαµνώνες αειφύλλων πλατυφύλλων ενώ το επόµενο
10

Corine Land Cover 2012. Διαθέσιµο http://www.ktimatologio.gr/forestmaps/Pages/xrisis-gis.aspx
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µεγαλύτερο ποσοστό καλύπτεται από φρύγανα, αγροτικές περιοχές ή
βοσκότοπους. Από την αυτοψία που πραγµατοποιήθηκε στο πεδίο και τις
εµπειρικές παρατηρήσεις, εντοπίστηκε ότι το ποσοστό των φρυγανικών εκτάσεων
(χαµηλής βλάστησης) είναι σχετικά µεγαλύτερο των αειφύλλων πλατυφύλλων,
ενώ σε πολλές περιπτώσεις τα είδη βλάστησης αυτών το δύο τύπων
δηµιουργούσαν µεικτές εκτάσεις.
Εντός της πυρκαγιάς του Φελλού βρίσκεται µεγάλος αριθµός ιδιοκτησιών µε
παραθεριστικές οικίες.
Σηµαντικό είναι να αναφερθεί η εκτενής παρουσία αναβαθµίδων (αιµασιές), οι
οποίες δεν καλλιεργούνται εδώ και πολλές δεκαετίες και φέρουν πια δασική
βλάστηση.
Περαιτέρω ανάλυση των καλύψεων γης σε βάθος χρόνου γίνεται στην αναφορά
του WWF Ελλάς για τις πυρκαγιές του 2013 όπως και στη διαχρονική
χαρτογράφηση των αλλαγών στις καλύψεις γης 1987-2007 που έγινε µε ανάλυση
και σύγκριση δορυφορικών εικόνων συνεργασία του WWF Ελλάς και του ΑΠΘ
(Λιαρίκος κ.α., 2012) 11 .

Χάρτης 3: Χρήσεις γης Corine Land Cover

11

Λιαρίκος, Κ., Μαραγκού, Π., & Παπαγιάννης Θ., 2012. Η Ελλάδα τότε και τώρα: Διαχρονική
χαρτογράφηση των καλύψεων γης, 1987-2007
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Εικόνα 6: Ξηρολιθιά ως αντιπυρικό µέσο Αγ. Πέτρος(©WWF Ελλάς / Στέφανος Δόσης)

3.3.

Βλάστηση και µεταπυρική εξέλιξη

Οι δύο περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές, λόγω της
κοντινής τους απόστασης φέρουν παρόµοια βλάστηση µε επικρατέστερα τα
φρυγανικά είδη. Τα αείφυλλα πλατύφυλλα έχουν και αυτά σηµαντική παρουσία
ιδιαίτερα στη περιοχή του Φελλού µε κυρίαρχα είδη το πουρνάρι (Quercus
coccifera), την αγριελιά (Olea sylvestris), σχίνο (Pistacia lentiscus), γκορτσιά
(Pyrus amygdaliformis). Κατά τόπους και συγκεκριµένα σε µικρές ρεµατιές
εντοπίστηκαν είδη όπως η λιγαριά (Vitex agnus-castus), πικροδάφνη (Nerium
oleander) και η συκιά (Ficus carica). Στα φρυγανικά είδη εντοπίστηκαν η
ασφάκα (Phlomis fruticosa), αφάνες (Sarcopoterium spinosum), αστοιβή
(Genista acanthoclada), ασπάλαθος (Calicotome villosa), θυµάρι (Thymus
vulgaris).
Τα είδη των φρυγανικών οικοσυστηµάτων και αειφύλλων πλατυφύλλων
έχουν καλή προσαρµοστικότητα µετά τις πυρκαγιές, διαθέτουν µεταπυρικούς
µηχανισµούς
αναγέννησης
(πρεµνοβλαστήσεις,
ριζοβλαστήσεις,
σκληροπεριβληµατικά σπέρµατα, µόνιµες εδαφικές τράπεζες) (Arianoutsou
1998). Έτσι αναµένεται ότι κατά τη νέα αυξητική περίοδο τα φυτά αυτά θα
ανταποκριθούν και θα αναβλαστήσουν. Προϋπόθεση βέβαια είναι η ύπαρξη
ευνοϊκών συνθηκών, η συγκράτηση του εδάφους και η προστασία από
έκπλυση του, λόγω βροχών κατά το φθινόπωρο και το χειµώνα. Στη
συγκεκριµένη περίπτωση η ύπαρξη αναβαθµίδων ευνοεί στην προστασία του
εδαφικού κεφαλαίου και στην αποτροπή µεγάλης υδατοαπορροής.
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Εικόνα 3: Αναβλάστηση σχίνου 4 µήνες µετά την πυρκαγιά στον Φελλό (©WWF Ελλάς /
Στέφανος Δόσης).

Ωστόσο, πολλές φορές η πορεία αυτή της µεταπυρικής εξέλιξης της παραπάνω
βλάστησης ανακόπτεται από διάφορους παράγοντες και ακολουθεί µία
γενικότερη υποβάθµιση του οικοσυστήµατος. Η βόσκηση µετά την πυρκαγιά
αποτελεί ένα σοβαρό κίνδυνο που µπορεί να έχει δυσµενή αποτελέσµατα στη
φυσική αποκατάσταση. Στην παρακάτω εικόνα, φαίνεται η εξέλιξη της βλάστησης
στην περιοχή του Άνω Άγ. Πέτρου (Γίδες) µετά την πυρκαγιά του 2013, όπου
γίνονται αντιληπτά τα σηµάδια της υποβάθµισης, αφού τρία χρόνια µετά τη
φωτιά, δεν εντοπίζεται κανένα είδος αείφυλλων πλατύφυλλων. Επιπλέον µεγάλα
τµήµατα της καµένης έκτασης περιβάλλονται πλέον από είδη δηλωτικά της
υποβάθµισης µετά από αλλεπάλληλες πυρκαγιές όπως το γαϊδουράγκαθο
(Silybum marianum). Από τα παραπάνω συµπεραίνουµε µια σταδιακή
υποβάθµιση της βλάστησης εξαιτίας των διαδοχικών πυρκαγιών και της
ανεξέλεγκτης βόσκησης. Αυτό είναι ένα µικρό αλλά χαρακτηριστικό δείγµα της
κατάστασης που επικρατεί σε µεγάλο µέρος του νησιού. Η βόσκηση λοιπόν δεν
αποτελεί µόνο ένα από τα κύρια αίτια έναρξης πυρκαγιάς αλλά επηρεάζει
καθοριστικά και την ανάκαµψη των δασικών οικοσυστηµάτων του νησιού.
Εποµένως είναι επιτακτική η ανάγκη λήψης µέτρων για τον έλεγχο και την
αειφορική διαχείρισης της βόσκησης πριν αλλά και µετά τις πυρκαγιές.
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Εικόνα 4: Κατάσταση βλάστησης, Γίδες, Νοέµβριος 2016. (©WWF Ελλάς / Στέφανος Δόσης)

Εικόνα 5: Βόσκηση στην καµένη περιοχή Γίδες, αµέσως µετά την πυρκαγιά Νοέµβριος 2013
(©WWF Ελλάς / Ηλίας Τζηρίτης)

Σύµφωνα µε την Εθνική Επιτροπή κατά της Ερηµοποίησης (Γιάσσογλου κ.α.,
2000), η Άνδρος, όπως και τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου, εντάσσεται στις
περιοχές που αντιµετωπίζουν σηµαντικό κίνδυνο ερηµοποίησης. Οι επιπτώσεις
µπορεί να είναι µη αναστρέψιµες τόσο σε περιβαλλοντικό όσο και σε κοινωνικό
και οικονοµικό επίπεδο. Η υποβάθµιση της βλάστησης σε συνδυασµό µε την
αιολική διάβρωση των εδαφών -λόγω των ισχυρών ανέµων που πνέουν στο
Αιγαίο- συνεπάγεται την απώλεια της βιοποικιλότητας και τη µείωση της
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παραγωγικότητας των εδαφών, µε επιπτώσεις στη διαθεσιµότητα του νερού και
στην αύξηση της συχνότητας πληµµυρικών φαινοµένων (Κορακάκη κ.α., 2014).

3.4.
Σχέση των καµένων εκτάσεων µε προστατευόµενες
περιοχές
Οι δύο περιοχές που πληγήκαν από τις πυρκαγιές του 2016 βρίσκονται εκτός του
ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου Natura 200012 και συγκεκριµένα της
Ζώνης Ειδικής Προστασίας - Άνδρος: Κεντρικό και νότιο τµήµα, γύρω νησίδες και
παράκτια Θαλάσσια Ζώνη (GR4220028) και του Τόπου Κοινοτικής Σηµασίας Όρµος Βιτάλι και Κεντρικός Ορεινός Όγκος (GR4220001). Όµως η πυρκαγιά του
Φελλού εκδηλώθηκε εντός του Καταφύγιου Άγριας Ζωής Όρος Χάρακας (ΚΑΖ
422/ΦΕΚ 600/ 30-4-76) το οποίο και έπληξε σηµαντικά καθώς από τα 4.793 στρ.
του καταφυγίου καταστράφηκαν τα 2.714 στρ. δηλαδή ποσοστό ….

Χάρτης 4: Σχέση προστατευόµενων περιοχών µε όρια πυρκαγιών

4. Γενικά µέτρα – Προτάσεις διαχείρισης
Λόγω των τύπων οικοσυστηµάτων που συναντούµε στην Άνδρο και άλλων
περιβαλλοντικών και τεχνικών περιορισµών δεν µπορούµε να µιλάµε για άµεσες
δράσεις αποκατάστασης της δασικής βλάστησης όπως π.χ. αναδασώσεις,
αντιδιαβρωτικά έργα. Θα πρέπει µε έµµεσες δράσεις διαχείρισης των δασικών
εκτάσεων να υποβοηθήσουµε τα δασικά οικοσυστήµατα να ανακάµψουν,
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επαναφέροντας τις οικοσυστηµικές τους λειτουργίες και αποτρέποντας τα
ενδεχόµενα διάβρωσης και ερηµοποίησης. Τα µέτρα αυτά θα πρέπει να ρυθµίζουν
παραγωγικές δραστηριότητες και αφορούν τη γενικότερη πολιτική διαχείρισης της
υπαίθρου που πρέπει να ακολουθηθεί στην Άνδρο. Τα µέτρα χωρίζονται σε δύο
κατηγορίες, τα βραχυπρόθεσµα και τα µακροπρόθεσµα:
Βραχυπρόθεσµα µέτρα
Μέτρα για τα οποία πρέπει να ληφθούν άµεσα πολιτικές αποφάσεις και να
προχωρήσουν άµεσα σε τοπικό επίπεδο προκειµένου να βρουν λύση µερικά από τα
χρόνια προβλήµατα που σχετίζονται µε τις πυρκαγιές της Άνδρου.
•

Λίγα πράγµατα µπορούν να πραγµατοποιηθούν χωρίς την κατάλληλη
στελέχωση των τοπικών υπηρεσιών σε ανθρώπινο δυναµικό, η οποία
αποτελεί µονόδροµο. Το Δασονοµείο Άνδρου αριθµεί έναν υπάλληλο
(επιστηµονικό προσωπικό), γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη και
προβληµατική την αποτελεσµατική φύλαξη και διαχείριση της υπαίθρου.
Επίσης ο Δήµος Άνδρου θα πρέπει να ενισχυθεί µε προσωπικό γεωτεχνικής
κατεύθυνσης, το οποίο θα αναλάβει αντίστοιχες πρωτοβουλίες αειφορικής
διαχείρισης της πρωτογενούς παραγωγής του νησιού.

•

Σύνταξη και εφαρµογή τοπικού σχεδίου δράσης δασικών
πυρκαγιών13 από το Πυροσβεστικό Κλιµάκιο Άνδρου, το Δασονοµείο
Άνδρου, το Δήµο Άνδρου και τον ΣΕΔΑ. Το Σχέδιο Δράσης Δασικών
Πυρκαγιών είναι ο οδικός χάρτης των ενεργειών που στοχεύουν στη µείωση
του κινδύνου δασικής πυρκαγιάς στα πλαίσια των δυνατοτήτων ενός
Δήµου.

•

Αποτύπωση των τύπων κάλυψης βλάστησης του νησιού και της
φυσικής αποκατάστασης µετά από τις πυρκαγιές, προκειµένου να
καταγραφεί και να αξιολογηθεί η κατάσταση και η δυναµική των φυσικών
οικοσυστηµάτων. Παράλληλα θα πρέπει να αποτυπωθούν οι κτηνοτροφικές
εκµεταλλεύσεις (χωρικά και ποσοτικά) για να αναγνωριστούν περιοχές
προστριβών ανάµεσα στη διατήρηση της δυναµικής του φυσικού
περιβάλλοντος και των κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων. Αυτό θα αποτελέσει
ένα σηµαντικό εργαλείο των αρµόδιων υπηρεσιών προκειµένου να λάβουν
αποφάσεις για την αποκατάσταση των οικοσυστηµάτων, αλλά και την
ορθολογική διαχείριση των εκµεταλλεύσεων.

•

Συγκρότηση της Επιτροπής βόσκησης και ανεπιτήρητων ζώων βάσει
του άρθρου 17 του ν. 4056/2012. Η συγκρότηση της επιτροπής
πραγµατοποιείται µε απόφαση Δηµάρχου. Σκοπό έχει την αναγνώριση,
συλλογή και θανάτωση των ανεπιτήρητων ζώων. Έµφαση πρέπει να δοθεί
στην αποτροπή βόσκησης των εκτάσεων που κηρύσσονται αναδασωτέες,
καθώς όπως έχει παρατηρηθεί ότι η απαγόρευση βόσκησης σε αυτές δεν
εφαρµόζεται στην πράξη.

Ως πρότυπα µπορούν να χρησιµοποιηθούν αντίστοιχα σχέδια όπως παρουσιάζονται στο LIFE
Forestcities http://gr.forestcities.gr/
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•

Ενηµέρωση των κτηνοτρόφων για το καθεστώς που διέπει τις
αναδασωτέες εκτάσεις, για τις κυρώσεις από την άσκηση παράνοµης
δραστηριότητας σε αυτές, καθώς και για τις µακροπρόθεσµες συνέπειες των
αλλεπάλληλων δασικών πυρκαγιών στη βλάστηση και το έδαφος, οι οποίες θα
πλήξουν και τη δραστηριότητα τους σε βάθος χρόνου. Τα παραπάνω πρεπει
όµως να πραγµατοποιηθούν συνδυαστικά µε ενέργειες στήριξης και
ενηµέρωσης των κτηνοτρόφων στην πράξη από τις τοπικές υπηρεσίες, τόσο
όσο αφορά την οργάνωση της παραγωγής αλλά και την διάθεση προϊόντων.
Στην ανοιχτή συζήτηση για την κτηνοτροφία και το περιβάλλον που
διοργάνωσε το WWF Ελλάς τον Νοέµβριο 2016 στο νησί14 κατέδειξε σοβαρά
ελλείµµατα στην επικοινωνία και αλληλοενηµέρωση των παραγωγών µε τους
αρµόδιους φορείς, ακόµα και σε θέµατα που αφορούν αποκλειστικά την
παραγωγή. Υπάρχει ανάγκη συνεχούς επικοινωνίας και λήψης µέτρων
ενίσχυσης του εισοδήµατος και διάθεσης των προϊόντων.

•

Ίδρυση γραφείου Πολιτικής Προστασίας στο Δήµο Άνδρου, βάσει του
άρθρου 13 του Ν. 3013/2002, προκειµένου να συνταχθούν και εφαρµοστούν
σχεδία πυροπροστασίας και άλλων φυσικών καταστροφών. Να οριστεί το
Συντονιστικό Τοπικό Όργανο για την αντιµετώπιση όλων των ζητηµάτων που
άπτονται σε φυσικές καταστροφές και να εξετάζει την πρόοδο συγκεκριµένων
µέτρων και αποφάσεων.

•

Συνέχιση των δράσεων ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των
κατοίκων, επισκεπτών αλλά και ειδικών οµάδων πληθυσµού του νησιού για
τις επιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών στο περιβάλλον του νησιού. Κατά την
αντιπυρική περίοδο 2016 πραγµατοποιήθηκαν ποικίλες δράσεις ενηµέρωσης
µέσω µιας συµµαχίας του WWF Ελλάς και µιας συµµαχίας τοπικών φορέων15
οι οποίες θα πρέπει να συνεχιστούν ώστε να επιτευχθεί στο µέλλον το
επιθυµητό αποτέλεσµα, η καθοριστική µείωση των περιστατικών πυρκαγιάς
από αµέλεια.

Μακροπρόθεσµα µέτρα
•
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Εκπόνηση ειδικής λιβαδοπονικής µελέτης βοσκοϊκανότητας και
υιοθέτηση στοχευµένων µέτρων για την αναβάθµιση των βοσκοτόπων του
νησιού και την ορθολογική και αειφόρο ανάπτυξη της κτηνοτροφίας στην
Άνδρο. Προκειµένου να αντιµετωπιστεί το θέµα των πυρκαγιών (οι οποίες
χρησιµοποιούνται ως και σήµερα αν και παράνοµα ως εργαλείο διαχείρισης
της βλάστησης), της υπερβόσκησης και της επικείµενης διάβρωσης είναι
σηµαντικό, παράλληλα µε την ανάληψη όποιων κατασταλτικών ενεργειών
(όπως αποµάκρυνση αδέσποτων γιδοπροβάτων, εποπτεία για παράνοµη
βόσκηση), να δοθούν λύσεις στους κτηνοτρόφους ώστε να εξασφαλίσουν
καλούς και βιώσιµους βοσκότοπους. Εξάλλου, η ύπαρξη διαχειριστικού
σχεδίου για την άσκηση βόσκησης (το οποίο θα περιλαµβάνει και µελέτη

Δείτε περισσότερα στο http://www.wwf.gr/blog/1885-2016-11-28-10-19-49

Δείτε περισσότερα http://www.wwf.gr/areas/forests/andros-fires
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βοσκοϊκανότητας) θα αποτελεί σύντοµα και νοµική υποχρέωση βάσει του ν.
4264/2014.
•

Κατάρτιση µητρώου κτηνοτρόφων, αποσαφήνιση των ιδιοκτησιώνεκµεταλλεύσεων, ενδελεχής εξέταση του συστήµατος επιδοτήσεων και
σύνδεση του µε το θέµα των δασικών πυρκαγιών.

•

Άµεση ολοκλήρωση της κτηµατογράφησης, της κατάρτισης και της
κύρωσης των δασικών χαρτών, τα οποία αποτελούν απαραίτητα εργαλεία
για τη σύγχρονη διαχείριση του χώρου και των δραστηριοτήτων.

•

Ενέργειες για την κήρυξη και των φρυγανικών οικοσυστηµάτων ως
δασωτέων, εν τη έννοια των αναδασωτέων, σε περίπτωση καταστροφής
τους, όπως προβλέπει ο νόµος (ν. 4280/2014).

•

Εφαρµογή των προτεινόµενων διαχειριστικών µέτρων για την
προστατευόµενη περιοχή του οικολογικού δικτύου NATURA 2000 (Ζώνη
Ειδικής Προστασίας – ΖΕΠ) της Άνδρου που θα παραχθούν στο πλαίσιο του
προγράµµατος Life+ Andros. Τα µέτρα αυτά θα συµβάλλουν στην διατήρηση
πολύτιµων οικοσυστηµάτων. Επίσης θα υπάρξει δυνατότητα χρηµατοδότησης
συγκεκριµένων δράσεων πρόληψης που θα συµβάλλουν στην προστασία
συγκεκριµένων περιοχών και οικοτόπων.

•

Προώθηση δράσεων εναλλακτικής τουριστικής ανάπτυξης (π.χ.
πεζοπορικός τουρισµός) και σύνδεση τους µε τον πρωτογενή τοµέα για την
παραγωγή και διάθεση προϊόντων προκειµένου να υπάρξει ενίσχυση
εισοδήµατος για τους παραγωγούς. Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθούν
κακές πρακτικές και θα υπάρξει σύνδεση µεταξύ φυσικού περιβάλλοντος,
τουρισµού και παραγωγής.

Το θέµα των δασικών πυρκαγιών και της ορθολογικής διαχείρισης του φυσικού
χώρου της Άνδρου είναι πλέον επιτακτικά ζητήµατα που αναζητούν άµεσα λύση
και ανάληψη πρωτοβουλιών από τους τοπικούς φορείς διοίκησης. Η
συντονισµένη υλοποίηση των προτεινόµενων µέτρων απαιτεί την
ανάληψη πρωτοβουλίας από ένα φορέα, όπως για παράδειγµα ο Δήµος,
ο οποίος θα αναλάβει να ιδρύσει και να συντονίσει οµάδα
εργασίας/επιτροπή που θα απαρτίζεται από φορείς της Πολιτείας
σχετικούς µε τις δασικές πυρκαγιές, τη διαχείριση φυσικών
οικοσυστηµάτων και των παραγωγικών δραστηριοτήτων. Το έργο της
οµάδας εργασίας θα µπορούσε να περιλαµβάνει την αξιολόγηση και ιεράρχηση
των προτεινόµενων µέτρων, την προώθησή τους στις αρµόδιες υπηρεσίες και την
ανάληψη πρωτοβουλίας σύνταξης σχεδίου δράσης, σε συνεργασία πάντα µε τους
αρµόδιους φορείς και υπηρεσίες, προκειµένου να δροµολογηθεί η υλοποίηση των
προτεινόµενων µέτρων.
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5. Συµπεράσµατα
Οι φορείς, η διοίκηση και οι ενεργοί πολίτες της Άνδρου πρέπει να καθίσουν στο ίδιο
τραπέζι και να αποφασίσουν για το µέλλον του νησιού τους. Τα µέτρα που
προτείνουµε στο Κεφ. 4, έχουν προταθεί πολλάκις όχι µόνο από το WWF Ελλάς αλλά
και από αρµόδιους φορείς όπως η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Κυκλάδων και η
Δασική Υπηρεσια. Επίσης είναι στην πλειοψηφία τους κοινά αποδεκτά µέτρα όπως
προκύπτει από συνεργασίες και συνοµιλίες µε στελέχη της διοίκησης. Παρόλα αυτά
καµιά πρωτοβουλία δεν έχει αναληφθεί ως σήµερα για τον σχεδιασµό και την
εφαρµογή τους καθώς πρέπει να ληφθούν γενναίες πολιτικές αποφάσεις χωρίς να
υπολογίζεται το αντίστοιχο κόστος. Στο σχεδιασµό και στις προτεραιότητες που θα
τεθούν, πρωταρχικό ρόλο πρέπει να έχει το φυσικό περιβάλλον και το τοπίο του
νησιού. Ιδιαίτερη µέριµνα και προσοχή πρέπει να δοθεί στις περιοχές που έχουν
επανειληµµένα πηγεί από δασικές πυρκαγιές, όπως γίνεται φανερό από τις
διπλοκαµένες και τριπλοκαµένες εκτάσεις και τη συνεχή υποβάθµιση της δυναµικής
τους. Η προστασία αυτών ιδιαίτερα των περιοχών κρίνεται επιτακτική και πρέπει να
έχει εξέχουσα θέση στο γενικότερο σχεδιασµό της ανάπτυξης της Άνδρου.
Για την επιτυχία όµως όλων των µέτρων που προτείνονται παραπάνω πρέπει να
υπάρξει συµφωνία και σύµπνοια µεταξύ όλων των ενδιαφεροµένων φορέων,
διοίκησης, επαγγελµατιών, σωµατείων, ενεργών πολιτών, κ.ά. οι οποίοι θα
κατανοήσουν την ανάγκη, θα υιοθετήσουν, θα εφαρµόσουν και θα κοινωνήσουν τα
απαραίτητα µέτρα και τον συνολικό σχεδιασµό. Η Άνδρος έχει αποδείξει ότι διαθέτει
ανθρώπους που ενδιαφέρονται για το νησί τους, είναι λοιπόν σηµαντικό µαζί µε τη
βοήθεια ειδικών επιστηµόνων, της πολιτείας και συγκεκριµένων εργαλείων να
ξεκινήσει άµεσα η υλοποίηση όλων των συµφωνηθέντων.
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Η αποστολή του WWF Ελλάς
είναι να διατηρήσει την πλούσια βιοποικιλότητα της Ελλάδας ως αναπόσπαστο στοιχείο
της Μεσογείου και να παρεμποδίσει – και
μακροπρόθεσμα να αντιστρέψει – την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, με στόχο την
αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης.
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