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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η προζηαζία ηων δαζών ζηις προηεραιόηηηες
ηης Αποκενηρωμένης Διοίκηζης
Με αθνξκή ηελ Παγθφζκηα εκέξα Δαζνπνλίαο, ζήκεξα, 21ε

Μαξηίνπ,

αλαθνηλψλεηαη φηη νη αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δαζψλ ηεο
Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ-Δπη. Ειιάδαο & Ινλίνπ, κέζα ζην 2012,
παξνπζίαζαλ ζεκαληηθφ έξγν ζηνλ αγψλα θαηά ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο δαζηθψλ
πξντφλησλ, αθνχ, ζηνπο 12 λνκνχο ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο ππέβαιαλ 565 μηνύζειρ
και καηάζσεζαν 2.413 ηόνοςρ ξύλα, 144 οσήμαηα (θοπηηγά, αγποηικά οσήμαηα,
ηπακηέπ, Ι.Φ. αςηοκίνηηα) και μεγάλο απιθμό επγαλείων.
Επηζεκαίλεηαη

φηη γηα ην ηξέρνλ έηνο ζα ππάξμεη αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο ησλ

ηαθηηθψλ πεξηπνιηψλ θαη εληαηηθνπνίεζε ησλ ειέγρσλ απφ πιεπξάο ησλ δαζηθψλ

ππεξεζηψλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο, κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε
αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ιαζξνυινηνκίαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ δαζψλ
καο.
Σα δάζε εθηφο απφ ηελ πξνζθνξά μπιείαο θαη άιισλ αγαζψλ, πξνζθέξνπλ
αλεθηίκεηεο σθέιεηεο ζηνλ άλζξσπν θαη δηαδξακαηίδνπλ έλα πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν
ζηε δηαηήξεζε ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο θαη βηνπνηθηιφηεηαο ζηνλ πιαλήηε.
Παξάγνπλ ζεκαληηθέο πνζφηεηεο μχινπ θαη βηνκάδαο, ελψ πξνζθέξνπλ
πνηθηιία δαζηθψλ πξντφλησλ πνπ αμηνπνηνχληαη ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο.
Ο πδξνινγηθφο ηνπο ξφινο είλαη ζεκαληηθφηαηνο αθνχ εμαζθαιίδνπλ ηελ παξαγσγή
ηεξάζηησλ πνζνηήησλ λεξνχ άξηζηεο πνηφηεηαο.
Σα δάζε ηεο Ειιάδαο είλαη ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο θπζηθά δάζε κε ηδηαίηεξε
νηθνινγηθή, αηζζεηηθή θαη νηθνλνκηθή αμία. Μεγάιν κέξνο απηψλ (δάζε νμηάο, δξπφο,
αξηάο, κηθηά θαη παξαπνηάκηα) αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ αξρέγνλσλ δαζψλ θαη
σο εθ ηνχηνπ ην ελδηαθέξνλ ηνπο μεθεχγεη ησλ νξίσλ ηεο ρψξαο καο. Είλαη δειαδή
ζεκαληηθά ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε επξσπατθφ θαη παγθφζκην επίπεδν.
ε πνιιέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο καο θχνληαη ζεκαληηθά θαη ζπάληα είδε , ηα
νπνία ζε κίμε ζρεκαηίδνπλ έλαλ κνλαδηθφ νηθφηνπν, ζπάλην γηα ηα Ειιεληθά θαη
επξσπατθά δεδνκέλα.
Η κεηαηξνπή δαζηθήο γεο ζε γεσξγηθή , ε ππεξβφζθεζε, νη ππξθαγηέο, ε κε
αεηθφξνο εθκεηάιιεπζε ησλ δαζψλ, νη κε νξζνινγηθέο δηαρεηξηζηηθέο πξαθηηθέο θαη ε
δεκηνπξγία λέσλ ηάζεσλ νηθηζηηθήο αλάπηπμεο, απνηεινχλ ηηο πην θνηλέο αηηίεο
απψιεηαο δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, κηαο απψιεηαο πνπ ζήκεξα αλέξρεηαη ζηα 350
ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα ηελ εκέξα παγθφζκηα.
ήκεξα, δπζηπρψο βξηζθφκαζηε ζε κηα θξίζηκε θακπή θαη νη νπνηεζδήπνηε
αξλεηηθέο ελέξγεηέο καο ζηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα κπνξεί λα είλαη κε αλαζηξέςηκεο,
ελψ ε θιηκαηηθή αιιαγή απνηειεί ζνβαξή απεηιή γηα ηε ζηαζεξφηεηα ησλ δαζηθψλ
νηθνζπζηεκάησλ θαη αλακέλεηαη φηη ζα πξνθαιέζεη, ηδηαίηεξα ζηε Νφηηα Επξψπε,
πεξηζζφηεξε μεξαζία, πςειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο θαη κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο
πεξηφδνπο αλέκσλ θαη θαχζσλα, παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ έθξεμε θαη
επέθηαζε δαζηθψλ ππξθαγηψλ, ζηελ απεξήκσζε θαη ζπξξίθλσζε ησλ δαζψλ.

Η αλεθηίκεηε αμία ησλ δαζψλ γηα ηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ απφ ηε κηα
θαη ε ζπλερήο ζπξξίθλσζή ηνπο απφ ηελ άιιε, επηβάιινπλ ηελ αλάγθε αιιά θαη ηελ
επζχλε πνπ έρνπκε φινη καο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο.
Με ηην εςκαιπία ηηρ ζημεπινήρ ημέπαρ, ηο Δαζαπσείο Παηπών διοπγάνωζε,
όπωρ και κάθε σπόνο, αιμοδοζία ζηιρ εγκαηαζηάζειρ ηος Δαζαπσείος, ζηη
θέζη Πποθήηη Ηλία, ενώ ηο Δαζαπσείο Πύπγος ππαγμαηοποίηζε αναδάζωζη
ζηο Αλζύλιο Σπιάνηζαρ, ζηη πόλη ηος Πύπγος.

