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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Με το παρόν κείµενο το WWF Ελλάς αποσκοπεί στο να συνεισφέρει στην έγκαιρη διαµόρφωση
ενός νέου πλαισίου διαχείρισης του Ε.Π., τώρα που το απροσδόκητο γεγονός της µεγάλης
πυρκαγιάς άλλαξε θεµελιώδη χαρακτηριστικά του.
Η αναφορά στο Εθνικό Πάρκο (Ε.Π.), και όχι µόνο στον Εθνικό ∆ρυµό (Ε.∆.), ανταποκρίνεται
στην υπό εξέλιξη διαδικασία θεσµοθέτησης του Εθνικού Πάρκου, το οποίο περιλαµβάνει µία
περιοχή σηµαντικά ευρύτερη του Εθνικού ∆ρυµού, ο οποίος και θα περιλαµβάνεται στον πυρήνα
του Εθνικού Πάρκου.
Η µέχρι σήµερα διαχείριση του Ε.∆. θα µπορούσε να χαρακτηριστεί πολύ καλή ιδιαίτερα αν
συγκριθεί µε άλλες προστατευόµενες περιοχές της χώρας και µε δεδοµένα τόσο το κοινωνικό
πλαίσιο όσο και τις ποικίλες ανθρωπογενείς πιέσεις που δέχτηκε η περιοχή στο παρελθόν. Η
επανεξέταση και ο επαναπροσδιορισµός της διαχείρισης επιβάλλεται ουσιαστικά από τις ανάγκες
που δηµιούργησε η µεγάλη πυρκαγιά αλλά και από τη διαπίστωση ότι το µέλλον του δρυµού
µπορεί να ειδωθεί από την οπτική µιας κοινωνίας που αντιµετωπίζει πλέον τις προστατευόµενες
περιοχές µε έναν πιο ώριµο τρόπο, όπως απέδειξαν οι µαζικές αντιδράσεις µετά την πυρκαγιά.
Μία σειρά άλλων παραγόντων, όπως η επέκταση του αστικού ιστού προς τον ορεινό όγκο, οι
αυξανόµενες πιέσεις από τους επισκέπτες, οι αλλαγές στα είδη ορεινών δραστηριοτήτων, κοκ,
επίσης επιδρούν στην οικολογική ισορροπία της περιοχής επιβάλλοντας την επανεξέταση και
επικαιροποίηση των µέτρων προστασίας.
Ελπίζουµε ότι το κείµενο που ακολουθεί θα αποτελέσει µια αρχική βάση πάνω στην οποία θα
«χτιστεί» από τους αρµόδιους φορείς ένα ολοκληρωµένο Σχέδιο ∆ιαχείρισης που θα εξασφαλίζει,
πάνω απ’όλα το µέλλον ενός πρότυπου Εθνικού Πάρκου που διατηρεί τα πολύτιµα
χαρακτηριστικά του χωρίς να αναιρεί τη δυνατότητά του να προσφέρει τις παράλληλες
«υπηρεσίες» του στην κοινωνία που το έχει µεγάλη ανάγκη.
Βάση θα πρέπει, οπωσδήποτε, να αποτελέσει και το «Σχέδιο ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυµού
Πάρνηθας». Αµοργιανιώτης Γεώργιος (Συντάκτης), ∆ασαρχείο Πάρνηθας, 1997.
Οι διατυπωµένες «βασικές αρχές διαχείρισης» συνοδεύονται από σύντοµες και απλές
επεξηγήσεις προκειµένου οι αρχές να γίνουν περισσότερο κατανοητές στο ευρύ κοινό.
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1. Αποκατάσταση δασικής βλάστησης
Εθνικού Πάρκου/∆ρυµού Πάρνηθας.
Ήπια αντιδιαβρωτικά και αντιπληµµυρικά έργα
Η έλλειψη βλάστησης µετά την πυρκαγιά αφήνει το πολύτιµο δασικό έδαφος εκτεθειµένο στην ορµή των σύντοµων και
δυνατών καταιγίδων που χαρακτηρίζουν το µεσογειακό κλίµα. Το δασικό έδαφος ως αναπόσπαστο και πολύτιµο
συστατικό του δάσους, προϊόν µακρόχρονων φυσικών διεργασιών, κινδυνεύει να παρασυρθεί ενώ πληµµυρικά
φαινόµενα µπορεί να δηµιουργηθούν προς τα κατάντη όπου βρίσκονται οι οικισµοί. Τα προβλήµατα µπορούν να
περιοριστούν µε ήπια έργα συγκράτησης του εδάφους (που αποτελεί το φυτευτικό υπόβαθρο), των σπερµάτων και του
νερού. Ξεκίνησε ήδη η διαδικασία κατασκευής κορµοδεµάτων, ξυλοφραγµάτων καθώς και κλαδοπλεγµάτων
αποτελούµενων από κλαδιά και κορµίδια µεγάλων διαµέτρων που τοποθετούνται παράλληλα προς τις ισοϋψείς
καµπύλες. Όλα τα υλικά θα προέλθουν από τους καµένους κορµούς, που θα κοπούν. Αυτό θα οδηγήσει παράλληλα και
στην ταχύτερη αποσύνθεση του καµένου ξυλώδους όγκου. Για τον ίδιο λόγο έχουν προσωρινό χαρακτήρα.

Προτεινόµενα διαχειριστικά µέτρα:
• Θεωρούµε ορθή τη χρήση κορµοδεµάτων, ξυλοφραγµάτων καθώς και
κλαδοπλεγµάτων για την συγκράτηση εδάφους-νερού-σπερµάτων.
• Σε όλα τα ήπια δασοτεχνικά αντιδιαβρωτικά µέτρα θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν
αποκλειστικά ξύλα του καµένου δάσους, ΧΩΡΙΣ συνδετικά υλικά (πρόκες-σύρµατα
κλπ). Περιορισµένη χρήση συνδετικών υλικών θα µπορούσε να δικαιολογηθεί µόνο
στα ξυλοφράγµατα.

«Σκληρά» αντιδιαβρωτικά και αντιπληµµυρικά έργα
Εξαιτίας του θεσµοθετηµένου χαρακτήρα της περιοχής ως Εθνικού ∆ρυµού και ως Προστατευόµενου Τοπίου
Εξαιρετικού Κάλλους πρέπει να αποφεύγεται οποιαδήποτε µόνιµη αλλοίωση ή επέµβαση στο φυσικό τοπίο, κάτι που
µπορεί να συµβεί από έργα µε σκυρόδεµα.

Προτεινόµενα διαχειριστικά µέτρα:
• Να αποφευχθεί οποιοδήποτε αντιπληµµυρικό έργο περιλαµβάνει τη χρήση
σκυροδέµατος, σε όλη την έκταση του Εθνικού Πάρκου.

Φύτευση ξενικών ειδών (Ψευδακακία, Αείλανθος κλπ)
Η Πάρνηθα αποτελεί Εθνικό ∆ρυµό, ανήκει στο δίκτυο προστατευόµενων περιοχών NATURA 2000 της Ε.Ε., και
περιλαµβάνεται στο υπό-σύσταση Εθνικό Πάρκο. Είναι ένας θεσµοθετηµένος θύλακας διατήρησης της βιοποικιλότητας
και όχι ένας απλός χώρος περιαστικού πρασίνου. ∆ιατηρεί επίσης πολύ συγκεκριµένο φυτο-γενετικό υλικό και σε καµία
περίπτωση δεν επιτρέπονται πειραµατισµοί µε την εισαγωγή ξενικών ειδών που µπορεί να µολύνουν γενετικά την
περιοχή ή ακόµα και να επικρατήσουν. Ειδικότερα πρέπει να επισηµανθεί ότι ο κίνδυνος εξάπλωσης και κυριαρχίας
αυτών των ειδών σε περιοχές που δεν υπάρχει έντονος ανταγωνισµός από άλλα είδη είναι µεγάλος.

Προτεινόµενα διαχειριστικά µέτρα:
• Να αποκλειστεί η φύτευση ξενικών ειδών. Εξαίρεση, υπό προϋποθέσεις, µπορεί να
αποτελέσει ίσως η χρήση επιλεγµένου πρόδροµου είδους δέντρου για το
ελατόδασος (βλ. παρακάτω υποκεφάλαιο: Αποκατάσταση ελατοδάσους µε διαδοχή και χρήση πρόδροµων
ειδών).
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∆ιασφάλιση γενετικού υλικού φυτών της Πάρνηθας
(µε έµφαση στην Κεφαλληνιακή Ελάτη)
Η χλωρίδα της Πάρνηθας, της οποίας οι ψηλότερες κορυφές ξεπροβάλλουν πάνω από ένα ευρύτερο περιβάλλον
πεδιάδων και χαµηλότερων βουνών, µπορεί να χαρακτηριστεί ως χλωρίδα αποκοµµένου «νησιού» που έχει
διαµορφώσει τα δικά της ξεχωριστά χαρακτηριστικά, προϊόντα µακρόχρονης αποµόνωσης. Ως εκ τούτου, είναι πολύτιµη
και δεν πρέπει να αλλοιωθεί.
Έχει ήδη συζητηθεί η φύτευση ενός ξενικού πρόδροµου είδους (Μαύρη Πεύκη) προκειµένου να ευνοηθεί αργότερα η
ανάπτυξη των σχετικά σκιόφυτων ελάτων. Υπάρχουν ωστόσο σοβαρές ενδείξεις από άλλα ελληνικά βουνά (π.χ. Μαίναλο)
ότι τα 3ετή-4ετή δενδρύλλια ελάτης ενδεχοµένως ν’ αντεπεξέλθουν και χωρίς τη σκιά πρόδροµων ειδών, αν φυτευτούν σε
κατάλληλες θέσεις.
Παρά το ότι η άµεση χρησιµοποίηση έτοιµων φυταρίων ελάτης άλλων περιοχών σηµαίνει κέρδος µόνο 1-2 ετών (όση η
ηλικία των φυταρίων), το χρονικό αυτό διάστηµα είναι αµελητέο σε σύγκριση µε τις πολλές δεκαετίες που απαιτούνται για
την επαναδηµιουργία του ελατόδασους. Αντίθετα, η οικολογική ζηµιά θα είναι ανυπολόγιστη καθώς µε τον τρόπο αυτόν
θα ακυρωθεί ο χαρακτήρας του Εθνικού ∆ρυµού που αντί να διατηρεί την πραγµατική φυσική κληρονοµιά της περιοχής,
θα µετατραπεί σε έναν πειραµατικό «κήπο».
Ως πιο δόκιµη λύση για τη διασφάλιση του γενετικού υλικού της Πάρνηθας µε ταυτόχρονη παραγωγή φυτευτικού υλικού
θεωρείται από το WWF Ελλάς η πρόταση των ερευνητών του ΙΜ∆Ο&Τ∆Π (Ινστιτούτο Μεσογειακών ∆ασικών
Οικοσυστηµάτων και Τεχνολογίας ∆ασικών Προϊόντων) η οποία αναπτύχθηκε σε συνεργασία µε το τµήµα Βιολογίας του
Ε.Κ.Π.Α.. Η συγκεκριµένη πρόταση προτείνει τη δηµιουργία τράπεζας σπερµάτων και την «εκτός τόπου» (ex situ)
διατήρηση των παραγόµενων φυταρίων.

Προτεινόµενα διαχειριστικά µέτρα:
• Προτείνεται η δηµιουργία µιας τράπεζας σπερµάτων για τη διαφύλαξη του γενετικού
υλικού αλλά και φυτώριο για την αναπαραγωγή φυτών (κυρίως δενδρυλλίων
Κεφαλληνιακής Ελάτης), ώστε να χρησιµοποιηθούν δυνητικά σε φυτεύσεις σε 3-4
χρόνια από φέτος.

Τρόπος και χρόνος αναδασώσεων
Το δάσος Χαλεπίου Πεύκης, όπως και το µικτό δάσος Χαλεπίου Πεύκης-∆ρυός είναι γνωστό ότι µπορεί να αναγεννηθεί
µετά από φωτιά (εφόσον δεν µεσολαβήσει σύντοµα δεύτερη πυρκαγιά ή έντονη βόσκηση). Η τεχνητή αναδάσωση
µπορεί να προκαλέσει άσκοπη και επιζήµια καταπάτηση και συµπίεση του εδάφους και των αρτιφύτρων. Οι θάµνοι του
υπωρόφου όλων των δασών της περιοχής µπορούν να πρεµνοβλαστήσουν σύντοµα προσφέροντας εναλλακτικές
πηγές τροφής στα άγρια οπληφόρα.
Πρόβληµα αποτελεί οπωσδήποτε η αναγέννηση του ελατοδάσους που αναπτύσσεται σε µια ζώνη χαµηλού κινδύνου για
πυρκαγιές. Τα δέντρα εδώ δεν διακρίνονται από µηχανισµούς αντιµετώπισης της φωτιάς και αναγέννησης µετά από
αυτήν.
Συστήνεται (αφού διασφαλιστεί το λιγοστό χώµα) ν’ αφεθεί η φύση να πρασινίσει το βουνό τις πρώτες τρεις βλαστητικές
περιόδους και να πραγµατοποιηθούν οι κύριες αναδασωτικές ενέργειες από την τέταρτη και κυρίως από την πέµπτη
βλαστητική-φυτευτική περίοδο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο:
1. Θα διαπιστωθεί τι µπορεί να προσφέρει από µόνη της η φύση (αναπαραγωγικό υλικό που έχει
διασωθεί στην περιοχή είτε µε τη µορφή σπόρων, είτε προφυλαγµένων οφθαλµών στα πρέµνα και τα
υπόγεια αποταµιευτικά µέρη).
2.

Θα αυξηθεί η βοσκήσιµη ύλη και θα µειωθεί η ένταση της βόσκησης στις αναδασωµένες εκτάσεις από
τα ελάφια.
Η χρήση αναδασωτικών µέτρων από την πρώτη κιόλας φυτευτική περίοδο, θα µπορούσε να γίνει µόνο πιλοτικά, σε
µικρή έκταση και σε διάφορες θέσεις, για να διερευνηθούν οι επιπτώσεις της βοσκής από τους πληθυσµούς του
ελαφιού, αλλά και για να εκτιµηθεί η επιτυχία διαφόρων µεθόδων και φυτευτικών υλικών.

Προτεινόµενα διαχειριστικά µέτρα:
• Να µη γίνουν πουθενά µαζικές αναδασωτικές ενέργειες µέχρι το φθινόπωρο του
2010.
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•
•
•
•

Στη ζώνη των θερµόβιων κωνοφόρων (το υψόµετρο της οποίας ποικίλει ανάλογα
µε την έκθεση και τις ειδικές συνθήκες κάθε πλαγιάς) να µην πραγµατοποιηθεί
καµία αναδασωτική ενέργεια.
Να δοθεί ιδιαίτερη µέριµνα στα φυλλοβόλα δένδρα που µπορεί να διατηρούν τη
ζωτικότητά τους.
Φυτεύσεις µε πρόδροµα είδη θα µπορούσαν να γίνουν µόνο πιλοτικά στη ζώνη της
Ελάτης την περίοδο 2007-2010.
Να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι και η φύλαξη για την αποφυγή της βόσκησης σε
όλες τις αναδασωτέες εκτάσεις.

Αποκατάσταση ελατοδάσους µε διαδοχή και χρήση πρόδροµων ειδών
Η χρήση Μαύρης Πεύκης Pinus nigra ως πρόδροµου είδους έχει ήδη προταθεί από πολλούς δασολόγους καθώς και
στην Ανακοίνωση Τύπου 9/7/2007: «∆ηλώσεις Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε κ. Γιώργου Σουφλιά σχετικά µε τα µέτρα για την
αποκατάσταση των καµένων εκτάσεων του ορεινού όγκου της Πάρνηθας». Το είδος δεν είναι αυτοφυές στην περιοχή.
Ωστόσο έχει φυτευτεί στο παρελθόν χωρίς να παρουσιάσει επεκτατικές τάσεις (όπως για παράδειγµα στις πλαγιές κοντά
στο Μπάφι). Αντίθετα, στον υπώροφο των φυτειών αναγεννήθηκαν δενδρύλλια ελάτης. Επίσης το είδος δεν συγγενεύει
στενά µε κάποιο αυτοφυές είδος της περιοχής που στην αντίθετη περίπτωση θα επιφύλασσε κινδύνους υβριδισµών.
Ωστόσο, µεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στην επιλογή του φυτευτικού υλικού µιας και υπάρχουν διαφοροποιήσεις
(οικότυποι) ανάλογα µε την περιοχή προέλευσης των Μαυρόπευκων. Για παράδειγµα, δενδρύλλια Μαύρης Πεύκης
προερχόµενα από τη Βόρεια Πίνδο έχουν διαφορετικές απαιτήσεις αλλά και χαρακτηριστικά σε σχέση µε δενδρύλλια
που προέρχονται από τον Ταΰγετο. Ο οικότυπος των ειδών είναι ίσως το σηµαντικότερο κριτήριο για την επιτυχία
αναδασώσεων µε πρόδροµα είδη.
Επειδή το είδος δεν είναι αυτοφυές στην περιοχή, θα έπρεπε, να χρησιµοποιηθεί µόνο σε όσα σηµεία αποδειχθεί ότι
είναι αδύνατη η απευθείας εγκατάσταση φυταρίων ελάτης.

Προτεινόµενα διαχειριστικά µέτρα:
• Η χρήση Μαύρης Πεύκης ως πρόδροµου είδους, για τη σταδιακή εγκατάσταση της
Κεφαλληνιακής ελάτης στη σκιά της, να γίνει µόνον εφόσον αποδειχθεί ότι καµία
από τις πιλοτικές εφαρµογές για την απ’ ευθείας εγκατάσταση της ελάτης δεν είχε
επιτυχία.

2. Προστασία και διαχείριση χλωρίδας: Αυτόχθονα,
ενδηµικά και σπάνια φυτά, µνηµειώδη δέντρα.
Η πλούσια χλωρίδα της Πάρνηθας περιλαµβάνει πολλά (92) ενδηµικά είδη φυτών. Αρκετά από αυτά έχει αναφερθεί ότι
απειλούνται λόγω ανθρώπινων δραστηριοτήτων στις περιοχές εξάπλωσης (π.χ. Παιώνια, Κόκκινος Κρίνος, Σκαµπιόζα
Υµηττού κ.ά.)*
∆ιάσπαρτα σε όλη την Πάρνηθα υπάρχουν επίσης µεµονωµένα δέντρα «µνηµειακού χαρακτήρα». Ως τέτοια θεωρούνται
δέντρα µεγάλης ηλικίας (υπερ-αιωνόβια) ή διαστάσεων ή ασυνήθιστης µορφής ή σπάνια στην περιοχή. Τα δέντρα αυτά
δεν έχουν απογραφεί συστηµατικά και θα µπορούσαν να κινδυνέψουν από πυρκαγιές, αστάθεια εδάφους κλπ.
*Aplada Ε., Th Georgiadis, A. Tiniakou and M. Theocharopoulos 2007. Phytogeography and ecological evaluation of the flora and vegetation of Mt
Parnitha (Attica, Greece). Edinburgh Journal of Botany, 64: 185-207
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Προτεινόµενα διαχειριστικά µέτρα:
• Εκπόνηση ειδικών διαχειριστικών σχεδίων για τα αυτόχθονα, ενδηµικά και σπάνια
φυτά, όπως επίσης και για τα «µνηµειώδη δέντρα», στο πλαίσιο ενός νέου
συνολικού διαχειριστικού σχεδίου της Πάρνηθας.

3. Προστασία και διαχείριση πανίδας: Ελαφοειδή και
άλλα οπληφόρα
Προκειµένου να επιτευχθεί η προστασία και σωστή διαχείριση του πληθυσµού των άγριων οπληφόρων της Πάρνηθας
θα πρέπει να γίνεται παρακολούθηση των εποχικών µετακινήσεων, του µεγέθους, της πυκνότητας και της τάσης των
πληθυσµών του Κόκκινου Ελαφιού (Cervus elaphus), του Αγριοκάτσικου (Capra aegagrus) και του Ζαρκαδιού
(Capreolus capreolus) τουλάχιστον σε ετήσια βάση.
Απαιτείται επίσης η παρακολούθηση των επιπτώσεων της βόσκησης των άγριων οπληφόρων στη χλωρίδα και στη
βλάστηση της περιοχής, όπως επίσης και της χρήσης των περιοχών πλησίον των οδικών αξόνων, οι παρόδιοι φράκτες
των οποίων παρουσιάζουν κενά και µπορεί να επιτρέψουν ατυχήµατα µεταξύ ζώων και αυτοκινήτων.
Η προσωρινή φροντίδα µεµονωµένων ατόµων που αντιµετωπίζουν πρόσκαιρα προβλήµατα (ορφανά, άρρωστα,
εξασθενηµένα κλπ ζώα) προτείνεται να γίνεται σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο που θα βρίσκεται εντός των ορίων του
Ε.Π. ώστε να αποφεύγεται η αγχογόνος διαδικασία µεταφοράς αλλά και να διατηρούνται τα ζώα σε ένα περιβάλλον
οικείο που θα περιορίζει το στρες.
Η προσφορά βοήθειας στα ζώα από τον άνθρωπο είναι αντίθετη µε την ουσία µιας φυσικής προστατευόµενης περιοχής
που κατοχυρώνεται θεσµικά ως ζωντανό παράδειγµα φυσικών λειτουργιών. ∆εν συνιστάται η παροχή οποιασδήποτε
µορφής βοήθειας (παροχή τροφής-νερού-βιταµινών) διότι δεδοµένης της απουσίας θηρευτών η ενίσχυση του
πληθυσµού µπορεί εύκολα να οδηγήσει σε υπερπληθυσµό εξαιτίας της µείωσης της φυσικής θνησιµότητας.
Κατ’εξαίρεση, µπορεί µε απόφαση του Φορέα ∆ιαχείρισης και έπειτα από εµπεριστατωµένη πρόταση να παρασχεθεί
πρόσκαιρη βοήθεια σε περιπτώσεις µεγάλων προβληµάτων (επιδηµία, εξαιρετικά καιρικά φαινόµενα κλπ).
Οι εισαγωγές ζώων (όπως και φυτών) αποτελούν απαράδεκτο διαχειριστικό µέτρο για ένα Εθνικό Πάρκο, τόσο γιατί
αντίκειται στην ουσία του, όσο και γιατί υπάρχουν αναρίθµητα πλέον παραδείγµατα σοβαρών οικολογικών
προβληµάτων που έχουν προκύψει στο φυσικό περιβάλλον. Εισαγωγή ατόµων του ίδιου είδους και οπωσδήποτε
υποείδους θα µπορούσε να γίνει µόνο εφόσον διατυπωθεί εµπεριστατωµένη πρόταση αποφυγής αιµοµιξιών ή κινδύνου
αφανισµού του τοπικού πληθυσµού. Σε αυτές τις περιπτώσεις η προέλευση των ζώων πρέπει να αφορά πληθυσµούς µε
τα κοντινότερα χαρακτηριστικά σε αυτά των ζώων της Πάρνηθας. Η συγκεκριµένη παρέµβαση µπορεί να δικαιολογηθεί
µόνο εξαιτίας της ήδη τεκµηριωµένης εισαγωγής ελαφιών στην Πάρνηθα από άλλες ευρωπαϊκές περιοχές.
Αποµάκρυνση µεµονωµένων ατόµων ή οµάδων θα µπορούσε να γίνει µόνο εφόσον διατυπωθεί εµπεριστατωµένη
πρόταση που δικαιολογεί την «αφαίµαξη» του µικρού, ούτως ή άλλως πληθυσµού. Η επίδραση των ελαφιών στη
βλάστηση θα έπρεπε να αξιολογείται τόσο µε γνώµονα τους κινδύνους και τον βαθµό περιορισµού της δασικής
βλάστησης, όσο και την παραδοχή ότι το Κόκκινο Ελάφι είναι ιθαγενές είδος µε µακρόχρονη συνεχή παρουσία σε αυτή
την µεσογειακή περιοχή και δεν έχει δηµιουργήσει ποτέ τεκµηριωµένο πρόβληµα στην τοπική βλάστηση. Ενδεικτικά
αναφέρεται ο πληθυσµός του Κορσικάνικου Κόκκινου Ελαφιού Cervus elaphus corsicanus, που µε πυκνότητες 25-26
ζώα / 100εκτάρια, δεν δηµιουργεί πρόβληµα στη βλάστηση της Σαρδηνίας. Η Σαρδηνία , ως περιοχή µε βλάστηση
µεσογειακού τύπου, περιέχει πληθώρα αείφυλλων πλατύφυλλων θάµνων παρέχοντας όλο το χρόνο άφθονη τροφή στα
ελάφια. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται και ο ρόλος της βόσκησης από τα ελάφια στην ευνοϊκή
οπισθοδρόµηση της διαδοχής φυτοκοινωνιών και στην αύξηση της βιοποικιλότητας.
Όπως είναι διαπιστωµένο από πολλούς φορείς τα κρούσµατα παράνοµης θήρας των ελαφιών είναι αρκετά διαδεδοµένα,
και εικάζεται ότι λειτουργεί ένα οργανωµένο σύστηµα θήρας και εµπορίας των ζώων. Μετά την καταστροφική πυρκαγιά
πολλά από τα ζώα έχουν εκτοπιστεί από τους βιοτόπους τους, και αναµένεται ότι τα όποια κρούσµατα λαθροθηρίας θα
ενταθούν. Προς αντιµετώπισή τους επιβάλλεται η εντατικοποίηση των σχετικών µέτρων φύλαξης.

Προτεινόµενα διαχειριστικά µέτρα:
• Συνέχιση της εφαρµογής της απογραφής πληθυσµού που έχει ήδη ξεκινήσει από το
WWF Ελλάς µε τη συνεργασία του ∆ασαρχείου Πάρνηθας και του Φορέα ∆ιαχείρισης
του Εθνικού Πάρκου.
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Οργάνωση και εφαρµογή σχεδίου παρακολούθησης των επιπτώσεων της βόσκησης
των ελαφιών στη χλωρίδα και στη βλάστηση.
Συνεκτίµηση της πιθανής συνεισφοράς των άγριων οπληφόρων στην οπισθοδρόµηση
της διαδοχής κάποιων φυτοκοινωνιών που µπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της
βιοποικιλότητας.
Παρακολούθηση κατάστασης και συντήρηση παρόδιου φράκτη ΠΑΘΕ.
∆ηµιουργία χώρου περίθαλψης–Α’ βοηθειών εντός των ορίων του Ε.Π.
Αποµάκρυνση µεµονωµένων ατόµων ή οµάδων θα µπορούσε να γίνει µόνο εφόσον
διατυπωθεί εµπεριστατωµένη πρόταση που να τη δικαιολογεί επαρκώς.
Να γίνει σήµανση και ενηµέρωση για τον τρόπο που οι επισκέπτες στον Ε.∆. πρέπει
να συµπεριφέρονται ως προς τα άγρια ζώα καθώς και για τους κινδύνους που
εµπεριέχονται στην επαφή των επισκεπτών/διερχόµενων οχηµάτων µε τα άγρια ζώα
του Ε.∆.
Να γίνει προειδοποιητική σήµανση που αφορά στην απαγόρευση του κυνηγιού των
οπληφόρων.
Εντατικοποίηση της φύλαξης εντός των ορίων του πυρήνα του Εθνικού Πάρκου από
τον Φορέα ∆ιαχείρισης και το ∆ασαρχείο.
Συνεργασία µε την Οµοσπονδιακή Θηροφυλακή για τη φύλαξη στα όρια του Εθνικού
Πάρκου και στις περιοχές που γειτνιάζουν µε οικισµούς.
Ενηµέρωση του κοινού και δηµιουργία συστήµατος διαχείρισης και εξακρίβωσης
καταγγελιών για παράνοµη θήρα.

4. Προστασία και διαχείριση υπόλοιπης πανίδας
Ειδικές διαχειριστικές ενέργειες θα πρέπει να προβλεφθούν µέσα από την εκπόνηση ειδικών διαχειριστικών σχεδίων για
την πανίδα της περιοχής που πρέπει να αναθεωρούνται κάθε 5-10 χρόνια.

Προτεινόµενα γενικά διαχειριστικά µέτρα:
• Παρακολούθηση και καταγραφή ακριβούς θέσης αναπαραγωγής σπάνιων,
ασυνήθιστων και απειλούµενων ειδών µε σκοπό την ανάληψη ειδικών µέτρων
προστασίας τους.
• Τοπικές και περιοδικές απαγορεύσεις πρόσβασης ή ανάπτυξης υπαίθριων
δραστηριοτήτων για την αποφυγή ενόχλησης σπάνιων και απειλούµενων ειδών (π.χ.
αρπακτικά πουλιά, νερόλακκοι αναπαραγωγής αµφιβίων-υδρόβιων ασπόνδυλων).
• Η ταχύτητα κίνησης σε όλους τους δρόµους του δρυµού να µην ξεπερνά τα 50
χλµ/ώρα ώστε να αποφεύγονται τα ατυχήµατα µε διερχόµενα ζώα.

5. Προστασία και διαχείριση άλλων στοιχείων
ιδιαίτερου ενδιαφέροντος
Αναπόσπαστο και θεµελιώδες συστατικό του δρυµού αποτελούν τα γεωµορφολογικά στοιχεία τα οποία µπορούν να
αλλοιωθούν ακόµη και µε «ήπιες» επεµβάσεις. Αντίστοιχα, τα στοιχεία ιστορικού-αρχαιολογικού-πολιτιστικού
ενδιαφέροντος (φρούρια, φρυκτωρίες, βυζαντινά µνηµεία, ξωκλήσια κλπ) εκτός από την αυτονόητη και αδιαπραγµάτευτη
ανάγκη διατήρησής τους µπορεί να επαυξάνουν τις συνολικές αξίες της προστατευόµενης περιοχής.
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Προτεινόµενα διαχειριστικά µέτρα:
• Εκπόνηση ειδικών διαχειριστικών σχεδίων για τα στοιχεία γεωµορφολογικού
ενδιαφέροντος (σπήλαια – βάραθρα - βραχώδεις σχηµατισµοί κλπ).
• Εκπόνηση ειδικών διαχειριστικών σχεδίων για τα στοιχεία ιστορικού-αρχαιολογικούπολιτιστικού ενδιαφέροντος.
Τα ειδικά αυτά διαχειριστικά σχέδια µπορούν να συµπεριλαµβάνονται στο νέο συνολικό
διαχειριστικό σχέδιο της Πάρνηθας.

6. Προστασία και διαχείριση τοπίου
Η «φυσικότητα» πρέπει να θεωρείται η πολυτιµότερη αξία του Εθνικού Πάρκου. Η ανθρώπινη παρέµβαση στο Πάρκο
αφορά κυρίως την αλλοίωση της φυσικότητας, ιδιαίτερα µέσω των µόνιµων κατασκευών. ∆εν θα έπρεπε να θεωρείται
αµελητέο το «κοινό αίσθηµα» που αντιλαµβάνεται από τη µια σωρεία απαγορεύσεων για κάθε επισκέπτη/χρήστη της
προστατευόµενης περιοχής και από την άλλη µεγάλες έως «µεγαλειώδεις» κατασκευές στην καρδιά της (Μον Παρνές,
Ξενία, πύργος τηλεπικοινωνιών, κτίρια δασαρχείου κλειστά στο κοινό, πάρκο κεραιών κ.ά.).
Στις περιφερειακές ζώνες οι πυλώνες ∆ΕΗ προκαλούν αισθητική αλλοίωση ενώ επιφυλάσσουν αντικειµενικούς
κινδύνους έναρξης δασικών πυρκαγιών που οφείλονται σε σπινθηρισµούς.

Προτεινόµενα διαχειριστικά µέτρα:
• Κατασκευές που βεβηλώνουν τη φυσικότητα του τοπίου θα πρέπει να αποµακρυνθούν
(Ξενία, Βίλλα Παπαδόπουλου, εγκαταλελειµµένα κτίρια Αέρα, εγκαταλελειµµένες
εγκαταστάσεις ΣΕΓΑΣ, εγκαταλελειµµένες περιφράξεις κ.ο.κ.).
• ∆ρόµοι µε απότοµες κλίσεις, οι οποίοι εκτός από την πρόκληση διάβρωσης του
εδάφους, διακόπτουν και τη φυσική συνέχεια του φυσικού τοπίου θα έπρεπε να
κλείσουν και να εγκαταλειφθούν (π.χ. ο νέος δρόµος Ντράσιζα - Μαυρόρεµα που
ανοίχτηκε τις ηµέρες της πυρκαγιάς ή ο παλιότερος δρόµος που ξεκινά από τον περιφερειακό
ασφαλτόδροµο κορυφών και κατευθύνεται προς Λοιµικό ο οποίος επίσης διανοίχτηκε ξανά τις
ηµέρες της πυρκαγιάς).
• Εναέρια καλώδια ηλεκτρικού ρεύµατος και τηλεπικοινωνιών θα έπρεπε να
αποµακρυνθούν όπου η χρήση τους µπορεί να αντικατασταθεί από ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας.
• Εκπόνηση µελέτης για τη διαχείριση των πυλώνων ∆ΕΗ που διασχίζουν
περιφερειακές ζώνες του δρυµού ώστε να αποφευχθεί τόσο ο κίνδυνος πυρκαγιών
όσο και η αισθητική αλλοίωση του τοπίου.
• Να περιοριστεί ο αριθµός των εγκατεστηµένων κεραιών δεδοµένου ότι η σύγχρονη
τεχνολογία µπορεί να περιορίσει τον όγκο και τον αριθµό των κατασκευών.
• Σε κάθε περίπτωση να απαγορευτούν οι νέες κατασκευές στον πυρήνα του Πάρκου,
ενώ η αναγκαιότητά τους πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά και στις µεταβατικές ζώνες.

7. Υποδοµές
Οι διάφορες µορφές υποδοµών πρέπει να αποτελέσουν αντικείµενο νέου διαχειριστικού σχεδίου που θα λαµβάνει
υπόψη τις αλλαγές στο περιβάλλον του βουνού.
Η µεγάλη πυρκαγιά (27/6/2007-8/7/2007) έπληξε βασικούς χώρους αναψυχής της Πάρνηθας (Αγία Τριάδα,
Παλαιοχώρι, Γαϊδουρόβρυση, Βιλιάνι κ.α.) και άφησε ανέπαφους άλλους (Μόλα, Μετόχι). Ο διασωθείς χώρος δασικής
αναψυχής στο Μετόχι έχει εκ των πραγµάτων καταργηθεί µια και βρίσκεται χαµηλά, σε πευκοδάσος, ενώ ο µεγαλύτερος
πόλος έλξης των επισκεπτών της Πάρνηθας είναι τα ελατοδάση και τα πλούσια πευκοδάση Τατοϊου. Από την άλλη, ο
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διασωθείς δηµοφιλής χώρος δασικής αναψυχής της Μόλας αποτελεί βασικό βιότοπο των ελαφιών. Συνεπώς µετά την
πυρκαγιά προκύπτει θέµα ανταγωνισµού µεταξύ των λειτουργιών της περιοχής ως χώρου ∆.Α. και ως καταφυγίου των
ελαφιών.
Στον πυρήνα του Εθνικού Πάρκου υπάρχουν ήδη 4 διαµορφωµένοι χώροι για τη σίτιση/ανεφοδιασµό των επισκεπτών.
Παράλληλα εκατοντάδες ταβέρνες και καφετέριες λειτουργούν στα όρια του Ε.Π., σε κάθε κατεύθυνση γύρω από τους
πρόποδές του. Οι υπάρχουσες υποδοµές διανυκτέρευσης τόσο στην καρδιά του δρυµού (ορειβατικά καταφύγια Μπάφι
και Φλαµπούρι, Κυκλάµινα, Μον Παρνές) όσο και στα περιθώριά του σχηµατίζουν ήδη ένα πυκνό δίκτυο
προσφερόµενων σχετικών υπηρεσιών που επιβάλλουν την αποφυγή νέων.
Το πεδίο του Εθνικού Πάρκου προσφέρεται για αναρίθµητες διαδροµές και περιπλανήσεις πεζή. Ωστόσο για πολλές
κατηγορίες ανθρώπων (όπως παιδιά, ηλικιωµένοι, Α.Μ.Ε.Α.) απαιτείται η παροχή υποδοµής για τη µεταφορά τους σε
κάποια επιλεγµένα σηµεία. Ενδεικτικές διαδροµές µέσων συγκοινωνίας µπορεί να είναι: 1. Αχαρναί-Μετόχι-Αγ.ΤριάδαΜον Παρνές-Μπάφι-Φλαµπούρι και 2. Θρακοµακεδόνες-Βαρυµπόµπη-είσοδος κτήµατος Τατοϊου.
Η σηµερινή χρήση του βασικού ασφαλτόδροµου (Μετόχι-Μον Παρνές) γίνεται ανεξέλεγκτα από µεγάλο αριθµό Ι.Χ. που
κινούνται µε µεγάλες ταχύτητες καθ’όλο το 24ωρο. Ο µεγαλύτερος αριθµός οχηµάτων κατευθύνεται στο Μον Παρνές (το
οποίο ωστόσο εξυπηρετείται παράλληλα από τακτικότατα δροµολόγια τελεφερίκ) ενώ κοµβόϊ αυτοκινήτων δηµιουργούν
και τα Ι.Χ. των µεµονωµένων κυρίως εργαζοµένων σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ε.Π. Εκτός από τις άµεσες επιπτώσεις
στην πανίδα (ο κατάλογος των αναπόφευκτων ατυχηµάτων πρόσκρουσης περιλαµβάνει από µικρά ερπετά έως και
Αγριοκάτσικα!), την ενόχληση του ηµερήσιου κύκλου των ζώων, τη ρύπανση και ηχορύπανση, τίθεται και το θέµα της
παραδειγµατικής και υποδειγµατικής διαχείρισης που σέβεται τις ανάγκες του περιβάλλοντος που, φυσικά, δεν συνάδει
µε την ανεξέλεγκτη χρήση Ι.Χ.

Προτεινόµενα διαχειριστικά µέτρα:
• Οι διάφορες µορφές υποδοµών θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείµενο νέου
διαχειριστικού σχεδίου που θα λαµβάνει υπόψη τις αλλαγές στο περιβάλλον του
βουνού.
• Προσωρινός αποκλεισµός των επισκεπτών από τον χώρο ∆.Α. Μόλας για ένα
τουλάχιστον έτος και αναθεώρηση της απαγόρευσης κάθε χρόνο και µέχρι την
αποκατάσταση των καµένων περιοχών.
• Αναθεώρηση της ολοκληρωµένης µελέτης σήµανσης που έχει ήδη συνταχθεί µε
φροντίδα του WWF Ελλάς και µε τη συνεργασία του ∆ασαρχείου και του Φορέα
∆ιαχείρισης Πάρνηθας και εφαρµογή της.
• Συγκοινωνιολογική µελέτη προκειµένου να υπάρξει υποδοµή µέσων µαζικής
συγκοινωνίας για τους επισκέπτες του Πάρκου.

Αντιπυρική προστασία
Υιοθετώντας ακόµη και την αρχή ότι «τα µεσογειακά δάση είναι προσαρµοσµένα στις πυρκαγιές» δεν µπορεί να
αγνοηθεί το γεγονός ότι οι δασικές πυρκαγιές δηµιουργούν µεγάλα προβλήµατα (σχεδόν ανεπανόρθωτα όταν είναι
επανειληµµένες), ότι το µεγαλύτερο µέρος των δασών της Πάρνηθας ανήκει στις «περιοχές υψηλού κινδύνου για
πυρκαγιές» και το ότι οι πυρκαγιές σήµερα ξεπερνούν το καθεστώς ενός απλού φυσικού φαινοµένου αφού ο
µεγαλύτερος αριθµός τους ξεκινά από ανθρωπογενή αίτια.
Για το ζήτηµα της αντιπυρικής προστασίας της Πάρνηθας το WWF Ελλάς έχει καταθέσει από καιρό σχετική µελέτη και
προτάσεις (βλ. WWF Ελλάς 1999. Μελέτη αντιπυρικής προστασίας του όρους Πάρνηθα. Ευθ. Κοκµοτός, ∆ασολόγος,
Βασ. Κόντου, M.Sc. ∆ασολόγος, Αθήνα, σελ. 103 σελ.) Προτείνεται η αξιοποίηση των προτάσεων της µελέτης.

Προτεινόµενα διαχειριστικά µέτρα:
• Ανάπτυξη σύγχρονων µεθόδων ανίχνευσης και τηλεπισκόπησης πυρκαγιών.
• Ανάπτυξη δικτύου αξιοποίησης εθελοντικής προσφοράς για την πρόληψη,
καταστολή και ελέγχου αναζωπυρώσεων σε περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών
στην περιοχή, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (Ν.998/79).
• Μόνιµη στελέχωση των πυροφυλακίων της Πάρνηθας κατά τις πυρικές περιόδους
και ανάπτυξη δικτύου πυροφυλακίων που θα καλύπτουν όλη την περιοχή.
• Μελέτη και παρακολούθηση χωµατερών στην ευρύτερη περιοχή της Πάρνηθας.
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•
•
•

Εκπόνηση ειδικής µελέτης για την αποφυγή πυρκαγιών από τα εναέρια καλώδια
∆ΕΗ του Πάρκου.
Αποµάκρυνση καύσιµης ύλης εκατέρωθεν του υπάρχοντος οδικού δικτύου.
∆ιάνοιξη αντιπυρικών λουρίδων µόνο σε περιοχές εξαιρετικά υψηλού κινδύνου για
πυρκαγιές και µόνο µετά από ειδική µελέτη, ακολουθώντας δύο τουλάχιστον
βασικές αρχές:
1. Ήπιες κλίσεις ώστε να αποφεύγεται η διάβρωση του εδάφους
2. Αποφυγή απόλυτων γεωµετρικών σχηµάτων (αλλά υιοθέτηση ανοιγµάτων
ακανόνιστου σχήµατος και µορφής) ώστε να εντάσσονται αρµονικότερα στο τοπίο.

8. ∆ιαχείριση επισκεπτών
Η διαχείριση των επισκεπτών θα πρέπει οπωσδήποτε να αποτελέσει αντικείµενο νέου διαχειριστικού σχεδίου που θα
λαµβάνει υπόψη τις αλλαγές στο περιβάλλον του βουνού.
Η πλειοψηφία των επισκεπτών σήµερα κυκλοφορεί στον Εθνικό ∆ρυµό µε τα ΙΧ αυτοκίνητά της. Αυτό έχει ως συνέπεια
την όχληση ή και την ακούσια θανάτωση της πανίδας, την ηχορύπανση, την ατµοσφαιρική ρύπανση, τον αυξηµένο
κίνδυνο πυρκαγιάς, τη δυσχέρεια ελέγχου και προστασίας του δρυµού και την αυξηµένη επικινδυνότητα της χρήσης των
οδικών αξόνων από ποδηλάτες κλπ.

Προτεινόµενα αρχικά διαχειριστικά µέτρα
• Η διαχείριση επισκεπτών, της κίνησης και των δραστηριοτήτων τους θα πρέπει
οπωσδήποτε να αποτελέσουν αντικείµενο νέου διαχειριστικού σχεδίου που θα
λαµβάνει υπόψη τις αλλαγές στο περιβάλλον του βουνού.
• Η είσοδος στις ζώνες απολύτου προστασίας πρέπει να περιοριστεί σε µία (Μετόχι).
• Να απαγορευτεί η διέλευση των αυτοκινήτων σε όλους τους δασικούς δρόµους µε
µπάρες και να επιτρέπεται µόνο µε τη χορήγηση ειδικής άδειας για επισκέψεις
σχολείων, επιστηµονική έρευνα κλπ.
• Μετατροπή του δρόµου Μετόχι - Μον Παρνές από οδό εθνικού δικτύου σε δασικό.
• Απαγόρευση διέλευσης οχηµάτων στον άξονα Μετοχίου - Αγ.Τριάδας από το
τελεφερίκ και πάνω, αρχικά µετά τη δύση του ηλίου και αργότερα συνολικά. Ο
εναλλακτικός τρόπος µεταφοράς αφορά σε µέσα µαζικής συγκοινωνίας (βλ.
κεφάλαιο υποδοµές).
• Λόγω της αυξανόµενης έντασης και µετάλλαξης πολλών υπαίθριων
δραστηριοτήτων σε νέες µορφές, πρέπει οι αποφάσεις για έλεγχο ή περιορισµό
τους να αναθεωρούνται κάθε 5-10 χρόνια τουλάχιστον.
• Εκδηλώσεις στους χώρους ∆.Α. πρέπει να γίνονται µόνο µετά από σχετική άδεια
του Φορέα ∆ιαχείρισης και του ∆ασαρχείου.
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