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Οη πξόζθαηεο ππξθαγηέο, πνπ θαηέζηξεςαλ ηα ππόινηπα δάζε ηεο Αηηηθήο, ζα 

πξνθαιέζνπλ ζνβαξόηαηεο επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ, πνπ ιίγνη γλσξίδνπλ. Σα 

δάζε παίδνπλ ζεκαληηθόηαην ξόιν ζηε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζην θαηλόκελν ηεο παγθόζκηαο ζέξκαλζεο. Σν ζέκα ηεο πξνζηαζίαο 

ησλ δαζώλ αληηκεησπίδεηαη ζην πξσηόθνιιν ηνπ Κηόην (θίλεηξα γηα αλαδαζώζεηο), 

θαζώο επίζεο αλακέλεηαη λα απαζρνιήζεη ηνπο ζπλέδξνπο ηεο ζςνάνηηζηρ ηηρ 

Κοπεγσάγηρ γηα ηε παγθόζκηα ζέξκαλζε πνπ ζα γίλεη ηνλ επόκελν Γεθέκβξε. 

Πξάγκαηη, ηα δάζε απνηεινύλ ηελ ελαιιαθηηθή θαη κάιηζηα πνιιαπιά 

απνδνηηθόηεξε θαη επσθειέζηεξε ιύζε ζηε κείσζε ησλ ξύπσλ από αέξηα 

ζεξκνθεπίνπ: Απνκαθξύλνπλ ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2) από ηελ αηκόζθαηξα 

θαη ην απνζεθεύνπλ. Καηά ηε δηεξγαζία ηεο θσηνζύλζεζεο, ηα θπηά αθαηξνύλ 

CO2 από ηελ αηκόζθαηξα, εκπέμποςν οξςγόνο θαη απνζεθεύνπλ άλζξαθα. Έηζη, 

νη αλαδαζώζεηο κεηώλνπλ ηα αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ελώ ε εθδαζώζεηο (θνπέο – 

ππξθαγηέο) θάλνπλ ηα πξάγκαηα ρεηξόηεξα. Οη εθδαζώζεηο κάιηζηα κέζσ 

ππξθαγηώλ θάλνπλ δηπιό θαθό : Πξώηνλ κεηώλνπλ ηα δέλδξα πνπ κεηαηξέπνπλ ην 

CO2 ζε νμπγόλν θαη δεύηεξνλ o άλζξαθαο πνπ είλαη απνζεθεπκέλνο ζην μύιν 

κεηαηξέπεηαη ζε CO2 θαηά ηε θαύζε (ππξθαγηά). Καηά ηα ηελεςηαία σπόνια, 

πεπίπος ηο 20% ηηρ αύξηζηρ ηων αεπίων θεπμοκηπίος ζηην αημόζθαιπα 

πποέπσεηαι από ηιρ εκδαζώζειρ. Γηα λα θαηαιάβνπκε ην κέγεζνο, ην πνζνζηό 

απηό ζρεδόλ ηζνδπλακεί κε ηε βιάβε πνπ πξνμελεί ζηελ αηκόζθαηξα ε ρώξα κε ηε 

κεγαιύηεξε ξύπαλζε, δειαδή ε Ακεξηθή1.  

 

Δλώ ην πξσηόθνιιν ηνπ Κηόην αλαγλσξίδεη ηελ σθειηκόηεηα ηεο αλαδάζσζεο (νη 

ρώξεο έρνπλ θίλεηξα γηα αλαδάζσζε), δελ πξνβιέπεη ηίπνηα γηα ηελ απνθπγή ηεο 

εθδάζσζεο2. Σνύην έρεη ζπρλά δηπιά δπζάξεζηεο επηπηώζεηο : Χώξεο κε ηξνπηθά 

                                                         
1 Οι ΗΠΑ εκπζμπουν περίπου το 25% του ςυνόλου των παγκοςμίων αερίων θερμοκηπίου. Σο 

ποςοςτό αυτό ανζρχεται ςε ςχεδόν 6 διςεκατομμφρια τόνουσ CO2 ετήςια 
2 φμφωνα με τουσ ειδικοφσ, το 80% των αερίων θερμοκηπίου οφείλεται ςτη καφςη καυςίμων και το 

20% ςτισ εκδαςώςεισ. 
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δάζε, όπσο ε Παπνύα Νέα Γνπηλέα, ζπρλά θόβνπλ ηα δάζε ηνπο γηα εθκεηάιιεπζε 

θαη θαηόπηλ παίξλνπλ ρξεκαηνδνηήζεηο γηα αλαδάζσζε! Η ζσζηή ιύζε ζα ήηαλ λα 

ππάξρνπλ θίλεηξα γηα ηε δηαηήξεζε ησλ δαζώλ. Πξάγκαηη, ην ζέκα απηό έρεη 

εληαρζεί ζηελ αηδέληα ηεο Κνπεγράγεο θαη ζα απαζρνιήζεη ηνπο εηδηθνύο, πσο ζα 

πινπνηεζνύλ ξεαιηζηηθά θίλεηξα δηαηήξεζεο ησλ δαζώλ. Μηα ιύζε πνπ έρεη 

πξνηαζεί, είλαη ε επέθηαζε ηνπ πζηήκαηνο Δκπνξίνπ Άλζξαθα (Carbon Trading 

System)3 θαη ζηε πξνζηαζία ησλ δαζώλ : Σν 2005, κε πξσηνβνπιία ηεο Κόζηα 

Ρίθα θαη ηεο Παπνύα Νέα Γνπηλέα, πξνηάζεθε έλα ζύζηεκα, όπνπ ρώξεο πνπ 

θαηέρνπλ ηξνπηθά δάζε θαη ηα δηαηεξνύλ ακείβνληαη (αληηζηαζκηζηηθέο πιεξσκέο). 

Έηζη ζα έρνπλ θίλεηξν λα κε θόβνπλ ηα δάζε ράξηλ θεξδνθνξίαο, αιιά θαη λα ηα 

πξνζηαηεύνπλ από ππξθαγηέο. Να ζεκεησζεί όηη ζήκεξα ε πινηνκία ηξνπηθήο 

μπιείαο είλαη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο παξάλνκε, νη ηνπηθέο θπβεξλήζεηο όκσο δελ 

έρνπλ ηνπο πόξνπο λα ηελ απνηξέςνπλ. Οη αληηζηαζκηζηηθέο πιεξσκέο 

πξνβιέπεηαη όηη ζα ηηο βνεζήζνπλ ζηε θαηεύζπλζε απηή.  

 

Η εμέιημε ηεο ρεηξνηέξεπζεο ηνπ θιίκαηνο επηβάιιεη ζε όινπο καο λα αλαιάβνπκε 

ηηο επζύλεο καο, ζε όια ηα επίπεδα πξνζώπσλ θαη Πνιηηείαο. Φζάλεη λα 

θαηαιάβνπκε, όηη κε ηνπο ηξέρνληεο ξπζκνύο, νη εθδαζώζεηο πνπ γίλνληαη ζηε 

Βξαδηιία θαη Ιλδνλεζία, αρξεζηεύνπλ ην 80% ησλ κεηώζεσλ ξύπσλ πνπ 

επηηπγράλνληαη από ηα κέηξα ηνπ πξσηόθνιινπ ηνπ Κηόην4. Αλ δε ιάβνπκε ηα 

κέηξα καο, νη ζεξκνθξαζίεο κέρξη ην ηέινο ηνπ αηώλα πξνβιέπεηαη όηη ζα αλέβνπλ 

2 – 60 C, ελώ νη ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο θαηά 80 – 100 cm.  

 

                                                         
3 φμφωνα με το Carbon Trading System, μια χώρα που δυςκολεφεται να μειώςει τισ εκπομπζσ 

ρφπων, μπορεί να αγοράςει «κουπόνια μείωςησ ρφπων» από άλλεσ χώρεσ, που ζχουν ήδη πετφχει το 

ςτόχο τουσ και προχωροφν ςε περαιτζρω μειώςεισ, τισ οποίεσ μποροφν να εμπορεφονται.  
4 φμφωνα με το πρωτόκολλο του Κιότο, το ςφνολο τησ Ευρώπησ πρζπει να μειώςει τισ εκπομπζσ 

αερίων θερμοκηπίου κατά 8%, οι ΗΠΑ (που δεν ακολουθοφν) κατά 7% και η Ιαπωνία κατά 6% μζχρι 

το 2012, ςε ςχζςη με τα επίπεδα 1990. 


