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ΜΑΡΤΙΟΥ 2012
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ∆ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ
ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Κυριακή 18 Μαρτίου 2012, ώρα 11:00
∆ενδροφύτευση - Τριάδι Θέρµης

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ:
•
•
•
•
•
•

Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012, ώρα 18:00
ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ
- Αίθουσα Τελετών

Σχολή ∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ.
Ειδική Γραµµατεία ∆ασών
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας-Θράκης
Ελληνική ∆ασολογική Εταιρεία
ΕΛ.Γ.Ο. «∆ήµητρα» - Γεν. ∆/νση Αγροτικής Έρευνας - Ινστιτούτο ∆ασικών Ερευνών Θεσ/νίκης
Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας - Παράρτηµα Κεντρικής Μακεδονίας

21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ∆ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ

ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ
ΣΤΟ ΤΡΙΑΔΙ ΘΕΡΜΗΣ
Τόπος συνάντησης: ΤΡΙΑΔΙ
την ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 στις 11:00 πμ
Αναχώρηση λεωφορείου για τη μετακίνηση των φοιτητών στο Τριάδι
στις 10:15 πμ από την είσοδο της Σχολής στην προέκταση Αγίου Δημητρίου

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ:
•
•
•
•
•
•

Σχολή ∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ.
Ειδική Γραµµατεία ∆ασών
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας-Θράκης
Ελληνική ∆ασολογική Εταιρεία
ΕΛ.Γ.Ο. «∆ήµητρα» - Γεν. ∆/νση Αγροτικής Έρευνας - Ινστιτούτο ∆ασικών Ερευνών Θεσ/νίκης
Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας - Παράρτηµα Κεντρικής Μακεδονίας

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ
ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΣΥΝ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ∆ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ

• Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ.
• Ειδική Γραμματεία Δασών
• Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης
• Ελληνική Δασολογική Εταιρεία
• ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ» - Γεν. Δ/νση Αγροτικής Έρευνας - Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Θεσ/νίκης
• Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας - Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας

ΧΟΡΗΓΟΙ
• ΣΤ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης
• Οι συνδιοργανωτές

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ
ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος
• Χρήστος Βλάχος, Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος Σχολής Δασολογίας
και Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ.

Μέλη
• Άννα Μανωλοπούλου, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης
Γενική Διεύθυνση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων
• Θεοχάρης Ζάγκας, Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ., Ελληνική Δασολογική Εταιρεία
• Ιωάννης Σπανός, Ερευνητής, ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ», Γεν. Δ/νση Αγροτικής Έρευνας,
Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Θεσ/νίκης

Κυριακή 18 Μαρτίου 2012
∆ενδροφύτευση - Τριάδι Θέρµης

• Παναγιώτης Πλατής, Ερευνητής, ΓΕΩΤ.Ε.Ε. - Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας

Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012

ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ
- Αίθουσα Τελετών

Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012

Π Ρ Ο Γ ΡΑ Μ Μ Α

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ∆ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
Η 21η Μαρτίου, πρώτη ημέρα της Άνοιξης, καθιερώθηκε από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) ως
ημέρα προβληματισμού γύρω από το ρόλο των δασών και
τη δασοπονία, που άμεσος στόχος της είναι η προστασία
και η επιστημονική διαχείριση και αξιοποίηση των δασικών οικοσυστημάτων και του φυσικού περιβάλλοντος.
Τα δασικά οικοσυστήματα αποτελούν τον κορμό των
χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων και ταυτόχρονα τα
φίλτρα και τους συντελεστές για ένα ποιοτικό περιβάλλον για τον άνθρωπο και τα άλλα έμβια όντα. Eπιτελούν
πολλές και αλληλένδετες λειτουργίες-κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές. Προσφέρουν θέσεις εργασίας,
έσοδα και πρώτες ύλες, όπως π.χ. ξύλο, ρητίνη, φελλό,
καρπούς και άλλα πολλά μη ξυλώδη προϊόντα, ενώ μπορούν να αναπτυχθούν σ’ αυτά και άλλες σημαντικές παραγωγικές δραστηριότητες. Προσφέρουν, όμως, και άλλες
ανεκτίμητες υπηρεσίες που σχετίζονται με την προστασία
του εδάφους, των οικισμών και των υποδομών, τη ρύθμιση της παροχής του γλυκού νερού, τη δασική αναψυχή,
τη διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας και της
άγριας ζωής.
Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι ήδη άμεσα αισθητές σήμερα με την εμφάνιση όλο και συχνότερων ακραίων καιρικών φαινομένων. Το κλίμα αλλάζει με
σύνθετο τρόπο και το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής
αποτελεί ένα από τα πλέον πολύπλοκα προβλήματα που
αντιμετωπίζει η επιστήμη. Οι άμεσες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα δασικά οικοσυστήματα είναι στην
αρχή η εμφάνιση ορισμένων μεταβολών στα φαινολογικά
χαρακτηριστικά των φυτών, των μυκήτων, των πτηνών,
των εντόμων και όλων γενικά των έμβιων όντων. Στη
συνέχεια προκαλούνται αλλαγές στη σύνθεση πολλών
οικοσυστημάτων, μείωση της βιοποικιλότητάς τους και,
σε ακραίες περιπτώσεις, ξηράνσεις και απώλειες δασών.
Σε περιοχές με μεσογειακό κλίμα καθώς και στα όρια εξάπλωσής τους, τα δασικά οικοσυστήματα αναμένεται να
υποστούν τις μεγαλύτερες συνέπειες σε σχέση με τις εύκρατες και τροπικές περιοχές. Στις μεσογειακές περιοχές
παρατηρούνται όλο και συχνότερα ασυνήθιστοι καύσωνες με αποτέλεσμα περισσότερες και μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές ή και ασυνήθιστα χαμηλές θερμοκρασίες
με παράλληλη αύξηση των περιόδων μεγάλης ξηρασίας,
ενώ σε εύκρατες και υποτροπικές περιοχές παρατηρούνται πολλές πλημμύρες. Πολλές από τις μεταβολές του
κλίματος αποδίδονται στην αύξηση της θερμοκρασίας
της γης, που συνδέεται με την αύξηση της συγκέντρωσης
ορισμένων αερίων στην ατμόσφαιρα, γνωστά ως αέρια

του θερμοκηπίου. Μεταξύ των αερίων αυτών τα σημαντικότερα θεωρούνται τα CO2, CH4, N2O και οι διάφοροι
αλογονοάνθρακες. Καταστροφή της φυσικής βλάστησης
οδηγεί σε υποβάθμιση του εδάφους και σε φαινόμενα
ερημοποίησης.
Από κλιματική άποψη, τα δάση απορροφούν το CO2,
το κυριότερο αέριο θερμοκηπίου, όταν όμως αυτά καίγονται ή καταστρέφονται, αποτελούν πηγή CO2. Παράλληλα, τα δάση ρυθμίζουν τις καιρικές συνθήκες όχι μόνο σε
τοπικό αλλά και σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Η θετική επίδραση των δασών στην κλιματική αλλαγή θεωρείται
αναμφισβήτητη. Τα δάση, εκτός από τα προϊόντα και τις
ανεκτίμητες υπηρεσίες που προσφέρουν στον άνθρωπο
και με τις διάφορες λειτουργίες που επιτελούν διατηρούν
σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αμβλύνοντας τις επιπτώσεις της: Δεσμεύουν το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) της ατμόσφαιρας και το μετατρέπουν σε βιομάζα. Μειώνουν την ένταση και τη συχνότητα
των ακραίων καιρικών φαινομένων επειδή συγκρατούν
το νερό της βροχής, εμπλουτίζουν το υδροφόρο ορίζοντα,
βελτιώνουν την ποιότητα του νερού, λειτουργούν ως φυσικά κλιματιστικά, μειώνουν την ένταση των ισχυρών ανέμων και απορρυπαίνουν την ατμόσφαιρα. Συμβάλλουν
σημαντικά στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την
οικολογική ισορροπία στα χερσαία οικοσυστήματα.
Εφαρμογή κατάλληλων διαχειριστικών και άλλων μέτρων στα δασικά οικοσυστήματα που συνδέονται με:
● την αύξηση της αφομοιωτικής ικανότητας των δασών,
● την αύξηση της ποσότητας της οργανικής ουσίας του
εδάφους,
● την αύξηση του περίτροπου χρόνου και τη ρύθμιση της
κατανομής των ηλικιών των δέντρων στα δάση,
● την αλλαγή στη σύνθεση των ειδών,
● την αύξηση των δασικών εκτάσεων με δασώσεις και
αναδασώσεις με είδη, που είναι περισσότερο αποτελεσματικά στη δέσμευση του CO2,
● την προστασία του εδάφους από τη διάβρωση και από
τις μεταβολές της υγρασίας και
● τη βελτίωση της υγείας των δασών, μπορούν να συντελέσουν στη μείωση της συγκέντρωσης του CO2 της
ατμόσφαιρας.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥΣ είναι λέξεις κλειδιά και ενέργειες
που οδηγούν σε ένα πιο ποιοτικό περιβάλλον και μια ποιοτικότερη διαβίωση των πολιτών μιας χώρας αλλά και του
κόσμου ολόκληρου.

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η 1 8 Μ Α Ρ Τ Ι ΟΥ
11:00

Δενδροφύτευση στο Δήμο Θέρμης - Τριάδι

Τ Ε ΤΑ Ρ Τ Η 2 1 Μ Α Ρ Τ Ι ΟΥ
ΠΡΩΙ

10:00 Διανομή δασικών φυταρίων σε κεντρικά σημεία της πόλης
• Πλατεία Αριστοτέλους
• Καμάρα

ΑΠΟΓΕΥΜΑ
Κεντρική εκδήλωση

στην Κεντρική Αίθουσα Τελετών του κτιρίου της παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
18:00 Προσέλευση
18:30 Χαιρετισμοί - Προσφωνήσεις
19:00 Κεντρική ομιλία με τίτλο:

«Κλιματική αλλαγή και δασικά οικοσυστήματα:
Μια διαχρονική σχέση αλληλεξάρτησης»
του Καθηγητή Δημητρίου Αλιφραγκή
Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ.
20:00 Δεξίωση
Κατά την αποχώρηση θα διανεμηθούν δασικά φυτάρια
από τη Δ/νση Αναδασώσεων και το Δασαρχείο
του Νομού Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλούµε να τιµήσετε µε την παρουσία σας
την εκδήλωση για τον εορτασµό της
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Α
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ΑΓ
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ∆ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
που θα πραγµατοποιηθεί στην Αίθουσα Τελετών του Κτιρίου της Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής
του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012 και ώρα 18:00

Με εξαιρετική τιµή
Η Οργανωτική Επιτροπή

