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πλέπεηεο ηωλ αλζξώπηλωλ δξαζηεξηνηήηωλ θαη παξεκβάζεωλ ζην θπζηθό, 
γεωξγηθό θαη αζηηθό πεξηβάιινλ – Φπζηθέο θαηαζηξνθέο 

Οη γεληθέο ηάζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ πεξηνρή κειέηεο είλαη ε κείσζε ησλ 

θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ, ησλ γπκλψλ εδαθψλ θαη πεηξσκάησλ, ε κείσζε ηεο θπζηθήο 

βιάζηεζεο (δαζηθή θαη ζακλψδεο βιάζηεζε) θαη ε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ αζηηθψλ-δνκεκέλσλ 

πεξηνρψλ, θπξίσο φζνλ αθνξά ηελ πεδηλή δψλε, εηο βάξνο ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ. Τν 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ κεηαβνιψλ έγηλε κέζα απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’80 θαη χζηεξα. 

Τα θπξηφηεξα αίηηα ησλ αιιαγψλ ηεο θαηαλνκήο ηεο θάιπςεο/ρξήζεο γεο ήηαλ ε έληνλε 

αζηηθνπνίεζε, ε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο πεδηλέο πεξηνρέο θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ νδηθνχ 

δηθηχνπ ην νπνίν έρεη σο άκεζε ζπλέπεηα ηελ έληνλε αζηηθή επέθηαζε θαη ηε βειηίσζε ησλ 

κεηαθνξψλ, ε Δπξσπατθή αγξνηηθή πνιηηηθή ησλ επηδνηήζεσλ ζπγθεθξηκέλσλ θαιιηεξγεηψλ πνπ 

νδήγεζε ζηελ εθξίδσζε θαη αληηθαηάζηαζε πνιιψλ κε πξνζνδνθφξσλ θαιιηεξγεηψλ 

(θαξπνθφξα – αξφζηκεο θαιιηέξγεηεο) απφ άιιεο πην πξνζνδνθφξεο (ειαηψλεο) θαη ε 

ππνβάζκηζε ηεο θπζηθήο βιάζηεζεο. 

Οη αιιαγέο ηεο θάιπςεο/ρξήζεο γεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κνξθνινγίαο 

πνπ ζπλαληψληαη ζηελ πεξηνρή κειέηε επλννχλ, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ηελ πξφθιεζε ησλ 

θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ (πιεκκπξηθά θαηλφκελα). Σεκαληηθφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ν 

θαζνξηζκφο κηαο πηζαλήο αιιειν-ζπζρέηηζεο δηαθνξεηηθψλ παξακέηξσλ, φπσο ε 

θάιπςε/ρξήζε γεο, νη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη παξεκβάζεηο ζην θπζηθφ θαη γεσξγηθφ 

πεξηβάιινλ, ε γεσκνξθνινγία, ηα αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα (έληνλεο θαη ξαγδαίεο 

βξνρνπηψζεηο) θαη νη θπζηθνί θίλδπλνη (δηάβξσζε εδαθψλ, θαηλφκελν εξεκνπνίεζεο, 

πιεκκχξεο), νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ έλα ζπλδπαζκέλν θπζηθφ/αλζξσπνγελέο ζχζηεκα 

αιιειεπίδξαζεο. 

Άιισζηε, δηαθαίλεηαη φηη ππάξρεη κία ηζρπξή αιιειεμάξηεζε αλάκεζα ζηε κνξθνινγία θαη ηηο 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. Απφ ηελ κία πιεπξά, ε γεσξγηθή θαη αζηηθή αλάπηπμε 

δηεπθνιχλεηαη απφ ην ήπην αλάγιπθν (πεδηλέο εθηάζεηο, αλαβαζκίδεο), ελψ απφ ηελ άιιε 

πιεπξά νη αλζξψπηλεο παξεκβάζεηο (κεηαβνιέο ζηελ θάιπςε/ρξήζε γεο) επηδξνχλ άκεζα ή 

έκκεζα, βξαρππξφζεζκα ή καθξνπξφζεζκα, ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ αλαγιχθνπ θαη ηελ 

θαηαλνκή ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο, κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο επλντθψλ ζπλζεθψλ γηα ηε δηάβξσζε 

ησλ εδαθψλ θαη ηελ ππνβάζκηζε ηνπ ηνπίνπ, απμάλνληαο ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο ησλ 

θπζηθψλ θηλδχλσλ θαη θαηαζηξνθψλ, κε ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην αζηηθφ, γεσξγηθφ θαη θπζηθφ 

πεξηβάιινλ. 

 

Αζηηθή αλάπηπμε θαη επέθηαζε 

Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ έρεη αλαδεηρζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζε 

παγθφζκην επίπεδν, θαη αθνξά άκεζα ην γεσξγηθφ θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ, είλαη ε αζηηθή 

αλάπηπμε θαη επέθηαζε ζε βάξνο ησλ γφληκσλ θαιιηεξγήζηκσλ εθηάζεσλ θαη ησλ δσλψλ 

θπζηθήο βιάζηεζεο, θαη νη επηπηψζεηο πνπ έρεη πξνθαιέζεη ζηηο πεξηνρέο φπνπ ιακβάλεη ρψξα 

(Quarmby & Cushnie, 1989; Gastellu-Etchegorry, 1990; Treitz et al., 1992; Gao & Skillcorn, 

1998; Li & Yeh, 1998; Fahim et al., 1999; Weng, 2001; Yang & Lo, 2002; Chen et al., 2003; 

Maktav et al., 2005; Mundia & Aniya, 2005). 

Ζ παξαθνινχζεζε θαη ε κειέηε ηεο αλεμέιεγθηεο αζηηθήο αλάπηπμεο θαη επέθηαζεο ζηελ 

Διιάδα, θαζψο επίζεο θαη ησλ ζεκαληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ πξνθαιεί ε αζηηθνπνίεζε ζε κία 

πεξηνρή (ξχπαλζε, αχμεζε αλαγθψλ ζε πφζηκν λεξφ, επίδξαζε ζηελ πνηφηεηα λεξνχ, άζθεζε 

πίεζεο πξνο ην θπζηθφ θαη γεσξγηθφ πεξηβάιινλ, αχμεζε ηεο επηθαλεηαθήο απνξξνήο θαη ησλ 

πιεκκπξηθψλ παξνρψλ, αιιαγή ηνπηθνχ θιίκαηνο, θ.α.), είλαη κάιινλ θησρή, ελψ νη ήδε 

ππάξρνληεο ζεκαηηθνί ράξηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζηηθή θάιπςε/ρξήζε γεο είλαη παιηνί, 

ρακειήο πνηφηεηαο θαη πεξηνξηζκέλεο αθξίβεηαο θαη αμηνπηζηίαο. Ζ έγθαηξε θαη αθξηβήο 

θαηαγξαθή ησλ αιιαγψλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηνλ αζηηθφ θαη ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ, ηελ 

θαηάιιειε δηαρείξηζε ηεο θάιπςεο/ρξήζεο γεο θαη ηελ απνθπγή ησλ ζεκαληηθψλ επηπηψζεσλ 

πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ε άλαξρε δφκεζε ζην επξχηεξν θπζηθφ θαη γεσξγηθφ πεξηβάιινλ. 

Σπλεπψο, ε αλίρλεπζε θαη ραξηνγξάθεζε απηψλ ησλ ηαρχηαησλ κεηαβνιψλ πνπ 

ζπλαληψληαη θπξίσο ζηηο παξπθέο ησλ ππαξρφλησλ αζηηθψλ δσλψλ, δεδνκέλνπ φηη νη 

πεξηαζηηθέο πεξηνρέο απνηεινχλ πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ζηαζεξή πίεζε φζνλ 

αθνξά ηελ αιιαγή ηεο θάιπςεο/ρξήζεο γεο, ιφγσ ηεο ζπλερνχο αζηηθήο επέθηαζεο, είλαη 

θξίζηκεο ζεκαζίαο. 
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Ζ αζηηθή αλάπηπμε, ε νπνία ήηαλ ηαρχηαηε απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’80 θαη κεηά, νθείιεηαη θαηά 

θχξην ιφγν ζηνπο αθφινπζνπο παξάγνληεο: 

Α) ζηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηε βειηίσζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ 

Β) ζηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο πεδηλέο αζηηθέο-δνκεκέλεο πεξηνρέο (κε βάζε ηα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ ηειεπηαίσλ απνγξαθψλ ηνπ πιεζπζκνχ, ε εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε ζην 

λνκφ Λέζβνπ, απφ ηα ρσξηά-νηθηζκνχο ησλ εκηνξεηλψλ-νξεηλψλ πεξηνρψλ πξνο ηα αζηηθά 

θέληξα, κε ζθνπφ ηελ αλεχξεζε λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, έρεη παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν) 

Γ) ζηελ ηαρεία νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Καιινλήο θαηά ηηο δεθαεηίεο ’80 θαη ’90 

Γ) ζηε κεγαιχηεξε ελαζρφιεζε ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ κε ηνλ ηνπξηζκφ (ε ζεκαληηθή 

ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη ε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ, απνηέιεζε κία ελαιιαθηηθή πεγή 

εηζνδήκαηνο, ζπκπιεξψλνληαο ην γεσξγηθφ εηζφδεκα) 

Δ) ζηελ επλντθή ζέζε πνπ βξίζθεηαη ε πεξηνρή κειέηεο, ε νπνία απνηειεί έλα ζεκαληηθφ 

θνκβηθφ ζεκείν ηεο Λέζβνπ (ζην θέληξν ηνπ λεζηνχ) 

 

Όκσο, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν γίλεηαη απηή ε αζηηθνπνίεζε (άλαξρε δφκεζε, ρσξίο αζηηθφ θαη 

ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ), ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο γεσξγίαο, έρεη δεκηνπξγήζεη 

ή πξφθεηηαη λα πξνθαιέζεη ζην εγγχο κέιινλ κία ζεηξά πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ, ηα 

νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ χδξεπζε θαη ηελ πνηφηεηα ησλ λεξψλ (ήδε παξαηεξείηαη έλαο έληνλνο 

πξνβιεκαηηζκφο ζρεηηθά κε ηηο απμαλφκελεο αλάγθεο λεξνχ γηα χδξεπζε θαη ηαπηφρξνλα έρεη 

θαηαγξαθεί ε έληνλε ππνβάζκηζε ησλ ππφγεησλ λεξψλ ηεο παξάθηηαο πεδηάδαο, εμαηηίαο ηεο 

ππεξάληιεζεο πνπ έγηλε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, θπξίσο γηα ηελ άξδεπζε ησλ θαιιηεξγεηψλ), ηε 

ξχπαλζε ηνπ θφιπνπ απφ ηα αζηηθά ιχκαηα θαη ηα ιηπάζκαηα - θπηνθάξκαθα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο θαιιηέξγεηεο, ηελ αχμεζε ησλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ θαη ηε κείσζε ησλ 

γφληκσλ θαιιηεξγήζηκσλ εδαθψλ. 

Ζ κειινληηθή επέθηαζε ησλ δνκεκέλσλ πεξηνρψλ πξνβιέπεηαη λα ζπλερηζηεί (ιφγσ θαη ηε 

δεκηνπξγία ηνπ λένπ Γήκνπ, κε έδξα ηελ Καιινλή), δεδνκέλνπ φηη έρεη ζρεδηαζηεί ε λέα ράξαμε 

ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ Καιινλήο – Σηγξίνπ, ελψ πνιχ ζχληνκα ζα μεθηλήζεη θαη ε λέα ράξαμε ηνπ 

νδηθνχ άμνλα Καιινλήο - Πέηξαο. Θεσξείηαη επίζεο δεδνκέλε ε εθαηέξσζελ ησλ νδηθψλ 

δηθηχσλ αζηηθή αλάπηπμε (θχξηεο θαη εμνρηθέο θαηνηθίεο) θαη ε πεξαηηέξσ επέθηαζε θαη βειηίσζε 

ησλ ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ, ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ απνζηάζεσλ κεηαμχ ησλ αζηηθψλ θέληξσλ 

ηεο Λέζβνπ (επλντθέο ζπλζήθεο γηα απνθέληξσζε), θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ λένπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Λέζβνπ. 

Ζ αζηηθή αλάπηπμε πνπ έιαβε ρψξα είρε σο θπζηθφ επαθφινπζν ηελ κείσζε ησλ 

θαιιηεξγήζηκσλ εθηάζεσλ, δεδνκέλνπ φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο αζηηθήο επέθηαζεο 

ζπλαληάηαη ζε πεδηλέο πεξηνρέο νη νπνίεο θαιχπηνληαλ σο επί ην πιείζηνλ απφ ηηο θαιιηέξγεηεο. 

Πξνβιέπεηαη φηη ζην κέιινλ ζα ππάξμεη πεξαηηέξσ κείσζε ησλ γφληκσλ εδαθψλ, θαζφηη ε 

αλάπηπμε απηή ζα ζπλερηζηεί κε ηνπο ίδηνπο ξπζκνχο, κε έκθαζε ζηηο πεδηλέο πεξηνρέο. 

Ζ κείσζε ησλ θαιιηεξγήζηκσλ εθηάζεσλ ιφγσ ηεο έληνλεο αζηηθνπνίεζεο, πνπ παξαηεξείηαη 

θπξίσο ζηελ παξάθηηα δψλε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ηελ 

Δπξσπατθή πνιηηηθή ησλ επηδνηήζεσλ ζπγθεθξηκέλσλ θαιιηεξγεηψλ (ειαηψλεο), πξνθάιεζε 

έκκεζα κία πίεζε ε νπνία έρεη “κεηαθεξζεί” θαη αζθείηαη ζηελ ππφινηπε πεξηνρή (εκηνξεηλέο 

πεξηνρέο), πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαδήηεζε λέσλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ εθηφο πεδηλψλ 

πεξηνρψλ θαη εληφο ησλ δσλψλ θπζηθήο βιάζηεζεο, έρνληαο σο κνλαδηθφ ζθνπφ ηελ αχμεζε 

ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ, αδηαθνξψληαο γηα ηηο ζπλέπεηεο πνπ ζα 

πξνθαιέζνπλ νη αλζξψπηλεο παξεκβάζεηο (ε ελαζρφιεζε κε ηε γεσξγία θαη ηελ θηελνηξνθία 

ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ελδνρψξαο, θαίλεηαη φηη είλαη απαξαίηεηε, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηελ επηβίσζή ηνπ, δεδνκέλνπ φηη ε αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ζε άιινπο 

ηνκείο θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα δχζθνιε, κε βάζε ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο). 

Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, ε κε ειεγρφκελε αζηηθνπνίεζε θαη αλάπηπμε κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

αιπζηδσηέο επηπηψζεηο ζην παξαθείκελν θπζηθφ θαη γεσξγηθφ πεξηβάιινλ. Γηα ηε κείσζε απηψλ 

ησλ επηπηψζεσλ θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ε αθξηβήο, ζχγρξνλε θαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

θαηαγξαθή ηεο αζηηθήο αλάπηπμεο θαη επέθηαζεο, κε θχξην ζθνπφ ηνλ θαιχηεξν αζηηθφ, 

πνιενδνκηθφ θαη ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ, ηελ νξζή δηαρείξηζε ηεο θάιπςεο/ρξήζεο γεο θαη ηελ 

πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 
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Δπέθηαζε ηωλ θαιιηεξγεηηθώλ δωλώλ εληόο ηεο θπζηθήο βιάζηεζεο 

Ζ επέθηαζε ησλ θαιιηεξγεηψλ εληφο ηεο θπζηθήο βιάζηεζεο ζα πξέπεη λα κειεηεζεί 

αλαιπηηθά, δηφηη παξνπζηάδνληαη ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηα 

δηαθξηηά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλαληψληαη ζε θάζε πεξηνρή. Ζ πξνέιαζε ησλ θαιιηεξγνχκελσλ 

εθηάζεσλ απνηειεί νπζηαζηηθά έλαλ απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο ηξφπνπο εθδήισζεο ηεο 

αλζξψπηλεο πίεζεο πξνο ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ε νπνία νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ 

αλάγθε βειηίσζεο ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ, δεδνκέλνπ φηη ε πεξηνρή κειέηεο 

είλαη αγξνηηθή θαη ην γεσξγηθφ εηζφδεκα ζεσξείηαη σο ην θχξην εηζφδεκα κεγάινπ ηκήκαηνο ηνπ 

πιεζπζκνχ. 

Ταπηφρξνλα φκσο, ε αλνρή απφ ηνπο αξκφδηνπο ηνπηθνχο θνξείο (θαη πνιιέο θνξέο ε 

ζησπεξή ζπλαίλεζε) θαη ε αηηκσξεζία απηψλ πνπ απνςηιψλνπλ θαη θαηαπαηνχλ πεξηνρέο 

θπζηθήο βιάζηεζεο, έρεη νδεγήζεη ζηελ εθηεηακέλε θαηαζηξνθή θαη απνςίισζε, δηάζπαξηα, ζε 

νιφθιεξε ηελ ελδνρψξα. Ζ ζπλήζεο πξαθηηθή πνπ αθνινπζείηαη είλαη, αξρηθά, ην θάςηκν ηεο 

βιάζηεζεο, κέζσ ησλ ππξθαγηψλ ή ε εθθαζάξηζε ηνπ εδάθνπο απφ ηε ζακλψδε βιάζηεζε, κε 

δηάθνξα κέζα, ε δηάλνημε λένπ νδηθνχ δηθηχνπ (ρσκαηφδξνκνη) θαη αθνινχζσο ε θαηαπάηεζε 

ηεο γεο θαη ε εγθαηάζηαζε ηεο θαιιηέξγεηαο. 

Ζ Δπξσπατθή πνιηηηθή ησλ επηδνηήζεσλ ζπγθεθξηκέλσλ θαιιηεξγεηψλ, ζηηο ηειεπηαίεο 3 

δεθαεηίεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απφδνζε κεγαιχηεξσλ εηζνδεκάησλ ζηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ, 

επλφεζε θαη πξνθάιεζε ηελ αχμεζε ησλ εθηάζεσλ ησλ ειαηψλσλ, ζε αληίζεζε κε ηηο άιιεο 

δελδξψδεηο (θαξπνθφξα, θ.α.) θαη αξφζηκεο θαιιηέξγεηεο, ζηηο νπνίεο νη ρακειέο ηηκέο ησλ 

πξντφλησλ έρεη εμσζήζεη ηνπο αγξφηεο, ζε αξθεηέο πεξηνρέο, ζηελ εθξίδσζή ηνπο. 

Όκσο, ε επέθηαζε ησλ θαιιηεξγήζηκσλ εθηάζεσλ έγηλε ζε κεγάιν πνζνζηφ εθηφο ησλ 

πεδηλψλ δσλψλ, ζε επηθιηλή εδάθε φπνπ ν θίλδπλνο δηάβξσζεο απμάλεη ζεκαληηθά, δεδνκέλνπ 

φηη αθφκε θαη ζηνπο ειαηψλεο, φπνπ ε θχηεπζε είλαη πην αξαηή, ην έδαθνο παξακέλεη γπκλφ γηα 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, ελψ ζην παξειζφλ θαιππηφηαλ απφ ηελ θπζηθή βιάζηεζε. 

Ζ αχμεζε ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ έρεη επλνεζεί θαη απφ ηελ επέθηαζε ηεο άξδεπζεο 

θαη ηελ κεηαηξνπή ησλ μεξηθψλ θαιιηεξγεηψλ ζε αξδεχζηκεο (αθνξά θπξίσο ηνπο ειαηψλεο), 

γεγνλφο ην νπνίν έρεη βνεζήζεη ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο, πνιιέο θνξέο φκσο ζε βάξνο ηεο 

πνηφηεηαο, θαη ζηελ αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ γεσξγψλ. Ζ κεηαηξνπή απηή, αλ θαη έρεη 

ππνβνεζεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, απφ δηάθνξα επηδνηνχκελα 

πξνγξάκκαηα, γίλεηαη αιφγηζηα θαη ρσξίο λα έρνπλ πξνεγεζεί αλάινγεο πεξηβαιινληηθέο 

κειέηεο. 

Ζ επέθηαζε ηεο ρξήζεο ηνπ λεξνχ ζηηο νινέλα απμαλφκελεο θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο ζα 

πξνθαιέζεη αιπζηδσηέο αληηδξάζεηο θαη επηπηψζεηο ζην θπζηθφ θαη γεσξγηθφ πεξηβάιινλ, 

θαζψο δεκηνπξγεί λέεο αλάγθεο ζε αξδεχζηκν λεξφ. Ζ δηάλνημε λέσλ γεσηξήζεσλ ζηηο πεδηλέο 

εθηάζεηο, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο είλαη παξάλνκεο, ρσξίο λα πιεξνχληαη νη απαξαίηεηεο 

πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ε λνκνζεζία (απφζηαζε κεηαμχ ησλ γεσηξήζεσλ, κέγηζηνο φγθνο 

λεξνχ άληιεζεο, θ.α) θαη ε ππεξβνιηθή άληιεζε ηνπ ππφγεηνπ λεξνχ γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κείσζε ησλ πδάηηλσλ απνζεκάησλ, έρεη πξνθαιέζεη ηελ έληνλε 

ππνβάζκηζε ησλ λεξψλ, ηελ πηψζε ηεο ζηάζκεο ηνπ ππφγεηνπ πδξνθνξέα, ηε δηείζδπζε ηεο 

ζάιαζζαο ζηα ππφγεηα λεξά θαη ηελ αιινίσζε ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο (αιαηνχρα 

λεξά), ηελ ππνβάζκηζε ησλ εδαθψλ απφ ηελ ρξήζε αθαηάιιεινπ λεξνχ θαη ηειηθά ηελ κείσζε 

ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ, γεγνλφο ην νπνίν ζα έρεη άκεζε 

επίπησζε ζηα εηζνδήκαηα ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ, κε θπζηθφ επαθφινπζν ηελ εκθάληζε ησλ 

αλάινγσλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ. 
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Απνψίιωζε θαη ππνβάζκηζε ηεο θπζηθήο βιάζηεζεο 

Ζ απνςίισζε θαη ππνβάζκηζε ηεο θπζηθήο βιάζηεζεο παξνπζηάδεη δηαθνξεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Οη δηαθνξνπνηήζεηο απηέο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηε ζέζε θαη ηελ έθηαζε πνπ 

θαηαιακβάλεη ε βιάζηεζε ζηελ πεξηνρή κειέηεο. 

Αλαιπηηθφηεξα, παξαηεξείηαη κία εθηεηακέλε ππνβάζκηζε ηεο θπζηθήο βιάζηεζεο, 

παξνπζηάδνληαο φκσο δηαθνξέο ηφζν ζηελ έθηαζε, φζν θαη ζην είδνο ηεο βιάζηεζεο ην νπνίν 

πθίζηαηαη ηηο αιιαγέο. Ζ ππνβάζκηζε νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αλζξψπηλε πίεζε, ε νπνία 

εθδειψλεηαη πνηθηινηξφπσο, κε ηηο ππξθαγηέο, ηελ απνςίισζε ηεο βιάζηεζεο θαη ηελ πξνέιαζε 

ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ, ηε δηάλνημε λένπ νδηθνχ δηθηχνπ εληφο ησλ δσλψλ βιάζηεζεο, 

ηελ αζηηθνπνίεζε (ζε κηθξφηεξν βαζκφ), ηελ ππεξβφζθεζε θαη δεπηεξεπφλησο ζηελ επίδξαζε 

ησλ αθξαίσλ θιηκαηηθψλ θαηλνκέλσλ πνπ επηθξαηνχλ. Ζ πθηζηάκελε πίεζε αζθείηαη ππφ ηελ 

αλνρή ησλ αξκφδησλ ηνπηθψλ θνξέσλ, ελψ ε αηηκσξεζία απηψλ πνπ θαηαζηξέθνπλ θαη 

θαηαπαηνχλ πεξηνρέο θπζηθήο βιάζηεζεο έρεη νδεγήζεη ζηελ απνςίισζε, ηδηαίηεξα ηεο δαζηθήο 

δελδξψδνπο βιάζηεζεο. 

Τν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο απνςίισζεο θαη ππνβάζκηζεο ηεο θπζηθήο βιάζηεζεο 

θαηαγξάθεηαη ζηα πξαλή ησλ ιφθσλ, ησλ φξεσλ θαη ησλ ζηελψλ θνηιάδσλ, εθεί φπνπ έρεη 

εθηνπηζηεί απφ ηηο ζπλερείο αλζξψπηλεο παξεκβάζεηο, θαη ζε θάζε πεξίπησζε εθηφο ησλ 

πεδηλψλ δσλψλ. Δπίζεο, ε ππνβάζκηζε ηεο ππθλήο ζακλψδνπο βιάζηεζεο νθείιεηαη θπξίσο ζε 

παιαηφηεξεο ή πξφζθαηεο ππξθαγηέο, ζε εθθαζαξίζεηο κε ζθνπφ ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 

θάιπςεο απφ ηηο θαιιηέξγεηεο θαη ηελ ππεξβφζθεζε, θπξίσο ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο ηεο ιεθάλεο. 

Ζ απνςίισζε ηεο αξαηήο ζακλψδνπο βιάζηεζεο-βνζθφηνπνη νθείιεηαη θπξίσο ζε 

παιαηφηεξεο ή πξφζθαηεο ππξθαγηέο, ζε εθθαζαξίζεηο κε ζθνπφ ηελ επέθηαζε ησλ θαιιηεξγεηψλ 

θαη ηελ ππεξβφζθεζε, θπξίσο ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο, ελψ ηαπηφρξνλα νη αθξαίεο θιηκαηηθέο 

ζπλζήθεο έρνπλ παίμεη έλα ηδηαίηεξν ξφιν ζηε δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ, πνπ 

επλννχλ ηε δηάβξσζε θαη ηελ απνγχκλσζε ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ. 

 

Ππξθαγηέο 

Ζ ππξθαγηά απνηειεί έλαλ νηθνινγηθφ παξάγνληα ν νπνίνο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

θαηαλνκή, νξγάλσζε θαη εμέιημε ησλ Μεζνγεηαθψλ νηθνζπζηεκάησλ (Koutsias & Karteris, 2003). 

Οη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, πνιιέο θνξέο επλννχλ ηελ 

εθδήισζε ππξθαγηψλ, θαη ηδηαίηεξα θαηά ηνπο μεξνχο ζεξηλνχο κήλεο φπνπ νη βξνρνπηψζεηο 

είλαη ζπάληεο θαη κηθξήο δηάξθεηαο, πξνθαιψληαο άκεζα ηελ έθζεζε ηνπ γπκλνχ εδάθνπο, ηελ 

αχμεζε ηεο δηάβξσζεο, ηεο επηθαλεηαθήο απνξξνήο (πιεκκπξηθά θαηλφκελα) θαη ηεο κεηαθνξάο 

θεξηψλ πιψλ πξνο ηηο θαηάληη πεδηλέο πεξηνρέο. Ταπηφρξνλα, νη απψιεηεο ζε λεξφ απμάλνληαη 

ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο εμάηκηζεο ηνπ εδάθνπο πνπ νθείιεηαη ζηελ απνπζία βιάζηεζεο, ηηο 

απμεκέλεο ζεξκνθξαζίεο θαη ηελ κεγαιχηεξε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ, ελψ παξαηεξείηαη κείσζε 

ησλ ππφγεησλ απνζεκάησλ λεξνχ πνπ είλαη δηαζέζηκα γηα άληιεζε θαηά ηα επφκελα ρξφληα. 

Ζ ηθαλφηεηα αλαγέλλεζεο κηαο θπηνθνηλσλίαο κεηά απφ κία ππξθαγηά είλαη απνθαζηζηηθήο 

ζεκαζίαο θαζ’φηη επεξεάδεη ηελ απνθπγή ή ηελ κείσζε ησλ εδαθηθψλ απσιεηψλ θαη ησλ 

δηεξγαζηψλ ηεο εξεκνπνίεζεο. 

Οη Μεζνγεηαθέο θπηηθέο θνηλσλίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ κία κεγάιε αλζεθηηθφηεηα θαη 

πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο ππξθαγηέο, ζε έλα αδηαηάξαθην θπζηθφ πεξηβάιινλ φπνπ είλαη 

δεδνκέλε ε απνπζία επεκβάζεσλ ηνπ αλζξψπνπ. Αξθεηέο κειέηεο ηεο θπζηθήο αλαγέλλεζεο 

ηεο βιάζηεζεο κεηά απφ θαηλφκελα ππξθαγηψλ έρνπλ δείμεη φηη ε ζχλζεζε ησλ θπηηθψλ εηδψλ 

δελ αιιάδεη ζεκαληηθά απφ ηνλ έλα θχθιν ζην επφκελν (Arianoutsou-Faraggitaki & Margaris, 

1982; Clemente et al., 1996; Ricotta et al., 1998). Οη θχξηεο κεηαβνιέο πνπ ζπκβαίλνπλ έρνπλ 

ζρέζε κε ηε δνκή ηεο βιάζηεζεο θαη ηε ζπλνιηθή βηνκάδα (Trabaud & de Chanterac, 1985). 

Ζ θιαζηθή δηαδνρή ηεο βιάζηεζεο κεηά απφ ππξθαγηά, πνπ παξαηεξείηαη ζηηο Μεζνγεηαθέο 

πεξηνρέο, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αξρηθή γξήγνξε κείσζε ησλ εηδψλ ζε κία απνγπκλσκέλε 

πεξηνρή. Σηε ζπλέρεηα κε ηελ θπζηθή αλαγέλλεζε ηεο βιάζηεζεο, κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, 

απμάλνληαη ηα είδε θζάλνληαο κία κέγηζηε ηηκή θαη αθνινχζσο κεηψλνληαη κε ηελ σξίκαλζε ησλ 

θπηηθψλ θνηλσληψλ (Whelan, 1995). 

Όινη ζρεδφλ νη ζεκεξηλνί ηχπνη ηεο ζακλψδνπο βιάζηεζεο ησλ αείθπιισλ πιαηχθπιισλ 

(maquis, garrigue) απνηεινχλ ππνβαζκηζκέλεο κνξθέο ησλ γλήζησλ θαη αξρέγνλσλ κηθηψλ 

Μεζνγεηαθψλ δαζψλ (Hill, 1993a). Ζ απνςίισζε ησλ δαζψλ απφ ηηο ππξθαγηέο κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη ηε δηαηάξαμε ησλ πδαηηθνχ θαζεζηψηνο ζηηο θαηάληη πεξηνρέο, λα νδεγήζεη ζηε 
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δηάβξσζε θαη ζηε κεηαθνξά κεγάισλ πνζνηήησλ θεξηψλ πιηθψλ (έληνλα πιεκκπξηθά 

θαηλφκελα κε ιαζπνξνή), θαη λα επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην ηνπηθφ κηθξφθιηκα. 

Σηηο πεξηνρέο φπνπ είραλ ζπκβεί ππξθαγηέο θαηά ην παξειζφλ, παξαηεξείηαη φηη ε θπζηθή 

βιάζηεζε έρεη ππνζηεί ζεκαληηθέο κεηαβνιέο, ελψ ε θάιπςε/ρξήζε γεο θαη, γεληθφηεξα, ην 

θπζηθφ ηνπίν έρνπλ αιιάμεη ζε κεγάιν βαζκφ. Ταπηφρξνλα, ε νινέλα απμαλφκελε πίεζε πξνο ην 

πεξηβάιινλ δελ επλνεί, ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο πεξηνρήο, ηελ αλαγέλλεζε ηεο θπζηθήο 

βιάζηεζεο κεηά απφ θάζε ππξθαγηά, θαη ηδηαίηεξα ζηα δάζε πεχθεο. 

Ζ απνπζία ειέγρνπ, ε κε ηήξεζε ησλ απαγνξεπηηθψλ κέηξσλ θαη ε ζπλέρηζε ηεο αδηαθνξίαο 

θαη ηεο ακέιεηαο πνπ επηδεηθλχνπλ νη αξκφδηνη θνξείο ζα νδεγήζεη ζηελ πεξαηηέξσ αζχδνηε θαη 

ρσξίο θξαγκφ απνςίισζε ηεο πθηζηάκελεο θπζηθήο βιάζηεζεο, κέζσ ηεο πξαθηηθήο ησλ 

ππξθαγηψλ θαη ηεο πξνέιαζεο ησλ θαιιηεξγήζηκσλ εθηάζεσλ. 

Δπηπξνζζέησο, ε κε ιήςε κέηξσλ γηα ηηο πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη ζηα πξφζπξα ηεο 

εξεκνπνίεζεο ζα επηδεηλψζεη ηελ θαηάζηαζε ηα επφκελα ρξφληα θαη ζα νδεγήζεη ζε κία κε 

αληηζηξεπηή δηαδηθαζία. 

Ζ κειινληηθή πξνζηαζία ηεο ελδνρψξαο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη απαξαηηήησο ηελ 

επηβνιή θαη ηήξεζε απζηεξψλ κέηξσλ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ ζε θαηαπαηήζεηο ηεο 

δαζηθήο γεο, έλα πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο ηεο πεξηνρήο κε ηελ ρξήζε ηεο 

ηειεπηζθφπεζεο, κε ζθνπφ ηελ αλίρλεπζε πηζαλψλ κειινληηθψλ αιιαγψλ πνπ ζα ζρεηίδνληαη κε 

ηελ πεξαηηέξσ ππνβάζκηζε ηεο θπζηθήο βιάζηεζεο, θαζψο θαη κέηξα πξνζηαζίαο ησλ 

επαίζζεησλ πεξηνρψλ, ζηε δηάβξσζε θαη ηηο πιεκκχξεο. 

 

Υπνβάζκηζε γεο – Γηαβξώζεηο εδαθώλ – Δξεκνπνίεζε  

Ζ ππνβάζκηζε γεο (land degradation) ζε έλα γεσξγηθφ-θπζηθφ πεξηβάιινλ νξίδεηαη σο ε 

κείσζε ηεο δπλεηηθήο παξαγσγηθφηεηαο ελφο ζπζηήκαηνο γεσξγηθήο-δαζηθήο παξαγσγήο (ην 

νπνίν ζπκπεξηιακβάλεη ηηο γεσξγηθέο εθηάζεηο, ηα δάζε θαη ηνπο βνζθφηνπνπο) θαη απνηειεί κία 

ζεκαληηθή δηεξγαζία πνπ ζπλαληάηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο μεξέο θαη εκίμεξεο πεξηνρέο ηνπ 

Μεζνγεηαθνχ ρψξνπ (Mainguet, 1994; Hill et al., 1996). Τα θπξηφηεξα αίηηα ηεο ππνβάζκηζεο 

είλαη ε απνςίισζε ηεο θπζηθήο βιάζηεζεο, ε πξνέιαζε ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ, 

ηδηαίηεξα ζε αθαηάιιεια εδάθε, ε απνγχκλσζε ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ θαη ε δπλακηθή επίδξαζε 

ηεο δηάβξσζεο ηνπ λεξνχ. Ζ ππνβάζκηζε γεο, αλ θαη άξρηζε λα δηεξεπλάηαη ηα ηειεπηαία 30 

ρξφληα, απνηειεί έλα θαηλφκελν ην νπνίν ππάξρεη εδψ θαη αξθεηέο ρηιηάδεο ρξφληα (απνςίισζε 

ησλ δαζψλ ζηε Λέζβν) θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ πίεζε ηνπ αλζξψπνπ πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ηελ 

εληαηηθή ρξήζε ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ ην νπνίν ηνπνζεηείηαη θπξίσο ζε επηθιηλείο πεξηνρέο 

(Runnels, 1995; Kosmas et al., 1997; De Graaf & Eppink, 1999). 

Ζ ζπλερήο δηάβξσζε ησλ γπκλψλ εδαθψλ, επηθαλεηαθή θαη ραξαδξσηηθή, ε νπνία 

επηηαρχλεηαη απφ ηε δξάζε ηνπ λεξνχ θαη απφ ηηο αθαηάιιειεο πξαθηηθέο ρξήζεο γεο θαη 

πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδεη ν άλζξσπνο (ππξθαγηέο, εληαηηθή ρξήζε ησλ εδαθψλ, ππεξβφζθεζε, 

θαιιηέξγεηα ζε αθαηάιιεια εδάθε, επέθηαζε ησλ αξδεπφκελσλ εθηάζεσλ θαη ππεξβνιηθή ρξήζε 

ηνπ λεξνχ, έληνλε αζηηθή θαη ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, εγθαηάιεηςε γεσξγηθψλ εθηάζεσλ ζε 

εκηνξεηλέο θαη νξεηλέο πεξηνρέο, δηεζλείο θαη εζληθέο αγξνηηθέο πνιηηηθέο, θ.α.), ηδηαίηεξα θαηά ηηο 

πεξηφδνπο φπνπ ζπκβαίλνπλ αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα (θζηλφπσξν, ρεηκψλαο, αξρέο άλνημεο), 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ πιήξε θαηαζηξνθή ηεο παξαγσγηθήο αμίαο ηεο γεο (απψιεηα γφληκνπ 

εδαθηθνχ πιηθνχ θαη ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ κέζσ ηεο απνξξνήο, παξεκπφδηζε ηεο δπλαηφηεηαο 

αλαγέλλεζεο ηεο βιάζηεζεο) θαη λα νδεγήζεη ζε κε αληηζηξεπηέο θαηαζηάζεηο, κε ηειηθή 

εθδήισζε ηελ εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εξεκνπνίεζεο (Cammeraat & Imeson, 1995; Glenn 

et al., 1998). 

Ζ εξεκνπνίεζε (desertification) ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ κείσζε ή εμαθάληζε ηεο δπλεηηθήο 

βηνινγηθήο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ εδάθνπο θαη ηελ επαθφινπζε ππνβάζκηζε γεο ζε μεξέο θαη 

εκίμεξεο πεξηνρέο, επλνείηαη απφ ηελ ζπλδπαζκέλε δξάζε ησλ δπζκελψλ θιηκαηηθψλ 

κεηαβνιψλ, ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ, θαη ηε κε νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηεο 

θάιπςεο/ρξήζεο γεο, θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ έληνλε δηάβξσζε ησλ εδαθψλ, ηελ 

αληζνξξνπία ηνπ πδαηηθνχ θαζεζηψηνο θαη ηελ άληζε θαηαλνκή ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλζξψπηλνπ πιεζπζκνχ θαη ηνπ δσηθνχ νηθφζηηνπ πιεζπζκνχ. 

Ταπηφρξνλα, ην ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν παξνπζηάδεη θαη νξηζκέλεο ζεκαληηθέο θνηλσληθέο 

δηαζηάζεηο, δεδνκέλνπ φηη ζε έλα πιαίζην ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλεο θνηλσληθέο 
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αληζφηεηεο, αγψλα γηα επηβίσζε θαη θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, νη επθαηξίεο θαη νη δπλαηφηεηεο γηα 

αεηθφξν ρξήζε θαη δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ είλαη πεξηνξηζκέλεο, ελψ παξάιιεια ε 

θηψρεηα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ηφζν σο αίηην φζν θαη σο απνηέιεζκα ηεο ππνβάζκηζεο ηεο 

γεο. 

Ζ Λέζβνο απνηειεί κία πεξηνρή πςεινχ θηλδχλνπ φζνλ αθνξά ηα θαηλφκελα δηάβξσζεο, 

ζχκθσλα κε ηνλ ράξηε επηθηλδπλφηεηαο ηεο εδαθηθήο δηάβξσζεο CORINE, κε ηελ ππνβάζκηζε 

θαη δηάβξσζε ησλ εδαθψλ λα ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηελ απνςίισζε ηεο θπζηθήο βιάζηεζεο θαη 

ηελ εθαξκνγή ηεο θαιιηέξγεηαο ζε επηθιηλή θαη αθαηάιιεια εδάθε. Δηδηθφηεξα, ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή ηεο θεληξηθήο θαη δπηηθήο Λέζβνπ έρνπλ θαηαγξαθεί, θαηά ην παξειζφλ, ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηνρέο νη νπνίεο αληηκεησπίδνπλ έληνλα θαηλφκελα δηάβξσζεο (ραξαδξσηηθή θαη 

επηθαλεηαθή). 

Ζ αθξηβήο αλίρλεπζε θαη θαηαγξαθή ησλ επαίζζεησλ πεξηνρψλ πνπ εκθαλίδνπλ πξνβιήκαηα 

ππνβάζκηζεο γεο, θαηλφκελα δηάβξσζεο θαη ελδείμεηο ηεο εκθάληζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

εξεκνπνίεζεο, κε ηελ ρξήζε ησλ δνξπθνξηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηνπ ΓΠΣ, απνηειεί κία 

απαξαίηεηε θαη νπζηαζηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο γεληθφηεξεο ππνβάζκηζεο 

ησλ Μεζνγεηαθψλ νηθνζπζηεκάησλ. 

Ζ επέθηαζε ησλ γπκλψλ πεξηνρψλ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αλζξψπηλε πίεζε, ε νπνία 

εθδειψλεηαη κε ηηο ππξθαγηέο, ηελ εθαξκνγή θαιιηεξγεηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ επλννχλ ηε 

δηάβξσζε, ηελ απνςίισζε ηεο βιάζηεζεο, ηελ πξνέιαζε ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ, ηελ 

θάθηζηε δηαρείξηζε ηεο θάιπςεο/ρξήζεο γεο, ηελ ππεξβφζθεζε (ζε νξεηλέο πεξηνρέο), θαη 

δεπηεξεπφλησο ζηελ επίδξαζε ησλ δπζκελψλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ 

πεξηνρή. Ζ επέθηαζε ησλ γπκλψλ εδαθψλ θαη πεηξσκάησλ αθνξά θπξίσο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο 

πξνυπήξρε ε θπζηθή βιάζηεζε, θαη ηδηαίηεξα ε αξαηή ζακλψδεο βιάζηεζε (ε νπνία απνηειεί 

νπζηαζηηθά ην ηειεπηαίν ζηάδην ππνβάζκηζεο ηεο βιάζηεζεο), ελψ ζήκεξα, ην γπκλφ πεηξψδεο 

ηνπίν θαη ε έληνλε δηάβξσζε ηηο ραξαθηεξίδνπλ. Ζ εμέιημε απηή απνηειεί νπζηαζηηθά ηελ αξρή 

εκθάληζεο ηεο εξεκνπνίεζεο θαη ηε δεκηνπξγία κε αλαζηξέςηκσλ θαηαζηάζεσλ (Thornes, 

1996). 

Ζ αλίρλεπζε ησλ λέσλ γπκλψλ εθηάζεσλ, θαζψο επίζεο θαη ε ραξηνγξάθεζε ησλ ζπλνιηθψλ 

πθηζηάκελσλ εθηάζεσλ, είλαη ρξήζηκε θαη κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ εθηίκεζε ηεο ππνβάζκηζεο 

ηνπ ηνπίνπ, ζηελ νξζφηεξε δηαρείξηζε ηεο θάιπςεο/ρξήζεο γεο, ζηνλ εληνπηζκφ αθαηάιιεισλ 

πεξηνρψλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε θαιιηέξγεηαο θαη ηαπηφρξνλα, ζηνλ θαζνξηζκφ 

ησλ επαίζζεησλ-θξίζηκσλ πεξηνρψλ νη νπνίεο έρνπλ παξνπζηάζεη ή δχλαηαη λα παξνπζηάζνπλ 

ζην κέιινλ, έληνλα θαηλφκελα δηάβξσζεο θαη ζνβαξέο ελδείμεηο εκθάληζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

εξεκνπνίεζεο. Οη πεξηνρέο απηέο ρξήδνπλ άκεζεο πξνζηαζίαο κε ηελ νπζηαζηηθή εθαξκνγή ησλ 

θαηάιιεισλ κέηξσλ, δεδνκέλνπ φηη, ε ζπλέρηζε ησλ αλζξσπνγελψλ παξεκβάζεσλ ζα νδεγήζεη 

ζηελ πεξαηηέξσ επέθηαζε ησλ γπκλψλ πεξηνρψλ θαη ζηελ εθδήισζε ζπρλφηεξσλ θαη πην 

έληνλσλ πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ, κε κεγαιχηεξεο ζπλέπεηεο. 
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Πιεκκπξηθά θαηλόκελα – Αλάιπζε – Αίηηα 

Τα κεζνγεηαθά πεξηβάιινληα ραξαθηεξίδνληαη γεληθφηεξα απφ ηηο έληνλεο επνρηαθέο 

θιηκαηηθέο αληηζέζεηο. Οη πεξηνρέο απηέο πθίζηαληαη θαηά πεξηφδνπο, φρη απαξαίηεηα ηνπο 

ρεηκεξηλνχο κήλεο, ζνβαξά πιεκκπξηθά θαηλφκελα ηα νπνία επηδξνχλ άκεζα ζην γεσξγηθφ, 

αζηηθφ θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ. Οη πιεκκχξεο πέξα απφ ηελ ζεκαληηθή απνξξνή κεγάισλ 

πνζνηήησλ λεξνχ θαη ηελ πξφθιεζε θαηαζηξνθψλ ζηνλ αζηηθφ ηζηφ κηαο πεξηνρήο, επηηαρχλνπλ 

ηε δηάβξσζε ησλ εδαθψλ, πξνθαινχλ ηελ απψιεηα γφληκνπ εδαθηθνχ πιηθνχ, ηελ κεηαθίλεζε 

κεγάινπ φγθνπ θεξηψλ πιψλ (ιαζπνξνή) θαη ηελ απφζεζή ηνπο ζηα θαηάληη, δεκηνπξγψληαο ζε 

αξθεηέο πεξηπηψζεηο ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο δεκηέο θαη αλζξψπηλεο απψιεηεο. Οη θαηαζηξνθηθέο 

πιεκκχξεο, ζπρλά, είλαη απνηέιεζκα ζπάλησλ, κεγάισλ θαη έληνλσλ θαηαηγίδσλ, νη νπνίεο 

δίλνπλ πνιχ κεγάιν χςνο βξνρήο ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα (Λέθθαο, 1996; Lekkas et al., 

1998). 

Ζ θαηαζηξνθή ησλ δαζψλ ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο θαη ε ππνβάζκηζε ηεο βιάζηεζεο απφ ηηο 

ππξθαγηέο έρεη σο άκεζε ζπλέπεηα ηελ αδπλακία ζπγθξάηεζεο θαη θαηείζδπζεο ηνπ λεξνχ ζην 

έδαθνο, γεγνλφο ην νπνίν ζπληειεί ζηνλ κε εκπινπηηζκφ ησλ ππφγεησλ πδξνθφξσλ νξηδφλησλ, 

πξνθαιψληαο ηελ επηθαλεηαθή απνξξνή κεγάινπ φγθνπ λεξνχ. Παξάιιεια, ε κεηαθνξά θεξηψλ 

πιψλ απφ ηα αλάληη ζηα θαηάληη, ιφγσ ηεο έληνλεο δηάβξσζεο ησλ γπκλψλ εδαθψλ, επηδεηλψλεη 

ηελ θαηάζηαζε, θαζφηη κεηψλεη ηε δπλαηφηεηα ησλ ξεκάησλ κηθξήο δηαηνκήο (νη αλζξψπηλεο 

παξεκβάζεηο επζχλνληαη ζε κεγάιν βαζκφ γηα ηελ κείσζε ηεο δηαηνκήο) λα δηνρεηεχζνπλ ηα 

λεξά ησλ πιεκκπξψλ πξνο ηε ζάιαζζα, απμάλνληαο έηζη ηνλ πιεκκπξηθφ θίλδπλν ζηηο πεδηλέο 

πεξηνρέο. 

Τα πιεκκπξηθά θαηλφκελα πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζηελ πεξηνρή κειέηεο ηα ηειεπηαία 30 

ρξφληα, είλαη έληνλα θαη απμάλνληαη ζε ζπρλφηεηα. Βέβαηα, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ηα 

θαηλφκελα απηά ζπλέβαηλαλ εδψ θαη πνιιέο δεθαεηίεο ζηε ιεθάλε απνξξνήο ηεο Καιινλήο. 

Όκσο, ζηα παιαηφηεξα ρξφληα νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο είλαη κηθξφηεξεο θαη ε ζπρλφηεηαο 

εκθάληζήο ηνπο ήηαλ αξαηφηεξε. 

Σε έλα αδηαηάξαθην πεξηβάιινλ ε θχζε ζα κπνξνχζε λα αληηκεησπίζεη έλα αθξαίν θαηξηθφ 

θαηλφκελν θαη λα δηνρεηεχζεη ηνλ κεγάιν φγθν ηνπ λεξνχ απνξξνήο πξνο ηε ζάιαζζα. Όκσο, νη 

αλζξψπηλεο παξεκβάζεηο ζην θπζηθφ, γεσξγηθφ θαη αζηηθφ πεξηβάιινλ έρνπλ πξνθαιέζεη ηελ 

ηξνπνπνίεζε ησλ θπζηθψλ δηαδηθαζηψλ κε ινγηθφ επαθφινπζν ηελ εκθάληζε ησλ θπζηθψλ 

θαηαζηξνθψλ. 

Γίλεηαη θαλεξφ φηη ρξεηάδεηαη άκεζα ε δηακφξθσζε ελφο πιαηζίνπ αληηπιεκκπξηθήο 

πξνζηαζίαο ηεο ιεθάλεο απνξξνήο θαη ησλ πιεγεηζψλ πεξηνρψλ ηεο ηειεπηαίαο 30εηίαο. Τα 

κέηξα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ αληηδηαβξσηηθά έξγα θαη έξγα ζπγθξάηεζεο ηεο ξνήο ηνπ 

λεξνχ ζην νξεηλφ ηκήκα, θαη αληηπιεκκπξηθά έξγα ζην πεδηλφ ηκήκα, ηα νπνία ζα πξέπεη λα 

εληάζζνληαη ζε έλα εληαίν πιαίζην ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε κέγηζηε απνηειεζκαηηθφηεηα γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ πεξηνρψλ θαη ην κηθξφηεξν νηθνλνκηθφ θαη πεξηβαιινληηθφ θφζηνο. Ταπηφρξνλα, 

νη παξεκβάζεηο απνθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα ζρεηίδνληαη κε ηα αίηηα πνπ πξνθαινχλ ηελ 

θαηαζηξνθηθφηεηα ησλ πιεκκπξψλ θαη αθνξνχλ ηελ νξζή δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ησλ δαζψλ, 

ησλ πνηακψλ-ρεηκάξξσλ θαη ησλ πιεκκπξηθψλ πεδίσλ ηνπο. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

αληηκεηψπηζε ησλ πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ ζπλίζηαηαη: 

Α) ε πξνζηαζία θαη ζπληήξεζε ησλ αλαβαζκίδσλ θαζψο θαη ε θαηαζθεπή αλαβαζκψλ ζηελ θνίηε ηνπ 

ρεηκάξξνπ γηα ηελ ζπγθξάηεζε πιηθψλ κεγάισλ δηαζηάζεσλ 

Β) ε απαγφξεπζε ησλ θαιιηεξγεηψλ κέζα ζηελ θνίηε ηνπ ρεηκάξξνπ 

Γ) ε πξνζηαζία ηεο θπζηθήο βιάζηεζεο απφ ηηο ππξθαγηέο θαη ηελ ππεξβφζθεζε (ηδηαίηεξα ζηηο 

εκηνξεηλέο θαη νξεηλέο πεξηνρέο) θαη ε αλαδάζσζε θακέλσλ εθηάζεσλ 

Γ) ε πξνζηαζία ησλ εδαθψλ απφ ηε δηάβξσζε (είηε αθνξά ηηο θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο είηε ηα γπκλά 

επηθιηλή εδάθε) 

Δ) ε απαγφξεπζε ηεο θαιιηέξγεηαο επηθιηλψλ ή άιισλ αθαηάιιεισλ εδαθψλ 

Ε) ε δεκηνπξγία ππθλήο δψλεο βιάζηεζεο θαηά κήθνο θαη εθαηέξσζελ ηεο θνίηεο ηνπ ρεηκάξξνπ κε 

ζθνπφ ηελ κείσζε ηεο επηθαλεηαθήο απνξξνήο θαη ηελ ζπγθξάηεζε ησλ θεξηψλ πιψλ 

Ζ) ε θαηαζθεπή κηθξνθξαγκάησλ ζπγθξάηεζεο ησλ θεξηψλ πιηθψλ 

Θ) ε εγθαηάζηαζε βξνρνκεηξηθνχ δηθηχνπ ζηελ ζπγθεθξηκέλε ιεθάλε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

παξαθνινχζεζε αληίζηνηρσλ πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ 

Η) ε θαηαζθεπή έξγσλ κε επαξθή δηνρεηεπηηθή ηθαλφηεηα κέζα ζην νηθηζηηθφ ηκήκα ηεο ιεθάλεο 

απνξξνήο 
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