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Το παρόν τεύχος εστιάζει στις τελευταίες σημαντικές εξελίξεις για τη διατήρηση και τη

διαχείριση των δασών στην Ελλάδα. Το πρώτο εξάμηνο του 2018 σηματοδότησε την

έκδοση Υπουργικής Απόφασης για την επικαιροποίηση των προδιαγραφών διαχείρισης

των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας, αλλά και την έναρξη των διαδικασιών

κατάρτισης εθνικής στρατηγικής για τα δάση. Το έργο LIFE ForestLife μετέχει ενεργά και

στις δύο εξελίξεις.

Ελπιδοφόρα είναι και τα μηνύματα που αφορούν την προσαρμογή της διαχείρισης των

δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Οι προσεγγίσεις του έργου LIFE+ AdaptFor

«Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα», το

οποίο υλοποιήθηκε από το ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ και τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού

Περιβάλλοντος, αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το έργο βραβεύεται

στις 23 Μαΐου 2018 στις Βρυξέλλες, ως ένα από τα Καλύτερα Έργα (Best Project) στην

Ευρωπαϊκή Ένωση στην κατηγορία LIFE Δράση για το Κλίμα. Συγχαρητήρια σε όσους

εργάστηκαν για την επιτυχή ολοκλήρωσή του και τη διάδοση των αποτελεσμάτων του.

H διάδοση της γνώσης και η ανάπτυξη συνεργασιών σχετικά με τη διαχείριση των

δασών στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 δεν αποτελεί πρόκληση μόνο για την

ελληνική δασική κοινότητα. Τα ίδια ζητήματα απασχολούν όλη την Ευρώπη, όπως

διαπιστώνεται σε σχετική έκδοση του Ευρωπαϊκού Δασικού Ινστιτούτου, η οποία

Οικοδόμηση συνεργασιών, ανάπτυξη δεξιοτήτων και ανταλλαγή γνώσεων για τα
δάση του Δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα
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παρουσιάζεται στο παρόν τεύχος.

Εξίσου ενδιαφέροντα είναι και τα πορίσματα της ερευνητικής εργασίας του καθηγητή Φ.

Αρβανιτόπουλου, η οποία πραγματεύεται τη γενετική ποικιλότητα και την επίδρασή της

στη διαχείριση των δασών.

 

Νέα του ForestLife

Το έργο ForestLife υποστηρίζει
σημαντικές πρωτοβουλίες για τα
δάση της Ελλάδας
Το έργο συμμετέχει στις ομάδες εργασίας για την

ανάπτυξη του σχέδιου "Στρατηγικής Ανάπτυξης της

Δασοπονίας της Ελλάδας" ή Εθνική Στρατηγική γαι τα

Δάση, όπως αναφέρεται σε συντομία και για  «την επεξεργασία προτάσεων και απόψεων

στο πλαίσιο Σύνταξης νέων Προδιαγραφών Διαχειριστικών Μελετών Δασών & Δασικών

Οικοσυστημάτων» και αφετέρου για «το σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας

της Ελλάδας»

Περισσότερα

Δασική επικαιρότητα

Προς μια εθνική στρατηγική για τα
δάση
Με κοινή πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος

και Ενέργειας και της Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας

Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων άρχισε, τον

Απρίλιο του 2018, η διαδικασία για την εκπόνηση

Σχεδίου Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας.

Περισσότερα >>

Νέες προδιαγραφές διαχείρισης
δασικών οικοσυστημάτων: η
βιοποικιλότητα και η κλιματική
αλλαγή στο επίκεντρο
Η διαχείριση των δασών στην Ελλάδα ασκείται από τη

δεκαετία του ’50 μέσω της σύνταξης Διαχειριστικών
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Μελετών Δασών και Δασικών Οικοσυστημάτων, μια

πρακτική πρωτοποριακή ακόμα και σήμερα σε

ευρωπαϊκό επίπεδο. Η γενικευμένη χρήση της αρχής της

αειφορίας των καρπώσεων, η οποία συνάδει με τις

σύγχρονες αντιλήψεις για τη διαχείριση των δασών,

κυριαρχούσε από τότε στις προδιαγραφές σύνταξης των

μελετών. Η πολιτική αυτή συνέβαλε σημαντικά στην

ανόρθωση των δασών της χώρας, τόσο από την άποψη

της έκτασης, όσο και από την άποψη του πλούτου των

ειδών που φιλοξενούν. Αποτέλεσε επίσης τη βάση για

την παραγωγική ανόρθωση των δασών, ιδιαίτερα στον

τομέα του ξύλου που είχε ανάγκη η χώρα.

Περισσότερα >>

Βραβείο στο έργο LIFE+ AdaptFor ως
ένα από τα Καλύτερα Έργα LIFE
Το έργο LIFE+ AdaptFor «Προσαρμογή της διαχείρισης

των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα»

βραβεύτηκε ως ένα από τα Καλύτερα Έργα - Best

Projects στην Ευρωπαϊκή Ένωση (περίοδος ολοκλήρωσης 2016 - 2017).

Περισσότερα >>

Η έκδοση του Ευρωπαϊκού Δασικού
Ινστιτούτου για τα δάση στο Δίκτυο
Natura 2000
Το Ευρωπαϊκό Δασικό Ινστιτούτο (European Forest

Institute-EFI), θέλοντας να συμβάλλει στην κάλυψη

κενών στη γνώση σχετικά με την υλοποίηση του Δικτύου

Natura 2000, δημοσίευσε έναν οδηγό που απαντά σε

ποικίλα ερωτήματα που απασχολούν όσους εργάζονται

για τη βιοποικιλότητα στα δάση της Ευρώπης, αλλά και

όσους ασκούν οικονομικές και άλλες δραστηριότητες σε

δάση που βρίσκονται εντός των περιοχών του Δικτύου.

 

Περισσότερα >>

Διαχείριση δασικών οικοσυστημάτων,
γενετική ποικιλότητα και δομή
πληθυσμών Μεσογειακών δασικών
δέντρων
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Η γενετική ποικιλότητα αποτελεί μία από τις

συνιστώσες της βιοποικιλότητας, με καθοριστική

σημασία για οικοσυστήματα που δέχονται ή αναμένεται

να δεχτούν πιέσεις λόγω π.χ. κλιματικής αλλαγής,

εισβολικών ειδών κ.λπ.

Περισσότερα >>

Προσεχείς εκδηλώσεις

16/07/2018 - 20/07/2018 24η Σύνοδος της Επιτροπής για τη Δασοπονία (COFO24)

18/09/2018 - 21/09/2018 11ο Συμπόσιο για την οξιά

04/10/2018 - 07/10/2018 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας (HELECOS-9)

09/10/2018 - 10/10/2018 Συνάντηση εργασίας: Προσεγγίζοντας τη συμβολή της

αγροδασοπονίας στην ανθεκτικότητα των τοπίων της Ευρώπης

09/10/2018 - 12/10/2018 9o Λιβαδοπονικό Συνέδριο «Η Ελληνική λιβαδοπονία μπροστά

σε νέες προκλήσεις»

11/10/2018 2η συνάντηση της ομάδας ειδικών για την προσαρμογή στην κλιματική

αλλαγή

24/10/2018-26/10/2018 Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών της Βουλγάρικης Ακαδημίας

Επιστημών: Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «90 χρόνια Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

13/11/2018 - 14/11/2018 2η συνάντηση της Ομάδας Ειδικών για τις προσόδους από τις

οικοσυστημικές υπηρεσίες των δασών

28/11/2018 - 01/12/2018 Παγκόσμιο Φόρουμ για τα Αστικά Δάση «Αλλάζοντας τη φύση

των πόλεων»

06/05/2019 - 10/05/2019 14η Σύνοδος του Φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών για τα δάση
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Οικοδόμηση συνεργασιών, ανάπτυξη
δεξιοτήτων και ανταλλαγή γνώσεων
για τα δάση του Δικτύου Natura 2000
στην Ελλάδα.

Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού
μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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