
 

10ο Ενημερωτικό Δελτίο, Νοέμβριος 2021

Η επικοινωνία στην εποχή  του COVID-19

Η περίοδος που καλύπτει το ενημερωτικό δελτίο χαρακτηρίζεται από τις ιδιαίτερες

προκλήσεις που προκάλεσε η πανδημία του COVID-19. Ιδιαίτερα για ένα έργο που αφορά

στην επικοινωνία όπως το LIFE Forestlife, η περίοδος αυτή μας υποχρέωσε σε σημαντικές

τροποποιήσεις της δράσης μας. Οι προκλήσεις ήταν πολλαπλές, αφού ταυτόχρονα

βρεθήκαμε στην κορύφωση των προσπαθειών για την ανάπτυξη της Διαδικτυακής Πύλης

Συνεργασίας για τα Δάση και της εφαρμογής για τις έξυπνες φορητές συσκευές. Ωστόσο

μέσα από συνεργασίες και τη βοήθεια της τεχνολογίας καταφέραμε να διατηρήσουμε την

επαφή με τη δασική κοινότητα και να είμαστε παρόντες σε σημαντικά γεγονότα στον

ψηφιακό βέβαια κόσμο.

Η αρχή έγινε τον Νοέμβριο του 2020 όταν συνδιοργανώσαμε με το Greek LIFE Task Force

διαδικτυακή ημερίδα για τον ρόλο του χρηματοδοτικού μέσου LIFE στη διαχείριση των

δασών εντός και εκτός περιοχών του Δικτύου Natura 2000. Τον Απρίλιο και τον Μάιο του

2021 διοργανώσαμε, με μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία, τα σεμινάρια για την

«Προσαρμογή της διαχείρισης των ελληνικών δασών στην κλιματική αλλαγή» και τα

«Μέτρα διατήρησης της βιοποικιλότητας σε δάση εντός περιοχών του Natura 2000». Την

ίδια περίοδο μέλος της ομάδας έργου συμμετείχε στο 3ο Σεμινάριο για τη Μεσογειακή

Βιογεωγραφική Περιοχή και στο διεθνές συνέδριο των φοιτητών της Νοτιοανατολικής

Ευρώπης.

Ο Σεπτέμβριος μας βρήκε στην 85η ΔΕΘ, στο πάντα φιλόξενο Δασικό Περίπτερο που

λειτουργεί με τη φροντίδα του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης, ενώ στις 17 Σεπτεμβρίου

είχαμε τη χαρά να διοργανώσουμε, επίσης με ιδιαίτερα μεγάλη ανταπόκριση από το

κοινό, τη διαδικτυακή ημερίδα με θέμα «Προκλήσεις και προοπτικές για την ανάπτυξη

του τουρισμού στις προστατευόμενες περιοχές».

Οικοδόμηση συνεργασιών, ανάπτυξη δεξιοτήτων και ανταλλαγή γνώσεων για τα

δάση του Δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα

Editorial
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Παράλληλα, συνεχίστηκε η ενημέρωση του κοινού πάνω σε θέματα διαχείρισης των

δασικών μας οικοσυστημάτων με έμφαση σε αυτά εντός των περιοχών του Δικτύου

Natura 2000, τόσο μέσω του δικτυακού τόπου του έργου (www.forestlife.gr), όσο και μέσω

της ενεργούς παρουσίας μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

(https://www.facebook.com/ForestLifeProject, https://twitter.com/LIFE_ForestLife?s=20).

Το επόμενο στάδιο είναι η έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας της Διαδικτυακής Πύλης

Συνεργασίας για τα Δάση, όπως και της εφαρμογής για τις έξυπνες φορητές συσκευές που

βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης.

Νέα του ForestLife

Διαδικτυακό σεμινάριο για τη

προσαρμογή της διαχείρισης των

ελληνικών δασών στην κλιματική

αλλαγή

Στις 8 Απριλίου 2021 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακό

σεμινάριο για την προσαρμογή της διαχείρισης των ελληνικών δασών στην κλιματική

αλλαγή. Το σεμινάριο διοργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE Forestlife «Οικοδόμηση

συνεργασιών, ανάπτυξη δεξιοτήτων και ανταλλαγή γνώσεων για τα δάση του Δικτύου

Natura 2000 στην Ελλάδα», το οποίο υλοποιείται από το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής

Ιστορίας/Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ) σε συνεργασία με τη Γενική

Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και

Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.). Το σεμινάριο παρακολούθησαν 300 περίπου άτομα, στελέχη της

Δασικής Υπηρεσίας, ερευνητές, ιδιώτες, φοιτητές κ.ά.

Περισσότερα

Διαδικτυακό σεμινάριο "Μέτρα 
διατήρησης της βιοποικιλότητας σε 
δάση εντός περιοχών του Natura 
2000"

Στις 27 Μαΐου πραγματοποιήθηκε διαδικτυακό σεμινάριο

με αντικείμενο τα μέτρα διατήρησης της βιοποικιλότητας σε δάση εντός περιοχών του

Natura 2000. Το σεμινάριο διοργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE Forestlife

«Οικοδόμηση συνεργασιών, ανάπτυξη δεξιοτήτων και ανταλλαγή γνώσεων για τα δάση

του Δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα», το οποίο υλοποιείται από το Μουσείο

Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας / Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ) σε

συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΓΔΔΔΠ-Υ.Π.ΕΝ.). Το σεμινάριο παρακολούθησαν 200

περίπου άτομα, στελέχη της Δασικής Υπηρεσίας, ερευνητές, ιδιώτες, φοιτητές κ.ά.

Περισσότερα

17 Σεπτεμβρίου 2021: Hμερίδα

«Προκλήσεις και προοπτικές για την
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ανάπτυξη του τουρισμού στις

προστατευόμενες περιοχές»

Οι προοπτικές του τουρισμού στις προστατευόμενες

περιοχές είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον τουρισμό

στα δάση. Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις είναι η

κυρίαρχη μορφή κάλυψης στις προστατευόμενες περιοχές και αυτό σημαίνει ότι οι

εμπλεκόμενοι με τη διαχείριση και  την προστασία των δασών πρέπει να είναι

ενημερωμένοι για τις εξελίξεις στον τομέα του τουρισμού, να εντοπίζουν την πιθανή

συμβολή της δασικής διαχείρισης στον ευρύτερο τομέα του τουρισμού στη φύση και να

μπορούν έγκαιρα να επισημαίνουν προβλήματα και πιθανές επιπτώσεις. Από την άλλη, οι

ασχολούμενοι με τη χάραξη της τουριστικής πολιτικής και την άσκηση των σχετικών

δραστηριοτήτων στη φύση πρέπει να γνωρίζουν τις θεσμικές και τεχνικές προϋποθέσεις

ανάπτυξης τους.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, όπως και τις ευρύτερες εξελίξεις στον τομέα του τουρισμού

στη φύση, το ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ, στο πλαίσιο του έργου LIFE ForestLife, οργάνωσε την ημερίδα

«Προκλήσεις και προοπτικές για την ανάπτυξη του τουρισμού στις προστατευόμενες

περιοχές».

Περισσότερα

Συμμετοχή στην 85η Διεθνή Έκθεση

Θεσσαλονίκης

Το έργο LIFE ForestLife συμμετείχε στην 85η Διεθνή

Έκθεση Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιήθηκε από τις 11

έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2021. Οι επισκέπτες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, είχαν τη

δυνατότητα να ενημερωθούν αναλυτικά για το έργο και τις δράσεις του στο Δασικό

Περίπτερο που ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λειτουργεί με την

ευθύνη της Δασικής Υπηρεσίας – Δασαρχείο Θεσσαλονίκης.

Περισσότερα

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE και

Δάση: Πραγματικότητα, Προκλήσεις

και Ανάγκες στη Δασική Διαχείριση

στην Ελλάδα του 21ου αιώνα

Με επίκεντρο τις εθνικές και ευρωπαϊκές προτεραιότητες

της δασικής πολιτικής όπως διαμορφώνονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης

Συμφωνίας και της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα και σε συνάρτηση με

την Εθνική Στρατηγική για τα Δάση, διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία η διαδικτυακή

θεματική ημερίδα με τίτλο «Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE και Δάση: Πραγματικότητα,

Προκλήσεις και Ανάγκες στη Δασική Διαχείριση στην Ελλάδα του 21ου αιώνα». Η ημερίδα

συνδιοργανώθηκε από το Πράσινο Ταμείο, την Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα

LIFE και το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Πραγματοποιήθηκε την

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020, με τη συμμετοχή περισσότερων από 300 ατόμων,

εκπροσώπων από τη Δασική Υπηρεσία, την περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση,

περιβαλλοντικών οργανώσεων, ειδικών επιστημόνων, φοιτητών κ.ά.

Περισσότερα
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Δασική επικαιρότητα

Η επικοινωνία στα περιβαλλοντικά

θέματα

Η προβολή ειδήσεων σχετικών με την επιστήμη, την

τεχνολογία και τα περιβαλλοντικά ζητήματα, μπορεί να

έχει θετικό αντίκτυπο στις επιλογές των πολιτών, εφόσον

βεβαίως πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Έρευνες στις Η.Π.Α. και στην

Αυστραλία έχουν δείξει ότι η επίδραση των σχετικών με το περιβάλλον ειδήσεων στην

κοινή γνώμη εξαρτάται αφενός από το είδος και τη δημοφιλία του μέσου που τις

προβάλλει, αφετέρου από τον τύπο της είδησης και τις λεπτομέρειες του περιεχομένου.

Περισσότερα >>

Χαλέπιος πεύκη: Ένα εμβληματικό

δένδρο της Μεσογείου ξαναβρίσκει

τον ρόλο του

Η χαλέπιος πεύκη (Pinus halepensis Mill.) είναι ίσως το πιο

χαρακτηριστικό είδος των θερμών και ξηρών δασών της

Μεσογείου. Με ιδιαίτερη διαμόρφωση κόμης και

εξαιρετικά ανθεκτική στην ξηρασία και τους ισχυρούς ανέμους, φύεται ακόμη και σε

σχισμές βράχων. Είναι άρρηκτα ταυτισμένη με το ελληνικό μεσογειακό καλοκαίρι, αφού

απαντά συχνά κοντά στη θάλασσα, προσφέροντας τη σκιά και το άρωμα της,

αποτελώντας συστατικό στοιχείο των παράκτιων τοπίων, όπως της Αττικής, της

Κορινθίας, της Δυτικής Πελοποννήσου και της Χαλκιδικής.

Περισσότερα >>

Ο τύπος οικοτόπου 9540, Μεσογειακά

δάση πεύκης με ενδημικά μεσογειακά

είδη πεύκης

Ο τύπος οικοτόπου περιλαμβάνει τα φυσικά δάση

χαλεπίου και τραχείας πεύκης, καθώς και τα δάση

κουκουναριάς. Περιλαμβάνει επίσης παλαιές αναδασώσεις με τα παραπάνω είδη που

προσομοιάζουν φυσιογνωμικά και χλωριδικά τα φυσικά πευκοδάση. 

 

Περισσότερα >>
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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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