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ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ
FORESMIT
Το ερευνητικό πρόγραμμα FoResMit προέκυψε από την ανάγκη να
προσδιοριστούν κατάλληλες μέθοδοι διαχείρισης για την αποκατάσταση υποβαθμισμένων κωνοφορόρων δασών σε Μεσογειακά οικοσυστήματα, οι οποίες ταυτόχρονα θα συμβάλλουν στον μετριασμό του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Ο γενικός στόχος του
προγράμματος ήταν ο καθορισμός κατευθυντήριων γραμμών για τη
λήψη και εφαρμογή ορθών δασοκομικών μέτρων σε υποβαθμισμένα περιαστικά δάση κωνοφόρων που βρίσκονται τόσο στην Ιταλία,
στο περιαστικό δάσος του Monte Morello όσο και στην Ελλάδα στο
περιαστικό δάσος της Ξάνθης. Η αποτελεσματικότητα των ολοκληρωμένων δράσεων στα ερευνητικά πλαίσια του προγράμματος έχει
ήδη αποδειχθεί κατά την διεξαγωγή και διευρεύνηση τους στο πεδίο, εξυπηρετώντας τον πρωταρχικό στόχο, αυτόν του μετριασμού
της κλιματικής αλλαγής. Η επιστημονική προσέγγιση του έργου παρείχε στοιχεία για τη δομή της βλάστησης, την αύξηση της βιομάζας,
τη συσσώρευση άνθρακα τόσο σε επίπεδο βλάστησης όσο και του
εδάφους, αλλά και για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2)
και άλλων αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου, δίνοντας έτσι
μια πλήρη εικόνα του δυναμικού κάθε δασοκομικού χειρισμού όσο
αφορά στη συμβολή του στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

Στόχοι και δράσεις του προγράμματος
Το ερευνητικό πρόγραμμα FoRestMit διερευνά τις επιδράσεις της
κατάλληλης μεθόδου διαχείρισης υποβαθμισμένων κωνοφορόρων δασών στην Ιταλία (Monte Morello) και στην Ελλάδα (Ξάνθη)
με τους εξής στόχους:
		

Να ενισχυθεί η οικολογική τους σταθερότητα

		
		

Προώθηση της φυσικής τους εξέλιξης με εμπλουτισμό από
πλατύφυλλα δασοπονικά είδη

		
		
		
		

Μετριασμό της κλιματικής αλλαγής

		

Μείωση της επικινδυνότητας δασικών πυρκαγιών

Εξισορρόπηση των ωφελειών που προσφέρει το δασικό 		
οικοσύστημα

Δράσεις του προγράμματος:
		
		

Χαρακτηρισμός του κλίματος, της βλάστησης και του 		
εδάφους

		
		

Επεμβάσεις με τύπους αραιώσεων
(παραδοσιακή και επιλεκτική)

		
		
		
		
		

Παρακολούθηση των δεξαμενών, ροών και παραγωγής 		
βιοενέργειας
Ποσοτικοποίηση του άνθρακα και του δυναμικού 			
δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα

		 Ανάλυση των υπηρεσιών-ωφελειών του οικοσυστήματος
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ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΈΝΑ ΔΆΣΗ ΚΩΝΟΦΌΡΩΝ
Η δραστηριότητα των αναδασώσεων στην Ιταλία ξεκίνησε το 1880 στις πρώην Αυστριακές περιοχές. Η μαύρη πεύκη αποτέλεσε το κυρίαρχο δασοπονικό είδος λόγω
των οικολογικών της χαρακτηριστικών. Γύρω στις αρχές της δεκαετίας του 1900, οι
αναδασώσεις μαύρης πεύκης ήταν ευρέως διαδεδομένες σε όλες σχεδόν τις ιταλικές περιοχές. Σήμερα η ύπαρξη τεχνητής ίδρυσης δασών μάυρης πεύκης καταλαμβάνει περίπου το 3% των συνολικών Ιταλικών δασικών εκτάσεων. Ο σκοπός
των αναδασώσεων ήταν να αποτρέψουν τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις εκτεταμένες αποψιλώσεις, ιδίως κατά τη διάρκεια των δύο Παγκόσμιων πολέμων. Τα
πευκοδάση προορίζονταν να λειτουργούν ως προσωρινοί πρόσκοποι πληθυσμοί.
Από τη στιγμή που θα ολοκληρωνόταν η κύρια λειτουργία τους, τότε η δασοκομική
πράξη θα τα κατηύθυνε σε νέα δάση που θα αποτελούνταν από δασοπονικά είδη,
τα οποία θα ήταν πιο κατάλληλα για τις περιοχές των Απενίνων, ιδιαίτερα των πλατύφυλλων.
Για να είναι το τεχνητό δάσος λειτουργικό (ιδίως όσο αφορά στην προστασία από
τη διάβρωση του εδάφους), τότε θα πρέπει να βρίσκεται υπό συνεχή και κατάλληλη διαχείριση. Το βασικό εργαλείο της διαχείρισης είναι η διεξαγωγή αραιώσεων.
Πρόκειται για την ‘καλλιέργεια’ δάσους που τείνει να ρυθμίζει τον ανταγωνισμό
μεταξύ των φυτών, απομακρύνοντας μερικά από αυτά. Η συχνότητα μεταξύ μιας
αραίωσης και της επόμενης θα πρέπει να είναι περίπου 10-15 χρόνια (περίοδος
κατά την οποία η κόμη μεγαλώνει τόσο ώστε να δημιουργήσει εκ νέου φαινόμενα
ανταγωνισμού μεταξύ γειτονικών ατόμων). Ένα δάσος που δεν υπόκειται σε αραιώσεις τείνει να υποβαθμιστεί ή να χάσει τη λειτουργικότητα του. Ένα πυκνό δάσος
μπορεί επίσης να υποστεί μαζικές επιθέσεις παθογόνων (μύκητες και έντομα). Είναι επομένως απαραίτητο να διαχειρίζονται ενεργά τα δάση μαύρης πεύκης, ειδικά εκείνα που εγκαταστάθηκαν κοντά σε αστικά κέντρα, καθώς αυτά, εκτός από
την κλασική προστασία της διάβρωσης του εδάφους, παρέχουν πολλαπλές ωφέλειες στον πληθυσμό των πόλεων.
Περιαστικά δάση στην Ελλάδα εγκαταστάθηκαν κυρίως για προστασία του εδάφους στους λόφους που είναι κοντά σε πόλεις. Η μέση ηλικία τους σήμερα είναι
60 έως 70 ετών και αποτελούνται κυρίως από κωνοφόρα, όπως Pinus brutia, Pinus
halepensis and Cupressus sempervirens. Σε αυτά τα δάση οι πεύκες συνήθως φυτεύονταν σε πυκνούς φυτευτικούς συνδέσμους. Η διαχείριση αυτών των δασών
βασίζεται σε διαχειριστικές μελέτες. Σε πολλά περιαστικά δάση της Βόρειας Ελλάδας έχουν αρχίσει σταδιακά να εδραιώνονται πλατύφυλλα κάτω από την κόμη των
πεύκων. Οι δασοκομικοί χειρισμοί που χρησιμοποιούνται σήμερα είναι κλάδεμα
και απομάκρυνση των νεκρών δέντρων.
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κάνουμε το δάσος ικανό να παράγει ξύλο καλύτερης ποιότητας, αλλά και ταυτόχρονα να είναι
ανθεκτικό και καλύτερα προσαρμοσμένο στις
πυρκαγιές.
Από περιβαλλοντικής άποψης, οι άνθρωποι μπορούν, για παράδειγμα, να ενεργούν στο δάσος
καθιστώντας το πιο σταθερό και ικανό να αντέξει
ισχυρά και έντονα ατμοσφαιρικά γεγονότα, βοηθώντας επίσης να αναπτυχθούν νέα φυτά στο
δάσος. Αλλά μπορούμε επίσης να βελτιώσουμε
τα κοινωνικά οφέλη του δάσους διασφαλίζοντας
ότι αυτό θα είναι πιο προσιτό και φιλόξενο για
τους επισκέπτες.
Αυτό που πρέπει να κάνουμε με μεγάλη προσοχή και φροντίδα είναι να προσπαθούμε να διατηρήσουμε την ισορροπία μεταξύ των πολλών
ωφελειών που προσφέρει το δάσος, παρακολουθώντας συνεχώς και παρατηρώντας τις επιπτώσεις των ενεργειών μας όπως εκείνες αντανακλώνται στο περιβάλον τόσο βραχυπρόθεσμα
όσο και μακροπρόθεσμα.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι παρεμβάσεις που
έγιναν εσφαλμένα, π.χ. όταν έχουν κοπεί πάρα
πολλά ή πολύ λίγα δέντρα ή όπου η επιλογή των
ατόμων προς υλοτομία είναι λανθασμένη, μπορεί να οδηγήσει σε ανισορροπία το δάσος και να
διακυβεύσει την ικανότητά του να αναγεννηθεί
και να παρέχει οφέλη.

ΟΙ ΩΦΈΛΕΙΕΣ
ΤΟΥ ΔΆΣΟΥΣ
Το δάσος παρέχει μια σειρά ωφελειών για τον
άνθρωπο, συμβάλλοντας άμεσα και έμμεσα
στην ευημερία του και στην ποιότητα ζωής του.
Αυτά τα οφέλη ονομάζονται υπηρεσίες του οικοσυστήματος από την επιστημονική κοινότητα. Οι
υπηρεσίες του οικοσυστήματος που παρέχονται
από το δάσος μπορούν να χωριστούν σε τέσσερις κατηγορίες: παροχή, υποστήριξη, ρύθμιση
και πολιτισμός.
Η διαχείριση των δασών μπορεί να συμβάλει
στη διατήρηση και βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών του οικοσυστήματος. Μπορούμε λοιπόν να μιλήσουμε για ένα ανθρωποκεντρικό σύστημα στο οποίο το δάσος προσφέρει μια
σειρά ωφελειών, εφόσον και εκείνος φροντίζει
να διατηρεί ένα υγιές και παραγωγικό δάσος.
Μεταξύ των παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται στο δάσος, η αραίωση μπορεί να έχει επιπτώσεις σε πολλές από τις υπηρεσίες του οικοσυστήματος. Από την άποψη της παραγωγής με
την αραίωση μπορούμε να προσπαθήσουμε να
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Από τη βιομηχανική επανάσταση, οι άνθρωποι έχουν αλλάξει ενεργά το κλίμα, εισάγοντας
στην ατμόσφαιρα δισεκατομμύρια τόνους αερίων του θερμοκηπίου, όπως το διοξείδιο
του άνθρακα (CO2). Αυτό προκαλεί σήμερα αύξηση των θερμοκρασιών, των επιπέδων της
θάλασσας και μεγαλύτερη συχνότητα ακραίων φαινομένων (ξηρασία, πλημμύρες, κύματα
καύσωνα ή θερμοκασίες ψύχους).
Τα δάση απορροφούν κάθε χρόνο το 30% του CO2 που εκπέμπεται από τα ορυκτά καύσιμα σε παγκόσμιο επίπεδο και αποτελούν τεράστιες δεξαμενές άνθρακα. Στην πραγματικότητα, τα φυτά μέσω της φωτοσύνθεσης παράγουν τον άνθρακα του CO2 και απελευθερώνουν οξυγόνο. Ο άνθρακας στη συνέχεια μεταφέρεται στο έδαφος μέσω των ριζών
και των υπολειμμάτων των φυτών (μικρά κλαδιά, φύλλα και φρούτα που έχουν πέσει στο
έδαφος) και μέσω του νεκρού ξύλου (νεκρά ιστάμενα ή κατακείμενα δέντρα). Στο έδαφος
ένα μέρος του άνθρακα παραμένει αποθηκευμένο για εκατοντάδες ή χιλιάδες χρόνια και
ένα μέρος επιστρέφει στην ατμόσφαιρα ως CO2 λόγω της αποσύνθεσης της οργανικής
ουσίας, η οποία καθιστά το έδαφος γόνιμο. Όταν ένα δάσος είναι υγιές, η ισορροπία είναι
θετική, επειδή η ποσότηττα του CO2 που απομακρύνεται από την ατμόσφαιρα συσσωρεύεται στα δέντρα και στο έδαφος και είναι μεγαλύτερη από εκείνη που εκπέμπεται από
την αποσύνθεση.
Όταν ένα δάσος υποβαθμίζεται, δεν αναπτύσσεται και συνεπώς δεν απομακρύνει αρκετό
CO2 από την ατμόσφαιρα για να αντισταθμίσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου
λόγω της αποσύνθεσης των νεκρών δένδρων και της οργανικής ύλης του εδάφους. Η αραίωση τότε αντιπροσωπεύει μια σωστή μέθοδο διαχείρισης για να υπάρξει ένα πιο υγιές και
πιο σταθερό δάσος, με στόχο τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, αφαιρώντας το CO2
από την ατμόσφαιρα και συσσωρεύοντάς το στα φυτά και το έδαφος.
Επιπλέον, τα φυτά που κόβουμε με αραίωση είναι μια ανανεώσιμη μορφή πηγή ενέργειας
και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να παράγουν “καθαρή” ενέργεια και να αντικαταστήσουν τα ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο).
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Η ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ ΤΟΥ LIFE FORESMIT:
ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΉ ΑΡΑΊΩΣΗ
Τις τελευταίες δεκαετίες, οι πειραματικές
δοκιμές αραίωσης σε ενήλικους πληθυσμούς έχουν δείξει ότι το πεύκο έχει υψηλή πλαστικότητα και αντιδρά θετικά και
στις παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται
σε ενήλικους πληθυσμούς στο στάδιο των
νέων υψηλών δασών. Η Μαύρη και Τραχεία
πεύκη είναι ένα ιδιαίτερα φωτόφιλα είδη
και γι’ αυτό το λόγο η προτιμώμενη μέθοδος
αραίωσης είναι εκείνη, η οποία διενεργείται
στον ανώροφο.
Ιταλία (Monte Morello)
H παραδοσιακή μέθοδος αραίωσης των
πευκοδασών ήταν μικρής και μέτριας έντασης αραίωση. Αυτό γινόταν κυρίως για δύο
λόγους:

μπορεί να δικαιολογηθεί σε επίπεδο καλλιέργειας.
Με το πρόγραμμα LIFE FoResMit επιδιώκουμε
να επιδείξουμε στο πεδίο την αποτελεσματικότητα μιας νέας τεχνικής καλλιέργειας δάσους
με βάση την νέα έννοια της επιλεκτικής αραίωσης: ξεκινώντας από την παρατήρηση της σπάνιας αποτελεσματικότητας των παραδοσιακών
παρεμβάσεων αραίωσης, το LIFE FoResMit
πρότεινε μια νέα τεχνική που συνδυάζει τα
πλεονεκτήματα της αραίωσης από πάνω με την
απλότητα και την δυνατότητα επανάληψης της
παρέμβασης, που περιέχει το κόστος. Η νέα μέθοδος αποτελείται από δύο φάσεις λειτουργίας:
1) Επιλογή υποψήφιων ατόμων
Περίπου 100 άτομα επιλέγονται και μαρκάρονται ανά εκτάριο (τα “υποψήφια” δέντρα) βρίσκονται σε απόσταση όσο το δυνατόν πιο κανονικά στον οριζόντιο χώρο (περίπου 10 μέτρα
μεταξύ των υποψηφίων). Τα υποψήφια άτομα
πρέπει να έχουν ειδικά χαρακτηριστικά
2) Απομάκρυνση ανταγωνιστικών ατόμων
Επιλέγονται όλα τα δέντρα που είναι ανταγωνιστικά στο επίπεδο του ανωρόφου για κάθε
υποψήφιο δέντρο. Στόχος είναι να διασφαλιστεί η άμεση επαφή της κόμης του κυρίαρχου
δέντρου με το φως. Παρά το γεγονός ότι τα
κυριαρχούμενα άτομα του ανωρόφου δεν επηρεάζουν τα υποψήφια, υλοτομούνται πάραυτα
σε κάθε περίπτωση ώστε να δημιουργηθούν
εντός των συστάδων μικρά ανοίγματα και να
δημιουργήσουν ασυνέχειες οι οποίες ευνοούν
την διείσδυση της ηλιακής ακτινοβολίας στο
έδαφος συμβάλλοντας θετικά στην αύξηση της
βιοποικιλότητας των θάμνων και των ποωδών
φυτών (υποβλάστηση, μανιτάρια κλπ.).
Στην Ελλάδα (Ξάνθη)
Στο περιαστικό δάσος της Ξάνθης οι παραδοσιακοί δασοκομικοί χειρισμοί αναφέρονται στην
υλοτομία των κωνοφόρων (που στην πλειοψηφία αποτελούνται από Pinus brutia) στον
ανώροφο και σε αραίωση των πλατύφυλλων

i) Για να συμπιεστεί το κόστος παρέμβασης (τόσο της υλοτομίας όσο και της συγκομιδής)
ii) Επειδή με την παραδοσιακή μέθοδο
επιτυγχάνεται επαναλαμβανόμενες αραιώσεις στην διάρκεια του χρόνου με τις οποίες
βαθμιαία αυξάνεται ο πληθυσμός στο κύκλο
ζωής του δάσους.
Ωστόσο, όταν σπάνια εφαρμόζονται, οι
αραίωσεις από κάτω (υπόροφος-μεσόροφος) δεν παράγονται τα επιθυμητά πλεονεκτήματα που αναμένονται από την παρέμβαση. Με παρεμβάσεις χαμηλής έντασης
αραίωσης απομακρύνοντας κυρίαρχα άτομα, η δομή του δάσους δεν επηρεάζεται
θετικά. Στην πράξη, μόνο τα άτομα που με
την πάροδο του χρόνου θα είχαν εξαφανιστεί λόγω φυσικής θνησιμότητας (λεγόμενη
αυτορύθμιση) θα συγκομιστούν. Οι παρεμβάσεις αυτού του είδους, εκτός από το γεγονός ότι δεν έχουν θετικό αντίκτυπο στην
ζωτικότητα του δάσους, στην πράξη περιλαμβάνουν μόνο ένα στοιχείο διατάραξης
(εξόρυξη, συμπύκνωση εδάφους) που δεν
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στον υπόροφο. Στις επεμβάσεις στον ανώροφο
υλοτομούνται κυρίως πρώτα τα νεκρά, τα κατεστραμμένα, τα κακοσχηματισμένα, και τα καταπιεσμένα. Στον υπόροφο η αραίωση εφαρμόζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτευχθεί μία
ομοιόμορφη κατανομή (αν είναι δυνατόν) των
πλατύφυλλων ειδών.
Ο κύριος στόχος της προτεινόμενης επιλεκτικής
αραίωσης είναι η ταχεία μετατροπή του περιαστικού δάσους της Ξάνθης σε ένα δάσος που τα
πλατύφυλλα θα κυριαρχούν. Η πεύκη θα παραμείνει το κυρίαρχο είδος μόνο στις χειρότερες
περιοχές. Οι επιλεκτικοί δασοκομικοί χειρισμοί
περιλαμβάνουν σχετικά εντατική κοπή των
πεύκων στο ανώροφο στοχεύοντας στην απελευθέρωση των πλατύφυλλων στο υπόροφο
(και στο μεσόροφο αν υπάρχει) και αραίωση
των πλατύφυλλων στους κατώτερους ορόφους
(κυρίως στον υπόροφο).
Στις υλοτομίες του ανωρόφου τα νεκρά, τα
κατεστραμμένα και τα κακοσχηματισμένα θα
απομακρυνθούν. Προτεραιότητα θα δοθεί επίσης στην υλοτομία των κακοσχηματισμένων
δέντρων μεγάλων διαστάσεων. Τα καλοσχηματισμένα δέντρα θα διατηρηθούν και θα παρουσιάσουν μεγάλο ρυθμό αύξησης μετά την
κοπή. Η κοπή θα είναι πιο εντατική σε περιοχές
με πυκνά πλατύφυλλα. Ο κύριος στόχο της κοπής του ανώροφου είναι η απελευθέρωση των
σχηματισμών των πλατύφυλλων. Κατά την διάρκεια της κοπής του ανώροφου αν μετά την
απομάκρυνση των κακοσχηματισμένων και λοιπών δέντρων υπάρχει ακόμα η ανάγκη για την
απομάκρυνση ενός καλοσχηματισμένου δέντρου για την επαρκή απελευθέρωση ομάδας
πλατύφυλλων, τότε αυτό το καλοσχηματισμένο
δέντρο θα κόβεται.
Οι επιλεκτικοί δασοκομικοί χειρισμοί του υπορόφου έχουν την μορφή των «θετικών επιλογών» όπου ο κύριος ανταγωνιστής των καλύτερων πλατύφυλλων δένδρων απομακρύνεται.
Μέσω αυτών των αραιώσεων θα υπάρχει περισσότερος χώρος διαθέσιμος για τα πιο δυναμικά πλατύφυλλα. Τα δέντρα τα οποία θα
ευνοηθούν θα πρέπει να βρίσκονται κατανεμημένα σε όλη την περιοχή της συστάδας, αν
είναι εφικτό, καθώς αυτά τα δέντρα θα αποτελούν τα εύρωστα μεγάλα κυρίαρχα δέντρα της
μελλοντικής συστάδας.
Οι προτεινόμενοι δασοκομικοί χειρισμοί, των
οποίων η εφαρμογή έχει ξεκινήσει στο περιαστικό δάσος της Ξάνθης, μπορούν να εφαρμο-

στούν και σε δάση με παρόμοια δομή συστάδων και παρόμοιες περιβαλλοντικές συνθήκες.
Επίδραση των αραιώσεων
Οι επιδράσεις της επιλεκτικής αραίωσης ελέγχθηκαν με βάση διάφορες παραμέτρους, οι
οποίες επέτρεψαν σημαντική σύγκριση με την
παραδοσιακή αραίωση και την πλήρη απουσία
δασοκομικών μέτρων συντήρησης. Για κάθε
τύπο περιοχής (περιοχή που υπόκειται σε επιλεκτική αραίωση, περιοχή που έχει υποστεί
παραδοσιακή αραίωση, περιοχή που δεν υπόκειται σε αραίωση), ελέγχθηκαν διάφορες σχετικές παράμετροι:
		
		

Ανάπτυξη και ζωτικότητα των φυτικών
ειδών

		

Χαρακτηριστικά του εδάφους

		
		

Επίδραση της σύνθεσης της
προσπίπτουσας δασικής ύλης

		
		

Επίδραση της παραγωγής του νεκρού
ξύλου

		
		
		
		

Την ανταλλαγή των αερίων του
θερμοκηπίου από τις επιφάνειες που
εφαρμόστηκαν οι τρεις τύποι
αραιώσεων

Με βάση τη σύγκριση μεταξύ των διαφόρων
περιοχών προέκυψαν προφανή θετικά αποτελέσματα στη συνολική λειτουργικότητα των
πευκοδασών, τα οποία μπορούν να εντοπιστούν εν συντομία:
• Βελτίωση της μηχανικής αντοχής και
σταθερότητας των κυρίαρχων ατόμων
• Νέα ικανότητα δέσμευσης ατμοσφαιρικού διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στα φυτά και
στο έδαφος
• Αύξηση της οικονομικής αξίας των προϊόντων συγκομιδής μέσω των αραιώσεων
• Βελτίωση του τοπίου και της χρήσης
των δασών για τους πολίτες.
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ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Σε κάθε μία από τις δύο περιοχές του έργου
υπάρχει ένας υπεύθυνος συνεργάτης διαχείρισης, για την υλοποίηση των υλοτομιών, και
ένας επιστημονικός συνεργάτης υπεύθυνος για
την δραστηριότητα παρακολούθησης.
Ο συντονιστής του έργου είναι το CREA (Συμβούλιο Γεωργικής Έρευνας και Ανάλυσης της
Αγροτικής Οικονομίας), που είναι ο κύριος ιταλικός ερευνητικός οργανισμός με επιστημονική
εμπειρογνωμοσύνη στον αγροτικό, ζωοτεχνικό,
ιχθυοτροφικό, δασοκομικό, αγροτοβιομηχανικό, κοινωνικοοικονομικό τομέα , υπό την εποπτεία του Υπουργείου Γεωργίας, Τροφίμων,
Δασών και Τουριστικών Πολιτικών (Mipaaft).
Το συμβούλιο CREA συμμετέχει με δύο ερευνητικά κέντρα: Γεωργία και Περιβάλλον (Φλωρεντία) και Δάση και Ξύλο (Arezzo και Trento).
Τα δύο Κέντρα έχουν αρμοδιότητες σχετικά με
τις λειτουργίες του εδάφους και τη διατήρησή
τους, την αειφόρο διαχείριση των δασών και τις
υπηρεσίες οικοσυστήματός τους.
Οι υπόλοιποι συνεργάτες του έργου είναι:
• η Μητροπολιτική Πόλη της Φλωρεντίας
που είναι ο κεντρικός φορέας που δραστηριοποιείται στους τομείς που επηρεάζουν άμεσα
την ανάπτυξη (σχεδιασμός, υποδομές κινητικότητας, περιβαλλοντικές πολιτικές) και διαχειρίζεται τους επαρχιακούς πόρους, με στόχο τη
δημιουργία ανάπτυξης για την απασχόληση και
την καλύτερη ποιότητα ζωής των ανθρώπων.
• Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
(DUTH) το οποίο είναι ένα μεγάλο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, αποτελούμενο από 18 τμήματα, 9 σχολές και μια κεντρική διοίκηση. Συγκεκριμένα το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (FMENR)
όπου διεξάγει έρευνα σχετικά με την ανάπτυξη,
τη βελτίωση, την προστασία και τη διαχείριση
των δασών και δασικών εκτάσεων και του φυσικού περιβάλλοντος.
• Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας και Θράκης (DAMT) που είναι υπεύθυνη για
την προστασία, εκμετάλλευση και ανάπτυξη

των δασικών πόρων (δάση, δασικά περιβάλλοντα, βοσκοτόπια, κυνήγι κλπ.) με στόχο την
κάλυψη των αναγκών της χώρας σε ξυλεία και
άλλα προϊόντα και υπηρεσίες των δασών. Η Διεύθυνση Δασών Ξάνθης είναι η ανώτερη αρχή
που είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο και την ορθή
λειτουργία των δασικών υπηρεσιών και της τήρησης της δασικής πολιτικής στην περιοχή.
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Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE

www.lifeforesmit.com

Life Foresmit
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