
Α
υτό τονίσθηκε στη
χθεσινή ημερίδα, που
διοργάνωσε το Τμήμα

Αγροτικής Ανάπτυξης της
Νομαρχίας σε συνεργασία με
το ΚΕΓΕ, για την ενημέρωση
των γεωπόνων σε θέματα α-
ντιμετώπισης του σκαθαριού.
Παρότι υπάρχουν τεχνικές, οι

γεωπόνοι βρίσκονται αντιμέ-
τωποι με δύο βασικά προβλή-
ματα. Οι ιδιώτες δεν συμμορ-
φώνονται με τις υποδείξεις
των Υπηρεσιών για άμεση ε-
κρίζωση των άρρωστων δέ-
ντρων, ενώ από την άλλη δεν
προχωράει ο διαγωνισμός για
την ανάληψη από συνεργείο
του έργου απομάκρυνσης και
καταστροφής των φοινικοδέ-

ντρων.
Στις μεθόδους αντιμετώπι-

σης του σκαθαριού αναφέρ-
θηκε ο κ. Δημήτρης Κοντοδή-
μας από το Μπενάκειο Φυτο-
παθολογικό Κέντρο. “Θα εί-
ναι πολύ δύσκολη η αντιμε-
τώπιση του σκαθαριού. Δεν
θέλω να είμαι πολύ απαισιό-
δοξος αλλά προβλέπω ότι θα
γίνει μεγάλη ζημιά, θα επι-
βιώσουν λίγοι φοίνικες και
τότε θα μπορέσουμε να το
διαχειριστούμε”, ανέφερε συ-
μπληρώνοντας πως όλη η ευ-
ρωπαϊκή κοινότητα πιάστηκε
στο ύπνο και για το θέμα του
σκαθαριού και για άλλα πολ-
λά έντομα που ακολουθούν
και προσβάλλουν όλες τις
καλλιέργειες.

ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ Ο

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Για καθυστέρηση του δια-
γωνισμού για την ανάδειξη
εργολάβου, που θα αναλάβει
το έργο της σωτηρίας ή της ε-
κρίζωσης, απομάκρυνσης και
καταστροφής των φοινικοδέ-
ντρων μίλησε ο κ. Παντελής
Βογιατζάκης του Τμήματος
Φυτοπροστασίας της Διεύ-
θυνσης Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης.

“Δυστυχώς υπάρχει μια
καθυστέρηση που δεν ξέρω
που οφείλεται ίσως λόγω ε-

κλογών, ίσως λόγω φόρτου
εργασίας αλλά αν σκεφτείτε
ότι είμαστε στα τέλη Οκτω-
βρίου μέχρι να συσταθεί η ε-
πιτροπή, να συνεδριάσει πάει
μέσα Νοέμβρη και η Νομαρ-
χία θα μπορεί να βεβαιώσει
κονδύλι μέχρι τις 31/12. Θα
πρέπει να συντομευθεί η δια-
δικασία του διαγωνισμού α-
πό τη Νομαρχία”, ανέφερε
τονίζοντας πως αν η επέμβα-
ση από τα εξειδικευμένα συ-
νεργεία γίνει την κατάλληλη
στιγμή το δέντρο μπορεί και
να σωθεί.  
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Χ
θες πραγματοποιήθηκε η
δεύτερη συνάντηση της επι-
στημονικής επιτροπής του

προγράμματος, στην οποία και συ-
ζητήθηκαν τα επόμενα βήματα που
θα γίνουν.

“Έχει τελειώσει η πρώτη φάση
των μελετών και μπαίνουμε στη φά-
ση της υλοποίησης δράσεων για
την προστασία τους. Συμμετέχουν
οι Διευθύνσεις Δασών Χανίων και
Λασιθίου, που θα εκτελέσουν τις
περισσότερες δράσεις όπως: Οριο-
θέτηση των οικότοπων, προσπάθει-
ες βελτίωσης της αναγέννησης των
κέδρων, μικρές παρεμβάσεις για να
σημανθούν μονοπάτια, ώστε οι επι-
σκέπτες να μην πατούν ευαίσθητες
περιοχές. Πρόκειται για μια ολο-
κληρωμένη προστασία χωρίς μεγά-
λες παρεμβάσεις γιατί μιλάμε για

οικοτόπους σπάνιας ομορφιάς”,
σημείωσε ο δασολόγος του ΜΑΙΧ
κ. Γιώργος Καζάκης.

Οι μεγαλύτερες απειλές για έ-
ναν οικότοπο είναι οι ζημιές που
προκαλούν οι επισκέπτες, όπως 1)
το κόψιμο των κάτω κλαδιών των
κέδρων για άναμμα φωτιάς ή για
τη δημιουργία ελεύθερου χώρου
για κατασκήνωση, 2) η συμπίεση
του εδάφους και η καταστροφή των
ποωδών ειδών και των αρτίβλα-
στων του κέδρου και 3) η ρίψη α-
πορριμμάτων, τα οποία όχι μόνο
ρυπαίνουν το περιβάλλον αλλά υ-
ποβαθμίζουν σημαντικά την αισθη-
τική αξία των πανέμορφων αυτών
περιοχών. Επίσης, η ελεύθερη βό-
σκηση των κατσικιών αποτελεί έ-
ναν σημαντικό παράγοντα υποβάθ-
μισης του οικοτόπου καθώς κατα-

στρέφονται οι νεαροί βλαστοί των
κέδρων αλλά κυρίως καταστρέφο-
νται τα νεαρά άτομα που καταφέρ-
νουν να επιβιώσουν. Οι φωτιές που
ανάβουν οι κατασκηνωτές αλλά και
οι δασικές πυρκαγιές σε γειτονικές
περιοχές είναι μια ορατή απειλή
για τον οικότοπο καθόσον ο κέδρος
δεν είναι πυρόφιλο είδος και δεν α-
ναγεννάται μετά τη φωτιά. Επίσης
η κλιματική αλλαγή, έτσι όπως κα-

ταγράφεται σήμερα, επιδεινώνει τις
δυσμενείς συνθήκες του περιβάλλο-
ντος για την ανάπτυξη των κέδρων
(αμμώδες έδαφος, μεγάλη περίοδος
ξηρασίας, υψηλές θερμοκρασίες)
και συμβάλλει στην εξασθένησή
τους (ξήρανση βλαστών) και στην
εμφάνιση δευτερογενών επιπτώσε-
ων (προσβολές εντόμων, μυκήτων
κ.λπ.). Οι επιπτώσεις αυτές, λόγω
του ότι οι κέδροι είναι πολύ βραδυ-
αυξείς, γίνονται ορατές αρκετά αρ-
γότερα. Η κυριότερη όμως απειλή
για τον οικότοπο είναι η έλλειψη ε-
νημέρωσης και ευαισθητοποίησης
των επισκεπτών.  

Οι εργασίες της επιτροπής συνε-
χίζονται σήμερα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΕΔΡΟΥΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Δράσεις προστασίας 

“Περνάμε πλέον στη φάση των δράσεων
προστασίας των οικοτόπων”, ανέφερε ο
δασολόγος του ΜΑΙΧ, κ. Γ. Καζάκης.

Τα κεδροδάση
Περιοχές στην Κρήτη με έντονη την παρουσία του Κέδρου.
- Γαύδος (Σαρακήνικο, Αγιος Ιωάννης, Λαυρακάς).
- Κεδρόδασος στο Λαφονήσι.

- Φαλάσαρνα σε διάφορα σημεία.
- Νήσος Χρυσή (Γαϊδουρονήσι).

ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΑΘΑΡΙ

Απειλή για
τους φοίνικες
Δύσκολα θα αποφύγουν την προσβολή
από το σκαθάρι τα φοινικόδεντρα της
Κρήτης εξαιτίας της δραστικότητάς του
αλλά και των καθυστερήσεων στη λήψη
άμεσων μέτρων αντιμετώπισής του.

“O διαγωνισμός πρέπει να
προχωρήσει άμεσα”, ανέφερε ο κ.
Π. Βογιατζάκης.

“Δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος για
την αντιμετώπιση του σκαθαριού”,
είπε ο κ. Δ. Κοντοδήμας.

Στη φάση της υλοποίησης
δράσεων για την

προστασία των οικοτόπων
με κέδρους σε τέσσερα

σημεία της Κρήτης,
βρίσκονται οι φορείς που

συμμετέχουν στο
πρόγραμμα Junicoast. 
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