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Συνεργασίες

Aποκατάσταση δασών μαύρης πεύκης
13.10.09

Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγρότοπου
Μουστού
ΑΣΤΡΟΣ, 12 Οκτωβρίου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στα πλαίσια του χρηματοδοτικού μέσου LIFE+ και της
συγχρηματοδότησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, το ΕΚΒΥ σε συνεργασία με την Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, την Περιφέρεια
Πελοποννήσου (Δασαρχείο Σπάρτης) και τον Φορέα
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγρότοπου Μουστού, από

τον Ιανουάριο 2009 ξεκίνησαν την υλοποίηση του έργου LIFE+ ΦΥΣΗ με τον
αριθμό LIFE07 NAT/GR/000286 και τίτλο «Αποκατάσταση των δασών Pinus
Nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης».

Το έργο Life υλοποιείται στην έκταση των δασών με μαύρη πεύκη (Pinus
nigra) που κάηκαν από τις πυρκαγιές του 2007 στο Νομό Λακωνίας. Η μαύρη
πεύκη είναι είδος μέτρια προσαρμοσμένο στις δασικές πυρκαγιές και ειδικότερα
στις έρπουσες καθώς ο χονδρός φλοιός που σχηματίζει στη βάση του κορμού
προστατεύει το δέντρο. Με τον τρόπο αυτό η φυσική αναγέννηση του δάσους
είναι εξασφαλισμένη αφού οι κώνοι ωριμάζουν κανονικά τον Νοέμβριο και οι
σπόροι πέφτουν νωρίς την άνοιξη. Όταν όμως οι πυρκαγιές είναι επικόρυφες,
όπως αυτή του Αυγούστου του 2007 οι κώνοι καίγονται και καθώς η μαύρη
πεύκη δεν διατηρεί σπόρους σε λήθαργο όπως η χαλέπιος η φυσική
αναγέννηση εξαρτάται από τη δυνατότητα διασποράς από γειτονικά μη καμένα
τμήματα του δάσους. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται επέμβαση του
ανθρώπου ο οποίος με φυτεύσεις ή άλλες τεχνικές θα επιταχύνει τη φυσική
διαδικασία. 
Ο σχεδιασμός των επεμβάσεων αυτών, οι ειδικότερες τεχνικές που θα
περιλαμβάνει, οι προετοιμασία που πρέπει να έχει γίνει για την αντιμετώπιση
των προβλημάτων αυτών και άλλα συναφή θέματα θα απασχολήσουν το
διεθνές συνέδριο πραγματοποιείται την Πέμπτη & Παρασκευή, 15 & 16
Οκτωβρίου 2009 με θέμα «Νέες προσεγγίσεις στην αποκατάσταση δασών
μαύρης πεύκης» στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη στη Σπάρτη Λακωνίας. 
Σκοπός του συνεδρίου είναι η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας ως προς
την εφαρμογή καλών πρακτικών αποκατάστασης δασών μαύρης πεύκης μετά
από πυρκαγιά στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο, καθώς και η συζήτηση της
αντίστοιχης προσέγγισης που αναπτύχθηκε για τα δάση μαύρης πεύκης στην
περιοχή του δικτύου Νatura 2000 “Όρος Πάρνωνας (και περιοχή Μαλεβής)”
που επλήγησαν από πυρκαγιά το 2007.
Το πρόγραμμα του Συνεδρίου είναι το ακόλουθο:

1η μέρα 15-10-2009
08:30-09:00
Υποδοχή συμμετεχόντων
09:00
Καλωσόρισμα εκ μέρους των διοργανωτών, χαιρετισμοί
09:30
Εισαγωγική ομιλία: Το πρόβλημα της αποκατάστασης των καμένων δασών της
μαύρης πεύκης – αρχές αποκατάστασης δασικών οικοσυστημάτων. Σ. Ντάφης,
Ομότ. Καθηγητής ΑΠΘ 
09:50
Αποκατάσταση δασών μαύρης πεύκης. Κωνσταντίνος Κραβαρίτης, Διεύθυνση
Αναδασώσεων και Ορεινής Υδρονομικής, Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και
προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων
10:10

Ακούστε Fly live !

PLAY> 

       

http://flyradio.gr/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://flyradio.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=16&Itemid=29
http://flyradio.gr/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=9&Itemid=28
http://flyradio.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=14&Itemid=30
http://flyradio.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=15&Itemid=31
http://flyradio.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=18&Itemid=34
http://flyradio.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=23&Itemid=41
http://flyradio.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=19&Itemid=37
http://flyradio.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=20&Itemid=38
http://flyradio.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=21&Itemid=39
http://flyradio.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=22&Itemid=40
http://flyradio.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=24&Itemid=42
http://flyradio.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=26&Itemid=54
http://flyradio.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=28&Itemid=55
http://flyradio.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=27&Itemid=56
http://flyradio.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=29&Itemid=57
http://flyradio.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=107&Itemid=84
http://flyradio.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=734&Itemid=88
http://flyradio.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=344&Itemid=86
http://www.facebook.com/group.php?gid=74365014610
http://flyradio.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=704&Itemid=1
http://flyradio.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=671&Itemid=1
javascript:openplayer(252);
javascript:openplayer(252);
http://flyradio.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=454&Itemid=78
http://flyradio.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=431&Itemid=68
http://flyradio.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=433&Itemid=70
http://flyradio.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=434&Itemid=74
http://flyradio.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=435&Itemid=73
http://flyradio.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=436&Itemid=72
http://flyradio.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=721&Itemid=1
http://www.mooselanguageschools.gr/


Fly Radio 89,7 Ραδιόφωνο Σπάρτη - Aποκατάσταση δασών μαύρης πεύκης

http://flyradio.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=446&Itemid=38[16/2/2010 12:25:06 μμ]

Σύντομη παρουσίαση της περιοχής του Πάρνωνα, της πυρκαγιάς του 2007 και
των επιπτώσεών της. Παναγιώτα Σημάδη, Δασάρχης Σπάρτης
10:30
Σύντομη παρουσίαση της περιοχής του Ταΰγετου, της πυρκαγιάς του 2007,
των επιπτώσεών της και των δράσεων αποκατάστασης. Δασαρχείο Καλαμάτας
10:50
Διάλειμμα-Καφές
11:00
Αποτίμηση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς στα δάση μαύρης πεύκης στον
Πάρνωνα – Η προσέγγιση για την αποκατάστασή τους. Δρ. Πέτρος Κακούρος,
ΕΚΒΥ
11:20
Κριτήρια επιλογής σκοπών και μέτρων μεταπυρικής διαχείρισης των δασών
μαύρης πεύκης με βάση την επιστήμη της οικολογίας. Καθ. Μαργαρίτα
Αριανούτσου, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
11:40
Παραδείγματα δομημένων προσεγγίσεων αποκατάστασης δασών μαύρης
πεύκης στην Ισπανία και αλλού. Dr. V. Ramon Vallejo, Τμήμα Βιολογίας,
Πανεπιστήμιο Βαρκελώνης
12:00
Τα δάση μαύρης πεύκης στην Κύπρο. Παναγιώτης Τσιντίδης, Τμήμα Δασών
Κύπρου
12:20
Γνωρίσματα των δασών μαύρης πεύκης που επιδρούν στην επιλογή μεταξύ
φυσικής ή τεχνητής αποκατάστασης. Επικ. καθ. Πέτρος Γκανάτσας, Σχολή
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ
12:40
Χειρισμοί ευνόησης της φυσικής αναγέννησης και εφαρμογής της τεχνητής
αποκατάστασης των δασών της μαύρης πεύκης. Δρ. Νίκος Γρηγοριάδης,
Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών-ΕΘΙΑΓΕ
13:00
Παρεμβάσεις – Συζήτηση
14:00
Ελαφρύ γεύμα-Καφές
20:00
Δείπνο 

2η μέρα 16-10-2009
08:30
Συγκέντρωση για την επίσκεψη στον Πάρνωνα
09:30
1η Στάση: Μαύρη πεύκη με αείφυλλα πλατύφυλλα (Θέση Άγ. Δημήτριος-
Μπαούτι)
10:30
2η Στάση: Μαύρη πεύκη-Ελάτη (Θέση Καρυές)
11:30
3η Στάση: Μαύρη πεύκη-Ελάτη (Θέση Σανιδάκι)
12:30
4η Στάση: Μαύρη πεύκη (Θέση Κεραίες Πολύδροσου)
13:00
Μετακίνηση στο Πολύδροσο και συζήτηση-συμπεράσματα
14:30
Γεύμα
15:30
Επιστροφή στην Σπάρτη
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Πρόγραμμα του Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα
«Νέες προσεγγίσεις στην αποκατάσταση δασών
μαύρης πεύκης»

Στα πλαίσια του χρηματοδοτικού μέσου LIFE+
και της συγχρηματοδότησης του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το ΕΚΒΥ
σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης, την Περιφέρεια
Πελοποννήσου (Δασαρχείο Σπάρτης) και τον
Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και

Υγρότοπου Μουστού, από τον Ιανουάριο 2009 ξεκίνησαν την υλοποίηση του έργου
LIFE+ ΦΥΣΗ με τον αριθμό LIFE07 NAT/GR/000286 και τίτλο «Αποκατάσταση των
δασών Pinus Nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μιας δομημένης
προσέγγισης».

Το έργο Life υλοποιείται στην έκταση των δασών με μαύρη πεύκη (Pinus nigra)
που κάηκαν από τις πυρκαγιές του 2007 στο Νομό Λακωνίας. Η μαύρη πεύκη είναι
είδος μέτρια προσαρμοσμένο στις δασικές πυρκαγιές και ειδικότερα στις έρπουσες
καθώς ο χονδρός φλοιός που σχηματίζει στη βάση του κορμού προστατεύει το
δέντρο. Με τον τρόπο αυτό η φυσική αναγέννηση του δάσους είναι εξασφαλισμένη
αφού οι κώνοι ωριμάζουν κανονικά τον Νοέμβριο και οι σπόροι πέφτουν νωρίς την
άνοιξη. Όταν όμως οι πυρκαγιές είναι επικόρυφες, όπως αυτή του Αυγούστου του
2007 οι κώνοι καίγονται και καθώς η μαύρη πεύκη δεν διατηρεί σπόρους σε
λήθαργο όπως η χαλέπιος η φυσική αναγέννηση εξαρτάται από τη δυνατότητα
διασποράς από γειτονικά μη καμένα τμήματα του δάσους. Στις περιπτώσεις αυτές
απαιτείται επέμβαση του ανθρώπου ο οποίος με φυτεύσεις ή άλλες τεχνικές θα
επιταχύνει τη φυσική διαδικασία.

Ο σχεδιασμός των επεμβάσεων αυτών, οι ειδικότερες τεχνικές που θα
περιλαμβάνει, οι προετοιμασία που πρέπει να έχει γίνει για την αντιμετώπιση των
προβλημάτων αυτών και άλλα συναφή θέματα θα απασχολήσουν το διεθνές
συνέδριο πραγματοποιείται την Πέμπτη & Παρασκευή, 15 & 16 Οκτωβρίου 2009
με θέμα «Νέες προσεγγίσεις στην αποκατάσταση δασών μαύρης πεύκης» στη
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη στη Σπάρτη Λακωνίας.

Σκοπός του συνεδρίου είναι η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας ως προς την
εφαρμογή καλών πρακτικών αποκατάστασης δασών μαύρης πεύκης μετά από
πυρκαγιά στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο, καθώς και η συζήτηση της αντίστοιχης
προσέγγισης που αναπτύχθηκε για τα δάση μαύρης πεύκης στην περιοχή του
δικτύου Νatura 2000 “Όρος Πάρνωνας (και περιοχή Μαλεβής)” που επλήγησαν
από πυρκαγιά το 2007.

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου είναι το ακόλουθο:
1η μέρα 15-10-2009
08:30-09:00 Υποδοχή συμμετεχόντων
09:00 Καλωσόρισμα εκ μέρους των διοργανωτών, χαιρετισμοί
09:30 Εισαγωγική ομιλία: Το πρόβλημα της αποκατάστασης των καμένων δασών
της μαύρης πεύκης – αρχές αποκατάστασης δασικών οικοσυστημάτων. Σ. Ντάφης,

Live Νέα και Agenda:

Φαρμακεία 16/02/2010

Λαμπροπούλου Καλ.
Δεληγιάννη 31, Τρίπολη
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ΝΥΦΕΣ στο Ξενοδοχείο “ΝΟΒΟΤΕΛ”, στην
οδό Μιχαήλ Βόδα 4-6., ώρα 21,00 τηλ:210-
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Βρείτε γρήγορα και εύκολα πληροφορίες για Φαρμακεία,  Χρήσιμα Τηλέφωνα,  Δήμους, Κοινότητες, Συλλόγους,Δρομολόγια ΚΤΕΛ Όροι Χρήσης - Sigma Internet Solutions

Φαρμακεία
Δικηγόροι
Ένδυση - Υπόδηση
Εκπαίδευση
Ψητοπωλεία Σύλλογοι
Αρτοποιεία

Περισσότερα

Επικαιρότητα Πολιτισμός Αθλητικά Τουρισμός Αφιερώματα

Ομότ. Καθηγητής ΑΠΘ
09:50 Αποκατάσταση δασών μαύρης πεύκης. Κωνσταντίνος Κραβαρίτης,
Διεύθυνση Αναδασώσεων και Ορεινής Υδρονομικής, Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης
και προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων
10:10 Σύντομη παρουσίαση της περιοχής του Πάρνωνα, της πυρκαγιάς του 2007
και των επιπτώσεών της. Παναγιώτα Σημάδη, Δασάρχης Σπάρτης
10:30 Σύντομη παρουσίαση της περιοχής του Ταΰγετου, της πυρκαγιάς του 2007,
των επιπτώσεών της και των δράσεων αποκατάστασης. Δασαρχείο Καλαμάτας
10:50 Διάλειμμα-Καφές
11:00 Αποτίμηση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς στα δάση μαύρης πεύκης στον
Πάρνωνα – Η προσέγγιση για την αποκατάστασή τους. Δρ. Πέτρος Κακούρος,
ΕΚΒΥ
11:20 Κριτήρια επιλογής σκοπών και μέτρων μεταπυρικής διαχείρισης των δασών
μαύρης πεύκης με βάση την επιστήμη της οικολογίας. Καθ. Μαργαρίτα
Αριανούτσου, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
11:40 Παραδείγματα δομημένων προσεγγίσεων αποκατάστασης δασών μαύρης
πεύκης στην Ισπανία και αλλού. Dr. V. Ramon Vallejo, Τμήμα Βιολογίας,
Πανεπιστήμιο Βαρκελώνης
12:00 Τα δάση μαύρης πεύκης στην Κύπρο. Παναγιώτης Τσιντίδης, Τμήμα Δασών
Κύπρου
12:20 Γνωρίσματα των δασών μαύρης πεύκης που επιδρούν στην επιλογή μεταξύ
φυσικής ή τεχνητής αποκατάστασης. Επικ. καθ. Πέτρος Γκανάτσας, Σχολή
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ
12:40 Χειρισμοί ευνόησης της φυσικής αναγέννησης και εφαρμογής της τεχνητής
αποκατάστασης των δασών της μαύρης πεύκης. Δρ. Νίκος Γρηγοριάδης,
Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών-ΕΘΙΑΓΕ
13:00 Παρεμβάσεις – Συζήτηση
14:00 Ελαφρύ γεύμα-Καφές
20:00 Δείπνο

2η μέρα 16-10-2009
08:30 Συγκέντρωση για την επίσκεψη στον Πάρνωνα
09:30 1η Στάση: Μαύρη πεύκη με αείφυλλα πλατύφυλλα (Θέση Άγ. Δημήτριος-
Μπαούτι)
10:30 2η Στάση: Μαύρη πεύκη-Ελάτη (Θέση Καρυές)
11:30 3η Στάση: Μαύρη πεύκη-Ελάτη (Θέση Σανιδάκι)
12:30 4η Στάση: Μαύρη πεύκη (Θέση Κεραίες Πολύδροσου)
13:00 Μετακίνηση στο Πολύδροσο και συζήτηση-συμπεράσματα
14:30 Γεύμα
15:30 Επιστροφή στην Σπάρτη

♦ Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και  Υγρότοπου Μουστού  » 

Δραματική Μείωση Οικοδομικών Αδειών

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον «Καλλικράτη»

Αντίδραση του Δήμου Μεγαλόπολης για τα σενάρια που συνδέουν τη
χρηματοδότηση της ΔΕΗ για το αρχαίο θέατρο Μεγαλόπολης με το θέμα των
αποβλήτων

Την Πέμπτη θα γίνει τελικά το συνέδριο της ΤΕΔΚΑ

Συμμετοχή Εκπαιδευτικών στην απεργία της ΑΔΕΔΥ

Αντίθετοι στο πάγωμα προσλήψεων στην ΔΕΗ
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- άμεση εμφάνιση μονοπατιού -

12/10/2009
Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγρότοπου Μουστού

ΑΣΤΡΟΣ, 12 Οκτωβρίου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στα πλαίσια του χρηματοδοτικού μέσου LIFE+ και της συγχρηματοδότησης του Υπουργείου

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το ΕΚΒΥ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής

Μακεδονίας και Θράκης, την Περιφέρεια Πελοποννήσου (Δασαρχείο Σπάρτης) και τον  Φορέα

Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγρότοπου Μουστού, από τον Ιανουάριο 2009 ξεκίνησαν την υλοποίηση του έργου LIFE+ ΦΥΣΗ με τον αριθμό

LIFE07 NAT/GR/000286 και τίτλο «Αποκατάσταση των δασών Pinus Nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης».

Το έργο Life υλοποιείται στην έκταση των δασών με μαύρη πεύκη (Pinus nigra) που κάηκαν από τις πυρκαγιές του 2007 στο Νομό Λακωνίας. Η

μαύρη πεύκη είναι είδος μέτρια προσαρμοσμένο στις δασικές πυρκαγιές και ειδικότερα στις έρπουσες καθώς ο χονδρός φλοιός που σχηματίζει στη

βάση του κορμού προστατεύει το δέντρο. Με τον τρόπο αυτό η φυσική αναγέννηση του δάσους είναι εξασφαλισμένη αφού οι κώνοι ωριμάζουν

κανονικά τον Νοέμβριο και οι σπόροι πέφτουν νωρίς την άνοιξη. Όταν όμως οι πυρκαγιές είναι επικόρυφες, όπως αυτή του Αυγούστου του 2007 οι

κώνοι καίγονται και καθώς η μαύρη πεύκη δεν διατηρεί σπόρους σε λήθαργο όπως η χαλέπιος η φυσική αναγέννηση εξαρτάται από τη δυνατότητα

διασποράς από γειτονικά μη καμένα τμήματα του δάσους. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται επέμβαση του ανθρώπου ο οποίος με φυτεύσεις ή άλλες

τεχνικές θα επιταχύνει τη φυσική διαδικασία. 

Ο σχεδιασμός των επεμβάσεων αυτών, οι ειδικότερες τεχνικές που θα περιλαμβάνει, οι προετοιμασία που πρέπει να έχει γίνει για την αντιμετώπιση

των προβλημάτων αυτών και άλλα συναφή θέματα θα απασχολήσουν το διεθνές συνέδριο πραγματοποιείται την Πέμπτη & Παρασκευή, 15 & 16

Οκτωβρίου 2009 με θέμα «Νέες προσεγγίσεις στην αποκατάσταση δασών μαύρης πεύκης» στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη στη Σπάρτη Λακωνίας. 

Σκοπός του συνεδρίου είναι η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας ως προς την εφαρμογή καλών πρακτικών αποκατάστασης δασών μαύρης

πεύκης μετά από πυρκαγιά στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο, καθώς και η συζήτηση της αντίστοιχης προσέγγισης που αναπτύχθηκε για τα δάση μαύρης

πεύκης στην περιοχή του δικτύου Νatura 2000 “Όρος Πάρνωνας (και περιοχή Μαλεβής)” που επλήγησαν από πυρκαγιά το 2007.

 

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου είναι το ακόλουθο:

    1η μέρα 15-10-2009

08:30-09:00    Υποδοχή συμμετεχόντων

09:00    Καλωσόρισμα εκ μέρους των διοργανωτών, χαιρετισμοί

09:30    Εισαγωγική ομιλία: Το πρόβλημα της αποκατάστασης των καμένων δασών της μαύρης πεύκης – αρχές αποκατάστασης δασικών

οικοσυστημάτων. Σ. Ντάφης, Ομότ. Καθηγητής ΑΠΘ

09:50    Αποκατάσταση δασών μαύρης πεύκης. Κωνσταντίνος Κραβαρίτης, Διεύθυνση Αναδασώσεων και Ορεινής Υδρονομικής, Γενική Διεύθυνση

Ανάπτυξης και προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

10:10    Σύντομη παρουσίαση της περιοχής του Πάρνωνα, της πυρκαγιάς του 2007 και των επιπτώσεών της. Παναγιώτα Σημάδη, Δασάρχης Σπάρτης

Πρόγραμμα του Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα «Νέες προσεγγίσεις στην αποκατάσταση
δασών μαύρης πεύκης»
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10:30    Σύντομη παρουσίαση της περιοχής του Ταΰγετου, της πυρκαγιάς του 2007, των επιπτώσεών της και των δράσεων αποκατάστασης.

Δασαρχείο Καλαμάτας

10:50    Διάλειμμα-Καφές

11:00    Αποτίμηση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς στα δάση μαύρης πεύκης στον Πάρνωνα – Η προσέγγιση για την αποκατάστασή τους. Δρ.

Πέτρος Κακούρος, ΕΚΒΥ

11:20    Κριτήρια επιλογής σκοπών και μέτρων μεταπυρικής διαχείρισης των δασών μαύρης πεύκης με βάση την επιστήμη της οικολογίας. Καθ.

Μαργαρίτα Αριανούτσου, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

11:40    Παραδείγματα δομημένων προσεγγίσεων αποκατάστασης δασών μαύρης πεύκης στην Ισπανία και αλλού. Dr. V. Ramon Vallejo, Τμήμα

Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Βαρκελώνης

12:00    Τα δάση μαύρης πεύκης στην Κύπρο. Παναγιώτης Τσιντίδης, Τμήμα Δασών Κύπρου

12:20    Γνωρίσματα των δασών μαύρης πεύκης που επιδρούν στην επιλογή μεταξύ φυσικής ή τεχνητής αποκατάστασης. Επικ. καθ. Πέτρος

Γκανάτσας, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ

12:40    Χειρισμοί ευνόησης της φυσικής αναγέννησης και εφαρμογής της τεχνητής αποκατάστασης των δασών της μαύρης πεύκης. Δρ. Νίκος

Γρηγοριάδης, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών-ΕΘΙΑΓΕ

13:00    Παρεμβάσεις – Συζήτηση

14:00    Ελαφρύ γεύμα-Καφές

20:00    Δείπνο

   

2η μέρα 16-10-2009

08:30    Συγκέντρωση για την επίσκεψη στον Πάρνωνα

09:30    1η Στάση: Μαύρη πεύκη με αείφυλλα πλατύφυλλα (Θέση Άγ. Δημήτριος-Μπαούτι)

10:30    2η Στάση: Μαύρη πεύκη-Ελάτη (Θέση Καρυές)

11:30    3η Στάση: Μαύρη πεύκη-Ελάτη (Θέση Σανιδάκι)

12:30    4η Στάση: Μαύρη πεύκη (Θέση Κεραίες Πολύδροσου)

13:00    Μετακίνηση στο Πολύδροσο και συζήτηση-συμπεράσματα

14:30    Γεύμα

15:30    Επιστροφή στην Σπάρτη
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     Πρόσφατα νέα

Πρόγραμμα του Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα «Νέες προσεγγίσεις στην
αποκατάσταση δασών μαύρης πεύκης»
12-10-2009 

Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και

Υγρότοπου Μουστού

ΑΣΤΡΟΣ, 12 Οκτωβρίου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στα πλαίσια του χρηματοδοτικού μέσου LIFE+

και της συγχρηματοδότησης του Υπουργείου

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το ΕΚΒΥ σε

συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, την Περιφέρεια

Πελοποννήσου (Δασαρχείο Σπάρτης) και τον  Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και

Υγρότοπου Μουστού, από τον Ιανουάριο 2009 ξεκίνησαν την υλοποίηση του έργου LIFE+

ΦΥΣΗ με τον αριθμό LIFE07 NAT/GR/000286 και τίτλο «Αποκατάσταση των δασών Pinus

Nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης».

Το έργο Life υλοποιείται στην έκταση των δασών με μαύρη πεύκη (Pinus nigra) που

κάηκαν από τις πυρκαγιές του 2007 στο Νομό Λακωνίας. Η μαύρη πεύκη είναι είδος

μέτρια προσαρμοσμένο στις δασικές πυρκαγιές και ειδικότερα στις έρπουσες καθώς ο

χονδρός φλοιός που σχηματίζει στη βάση του κορμού προστατεύει το δέντρο. Με τον

τρόπο αυτό η φυσική αναγέννηση του δάσους είναι εξασφαλισμένη αφού οι κώνοι

ωριμάζουν κανονικά τον Νοέμβριο και οι σπόροι πέφτουν νωρίς την άνοιξη. Όταν όμως

οι πυρκαγιές είναι επικόρυφες, όπως αυτή του Αυγούστου του 2007 οι κώνοι καίγονται

και καθώς η μαύρη πεύκη δεν διατηρεί σπόρους σε λήθαργο όπως η χαλέπιος η φυσική

αναγέννηση εξαρτάται από τη δυνατότητα διασποράς από γειτονικά μη καμένα τμήματα

του δάσους. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται επέμβαση του ανθρώπου ο οποίος με

φυτεύσεις ή άλλες τεχνικές θα επιταχύνει τη φυσική διαδικασία. 

Ο σχεδιασμός των επεμβάσεων αυτών, οι ειδικότερες τεχνικές που θα περιλαμβάνει, οι

προετοιμασία που πρέπει να έχει γίνει για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών

και άλλα συναφή θέματα θα απασχολήσουν το διεθνές συνέδριο πραγματοποιείται την

Πέμπτη & Παρασκευή, 15 & 16 Οκτωβρίου 2009 με θέμα «Νέες προσεγγίσεις στην

αποκατάσταση δασών μαύρης πεύκης» στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη στη Σπάρτη

Λακωνίας. 

Σκοπός του συνεδρίου είναι η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας ως προς την

εφαρμογή καλών πρακτικών αποκατάστασης δασών μαύρης πεύκης μετά από πυρκαγιά

στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο, καθώς και η συζήτηση της αντίστοιχης προσέγγισης που

αναπτύχθηκε για τα δάση μαύρης πεύκης στην περιοχή του δικτύου Νatura 2000 “Όρος

Πάρνωνας (και περιοχή Μαλεβής)” που επλήγησαν από πυρκαγιά το 2007.

 

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου είναι το ακόλουθο:

    1η μέρα 15-10-2009

08:30-09:00    Υποδοχή συμμετεχόντων

09:00    Καλωσόρισμα εκ μέρους των διοργανωτών, χαιρετισμοί

Ο καιρός

Στοιχεία για το όρος

Ιερές Μονές

Καταφύγια

Ορειβατικές διαδρομές

Moνοπάτια Πάρνωνα

Φαράγγια Πάρνωνα

Δραστηριότητες

Γιορτές - εκδηλώσεις

Σπορ - Κυνήγι

Χλωρίδα - Πανίδα

08-12-2009 
Ανάπλασης τοπίου για την ορεινή
περιοχή του Δήμου Βόρειας
Κυνουρίας

19-10-2009 
Για την ολοκλήρωση του
Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο
«Νέες προσεγγίσεις στην
αποκατάσταση δασών μαύρης
πεύκης»

12-10-2009 
Πρόγραμμα του Διεθνούς
Συνεδρίου με θέμα «Νέες
προσεγγίσεις στην αποκατάσταση
δασών μαύρης πεύκης»

10-08-2009 
12η Γιορτή Τσακώνικης
Μελιτζάνας Λεωνιδίου

04-08-2009 
Χαΐνηδες στα Τσίντζινα Σάββατο
8 Αυγούστου

04-08-2009 
Αστρονομικές παρατηρήσεις από
το καταφύγιο του Πάρνωνα

μέσα από το parnonas.com

περισσότερα
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09:30    Εισαγωγική ομιλία: Το πρόβλημα της αποκατάστασης των καμένων δασών της

μαύρης πεύκης – αρχές αποκατάστασης δασικών οικοσυστημάτων. Σ. Ντάφης, Ομότ.

Καθηγητής ΑΠΘ 

09:50    Αποκατάσταση δασών μαύρης πεύκης. Κωνσταντίνος Κραβαρίτης, Διεύθυνση

Αναδασώσεων και Ορεινής Υδρονομικής, Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και προστασίας

Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

10:10    Σύντομη παρουσίαση της περιοχής του Πάρνωνα, της πυρκαγιάς του 2007 και

των επιπτώσεών της. Παναγιώτα Σημάδη, Δασάρχης Σπάρτης

10:30    Σύντομη παρουσίαση της περιοχής του Ταΰγετου, της πυρκαγιάς του 2007, των

επιπτώσεών της και των δράσεων αποκατάστασης. Δασαρχείο Καλαμάτας

10:50    Διάλειμμα-Καφές

11:00    Αποτίμηση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς στα δάση μαύρης πεύκης στον

Πάρνωνα – Η προσέγγιση για την αποκατάστασή τους. Δρ. Πέτρος Κακούρος, ΕΚΒΥ

11:20    Κριτήρια επιλογής σκοπών και μέτρων μεταπυρικής διαχείρισης των δασών

μαύρης πεύκης με βάση την επιστήμη της οικολογίας. Καθ. Μαργαρίτα Αριανούτσου,

Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

11:40    Παραδείγματα δομημένων προσεγγίσεων αποκατάστασης δασών μαύρης πεύκης

στην Ισπανία και αλλού. Dr. V. Ramon Vallejo, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο

Βαρκελώνης

12:00    Τα δάση μαύρης πεύκης στην Κύπρο. Παναγιώτης Τσιντίδης, Τμήμα Δασών

Κύπρου

12:20    Γνωρίσματα των δασών μαύρης πεύκης που επιδρούν στην επιλογή μεταξύ

φυσικής ή τεχνητής αποκατάστασης. Επικ. καθ. Πέτρος Γκανάτσας, Σχολή Δασολογίας

και Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ

12:40    Χειρισμοί ευνόησης της φυσικής αναγέννησης και εφαρμογής της τεχνητής

αποκατάστασης των δασών της μαύρης πεύκης. Δρ. Νίκος Γρηγοριάδης, Ινστιτούτο

Δασικών Ερευνών-ΕΘΙΑΓΕ

13:00    Παρεμβάσεις – Συζήτηση

14:00    Ελαφρύ γεύμα-Καφές

20:00    Δείπνο 

    

2η μέρα 16-10-2009

08:30    Συγκέντρωση για την επίσκεψη στον Πάρνωνα

09:30    1η Στάση: Μαύρη πεύκη με αείφυλλα πλατύφυλλα (Θέση Άγ. Δημήτριος-Μπαούτι)

10:30    2η Στάση: Μαύρη πεύκη-Ελάτη (Θέση Καρυές)

11:30    3η Στάση: Μαύρη πεύκη-Ελάτη (Θέση Σανιδάκι)

12:30    4η Στάση: Μαύρη πεύκη (Θέση Κεραίες Πολύδροσου)

13:00    Μετακίνηση στο Πολύδροσο και συζήτηση-συμπεράσματα

14:30    Γεύμα

15:30    Επιστροφή στην Σπάρτη

 

Όροι χρήσης 

Τηλ: +30. 27310.73346
Κιν: +30. 6972263126 
email: info@parnonas.com

© 2008-2010 www.parnonas.com Σχεδιασμός & ανάπτυξη Youthink.gr
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Ο Πάρνωνας Δραστηριότητες Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Φορέας Διαχείρισης Ανακοινώσεις

Αρχική | Ανακοινώσεις

Δελτία Τύπου

Προκηρύξεις

Πρόγραμμα Διεθνούς Συνεδρίου: Νέες προσεγγίσεις
στην αποκατάσταση δασών μαύρης πεύκης, 12/10/2009

Στα πλαίσια του χρηματοδοτικού μέσου LIFE+ και της συγχρηματοδότησης του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το ΕΚΒΥ σε συνεργασία με την
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, την Περιφέρεια Πελοποννήσου
(Δασαρχείο Σπάρτης) και τον Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγρότοπου
Μουστού, από τον Ιανουάριο 2009 ξεκίνησαν την υλοποίηση του έργου LIFE+
ΦΥΣΗ με τον αριθμό LIFE07 NAT/GR/000286 και τίτλο «Αποκατάσταση των
δασών Pinus Nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μιας δομημένης
προσέγγισης».

Το έργο Life υλοποιείται στην έκταση των δασών με μαύρη πεύκη (Pinus nigra)
που κάηκαν από τις πυρκαγιές του 2007 στο Νομό Λακωνίας. Η μαύρη πεύκη
είναι είδος μέτρια προσαρμοσμένο στις δασικές πυρκαγιές και ειδικότερα στις
έρπουσες καθώς ο χονδρός φλοιός που σχηματίζει στη βάση του κορμού
προστατεύει το δέντρο. Με τον τρόπο αυτό η φυσική αναγέννηση του δάσους
είναι εξασφαλισμένη αφού οι κώνοι ωριμάζουν κανονικά τον Νοέμβριο και οι
σπόροι πέφτουν νωρίς την άνοιξη. Όταν όμως οι πυρκαγιές είναι επικόρυφες,
όπως αυτή του Αυγούστου του 2007 οι κώνοι καίγονται και καθώς η μαύρη
πεύκη δεν διατηρεί σπόρους σε λήθαργο όπως η χαλέπιος η φυσική αναγέννηση
εξαρτάται από τη δυνατότητα διασποράς από γειτονικά μη καμένα τμήματα του
δάσους. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται επέμβαση του ανθρώπου ο οποίος με
φυτεύσεις ή άλλες τεχνικές θα επιταχύνει τη φυσική διαδικασία.

Ο σχεδιασμός των επεμβάσεων αυτών, οι ειδικότερες τεχνικές που θα
περιλαμβάνει, οι προετοιμασία που πρέπει να έχει γίνει για την αντιμετώπιση των
προβλημάτων αυτών και άλλα συναφή θέματα θα απασχολήσουν το διεθνές
συνέδριο πραγματοποιείται την Πέμπτη & Παρασκευή, 15 & 16 Οκτωβρίου 2009
με θέμα «Νέες προσεγγίσεις στην αποκατάσταση δασών μαύρης πεύκης» στη
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη στη Σπάρτη Λακωνίας.
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Φώτο 1. Κορμός μαύρης πεύκης μετά από έρπουσα πυρκαγιά. Το δέντρο αν και
καψαλισμένο είναι ζωντανό και καρποφορεί. Περιοχή Πολύδροσου Πάρνωνα.

(φωτ. Πέτρος Κακούρος/ΕΚΒΥ)

Σκοπός του συνεδρίου είναι η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας ως προς
την εφαρμογή καλών πρακτικών αποκατάστασης δασών μαύρης πεύκης μετά από
πυρκαγιά στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο, καθώς και η συζήτηση της αντίστοιχης
προσέγγισης που αναπτύχθηκε για τα δάση μαύρης πεύκης στην περιοχή του
δικτύου Νatura 2000 "Όρος Πάρνωνας (και περιοχή Μαλεβής)" που επλήγησαν
από πυρκαγιά το 2007.

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου είναι το ακόλουθο:

1η μέρα 15-10-2009
08:30-09:00 Υποδοχή συμμετεχόντων
09:00 Καλωσόρισμα εκ μέρους των διοργανωτών, χαιρετισμοί
09:30 Εισαγωγική ομιλία: Το πρόβλημα της αποκατάστασης των καμένων δασών
της μαύρης πεύκης - αρχές αποκατάστασης δασικών οικοσυστημάτων. Σ.
Ντάφης, Ομότ. Καθηγητής ΑΠΘ 
09:50 Αποκατάσταση δασών μαύρης πεύκης. Κωνσταντίνος Κραβαρίτης,
Διεύθυνση Αναδασώσεων και Ορεινής Υδρονομικής, Γενική Διεύθυνση
Ανάπτυξης και προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος,
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
10:10 Σύντομη παρουσίαση της περιοχής του Πάρνωνα, της πυρκαγιάς του 2007
και των επιπτώσεών της. Παναγιώτα Σημάδη, Δασάρχης Σπάρτης
10:30 Σύντομη παρουσίαση της περιοχής του Ταΰγετου, της πυρκαγιάς του
2007, των επιπτώσεών της και των δράσεων αποκατάστασης. Δασαρχείο
Καλαμάτας
10:50 Διάλειμμα-Καφές
11:00 Αποτίμηση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς στα δάση μαύρης πεύκης στον
Πάρνωνα - Η προσέγγιση για την αποκατάστασή τους. Δρ. Πέτρος Κακούρος,
ΕΚΒΥ
11:20 Κριτήρια επιλογής σκοπών και μέτρων μεταπυρικής διαχείρισης των δασών
μαύρης πεύκης με βάση την επιστήμη της οικολογίας. Καθ. Μαργαρίτα
Αριανούτσου, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
11:40 Παραδείγματα δομημένων προσεγγίσεων αποκατάστασης δασών μαύρης
πεύκης στην Ισπανία και αλλού. Dr. V. Ramon Vallejo, Τμήμα Βιολογίας,
Πανεπιστήμιο Βαρκελώνης
12:00 Τα δάση μαύρης πεύκης στην Κύπρο. Παναγιώτης Τσιντίδης, Τμήμα
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Δασών Κύπρου
12:20 Γνωρίσματα των δασών μαύρης πεύκης που επιδρούν στην επιλογή μεταξύ
φυσικής ή τεχνητής αποκατάστασης. Επικ. καθ. Πέτρος Γκανάτσας, Σχολή
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ
12:40 Χειρισμοί ευνόησης της φυσικής αναγέννησης και εφαρμογής της τεχνητής
αποκατάστασης των δασών της μαύρης πεύκης. Δρ. Νίκος Γρηγοριάδης,
Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών-ΕΘΙΑΓΕ
13:00 Παρεμβάσεις - Συζήτηση
14:00 Ελαφρύ γεύμα-Καφές
20:00 Δείπνο 

2η μέρα 16-10-2009
08:30 Συγκέντρωση για την επίσκεψη στον Πάρνωνα
09:30 1η Στάση: Μαύρη πεύκη με αείφυλλα πλατύφυλλα (Θέση Άγ. Δημήτριος-
Μπαούτι)
10:30 2η Στάση: Μαύρη πεύκη-Ελάτη (Θέση Καρυές)
11:30 3η Στάση: Μαύρη πεύκη-Ελάτη (Θέση Σανιδάκι)
12:30 4η Στάση: Μαύρη πεύκη (Θέση Κεραίες Πολύδροσου)
13:00 Μετακίνηση στο Πολύδροσο και συζήτηση-συμπεράσματα
14:30 Γεύμα
15:30 Επιστροφή στην Σπάρτη

Πρόγραμμα συνεδρίου (pdf)

Φώτο 2. Κορμός μαύρης πεύκης μετά από έρπουσα πυρκαγιά. Το δέντρο αν και
καψαλισμένο είναι ζωντανό και καρποφορεί. Περιοχή Πολύδροσου Πάρνωνα.

(φωτ. Πέτρος Κακούρος/ΕΚΒΥ)

Το έργο LIFE07 NAT/GR/000286 «Αποκατάσταση δασών Pinus nigra στον
Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης» υλοποιείται από το

Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων σε συνεργασία με την Περιφέρεια
Πελοποννήσου, τον Φορέα Äιαχείρισης Όρους Πάρνωνα-Υγροτόπου Μουστού και

την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Χρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή-ΓΔ Περιβάλλον και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων.

LIFE07 NAT/GR/000286:

Restoration of Pinus nigra forests on Mount Parnonas through a structured
approach

«Αποκατάσταση δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006)
μέσω μιας δομημένης προσέγγισης»

http://www.fdparnonas.gr/files/Prosklisi.pdf
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