
5 ΙΟΥΝΙΟΥ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Στη Στοκχόλμη, τον Ιούνιο του 1972, κυβερνητικοί και μη κυβερνητικοί εκπρόσωποι
των Ηνωμένων Εθνών συγκεντρώθηκαν προκειμένου να συζητήσουν τα παγκόσμια
περιβαλλοντικά προβλήματα και να θέσουν προτάσεις για την επίλυσή τους. Λίγουςπεριβαλλοντικά προβλήματα και να θέσουν προτάσεις για την επίλυσή τους. Λίγους
μήνες αργότερα, θεσπίστηκε η 5η Ιουνίου ως Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.

Κάθε χρόνο, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος,
στοχεύεται η ευαισθητοποίηση του κόσμου για την προστασία
του πλανήτη, μέσω της οργάνωσης διαφόρων δραστηριοτήτων. Η
φετινή χρονιά είναι αφιερωμένη στα δάση και στα οφέλη που

φέ ά βάλλ λλά ά θπροσφέρουν αυτά στο περιβάλλον αλλά και στον άνθρωπο.

Οι δασικές εκτάσεις καλύπτουν το 1/3 της επιφάνειας της γης
προσφέροντας λειτουργίες και ‘υπηρεσίες’ ζωτικές για τηνρ φ ρ ς ργ ς ηρ ς ζ ς γ η
επιβίωση του πλανήτη. Σήμερα, 1.6 δισεκατομμύρια άνθρωποι
εξαρτώνται από τη λειτουργία των δασών.

Τ δά έ ό όλ ά ί λλ ή λίΤα δάση έχουν σημαντικό ρόλο στη μάχη μας εναντίον στην αλλαγή του κλίματος,
δεσμεύοντας το διοξείδιο του άνθρακα και απελευθερώνοντας στην ατμόσφαιρα,
οξυγόνο. Λιγότερο γνωστό είναι το γεγονός ότι τα δάση τροφοδοτούν τα ποτάμια μας,
δημιουργούν και συντηρούν τη γονιμότητα των εδαφών και συμβάλλουν στον έλεγχοδημιουργούν και συντηρούν τη γονιμότητα των εδαφών και συμβάλλουν στον έλεγχο
των δυσμενών συνεπειών των πλημμυρικών απορροών και των πυρκαγιών.



Επιπλέον τα δάση αποτελούν τα οικοσυστήματα με τη μεγαλύτερη βιοποικιλότητα,
φιλοξενώντας πολλά διαφορετικά είδη ζώων φυτών και εντόμων Πολύ σημαντικήφιλοξενώντας πολλά διαφορετικά είδη ζώων, φυτών και εντόμων. Πολύ σημαντική
είναι και η κοινωνικοοικονομική συνεισφορά των δασών. Αυτά προσφέρουν
καταφύγιο, θέσεις εργασίας και ασφάλεια σε όλους του δασο‐εξαρτώμενους
πληθυσμούς της γης Αποτελούν τους ‘πράσινους πνεύμονες’ της γης οι οποίοι είναιπληθυσμούς της γης. Αποτελούν τους πράσινους πνεύμονες της γης, οι οποίοι είναι
απαραίτητοι για την επιβίωση των ανθρώπων‐ όλων των 7 δισεκατομμυρίων
ανθρώπων.

Το Δάσος Πολυδενδρίου

Στην περιοχή μας, στις πλαγιές της οροσειράς του Μαυροβουνίου, με υψηλότερη
κορυφή τα 1054μ, βρίσκεται το δημόσιο δάσος Πολυδενδρίου, το οποίο έχει
ανακηρυχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Εθνικός δρυμός. Το Δάσος Πολυδενδρίου έχειηρ χ η ρ ή η ς ρ μ ς ς ρ χ
κηρυχθεί ως ‘Καταφύγιο Άγριας Ζωής’. Επίσης, περιλαμβάνεται στην περιοχή Ειδικής
Προστασίας ‘Όρος Μαυροβούνι Θεσσαλίας’ καθώς και στην περιοχή του Δικτύου
Natura 2000 "Κάρλα –Μαυροβούνι – Κεφαλόβρυσο –Βελεστίνου’.

Αποτελείται από μεγάλη ποικιλία βλάστησης ‐ με δρυς, οξιές, έλατα και καστανιές –
ενώ το ίδιο αποτελεί σημαντικό βιότοπο για πολλά είδη πανίδας. Αναπαραγόμενα
είδη είναι ο Σφηκιάρης, ο Ασπροπάρης, ο Φιδαετός, το Σαϊνι, η Αετογερακίνα, ο
Κραυγαετός, ο Σταυραετός, ο Πετρίτης, η Χαλκοκουρούνα και η Μεσοτσικλητάρα.



Το Δάσος Πολυδενδρίου αποτελεί ένα από τα πιο
οργανωμένα δάση στην Ελλάδα διαθέτοντας
διαμορφωμένους χώρους για περιήγηση, πικνίκ,
πεζοπορία και ποδήλατο. Στο Δάσος Πολυδενδρίου
υπάρχουν δύο σημαντικές εκκλησίες, με πιο γνωστή
εκείνη της Κοίμησης. Ο ναός αυτός, κτισμένος στα 1568,
φέρει τοιχογραφίες που χρονολογούνται στα τέλη του
17ου αιώνα και αποτελούν πόλο έλξης πολλών

ώΑπό φωτογραφικό υλικό του Δήμου Μελιβοίας
(www.melivoia.gr)

επισκεπτών.

Εντούτοις το Δάσος Πολυδενδρίου όπως και πολλά άλλα δάση στη γη αντιμετωπίζει
απειλές, οι κυριότερες των οποίων είναι η κατασκευή υποδομών και η εντονότερη
δασική εκμετάλλευση.

Όλ ύ βάλλ ί ά λώΌλοι μας μπορούμε να συμβάλλουμε στη μείωση των παραπάνω απειλών
συμμετέχοντας ενεργά σε δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών, όπως αυτές που
λαμβάνουν χώρα σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης και της περιοχή μας.
Βασική προϋπόθεση για την ενεργή συμμετοχή στην προστασία των δασών είναι ηΒασική προϋπόθεση για την ενεργή συμμετοχή στην προστασία των δασών είναι η
προσωπική δέσμευση για αλλαγή του τρόπου ζωής μας σε μια πιο φιλική
περιβαλλοντική κατεύθυνση, όπως αρμόζει σε κάθε περιβαλλοντικά
συνειδητοποιημένο πολίτησυνειδητοποιημένο πολίτη.



Δράσεις της περιοχής μας για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος

Ο Δήμος Βόλου συμμετέχοντας στον εορτασμό, διοργανώνει, σε συνεργασία με την
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Μαγνησίας, εκπαιδευτικές δράσεις για τους μαθητές της
πόλης την Πέμπτη 2 Ιουνίου και ώρα 10 00 π μ στο Πολιτιστικό Άλσος Νέας Ιωνίας Ηπόλης, την Πέμπτη 2 Ιουνίου και ώρα 10.00 π.μ. στο Πολιτιστικό Άλσος Νέας Ιωνίας. Η
εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με τη συνδρομή της Υπηρεσίας Καθαριότητας του
Δήμου Βόλου, της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, του ΚΔΑΥ, του ΦΟΣΔΑ και της
Μουσικής Σχολής κ Παύλου ΠλάκαΜουσικής Σχολής κ. Παύλου Πλάκα.

Σχετικοί ιστότοποι για περισσότερες
πληροφορίες:

www.unep.org
www.melivoia.gr
www.volos‐city.gr

Παπαδημητρίου Δότη
Δρ. Βιολόγος


