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Παρά την πολλή συζήτηση που γίνεται τα τελευταία χρόνια γύρω από
τη βιοποικιλότητα, και ειδικότερα φέτος µε την ανακήρυξη του 2010 ως
Έτους Βιοποικιλότητας από τον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ), πολ-
λοί από µας συνεχίζουµε να έχουµε ερωτήµατα και απορίες. Ενδεχοµέ-
νως, να έχει γίνει κατανοητή η σπουδαιότητα της διατήρησης της βιοποικι-
λότητας, αφού προβάλλεται συχνά σε εορταστικές εκδηλώσεις για το πε-
ριβάλλον και σε αφιερώµατα των µέσων µαζικής ενηµέρωσης. Ωστόσο,
ο συσχετισµός ανάµεσα στην οικολογική προσέγγιση της έννοιας, η οποία
κατά κύριο λόγο προβάλλεται στην κοινή γνώµη, και στη σηµασία της για
τη δραστηριότητα µιας µεταλλευτικής εταιρείας, όπως της S&B Βιοµηχα-
νικά Ορυκτά, παραµένει ασαφής.

Το αφιέρωµα αυτό ξεκινάει µε µια αναφορά στην εξέλιξη της Σύµβασης
για τη Βιοποικιλότητα από την αρχή της, στην Παγκόσµια Συνδιάσκεψη
του Ρίο για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (1992), µέχρι τις πρόσφατες

δεσµεύσεις των εθνών στη Ναγκόγια (2010), όπως επίσης και στους στό-
χους που τελικά συµφωνήθηκαν από την παγκόσµια κοινότητα των
εθνών. Επίσης, γίνεται ο συσχετισµός µεταξύ του ισχύοντος νοµοθετικού
πλαισίου της Ε.Ε. για τη βιοποικιλότητα και της εξορυκτικής δραστηριότη-
τας ειδικότερα. Και, κλείνοντας, γίνεται εκτενής αναφορά στις δράσεις
της S&B, ως εξορυκτικής εταιρείας, για τη διατήρηση της βιοποικιλότη-
τας, σύµφωνα µε τις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης.

Ευελπιστούµε πως διαβάζοντας το «σύντοµο» αυτό αφιέρωµα σε ένα
τόσο «µεγάλο» θέµα θα το βρείτε διαφωτιστικό αλλά και ευχάριστο!

Καλή ανάγνωση!

Στη σύνταξη του Αφιερώµατος αυτού συνέβαλαν οι συνάδελφοι:
Μιχάλης Στεφανάκης, Μυρτώ Κονταξή, Βήνη Φιλιππή.

«Βιοποικιλότητα: η ποικιλότητα των ζώντων οργανισµών όλων
των οικοσυστηµάτων (χερσαίων, θαλάσσιων και άλλων υδάτινων
οικοσυστηµάτων) καθώς και η ποικιλότητα των οικολογικών
συµπλεγµάτων στα οποία ανήκουν. Στην έννοια αυτή περιλαµ-
βάνεται η ποικιλότητα εντός των ειδών, ανάµεσα σε είδη και
η ποικιλότητα οικοσυστηµάτων».

[πηγή: Σύµβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα, που υπογράφτηκε
στο Rio de Janeiro το 1992)

«Ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) ανακήρυξε το 2010
“∆ιεθνές Έτος Βιοποικιλότητας”, […] µια γιορτή της ζωής πάνω
στη γη και της σηµασίας της βιοποικιλότητας στη ζωή µας.
Ο κόσµος καλείται να αναλάβει δράση για να διασφαλίσει
την ποικιλία της ζωής στη γη: τη βιοποικιλότητα.»

[πηγή: ιστότοπος του Περιφερειακού Κέντρου Πληροφόρησης
των Ηνωµένων Εθνών]

Aποκατάσταση αποθέσεων
Κλεισούρα - Φωκίδα



Κατά τη διάρκεια της ιδιαίτερα σηµαντικής Συνδιάσκεψης των
Ηνωµένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη
το 1992 στο Ρίο της Βραζιλίας (γνωστή και ως “Rio Earth

Summit”), τo Πρόγραµµα Περιβάλλοντος των Ηνωµένων
Εθνών (UNEP) παρουσίασε τη διεθνή Σύµβαση για τη ∆ια-
τήρηση της Βιοποικιλότητας (εφεξής Σύµβαση για τη Βιο-

ποικιλότητα), ως αποτέλεσµα ενδελεχούς αξιολόγησης της υφι-

στάµενης κατάστασης της βιοποικιλότητας από οµάδα ειδικών,

ήδη από το 1988. Η Σύµβαση επικυρώθηκε το 1993 και πε-

ριλάµβανε στόχους για την αειφόρο ανάπτυξη, την κλιµατική

αλλαγή και τη διαχείριση των φυσικών πόρων ώστε να µην οδη-

γούν στην υποβάθµιση των οικοσυστηµάτων.

Τον Απρίλιο του 2002, τα κράτη-µέλη της Σύµβασης για τη Βιο-

ποικιλότητα, αξιολογώντας πως η υλοποίηση των στόχων της

δεν προχωρά µε ικανοποιητικούς ρυθµούς και συνυπολογί-

ζοντας και τους υπόλοιπους στόχους των Ηνωµένων Εθνών

για µείωση της φτώχειας παγκοσµίως και για βελτίωση της

ζωής στον πλανήτη, έθεσαν ως νέο στόχο την ανακοπή της
φθίνουσας πορείας της βιοποικιλότητας σε παγκόσµιο,
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, έως το 2010. Σε αυτό

το πλαίσιο, το έτος 2010 ανακηρύχθηκε ως το Παγκόσµιο
Έτος Βιοποικιλότητας.
Στη ∆ιάσκεψη των Μερών της Σύµβασης για τη Βιοποικιλότητα,

που έγινε πρόσφατα στη Ναγκόγια της Ιαπωνίας στις 19-28

Οκτωβρίου 2010, αξιολογήθηκε η πρόοδος εφαρµογής της

Σύµβασης. ∆ιαπιστώνοντας τη µη επίτευξη του στόχου για το 2010

οριστικοποιήθηκε το νέο στρατηγικό σχέδιο 2011-2020 και τέθηκε

το όραµα για το 2050. Οι νέοι στόχοι ορίζουν προσπάθεια για µεί-

ωση κατά 50% του ρυθµού απώλειας βιοποικιλότητας και, όπου

είναι δυνατόν, εξάλειψη του ρυθµού µείωσης, επαναφορά του

15% των υποβαθµισµένων περιοχών στη φυσική τους κατά-

σταση και προστασία 17% της χερσαίας και 10% της θαλάσσιας

επιφάνειας του πλανήτη. Προβλέπεται, επίσης, δίκαιη και ισόρ-

ροπη κατανοµή των πλεονεκτηµάτων που απορρέουν από τη χρή-

ση των γενετικών πόρων. Το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια, όπως

ονοµάστηκε, αναµένεται να ενεργοποιηθεί µέχρι το 2012 µε

διαµόρφωση Σχεδίων ∆ράσης σε Εθνικό Επίπεδο µέχρι τότε. Σή-

µερα, 193 κράτη-µέλη συµµετέχουν στη Σύµβαση για τη Βιο-

ποικιλότητα, δίνοντάς της έτσι πραγµατικά παγκόσµια διάσταση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) και τα κράτη-µέλη της, τα οποία

συµµετείχαν ενεργά στη διεθνή δραστηριοποίηση (από το Ρίο

ως τη Ναγκόγια), πρωτοστατούν και στη θέσπιση πολιτικών

προωθώντας, ήδη από το 2006, µεγάλο αριθµό νοµοθετικών

πρωτοβουλιών για τη µείωση της απώλειας της βιοποικιλότη-

τας. Το πλαίσιο προστασίας της στην Ε.Ε. εξασφαλίζεται σήµερα

µέσω των Οδηγιών για την προστασία της ορνιθοπανίδας και

των οικοτόπων (δίκτυο Natura 2000), µέσω στρατηγικών «πρά-

σινων υποδοµών» και «ελέγχου ξενικών ειδών», και µε στόχο

την ενσωµάτωση της προστασίας της βιοποικιλότητας και σε

άλλες πολιτικές (π.χ. Κοινή Αγροτική Πολιτική, Περιφερειακή

Ανάπτυξη, προστασία υδάτων, εδάφους, αντιρρύπανση).

Το δίκτυο Natura 2000 είναι το µεγαλύτερο δίκτυο προστατευό-

µενων περιοχών στον κόσµο καταλαµβάνοντας έκταση 18% της

χερσαίας επιφάνειας της Ε.Ε., ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την

Ελλάδα είναι 28%. Ήδη, από το 1979 ισχύει η κοινοτική Οδηγία

409/ΕΚ για τη διατήρηση των άγριων πτηνών, ενώ από το 1992

έχει τεθεί σε ισχύ η Οδηγία 43/ΕΚ για τη διατήρηση των οικοτό-

πων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας, γνωστή και ως «Νatu-

ra 2000». Αξίζει να σηµειωθεί πως το «∆ίκτυο Natura 2000», ως

µέρος της πρωτοβουλίας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας,

δεν καλύπτει κάθε είδος ζώου ή φυτού στην Ε.Ε. αλλά θέτει υπό

«καθεστώς προστασίας» 1.500 περίπου είδη ζώων και φυτών τα

οποία κινδυνεύουν να εξαφανιστούν, είναι σπάνια, ευάλωτα ή εν-

δηµικά, καθώς και 230 περίπου είδη οικοτόπων, ώστε να δια-

σφαλιστεί η διατήρησή τους µακροπρόθεσµα στην Ε.Ε.

Στην Ελλάδα, η κύρωση της Σύµβασης για τη Βιοποικιλότητα του

1992 έγινε µε τον Ν. 2204 του 1994, ενώ µε το πρόσφατο νο-

µοσχέδιο «για την προστασία της βιοποικιλότητας» που συν-

τάχθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, επιχειρείται η ενσωµάτωση της έννοιας

της βιοποικιλότητας στα αντικείµενα προστασίας του βασικού

νόµου για την προστασία του περιβάλλοντος, του Ν.1650/1986.

Ο εξορυκτικός κλάδος (και ειδικά οι επιφανειακές εξορύξεις)

από τη φύση του επεµβαίνει στο φυσικό περιβάλλον διαταράσ-

σοντας έστω και προσωρινά τα τοπικά οικοσυστήµατα. Όµως, ο

κλάδος έχει αναγνωρίσει πως έχει την ευθύνη να δραστηριοποι-

είται µε σεβασµό προς το φυσικό περιβάλλον, το οποίο άλλωστε

είναι και η πηγή του, και έχει να επιδείξει πολλά παραδείγµατα δρα-

στηριότητας µε θετικό αποτέλεσµα για τη βιοποικιλότητα, που εί-

ναι και στόχος κυρίως των µεγάλων εταιρειών του κλάδου.

Αξίζει να επισηµανθεί ότι ο εξορυκτικός κλάδος δεν έχει το προ-

νόµιο να τοποθετεί ή/και να µεταφέρει τις δραστηριότητές του

όπου θέλει, αφού η φύση έχει «τοποθετήσει» τους ορυκτούς πό-

ρους σε συγκεκριµένες περιοχές και επίσης ότι ο πολιτισµός µας

σήµερα χρειάζεται τις ορυκτές πρώτες ύλες για την παραγωγή

προϊόντων καθηµερινής χρήσης και υποδοµών. Η ανάγκη αυ-
τή εκφράστηκε εύγλωττα µέσω της Πρωτοβουλίας για τη
∆ιασφάλιση και ∆ιευκόλυνση Πρόσβασης στις Πρώτες
Ύλες, γνωστή και ως Πρωτοβουλία Verheugen (Raw Materials
Initiative, Νοέµβριος 2008). Λαµβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες

πρόσβασης του εξορυκτικού κλάδου σε περιοχές του δικτύου

Natura 2000, που δεν απαγορεύεται εκ προοιµίου, για την κά-

λυψη µέρους των αναγκών σε ορυκτές πρώτες ύλες, συστήθηκε

Επιτροπή σε επίπεδο Ε.Ε. για τη διαµόρφωση οδηγού δραστη-

ριοποίησης σε προστατευόµενες περιοχές. Στην ειδική αυτή επι-

τροπή διαβούλευσης συµµετείχαν όλοι οι εµπλεκόµενοι (Γενική

∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος Ε.Ε, Γενική ∆ιεύθυνση Επιχειρήσεων

Ε.Ε, εκπρόσωποι της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης των Κρατών Μελών,

µη Κυβερνητικών Οργανώσεων και φορέων του κλάδου). Στις

εργασίες της Επιτροπής συνέβαλε και η S&B, ως εκπρόσωπος

µεταλλευτικών Συνδέσµων της Ε.Ε.

Τα αποτελέσµατα της Επιτροπής, µετά εργασίες διάρκειας 2

ετών, οδήγησαν στην έκδοση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

τον Ιούλιο του 2010, Οδηγού µε θέµα «Εξόρυξη µη ενερ-
γειακών ορυκτών και Natura 2000 (Non-energy mineral
extraction and Natura 2000)». Ο Οδηγός δίνει κατευθύνσεις

σχετικά µε το πώς µπορεί να γίνει συµβατή η ανάπτυξη των εξο-

ρυκτικών δραστηριοτήτων µε τις απαιτήσεις της κοινοτικής

νοµοθεσίας για την προστασία της άγριας χλωρίδας και πα-

νίδας και των οικοτόπων τους. ∆ηλώνεται µε σαφήνεια ότι

δεν απαγορεύεται εκ προοιµίου η ανάπτυξη εξορυκτικών έρ-

γων εντός του δικτύου Natura 2000. Ακόµη και στην περί-

πτωση που µπορεί να υπάρχουν επιπτώσεις στα προστατευό-

µενα στοιχεία του δικτύου, και πάλι δίνεται η δυνατότητα να ανα-

πτυχθεί η εξορυκτική δραστηριότητα, µε την υλοποίηση απα-

ραίτητων µελετών (appropriate assessment) και τη λήψη κα-

τάλληλων µέτρων πρόληψης, αποκατάστασης ή αντισταθµι-

στικών µέτρων (mitigation, compensation).
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Αφιέρωµα Α2
τα νέα τηςS&B

Η βιοποικιλότητα στην παγκόσµια ατζέντα
Η βιοποικιλότητα δεν αποτελεί νέα έννοια για την επιστηµονική κοινότητα, ειδικότερα µάλιστα για τα επιστη-
µονικά πεδία τα οποία µελετούν το φυσικό περιβάλλον και την οικολογία. Συνιστά, όµως, ζήτηµα που αποκτά
όλο και µεγαλύτερη σηµασία σε παγκόσµιο, ευρωπαϊκό και εντέλει εθνικό επίπεδο, τόσο από πλευράς θέσπισης
πολιτικών όσο και από πλευράς κανονισµών και νόµων.
Προκύπτει συνεπώς το ερώτηµα: πώς και γιατί αναδεικνύεται σήµερα η βιοποικιλότητα από πεδίο επιστηµονικής,
κυρίως, µελέτης σε ζήτηµα µείζονος σηµασίας, το οποίο ολοένα και ανεβαίνει στην ατζέντα των παγκόσµιων οργα-
νισµών και στις πολιτικές των κρατών, αγγίζοντας πλέον και την επιχειρηµατική δραστηριότητα; Το «πώς» περιγρά-
φεται παρακάτω. Tο «γιατί» οφείλεται στη διαπίστωση της αύξησης του ρυθµού απώλειας της βιοποικιλότητας, δηλ.
του αριθµού των ειδών σε σχέση µε το παρελθόν, σε συνδυασµό µε την υποβάθµιση των οικοσυστηµάτων για την
υποστήριξη των αυξανόµενων αναγκών του επίσης αυξανόµενου πληθυσµού της γης.

Οδηγός εξόρυξης
σε περιοχές Natura:
«δεν απαγορεύεται
εκ προοιµίου η ανάπτυξη
εξορυκτικής δραστηριότητας
εντός των περιοχών
του δικτύου Natura 2000»

Βιοποικιλότητα & εξορυκτικός κλάδος

Η προστασία της βιοποικιλότητας ως αντικείµενο διεθνούς & εθνικής στρατηγικής



Η S&B στην Ελλάδα βρίσκεται συχνά στο κέντρο επικρίσεων

σχετικά µε τη µη αποκατάσταση του φυσικού τοπίου από επιφα-

νειακές εξορύξεις του παρελθόντος, ειδικά στην περιοχή της

Φωκίδας. Για το λόγο αυτόν, είναι σηµαντικό να αναφερθούµε στο

καθεστώς που ίσχυε στην Ελλάδα πριν από την εισαγωγή του νέ-

ου µεταλλευτικού καθώς και του δασικού κώδικα, καθεστώς το

οποίο πολύ λίγοι γνωρίζουν. Είναι γεγονός ότι, στο παρελθόν, η

εξόρυξη βωξίτη γινόταν κατά κανόνα επιφανειακά και ότι την ευ-

θύνη της αποκατάστασης των θιγµένων περιοχών είχε το ∆ηµό-

σιο, στο οποίο οι εταιρείες –φυσικά και η S&B– κατέβαλαν το κα-

θορισµένο αντίτιµο. Καµία όµως από τις θιγµένες περιοχές της

S&B δεν αποκαταστάθηκε µετά την επιστροφή τους στο Ελληνι-

κό ∆ηµόσιο. Μετά την αλλαγή της σχετικής νοµοθεσίας, η εται-

ρεία µας έχει προχωρήσει σε αποκατάσταση του µεγαλύτερου

µέρους των θιγµένων περιοχών. Στο τέλος του 2009 η εταιρεία

είχε αποκαταστήσει το 48,9% της συνολικής θιγµένης επιφάνει-

ας σε Μήλο και Φωκίδα και, φυσικά, συνεχίζει αδιάκοπα να απο-

καθιστά τις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται, αναπτύσ-

σοντας διαρκώς πιο εξελιγµένες και πιο αποτελεσµατικές τεχνι-

κές και πρακτικές. Το ποσοστό αυτό δεν θα είχε νόηµα, εάν δεν

προσθέταµε πως από το υπόλοιπο 51,5% της επιφάνειας το

45,3% βρίσκεται σε «λειτουργία» για τις ανάγκες της εξόρυξης,

συνεπώς το υπόλοιπο 5,8% είναι αυτό στο οποίο αποµένει να υλο-

ποιηθούν εργασίες αποκατάστασης, οι οποίες είναι ήδη προ-

γραµµατισµένες. Πέρα δε από τις συµβατικές της υποχρεώσεις,

η εταιρεία έχει προχωρήσει οικειοθελώς και σε επιπλέον αποκα-

τάσταση του ενός τρίτου των περιοχών που αποτελούν ευθύνη

του ∆ηµοσίου (1.651 στρέµµατα επί συνόλου 5.062).

Η αποκατάσταση τοπίου στις άλλες χώρες στις οποίες δραστη-

ριοποιείται ο Όµιλος S&B εξαρτάται από το θεσµικό πλαίσιο που

κατά περίπτωση ισχύει, το µέγεθος του κοιτάσµατος, το καθεστώς

ιδιοκτησίας, την πρότερη χρήση του εδάφους, αλλά και άλλους,

τοπικής φύσης παράγοντες που καθορίζουν την πρόοδο απο-

κατάστασης των θιγµένων επιφανειών. Για παράδειγµα, στη Γερ-

µανία τα κοιτάσµατα µπεντονίτη είναι γενικά µικρού µεγέθους,

µε αποτέλεσµα η εκµετάλλευσή τους να ολοκληρώνεται σε σύν-

τοµο σχετικά χρονικό διάστηµα και να ακολουθεί αµέσως απο-

κατάσταση. Στη Βουλγαρία το νοµικό πλαίσιο απαγορεύει την απο-

κατάσταση ορυχείων εφόσον δεν γίνει πλήρης απόληψη του

κοιτάσµατος, ανεξαρτήτως οικονοµικότητας, δηλαδή ακόµη

και αν, από κάποια χρονική στιγµή και ύστερα, η εξόρυξη του ενα-

ποµείναντος ορυκτού δεν είναι πλέον οικονοµικά αποδοτική.
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Αφιέρωµα Α3
τα νέα τηςS&B

H αποκατάσταστη τοπίου στην Ελλάδα ... και στις άλλες χώρες

Η S&B για τη Βιοποικιλότητα

Η S&B έχει εδώ και χρόνια συνειδητοποιήσει τη σηµασία
της προστασίας και διαχείρισης της βιοποικιλότητας, τό-
σο για τις εκτάσεις που διαχειρίζεται όσο και για την προ-
στασία και διατήρηση του φυσικού πλούτου γενικότερα.

Για το λόγο αυτόν, η αποκατάσταση του τοπίου που θί-
γουν οι εξορύξεις της ξεκινά για την S&B ήδη κατά το
σχεδιασµό και την οργάνωση µιας νέας εξόρυξης.

Αποτέλεσµα κάθε εξορυκτικής δραστηριότητας είναι η δη-
µιουργία «κενών» από τις πραγµατοποιούµενες εκσκαφές.
Το «άχρηστο» υλικό που εξορύσσεται για την αποκάλυ-
ψη του χρήσιµου ορυκτού χρησιµοποιείται στην πλήρω-
ση «κενών» σε άλλα εξαντληµένα ορυχεία ή µεταλλεία που
θα αποκατασταθούν, ή αποτίθεται και διαµορφώνεται σε
σωρούς, οι οποίοι στη συνέχεια επίσης αποκαθίστανται
µε κατάλληλες τεχνικές σποράς και φύτευσης.

Για να αποκατασταθεί ένα ορυχείο απαιτούνται επίπονες και µακροχρόνιες προσπάθειες. Συνοπτικά, τα στάδια που ακολουθούνται σήµερα στην αποκατάσταση τοπίου είναι:

Χώρα Ορυχεία

Βουλγαρία (Kardjali)
Γερµανία (Landshut)
Ελλάδα
(Μήλος & Φωκίδα)
ΗΠΑ (Αberdeen)
Ιταλία (Sardinia)
Κίνα (Liaoning)
Μαρόκο
Ουγγαρία (Egyhazáskeszö)

•Μπεντονίτης • Περλίτης • Βωξίτης

Επαναφέροντας τη φύση στο ορυχείο

Εξορυκτική δραστηριότητα
Οµίλου S&B

Στην Ελλάδα (Φωκίδα & Μήλο) εντοπίζεται το σηµαντικότερο κοµµάτι (75%) της συνολι-
κής επιφάνειας «σε χρήση» από τις εξορυκτικές δραστηριότητες της S&B διεθνώς,
αφού στην Ελλάδα εξορύσσεται ο µεγαλύτερος όγκος των φυσικών πόρων τους οποίους
παράγει ο Όµιλος. Με αυτό το δεδοµένο, στην Ελλάδα έχει αναπτυχθεί σηµαντική τεχνο-
γνωσία της εταιρείας και γίνονται σηµαντικές επενδύσεις σε προσωπικό και υποδοµές
για τις ανάγκες τις αποκατάστασης τοπίου.

Ανάπλαση και διαµόρφωση των

προς αποκατάσταση επιφανειών,

όπου αυτό δεν έχει γίνει ήδη κατά τη

διάρκεια της εξόρυξης

Κατασκευή των απαραίτητων τε-
χνικών έργων (κανάλια απορ-

ροής των υδάτων, αντιδιαβρωτικά

έργα κ.λπ.)

Χωµατοκάλυψη της επιφάνειας µε

γόνιµο έδαφος το οποίο έχει φυ-

λαχθεί ειδικά γι’ αυτό το σκοπό κατά

το στάδιο της εξόρυξης

Υδροσπορά φυτικών ειδών για τη

δηµιουργία πρόδροµης βλάστησης

η οποία θα προστατέψει το έδαφος

από τη διάβρωση και θα το προ-

ετοιµάσει για τη φύτευση θάµνων

και δένδρων, σε επόµενο στάδιο

Περίφραξη για προστασία της βλά-

στησης από τη βοσκή

Φύτευση κατάλληλων θάµνων και

δένδρωνπουµπορούνναεπιβιώσουν

στιςκλιµατικέςκαιεδαφικέςσυνθήκες

της περιοχής

Άρδευση, συντήρηση και βοτά-

νισµα των φυτών για τουλάχιστον

3-5 έτη
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Ειδικά Τµήµατα Αποκατάστασης Τοπίου λειτουργούν πλέ-

ον των 25 ετών, στελεχώνονται από έµπειρους δασολόγους

και συνεργάζονται µε έγκριτους ερευνητικούς και ακαδηµαϊ-

κούς φορείς για την ανάπτυξη της επιστηµονικής γνώσης και

τη βελτίωση των µεθόδων και της τεχνογνωσίας τους. Πα-

ράλληλα, λειτουργούν ιδιόκτητα φυτώρια στη Φωκίδα και τη

Μήλο, τις δύο περιοχές δραστηριοποίησης της S&B στην Ελ-

λάδα, µε 21 και 14 χρόνια δράσης, αντιστοίχως.

Μερικές από τις σηµαντικότερες επιστηµονικές συνεργασίες

των τελευταίων ετών είναι:

• Πενταετούς διάρκειας (2005-2010) ερευνητικό πρόγραµµα

της S&B µε το Ινστιτούτο Μεσογειακών ∆ασικών Οικοσυ-
στηµάτων και Τεχνολογίας ∆ασικών Προϊόντων του Εθνι-
κού Ιδρύµατος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) και το Πανε-
πιστήµιο Αθηνών. Ο έγκριτος ∆ασολόγος – Αρχιτέκτων τοπί-

ου και µέχρι πρόσφατα Τακτικός Ερευνητής του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.

δρ. Γεώργιος Μπρόφας αναφέρει ορισµένα από τα επιτεύγ-

µατατουπολύπλευρουαυτούέργου:«Απόταπρογράµµαταπου
υλοποιήσαµε προέκυψαν πολλά θετικά αποτελέσµατα [...]:
- Εντοπίστηκαν οι δυσµενείς παράγοντες που περιορίζουν

ή και απαγορεύουν την εγκατάσταση και ανάπτυξη της
βλάστησης.

- Αναγνωρίστηκαν τα φυτά που ευδοκιµούν στις εκµεταλλεύ-
σεις και η µελέτη της αναπαραγωγικής τους βιολογίας επέ-
τρεψε την παραγωγή φυτών για τα περισσότερα από αυτά.
Ιδιαίτερα σηµειώνουµε την παραγωγή φυταρίων Juniperus
foetidissima, που απέτυχε µε όλες τις άλλες µεθόδους και
έγινε δυνατή µε εµβολιασµό µοσχευµάτων του σε σπορόφυτα

κυπαρισσιού (Cupressus sempervirens) [...].
- Χρησιµοποιήθηκαν νέα υλικά στις φυτεύσεις και επινοή-

θηκαν τεχνικές που βελτιώνουν την επιβίωση των φυτών και
οδηγούν στην κατάργηση της άρδευσης.

- Η πειραµατική δοκιµή 18 ντόπιων και ξενικών ειδών έδω-
σε τη δυνατότητα επιλογής νέων ειδών ανθεκτικών στους
αλατοφόρους ανέµους στη Μήλο.»

• ∆ιετές ερευνητικό πρόγραµµα καταγραφής και µελέτης της πα-

νίδας στην ευρύτερη περιοχή της Γκιώνας στη Φωκίδα, που

ολοκληρώθηκε το 2008 από το Πανεπιστήµιο της Θεσσα-
λίας, µε τίτλο «Πρόγραµµα παρακολούθησης της πανίδας
στην Γκιώνα-επικαιροποίηση υπαρχόντων δεδοµένων». Ο επι-

στηµονικός υπεύθυνος υλοποίησης του έργου Επίκουρος Κα-

θηγητής Θανάσης Σφουγγάρης, ∆ιευθυντής Eργαστηρίου
∆ιαχείρισης Οικοσυστηµάτων και Βιοποικιλότητας, Τµήµα Γε-
ωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλον-
τος, αναφέρει για το έργο αυτό: «Με το πρόγραµµα που υλο-
ποιήθηκε από το Εργαστήριό µας, έγινε µια λεπτοµερής απο-
γραφή και παρακολούθηση για µια διετία της πανίδας της
Γκιώνας. Σηµειώνεται ότι έρευνες παρόµοιας έντασης δειγ-
µατοληψίας και λεπτοµέρειας προσέγγισης έχουν πραγµατο-
ποιηθεί ελάχιστες στον ελληνικό χώρο. Συνεπώς, για ελάχιστες
άλλες περιοχές υπάρχουν τόσο λεπτοµερή δεδοµένα για την
πανίδα και η απογραφή αυτή αποτελεί τη βάση αναφοράς για
οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση στη µελέτη της πανίδας στην
Γκιώνα, αλλά και έργο-πιλότο για άλλες περιοχές».

• Συνεργασία µε την ερευνητική οµάδα Ενεργειακών Πρώτων
Υλών του Τµήµατος Γεωλογίας του Πανεπιστηµίου Πα-

τρών καθώς και µε το γερµανικό Forschungsinstitut fur
Bergbaufolgelandschaften e.V., Finsterwalde (2002-2008)

για τη διερεύνηση εδαφοβελτιωτικών υλικών σε φυτεύσεις

στην περιοχή Γκιώνας-Παρνασσού και στη νήσο Μήλο. Ο κα-

θηγητής του Τµήµατος Γεωλογίας του Πανεπιστηµίου Πα-

τρών Κίµων Χρηστάνης σχολίασε: «∆υστυχώς, στην Ελλά-
δα οι περισσότερες εταιρείες δεν εφαρµόζουν πρακτικές
που θα συνεισφέρουν στη διασύνδεση της βιοµηχανικής πα-
ραγωγής µε την έρευνα πάνω σε θέµατα αιχµής. […] Η S&B
αποτελεί µία από τις ελάχιστες εξαιρέσεις […] Η συνεργασία
όλα αυτά τα χρόνια ήταν εποικοδοµητική, καθώς οι ερευνη-
τές µπόρεσαν να […] εξαγάγουν επιστηµονικά αποτελέσµα-
τα µε δοκιµές σε πραγµατικές συνθήκες και η εταιρεία να απο-
κτήσει τεχνογνωσία σε θέµατα εδαφοβελτιωτικών υλικών για
τη βελτίωση των πρακτικών αποκατάστασης.»

• Συνεργασία µε το Εργαστήριο ∆ασικής Εδαφολογίας
του Τοµέα ∆ασικής Παραγωγής Προστασίας ∆ασών -
Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπι-
στηµίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) για δοκιµές εφαρµογής

µίας νέας µεθόδου τεχνητής γήρανσης των επιφανειών

βραχωδών υλικών. Ο καθηγητής ∆ηµήτρης Αλιφραγκής,
διευθυντής του Εργαστηρίου, ανέφερε σχετικά: «Η οπτική
υποβάθµιση του τοπίου είναι ένα από τα χαρακτηριστικά
γνωρίσµατα […] όλων των µεγάλων εκσκαφών. […] Η S&Β,
σε συνεργασία µε το εργαστήριο ∆ασικής Εδαφολογίας
του Α.Π.Θ., έχει αναπτύξει και προβεί τα τελευταία χρόνια
σε δοκιµές εφαρµογής µιας νέας µεθόδου τεχνητής γή-
ρανσης µε πολύ καλά αποτελέσµατα στον Παρνασσό.»

Αγία Ειρήνη - Mήλος: η ιστορία µιας απόθεσης Tραχήλας - Mήλος: παράλληλη εξόρυξη και αποκατάσταση Βορειοανατολικά Nερά 7 - Φωκίδα: αποκατάσταση εκσκαφής

φυτεύουµε τους σπόρους… για ένα βιώσιµο µέλλον

Συνεχείς επενδύσεις σε υποδοµές, έρευνα & ανάπτυξη

Σήµερα, στη Μήλο και στη Φωκίδα, για τους σκοπούς της απο-

κατάστασης χρησιµοποιούνται 95 διαφορετικά είδη φυτών,

ντόπια και ενδηµικά σε ποσοστό άνω του 90%, η πλειοψηφία

των οποίων παράγεται στα φυτώρια της εταιρείας.

Η Μήλος είναι ένα µικρό νησί µε πολλές ιδιαιτερότητες –

τα φυτά της Μήλου έχουν να αντιµετωπίσουν το φτωχό

έδαφος, την υψηλή αλατότητα, τους ισχυρούς ανέµους

(που συχνά έχουν επίδραση ανάλογη µε αυτήν της αµµο-

βολής), τη διάβρωση του εδάφους, την παρατεταµένη ξη-

ρασία κατά τους καλοκαιρινούς µήνες, τη γενικότερη έλ-

λειψη νερού, την ανεξέλεγκτη βόσκηση αιγοπροβάτων και

ενίοτε τις πυρκαγιές. Έτσι, η δουλειά που γίνεται στο φυτώριο

της Μήλου επικεντρώνεται στη µελέτη και αναπαραγωγή φυ-

τών που έχουν αναπτύξει µηχανισµούς αντοχής στις συν-

θήκες αυτές.

Η δραστηριότητα της S&B στη Φωκίδα εντοπίζεται κυρίως

στο όρος Γκιώνα (2.150 µέτρα), όπου οι κλιµατικές συνθήκες

διαφοροποιούνται ανάλογα µε το υψόµετρο; στις χαµηλές πε-

ριοχές το κλίµα είναι ήπιο µεσογειακό, στις περιοχές άνω των

1.000 µέτρων παρατηρείται κλίµα µε δριµύ χειµώνα ενώ

στην ψευδαλπική ζώνη (από τα 2.000 µέτρα και άνω) επι-

κρατεί ψυχρό υποξηρικό κλίµα. Έτσι, το φυτώριο της Φωκί-

δας αναπαράγει φυτά τόσο για επίπεδα κοντά στη θάλασσα

όσο και για την ψευδαλπική ζώνη. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται

στην παραγωγή ντόπιων φυτών κατάλληλων για την ιδιαίτε-

ρα απαιτητική αποκατάσταση της ψευδαλπικής ζώνης, κα-

θώς και στην αναπαραγωγή της µαύρης πεύκης (Pinus ne-
gra), που χρησιµοποιείται σε υψόµετρα 600-1.800 µέτρων ως

πρόδροµο είδος της ελάτης (Abies cephalonica), τυπικού εί-

δους των δασών της περιοχής.

Η επιτυχής έκβαση µιας αποκατάστασης δεν κρίνεται µόνο από το οπτικό αποτέλεσµα αλλά –κυρίως– από την επιτυχή εγκατάσταση
ενός βιώσιµου και αυτόνοµου οικοσυστήµατος µε ικανή ποικιλία βιολογικών ειδών χλωρίδας και πανίδας. Κρίσιµη παράµετρο επι-
τυχίας αποτελεί η χρήση σπόρων και φυτών κατάλληλων για τις συνθήκες της περιοχής και ανθεκτικών σε φυσικές κα-
ταστροφές, ενώ η µέριµνα για τη διατήρηση και ανάπτυξη του κάθε οικοσυστήµατος επιβάλλει εκτεταµένη, αν όχι απο-
κλειστική, χρήση ντόπιων φυτών της περιοχής.


