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Ο Εθνικός Δρυμός Σουνίου 
Αποτελεί μια πανέμορφη φυσική περιοχή κοντά στη πρωτεύουσα, 
που συγκεντρώνει μεγάλο ιστορικό και γεωλογικό ενδιαφέρον. Πρόκειται 
για τον μικρότερο Εθνικό Δρυμό της χώρας. Από την αρχαιότητα στα 
λατομεία της περιοχής εξορύσσονταν πλούσια μεταλλεύματα. Γεμάτη 
υπόγειες στοές και τούνελ, η περιοχή είναι ένας μυστικός παράδεισος για 
τους σπηλαιολόγους και τους αναρριχητές, ενώ δεν λείπουν τα ιστορικά 
μνημεία και τα φυσικά μονοπάτια. Η περιοχή υπάγεται στον Δήμο 
Λαυρεωτικής και βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Αττικής. 
Αρμόδιο δασαρχείο για τη διαχείριση της περιοχής είναι αυτό του 
Λαυρίου.

Η μελετώμενη έκταση που θα αναδασώσουμε ανέρχεται σε περίπου 200 
στρέμματα και αποτελούνταν από δάσος και δασικές εκτάσεις. Μεγάλο 
μέρος αυτών αποτελούσε φυσική αναγέννηση από την μεγάλη πυρκαγιά 
του έτους 2012. 

Η έκταση που επιλέχθηκε για την πρότυπη αναδάσωση καλυπτόταν στο 
μεγαλύτερο μέρος της από χαλέπιο πεύκη.

© Green Renaissance / WWF-US



4

Οι πυρκαγιές του 2012 και 2021

Το 2012 η πυρκαγιά έκαψε 55.000 
στρέμματα κυρίως μικτού δάσους 
Χαλεπίου πεύκης.

Το 2021, για δεύτερη φορά μέσα σε 10 
χρόνια, η φωτιά έκαψε 8.500 στρέμματα 
μέσα στην ίδια περιοχή.
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Αναδάσωση 2022: Τι και γιατί φυτεύουμε; 

Μέσω μιας καινοτόμας προσέγγισης ξεκινάμε την 
αποκατάσταση, με τη φύτευση 15.000 δένδρων 
και θάμνων στην περιοχή γύρω από τον οικισμό 
του Αγ. Κωνσταντίνου (φωτογραφία). 

Θα φυτέψουμε μια μίξη πλατύφυλλων και 
κωνοφόρων ειδών, με έμφαση σε συγκεκριμένα 
είδη που προϋπήρχαν στην περιοχή. Αυτό θα 
συμβάλλει στη βελτίωση της βιοποικιλότητας και 
των αισθητικών λειτουργιών του νέου δάσους, 
αλλά και στην αύξηση της πυρανθεκτικότητας 
της περιοχής, περιορίζοντας τόσο την ένταση, όσο 
και τη μετάδοση μιας μελλοντικής φωτιάς.
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Το πείραμα του ΙΜΔΟ 

Ο αριθμός των φυτών που θα φυτεύσουμε θα ανέρχεται σε 70 - 80 
περίπου ανά στρέμμα και στο σύνολο της ωφέλιμης επιφάνειας θα 
ανοιχτούν 15.000 λάκκοι. Από αυτούς οι 2.000 περίπου λάκκοι θα 
χρησιμοποιηθούν για το Πείραμα Δοκιμής Μεθόδων Φύτευσης, το 
οποίο θα παρακολουθείται από το WWF και το Ινστιτούτο Μεσογειακών 
Δασικών Οικοσυστημάτων (ΙΜΔΟ), σε συνεργασία με το Δασαρχείο 
Λαυρίου. 

Για το Πείραμα των 2.000 περίπου φυτών θα χρησιμοποιηθούν 5 
διαφορετικά δασοπονικά είδη, με 2 διαφορετικούς χειρισμούς 
άρδευσης, 2 διαφορετικές μεθόδους φύτευσης και με 2 διαφορετικά 
βάθη φύτευσης. Σε κάποιες από τις θέσεις αυτές θα γίνει κάλυψη από 
υπολείμματα (chips) της καμένης βλάστησης που θα απομακρυνθεί. Και 
σε αυτές τις θέσεις θα δουλέψουν οι εθελοντές με συνεχόμενη 
επίβλεψη.
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Σωστή φύτευση: Πότε; 
Γενικά η εποχή φύτευσης εξαρτάται από το είδος 
του φυτού και το κλίμα της περιοχής. 

Τα περισσότερα φυτά, πρέπει να φυτεύονται 
κυρίως το φθινόπωρο, μετά τις πρώτες 
φθινοπωρινές βροχές. Εναλλακτικά, την άνοιξη, 
μετά το λιώσιμο του χιονιού. 

Η φύτευση προτιμάται να γίνεται σε ημέρες με 
συννεφιά και να αποφεύγονται ημέρες ξηρές, με 
πολύ αέρα ή πολύ ζέστη και ήλιο. Ποτέ δεν 
πρέπει να φυτεύουμε όταν υπάρχει κίνδυνος 
παγωνιάς ή το έδαφος είναι πλημμυρισμένο. 
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Σωστή φύτευση: Τι και πού; 
Καθοριστικής σημασίας είναι η επιλογή του κατάλληλου είδους 
για κάθε θέση. Η αναδάσωση στην έκταση που έχουμε επιλέξει 
στον Εθνικό Δρυμό Σουνίου (φωτογραφία) περιλαμβάνει διάφορα 
είδη, με διαφορετικά χαρακτηριστικά και ανάγκες το καθένα: 
-Κωνοφόρα: πεύκα και κυπαρίσσια
-Πλατύφυλλα: βελανιδιές, χαρουπιές, κουτσουπιές, μελικοκιές, 
πικροδάφνες, κ.α.

Κάποια από τα πλατύφυλλα είδη έχουν το πλεονέκτημα ότι είναι 
δυσκολότερο να καούν, περιορίζοντας τόσο την ένταση, όσο και 
τη μετάδοση της φωτιάς, καθιστώντας έτσι το δάσος 
ανθεκτικότερο σε αυτή. Ως περισσότερο απαιτητικά θα φυτευτούν 
στα βαθύτερα και πλουσιότερα εδάφη σε σχέση με τα κωνοφόρα.

Βιοποικιλότητα: Φυτεύοντας πολλά και διαφορετικά είδη, 
αυξάνουμε την βιοποικιλότητα και, συνεπώς, τα διαθέσιμα 
ενδιαιτήματα και για άλλα είδη. 



9

Σωστή φύτευση: Πώς;  
Θα περάσουν αρκετά χρόνια μέχρι το φυτάριο που 
τοποθετήσαμε στο έδαφος να γίνει δέντρο, αλλά για να 
τα καταφέρει το πιο σημαντικό είναι να φυτευτεί 
σωστά. 

Για να υπάρχει καλύτερη εκμετάλλευση του φωτός από 
τα φυτάρια αλλά και των θρεπτικών συστατικών του 
εδάφους, πρέπει να τηρούνται κάποιες αποστάσεις 
μεταξύ των φυτεύσεων (δηλαδή ο φυτευτικός 
σύνδεσμος). Στο Σούνιο ο φυτευτικός σύνδεσμος θα 
είναι 3x3μ. ή 4x4μ., χωρίς να εμφανίζονται γραμμές αλλά 
να ακολουθεί τη φυσικότητα του μελλοντικού δάσους. 
Στις απότομες πλαγιές ο φυτευτικός σύνδεσμος μπορεί 
να μειωθεί, κάτι που κρίνει ο επιβλέπων του έργου 
δασολόγος. 
Ο λάκκος φύτευσης θα έχει βάθος 40-50 εκ.
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Σωστή φύτευση: Πώς;  

Για να έχουν επιτυχία οι φυτεύσεις πρέπει τα 
φυτάρια από τη στιγμή που θα βγουν από το 
φυτώριο να φυτευτούν άμεσα. Όσο περισσότερο 
παραμένουν εκτεθειμένα στον τόπο φύτευσης τόσο 
περισσότερο μειώνεται πιθανότητα επιτυχίας 
προσαρμογής και επιβίωσής τους. 

Οι ρίζες των  φυτών δεν πρέπει να μένουν 
ακάλυπτες στον ήλιο και στον αέρα ούτε για μια 
στιγμή, γιατί έτσι ξηραίνονται και αχρηστεύονται. Τα 
φυτά από τη στιγμή που θα βγουν από το φυτώριο 
πρέπει να διατηρούνται μέσα στα σακουλάκια σε 
σκιερό και δροσερό μέρος. 
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Φυτεύοντας το φυτάριο στον λάκκο 
Αφαιρούμε προσεκτικά το πλαστικό σακουλάκι χωρίς να διαλυθεί 
η μπάλα του χώματος. Υπολογίζουμε η μπάλα των ριζών να μην 
υπερβαίνει το ύψος του λάκκου. Εάν είναι βαθύτερος 
προσθέτουμε λίγο έδαφος χωρίς μεγάλες πέτρες. Πιάνουμε 
προσεκτικά τη μπάλα και τοποθετούμε το φυτάριο όρθιο στο 
λάκκο, έτσι ώστε ο λαιμός του φυτού να είναι 10 εκατ. περίπου 
βαθύτερα από την επιφάνεια του φυσικού πρανούς. 

Στη συνέχεια προσθέτουμε πρώτα το επιφανειακό χώμα που 
είχαμε βγάλει από το λάκκο (Α) και το πιέζουμε γύρο από το φυτό 
με τις παλάμες και τα δάχτυλα ανοιχτά ώστε να έρθει το χώμα σε 
επαφή με τη μπάλα. Συμπληρώνουμε το υπόλοιπο χώμα με αυτό 
που είχαμε βγάλει από τα βαθύτερα στρώματα αφαιρώντας 
μεγάλες πέτρες (Β) και μέχρι 2-3 εκατοστά πάνω από το λαιμό 
του φυτού. Το πιέζουμε καλά, ώστε να μην είναι εμφανής η 
μπάλα χώματος του φυτού. Το τελικό πάτημα γίνεται με τα πόδια, 
περιφερειακά ώστε να μην σπάσουν το ριζίδια της μπάλας. 
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Διαμόρφωση λεκάνης άρδευσης
Μεταφέρουμε με την τσάπα χώμα από το επάνω μέρος του λάκκου, όταν είμαστε σε 
κεκλιμένη επιφάνεια, και το τοποθετούμε περιφερειακά στο κάτω μέρος ώστε να 
δημιουργήσουμε ένα ημικυκλικό ανάχωμα ύψους 10 εκ. περίπου ή και ψηλότερο εάν η 
κλίση είναι μεγάλη και προσπαθούμε στο επάνω μέρος να εκμεταλλευτούμε τις μικρές 
υδρορροές ώστε το νερό της βροχής να οδηγείται με ευκολία στο λάκκο. Ο λάκκος να 
είναι ικανός να συγκρατήσει αρκετό νερό και φυσικά του ποτίσματος. Δίνεται ιδιαίτερη 
προσοχή ώστε να μη σκεπάζεται από χώμα κανένα πράσινο μέρος του φυταρίου, 
κλαδάκι ή φύλλο. 

Τις μεγάλες πέτρες που βρήκαμε ή βρίσκουμε δίπλα, τις χρησιμοποιούμε να 
σταθεροποιήσουμε το ανάχωμα από την κάτω πλευρά. Μικρότερες πέτρες μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν στο σκέπασμα του λάκκου γύρω από το λαιμό του φυτού χωρίς να το 
πληγώνουμε, ώστε να δημιουργούν συνθήκες σκίασης και διατήρησης της επιφανειακής 
υγρασίας.

Συνήθως, μετά το χειμώνα η λεκάνη έχει χάσει το αρχικό της σχήμα, εξαιτίας των 
έντονων βροχοπτώσεων. Η λεκάνη πρέπει να διαμορφωθεί ξανά ώστε να συγκρατεί το 
νερό της βροχής και του ποτίσματος. 
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Περιποίηση φυταρίου 

Σε τακτά διαστήματα φροντίζουμε ώστε να 
βοτανίζουμε, σκαλίζουμε και ποτίζουμε τα 
νεαρά φυτά. 

Στην περίπτωση του Σουνίου θα γίνουν:

● Λιπάνσεις (συνολικά 4 μέρες, δύο στο 
2022 και δύο στο 2023)

● Βοτανίσματα λάκκων (συνολικά 9 μέρες, 
τρεις σε κάθε έτος)

● Ποτίσματα (συνολικά 12 μέρες, τέσσερα 
σε κάθε έτος). 
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Λίπανση 

Η λίπανση τα πρώτα χρόνια είναι πολύ 
σημαντική για να μπορέσουν τα νέα φυτάρια 
να ανταπεξέλθουν, να «τραφούν» και να 
αναπτυχθούν ώστε να τα καταφέρουν στις 
νέες συνθήκες.
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Βοτάνισμα - σκάλισμα 
Το βοτάνισμα περιλαμβάνει την αφαίρεση κάθε είδους 
βλάστησης ξένου προς τα φυτάρια (πχ αγριόχορτα, ζιζάνια, 
κλπ). Έτσι, δίνεται η δυνατότητα στα φυτάρια για καλύτερη 
αξιοποίηση της υγρασίας και των θρεπτικών στοιχείων με 
αποτέλεσμα την εντονότερη και γρηγορότερη ανάπτυξή 
τους. Η βλάστηση που αφαιρούμε δεν απομακρύνεται από 
τη λεκάνη γιατί προσδίδει στο φυτό σκίαση και θρεπτικά 
στοιχεία κατά την αποικοδόμησή της. 

Το βοτάνισμα γίνεται καταρχήν με τα χέρια και όπου είναι 
απαραίτητο με τη βοήθεια εργαλείων, όπως το σκαλιστήρι, 
αλλά με μεγάλη προσοχή για να μην πληγωθεί το φυτό. 

Το σκάλισμα πραγματοποιείται μετά από βροχή ή πότισμα, 
όταν η υγρασία του εδάφους είναι στο άριστο, δηλαδή ούτε 
πολύ ξηρό, ούτε λασπώδες. Όσο συχνότερα τόσο καλύτερα, 
καθώς αναμοχλεύεται και αναπνέει το χώμα. 
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Πότισμα

Το πότισμα είναι απαραίτητο τα τρία πρώτα έτη 
μετά τη φύτευση του φυταρίου. Τα ποτίσματα, 
ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, πρέπει να 
επαναλαμβάνονται, το καλοκαίρι κάθε 20 μέρες 
ή όταν χρειάζεται και σίγουρα τουλάχιστον 4 
φορές. 

Το κάθε φυτό χρειάζεται περίπου 10-15 λίτρα 
νερού αμέσως μετά τη φύτευση και τα ίδια 
περίπου σε κάθε πότισμα. 
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Οδηγίες συμμετοχής 

Στις εργασίες φύτευσης και συντήρησης στην περιοχή του Σουνίου, που θα 
ξεκινήσουν στις αρχές Νοεμβρίου και θα συνεχιστούν μέχρι το 2025, θα 
συμμετέχουν και εθελοντικές ομάδες. Οι εθελοντές, που θα πρέπει να είναι 
άνω των 18 ετών, θα εκπαιδευτούν από την ομάδα του δασικού 
προγράμματος του WWF Ελλάς και σε κάθε στάδιο της δράσης θα γίνεται 
επίδειξη εργασιών στην περιοχή. 

Οι κεντρικές δράσεις αναδάσωσης θα πραγματοποιηθούν με συμμετοχή 
εθελοντών (20-40 άτομα κάθε φορά) και προγραμματίζονται για τα 
Σαββατοκύριακα του Νοεμβρίου (12-13, 19-20, 26-27), καθώς και το ΣΚ 3-4 
Δεκεμβρίου. Οι εθελοντές θα συγκεντρώνονται τις παραπάνω μέρες στις 
9:00 σε κεντρικό σημείο της Αθήνας που θα ανακοινώνεται έγκαιρα 
(συνήθως σε κάποιο κεντρικό σταθμό μετρό), από όπου θα μεταφέρονται με 
δικά μας έξοδα με λεωφορεία στον Αγ. Κωνσταντίνο, με επιστροφή στις 
16:00. 

*Οι ημερομηνίες των αναδασώσεων ενδέχεται να αλλάξουν σε περίπτωση 
που οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν. 
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Τι πρέπει να έχω μαζί; 

● Άνετα και ζεστά ρούχα εργασίας, κατάλληλα 
παπούτσια  

● Παγούρι με νερό (αποφεύγουμε τα πλαστικά 
όσο μπορούμε) και κάποιο σνακ 

● Καπέλο, γυαλιά ηλίου  

*Το φυτευτικό υλικό, τα εργαλεία και τα γάντια θα 
δοθούν από τους διοργανωτές.  



19

Επικοινωνία

Θα χαρούμε πολύ να εργαστούμε μαζί σε αυτό το 
πρότυπο έργο που, μεταξύ άλλων, ενισχύει την 
πυρανθεκτικότητα και τη βιοποικιλότητα του 
δασικού οικοσυστήματος και την ασφάλεια του 
γειτονικού οικισμού από μια ενδεχόμενη πυρκαγιά 
στο μέλλον.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση 
χρειαστείτε, είμαστε στη διάθεσή σας. 

Άρης Χατζηνικολάου 
Υπεύθυνος εθελοντών WWF Ελλάς
κινητό: 6945588266 
email: a.chatzinikolaou@wwf.gr 

mailto:a.chatzinikolaou@wwf.gr

