
Στη δύσκολη εποχή που διανύουμε, το «ΡΟΔΙΑΚΟ ΔΑΣΟΣ» υπό την 
καθοδήγηση των εξειδικευμένων επιστημόνων  που το απαρτίζουν και με την 
αστείρευτη διάθεση των μελών και εθελοντών του, έρχεται να συγκεντρώσει και 
να διοχετεύσει τις προσπάθειες όλων των περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένων 
πολιτών σε έναν κοινό σκοπό, την ευημερία του δασικού πλούτου της Ρόδου.  

ΡΟΔΙΑΚΟ ΔΑΣΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗ 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ιοθέτησε 
ένα δέντρο 

…να γίνεις μέλος ή εθελοντής της οργάνωσής μας 
και να συμμετέχεις στην κοινή μας προσπάθεια!!!

Μπορείς και εσύ... Υ 
Ποιοι 
είμαστε Το «ΡΟΔΙΑΚΟ ΔΑΣΟΣ», είναι μία περιβαλλοντική μη 

κυβερνητική οργάνωση η οποία δημιουργήθηκε με σκοπό 
την προστασία και την αειφόρο ανάπτυξη του φυσικού 
περιβάλλοντος.

Νοέμβριος 2013

και θα χαρούμε ιδιαίτερα να μας επισκεφθείς στα γραφεία μας, 
στην οδό Δημητρίου Αναστασιάδη 1 στην πόλη της Ρόδου, 
κάθε Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 9:00-16:00 και 
Τρίτη-Πέμπτη 12:00-18:00.

Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με το πρόγραμμα και τις 
δράσεις  μας, 

τηλεφωνικά στο 2241020059
ηλεκτρονικά στο info@rhodianforest.org

μπορείς να επισκεφθείς 
τον ιστότοπό μας στο διαδίκτυο 
www.rhodianforest.org  
ή να επικοινωνήσεις μαζί μας:

Όλοι εμείς στο Ροδιακό Δάσος, έχουμε 
δεσμευθεί  να δίνουμε πάντα τον καλύτερο 
εαυτό μας  για να προστατεύουμε το φυσικό 
περιβάλλον του νησιού μας.



Κάθε χρόνο γινόμαστε μάρτυρες 
καταστροφικών πυρκαγιών 
που καίνε χιλιάδες στρέμματα 
δασών, δασικών εκτάσεων και 
καλλιεργειών, με αποτέλεσμα 
ανυπολόγιστες ζημιές και 
τραγικές συνέπειες για το 
περιβάλλον του νησιού μας.

Όλοι εμείς στο Ροδιακό Δάσος, νιώθοντας έντονη την 
ανάγκη να δράσουμε στοχευμένα και αποτελεσματικά 
για την αποκατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων  που 
καταστράφηκαν, δημιουργήσαμε το πρόγραμμα «Υιοθέτησε 
ένα δέντρο».

Η επιτυχής αναδάσωση της περιοχής πλησίον του φράγματος του ποταμού 
Γαδουρά, κοντά στο χωριό των Λαέρμων, έκτασης 1000 στρεμμάτων. Η 
συγκεκριμένη περιοχή έχει καεί, τόσο κατά το έτος 1987 όσο και κατά το έτος 
2008, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή πλέον η αναγέννηση της βλάστησης 
με φυσικό τρόπο. 

Υιοθετώντας  ένα δέντρο, μ’ ένα μικρό αντίτιμο, έχεις την 
ευκαιρία να το φυτέψεις και να το φροντίσεις έτσι ώστε 
να το δεις να μεγαλώνει και να γίνεται μέρος ενός νέου 
δάσους. Αλλά ακόμη κι αν δεν έχεις  την δυνατότητα να 
αφιερώσεις τον απαραίτητο χρόνο, το Ροδιακό Δάσος 
αναλαμβάνει να κάνει τα απαιτούμενα για λογαριασμό 
σου.

Υιοθέτησε 
ένα δέντρο 

Στόχος

Πώς μπορείς 
να συμμετέχεις 

Το  «Υιοθέτησε ένα δέντρο» απευθύνεται σε όλους (σωματεία, συλλόγους, 
επιχειρήσεις, σχολεία, εκπαιδευτήρια, ευαισθητοποιημένους πολίτες και 
επισκέπτες της νήσου Ρόδου), που θέλουν να βοηθήσουν στην αναγέννηση 
των δασών.

Μπορείς και εσύ

Το επιστημονικό προσωπικό του 
Ροδιακού Δάσους, εκπόνησε τη 
σχετική μελέτη αναδάσωσης και 
έχει λάβει όλες τις απαραίτητες 
εγκρίσεις  από τις αρμόδιες αρχές.

να βοηθήσεις
να ξαναγίνει η Ρόδος μας, πράσινη!

Σε αυτές τις περιπτώσεις, επιβάλλεται 
η τεχνητή αναδάσωση έτσι ώστε να 
ξαναδημιουργήσουμε το δάσος που 
κάηκε, να του ξαναδώσουμε ζωή. 

σωστό σχεδιασμό 
(κατάλληλη επιλογή ειδών και εποχής φύτευσης) 

εκπόνηση ειδικής επιστημονικής μελέτης, 
βάσει της οποίας εκτελούνται οι εργασίες αναδάσωσης

συστηματική οργάνωση των εργασιών συντήρησης, 
όπως πότισμα και λίπανση, τουλάχιστον για τα επόμενα δύο έτη μετά τις 
φυτεύσεις.

Mία επιτυχής
αναδάσωση προϋποθέτει:

Η φύση όμως από την επόμενη ημέρα κιόλας αναλαμβάνει το έργο της 
αναγέννησης μέσα από τις στάχτες της. Δυστυχώς όμως, αυτό δεν είναι εφικτό 
όταν πρόκειται για εκτάσεις που έχουν υποστεί αλλεπάλληλες πυρκαγιές ή 
έντονη βόσκηση αμέσως μετά από την πυρκαγιά.
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