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ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΡΗΣΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΣΑΙΑ & ΑΝΑΓΕΝΝΗΗ
με το βλέμμα στο μέλλον

Κλείνοντας το 2021, όπου μια χρονιά δύσκολη για τον κόσμο
μας φτάνει στο τέλος της και, γυρίζοντας σελίδα για το 2022,
το νέο έτος ξεκινά με την πρόκληση της προσαρμογής όλων
μας στις νέες συνθήκες που έφερε και καθιέρωσε η κρίση του
COVID19. Μια κρίση η οποία από την αρχή της ανάδειξε τις
εύθραυστες ισορροπίες του ανθρώπου με το φυσικό
περιβάλλον, τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ισορροπίες την εύθραυστη φύση των οποίων βλέπουμε όσο
περνάει ο χρόνος όλο και πιο ξεκάθαρα.

Οι ισορροπίες αυτές διαταράχθηκαν έντονα τη χρονιά που
τελειώνει, τόσο στη χώρα μας όσο και σε πολλές περιοχές του
πλανήτη μας, από παράγοντες όπως οι δασικές πυρκαγιές, οι
εκτεταμένες ξηρασίες, αλλά και οι πλημμυρικές βροχοπτώσεις.
Επιστήμονες και οργανισμοί, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές
επίπεδο, κρούουν διαρκώς τον κώδωνα του κινδύνου για
φαινόμενα υψηλής έντασης σε αυξανόμενη συχνότητα για το
μέλλον μας, εφιστώντας μας την προσοχή και τονίζοντας την
ανάγκη ανάληψης άμεσων δράσεων.

τη Διεύθυνση Δασών Χανίων, με το βλέμμα διαρκώς στο
φυσικό περιβάλλον και την άρρηκτη σχέση του με τον
άνθρωπο ως κοινωνό του, κάνουμε συνεχώς βήματα τόσο για
την ανάδειξη αυτής της άρρηκτης σχέσης, ανθρώπου και
φυσικού περιβάλλοντος, όσο και για την ενίσχυση των
ασθενών κρίκων της αλυσίδας αυτής, όπου χρειάζεται και με
ορθές επιστημονικές πρακτικές.



Μια από τις δράσεις που οργανώνει, υποστηρίζει και
εκτελεί διαρκώς η Δ/νση Δασών Χανίων στις περιοχές
αρμοδιότητάς της που χρήζουν ανάγκη τόσο
προστασίας όσο και αναγέννησης είναι τα έργα
αναδάσωσης, με επιλεγμένα είδη της τοπικής χλωρίδας,
τα οποία παράγονται στις εγκαταστάσεις του
φυτωρίου της. Πέραν της ορθής επιλογής ειδών, πχ
μηδική, δάφνη, μυρτιά, χαρουπιά, αμπελιτσιά κ.ά., καθώς
και διαφόρων αρωματικών φυτών του τόπου μας,
δίνεται πάντα και η απαραίτητη μεταφυτευτική μέριμνα,
με έργα περίφραξης και διαμόρφωσης του εδάφους,
για να ισχυροποιηθούν οι πιθανότητες πλήρους
ανάπτυξης των νέων φυτών, να ριζώσουν καλά στο
μέλλον του τόπου.

Σα έργα αυτά σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε
διαρκή χρονική κλίμακα και επικουρούνται με ιδιαίτερης
σημασίας δράσεις όπου χρειάζονται, όπως έγινε με
την αρωγή της Δ/νσης Δασών Χανίων, με ίδια μέσα και
προσωπικό, στην πρωτοβουλία του Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, στο 7ο τόχο Βιώσιμης
Ανάπτυξης του ΟΗΕ, με κωδικό «75UN-75 Trees UNAI
SDG7», με τη φύτευση μονοετών δενδρυλλίων στη
νησίδα Θοδωρού, η οποία έχει ανακηρυχθεί εκτροφείο
για τη διατήρηση του Κρητικού Αιγάγρου από το
1963 και ανήκει στις «Ζώνες Ειδικής Προστασίας
(Ζ.Ε.Π.)» S.P.A όπως ορίζονται στην Οδηγία 79/409/ΕΚ
«για την διατήρηση των άγριων πτηνών» με κωδικό GR
340018.

τη Δ/νση Δασών Χανίων οραματιζόμαστε,
προγραμματίζουμε και στηρίζουμε για ένα καλύτερο
μέλλον.

Ευτυχές το 2022 για όλον τον κόσμο.


