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Δομημϋνο περιβϊλλον, 
πολιτιςτικό κληρονομιϊ γενικϊ



Καλϋσ πρακτικϋσ για προςταςύα, 
& ανϊδειξη αυτών των ςτοιχεύων
 Πρακτικϋσ γεωργύασ/κτηνοτροφύασ

 Προςταςύα δαςών, λιμνών, ποταμών, 
ϊγριασ βλϊςτηςησ

 Αγροτικό τοπύο



Εδαφοσ

 Προςταςύα από διϊβρωςη

 Όχι τοξικϋσ ουςύεσ, όχι ζιζανιοκτόνα

(Βλϊβη ςτη ζωό του εδϊφουσ)

 Προςοχό ςτα χημικϊ λιπϊςματα

 Προςοχό ςτο πότιςμα

 Διατόρηςη ζωνών ϊγριασ βλϊςτηςησ



Τδατικό και αιολικό διϊβρωςη



Προςταςύα από διϊβρωςη

 Πρόβλημα ςτα εδϊφη με κλύςη.

 Αν πρϋπει να καλλιεργόςουμε ςε μικρϋσ 
κλύςεισ (μϋχρι 8%), καλλιϋργεια κατϊ 
ιςοώψεύσ ό (μϋχρι 15%) κατϊ ζώνεσ. 

 Επιλϋγουμε φυτϊ με κατϊλληλο ριζικό 
ςύςτημα.

Σε μεγαλύτερεσ κλύςεισ (15-25%):  
Πεζούλεσ

Επύςησ:     Οργανικό ουςύα ςτο ϋδαφοσ



Καλλιϋργεια κατϊ ιςοώψεύσ 
καμπύλεσ, λωρύδεσ & 
αναχώματα



Αναβαθμύδεσ (Πεζούλεσ)



Προςταςύα τησ ζωόσ του εδϊφουσ

Πιθανϊ 
προβλόματα:

 Τοξικϋσ ουςύεσ ςτο 
ϋδαφοσ 
(παραςιτοκτόνα)

 Υπερβολικό 
κατεργαςύα

 Λϊθοσ λιπϊνςεισ επι 
ςειρϊ ετών 
(υφαλμύρωςη, 
οξύνιςη κ.α.)



ημαςύα οργανικόσ ουςύασ



Φλωρό λύπανςη



Οφϋλη χλωρόσ λύπανςησ



Προςταςύα από πυρκαγιϋσ και 
υπερβόςκηςη. Αναχλοόςεισ-
αναδαςώςεισ



Εκτατικό κτηνοτροφύα

 ‘Οφελοσ ό βλϊβη για το φυςικό 
περιβϊλλον; 

Συχνϊ προβλόματα υπερβόςκηςησ

 Μεγϊλοι πληθυςμού ζώων (τι γύνεται με 
τισ επιδοτόςεισ;)

 Προτϊςεισ: Περιτροπικό βόςκηςη, 
περιοριςμόσ κοπαδιών

 Τοπικό παραγωγό ζωοτροφών 
(κουκκιϊ, λούπινα, τριφύλλια κ.α.), 
ςυνδυαςμόσ γεωργύασ-κτηνοτροφύασ 



Ρϋματα: Προςταςύα πρανών
Υρϊγματα ανϊςχεςησ



Τδατικού πόροι



Προβλόματα

 Τπερϊντληςη και ςπατϊλη νερού

 Εξϊντληςη υπόγειων νερών

 Τφαλμύρωςη παρϊκτιων πηγαδιών

 Ρύπανςη νερών από υπολεύμματα 
χημικών λιπαςμϊτων και 
παραςιτοκτόνων



Αρδευτικό νερό

 Στην Κρότη ετηςύωσ χρηςιμοποιούνται 
320 εκατομμύρια κυβικϊ μϋτρα νερού 
για ϊρδευςη. Με ςωςτό διαχεύριςη θα 
μπορούςε να εξοικονομηθεύ 
τουλϊχιςτον το 10% αυτόσ τησ 
ποςότητασ



Προςοχό ςτον τρόπο 
ποτύςματοσ



Κύνδυνοσ υφαλμύρωςησ πηγαδιών 
ςε παρϊκτιεσ περιοχϋσ



Παρϊκτιεσ γεωτρόςεισ



Τφαλμύρωςη παρϊκτιων 
υδροφόρων ςτρωμϊτων



Εκπλυςη λιπαςμϊτων



Αποτελϋςματα

Τα ςυνθετικϊ αζωτούχα λιπϊςματα εύναι 
αυτϊ που ξεπλϋνονται πιο εύκολα.

Πιθανϊ αποτελϋςματα: 

 Νιτρορύπανςη

 Ευτροφιςμόσ

 Βλϊβη ςτουσ μικροοργανιςμούσ του 
εδϊφουσ



Ρύπανςη από παραςιτοκτόνα

 Μυκητοκτόνα, εντομοκτόνα, 
ζιζανιοκτόνα 

καταλόγουν ςτα επιφανειακϊ και 
υπόγεια νερϊ.

 Αποτελούν κύνδυνο για την υγεύα 
ανθρώπων, για τουσ υδρόβιουσ 
οργανιςμούσ και για το οικοςύςτημα 
γενικϊ.



Βιοςυςςώρευςη

 Μικρϋσ δόςεισ τησ τοξικόσ ουςύασ 
ςυςςωρεύονται ςτον οργανιςμό 
ανθρώπων ό ζώων, εφ όςον δεν 
υπϊρχει μηχανιςμόσ για να 
αποβληθούν. Για αρκετό χρονικό 
διϊςτημα αυτό δε γύνεται αιςθητό, 
μϋχρισ ότου η ποςότητα ξεπερϊςει ϋνα 
κατώφλι μετϊ από το οπούο 
εμφανύζονται τα ςυμπτώματα τησ 
αρρώςτειασ (τοξικότητασ)



Βιομεγϋθυνςη



Απειλϋσ για  βιοποικιλότητα 
(1)
 Η εκτεταμϋνη μηχανοπούηςη (ςυνϋπειεσ: 

εκχϋρςωςη παρθϋνων εκτϊςεων, 
αποξόρανςη βιοτόπων, μονοκαλλιϋργειεσ, 
απλούςτευςη τοπύου, ςυχνϋσ βλϊβεσ ςτο 

ϋδαφοσ)

 Εξαφϊνιςη παραδοςιακών ποικιλιών 
καλλιεργούμενων φυτών και εκτρεφόμενων 
φυλών ζώων  («γενετικό διϊβρωςη»)

 Σα παραςιτοκτόνα (εντομοκτόνα, 
μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα κ.α.)



Απειλϋσ για  βιοποικιλότητα 
(2)
 Η ειςαγωγό ξενικών ειδών ςε ϋναν 

τόπο όπου δεν υπόρχαν

 Λαθεμϋνεσ καλλιεργητικϋσ πρακτικϋσ 
όπωσ το κϊψιμο τησ καλαμιϊσ

 Οι πυρκαγιϋσ  των δαςών και η 
υπερβόςκηςη

 Σο κυνόγι ςε πολλϋσ περιπτώςεισ



Πολυκαλλιϋργεια  & 
Βιοποικιλότητα



Παρϊδειγμα οικολογικόσ 
πρακτικόσ ςτην ελιϊ (1)
 Διατόρηςη ζωνών ϊγριασ βλϊςτηςησ 

κ.α. ςτοιχεύων όπωσ φυτικού φρϊχτεσ 
και  ξερολιθιϋσ

 Όχι ζιζανιοκτόνα

 Χορτοκοπό, περιοριςμϋνη καλλιϋργεια, 
βόςκηςη για τα αγριόχορτα

 Κλϊδεμα κϊθε χρόνο (ελαφρύ ό βαρύ)

 Συντηρητικό πότιςμα



Παρϊδειγμα οικολογικόσ 
πρακτικόσ ςτην ελιϊ (2)
 Βελτύωςη του εδϊφουσ/λύπανςη  κυρύωσ 

με χλωρό λύπανςη. 

 Κατϊ δεύτερο λόγο με κοπριϊ/κομπόςτ 
και ςκόνεσ από πετρώματα (καλιούχα, 
μαγνηςιούχα, αςβεςτούχα κατϊ 
περύπτωςη)

 Αντιμετώπιςη δϊκου ςυλλογικϊ, κυρύωσ 
προληπτικϊ, για αποφυγό καλύψεων με 
δηλητόρια. 



Παρϊδειγμα οικολογικόσ 
πρακτικόσ ςτην ελιϊ (3)
 Χρόςη παγύδων μαζικόσ παγύδευςησ ςε 

μεγϊλη ϋκταςη εύτε δολωματικού 
ψεκαςμού με 

τον μύκητα Sacharopolyspora spinosa ό 
με φυτικϊ εντομοκτόνα. Επύςησ 
ψεκαςμόσ με πούδρα ζεόλιθου ό 
καολύνη ωσ απωθητικό για δϊκο αλλα 
και για ρυγχύτη

 Βϊκιλοσ Θουριγγύασ για τον 
Πυρηνοτρότη και για οριςμϋνα ϊλλα 
λεπιδόπτερα



Όχι τϋτοιεσ εικόνεσ!



Όχι ςκουπύδια!



Διατόρηςη παραδοςιακόσ 
αρχιτεκτονικόσ και 
φυςιογνωμύασ
 Συντηρούμε, εξωραΐζουμε  και 

χρηςιμοποιούμε τα παλιϊ ςπύτια

 Συντηρούμε τα παλιϊ λιθόςτρωτα 
μονοπϊτια

και πϋτρινα γεφύρια.

 Προςϋχουμε πού και πώσ χτύζουμε, 
ώςτε να διατηρόςουμε την ομορφιϊ του 
τοπύου



Σελικϊ…….

 Να εκτιμόςουμε αυτό που ϋχουμε.

 Η επιτυχύα ϋρχεται ςιγϊ ςιγϊ και με 
προςπϊθεια.

 Εύναι αποτϋλεςμα πολλών «μικρών» 
δρϊςεων από πολλϊ ϊτομα και φορεύσ



Τϋλοσ παρουςύαςησ

Σασ ευχαριςτώ πολύ!


