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Το οικοσύστημα του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας  

πριν και μετά τη φωτιά του 2007 
 
Η Πάρνηθα είναι ένας παράδεισος δίπλα στην Αθήνα, καθώς βρίσκεται μόλις 20 

χλμ.μακριά από το κέντρο της πρωτεύουσας. Απλώνεται σε μια έκταση 300.000 στρεμμάτων 
περίπου και έχει δεκάδες κορυφές από 500 έως 1.413 μ. ύψος. Οι υψηλότερες από αυτές είναι 
η Καραβόλα (1.413m), το Όρνιο (1.350m), το Αυγό (1.201m) και η Κυρά (1.160m). 

Βαθιές χαράδρες, οροπέδια και ορθοπλαγιές συνθέτουν τοπία εξαιρετικής ομορφιάς. 
Τα κύρια πετρώματα του βουνού είναι ο ασβεστόλιθος, ο σχιστόλιθος και ο φλύσχης. Η 

διάταξή τους ευνοεί τη δημιουργία πηγών συνεχούς ροής, 46 στο σύνολο, που σχηματίζουν 
πολλά ρυάκια και μικρές λίμνες. Συναντώνται επίσης πολλά βάραθρα και σπήλαια, με 
σημαντικότερο το σπήλαιο του Πανός. 

Το 1961 ο μεγαλύτερος όγκος του βουνού ανακηρύχτηκε Εθνικός Δρυμός (ιδρυτικό 
διάταγμα ΒΔ 644/1961) και αποτελούνταν από τον πυρήνα, που περιελάμβανε τον κεντρικό 
όγκο του βουνού και είχε έκταση 38.000 στρ., και μια περιφερειακή ζώνη η οποία συνέπιπτε 
με τα διοικητικά όρια του Δασαρχείου Πάρνηθας (250.000 στρ.). Ο πυρήνας είναι περιοχή 
απόλυτης προστασίας, στην οποία επιτρέπεται μόνο η επιστημονική έρευνα, ενώ στην 
περιφερειακή ζώνη επιτρέπονται ήπιες επεμβάσεις Από τον πυρήνα είχαν εξαιρεθεί οι 
υπάρχουσες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, τα ορειβατικά καταφύγια, το Σανατόριο (Ξενία), 
το καζίνο και η πηγή Κανταλίδι. 

Για κάθε Εθνικό Δρυμό και για κάθε προστατευόμενη περιοχή υπάρχει ένα ειδικό Σχέδιο 
Διαχείρισης. Αυτό σημαίνει ότι ισχύει ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας και για να μπορέσουμε 
να διαχειριστούμε μια προστατευόμενη περιοχή πρέπει να τηρούνται ορισμένες αρχές, οι 
σημαντικότερες από τις οποίες είναι: 
-Η βαθιά γνώση των οικολογικών και κοινωνικών συνθηκών, 
-η προστασία και η χρήση (εκμετάλλευση) της  φύσης και των φυσικών πόρων 
-πρέπει να θεωρούνται σαν ένα ενιαίο σύνολο και να γίνονται μόνο με αειφορικές μεθόδους, 
-τα τοπικά και ιδιωτικά ενδιαφέροντα και συμφέροντα πρέπει να υποτάσσονται σε αυτά του 
γενικότερου κοινωνικού συνόλου αλλά και σε εκείνα του μέλλοντος, 
-όλα τα φυσικά και κοινωνικά φαινόμενα και διαδικασίες απαιτούν σύνθετες λύσεις. 

Αρμόδια  υπηρεσία για τη διαχείριση του Εθνικού Δρυμού ήταν το  Δασαρχείο Πάρνηθας 
μέχρι το 2003, οπότε και ιδρύθηκε ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, ο 
οποίος αυτή τη στιγμή έχει αναλάβει τις περισσότερες διαχειριστικές δράσεις και είναι σε 
συνεργασία με το Δασαρχείο. 

Στο ειδικό σχέδιο διαχείρισης που είχε ο Εθνικός Δρυμός είχαν καθοριστεί 
ζώνεςπροστασίας, γιατί όλες οι περιοχές του Δρυμού δεν έχουν την ίδια σπουδαιότητα. Μετά 
την Μεγάλη Φωτιά επισπεύτηκε η έκδοση προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 336/24/7/2007), 
σύμφωνα με το οποίο καθορίστηκαν 16 ζώνες προστασίας: 

-Η  πρώτη   ζώνη (Α1)  είναι  απολύτου  προστασίας και επιτρέπεται μόνο η επιστημονική 
έρευνα και η επίσκεψη ειδικών επιστημόνων και του προσωπικού φύλαξης του Δρυμού 

-Στην Α2 (επίσης απολύτου προστασίας) επιτρέπεται πλέον των ανωτέρω η υπαίθρια 
αναψυχή, η περιβαλλοντική εκπαίδευση και η διημέρευση του κοινού 

-Στις άλλες ζώνες επιτρέπονται η δασοπονία, η γεωργία, η κτηνοτροφία και η οργανωμένη 
αναψυχή 

-Ειδικά στην ζώνη Ε1 εντάσσεται το πάρκο κεραιών των Ρ/Τ μέσων. 
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Ο νέος πυρήνας του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας απαρτίζεται από τις ζώνες Α1 και Α2 και 
αποτελείται από περίπου 110.000 στρέμματα. 

Στην Πάρνηθα έχει απομείνει το μοναδικό ελατοδάσος της Αττικής, το οποίο 
συρρικνώθηκε κατά τα 2/3 λόγω της Φωτιάς του 2007, η οποία κατέκαψε 21.800 στρ. Είναι 
ένα πολύ σημαντικό δάσος, καθώς αποτελείται από το ενδημικό είδος Abies cephalonica 
Loudon (κεφαλλονίτικο έλατο). 

Το μεγαλύτερο μέρος της Πάρνηθας καλύπτεται από πευκοδάση, τα οποία εκτείνονται 
σήμερα σε περίπου 84.400 στρ. Στη φωτιά κάηκαν 10.500 περίπου στρ. Στις υψηλότερες 
κορυφές της Πάρνηθας (Καραβόλα, Όρνιο, Κυρά και Αέρας) αναπτύσσονται χαμηλοί 
μαξιλαρόμορφοι θάμνοι (Astragalus angustifolius Lam.) που θυμίζουν υποαλπική ζώνη. 
Επίσης υπάρχουν πολλές συστάδες του άρκευθου ή οξύκεδρου (Juniperus oxycedrus L.), ο 
οποίος αναμιγνύεται σε μεγάλο ποσοστό με το έλατο. Τα είδη αυτά αναγεννώνται μετά τη 
φωτιά. 

Στα ρέματα της Πάρνηθας σχηματίζονται σημαντικοί βιότοποι με ιτιές, πλάτανους, λεύκες, 
όστριες και φράξους. Πολλοί από αυτούς τους βιότοπους καταστράφηκαν από την πυρκαγιά. 
Στις ανατολικές περιοχές του βουνού, υπάρχουν εκτεταμένες διαπλάσεις από χνοώδη δρυ 
(Quercus pubescens Willd.). Οι διαπλάσεις της δρυός αυτής στη δυτική Πάρνηθα κάηκαν, αλλά 
αναγεννήθηκαν. 

Στις χαμηλές περιοχές του βουνού υπάρχουν εκτεταμένες διαπλάσεις από φρύγανα 
(χαμηλοί, αειθαλείς θάμνοι που αντέχουν στην ξηρασία), όπως θυμάρι, ρίγανη, λαδανιά, 
αστοιβίδες, θρούμπι. Τα φρύγανα είναι σημαντικός βιότοπος για ορχιδέες και ερπετά. Στα 
μεσαία υψόμετρα αντικαθίστανται από άλλους θάμνους, αείφυλλους πλατύφυλλους, που 
σχηματίζουν τη λεγόμενη μακκία βλάστηση και είναι οι αγριελιές, οι κουμαριές, οι σχίνοι, τα 
πουρνάρια, οι κοκκορεβιθιές, οι αριές κ.ά. 

Η χλωρίδα της Πάρνηθας ακολουθεί το πρότυπο της ελληνικής χλωρίδας, η οποία είναι 
πάρα πολύ πλούσια και αποτελείται από 7.000 είδη φυτών, ενώ ολόκληρη η Ευρώπη έχει 
25.000 είδη! Στην Πάρνηθα φυτρώνει το 1/6 των φυτικών ειδών όλης της χώρας, περίπου 

1.100 taxa (Απλαδά, 2008), τα οποία ανήκουν σε 456 γένη και 90 οικογένειες. Στην 
περιοχή επικρατούν τα θερόφυτα, μονοετή δηλαδή φυτά, κάτι που επιβεβαιώνει το 
μεσογειακό κλίμα της περιοχής. 

Σημαντικό ποσοστό καταλαμβάνουν τα ενδημικά, που αριθμούν τα 92 taxa. Κάποιααπό 
αυτά απαντούν δηλαδή σχεδόν σε όλη τη χώρα, άλλα μόνο στην ηπειρωτική Ελλάδα, άλλα 
μόνο στη Στερεά Ελλάδα, μόνο στην Αττική κλπ. Υπάρχουν όμως και δύο φυτά που 
φυτρώνουν μόνο στην Πάρνηθα και πουθενά αλλού στον κόσμο: το αγριογαρύφαλλο της 
Πάρνηθας (Silene oligantha Boiss. & Heldr. subsp. parnesia Greuter.), με το μικρό 
λεπτεπίλεπτο άνθος του και πάνω στα βράχια, ξεφεύγει συνήθως από το κοινό μάτι και η 
καμπανούλα της Πάρνηθας (Campanula celsii A. DC. subsp. parnesia Phitos), η οποία 
σχηματίζει όμορφους μοβ τάπητες πάνω στα ασβεστολιθικά βράχια του βουνού τον Μάιο. 

Επιπλέον, υπάρχουν κάποια είδη που θεωρούνται σπάνια για το βουνό είτε επειδήέχουν 
πολύ μικρούς  πληθυσμούς  είτε επειδή οι πληθυσμοί τους  απειλούνται ή δέχονται κάποιες 
πιέσεις: 

Η άσπρη παιώνια [Paeonia mascula (L.) Miller subsp. hellenica Tzanoud.] ενδημεί στην 
Ελλάδα και υπάρχει επίσης στην Ιταλία. Είναι εξαιρετικά σπάνια, καθώς έχουν βρεθείτρεις 
πληθυσμοί, ο καθένας με 30 άτομα. 

Ο κόκκινος κρίνος (Lilium chalcedonicum L.) αριθμεί επίσης τρεις πληθυσμούς στοβουνό,  
συνολικά  περίπου  100  άτομα και κινδυνεύει από  τη συλλογή,  καθώς είναι πολύ όμορφο 
φυτό. Είναι ενδημικός στην Ελλάδα και την Αλβανία. 

Η μαύρη  φριτιλλάρια (Fritillaria obliqua Ker-Gawler subsp. obliqua) έχει περιληφθεί στο 
Κόκκινο Βιβλίο των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας. Υπάρχει στην Αττική 
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και στην Εύβοια και ευτυχώς έχει αρκετά μεγάλους και απομονωμένους πληθυσμούς στο 
βουνό. 

Η σκαμπιόζα του Υμηττού [Lomelosia hymettia (Boiss. & Spruner) Greuter & Burdet] είναι 
ενδημική στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, έχει βρεθεί μόνο στη Νότια Πάρνηθα και ο 
πληθυσμός της αριθμεί πολύ λίγα άτομα. 

Η  κομάντρα  η  κομψή  [Comandra  umbellata  (L.)  Nutt  subsp.  elegans  (Sprengel)Piehl.] 
είναι ένα πάρα πολύ σπάνιο είδος για τη χώρα μας και εξαπλώνεται ακόμα σε άλλες 
βαλκανικές χώρες και στην Τουρκία. Στην Πάρνηθα είναι επίσης εξαιρετικά σπάνια, καθώς 
έχουν βρεθεί δυο πολύ μικροί πληθυσμοί. 

Το λινάρι το λευκανθές (Linum leucanthum Boiss. & Heldr.) έχει δύο πληθυσμούς στο 
βουνό, ο καθένας περίπου από 30 άτομα. Είναι ενδημικό στη νοτιοανατολική Ελλάδα. 

Η κίτρινη τουλίπα [Tulipa sylvestris L. subsp. australis (Link.) Pamp.] έχει ευρεία εξάπλωση 
στην Ευρώπη. Στην Πάρνηθα υπάρχουν λίγοι πληθυσμοί που κινδυνεύουν από τη συλλογή, 
καθώς βρίσκονται πάνω στον δρόμο. Έχει κηρυχθεί προστατευτέο είδος με βάση το Π.Δ. 
67/81. Επίσης υπάρχουν πολύ μεγάλοι πληθυσμοί στην Πάρνηθα από κόκκινες τουλίπες 
(Tulipa hageri Heldr.), αλλά κινδυνεύουν από τη συλλογή. Τo  είδος αυτό  υπάρχει στην 
Βουλγαρία, την Ελλάδα και την Τουρκία. 

Επιπλέον, το 2008 περιγράφτηκε ένα νέο είδος  για την επιστήμη, το Alliumbrussalisii 
Tzanoud. & Kypr., το οποίο ανακαλύφθηκε πρώτη φορά στη νότια Πάρνηθα μόλις το 2004, 
από τους Ζ. Κυπριωτάκη και Δ. Τζανουδάκη και δημοσιεύτηκε το 2008. Έκτοτε 
ανακαλύφθηκε και στο φαράγγι του Βουραϊκού και αλλού. Είχε ξεφύγει από πολλούς 
ερευνητές, λόγω της «περίεργης» ανθοφορίας του, καθώς ανθίζει τέλη Αυγούστου, αλλά και 
της ομοιότητάς του με το είδος Allium paniculatum. Θεωρείται εξαιρετικά σπάνιο είδος. 

Το βουνό είναι επίσης πλούσιο σε  άγρια  πανίδα,  με  πολλά  taxa  που  είναι  υπόκαθεστώς 
προστασίας. Δυστυχώς δεν έχουμε σαφή γνώση για τα ασπόνδυλα δηλαδή τα έντομα, τις 
αράχνες, τα σαλιγκάρια, τους σκώληκες κλπ. Υπολογίζουμε ότι στην Πάρνηθα βρίσκονται 
περίπου 10.000 έως 20.000 είδη ασπόνδυλων. Με βάση τη βιβλιογραφία, υποθέτουμε ότι 
υπάρχουν επίσης: Τα 7 από τα 22 είδη αμφιβίων της χώρας (βάτραχοι, φρύνοι, 
σαλαμάνδρες), τα οποία είναι προστατευόμενα. Τα αμφίβια είναι πολύ σπάνια στην Πάρνηθα 
και οι πληθυσμοί τους κινδυνεύουν παγκοσμίως από την ανθρώπινη δραστηριότητα. 

Τα 21 από τα 61 είδη ερπετών που έχει η Ελλάδα (χελώνες, σαύρες και φίδια), επίσης 
προστατευόμενα. Ανάμεσα σε αυτά είναι και η κρασπεδωτή χελώνα, ενδημική στη χώρα μας, 
η οποία ξεχωρίζει από το χέλυό της που σχηματίζει κράσπεδο. 

Τα 131 από τα 432 είδη πτηνών της χώρας (κοκκινολαίμηδες, παπαδίτσες, σπίνοι, 
πέρδικες, γεράκια, αετοί κ.λ.π.). 90 από αυτά τα είδη προστατεύονται. 

Τα 37 από τα 120 είδη θηλαστικών της Ελλάδας (αλεπούδες, ασβοί, λαγοί, κουνάβια, 
νυχτερίδες, τυφλοπόντικες κλπ.). 34 από αυτά τα είδη είναι προστατευόμενα. 

Το σημαντικότερο είδος όμως είναι το κόκκινο ελάφι [Cervus elaphus (Erxleben,1777)], 
καθώς η Πάρνηθα φιλοξενεί τον τελευταίο μεγάλο πληθυσμό μέσα σε ελληνικά σύνορα. 
Υπολογίζεται ότι σε όλη την έκταση του βουνού ζουν περίπου 500 ελάφια. Τα αρσενικά 
ξεχωρίζουν από τα θηλυκά γιατί έχουν κέρατα. Μάλιστα, τα κέρατά τους πέφτουν κάθε 
χρόνο και τα καινούρια βγαίνουν στην αρχή με ένα μαύρο βελούδινο κάλυμμα, το οποίο στη 
συνέχεια το τρίβουν τα ελάφια στα δέντρα και το αποβάλλουν. Κάθε χρόνο προστίθεται 
συνήθως μια καινούρια διακλάδωση στα κέρατα. 

Η περίοδος Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου είναι η περίοδος αναπαραγωγής των ελαφιών και σε 
όλο το βουνό ακούγονται τα μουγκρητά των αρσενικών που καλούν τα θηλυκά. Πολλές 
φορές γίνονται μάχες μεταξύ δύο αρσενικών για την υπεράσπιση της περιοχής τους και του 
χαρεμιού τους, καθώς είναι πολυγαμικό είδος. 

Μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τα δάση είναι οι φωτιές. Για την προστασία 
τουΕθνικού Δρυμού Πάρνηθας από τις πυρκαγιές, είχε διανοιχθεί πλήρες δίκτυο δρόμων 
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καιαντιπυρικών λωρίδων (πάνω από 400 km συνολικά), είχαν κατασκευαστεί 
υδατοδεξαμενές, πυροφυλάκια, και γίνονταν εκτεταμένοι καθαρισμοί παρόδιας βλάστησης. 

Η  ανάπτυξη  όμως  μεγάλου  μετώπου  πυρκαγιάς  στη  Βοιωτία, οι  ισχυροί δυτικοί άνεμοι 
καθώς και η μη έγκαιρη αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, είχε σαν αποτέλεσμα να μην 
χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενες υποδομές και να καταστραφεί μεγάλο μέρος του Εθνικού 
Δρυμού. Δεν χωρά αμφιβολία ότι η καταστροφή που έγινε στον Εθνικό Δρυμό είναι πολύ 
μεγάλη και για κάποιες επιφάνειες μάλιστα, μη αναστρέψιμη. 

Οι πυρκαγιές είναι ένα συχνό φαινόμενο στα μεσογειακά οικοσυστήματα και άρα και στη 
χώρα μας. Αυτό οφείλεται σε δύο κυρίως λόγους, στις κλιματολογικές συνθήκες και στην 
ευφλεκτότητα  της  βλάστησης.  Το  καλοκαίρι  έχουμε  μια  μακρά  ξηρή  περίοδο,  με  πολύ 
χαμηλά ύψη βροχοπτώσεων και πολύ υψηλές μέσες θερμοκρασίες. Αυτή η κατάσταση σε 
συνδυασμό με την υψηλή περιεκτικότητα των μεσογειακών δένδρων και θάμνων σε ρετσίνι 
και αιθέρια έλαια, τη χαμηλή περιεκτικότητα σε υγρασία της βλάστησης, αλλά και τη μεγάλη 
πυκνότητα αυτής κατά τόπους, δημιουργούν ένα σκηνικό κατάλληλο για πυρκαγιά. Ειδικά 
τον  Αύγουστο, οι πολύ ισχυροί άνεμοι καθιστούν εξαιρετικά δύσκολο το έργο της 
κατάσβεσης. 

Στα Μεσογειακά οικοσυστήματα υπάρχουν τα λεγόμενα «πυρόφιλα» είδη, τα οποία 
διαθέτουν εξελικτικούς μηχανισμούς που τα βοηθούν να προσαρμοστούν σε αυτές τις 
συνθήκες και να αναβλαστήσουν μετά τη φωτιά. Αυτά διακρίνονται σε: 

- Υποχρεωτικώς  αναβλαστάνοντα είδη,  των  οποίων  η αναβλάστηση διεγείρεται  μετά τη 
φωτιά  (Quercuscoccifera L.,  Q.  ilexL.,  Arbutussp.,  Platanussp.,  Salixsp.,  κλπ.)  με υπόγειους 
βλαστούς 

-  Δυνητικώς  αναβλαστάνοντα  είδη,  που  τα  σπέρματά  τους  και  η  αναβλάστησή  τους 
διεγείρεται μετά τη φωτιά, όπως ορισμένα θαμνώδη είδη (π.χ. λαδανιά), πολυετή 
αγροστώδη, διάφορα είδη ψυχανθών (π.χ. τετράγκαθα), και γεώφυτα (κρόκοι, κυκλάμινα, 
ασφόδελοι, κ.ο.κ.) κλπ. 

- Υποχρεωτικώς αναγεννώμενα είδη, τα σπέρματα των οποίων διεγείρονται μετά τη 
φωτιά όπως η Χαλέπιος πεύκη (Pinus halepensis Miller). 

Πρόβλημα όμως υπάρχει με το ελατοδάσος, στο οποίο χρειάζεται τεχνητή αναδάσωση. Η 
κεφαλληνιακή ελάτη δεν μπορεί να αναγεννηθεί μόνη της με φυσικό τρόπο,καθώς είναι ένα 
είδος που εξελίχτηκε χωρίς να εμφανίζει καμία προσαρμογή στις πυρκαγιές. 

Σχηματίζει δάση σε μεγάλα υψόμετρα, στα οποία δεν εμφανίζονται συχνά πυρκαγιές. 
Έτσι,στη  φωτιά  σημειώνεται  πλήρης  καταστροφή  κώνων  κι  σπερμάτων. Επιπρόσθετα,  
τα αρτίφυτρα εμφανίζουν αδυναμία ανάπτυξης σε ανοικτό περιβάλλον, έξω από τη σκιά του 
δάσους. 

Το πρόβλημα στην τεχνητή αναδάσωση είναι το βάθος εδάφους στην καμένη έκταση. 
Το μεγαλύτερο ποσοστό του καμένου ελατοδάσους βρισκόταν σε εκτάσεις με αβαθές 

έδαφος. Αυτό σημαίνει ότι η καταλληλότητα εδαφών για την τεχνητή αναδάσωση ήταν πολύ 
χαμηλή. Μόνο το 2,8% του εδάφους που κάηκε ήταν κατάλληλο για αναδάσωση και 13,4% 
ήταν με λίγα προβλήματα. 

Μετά τη φωτιά δεν παρατηρήθηκε μείωση στον αριθμό ειδών της χλωρίδας. Πολλά φυτά 
πρεμνοβλάστησαν (αναγεννήθηκαν) μέσα σε λίγες μέρες ή εβδομάδες μετά τη φωτιά, όπως 
τα πλατάνια, οι άρκευθοι, τα πουρνάρια. Πρόβλημα ενδεχομένως να υπάρχει με κάποιους 
πληθυσμούς σπάνιων ειδών, όπως η άσπρη παιώνια ή ο  κόκκινος κρίνος, που βρίσκονταν 
στις περιοχές που κάηκαν. Σημαντικό είδος που κάηκε είναι και η μηλοσορβιά [X Malosorbus  
florentina  (Zuccagni)  Browicz].  Είναι  ένα  σπάνιο  δέντρο  στην  Ελλάδα, περιλαμβάνεται 
στο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Φυτών της χώρας μας και στην Πάρνηθα υπήρχαν 
μόνο 15 άτομα, τα οποία κάηκαν ολοσχερώς με τη φωτιά. Τα δέντρα αυτά πρεμνοβλάστησαν 
μερικούς μήνες μετά, αλλά λόγω έλλειψης προστασίας των νεαρών φυτών, αυτά φαγώθηκαν 
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από τα ελάφια. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνουν ειδικές μελέτες για να 
διαπιστώσουμε τυχόν απώλειες στον χλωριδικό πλούτο της Πάρνηθας. 

Επίσης, μετά την καταστροφική φωτιά της Πάρνηθας βρέθηκαν 18 νεκρά ελάφια, 
3αίγαγροι (είδος που έχει εισαχθεί στο βουνό) και μικρός αριθμός άλλων θηλαστικών και 
ερπετών. Το μεγαλύτερο πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι καταστράφηκαν οι 
σημαντικότεροι βιότοποι πολλών θηλαστικών και κυρίως του ελαφιού, το οποίο έχασε 
θέσεις ανάπαυσης και καταφύγια. Μειώθηκε η απαιτούμενη ποσότητα και ποιότητα τροφής, 
καθώς και η βοσκοϊκανότητα των περιοχών. 

Αυτό είχε ως  αποτέλεσμα την  μετακίνηση των  ζώων σε περιοχές  που  είτε  δενδιαθέτουν 
ίδια χαρακτηριστικά με τις προηγούμενες είτε δεν είναι προστατευόμενες. Γι’ αυτό το λόγο  
έγινε προσπάθεια να απαγορευθεί το κυνήγι στις περιοχές αυτές και ξεκίνησαν έρευνες  για  
όλες  τις  ζωικές  ομάδες  που  απαντώνται  στο  βουνό.  Μετά  την  φωτιά παρατηρήθηκε ότι 
τα ελάφια βρίσκονταν σε κατάσταση φόβου και πανικού  και μετακινούνταν συνεχώς στις 
καμένες περιοχές που γνώριζαν.  Αυξήθηκε ο ανταγωνισμός μεταξύ των ζώων για την εύρεση 
τροφής. Η έλλειψη τροφής οδήγησε σε φαινόμενα φλοιοφαγίας, αλλά και στη βόσκηση 
θάμνων και πρέμνων που είχαν αναβλαστήσει, καθώς επίσης και στα δενδρύλλια ελάτης που 
είχαν φυτευτεί. Αυτό κατ’ επέκταση οδηγεί σε συμπύκνωση του εδάφους, αλλά και στην 
απώλεια της επιφανειακής στιβάδας, λόγω της μη στήριξης από βλάστηση. 

Εκτός από τις πυρκαγιές υπάρχουν και άλλες απειλές που αντιμετωπίζει η Πάρνηθα, όπως  
τα απορρίμματα, οι διάφορες ασθένειες των δένδρων, το παράνομο κυνήγι και οι 
στρατιωτικές, ραδιοτηλεοπτικές και τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις που φυσιολογικά δε 
θα έπρεπε να υπάρχουν στον Δρυμό. 

Τα απορρίμματα είναι μια πραγματική μάστιγα για το βουνό και δυστυχώς 
δημιουργούνται από τους ίδιους τους επισκέπτες της Πάρνηθας, οι οποίοι υποτίθεται 
ανεβαίνουν σε αυτήν για να θαυμάσουν τις ομορφιές της. Όταν αποχωρούν όμως, αφήνουν 
πίσω τους εκατοντάδες σκουπίδια τα οποία στη συνέχεια διασπείρονται σε ακόμα 
μεγαλύτερη έκταση από τα ζώα. 

Οι ασθένειες που πλήττουν τα διάφορα δασικά είδη είναι: η ξήρανση της ελάτης, 
ηβαμβακίαση του πεύκου και η κάμπια του πεύκου. Το δάσος ελάτης νεκρώνεται λόγω των 
κλιματικών αλλαγών (ξηρασία, αύξηση της θερμοκρασίας) και μιας επιδημίας φλοιοφάγων 
εντόμων που έχει ενσκήψει τα τελευταία 50 χρόνια. Το φαινόμενο αυτό εντείνεται ακόμα 
περισσότερο λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης της Αθήνας, η οποία μεταφέρεται με τους 
ανέμους στο βουνό. Η βαμβακίαση προκαλείται από το μελιτογόνο έντομο Marchalina 
hellenica και η κάμπια του πεύκου προέρχεται από την νυχτοπεταλούδα Thaumaetopaea 
pityocampa, η οποία σχηματίζει τα γνωστά κουκούλια στα δέντρα. 

Το παράνομο κυνήγι είναι επίσης πολύ σημαντικό. Δυστυχώς αρκετά ελάφια έχουνπέσει 
μέχρι στιγμής θύματα ασυνείδητων κυνηγών. 

Ακόμα, οι  τηλεπικοινωνιακές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις  στις  κορυφές του βουνού  
υποβαθμίζουν τους  βιότοπους  πολλών σπάνιων  και ενδημικών ειδών. Είναι επιτακτική η 
ανάγκη καταλληλότερης χωροθέτησής τους και απομάκρυνσής τους από τον πυρήνα του 
Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας. 

Η Πάρνηθα εκτός από Εθνικός Δρυμός είναι Ειδική Περιοχή Προστασίας για τα Πουλιά, 
Καταφύγιο  Θηραμάτων και περιοχή Natura 2000. Θα πρέπει να αναδειχθούν οι ιδιαίτερες  
αξίες  του  βουνού,  καθώς  φιλοξενεί  πλούσια  πανίδα  και  χλωρίδα,  με  πολλά ενδημικά και 
σπάνια είδη. Ταυτόχρονα, λόγω της εγγύτητας του βουνού με την πρωτεύουσα, αποτελεί 
κατάλληλο έδαφος για περιβαλλοντική εκπαίδευση. Αρκεί να ενημερωθούμε και να 
δράσουμε για να την προστατέψουμε. 
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Η καμπανούλα της Πάρνηθας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το αγριογαρύφαλλο της Πάρνηθας 
 

 

 
Ο κόκκινος κρίνος 

 
 
 
 

                                                             
                                                           Η κίτρινη τουλίπα    
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                                             Αρσενικό ελάφι 
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