
Διαχείριση δασών I -
Σημασία και απειλές για
τα δάση 

GTL Project



Στην ουσία, το δάσος δεν
χρειάζεται τον άνθρωπο, αλλά
ο άνθρωπος χρειάζεται το
δάσος.

Μάθετε για το δάσος, τη σημασία του για
τον πλανήτη μας καθώς και για εμάς τους
ανθρώπους και την απειλή του.



Πολλοί άνθρωποι συνειδητοποιούν όλο και
περισσότερο τη σημασία των δασών για τον
πλανήτη Γη και για τον καθένα από εμάς. 

Μια σύντομη επισκόπηση των πολλών
λειτουργιών του δάσους για εμάς και για τον
πλανήτη δείχνει τη σημασία του. 

 

Η σημασία των δασών 
 



προμηθευτής πρώτων υλών για κατασκευές και
έπιπλα, ξύλο, χαρτί, χαρτοπολτό και
κλωστοϋφαντουργία 
πηγή ενέργειας (καυσόξυλα, πελλέτες)
προμηθευτής προϊόντων (κρέας θηραμάτων, μέλι,
μανιτάρια, φρούτα, φαρμακευτικά φυτά)

 Το δάσος είναι

Υπάρχουν διάφορες ειδικές χρήσεις του δάσους, π.χ. 
δάσος αναρρίχησης, δάσος ταφής, περιοχή
καλλιέργειας χριστουγεννιάτικων δέντρων.

Το δάσος είναι ένας σημαντικός "εργοδότης" στη
Γερμανία 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι 
απασχολούνται στο "δάση και ξύλο" (ετήσιος κύκλος
εργασιών περίπου 180 δισ. ευρώ).

Χρήση των δασών 
 



Προστατευτική λειτουργία
 των δασών  
 

λειτουργεί ως δεξαμενή νερού & φιλτράρει το
πόσιμο νερό

φιλτράρει τον αέρα και τον καθαρίζει 

παρέχει προστασία από χιονοστιβάδες

συγκρατεί το έδαφος με τις ρίζες του και
προσφέρει προστασία από κατολισθήσεις και
πλημμύρες

αποτελεί σημαντικό βιότοπο για τη χλωρίδα και
την πανίδα και προσφέρει υψηλό επίπεδο
βιοποικιλότητας (βιότοπος για το 80% όλων των
χερσαίων ειδών.

              Το δάσος 

      από τους ρύπους



Το δάσος είναι ο "πράσινος πνεύμονας" του πλανήτη
μας- παράγει ζωτικό οξυγόνο και δεσμεύει το
επιβλαβές για το κλίμα CO2.

Το δάσος παρέχει προστασία από τη ζέστη, τους
ανέμους, τις έντονες βροχοπτώσεις και τις
πλημμύρες, τόσο σε μεγάλη κλίμακα όσο και σε
τοπικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής, τα δάση έχουν
μεγάλη σημασία, τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Κλιματική λειτουργία 
των δασών 



μια βόλτα

σπορ

 απολαύση της φύσης

Στη Γερμανία, η είσοδος στα δάση επιτρέπεται
γενικά σε όλους- τα δάση έχουν υψηλή ψυχαγωγική
σημασία για τον πληθυσμό. 
Προσφέρει ευκαιρίες για

Λειτουργία αναψυχής
των δασών



Σχεδόν σε όλες τις χώρες του κόσμου,
συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης, τα δάση
βρίσκονται σε αποσύνθεση και απειλούνται
έντονα από την κλιματική αλλαγή και την
ανθρώπινη παρέμβαση. 

Οι καταστροφικές δασικές πυρκαγιές το 2020
και το 2021 στην Ευρώπη και παγκοσμίως
μαρτυρούν αυτό. 

Η απειλή των δασών
 



κλιματική αλλαγή με ζέστη, ξηρασία, έντονες
βροχοπτώσεις και καταιγίδες 
όξινη βροχή & οξίνιση του εδάφους λόγω
ρύπανσης
καταστροφικές δασικές πυρκαγιές
παράσιτα & ασθένειες των δέντρων 
Χωροκατακτητικά είδη που βλάπτουν τα δέντρα 
Μονοκαλλιέργειες και μην προσαρμοσμένα είδη
δέντρων
Ανισορροπία του πληθυσμού των θηραμάτων
Μη βιώσιμη διαχείριση των δασών 
Παράνομη καταστροφή των δασών (π.χ.
υποβιβασμός και καύση)

Τα δάση απειλούνται σοβαρά από:  



Θέλετε να μάθετε για τη βιώσιμη
διαχείριση των δασών;  

 
Επισκεφθείτε τον ιστότοπο και

ανακαλύψτε το
 <<Knowlegde Pill>> μας 

"Διαχείριση δασών II - 
Κινητή Σχολή Δασοκαλλιεργητών"

 

https://www.info-privatwald.de/funktionen-des-waldes.php
https://www.waldwissen.net
https://efi.int/ 

https://www.info-privatwald.de/funktionen-des-waldes.php
https://www.waldwissen.net/
https://efi.int/

