
     Διαπιστώσαμε το τελευταίο διάστημα εκτεταμένες ξηράνσεις δένδρων Πεύκης (Τραχεία, 

Θαλάσσια , Μαύρη κ.λ.π.)  τα οποία  εγκαταστάθηκαν στην περιοχή μας με τεχνητές αναδασώσεις.  

      Η Υπηρεσία μας με το αριθ. 2281/25-2-2019 έγγραφο της απέστειλε δείγμα στο Ινστιτούτο 

Δασικών Ερευνών, το οποίο με το αριθ. 428/10926/14-03-2019 έγγραφο προσδιόρισε  ότι οι 

ξηράνσεις οφείλονται στα φλοιοφάγα έντομα της οικογένειας Curculionidae, και συνιστάται η 

απομάκρυνση των προσβεβλημένων δένδρων.  Παρόμοιες ξηράνσεις έχουν παρουσιαστεί κύρια 

σε αναδασώσεις όλης της Βόρειας Ελλάδας και έχουν προχωρήσει τα Δασαρχεία (Λαγκαδά –Ξάνθη 

κ.λ.π.) σε έκτακτες καρπώσεις , αφενός μεν για τον περιορισμό των προσβολών από το έντομο και 

αφετέρου για την εξωδάσωση και αξιοποίηση του ξηραθέντος ξυλώδους όγκου.  

     Οι ξηράνσεις  έχουν καταγραφεί από υπαλλήλους της Υπηρεσίας μας  και αφορούν όλα τα 

Δασικά Συμπλέγματα, σε όλους τους οικισμούς της περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Κιλκίς. 

   Η   ξήρανση πεύκων αφορά  δασοσκεπής έκταση 37.000 στρεμμάτων με το ποσοστό ξήρανσης να 

ανέρχεται από 20 έως 80%, με το  εκτιμώμενο ξυλαπόθεμα που πρέπει να απομακρυνθεί να 

ανέρχεται περίπου στα 100.000 κυβικά μέτρα.   
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   Ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές διαδικασίες και οι Δασικοί Συνεταιρισμοί εγκαθίστανται 

σταδιακά για την υλοτομία των ξερών δένδρων. 

   Δυστυχώς οι ξηράνσεις δεν μπορούν προς το παρόν να περιοριστούν με χημικά ή βιολογικά 

μέτρα, και είναι ένα γεγονός που θα κλείσει τον κύκλο του φυσιολογικά, αλλά θα αφήσει πίσω 

μεγάλες καταστροφές των πεύκων. Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι όπου έγινε αναδάσωση με 

Πεύκη, έχουν εγκατασταθεί με φυσική αναγέννηση άλλα πλατύφυλλα δασικά είδη (δρυς, γάβρος, 

φράξος κ.λ.π.) και θα περιοριστεί έτσι η οικολογική ζημιά. 

  Κατανοούμε την ανησυχία όλων των δημοτών μας  για την καταστροφή που βρήκε ένα μέρος του 

δασικού μας πλούτου, δεν μπορούμε όμως να δεχτούμε τις άναρθρες κραυγές κύρια στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, που χωρίς επιστημονική γνώση αλλά και χωρίς την απαραίτητη 

πληροφόρηση που το Δασαρχείο Κιλκίς παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο, καλούν τους πολίτες να 

μας κράξουν.  Δυστυχώς ο άναρχος τρόπος ανάπτυξης στον πλανήτη μας και με δική μας ευθύνη 

πολλές φορές που τον  ανεχόμαστε , επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο κλίμα με αποτέλεσμα 

τέτοιου είδους φαινόμενα  να γίνονται και πιο συχνά.  

   Με όσα επιστημονικά εφόδια έχουμε και με όσες δυνατότητες μας δίνουν οι χρηματοδοτήσεις 

από το κράτος θα προσπαθήσουμε με τον  καλλίτερο τρόπο να πάρουμε τα πιο αποτελεσματικά  

μέτρα για να περιορίσουμε τα οδυνηρά αποτελέσματα της ξήρανσης δένδρων , αλλά και σταδιακά 

να αποκαταστήσουμε με φυσικούς και τεχνητούς τρόπους  την τόσο πολύτιμη βλάστηση που έχει 

ανάγκη ο τόπος μας κύρια στα περιαστικά δάση . 
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