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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο

ρόλος του εδάφους και της γης στην επίτευξη του στόχου της
Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC)
για μείωση των εκπομπών του CO2 κατά 45% μέχρι το έτος 2030,
προκειμένου να συγκρατηθεί η αύξηση της θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας
έως 1.5°C, θεωρείται καθοριστικός. Στο άρθρο αυτό επιχειρείται η ανάδειξη των
λειτουργιών του εδάφους που συνδέονται με την αντιμετώπιση της Κλιματικής
Αλλαγής (ΚΑ). Το έδαφος επηρεάζει και επηρεάζεται από το κλίμα. Αποτελεί
ταυτόχρονα αποθήκη και πηγή αερίων του θερμοκηπίου και ανάλογα με τη
διαχείρισή του από τον άνθρωπο, μπορεί να συμβάλει σημαντικά στον μετριασμό
των επιπτώσεων της ΚΑ. Η διαχείριση του εδάφους πρέπει να γίνεται με μεθόδους
και συστήματα που αυξάνουν την απορρόφηση και δέσμευση Αερίων του
Θερμοκηπίου (ΑτΘ) και ελαχιστοποιούν τις εκπομπές αυτών στην ατμόσφαιρα.
Τέτοια συστήματα διαχείρισης είναι εκείνα που προστατεύουν τα εδάφη από τη
διάβρωση και τη χημική υποβάθμισή τους. Αυτά είναι τα συστήματα μειωμένης
κατεργασίας που ευνοούν τη διατήρηση και ενίσχυση της ποιότητάς τους. Στη
χώρα μας, επικρατέστερη μορφή διαχείρισης αποτελεί το συμβατικό σύστημα το
οποίο είναι αιτία ταχείας υποβάθμισης των εδαφών, κυρίως μέσω της διάβρωσης
τους, έχοντας αυξήσει τον κίνδυνο της ερημοποίησης σε μεγάλο ποσοστό των
εκτάσεων της χώρας.
Την πρόκληση αυτών των ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων ευνοεί η νομοθεσία
και η ανοχή από την πλευρά της Πολιτείας, που δεν προτάσσει την προστασία
της γης και ιδιαίτερα της παραγωγικής, οδηγώντας σε σημαντική υποβάθμιση
και συρρίκνωσή της με αλλαγή χρήσης. Επίσης, σημειώνεται η υποτονική
παρακολούθηση από πλευράς Πολιτείας των διεθνών πρωτοβουλιών για την
προστασία της γης και την αντιμετώπιση των συνεπειών της ΚΑ. Προκειμένου
να αντιμετωπιστούν αυτές οι σοβαρές αδυναμίες που παρουσιάζει η χώρα μας
απαιτείται αλλαγή της στάσης της Πολιτείας, η οποία πρέπει να αυξήσει δραστικά
το ενδιαφέρον της για την προστασία του εδάφους με την εφαρμογή των μέτρων
που περιέχονται στο Εθνικό Σχέδιο για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης,
που καταρτίσθηκε πριν από 20 χρόνια και δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι τώρα.
Επίσης απαιτείται η αναθεώρηση της νομοθεσίας προς την κατεύθυνση της
προστασίας της γης μέσω της οριοθέτησής και αξιολόγησής της και μέσω της
λήψης μέτρων προστασίας. Τέλος, επείγει η ενεργοποίηση της Πολιτείας για το
θέμα αυτό στο πλαίσιο των διαδικασιών που έχει δρομολογήσει ο ΟΗΕ και η
Συμφωνία των Παρισίων για το Κλίμα.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σ

ύμφωνα με τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος
(IPCC), οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) το 2030 θα πρέπει
να μειωθούν κατά 45%, για να συγκρατηθεί η αύξηση της μέσης
παγκόσμιας ατμοσφαιρικής θερμοκρασίας έως 1,5 °C υψηλότερα της
αντίστοιχης θερμοκρασίας της προβιομηχανικής περιόδου (13,5 °C). Έτσι τα
επόμενα δέκα χρόνια θα είναι κρίσιμα για την επίτευξη αυτού του σημαντικού
στόχου. Καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη αυτού διαδραματίζουν δύο ιστορικές,
παγκόσμιας σημασίας, διακηρύξεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ)
του 2015: α) η Συμφωνία των Παρισίων1 και β) η υιοθέτηση των Στόχων Βιώσιμης
Ανάπτυξης2 (Sustainable Development Goals – SDGs) με τους οποίους γίνεται
καθολική έκκληση για δράση με σκοπό τον τερματισμό της φτώχειας, την
προστασία του περιβάλλοντος, την ειρήνη και ευημερία των ανθρώπων. Και στις
δύο αυτές διακηρύξεις επισημαίνεται με ξεκάθαρο τρόπο ο κρίσιμος ρόλος του
εδάφους και της γης για την επίτευξη των στόχων τους. Σκοπός του παρόντος
άρθρου είναι η ανάδειξη του ρόλου και της σημασίας των λειτουργιών του
εδάφους και ιδιαίτερα εκείνων που συνδέονται με την εξέλιξη του κλίματος και
την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργεί η Κλιματική Αλλαγή (ΚΑ).

2. ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ

Σ

ύμφωνα με την Ανακοίνωση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
για τη Θεματική στρατηγική για την προστασία του εδάφους «ως έδαφος ορίζεται
γενικά το επιφανειακό στρώμα του φλοιού της γης, το οποίο αποτελείται
από ανόργανη και οργανική ύλη, νερό, αέρα και ζωντανούς οργανισμούς. Το
έδαφος αποτελεί τη διαχωριστική επιφάνεια μεταξύ γης, αέρα και υδάτινων
πόρων και φιλοξενεί το μεγαλύτερο μέρος της βιόσφαιρας»3. Λόγω του ότι ο
σχηματισμός του είναι μια πολύ αργή διαδικασία (ο σχηματισμός 1 cm εδάφους
απαιτεί πολλές εκατονταετίες), το έδαφος θεωρείται ως μη ανανεώσιμος
φυσικός πόρος.

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement/
key-aspects-of-the-paris-agreement.
1

2

https://www.un.org/sustainabledevelopment/news/communications-material

3

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 2006. Θεματική στρατηγική για την προστασία του
εδάφους. COM (2006) 231.
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Σε προηγούμενο άρθρο4 περιγράψαμε την έννοια των οικοσυστημάτων και των
υπηρεσιών που αυτά προσφέρουν στον άνθρωπο, διακρίνοντάς τις σε υπηρεσίες
παροχής, ρυθμιστικές, πολιτιστικές και υποστηρικτικές, μέσω των οποίων
καθίσταται δυνατή η ύπαρξη της ανθρώπινης ζωής και του πολιτισμού της.
Οι μισές και πλέον από αυτές τις υπηρεσίες προέρχονται από τη γη, της
οποίας το έδαφος αποτελεί το βασικό συστατικό.
Οι λειτουργίες του εδάφους είναι πολλαπλές και πολύ σημαντικές για το
περιβάλλον και τον άνθρωπο. Συνοπτικά:
Είναι το μέσο στο οποίο αναπτύσσονται τα φυτά στα οποία παρέχει νερό
και θρεπτικά στοιχεία, εξασφαλίζοντας έτσι την παραγωγή τροφής, βιομάζας και
πρώτων υλών για την ένδυση του ανθρώπου.
Είναι σύστημα ρύθμισης της παροχής και του καθαρισμού του νερού. Η
απώλεια νερού, η χρήση και ο καθαρισμός του, εξαρτώνται στενά από το έδαφος.
Είναι σύστημα ανακύκλωσης της φύσης. Εντός του εδάφους, τα απόβλητα
και όλα τα νεκρά σώματα των φυτών, των ζώων (συμπεριλαμβανομένων και των
ανθρώπων) αποσυντίθενται και τα βασικά στοιχεία, από τα οποία αποτελούνται,
επαναχρησιμοποιούνται από τις επόμενες γενιές της ζωής. Χωρίς αυτή τη
λειτουργία του εδάφους δεν θα ήταν δυνατή η συνέχιση της ύπαρξης των έμβιων
οργανισμών.
Αποτελεί το ενδιαίτημα των οργανισμών, εξασφαλίζοντας την ύπαρξη μιας
τεράστιας βιοποικιλότητας, που περιλαμβάνει από μικρά ζώα και έντομα μέχρι
εκατοντάδες είδη μικροοργανισμών. Προκειμένου κάποιος να έχει μια ιδέα
για το τι συμβαίνει στο έδαφος, αρκεί να λεχθεί ότι σε μία χούφτα εδάφους
συνυπάρχουν, ζουν και λειτουργούν δισεκατομμύρια οργανισμών που ανήκουν
σε χιλιάδες διαφορετικά είδη.

https://www.enainstitute.org/wp-content/uploads/2020/12/KlimatikiAllagi_14122020_B-2.pdf
4
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Επηρεάζουν τη σύνθεση και τις φυσικές συνθήκες της ατμόσφαιρας με
απορρόφηση και απελευθέρωση σε αυτή τεράστιων ποσοτήτων αερίων του
θερμοκηπίου (ΑτΘ), επιδρώντας έτσι σημαντικά στην κλιματική αλλαγή.
Είναι πηγή πρώτων υλών για διάφορες κατασκευές καθώς και το μέσο στο
οποίο στερεώνονται τα παντός είδους κτίσματα.
Τέλος είναι το υλικό που προστατεύει την πολιτιστική κληρονομιά του
ανθρώπου.
Σχηματικά οι λειτουργίες του εδάφους απεικονίζονται στο σχήμα 1.

Σχήμα 1. Οι λειτουργίες των εδαφών5

Weil, R.R. and N.C. Brady. 2017. The nature and properties of soils. Pearson Educational
Limited, England pp. 1105.
5
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Η έννοια της ποιότητας των εδαφών (soil quality) αναφέρεται στην ικανότητα
τους να επιτελούν τις λειτουργίες τους. Η ενδυνάμωση της συνιστά ταυτόχρονα
σκοπό των συστημάτων διαχείρισης τους.

3. ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑ
Το έδαφος επηρεάζει και επηρεάζεται από το κλίμα.Τα κλιματικά χαρακτηριστικά
που επηρεάζουν έντονα το έδαφος είναι η θερμοκρασία, το νερό, η σύνθεση των
αερίων της ατμόσφαιρας και ιδιαίτερα η συγκέντρωση ορισμένων θρεπτικών
στοιχείων. Η επίδραση του κλίματος στο έδαφος είναι είτε άμεση είτε έμμεση:
Η άμεση επίδραση εκδηλώνεται στη θερμοκρασία του εδάφους και του αέρα,
στο ρυθμό και τον τύπο της διάβρωσης του εδάφους, στο ρυθμό αποσάθρωσης
των ορυκτών, στην αλάτωση και στην ερημοποίηση.
Η έμμεση επίδραση λαμβάνει χώρα μέσω της μεταβολής των υδρολογικών
κύκλων, της λειτουργίας του εδάφους ως πηγής ή δεξαμενής άνθρακα και της
μεταβολής της πρωτογενούς παραγωγικότητας λόγω αύξησης του διοξειδίου του
άνθρακα.
Η τελευταία αυτή επίδραση είναι σημαντική, διότι σχετίζεται με την αφαίρεση
άνθρακα από την ατμόσφαιρα, η οποία είναι ποσοτικά σημαντική, όταν
υπάρχουν στο έδαφος οι ανάλογες ποσότητες και των άλλων απαραίτητων
θρεπτικών στοιχείων, όπως αζώτου (Ν), φωσφόρου (Ρ) και νερού. Οι ποσότητες
αυτές άνθρακα μπορούν να αποθηκευτούν για διάρκεια από 100 έως 10.000
χρόνια, επηρεάζοντας σημαντικά τα χημικά χαρακτηριστικά της ατμόσφαιρας.
Παρόμοια, η θερμοκρασία μπορεί να μεταβάλει το καθεστώς υγρασίας λόγω των
κλιματικών μεταβολών και τα αποθέματα οργανικού άνθρακα.
Από την άλλη πλευρά, το έδαφος επηρεάζει το κλίμα μέσω της ανακύκλωσης του
νερού των στοιχείων C, N, P και θείου (S). Το έδαφος μετριάζει το κλίμα σε μίκρο,
μέσο και μάκρο-κλίμακες. Οι μεταβολές στην εδαφική υγρασία επηρεάζουν τη
θερμοκρασία τόσο του εδάφους όσο και της ατμόσφαιρας μέσω της επίδρασης
της εξάτμισης στη θερμοκρασία. Επίσης, το έδαφος επηρεάζει σημαντικά το κλίμα
μέσα από την εκπομπή ή αποθήκευση των αερίων του θερμοκηπίου (ΑτΘ-CO2,
CH4, N2O). Επιπρόσθετα, ο οργανικός άνθρακας του εδάφους επηρεάζει έντονα
το χρώμα των εδαφών και μέσω αυτού την απορροφητικότητα της θερμοκρασίας.

07

Τα εδάφη των υψηλών υψομέτρων έχουν σκουρότερο χρώμα και μεγαλύτερη
απορροφητικότητα της θερμοκρασίας, σε αντίθεση με τα ξηρά και με χαμηλή
περιεκτικότητα σε οργανικό άνθρακα εδάφη, τα οποία αντανακλούν με
μεγαλύτερη ένταση τη θερμοκρασία. Στις τροπικές περιοχές (υγρές και ύφυγρες)
λόγω της μεγαλύτερης συγκέντρωσης των εδαφών σε οξείδια του σιδήρου και
μαγγανίου, το χρώμα των εδαφών είναι ερυθρό ή πορτοκαλί, διαφέροντας στην
απορροφητικότητα της θερμοκρασίας. Τέλος τα αλατούχα εδάφη και εκείνα
που έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε ανθρακικό ασβέστιο, έχουν πιο ανοιχτά
χρώματα και αντανακλούν εντονότερα τη θερμοκρασία6.
Το έδαφος υποστηρίζει πολλές υπηρεσίες των φυσικών οικοσυστημάτων, μεταξύ
των οποίων τη μετρίαση του κλίματος μέσω της επίδρασής του στη χημική
σύνθεση της ατμόσφαιρας. Ο ρόλος του εδάφους στην ΚΑ γίνεται πιο εύκολα
κατανοητός, εάν είναι γνωστός ο κύκλος του άνθρακα στον πλανήτη, μέσω του
οποίου εκδηλώνεται η μεταβολή των κλιματικών χαρακτηριστικών. Στον πίνακα
1 φαίνεται η κατανομή του άνθρακα στη γη.
Πίνακας 1. Κατανομή άνθρακα στη γη7

Lal, R. 2019. Soil and Climate. Pp. 1-10 in R, Lal and B.A. Stewards (Eds) Soil and Climate
CRC Press Taylor and Francis Group, Boca Raton 461 p.
6

Weil, R.R. and N.C. Brady. 2017. The nature and properties of soils. Pearson Educational
Limited, England 1105 p.
7
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Από τον πίνακα 1 προκύπτει ότι στο έδαφος αποθηκεύονται πενταπλάσιες
περίπου ποσότητες άνθρακα από εκείνες που υπάρχουν συνολικά στην
ατμόσφαιρα (4000 έναντι 790 Pg-δισεκατομμύρια τόνους). Άλλη εκτίμηση
αναφέρει ότι η αποθηκευτική ικανότητα του εδάφους (σε βάθος 3 m) ανέρχεται
σε 6000 Pg, δηλαδή 7,5 φορές μεγαλύτερη από εκείνη που περιέχει συνολικά
η ατμόσφαιρα και 10 περίπου φορές μεγαλύτερη από αυτή που περιέχεται
στους ζωϊκούς και φυτικούς οργανισμούς (620 Pg)8. Παράλληλα στο ανώτερο
1 m εδάφους περιέχονται τεράστιες ποσότητες αζώτου (136 Pg)9, από το οποίο
παράγονται τα οξείδια του Ν, που αποτελούν σημαντικά ΑτΘ. Η κυκλοφορία του
άνθρακα στον πλανήτη φαίνεται στο σχήμα 1.

Σχήμα 1. Ο κύκλος του άνθρακα στη γη10

Lal, R. 20219. Soil and Climate. Pp. 1-9 in R. Lal and B.A. Stewart (Eds.) 2019. Soil and Climate. CRC Press Taylor and Francis Group. Boca Raton. Pp. 461.

8

Oertel, C., J. Matschullat, K. Zurba, and F. Zimmermann. 2016. Greenhouse gas emissions
from soils – A review. Chemie der Erde. 76: 327-352.

9

Weil, R.R. and N.C. Brady. 2017. The nature and properties of soils. Pearson Educational
Limited, England 1105 p.

10
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[Οι αριθμοί εντός των πλαισίων δείχνουν την ποσότητα C σε Pg/έτος που είναι
υποθηκευμένη εντός αυτής της δεξαμενής, ενώ οι αριθμοί εντός των βελών
δείχνουν τη ροή της ποσότητας C (Pg/έτος) που γίνεται μεταξύ των διαφόρων
δεξαμενών αποθήκευσης C].
Οι κύριες διεργασίες, μέσω των οποίων γίνεται η κυκλοφορία του άνθρακα στον
πλανήτη περιλαμβάνουν:
α) την ανταλλαγή αυτού μεταξύ ωκεανών και ατμόσφαιρας, η οποία γίνεται
με διάχυση από την ατμόσφαιρα στους ωκεανούς CO2, το οποίο μετατρέπεται
σε H2CO3 και με φωτοσύνθεση των υδρόβιων φυτών. Με τον τρόπο αυτό
διακινούνται από την ατμόσφαιρα προς τους ωκεανούς ποσότητες C ίσες
περίπου με 103 Pg/έτος.
β) καύση ορυκτών καυσίμων, όπως κάρβουνο, πετρέλαιο και φυσικό αέριο,
μέσω της οποίας παράγονται 10 Pg C/έτος. Εκτιμάται ότι πριν από τη βιομηχανική
επανάσταση, η ποσότητα άνθρακα στην ατμόσφαιρα ήταν 560 Pg. Η διαφορά
από τη σημερινή ποσότητα C της ατμόσφαιρας (750 Pg), η οποία ανέρχεται σε
190 Pg, αποδίδεται στην καύση των ορυκτών καυσίμων.
γ) αλλαγή χρήσης γης, όπως η αποψίλωση των δασών και η μετατροπή τους
σε βοσκότοπους, γεωργική ή αστική γη, η οποία εκτιμάται ότι προκαλεί έκλυση
στην ατμόσφαιρα περίπου 2 Pg/έτος (62-60) και
δ) γεωλογικές διεργασίες, οι οποίες είναι μικρές για χρονική διάρκεια ενός
έτους (περί το 0.5 Pg) και δεν μπορούν εύκολα να καταμετρηθούν.
Το έδαφος μετριάζει το κλίμα μέσω της μακρόχρονης αποθήκευσης των τόσο
μεγάλων ποσοτήτων ΑτΘ, εάν γίνεται ορθή διαχείρισή του. Κακή διαχείριση
ωστόσο των εδαφών και αλλαγές χρήσεις γης που προκαλούν -έστω μικρέςμεταβολές στην περιεκτικότητα σε οργανικό άνθρακα, μπορούν να προκαλέσουν
ισχυρή επίδραση στην ποσότητα άνθρακα στην ατμόσφαιρα και να επηρεάσουν
αρνητικά ή θετικά την κλιματική αλλαγή. Δυστυχώς από ό,τι φαίνεται τα
χρησιμοποιούμενα μοντέλα πρόβλεψης της κλιματικής αλλαγής δεν
λαμβάνουν επαρκώς υπόψη τους τον ρόλο των εδαφών.
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4. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΙΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ
Οι αλλαγές στα χαρακτηριστικά του κλίματος που επηρεάζουν σημαντικά
τις λειτουργίες των εδαφών είναι οι ακραίας έντασης και διάρκειας
ξηρασίες, οι ακραίες μεταβολές της θερμοκρασίας και οι ακραίας
έντασης βροχοπτώσεις. Τρεις είναι οι λειτουργίες του εδάφους που κυρίως
επηρεάζονται από αυτές τις αλλαγές αυτές:
α) εκείνη που δρα ως μέσο ανάπτυξης των φυτών παρέχοντάς τους νερό και
θρεπτικά,
β) εκείνη που δρα ως ενδιαίτημα οργανισμών και ιδιαίτερα των μικροοργανισμών,
μέσω της δράσης των οποίων γίνεται η παραγωγή και ανταλλαγή με την ατμόσφαιρα
των ΑτΘ και
γ) εκείνη μέσω της οποίας επηρεάζεται η σύνθεση και οι φυσικές συνθήκες της
ατμόσφαιρας διά της δέσμευσης και απελευθέρωσης αερίων του θερμοκηπίου,
μετατρέποντάς το ανάλογα σε δεξαμενή ή πηγή ΑτΘ.

Επίδραση ακραίων ξηρασιών
Οι ακραίες ξηρασίες επηρεάζουν τα οικοσυστήματα κυρίως με τους ακόλουθους
τρόπους11: α) μειώνοντας την παραγωγικότητα της βλάστησης, β) μειώνοντας
την αναπνοή (απορρόφηση οξυγόνου και έκλυση διοξειδίου του άνθρακα) των
οικοσυστημάτων και γ) προκαλώντας απώλεια της βλάστησης και αλλαγή του
οικοσυστήματος. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η ένταση και κατεύθυνση των
επιπτώσεων εξαρτάται από το βαθμό, στον οποίο επηρεάζεται η ποιότητα του
εδάφους, δηλαδή η δυνατότητα εκδήλωσης της αντίστοιχης λειτουργίας του.

Piao, S., X. Zhang, A. Chen, Q. Liu, X. Lian, X. Wang, S. Peng, and X. Wu. 2019. The impacts of
climate extremes on the terrestrial carbon cycle: A review. Science China Earth Sciences,
62: 1551-1563.
11

11

Στην πρώτη και τρίτη περίπτωση, δηλαδή της μείωσης της παραγωγικότητας
των οικοσυστημάτων και της απώλειας της βλάστησης και της διαδοχής του
οικοσυστήματος από άλλο, η επίδραση της ξηρασίας εκδηλώνεται μέσω της
υποβάθμισης της ικανότητας του εδάφους να παρέχει στα φυτά νερό και θρεπτικά
στοιχεία. Στη δεύτερη περίπτωση, δηλαδή της μείωσης της αναπνοής των
οικοσυστημάτων, η ξηρασία επιδρά σε δύο διαφορετικές κατηγορίες οργανισμών,
όπως στους αυτότροφους φυτικούς οργανισμούς και στους ετερότροφους
μικροοργανισμούς του εδάφους. Στην περίπτωση αυτή η ξηρασία χειροτερεύει
τη λειτουργία του εδάφους ως ενδιαιτήματος των μικροοργανισμών. Σε όλες τις
προαναφερθείσες επιπτώσεις των ακραίων ξηρασιών, η τελική συνέπεια είναι
η μείωση της αναπνοής και η αύξηση των εκπομπών ΑτΘ στην ατμόσφαιρα και
την ένταση του φαινομένου του θερμοκηπίου.

Ακραίες μεταβολές θερμοκρασίας
Σε συνθήκες ακραίων υψηλών θερμοκρασιών μειώνεται η φωτοσύνθεση των
φυτών και αυξάνεται η αναπνοή, ενώ μειώνεται η παραγωγικότητα, οδηγώντας
σε μείωση των αποθεμάτων άνθρακα στο έδαφος. Η ένταση και η κατεύθυνση
της επίδρασης των ακραίων θερμοκρασιών εξαρτάται και από την εποχή που
αυτές συμβαίνουν. Εάν για παράδειγμα συμβούν υψηλές θερμοκρασίες την
άνοιξη, αυτό οδηγεί σε αύξηση της παραγωγικότητας και επομένως αύξηση
της απορρόφησης διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα (αν και αυτό
στη συνέχεια θα προκαλέσει αύξηση της διαπνοής των φυτών, έλλειψη νερού
το επόμενο καλοκαίρι και κατ’ επέκταση μείωση της απορρόφησης διοξειδίου
του άνθρακα από την ατμόσφαιρα).
Συνεπώς, φαίνεται ότι η επίδραση των ακραίων θερμοκρασιών
δημιουργεί πολύπλοκες επιπτώσεις, που δεν μπορούν να προβλεφθούν
με ακρίβεια. Σε αντίθεση με τις ακραίες υψηλές θερμοκρασίες, οι ακραίες
χαμηλές θερμοκρασίες προκαλούν πολύ μικρότερης έκτασης επιδράσεις, που
όμως δεν πρέπει να αγνοούνται.
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Ακραίας έντασης βροχοπτώσεις
Οι επιπτώσεις των έντονων βροχοπτώσεων συνδέονται με τη λειτουργία του
εδάφους ως σύστημα ρύθμισης της παροχής και του καθαρισμού του νερού.
Σε ξηρές περιοχές οι έντονες βροχοπτώσεις αυξάνουν τη διαθεσιμότητα του
νερού και επομένως την παραγωγικότητα της βλάστησης και μέσω αυτής την
απορρόφηση διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Αντίθετα, σε υγρές
περιοχές, οι ακραίες βροχοπτώσεις επηρεάζουν τα οικοσυστήματα με τον
αντίθετο τρόπο. Ο άλλος τρόπος, με τον οποίο οι έντονες βροχοπτώσεις επιδρούν
στην ποιότητα του εδάφους, είναι η προκαλούμενη διάβρωση του, η οποία μπορεί
να προκαλέσει μείωση των αποθεμάτων άνθρακα, ανάλογα με τη θέση απόθεσης
των εδαφικών υλικών.

5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στα γήινα οικοσυστήματα και ιδιαίτερα στα
εδάφη, περιέχονται ποσότητες άνθρακα πολύ μεγαλύτερες από εκείνες που
περιέχει η ατμόσφαιρα. Αυτές όμως οι ποσότητες άνθρακα δεν παραμένουν
μόνιμα στις «δεξαμενές» (sink) των εδαφών, αλλά η τύχη τους εξαρτάται από
τη διαχείριση αυτών. Στο σημείο αυτό θεωρείται απαραίτητο να διευκρινισθεί
ότι ο όρος «δέσμευση άνθρακα» (“carbon sequestration”) σημαίνει τη
διαδικασία μεταφοράς και ασφαλούς αποθήκευσης του ατμοσφαιρικού CO2
σε δεξαμενές, στις οποίες παραμένει για μεγάλα διαστήματα12 (τουλάχιστο 100
ετών). Η απορρόφηση επομένως CO2 από τα φυτά, εάν δεν ληφθούν μέτρα
να αποθηκευθεί στο έδαφος και να διατηρηθεί με ασφάλεια επί μακρόν με
μετατροπή της σε εδαφικό οργανικό άνθρακα, δεν θεωρείται δέσμευση διότι
μπορεί να εκλυθεί γρήγορα εκ νέου στην ατμόσφαιρα. Το σημαντικό επομένως
είναι να επιλέγονται πρακτικές, με τις οποίες θα δεσμεύεται ο άνθρακας
με ασφάλεια για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
Η επιλογή του ενδεδειγμένου συστήματος διαχείρισης των εδαφών πρέπει να
βασίζεται στη γνώση του κύκλου του άνθρακα μεταξύ εδάφους και ατμόσφαιρας.
Ο κύκλος αυτός αρχίζει από την αφομοίωση CΟ2 μέσω της φωτοσύνθεσης των
φυτών, δημιουργώντας τη βιομάζα (ρίζες, στελέχη, κορμούς, φύλλα, καρπούς) και
την παραγωγή ενέργειας που είναι απαραίτητη για τις φυσιολογικές λειτουργίες
των φυτών.
Reicosky, D.C. and H.H. Janzan. 2019. Conservation Agriculture Maintaining land productivity and health by managing carbon flows. Pp. 131-151 in R, Lal and B.A. Stewards (Eds.)
Soil and Climate CRC Press Taylor and Francis Group, Boca Raton p. 461.
12
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Τα αποθέματα άνθρακα της γης βρίσκονται σε μια δυναμική ισορροπία μεταξύ
απωλειών λόγω αναπνοής των φυτικών και ζωικών οργανισμών του εδάφους και
δέσμευσης από το έδαφος. Το τελικό ισοζύγιο εξαρτάται από το κλίμα, τη χρήση
γης και τις αποθέσεις αζώτου, που σχετίζονται με τις ποσότητες άνθρακα που
δεσμεύονται. Ο κύριος φορέας άνθρακα και αζώτου στο έδαφος που μπορούν να
μετατραπούν σε ΑτΘ, είναι η οργανική ουσία, η οποία, αν και υπάρχει στο έδαφος
σε πολύ μικρά ποσοστά (1-3%), επηρεάζει καθοριστικά πολύ βασικές ιδιότητες
του εδάφους (ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων, υδατοϊκανότητα, δημιουργία
δομής, παροχή τροφής και ενέργειας στην εδαφική μικροβιακή βιοποικιλότητα).
Επομένως, η διαχείριση που στοχεύει στη μείωση των ποσοτήτων άνθρακα
που εκλύονται στην ατμόσφαιρα και την αύξηση της δέσμευσης CO2 από την
ατμόσφαιρα, πρέπει να βασίζεται στην προστασία αυτού του συστατικού του
εδάφους και στην αύξηση της περιεκτικότητάς του στα εδάφη. Με δεδομένη
όμως την ανάγκη αύξησης της παραγωγικότητας της γης, ώστε να
ικανοποιηθούν οι ανάγκες του συνεχώς αυξανόμενου πληθυσμού, γεγονός
που σημαίνει εντατικοποίηση της γεωργίας, ο στόχος αυτός απαιτεί την
υιοθέτηση συστημάτων χρήσης της γης που να είναι βιώσιμα, εισάγοντας
την έννοια της αειφορικής εντατικοποίησης της γεωργίας (Sustainable Intensification of Agriculture).

Βιώσιμα συστήματα διαχείρισης του εδάφους
Στην πράξη, η αειφορική εντατικοποίηση της γεωργίας εκφράζεται ως Γεωργία
Συντήρησης (Conservation Agriculture), μια καινοτόμος έννοια που έχει
εισαχθεί από τον Οργανισμό Γεωργικών Τροφίμων του ΟΗΕ (FAO) από το
έτος 2008, για την αποτελεσματική γεωργική παραγωγή που βασίζεται στην
ολοκληρωμένη διαχείριση του εδάφους, του νερού και των βιολογικών πόρων
σε συνδυασμό με εξωτερικές εισροές13, που προτείνεται έναντι του συμβατικού
συστήματος διαχείρισης που εφαρμόζεται μέχρι σήμερα.
Η βασική διαφορά μεταξύ συμβατικής και γεωργίας συντήρησης είναι ότι η
πρώτη ευνοεί την εντατική καλλιέργεια του εδάφους και τη χρήση χημικών
ουσιών, πρακτικές που αφήνουν το έδαφος γυμνό εκθέτοντάς έτσι σε κίνδυνο
διάβρωσης. Η γεωργία συντήρησης αντιθέτως, εφαρμόζει μειωμένη έως
μηδενική κατεργασία εδάφους και χρήση χημικών, επιτυγχάνοντας ίσες ή
μεγαλύτερες αποδόσεις με μειωμένο όμως κόστος, λόγω εξοικονόμησης
εργασίας, χρόνου και καυσίμων και μείωση του κινδύνου διάβρωσης του
εδάφους. Στην πράξη, τα συστήματα αυτά εφαρμόζονται με διάφορες
παραλλαγές. Η βασική διαφορά του συμβατικού και του συστήματος της
γεωργίας συντήρησης ως προς την κατεργασία του εδάφους φαίνεται
παραστατικά στο σχήμα 2.
Hobbs, P.R. 2007. Conservation Agriculture. What is it and why is it important for future
sustainable food production? The Journal of Agric. Sci. 145(2): 127-137).
13

14

Πίνακας 2. Έκταση (χιλ. εκτάρια) με γεωργία συντήρησης σε διάφορες χώρες14

Μια άλλη σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο συστημάτων είναι η καλλιέργεια
του εδάφους. Στο σύστημα της γεωργίας συντήρησης, για την προστασία των
εδαφών από τη διάβρωση, πολύ σημαντική είναι η πρακτική της καλλιέργειας
κατά τις ισοϋψείς, μία πρακτική που εφαρμόζεται ευρέως σε χώρες όπως η
Αμερική, η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Αυστραλία και ο Καναδάς, ενώ αντίθετα
στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, η πρακτική αυτή δεν είναι ιδιαίτερα
διαδεδομένη, όπως φαίνεται από τα στοιχεία του πίνακα 2.

Σχήμα 2.
Καλλιέργεια
εδάφους
στο συμβατικό
(επάνω)
και στο σύστημα
γεωργίας
συντήρησης
(κάτω)15

14

Πηγή: FAO http://www.fao.org/ag/ca/6c.html.

15

Weil, R.R. and N.C. Brady. 2017. The nature and properties of soils. Pearson Educational
Limited, England 1105 p.

15

Μία άλλη σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο συστημάτων (συμβατικής και
γεωργίας συντήρησης) είναι στη φορά που ακολουθείται στην άροση και σπορά
των φυτών. Στη συμβατική γεωργία αυτή γίνεται κάθετα προς τις ισοϋψείς, ενώ
στη γεωργία συντήρησης γίνεται παράλληλα προς τις ισοϋψείς. Αυτές οι δύο
πρακτικές φαίνονται στο σχήμα 3.

Σχήμα 3. Άροση και σπορά κάθετα προς τις ισοϋψείς (συμβατικό σύστημα,
αριστερά) και παράλληλα προς τις ισοϋψείς (γεωργία συντήρησης, δεξιά)

Διαχείριση ελληνικών εδαφών
Στην Ελλάδα το βασικό σύστημα καλλιέργειας είναι συμβατικής μορφής.
Αντιθέτως, το σύστημα της ολοκληρωμένης διαχείρισης και το σύστημα της
γεωργίας συντήρησης εφαρμόζονται σε πολύ μικρό βαθμό. Όπως φαίνεται από
τα στοιχεία του πίνακα 2, η έκταση που καλύπτεται από το σύστημα της γεωργίας
συντήρησης ανέρχεται μόλις στα 24.000 ha (240.000 στρ.).
Το συμβατικό σύστημα καλλιέργειας παρουσιάζει τα παρακάτω σημαντικά
προβλήματα16:
Συνεχής, εντατική καλλιέργεια
Η άροση γίνεται κάθετα προς τις ισοϋψείς
Γίνεται απομάκρυνση των φυτικών υπολειμμάτων
Γίνεται καύση φυτικών υπολειμμάτων, πρακτική
η οποία ευτυχώς συνεχώς περιορίζεται.
Τσαντήλας, Χ. και Ε. Ευαγγέλου. 2018. Διαχείριση εδαφών στη Θεσσαλία. Επιστημονικό
Θεματικό Συμπόσιο: Ευάλωτη Γεωργία της Θεσσαλίας, Παρόν-Προοπτικές. Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας, Λάρισα 2-3 Μαρτίου 2018.
16

16

Συνεπώς, η συνεχής εντατική καλλιέργεια, αυξάνει την ταχύτητα αποσύνθεσης
της οργανικής ουσίας, επιταχύνει την επιφανειακή απορροή και διάβρωση και
διαταράσσει τη δομή του εδάφους.
Εικόνες από το σύστημα διαχείρισης των ελληνικών εδαφών και τις επιπτώσεις
αυτών στη διάβρωση των εδαφών φαίνονται στο σχήμα 4.

Σχήμα 4. Συνήθης διαχείριση εδαφών με το συμβατικό σύστημα στην Ελλάδα
(άνω άροση κατά τις ισοϋψείς, κάτω διάβρωση σε εδάφη
που οργώθηκαν κατά τις ισοϋψείς)

Η έντονη υποβάθμιση του εδάφους λόγω της κακής διαχείρισής του φαίνεται
πολύ καθαρά στο σχήμα 5. Συγκεκριμένα, το έδαφος έχασε από το
λειτουργικό του βάθος 1.5 m σε διάρκεια μόλις πενήντα ετών εξαιτίας
κακής διαχείρισης17. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το έδαφος είναι μη
ανανεώσιμος φυσικός πόρος, λόγω του ότι η ταχύτητα σχηματισμού του είναι 1
cm ανά αρκετές εκατοντάδες χρόνια.
Τσαντήλας, Χ. και Ε. Ευαγγέλου. 2018. Διαχείριση εδαφών στη Θεσσαλία. Επιστημονικό
Θεματικό Συμπόσιο: Ευάλωτη Γεωργία της Θεσσαλίας, Παρόν-Προοπτικές. Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας, Λάρισα 2-3 Μαρτίου 2018
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Άλλες κακές πρακτικές που εφαρμόζονται στην Ελλάδα και οι οποίες προκαλούν
διάβρωση των εδαφών, είναι οι εκχερσώσεις και καταστροφές των δασών,
η υπερβόσκηση, οι λανθασμένες επιλογές καλλιεργειών και χρήσεων γης, η
απουσία αντιδιαβρωτικών μέτρων και η λανθασμένη άρδευση που πολλές φορές
οδηγεί σε αλάτωση των εδαφών. Συνέπεια όλων αυτών είναι η μείωση της
γεωργικής, κτηνοτροφικής και δασικής παραγωγής, η απώλεια υδατικών
πόρων, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, η πρόκληση οικονομικών
και κοινωνικών προβλημάτων, η εγκατάλειψη της γεωργικής γης και η
συγκέντρωση του πληθυσμού στα αστικά κέντρα.

Σχήμα 5. Απώλεια εδάφους λόγω κακής διαχείρισης
(περιοχή Νέας Λεύκης Λάρισας)

Νομοθεσία που διέπει τη διαχείριση της γης στην Ελλάδα
Στο Σύνταγμα της xώρας μας στο άρθρο 24 παρ. 1 προβλέπεται ότι «Η
προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση
του Κράτους και δικαίωμα του καθενός». Το ΣτΕ με την απόφαση 1433/2017
ορίζει ότι «φυσικό περιβάλλον» που υπάγεται στην προστασία του άρθρου 24
του Συντάγματος αποτελούν όχι μόνο τα φυσικά οικοσυστήματα, αλλά και τα
τεχνητά. Ιδίως δε η γεωργική γη, της οποίας η διατήρηση και ορθή διαχείριση
είναι ουσιώδεις όροι της βιώσιμης ανάπτυξης, αποτελεί αναντικατάστατη βάση
του ανθρωπογενούς παραγωγικού συστήματος18.
Σ. Παυλάκη 2018. Συνταγματική προστασία της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας.
https://dasarxeio.com/2018/04/25/56075/
18
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Επομένως η προστασία του εδάφους ως βασικού στοιχείου της γης και ιδιαίτερα
της γεωργικής, αποτελεί μέριμνα και του Συντάγματος. Επί πλέον ο νόμος
2945/2001 στο άρθρο 24, παρ. 37 ορίζει ότι «Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Γεωργίας, που εκδίδεται
ύστερα από εισήγηση των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και δημοσιεύεται
στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα όρια της αγροτικής γης
υψηλής παραγωγικότητας». Δηλαδή η οριοθέτηση της γεωργικής γης είχε
προβλεφθεί πριν από 20 χρόνια με νόμο.
Οι προαναφερθείσες κορυφαίες νομοθετικές ρυθμίσεις, μέσω των οποίων θα
μπορούσαν να προστατευθούν αποτελεσματικά οι φυσικοί πόροι γη και έδαφος,
δεν έχουν δυστυχώς μέχρι σήμερα εφαρμοσθεί, κάτι που φαίνεται να συνιστά
γενικευμένο πρόβλημα στο πεδίο του περιβάλλοντος. Αντί όμως της εφαρμογής
του ν. 2945/2001, ακολούθησε η κακή εφαρμογή μιας σειράς νομοθετικών
ρυθμίσεων για τη γεωργική γη, όπως οι νόμοι 3894/2010, 4178/2013 και 4643/2019,
οι οποίοι έχουν επιδεινώσει σε δραματικό βαθμό την κατάσταση οδηγώντας
-μέσω της αλλαγής χρήσης- σε συνεχή συρρίκνωσή της. Στο διάστημα 20002018 υπολογίζεται ειδικότερα ότι «χάθηκαν» 423.000 στρ. γεωργικής γης
λόγω αλλαγής χρήσης (όπως δόμηση, κατασκευή ενεργειακών μονάδων
κ.λπ.) με βάση υπολογισμούς από τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας
Περιβάλλοντος19.

6. ΠΡΟΤAΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚH ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗ ΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΚHΣ ΓHΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΔAΦΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛAΔΑ
Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στη διαχείριση των εδαφών και των γαιών
με μεθόδους και τρόπους που συμβάλουν στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων
της κλιματικής αλλαγής, θεωρούνται απαραίτητα μια σειρά από μέτρα, που
περιλαμβάνονται στο «Ελληνικό Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση
της Ερημοποίησης» το οποίο εκπονήθηκε πριν από 20 χρόνια και δυστυχώς
παραμένει μέχρι σήμερα αναξιοποίητο. Τα μέτρα αυτά εν συντομία αφορούν τα
ακόλουθα:
European Environmental Agency. Land take in Europe.
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/land-take-3/assessment
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Κατ’ αρχάς θα πρέπει η Πολιτεία να προχωρήσει σε σχεδιασμό της χρήσης γαιών
της χώρας. Σήμερα στην Ελλάδα, η μόνη χρήση γης που προστατεύεται νομικά
είναι η δασική, η οποία, παρά τις λανθασμένες ρυθμίσεις σε πολλές περιπτώσεις,
έχει φέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την προστασία της. Κάτι
ανάλογο θα πρέπει να αρχίσει να εφαρμόζεται από την Πολιτεία και για τις
υπόλοιπες γαίες, και ιδιαίτερα τις γεωργικές, οι οποίες αποτελούν το 30% περίπου
της επικράτειας και που, όπως προαναφέρθηκε, πρέπει να προστατεύονται
με βάση το Σύνταγμα της χώρας. Ένας τέτοιος σχεδιασμός θα βάλει μία τάξη
στις χρήσεις της γης, που σήμερα φαίνεται να είναι σε μεγάλο βαθμό άναρχες.
Σημειώνεται ότι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν θεσπισθεί σχέδια
χρήσεων γης20 στο μεγαλύτερο τμήμα τους. Για παράδειγμα το ποσοστό της
έκτασης της χώρας που καλύπτεται από σχέδια χρήσης γης στην Αγγλία
είναι 95%, στη Γαλλία το 50%, στην Ολλανδία 80%, ενώ στην Ελλάδα το
ποσοστό αυτό ανέρχεται μόλις στο 6%21.
Παράλληλα πρέπει να εφαρμόζονται συστηματικά τα παρακάτω μέτρα, για την
προστασία των εδαφών από την υποβάθμιση που προκαλεί η διάβρωση και
αλάτωση:

Τεχνικά μέτρα
Εφαρμογή συστημάτων αειφορικής διαχείρισης του εδάφους και του αρδευτικού
νερού της βλάστησης και του ύδατος (γεωργία συντήρησης).
Λήψη αντιδιαβρωτικών μέτρων σε όλα τα καλλιεργούμενα επικλινή εδάφη
(δημιουργία αναβαθμίδων).
Εφαρμογή εκτεταμένου σχεδίου δασώσεων και αναδασώσεων.
Ανάπτυξη συστημάτων πρόβλεψης-παρακολούθησης της ποιότητας των εδαφών
και γαιών.
Τα μέτρα αυτά πρέπει να συνοδεύονται από καθιέρωση ισχυρών κινήτρων/
αντικινήτρων, για να αποφευχθεί η παρατηρούμενη εγκατάλειψη της
καλλιέργειας των εδαφών στις επικλινείς μικρής παραγωγικότητας γαίες.
20

Oxley et al. 2009. Review of European Planning Systems. University of Leicester. Pp. 70.

Τσάμη, Μ. 2015. Ανάλυση της Πολιτικής των Χρήσεων Γης στον Εξωαστικό Χώρο. Διπλωματική
Εργασία. Παν. Θεσσαλίας. Σελ. 134.
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Θεσμικά-νομικά μέτρα
Η Πολιτεία πρέπει αναθεωρήσει τη στάση της απέναντι στην πολιτική προστασίας
και χρήσης της γης μέσω ενεργειών που περιλαμβάνουν:
Σεβασμό του άρθρου 24 του Συντάγματος και των αποφάσεων του ΣτΕ που
ορίζουν την προστασία της Γης και ιδιαίτερα της Γεωργικής Υψηλής
Παραγωγικότητας.
Εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας που προβλέπει την οριοθέτηση και
αξιολόγηση της Γεωργικής Γης (Ν. 2945/2001).
Κατάργηση του νόμου 4178/2013, άρθρο 37, παρ. 9) που επιτρέπει την αλλαγή
χρήσης γης και ιδιαίτερα της Γης Υψηλής Παραγωγικότητας.
Ορθή εφαρμογή του Ν.4643/2019, η συνεχής παρερμηνεία και καταστρατήγηση
του οποίου, επιτρέπει την επέκταση της αλλαγής χρήσης γης σε απεριόριστη
έκταση.
Τέλος θεωρείται άκρως σημαντικό και επιβεβλημένο να εφαρμόσει η Ελλάδα τις
υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη Σύμβαση του ΟΗΕ για την καταπολέμηση
της ερημοποίησης22 και να συμμετάσχει ενεργά στις διαδικασίες αναθεώρησης
της σύμβασης αυτής και της υλοποίησης των στόχων της Συμφωνίας των
Παρισίων23.
Οι διαδικασίες αυτές του ΟΗΕ που εξελίσσονται την περίοδο αυτή με τη
χώρα μας σχεδόν απούσα, αφορούν στην πραγματοποίηση πολύ σοβαρών
στόχων, όπως η επίτευξη Ουδετερότητας στην Υποβάθμιση της Γης
(Land Degradation Neutrality-LDN) μέχρι το έτος 2030, η δημιουργία του
Ανεξάρτητου Ταμείου Ουδετερότητας Υποβάθμισης της Γης (LDN Fund)
και η Πρωτοβουλία για την Ξηρασία (Drought Initiative)24.

22

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 083 της 19/03/1998 σ. 0003 - 0035

23

https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf

24

https://www.unccd.int/conventioncommittee-review-implementation-conventioncric/cric19-15-19-march-2021-online
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7. ΑΝΤΊ ΕΠΙΛOΓΟΥ
Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης του άρθρου αυτού και πριν από την
ολοκλήρωσή του, μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη έλαβε χώρα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση με το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2021
σχετικά με την προστασία του εδάφους.
Η σχετική εξέλιξη επιβεβαιώνει στο σύνολό τους τα προαναφερθέντα για τη
σημασία των λειτουργιών του εδάφους και τους κινδύνους που εγκυμονεί η
μη ορθή διαχείρισή του. Στο σχετικό κείμενο25 περιγράφεται ειδικότερα με
μεγάλη λεπτομέρεια και σε βάθος η ανυπολόγιστη σημασία του εδάφους
για την ανθρώπινη ζωή και την επιβίωση των οικοσυστημάτων, ο ρόλος
του στη διαχείριση της κλιματικής κρίσης, στη διατήρηση της παγκόσμιας
βιοποικιλότητας και στην αισθητική των ευρωπαϊκών τοπίων καθώς και στην
εξασφάλιση θρεπτικών και ασφαλών τροφίμων. Επίσης, υπογραμμίζεται
ότι λόγω κακής διαχείρισης του εδάφους, των αλλαγών χρήσεων γης, της
εγκατάλειψης, ρύπανσης και σφράγισής του σε συνδυασμό και με άλλους
παράγοντες, εξακολουθεί να υποβαθμίζεται μειώνοντας την ικανότητά του να
επιτελεί θεμελιώδεις λειτουργίες. Το ψήφισμα καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
«να σχεδιάσει ένα κοινό νομικό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ… για την προστασία
και τη βιώσιμη χρήση του εδάφους, το οποίο θα εξετάζει όλες τις μείζονες
απειλές για το έδαφος» περιγράφοντας με λεπτομέρεια τα μέτρα που πρέπει
να θεσπισθούν.
Η εξέλιξη αυτή αποτελεί τομή στα ζητήματα της αντιμετώπισης της κλιματικής
αλλαγής, δημιουργώντας πεδίο ανάπτυξης δράσεων σε όλα τα επίπεδα εκ
μέρους της κοινωνίας και ιδιαίτερα των ασχολούμενων με τη γεωργία που έχει
ως πυλώνες το έδαφος και το νερό.

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2021 σχετικά με την προστασία
του εδάφους (2021/2548(RSP)
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