ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΑ ∆ΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕ
Υπηρεσίες οικοσυστημάτων: άμεση και έμμεση συμβολή
των οικοσυστημάτων στην ανθρώπινη ευημερία.

Τα δάση καλύπτουν το 40% της ευρωπαϊκής επικράτειας και παρέχουν πλήθος
υπηρεσιών οικοσυστήματος που συμβάλλουν στο υγιές περιβάλλον και την ανθρώπινη
ευημερία.
Η ΕΕ καταλαμβάνει περίπου το 5% των δασών του πλανήτη, από τα οποία το 60% είναι
ιδιόκτητο. Τα τελευταία 60 χρόνια τα ευρωπαϊκά δάση επεκτείνονται συνεχώς και
καλύπτουν πλέον περίπου 160 εκατομμύρια εκτάρια.
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∆ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Τα δασικά οικοσυστήματα υποστηρίζουν τη βιοποικιλότητα, την οικονομική και
πολιτιστική δραστηριότητα και την ανθρώπινη υγεία. Παρέχουν οικοτόπους για πολλά
είδη που προστατεύονται από τη νομοθεσία της ΕΕ και περίπου το ένα τέταρτο των
ίδιων ευρωπαϊκών δασών προστατεύονται ως μέρος του δικτύου Natura 2000.
Η βιοποικιλότητα αυτή, με τη μορφή της γενετικής ποικιλομορφίας και του πλούτου
των ειδών, επιτρέπει στα δάση να πραγματοποιούν οικολογικές διεργασίες,
δημιουργώντας τα υλικά και τις φυσικές δομές που είναι πολύτιμες τον άνθρωπο.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ∆ΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕ
Κύκλος θρεπτικών ουσιών:
Τα δάση ανακυκλώνουν οργανική
ύλη και επιστρέφουν θρεπτικά
συστατικά στο έδαφος.
Καθαρός αέρας:
Τα δέντρα παγιδεύουν και
απομακρύνουν τη ρύπανση των
λεπτών σωματιδίων από τον αέρα.

Υλικά:
Το ξύλο αποτελεί πολύτιμο
υλικό με πολλές χρήσεις.

Κύκλος του νερού:
Τα δάση φιλτράρουν και
ρυθμίζουν τη ροή του νερού,
αποτρέποντας τις
πλημμύρες και τη διάβρωση
του εδάφους.

Ορυκτά Καύσιμα:
Η ξυλώδης βιομάζα
αντιπροσωπεύει το 5,6%
της ανανεώσιμης
ενέργειας της ΕΕ.
Πολιτισμός:
Τα δάση έχουν βαθιά
ριζωμένη πολιτιστική και
καλλιτεχνική αξία.

Απομόνωση άνθρακα:
Τα δάση της ΕΕ εξαλείφουν
ετησίως 430 εκατομμύρια
τόνους CO2 από την
ατμόσφαιρα.

Τουρισμός:
Τα δάση προσφέρουν ευκαιρίες
αναψυχής και τουρισμού,
υποστηρίζοντας τις τοπικές οικονομίες.

Ρύθμιση του κλίματος:
Η αναπνοή και η ηλιακή
αντανάκλαση από τα δάση
δροσίζει τον αέρα.

ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ∆ΑΣΩΝ
Η αειφoρική διαχείριση των δασών είναι ζωτικής σημασίας, προκειμένου να
εξασφαλιστεί ότι τα δάση θα συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο
οικοσύστημα, διατηρώντας ταυτόχρονα την αντοχή σε απειλές, όπως οι δασικές
πυρκαγιές και τα παράσιτα.
Τα μέτρα για την προστασία των δασών που υποστηρίζουν τους στόχους της δασικής
στρατηγικής της ΕΕ - προστασία της βιοποικιλότητας και του περιβάλλοντος, στήριξη
των δασοκομικών βιομηχανιών και μετρίαση της κλιματικής αλλαγής - μπορούν να
χρηματοδοτηθούν από την Κοινή Αγροτική Πολιτική στο πλαίσιο προγραμμάτων
αγροτικής ανάπτυξης.

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ∆ΑΣΙΚΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
Το 2017 ήταν ένα ιδιαίτερα κρίσιμο έτος αναφορικά με τις πυρκαγιές. Η ΕΕ έχασε
σχεδόν ένα εκατομμύριο εκτάρια δασών σε πυρκαγιές, σχεδόν το διπλάσιο του ετήσιου
μέσου όρου.

Πορτογαλία
500.000 εκτάρια

Ιταλία
140.000 εκτάρια

Ισπανία
130.000 εκτάρια

Για την περίοδο 2014-2020 προβλέπονται περίπου 1,7 δις ευρώ σε δημόσιες δαπάνες για
προληπτικές δράσεις και 700 εκατ. ευρώ για αποκατάσταση.

Πηγές: Forest Europe, CEPF, Eurostat,
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Συγχρηματοδοτούμενη δράση από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

