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Απηόρζνλα - Αιιόρζνλα παζνγόλα

 Η εηζαγσγή αιιόρζνλσλ θπηώλ, δώσλ θαη κηθξννξγαληζκώλ 
έρεη δεκηνπξγήζεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζε αξθεηά από ηα 
δαζηθά νηθνζπζηήκαηα ηνπ πιαλήηε.

 Ιδηαίηεξα θαηαζηξεπηηθά έρνπλ απνδεηρζεί ηα παζνγόλα θαη 
ηα βιαπηηθά έληνκα πνπ πξνέξρνληαη από δηαθνξεηηθέο 
επείξνπο θαη έρνπλ εηζβάιεη ζηα δάζε.

 Απηό ζπκβαίλεη επεηδή ηα απηόρζνλα είδε θπηώλ δελ είραλ 
ηελ επθαηξία λα αλαπηύμνπλ αλεθηηθόηεηα ζηνπο βιαπηηθνύο 
νξγαληζκνύο κέζα από ηηο δηαδηθαζίεο ηεο εμέιημεο.

 Έλαο άιινο ζεκαληηθόο παξάγνληαο είλαη ε απνπζία ησλ 
θπζηθώλ ερζξώλ ησλ βιαπηηθώλ νξγαληζκώλ, νη νπνίνη 
πεξηόξηδαλ ηνπο πιεζπζκνύο ηνπο ζηα θπζηθά ηνπο 
πεξηβάιινληα.



Αιιόρζνλα παζνγόλα

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 20νπ αηώλα, νξηζκέλεο αζζέλεηεο 

πνπ πξνθαινύληαη από αιιόρζνλα εηζβάιινληα είδε 

παζνγόλσλ κπθήησλ, είραλ ηεξάζηηεο επηπηώζεηο ζε 

δαζηθά νηθνζπζηήκαηα αξθεηώλ πεξηνρώλ ηνπ πιαλήηε.



Η αζζέλεηα ηνπ έιθνπο ηεο θαζηαληάο

Ο κύθεηαο Cryphonectria parasitica ζεσξείηαη 

ηζαγελέο είδνο ηεο Αλαηνιηθήο Αζίαο θαη εηζήρζε 

ζηε Βόξεην Ακεξηθή ζην ηέινο ηνπ 19νπ αηώλα από 

ηελ Ιαπσλία.



Η αζζέλεηα ηνπ έιθνπο ηεο θαζηαληάο

• Από ην 1904 κέρξη ην 1950 ην παζνγόλν θπξηνιεθηηθά 

αθάληζε ην απηόρζνλν είδνο θαζηαληάο ηεο Β. Ακεξηθήο 

Castanea dentata ζε όιε ηε θπζηθή ηνπ εμάπισζε.

• Μόλν ζηελ Πνιηηεία ηνπ Connecticut θαηαζηξάθεθαλ 

πεξίπνπ 130 εθαηνκκύξηα δέλδξα.



Η αζζέλεηα κεηέηξεςε έλα θπξίαξρν δαζηθό είδνο 

δέλδξν ζε ζάκλν. 



Ακεξηθαληθή θαζηαληά



Οιιαλδηθή αζζέλεηα ηεο θηειηάο

Γύν παλδεκίεο ηεο νιιαλδηθήο αζζέλεηαο (γξαθίσζεο) 

ηεο θηειηάο ζεκεηώζεθαλ ζηελ Δπξώπε, ζηε Β. 

Ακεξηθή θαη ζηε Ννηηνδπηηθή Αζία ηνλ 20ν αηώλα, 

από κύθεηεο ηνπ γέλνπο Ophiostoma.

ηελ Δπξώπε έρνπλ θαηαζηξαθεί από ηελ αζζέλεηα ηα 

πεξηζζόηεξα από ηα δέλδξα θηειηάο (Ulmus spp.) πνπ 

ππήξραλ.



Οιιαλδηθή αζζέλεηα ηεο θηειηάο

Μόλν ζηε Μ. Βξεηαλία ππνινγίδεηαη όηη 

λεθξώζεθαλ 30-50 εθαηνκκύξηα δέλδξα.

ηε Β. Ακεξηθή, όπνπ νη θαηαζηξεπηηθέο ζπλέπεηεο 

ηεο αζζέλεηαο ήηαλ κεγαιύηεξεο, λεθξώζεθαλ 

εθαηνληάδεο εθαηνκκύξηα δέλδξσλ θηειηάο.



Οιιαλδηθή αζζέλεηα ηεο θηειηάο



Οιιαλδηθή αζζέλεηα ηεο θηειηάο



Οιιαλδηθή αζζέλεηα ηεο θηειηάο

ζηελ Ειιάδα

ηελ Διιάδα, ε παξνπζία ηεο αζζέλεηαο ήηαλ 

γλσζηή από ηε δεθαεηία ηνπ 1960.

Έρεη εμαπισζεί ζε νιόθιεξε ηε ρώξα, αθαλίδνληαο 

θπξηνιεθηηθά ηα δέλδξα θηειηάο ζε θπζηθή 

εμάπισζε θαη απηά πνπ είραλ ρξεζηκνπνηεζεί σο 

θαιισπηζηηθά.



Phytophthora ramorum

Σν είδνο Phytophthora ramorum, πξνζβάιιεη εθαηνληάδεο 

μεληζηέο.



Phytophthora ramorum

Έρεη θαηαζηξέςεη εθαηνκκύξηα δέλδξσλ Notholithocarpus

densiflorus θαη Larix kaempferi ζε ΗΠΑ θαη Βξεηαλία 

αληίζηνηρα.

.
Notholithocarpus densiflorus

Larix kaempferi



Phytophthora ramorum ζηελ Ειιάδα

Το παθογόνο έτει ενηοπιζηεί ζε θσηώρια ζε αρκεηές περιοτές

ηης τώρας (Δράμα, Φθιώηιδα, Πήλιο, Αηηική).



Μεηαρξωκαηηθό έιθνο ηνπ πιαηάλνπ

Παζνγόλνο κύθεηαο:

Ceratocystis platani

Ο κύθεηαο πξνζβάιιεη κόλν πιαηάληα

Η αζζέλεηα είλαη ζαλαηεθόξνο

Σν παζνγόλν πξνζβάιιεη θαη λεθξώλεη δέλδξα 

νηνπδήπνηε κεγέζνπο θαη ειηθίαο.



Εηζβνιή ηνπ παζνγόλνπ ζηελ Επξώπε

 O C. platani πξνέξρεηαη από ηελ Ακεξηθή, όπνπ 
θαηαγξάθεθε γηα πξώηε θνξά ην 1935.

 ηελ Δπξώπε ην παζνγόλν πηζαλνινγείηαη όηη 
εηζήρζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ B΄ Παγθνζκίνπ 
Πνιέκνπ, κε θηβώηηα από μύιν πιαηάλνπ.



Εηζβνιή ηνπ παζνγόλνπ ζηελ Επξώπε

1944



Λεωθόξνο Carlo III, Caserta  1944



Λεωθόξνο Carlo III, Caserta  1973



Εηζβνιή ηνπ παζνγόλνπ ζηελ Επξώπε

Σν παζνγόλν εηζήρζε ζηελ Ιηαιία θαη ζηε Γαιιία 

ην 1944-45 από ηηο ΗΠΑ, σζηόζν, ε αζζέλεηα 

δηαγλώζηεθε γηα πξώηε θνξά ην 1972.

ηελ Δπξώπε, ε αζζέλεηα έρεη επίζεο δηαπηζησζεί 

ζηελ Διβεηία, ζηελ Διιάδα, ζηελ Αιβαλία θαη ζηελ 

Δπξσπατθή Σνπξθία. 



Η επέθηαζε ηνπ παζνγόλνπ ζηελ Ειιάδα

ηελ Διιάδα αξρηθά ε αζζέλεηα βξέζεθε ζηελ Π.Δ. 

Μεζζελίαο ην θζηλόπσξν ηνπ 2003.

Μέζα ζε κία δεθαεηία επεθηάζεθε ζρεδόλ ζε 

νιόθιεξε ηελ Πεινπόλλεζν.

ηελ Ήπεηξν ν C. platani θαηαγξάθεθε γηα πξώηε 

θνξά ην 2010.

Σν 2011 ε αζζέλεηα βξέζεθε θαη ζηε Θεζζαιία.

ηε ηεξεά Διιάδα, ην παζνγόλν εληνπίζηεθε ην 

2015 ζε θπηώξην ηεο Φζηώηηδαο, θαη ην 2016  ζηελ 

Αηησιναθαξλαλία. Σν 2017 ν C. platani βξέζεθε 

ζηηο Π.Δ. Φσθίδαο, Δπξπηαλίαο θαη Δύβνηαο.



2007



2016



2018



Μεηαρξωκαηηθό έιθνο ηνπ πιαηάλνπ

Δάλ έλα δέλδξν πξνζβιεζεί από ηελ αζζέλεηα είλαη 

θαηαδηθαζκέλν, γηαηί δελ ππάξρεη ηξόπνο «ίαζεο». 

ηελ Διιάδα ην παζνγόλν έρεη λεθξώζεη αθόκα θαη 

ππεξαησλόβηα πιαηάληα κε νγθώδεηο δηαζηάζεηο.

Ωζηόζν, ε αζζέλεηα                                                        

ΜΠΟΡΔΙ  ΝΑ  ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΣΔΙ!







Σπκπηώκαηα



Σπκπηώκαηα



Καξπνθνξίεο ηνπ κύθεηα

Πεξηζήθηα Αζθνζπόξηα



Καξπνθνξίεο ηνπ κύθεηα





Μνιπζκέλα εξγαιεία

Δηάδνζε ηνπ παζνγόλνπ

 πρλόο ηξόπνο δηαζπνξάο ηνπ παζνγόλνπ είλαη κε
εξγαιεία, (πξηόληα, αιπζνπξίνλα, ηζεθνύξηα
θ.ιπ.), πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε
πξνζβεβιεκέλα δέλδξα θαη ζηε ζπλέρεηα ζε πγηή.



Μεηάδνζε κε κνιπζκέλα εξγαιεία



Δπέθηαζε ηεο πξνζβνιήο



 

ε θάζε λέα εζηία ην παζνγόλν δηαδίδεηαη κε αλαζηνκώζεηο

(ζπλελώζεηο) κεηαμύ ησλ ξηδώλ γεηηνληθώλ δέλδξσλ.





Αλαζηνκώζεηο ξηδώλ



Γίθηπα ΓΔΗ



Γίθηπα ΓΔΗ Γξαβηά 



Γίθηπα ΓΔΗ, Δύβνηα



Γίθηπα ΓΔΗ Αραΐα 



Δηάδνζε ηεο αζζέλεηαο

Δθζθαπηηθά κεραλήκαηα

 Έλαο από ηνπο πιένλ ζπρλνύο ηξόπνπο δηάδνζε ηνπ

παζνγόλνπ είλαη κε κεραλήκαηα εθζθαθήο, πνπ

ρξεζηκνπνηνύληαη ζε πεξηνρέο κε πξνζβνιέο.



Πιεγώζεηο ξηδώλ



Γηάδνζε κε εθζθαπηηθά κεραλήκαηα
(Πελεηόο, Π.Δ. Σξηθάισλ)



Γηάδνζε κε εθζθαπηηθά κεραλήκαηα
(Πελεηόο, Π.Δ. Σξηθάισλ)



Κηλδπλεύνπλ ηα πιαηάληα ζηα Τέκπε;



Δύβνηα, πξηλ ηελ πιεκκύξα!
(πνηακόο Κεξέαο)



Δύβνηα, πξηλ ηελ πιεκκύξα!



Δύβνηα, κεηά ηελ πιεκκύξα!

(πνηακόο Κεξέαο)



Δύβνηα, κεηά ηελ πιεκκύξα!



Δύβνηα, κεηά ηελ πιεκκύξα!



Δύβνηα, κεηά ηελ πιεκκύξα!



Δύβνηα, κεηά ηελ πιεκκύξα!



Καιακάο 2010 - > 2012



Καιακάο, Ήπεηξνο  2010 - > 2014

201020122014



Καιακάο, Ήπεηξνο  2012-2017

20122014



Η αζζέλεηα ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο

 Πξνζβνιέο ηνπ C. platani έρνπλ επίζεο θαηαγξαθεί
ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, πάξθα θαη ρώξνπο
αλαςπρήο.









Πιαηαληώηηζζα Αραΐαο 



Πιαηαληώηηζζα Αραΐαο 



Πιαηαληώηηζζα Αραΐαο 



Πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ηεο αζζέλεηαο

Βαζηθνί ζηόρνη ζηε δηαρείξηζε ηεο αζζέλεηαο είλαη:

 1. Σα πξνιεπηηθά κέηξα γηα ηελ απνθπγή
δηάδνζεο ηεο αζζέλεηαο ζε λέεο πεξηνρέο.

 2. Η πξνζπάζεηα εθξίδσζήο ηνπ παζνγόλνπ ζε
πεξηνρέο πνπ εκθαλίδεηαη.

 3. Ο πεξηνξηζκόο ηεο επέθηαζεο ηνπ παζνγόλνπ,
όηαλ δελ είλαη δπλαηή ε εθξίδσζή ηνπ.

 4. Η πξνζηαζία πνιύηηκσλ δέλδξσλ «Μλεκείσλ
ηεο Φύζεο».



Ελεκέξωζε

Η άγλνηα ζθνηώλεη!



Ελεκέξωζε

 Η ελεκέξσζε γηα ηνλ θίλδπλν δηάδνζεο ηεο αζζέλεηαο 

ζε πεξηνρέο πνπ ππάξρνπλ πξνζβνιέο, αιιά θαη εθεί πνπ 

δελ ππάξρνπλ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζε κεγάιν βαζκό 

ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο αζζέλεηαο.

 εκαληηθή είλαη ε ελεκέξσζε ππεξεζηώλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε δεκόζηα έξγα, ΟΣΑ, νξγαληζκώλ ηνπ 

επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα (ΓΔΗ, ΟΣΔ θ.ιπ.) θαη 

πνιηηώλ. 

 Δπίζεο, ελεκέξσζε εξγνιεπηώλ δεκνζίσλ έξγσλ.



Ελεκέξωζε
Ναύπαθηνο, 2017



Ελεκέξωζε
Δύβνηα, 2018



Ελεκέξωζε
Δύβνηα, 2018



Πξνζηαζία ζεκαληηθώλ δέλδξωλ 

 Δίλαη απαξαίηεην λα δνζεί έκθαζε ζηελ
πξνζηαζία ζεκαληηθώλ θπζηθώλ νηθνζπζηεκάησλ
πιαηάλνπ θαζώο θαη δέλδξσλ πιαηάλνπ πνπ έρνπλ
θεξπρζεί «Μλεκεία ηεο Φύζεο».



Πξνζηαζία ζεκαληηθώλ δέλδξωλ 



Πξνζηαζία ζεκαληηθώλ δέλδξωλ 



Απνιύκαλζε εξγαιείωλ κεραλεκάηωλ

Ο ζπλεζέζηεξνο ηξόπνο δηαζπνξάο ηνπ
Ceratocystis platani είλαη κε κεραλήκαηα
εθζθαθήο θαη πάζεο θύζεσο εξγαιεία.

Οη κνιύλζεηο κπνξνύλ λα απνθεπρζνύλ κε θαιό
θαζαξηζκό θαη θαηάιιειε απνιύκαλζε ησλ
εξγαιείσλ θαη ησλ κεραλεκάησλ.



Απνιύκαλζε αιπζνπξίνλνπ

Καιόο θαζαξηζκόο από ην πξηνλίδη.



Απνιύκαλζε αιπζνπξίνλνπ

Υξεζηκνπνηνύκε κόλν θαζαξά εξγαιεία πνπ έρνπλ 
απνιπκαλζεί



Πξνζνρή ζηελ θιάδεπζε!



Πξνζνρή ζηελ θιάδεπζε!



Απνθπγή έξγωλ εθζθαθήο



Πιύζηκν-απνιύκαλζε νρεκάηωλ



Πιύζηκν-απνιύκαλζε νρεκάηωλ

Καιό πιύζηκν από ρώκαηα θαη ππνιείκκαηα μύινπ 
θαη ζηε ζπλέρεηα απνιύκαλζε



Απνιύκαλζε κεραλεκάηωλ εθζθαθήο



Αμηνιόγεζε κπθεηνθηόλωλ

 ηα πιαίζηα ηνπ εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο

αμηνινγήζεθαλ ζθεπάζκαηα ηεηαξηνηαγώλ αιάησλ

ηνπ ακκσλίνπ, ηα νπνία έρνπλ έγθξηζε από ηνλ ΔΟΦ

σο απνιπκαληηθά θαη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ

γηα ηελ απνιύκαλζε εξγαιείσλ θαη κεραλεκάησλ.

 Δπηπιένλ, αμηνινγήζεθαλ 15 κπθεηνθηόλα in vitro,

από ηα νπνία ηα 4 έδεημαλ ζεκαληηθή δξάζε θαηά

ηνπ κύθεηα Ceratocystis platani.

 Απηά ζα κπνξνύζαλ λα αμηνπνηεζνύλ σο

απνιπκαληηθέο νπζίεο ή λα εθαξκνζηνύλ κε

ελδναγγεηαθή έγρπζε γηα ηελ πξνζηαζία πγηώλ

θπηώλ πνπ γεηηληάδνπλ κε πξνζβεβιεκέλα.



Πεηξάκαηα κε κπθεηνθηόλα
Ωζηόζν, ηα κέρξη ζήκεξα απνηειέζκαηα κε ελδναγγεηαθή

έγρπζε δελ έρνπλ δώζεη πνιύ ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα.



Πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ηεο αζζέλεηαο

 ε αξθεηέο πεξηνρέο ε αζζέλεηα έρεη ιάβεη
επηδεκηθέο δηαζηάζεηο, κε ρηιηάδεο λεθξά δέλδξα
θαη ε αληηκεηώπηζή ηεο είλαη ζρεδόλ αδύλαηε.

Ωζηόζν, όηαλ γίλεη έγθαηξε δηάγλσζε, ζε κηθξέο
εζηίεο πξνζβνιήο, είλαη δπλαηή ε ιήςε κέηξσλ γηα
ηελ εθξίδσζε ή ηνλ πεξηνξηζκό ηεο εμάπισζεο ηνπ
παζνγόλνπ.

 ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο αμηνινγήζεθε ε
ρξήζε δηδαληνθηόλσλ ζηελ εθξίδσζε ηεο αζζέλεηαο.



Φξεζηκνπνίεζε δηδαληνθηόλωλ



Φξεζηκνπνίεζε δηδαληνθηόλωλ

 



Εθαξκνγή δηδαληνθηόλνπ

Γηάλνημε νπώλ πεξηθεξεηαθά ζηνλ θνξκό ησλ πγηώλ
δέλδξσλ πιαηάλνπ θαη έγρπζε glyphosate.



Εθαξκνγή δηδαληνθηόλνπ



Εθαξκνγή δηδαληνθηόλνπ



Εθαξκνγή δηδαληνθηόλνπ
(Γξαβηά)



Εθαξκνγή δηδαληνθηόλνπ
(Γξαβηά)



Εθαξκνγή δηδαληνθηόλνπ
(Γξαβηά)



Εθαξκνγή δηδαληνθηόλνπ
(Γξαβηά)



Εθαξκνγή δηδαληνθηόλνπ



Καηαζηξνθή πξνζβεβιεκέλωλ δέλδξωλ



Καηαζηξνθή κε θαύζε



Καηαζηξνθή κε θαύζε



Υινηνκηθέο εξγαζίεο, Εύβνηα



Υινηνκηθέο εξγαζίεο, Εύβνηα



Υινηνκηθέο εξγαζίεο, Κνξηλζία



Υινηνκηθέο εξγαζίεο



Υινηνκηθέο εξγαζίεο



Υινηνκηθέο εξγαζίεο



Εθαξκνγή δηδαληνθηόλνπ, Μνπδάθη, 2011



Εθαξκνγή δηδαληνθηόλνπ Καιακπάθα 2012



Καιακπάθα 2018



Πεξηνρή Φαξθαδόλαο, Τξηθάιωλ 2014



Αηηωιναθαξλαλία 2016



Αηηωιναθαξλαλία 2016



Πιαηαλνδάζνο Σπεξρεηνύ Ννέκβξηνο 2018

?



Πξνιεπηηθή πινηνκία &ρξήζε δηδαληνθηόλωλ



Πξνιεπηηθή πινηνκία &ρξήζε δηδαληνθηόλωλ



Πξνιεπηηθή πινηνκία &ρξήζε δηδαληνθηόλωλ



Σπκπεξάζκαηα

 Η αζζέλεηα ηνπ κεηαρξσκαηηθνύ έιθνπο ηνπ

πιαηάλνπ έρεη πάξεη επηδεκηθέο δηαζηάζεηο ζε

πνιιέο πεξηνρέο ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη ηεο Ηπείξνπ

θαη ηειεπηαία έρεη επεθηαζεί ζηε ηεξεά Διιάδα

θαη ζηε Θεζζαιία.

 Ωζηόζν, ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο πνπ έγηλε έγθαηξε

δηάγλσζε ε αζζέλεηα αληηκεησπίζηεθε κε επηηπρία.

 Πξνιεπηηθά κέηξα κπνξνύλ λα απνηξέςνπλ ηελ

επέθηαζε ηνπ παζνγόλνπ ζε λέεο πεξηνρέο.

 Η εθαξκνγή δηδαληνθηόλσλ κπνξεί λα εθξηδώζεη ηελ

αζζέλεηα ζε κία λέα πεξηνρή ή, ηνπιάρηζηνλ, λα

πεξηνξίζεη ηελ επέθηαζή ηεο.



Σπκπεξάζκαηα

 Υηιηάδεο δέλδξσλ πιαηάλνπ έρνπλ ήδε λεθξσζεί

από ηελ αζζέλεηα ζηηο πξνζβεβιεκέλεο πεξηνρέο ηεο

ρώξαο.

 Δάλ δελ ιεθζνύλ δξαζηηθά κέηξα αληηκεηώπηζεο, ηα

λεθξά δέλδξα πιαηάλνπ ζηελ Διιάδα ζα

αξηζκνύληαη ζε εθαηνκκύξηα ζε κεξηθέο δεθαεηίεο.

 Μηα νηθνινγηθή θαηαζηξνθή βξίζθεηαη ζε εμέιημε

ζηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα πιαηάλνπ ηεο Διιάδαο.



Γεληθό Σπκπέξαζκα

 Ο θαιύηεξνο ζύκκαρνο ηεο αζζέλεηαο είλαη ε

ΑΓΡΑΝΔΙΑ Τπεξεζηώλ θαη πνιηηώλ.



Ιζηνζειίδα
http://www.fria.gr/platanos/


