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ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΣΕ ΠΕΡΑΜΑ, ΛΟΓΓΑΔΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΗ

Στην απομάκρυνση ενός νεκρού πλατάνου στην παραλίμνιο περιοχή των Ιωαννίνων
προχώρησε το πρωί της Παρασκευής το τμήμα Πρασίνου του Δήμου Ιωαννιτών, τόσο για
λόγους επικινδυνότητας όσο και για να εξεταστεί η πιθανότητα προσβολής του από τη νόσο
των πλατάνων.

Για το λόγο αυτό άλλωστε βρέθηκε στα Γιάννενα ο Δρ δασολόγος - φυτοπαθολόγος
Παναγιώτης Τσόπελας, τακτικός ερευνητής του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών
Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων.

Ο κ. Τσόπελας επέβλεψε τη διαδικασία απομάκρυνσης του δέντρου ενώ συνέλεξε και
δείγματα προκείμενου να εξεταστούν για τη νόσο των πλατάνων.

Εντούτοις όμως, από μια πρώτη ματιά ο κ. Τσόπελας, ήταν καθησυχαστικός καθώς δεν
διέκρινε σημάδια της νόσου στο νεκρό δέντρο αποδίδοντας τη νέκρωση του σε αβιωτικούς

1/3

Η νόσος των πλατάνων μας χτυπά την πόρτα
Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Παρασκευή, 21 Σεπτέμβριος 2018 09:30 -

παράγοντες.

Παρόλα αυτά επέστησε την προσοχή στους υπεύθυνους του Δήμου Ιωαννίτων καθώς
κρούσματα της νόσου έχουν εντοπιστεί ήδη σε Πέραμα, Λογγάδες και Ανατολή.

«Καθώς τα προσβεβλημένα δένδρα δε δύνανται να ιαθούν, καλούμαστε να δράσουμε για να
προστατεύσουμε τα υγιή αποφεύγοντας παρεμβάσεις στα δέντρα (κλαδέματα, αμμοληψίες
κ.λπ.) και απολυμαίνοντας τα εργαλεία. Τα μολυσμένα δένδρα πρέπει να νεκρώνονται και
να καταστρέφονται. Είναι καλό, τέλος, να υποσημειώσουμε ότι τα εν λόγω ξύλα είναι
ακατάλληλα για καύση, αφού ακόμα και έτσι ο μύκητας μεταδίδεται», σημείωσε ο κ.
Τσόπελας.

Μεγάλο πρόβλημα

Ο μικροσκοπικός μύκητας ceratocystis platani συνεχίζει το καταστρεπτικό του έργο, που
ξεκίνησε το 2003. «Αυτή τη στιγμή χιλιάδες πλατάνια έχουν νεκρωθεί σε Πελοπόννησο,
Ηπειρο και Θεσσαλία από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου»
επισημαίνει με ανησυχία ο δρ δασολόγος - φυτοπαθολόγος Παναγιώτης Τσόπελας,
τακτικός ερευνητής του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και
Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων. «Πριν από 9 χρόνια εμφανίστηκε το πρόβλημα στη
Μεσσηνία, αλλά καθώς δεν ελήφθησαν τα δέοντα μέτρα, αυτό εξαπλώθηκε». Σε επιστολή
προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας οι επιστήμονες κάνουν
έκκληση για άμεσα μέτρα αντιμετώπισης.

Ο εν λόγω μύκητας συνδέεται, άλλωστε, άρρηκτα με την ανθρωπογενή δραστηριότητα.
Εφθασε στην Ευρώπη από τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Τα
πολεμοφόδια που στάλθηκαν σε Γαλλία και Ιταλία, συσκευασμένα μέσα σε ξύλινα κιβώτια,
λειτούργησαν ως «Δούρειος Ιππος» για τη μεταφορά της ασθένειας στη Γηραιά Ηπειρο.
Εκτοτε πλατάνια νεκρώνονταν στις δύο ευρωπαϊκές χώρες, χωρίς να αντιλαμβάνεται
κανείς την αιτία. Φημολογείται, μάλιστα, ότι κατά την υπογραφή της περίφημης Συμφωνίας
της Καζέρτα, στο ομώνυμο παλάτι, οι συμβεβλημένοι αναρωτιούνταν γιατί στον
περιβάλλοντα χώρο πλάτανοι 200 ετών είχαν «μαραζώσει». Η διάγνωση έγινε μόλις το
1973, ενώ στη χώρα μας η ασθένεια υπολογίζεται ότι έφθασε πολύ αργότερα μέσω
εισαγωγών δένδρων από την Ιταλία.
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Πώς προσβάλλονται

Οπως εξηγεί ο κ. Τσόπελας, «η ασθένεια είναι θανατηφόρος και η κατάσταση είναι μη
αναστρέψιμη για τα δένδρα που έχουν προσβληθεί από το παθογόνο». Στο πρώτο στάδιο τα
προσβεβλημένα πλατάνια εμφανίζουν μειωμένη βλάστηση, μικροφυλλία ή/και χλώρωση
(κιτρίνισμα) των φύλλων. Στα μεγάλα δένδρα παρατηρούνται νεκρά κλαδιά συνήθως στη
μία πλευρά του δένδρου, ενώ στη συνέχεια η προσβολή επεκτείνεται και στα υπόλοιπα
κλαδιά. Τα πιο μικρά δένδρα νεκρώνονται ολοσχερώς μέσα σε μια βλαστική περίοδο. «Ο
μύκητας εισβάλλει στο δέντρο από πληγές στα κλαδιά, τον κορμό ή στις ρίζες» εξηγεί ο δρ
Τσόπελας. Η ασθένεια μεταδίδεται από μολυσμένα εργαλεία και εκσκαπτικά μηχανήματα,
αλλά και αναστομώσεις των ριζών.
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