
Η Ροδόπη αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα, από
οικολογική άποψη, ορεινά συµπλέγµατα της Ελλάδας. Η
οροσειρά της Κεντρικής Ροδόπης είναι το  σταυροδρόµι
της βλάστησης βορά και νότου. Χαρακτηριστικό είναι ότι
σε µια µικρή σχετικά έκταση συναντά κανείς  όλες τις
ζώνες βλάστησης της Ευρώπης: από τη ζώνη των
αείφυλλων και πλατύφυλλων, της µεσογειακής ζώνης  µέχρι
τη µεσο-ευρωπαϊκή και σκανδιναβική ζώνη βλάστησης των
ψυχρόβιων κωνοφόρων και πλατύφυλλων, όπως τα δάση
σηµύδας και ερυθρελάτης. Το γεγονός ότι η περιοχή της
Ροδόπης δεν "πάγωσε" κατά την περίοδο των παγετώνων
(Πλειστόκαινο), την καθιστά ένα βοτανικό παράδεισο
ποικιλότητας ειδών εφόσον πολλά είδη βρήκαν καταφύγιο
στην περιοχή ενώ όλη η υπόλοιπη ευρωπαϊκή ήπειρος ήταν
κάτω από τους πάγους. Σχεδόν το 60% των ειδών της
χλωρίδας της Ευρώπης απαντάται στη Ροδόπη που
αποτελεί καταφύγιο για 211 σπάνια ή απειλούµενα είδη.
∆εκαπέντε από αυτά είναι αποµεινάρια της εποχής των
παγετώνων και 50 ενδηµικά της Ροδόπης.
Η περιοχή της ορεινή Ροδόπης είναι επίσης µια γέφυρα
που ενώνει ανθρώπους διαφορετικής καταγωγής και
κουλτούρας. Το ορεινό τόξο της απλώνεται από τα
ελληνοβουλγαρικά σύνορα µέχρι τον ποταµό Νέστο και
µοιράζεται ανάµεσα στους νοµούς ∆ράµας και Ξάνθης, ενώ
το µεγαλύτερο µέρος της οροσειράς ανήκει στη
Βουλγαρία. Η συνολική της έκταση προσεγγίζει τα
2.000.000 στρ και κατά 84% καλύπτεται από πυκνά δάση.
Το κλίµα, η φυσιογραφία, η γεωλογική σύνθεση η παρουσία
αλλά και η απουσία του ανθρώπου, διαµόρφωσαν στην Κ.
Ροδόπη ένα πολυποίκιλο  µωσαϊκό οικοσυστηµάτων.
Η εγκατάλειψη των οικισµών και της νοµαδικής
κτηνοτροφίας (πάνω από 180.000 αιγοπρόβατα) στα µέσα

του προηγούµενου αιώνα, άφησε  τη φύση ανεµπόδιστη
στο έργο της , µε  αποτέλεσµα µια  άνευ προηγουµένου
δασική αναγέννηση. Η ψηλότερη κορυφή της Κ. Ροδόπης
στα 1.953µ, βρίσκεται στο Παρθένο ∆άσος του Φρακτού.
Στη Ροδόπη συναντάµε τα πιο σηµαντικά δασοπονικά είδη
της Ελλάδας. Τα εκτεταµένα δάση της εµφανίζουν τα
χαρακτηριστικά των ολοκληρωµένων, υγιών και σταθερών
οικοσυστηµάτων και φιλοξενούν πλούσια πανίδα και
χλωρίδα.
Αυτός ο παράδεισος, όµως, δεν είναι απόλυτα
εξασφαλισµένος.
Η, εδώ και δεκαετίες, αποµόνωση και αποδιοργάνωση της
∆ασικής Υπηρεσίας, σε συνδυασµό µε την µονοσήµαντη
προσέγγιση του δάσους για παραγωγή ξυλείας και µόνον,
θέτει σε κίνδυνο τους φυσικούς πόρους της περιοχής.
Παράλληλα ο µη συστηµατικός έλεγχος της αλιείας και του
κυνηγιού  και γενικά όλων των ανθρώπινων
δραστηριοτήτων αφήνει τα βουνά της Ροδόπης έκθετα
στις βουλές… των ανθρώπων

Φυσιογνωµία και φυσικό περιβάλλον 
της Κ. Ροδόπης

ΚΚλλίίµµαα::
∆ριµείς χειµώνες, µεγάλο ετήσιο ύψος βροχοπτώσεων και
απόλυτες θερµοκρασίες που κυµαίνονται από -18,5οC, η
ελάχιστη, µέχρι +38oC, η µέγιστη, χαρακτηρίζουν το κλίµα
της Κ. Ροδόπης. Το µέσο ετήσιο ύψος βροχής φθάνει τα
694mm και η µέση θερµοκρασία είναι 11,4o C. Ιδιαίτερα
έντονες βροχοπτώσεις παρατηρούνται στη Χαϊντού, σε
υψόµετρο 1240µ, µε µέσο ετήσιο ύψος βροχής 980mm. Το
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υγρό κλίµα τη περιοχής που προσοµοιάζει µε το κλίµα της
Μεσευρώπης, ευνοεί  την  ύπαρξη συγκεκριµένων τύπων
βλάστησης και δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για την
επιβίωση πολλών ειδών ορνιθοπανίδας.

ΝΝεερράά::  
Γύρω από τον ποταµό Νέστο, που δεσπόζει στην περιοχή
της Κ. Ροδόπης αποτελώντας τον κύριο υδάτινο πόρο,
αναπτύχθηκε η ανθρώπινη δραστηριότητα από τους
Νεολιθικούς χρόνους µέχρι σήµερα. Τα ερείπια των
πέτρινων κάστρων ???? γεφυριών που σώζονται κατά µήκος
του ποταµού, τεκµηριώνουν  την ιστορική του σηµασία.
Πηγάζει από το όρος Ρίλα της Βουλγαρίας και εκβάλλει στη
θαλάσσια περιοχή της Θάσου, όπου σχηµατίζεται το
∆έλτα του Νέστου. Στη διαδροµή του συλλέγει τα νερά
δεκάδων ποταµών και ρεµάτων, σχηµατίζοντας ένα
πολυσχιδές υδρογραφικό δίκτυο µε σηµαντικά υδάτινα
οικοσυστήµατα, αξιόλογη ιχθυοπανίδα (ορεινή πέστροφα,
κέφαλος κτλ) και σηµαντική παρόχθια βλάστηση
(βελανιδιές, σκλήθρα, ιτιές, πλατάνια, λεύκες, φράξοι).
Σπάνιας και εξαιρετικής οµορφιάς είναι και οι καταρράκτες
που σχηµατίζονται κατά µήκος του ποταµού  Νέστου στην
περιοχή του "Καρά Ντερέ" (Αρκουδόρεµα, Στραβόρεµα).

∆ασική βλάστηση - Οικότοποι:

∆∆άάσσηη  σσηηµµύύδδααςς::
Η Ροδόπη αποτελεί το νοτιότερο άκρο της εξάπλωσης της
σηµύδας στην Ευρώπη. Τη συναντάµε µε τη µορφή
µεµονωµένων συστάδων στην υψοµετρική ζώνη 1.000-1.950
µέτρα ανάµεσα σε δάση ελάτης και Μαυρόπευκου.
Χαρακτηριστικό είναι το δάσος της σηµύδας στα Β∆ του
"Καρά Ντερέ" όπου η σηµύδα σχηµατίζει αµιγή δάση. Η
σηµύδα είναι "πρόσκοπο" είδος. Είναι δηλαδή το πρώτο
είδος δένδρου που εγκαθίσταται σε γυµνές εκτάσεις αλλά
σχετικά γρήγορα εκτοπίζεται από άλλα είδη µε µεγαλύτερη
ανταγωνιστική ικανότητα, όπως η δασική πεύκη ή η οξυά.
Από τη στιγµή που σταµάτησε η έντονη πίεση του
ανθρώπου στη φυσική βλάστηση στη Ροδόπη και τα δάση
διαχειρίζονται αειφορικά, ο ζωτικός χώρος της σηµύδας,
σταδιακά, περιορίζεται επειδή ως πρόδροµο είδος αρχίζει
να εκτοπίζεται. Για την διαχείρισή της απαιτούνται ειδικοί
δασοκοµικοί χειρισµοί που στοχεύουν κυρίως στον έλεγχο
εξάπλωσης της δασικής πεύκης.

∆∆αασσιικκήή  ππεεύύκκηη::  
Η δασική πεύκη σχηµατίζει εκτεταµένα δάση σε όλη την
περιοχή Ροδόπης. Είναι ένα δασοπονικό είδος που δεν
εµφανίζεται πουθενά αλλού στην Ελλάδα. Ευδοκιµεί κυρίως
πάνω από τα 800 µ. Η δασική πεύκη είναι και αυτή
"πρόσκοπο" είδος. Εξαπλώθηκε σε µεγάλη έκταση στη
Ροδόπη µετά την εγκατάλειψη της περιοχής από τον
άνθρωπο και την παύση των δραστηριοτήτων του, όπως η
βόσκηση και οι λαθροϋλοτοµίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι
παρατηρείται το φαινόµενο της φυσικής εγκατάστασης της
δασικής πεύκης σε διάκενα και λιβάδια. Η κάλυψη των
γυµνών εκτάσεων γίνεται µε σχετικά γρήγορο ρυθµό και
έχει οδηγήσει στη σηµαντική µείωση της έκτασής τους.

Μακεδονίτικη πεύκη : Η Ροδόπη και συγκεκριµένα η
περιοχή του Φρακτού αποτελεί το τελευταίο καταφύγιο
του εξαιρετικά σπάνιου αυτού είδους πεύκου στην Ελλάδα.
Είναι είδος ενδηµικό της Βαλκανικής Χερσονήσου και
απαντάται µόνο στη Ροδόπη και στο όρος Βόρας. Η
µακεδονίτικη πεύκη είναι το µόνο είδος πεύκης µε 5
βελόνες σε αντίθεση µε όλα τα άλλα είδη που έχουν 2
βελόνες. Το γεγονός ότι το είδος είναι βαλκανικό ενδηµικό
και σπάνιο για τη χώρα µας, επιβάλλει την απόλυτη
προστασία αυτού και των σταθµών εµφάνισής του από
κάθε µορφής επέµβαση. Προστατεύεται αυστηρά από την
Ελληνική νοµοθεσία (Π.∆. 67/81). Παρ' όλα αυτά είναι
απαραίτητο να ληφθούν προληπτικά προστατευτικά µέτρα
για να διασφαλιστεί η φυσική εξέλιξη του είδους στην
περιοχή.

ΕΕρρυυθθρρεελλάάττηη::
Είναι από τα πλέον χαρακτηριστικά είδη κωνοφόρων που
είναι και το κατεξοχήν γνώρισµα της Ροδόπης η οποία
αποτελεί το νοτιότερο σηµείο εξάπλωσης της
ερυθρελάτης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η ερυθρελάτη
σχηµατίζει εκτεταµένα αµιγή δάση υψηλής
παραγωγικότητας ενώ σχηµατίζει και ένα πολύ σπάνιο
συνδυασµό για την νότια  Ευρώπη: δάση ερυθρελάτης µε
θάµνους µύρτιλλου (θάµνος που παράγει εδώδιµους
καρπούς).

ΜΜααύύρρηη  ΠΠεεύύκκηη::
Είδος πεύκου που διακρίνεται από τον σκουρόχρωµο
κορµό του και µεγάλες φολίδες. Στη Ροδόπη εµφανίζεται
µόνον στο γεωγραφικό χώρο εξάπλωσης της οξιάς της
ελάτης και στο χώρο των θερµόφιλων φυλλοβόλων
πλατύφυλλων, στα δασικά συµπλέγµατα της Ελατιάς και
του Φρακτού. Τη συναντούµε σε αµιγείς αλλά και σε
µικτές συστάδες. Αποτελεί δασικό οικότοπο
προτεραιότητας.

∆∆άάσσηη  ππλλααττύύφφυυλλλλωωνν::
Τα δάση αυτά είναι σπάνια στην Ελλάδα. Φύονται στις
χαράδρες της Ροδόπης και περιλαµβάνουν σφενδάµια,
βελανιδιές, φλαµουριές, οξιές και σορβιές.

Παραποτάµια δάση που βρίσκονται στις όχθες των
ρεµάτων και περιλαµβάνουν σκλήθρα, ιτιές και πλατάνια..

ΟΟιι  ττυυρρφφώώννεεςς::  
Στην περιοχή της Ροδόπης εµφανίζεται σε τέσσερα σηµεία
ένας από τους σπανιότερους τύπους οικοτόπων στην Ν.
Ευρώπη: πρόκειται για τους επίπεδους ενεργούς τυρφώνες:
είναι µικρές υδατοσυλλογές µε πολύ συγκεκριµένα είδη
χλωρίδας όπου επικρατούν πολύ ειδικές συνθήκες
οξύτητας του εδάφους. Παρουσιάζουν ιδιαίτερο
επιστηµονικό ενδιαφέρον, καθώς αποτελούν τις
νοτιότερες απολήξεις µιάς τυπικής βόρειας βλάστησης.
Λειτουργούν ως "τράπεζες µνήµης" για την ιστορία της
βλάστησης ενός τόπου. Στο όξινο και υγρό περιβάλλον του
τυρφώνα διατηρούνται αναλλοίωτοι για πολλές χιλιετίες
κόκκοι γύρης από την βλάστηση της γύρω περιοχής που
επικράτησε κατά τις διάφορες παγετωνικές και
µεσοπαγετωνικές  περιόδους.
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Η "ανάγνωση" των στρωµάτων γύρης µε δείγµατα που
λαµβάνονται από όλο το βάθος του στρώµατος τύρφης,
που παράγεται και συσσωρεύεται µε τα χρόνια, και µε την
βοήθεια ενός κλάδου της  επιστήµης της παλαιο-βοτανικής
που ονοµάζεται  "παλυνολογία", µπορούν οι επιστήµονες
να ερµηνεύσουν τις κλιµατολογικές διακυµάνσεις σε µία
περιοχή από τους τύπους βλάστησης που προϋπήρχαν

Πανίδα 

Το υψοµετρικό εύρος από τα 100 ως τα 2.000 µέτρα καθώς
επίσης η ύπαρξη χαραδρών, ορθοπλαγιών αλλά και
χορτολοβαδικών εκτάσεων ευνοούν  την επιβίωση πολλών
και διαφορετικών µορφών της άγριας ζωής. Στη Ροδόπη,
µπορεί κανείς να τα συναντήσει όλα τα δασόβια είδη των
µεγάλων θηλαστικών της Ελλάδας (αρκούδα, λύκος,
αγριόγιδο, αγριόγατα, ζαρκάδι, ελάφι).
-Η καφέ αρκούδα βρίσκει ιδανικό βιότοπο στα δάση της
Κ. Ροδόπης. Υπολογίζεται ότι στην Κ. Ροδόπη υπάρχουν
κάπου 25-30 αρκούδες, οι οποίες χρησιµοποιούν τον
βιότοπο και εκατέρωθεν των ελληνοβουλγαρικών
συνόρων, κατά µήκος του ορεινού όγκου της Ροδόπης.
-Το αγριόγιδο, είδος αντιλόπης, επιβιώνει στις απόκρηµνες
ορθοπλαγιές της Ροδόπης στην περιοχή του Φρακτού. Ο
πληθυσµός που έχει αποµείνει είναι πλέον εξαιρετικά
µικρός (υπολογίζεται σε 50-60 άτοµα) και χρειάζεται η
λήψη αυστηρών µέτρων για την προστασία του. Η
κυριότερη απειλή για το αγριόγιδο είναι το παράνοµο
κυνήγι.

Συνολικά 139 είδη πουλιών βρίσκουν καταφύγιο στην
περιοχή της Κ. Ροδόπης. Ο αριθµός αυτός αντιπροσωπεύει
το  53% του συνολικού αριθµού ειδών ορνιθοπανίδας στην
Ελλάδα. Αν εξαιρέσουµε τα είδη των πουλιών που η
παρουσία τους είναι άµεσα συνδεδεµένη µε το νερό, τα
δασόβια πουλιά σχεδόν στο σύνολό τους επιλέγουν τη
Ροδόπη για να φωλιάσουν και να αναπαραχθούν. Στη
Ροδόπη έχουν καταγραφεί και 8 είδη νυκτόβιων
αρπακτικών πουλιών. Ενδεικτικό για τη σηµασία της
περιοχής είναι το γεγονός ότι από τα 139 είδη πουλιών τα
7 είναι καταχωρηµένα στο Κόκκινο Βιβλίο των
Απειλουµένων σπονδυλοζώων της Ελλάδας, 27
προστατεύονται από την Κοινοτική Οδηγία 79/409 για τα
πουλιά, 70 χαρακτηρίστηκαν είδη άµεσου κοινοτικού
ενδιαφέροντος, 119 προστατεύονται από τη Σύµβαση της
Βέρνης και 42 από τη Συνθήκη της Βόννης.
Η ιδιαιτερότητα της περιοχής για την Ορνιθοπανίδα είναι
η ύπαρξη δασών µε κεντροευρωπαϊκό χαρακτήρα και
σύνθεση ειδών. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να
αναπαράγονται είδη πτηνοπανίδας τα οποία δεν
συναντούνται αλλού στην Ελλάδα. Για τα περισσότερα από
αυτά η Ροδόπη αποτελεί το νοτιότερο όριο εξάπλωσής
τους στον κόσµο. Χαρακτηριστικό παράδειγµα τέτοιων
ειδών είναι ο αγριόκουρκος (Tetrao urogalus)
Ο αγριόκουρκος: Τα δάση της Ροδόπης από ορνιθολογική
άποψη είναι περισσότερο γνωστά λόγω της ύπαρξης του
Αγριόκουρκου (Tetrao urogallus). Ειδικότερα η Ροδόπη
είναι το µόνο µέρος στην Ελλάδα όπου φωλιάζει το είδος
αυτό και αποτελεί µετά την χερσόνησο του Άθω το

Νοτιότερο άκρο της κατανοµής του στην Ευρώπη.
Οι πληθυσµοί του αγριόκουρκου στην Νότια ζώνη
κατανοµής του παρουσιάζουν µικρότερες πυκνότητες σε
σχέση µε τις Βόρειες πιθανόν λόγω κλιµατολογικών
διακυµάνσεων αλλά και λόγω της υπερθήρευσης και
υποβάθµισης των δασικών οικοσυστηµάτων.
Ο πληθυσµός του αγριόκουρκου στην περιοχή της
Ροδόπης έχει εκτιµηθεί γύρω στα 330-380 άτοµα µε µία
σχετική πυκνότητα 10 -16 ατόµων/ τετρ. χιλ. αναλόγως τον
βιότοπο (Ποϊραζίδης 1990). Είναι µεγαλόσωµο πτηνό και
περνάει αρκετές φάσεις του ετήσιου κύκλου του στο
έδαφος ειδικά κατά την αναπαραγωγική περίοδο κατά την
οποία το αρσενικό επιδίδεται σε ένα πολύ χαρακτηριστικό
"τελετουργικό" για την  προσέλκυση του θηλυκού.
-Ο χρυσαετός ένα από τα σπανιότερα αρπακτικά, φωλιάζει
στις απόκρηµνες και βραχώδεις τοποθεσίες της Κ.
Ροδόπης. ∆εν µεταναστεύει και τρέφεται µε λαγούς
πέρδικες και χελώνες. Ο πληθυσµός του έχει µειωθεί και γι'
αυτό προστατεύεται αυστηρά.

Χλωρίδα

Στην Κ. Ροδόπη καταµετρήθηκαν 1120 είδη χλωρίδας ,
όµως, ο συνολικός αριθµός των ειδών εκτιµάται ότι είναι
πολύ µεγαλύτερος, αφού µικρό ποσοστό της έκτασης έχει
ερευνηθεί διεξοδικά.. Αρκετά  από τα είδη είναι σπάνια και
ενδηµικά , δηλαδή απαντώνται µόνο στη συγκεκριµένη
περιοχή. Από τα 1120 είδη της χλωρίδας τα 290 θεωρούνται
σηµαντικά ενώ τα 59 χαρακτηρίζονται σπάνια και
απειλούµενα και προστατεύονται από την ελληνική και
ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Συγκεκριµένα, υπάρχουν 7 τοπικά
ενδηµικά είδη, που συγκαταλέγονται στον κατάλογο των
παγκοσµίως απειλουµένων ειδών, 10 ελληνικά ενδηµικά και
80 βαλκανικά ενδηµικά.
-Ο κρίνος της Ροδόπης (lilium rhodopaeum)  είναι
χαρακτηριστικό αγριολούλουδο της Κ. Ροδόπης, ενδηµικό
της περιοχής και θεωρείται απειλούµενο.

ΕΕλλααττιιάά--""ΚΚααρράά--ννττεερρέέ""

Βρίσκεται στο κεντρικό και βόρειο τµήµα του νοµού
∆ράµας και χαρακτηρίζεται από τα συµπαγή δάση που την
καλύπτουν σε ποσοστό 90%. Μέσα στα πυκνά δάση, µε
πεύκα, οξιές, δρύες  και ερυθρελάτες, έχουν καταγραφεί
712 είδη δέντρων και φυτών. Τα δάση ερυθρελάτης
(κόκκινο έλατο µε ύψος που σχεδόν φτάνει τα 50 µ.) και
το δάσος της σηµύδας που βρίσκονται στην Ελατιά,
παραπέµπουν σε µεσευρωπαϊκό αλπικό τοπίο (πρόκειται
για είδη που ενδηµούν στα βόρεια κλίµατα). Κατά την
αναπαραγωγική περίοδο πολλά είδη πουλιών, της
κεντρικής και βόρειας Ευρώπης βρίσκουν καταφύγιο στην
Ελατιά.

ΠΠααρρθθέέννοο  ∆∆άάσσοοςς  --  ΦΦρραακκττοούύ  

Βρίσκεται στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και έχει έκταση
5.500 στρ. Παρέµεινε ανέγγιχτο από τον άνθρωπο για
περισσότερο από 500 χρόνια. Θεωρείται από τα πλέον
αδιατάρακτα φυσικά δασικά οικοσυστήµατα της Ευρώπης



και παρουσιάζει µέγιστο οικολογικό ενδιαφέρον. Έχει
κηρυχθεί Μνηµείο της Φύσης -τελεί υπό καθεστώς
απόλυτης προστασίας από το 1980- γιατί συνδυάζει
παρθένα φύση, πλούσια και πυκνή βλάστηση, ρέµατα,
καταρράκτες και µεγάλη ποικιλία άγριας πανίδας. Αποτελεί
το νοτιότερο άκρο εξάπλωσης δασικών ειδών της
Μεσευρώπης, όπως η ερυθρελάτη και η σηµύδα. Φιλοξενεί
σηµαντικά και απειλούµενα είδη όπως: αρκούδα,
αγριόγιδο, λύκος, αγριόγατα, ζαρκάδι το ελάφι και περίπου
100 είδη πουλιών. Μέσα στα όριά του απαγορεύεται κάθε
είδους δραστηριότητα, και επιτρέπεται µόνο η
επιστηµονική έρευνα. Για να το επισκεφθεί κανείς
χρειάζεται ειδική άδεια από το δασαρχείο της Ελατιάς.

ΧΧααϊϊννττοούύ--  ΚΚοούύλλαα

Η Χαϊντού είναι το νότιο τµήµα του όρους Κούλα (το
βόρειο τµήµα ανήκει στη Βουλγαρία) και βρίσκεται βόρεια
της κοιλάδας του Νέστου. Το Γυφτόκαστρο (1827 µ.) είναι
η ψηλότερη κορυφή της Χαϊντούς, πάνω ακριβώς στη
µεθόριο µε τη Βουλγαρία. Το παρθένο δάσος της Χαϊντούς
και οι εντυπωσιακοί καταρράκτες του Λειβαδίτη
αποτελούν πόλο έλξης για επισκέπτες και ερευνητές που
µπορούν να παρατηρήσουν σπάνια είδη πανίδας και
χλωρίδας. 102 είδη πουλιών αναπαράγονται στα δασικά
οικοσυστήµατα της ευρύτερη περιοχής. Οι χέρσες
εκτάσεις αποτελούν σηµαντικό βιότοπο για τα αρπακτικά
πουλιά.
Στην περιοχή όµως σηµειώνονται συχνά κρούσµατα
παράνοµου κυνηγιού, ακόµα και αυστηρά
προστατευόµενων ειδών όπως η καφέ αρκούδα (Ursus
arctos).
Τα δάση Οξιάς που κυριαρχούν στην Χαιντού,
αναµειγνύονται µε τη ∆ασική πεύκη, τη Σηµύδα, το
Μακεδονίτικο έλατο και άλλα φυλλοβόλα. Σε υψόµετρο
πάνω από 1.000µ, αρχίζουν να κυριαρχούν χορτολιβαδικές
εκτάσεις αποµεινάρια των θερινών βοσκότοπων που
χρησιµοποιήθηκαν για εκατοντάδες χρόνια από τους
νοµάδες κτηνοτρόφους. Με τη µείωση της κτηνοτροφίας
µετά το 1940, παρατηρούµε έντονη φυσική αναγέννηση,
κυρίως της ∆ασικής πεύκης και της Σηµύδας, σε πολλά
σηµεία του συγκροτήµατος.

Άνθρωπος και φύση

Σήµερα η εικόνα της εγκατάλειψης στα χωριά  του βόρειου
τµήµατος του ν. ∆ράµας, είναι έντονη. Τα ερείπια που
διασώζονται, θυµίζουν ότι στο παρελθόν συµβίωναν
Τούρκοι, Βούλγαροι και πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία και
την Αν. Θράκη. Με την ανταλλαγή των πληθυσµών το
µουσουλµανικό στοιχείο αποχώρησε. ∆ιοικητικό κέντρο
της περιοχής και µια από τις ελάχιστες ζωντανές
κοινότητες στην Κ. Ροδόπη παραµένει η Σταυρούπολη.
Τα Ποµακοχώρια του ν. Ξάνθης, αντίθετα µε τα ορεινά
χωριά της ∆ράµας, παραµένουν το πιο ζωντανό κοµµάτι
της Κ. Ροδόπης. Είναι µια από τις ελάχιστες ακριτικές
γωνιές της χώρας που δεν επηρεάστηκαν από το µεγάλο
µεταναστευτικό ρεύµα. Λόγω της γεωγραφικής
αποµόνωσης οι κάτοικοι ανέπτυξαν ιδιαίτερο πολιτισµό

αποδεικνύοντας, όµως, απόλυτο σεβασµό στο περιβάλλον.
Στα ποµακοχώρια παράγεται και επεξεργάζεται µε
παραδοσιακές µεθόδους ο καλύτερος καπνός του κόσµου,
ο "µπασµάς".
Οι Σαρακατσάνοι οργανωµένοι µέχρι τα µέσα του
προηγούµενου αιώνα σε "τσελιγκάτα", εγκαταστάθηκαν
στην Ελατιά και έγιναν διαχειριστές του φυσικού
κεφαλαίου και κυριότερος παράγων διαµόρφωσης του
τοπίου της περιοχής και των πλούσιων λιβαδικών
οικοσυστηµάτων της. Με την χρήση της φωτιάς, στο τέλος
κάθε βλαστικής περιόδου (Οκτώβριος), λίγο πριν την
κάθοδό τους στα χειµαδιά, "συντηρούσαν" τα τότε
βοσκοτόπια. Οι Σαρακατσάνοι, µέσα από το νοµαδικό
τρόπο ζωής τους και την κοινωνική τους οργάνωση,
ανέπτυξαν ένα ιδιαίτερο πολιτισµό. Το περίφηµο
"αντάµωµα", που γίνεται κάθε  καλοκαίρι στη γιορτή του
Προφήτη Ηλία, στην Ελατιά, εξακολουθεί να αποτελεί
κορυφαίο κοινωνικό και πολιτιστικό γεγονός για την
περιοχή.

ΚΚααλλλλιιέέρργγεειιεεςς

Λόγω του έντονού δασικού χαρακτήρα της Κ. Ροδόπης, οι
καλλιεργήσιµες εκτάσεις στην περιοχή της δεν ξεπερνούν
τα 35.000 στρέµµατα. Σηµαντικότερη όλων παραµένει η
καλλιέργεια του καπνού.
Τα καπνοχώραφα αποτελούν µια εικόνα που
επαναλαµβάνεται στη ∆ράµα και στην Ξάνθη. Εδώ,
παράγονται µερικές από τις καλύτερες ποικιλίες καπνού
στον κόσµο.
Οι µικρές ορεινές καλλιέργειες  και τα οπωροφόρα δέντρα
που διατηρούσαν οι Σαρακατσαναίοι γύρω από τους
καλαµένιους καταυλισµούς τους  προσδίδουν µέχρι
σήµερα µια ποικιλοµορφία στο δασικό τοπίο, ενώ
παράλληλα αποτελούν σηµαντικό τροφικό απόθεµα για την
άγρια πανίδα και κυρίως στην αρκούδα. Κεράσια,
κορόµηλα, δαµάσκηνα, µήλα, αγριόµηλα, δαµάσκηνα,
γκόρτσα αχλάδια, φράουλες, βατόµουρα, σµέουρα,
φουντούκια, κάστανα, υπάρχουν σε αφθονία στα δάση της
Κ. Ροδόπης. Εντοπίζονται συνήθως σε υψόµετρα κάτω από
τα 1.000 µ.
Η ανεπαρκής άρδευση, αναγκάζει  εδώ και χρόνια τους

γεωργούς να καταφεύγουν, επίσης, σε καλλιέργειες φυτών
που δεν είναι ιδιαίτερα παραγωγικά (κριθάρι, καλαµπόκι,
βρώµη, τριφύλλι κτλ).

ΚΚττηηννοοττρροοφφίίαα  

Η κτηνοτροφία στην περιοχή της Κ. Ροδόπης συνδέθηκε
κυρίως µε την παρουσία των Σαρακατσαναίων στην
περιοχή, που ανέβαζαν τα κοπάδια τους στα ορεινά κατά
τους θερινούς µήνες. Μέχρι σήµερα η κτηνοτροφία
αποτελεί σηµαντικό παράγοντα διαµόρφωσης
εισοδήµατος αν και έχει µειωθεί αισθητά σε σχέση µε τον
περασµένο αιώνα. Σύµφωνα µε τα στοιχεία Γεωργικής
Στατιστικής Υπηρεσίας το σύνολο των ζώων που
εκτρέφονται στην περιοχή προσεγγίζει τις 25.000.

ΑΑρρχχιιττεεκκττοοννιικκήή
Ο αγρο-ποιµενικός χαρακτήρας της ζωής  των κατοίκων
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αποτυπώνεται στα πλατυµέτωπα ορθογώνια σπίτια τους,
χτισµένα µε νότιο προσανατολισµό για να
προφυλάσσονται από τις ακραίες χειµωνιάτικες
θερµοκρασίες και στα οποία ξεχωρίζουν οι πέτρινες
στέγες από ντόπιο σχιστόλιθο. Η κατοικία υπηρετεί και
στεγάζει την παραγωγή. Μεγάλοι εξωτερικοί χώροι
χρησιµοποιούνται για τα φυτώρια και τα ξηραντήρια του
καπνού, καταλαµβάνοντας το µεγαλύτερο µέρος του
σπιτιού. Ο λειτουργικός χώρος της οικογένειας
περιορίζεται συνήθως σε ένα µόνο δωµάτιο.

Τα γεφύρια και οι νερόµυλοι δείγµατα της προηγούµενης
προβιοµηχανικής οικονοµίας αφέθηκαν στην εγκατάλειψη
και τη φθορά του χρόνου, µετά την ερήµωση των οικισµών.
Σύµφωνα µε µαρτυρίες κατοίκων, πολλοί από τους µύλους
και τις παραδοσιακές βρύσες, καταστράφηκαν από
χρυσοθήρες, που έψαχναν για κρυµµένους θησαυρούς.

Ζώνες προστασίας

Πολλές από τις περιοχές της Κ. Ροδόπης εµφανίζουν
ιδιαίτερο βιολογικό ενδιαφέρον και περιλαµβάνονται στον
Ευρωπαϊκό Κατάλογο NATURA 2000 ως εξής: όρος
Χα?ντού Κούλα, δάσος Φρακτού, δάση σηµύδας, Ελατιά,
κορυφές όρους Φαλακρό, Παρθένο ∆άσος Κεντρικής
Ροδόπης.
Για τη διαχείριση και διατήρηση του φυσικού πλούτου της
περιοχής έχει ήδη επίσηµα συσταθεί ο Φορέας
∆ιαχείρισης για την Προστατευόµενη Περιοχή της
Οροσειράς  Ροδόπης, ο οποίος θα καθορίσει τις
επιτρεπόµενες δραστηριότητες στη περιοχή και θα
αποτρέψει πρακτικές, καταστροφικές για το περιβάλλον. Ο
Φορέας ∆ιαχείρισης (στο ∆.Σ. του οποίου
εκπροσωπούνται και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις),
εδρεύει στο Μεσοχώρι Παρανεστίου ∆ράµας.

Κίνδυνοι και απειλές

Τα προβλήµατα στην Κ. Ροδόπη και οι ενδεχόµενες
απειλές για το φυσικό περιβάλλον σχετίζονται µε τις
αναπτυσσόµενες δραστηριότητες στην περιοχή.
Παράνοµο κυνήγι: Αν και έχουν ιδρυθεί 5 καταφύγια
άγριας ζωής, όπου απαγορεύεται το κυνήγι, στην Κ. Ροδόπη
έχουν καταγραφεί αρκετά κρούσµατα λαθροθηρίας, µε
αρνητικές επιπτώσεις στον ήδη µικρό πληθυσµό της
αρκούδας, στην ορνιθοπανίδα, αλλά και σε άλλα είδη όπως
το ζαρκάδι και το αγριόγιδο.
Σκουπίδια: Η απόθεση των σκουπιδιών σε ρέµατα κοντά

στα δάση δηµιουργεί εστίες ρύπανσης, ενώ υπάρχει
αυξηµένος κίνδυνος ανάφλεξής τους, που µπορεί να
οδηγήσει σε δασική πυρκαγιά.
Υπερβόσκηση: Η παράνοµη βόσκηση και υπερβόσκηση
υποβαθµίζουν τα δασικά οικοσυστήµατα και εµποδίζουν
τη φυσική αναγέννηση του δάσους. Απαραίτητη είναι η
ρύθµιση της κτηνοτροφικής δραστηριότητας και η
αποτροπή της παράνοµης ή ανεξέλεγκτης βόσκησης σε
περιοχές όπου παρατηρείται φυσική αναγέννηση του
δάσους ή όπου λαµβάνουν χώρα αναδασώσεις.
Λατοµεία: Αποτελούν αιτία αλλοίωσης του φυσικού
περιβάλλοντος και σηµαντική όχληση για την πανίδα. Το
πρόβληµα των λατοµείων εστιάζεται κυρίως στην περιοχή
του Φαλακρού, όπου γίνονται συστηµατικές εργασίες για
την εξόρυξη µαρµάρων.
Οδικά έργα: Το πυκνό δασικό οδικό δίκτυο
κατακερµατίζει τους φυσικούς βιοτόπους και σε
συνδυασµό µε ανεπαρκή φύλαξη αποτελούν σοβαρές
απειλές για τα οικοσυστήµατα. Από την άλλη πλευρά, οι
ασφαλτοστρωµένοι δρόµοι, λόγω αύξησης του
κυκλοφοριακού φόρτου αλλά και αυξηµένης ταχύτητας
των κινούµενων οχηµάτων, σε σχέση µε τους δασικούς
χωµάτινους δρόµους, αποτελούν σοβαρή απειλή
θανατηφόρων ατυχηµάτων για την άγρια πανίδα και
παράγοντα διάσπασης των βιοτόπων τους. Στις ορεινές
περιοχές, αποδεικνύεται αναγκαία, αισθητικά κατάλληλη,
µερικές φορές και οικονοµικότερη, η αξιοποίηση
σηράγγων και κοιλαδογεφύρων. Ακόµα, απαραίτητη είναι η
πρόβλεψη κατασκευής "πράσινων γεφυρών" και ειδικών
διαβάσεων πανίδας για την διευκόλυνση των φυσικών
µετακινήσεων της άγριας πανίδας. Ιδιαίτερη προσοχή
πρέπει να δοθεί στην κατασκευή των κάθετων αξόνων της
Εγνατίας οδού (Ξάνθης-Βουλγαρίας, Εξοχής-Βουλγαρίας).
Φράγµατα: Τα φράγµατα που κατασκευάσθηκαν,
αποτελούν µερική λύση στο πρόβληµα παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά έχουν δηµιουργήσει σηµαντική
αλλοίωση στο φυσικό τοπίο. Επίσης, όπως και οι
αυτοκινητόδροµοι, αποτελούν υποδοµές περιορισµού των
φυσικών µετακινήσεων των άγριων ζώων και πρέπει να
συνοδεύονται από τα κατάλληλα µέτρα αποτροπής του
διασπαστικού ρόλου τους σχετικά µε τον ενιαίο
χαρακτήρα βιοτόπων.
Θερµιά: "ένα κακό παράδειγµα ανάδειξης" Η ύπαρξη
ιαµατικών νερών στα Θερµιά, θα µπορούσε να
λειτουργήσει ως πόλος έλξης επισκεπτών και να
συνεισφέρει τόσο στην ανάδειξη και αξιοποίηση της
περιοχής όσο και στην οικονοµική της άνοδο. ∆υστυχώς
όµως, οι άθλιες εγκαταστάσεις (παράγκες)  που στήθηκαν
χωρίς σχεδιασµό και η  µη τήρηση βασικών κανόνων
υγιεινής ακυρώνει ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα της
περιοχής.
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