
Καναδάς: H δάσωση δεν είναι η λύση στην υπερθέρµανση 

του πλανήτη 
 
 

 

Μόλις την περασµένη εβδοµάδα, έκθεση που δόθηκε στη δηµοσιότητα στο 

Όσλο, διαπίστωνε ότι την τελευταία εικοσαετία, τα ευρωπαϊκά δάση έχουν 

εξαπλωθεί και πυκνώσει και, συνεπώς, απορροφούν περισσότερο διοξείδιο του 

άνθρακα. Οι συντάκτες της έκθεσης υπολόγισαν ότι κάθε χρόνο, την περίοδο 

2005-2010, τα ευρωπαϊκά δάση απορρόφησαν ποσότητα διοξειδίου του 

άνθρακα που ισοδυναµεί µε το 10% των εκποµπών, οι οποίες παρήχθησαν 

στην ήπειρο το 2008. 

Παρά τα ενθαρρυντικά νέα, µία νέα έκθεση, η οποία δηµοσιοποιήθηκε την 

Κυριακή, υποστηρίζει ότι τα προγράµµατα δάσωσης, δηλαδή µετατροπής π.χ. 

αγροτικών εκτάσεων σε δάση, αποφέρει αµελητέα οφέλη. Υπενθυµίζεται ότι το 

Πρωτόκολλο του Κιότο ενθαρρύνει τη δάσωση, βάσει της θεωρίας ότι τα δάση 

«ρουφούν» διοξείδιο του άνθρακα από την ατµόσφαιρα µέσω της 

φωτοσύνθεσης. 

Οι ερευνητές από δύο καναδικά πανεπιστήµια ωστόσο, λένε ότι ακόµη και η 

µαζική µετατροπή διαφόρων εκτάσεων σε δασικές, θα βοηθούσε ελάχιστα 

στην αντιµετώπιση του προβλήµατος των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, 

αφού τα δάση χρειάζονται δεκαετίες για να «ωριµάσουν», ενώ το µόριο CO2 

είναι τόσο ανθεκτικό που µπορεί να παραµείνει για αιώνες στην ατµόσφαιρα. 

Επιπλέον, κατά τους ίδιους, παρά το γεγονός ότι τα δάση απορροφούν αέρια 

του θερµοκηπίου, είναι πιο σκοτεινά π.χ. από τις αγροτικές εκτάσεις, συνεπώς 

απορροφούν και περισσότερη ηλιακή θερµότητα. Αυτό, ισχυρίζονται, µπορεί 

σε κάποιες περιπτώσεις να οδηγήσει στην παραγωγή επιπλέον θερµότητας, 

όταν κάποιοι «ποντάρουν» στα δάση για την ανάσχεση της υπερθέρµανσης. 

Συγκεκριµένα, µε την εφαρµογή πέντε σεναρίων σε ένα καναδικό 

υπολογιστικό µοντέλο, υπολόγισαν ότι ακόµη και εάν όλες οι αγροτικές 

εκτάσεις του κόσµου µετατρέπονταν σε δάση, η µέση παγκόσµια θερµοκρασία 

θα έπεφτε κατά µόλις 0,45 βαθµούς Κελσίου την περίοδο 2081-2100. Η 

δάσωση σε ποσοστό 50% θα οδηγούσε σε µείωση της θερµοκρασίας κατά 

0,25 βαθµούς, αναφέρουν στην έκθεσή τους, η οποία δηµοσιεύεται στην 



επιθεώρηση Nature Geoscience. Κανένα από τα δύο σενάρια άλλωστε δεν 

είναι ρεαλιστικό, λόγω της ανάγκης παραγωγής τροφίµων. 

«∆εν υπάρχει τίποτε το αρνητικό σε ό,τι αφορά τη δάσωση, πρόκειται για κάτι 

θετικό», σπεύδει να εξηγήσει ο Aλβαρο Μοντενέγκρο, ο ένας εκ των δύο 

ερευνητών. «Τα ευρήµατά µας όµως καταδεικνύουν ότι δεν αποτελεί τη λύση 

στον έλεγχο της θερµοκρασίας, εάν συνεχίσουµε να παράγουµε εκποµπές 

κατά τον ίδιο τρόπο». 
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