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Καταπολέμηση της ασθένειας  

του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου στην περιοχή 

«Βούτημα» Δ.Ε. Αυλώνα Δήμου Ωρωπού – Ν. Αττικής 

 

Το έτος 2020, στην Αττική και συγκεκριμένα στη περιοχή «Βούτημα» 

Δ.Ε. Αυλώνα, στο όρος της Πάρνηθας, εντοπίστηκε η ασθένεια του 

«μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου» (canker stain disease), που 

προκαλείται από το μύκητα Ceratocystis fimbriata f. sp. platani. Το 

παθογόνο προσβάλλει μόνο είδη πλατάνου, προκαλώντας νέκρωση των 

δένδρων. Νεαρά δένδρα συνήθως νεκρώνονται σε χρόνο μικρότερο των δύο 

ετών, ενώ τα μεγαλύτερα δένδρα μπορούν να επιβιώσουν για αρκετά 

χρόνια μετά την προσβολή τους από το παθογόνο, ωστόσο, ο θάνατος των 

προσβεβλημένων φυτών είναι αναπόφευκτος. 

Με σκοπό να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, για την καταπολέμηση 

και τον περιορισμό της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους του 

πλατάνου που παρατηρήθηκε στη περιοχή «Βούτημα» Δ.Ε. Αυλώνα, εντός 

της χωρικής αρμοδιότητας του Δασαρχείου Καπανδριτίου, ο Φορέας 

Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας σύναψε προγραμματική 

σύμβαση με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για την εκτέλεση του 

δασοτεχνικού έργου με τίτλο: «Καταπολέμηση της ασθένειας του 

μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου στην περιοχή ‘Βούτημα’ Δ.Ε. 

Αυλώνα Δήμου Ωρωπού – Ν. Αττικής». Πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 

Πράξης: «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 

Πάρνηθας για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και 

οικοτόπων», MIS 5033697 και συγκεκριμένα του υποέργου (1) «Δράσεις 

Διαχείρισης για προστασία της βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού 

Πάρνηθας», που υλοποιούνται με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο 

Συνοχής και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη (ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ).   
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Οδηγός για τη μελέτη αποτέλεσε η μελέτη που εκπονήθηκε από το 

Ε.Λ.Γ.Ο «ΔΗΜΗΤΡΑ» - ΙΜΔΟ τον Ιανουάριο του 2019 με θέμα: 

«Αντιμετώπιση της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου 

στον ελληνικό χώρο» καθώς και την 5950/135720/25.11.2019 

Υπουργική Απόφαση για τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.  

Σημάνθηκαν πεντακόσια (500) περίπου άτομα πλατάνου. 

Πραγματοποιήθηκαν εργασίες υλοτομίας, καύσης, νέκρωσης των 

πλατάνων καθώς και απολύμανσης της επιφάνειας. Συγκεκριμένα έγιναν 

εργασίες που περιλάμβαναν: 

• Νέκρωση όλων των προσβεβλημένων δέντρων, αλλά και των 

γειτονικών τους υγιών, έτσι ώστε να σταματήσει η επέκταση του 

μύκητα διαμέσου των ριζών, με την εφαρμογή κατάλληλων 

ζιζανιοκτόνων ουσιών και με τη διάνοιξη οπών επί του πρέμνου των 

υγιών υλοτομηθέντων δέντρων. 

• Κοπή και τεμαχισμός των προσβεβλημένων δέντρων και των 

γειτονικών τους. 

• Καταστροφή επί τόπου με καύση των παραγόμενων από την 

υλοτομία προϊόντων και των υπολειμμάτων της. 

• Επάλειψη των τομών των δέντρων και έγχυση ζιζανιοκτόνου στα 

πρέμνα. 

Η συγκεκριμένη ασθένεια έχει εξαφανίσει αρκετές ομάδες-συστάδες 

πλατάνου σε όλο τον Ελλαδικό χώρο και ο κίνδυνος της διασποράς είναι 

πολύ μεγάλος. Ο σημαντικότερος παράγοντας διασποράς του παθογόνου 

είναι ο άνθρωπος, με μηχανήματα εκσκαφής και εργαλεία κοπής κλάδων. 

Εικάζεται ότι η μεταφορά της ασθένειας στην περιοχή έγινε από τα 

μηχανήματα κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου της ΔΕΣΦΑ. Για 

αυτό και λήφθηκαν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα – με κύριο την καύση των 

ξύλων του πλατάνου στο πεδίο. Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στη μη 

μεταφορά της ασθένειας σε άλλες περιοχές, με απολύμανση όλων των 

μηχανημάτων εκσκαφής και μεταφοράς, όλων των εργαλείων (τσεκούρια, 

πριόνια, λάμες αλυσσοπρίονων κλπ) πριν και μετά τις εργασίες, καθώς και 

του προσωπικού (διπλές φόρμες και αρβύλα κλπ).  
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