Προτάσεις για την αναβάθμιση του δάσους
Το δάσος που για χιλιετηρίδες ολόκληρες προστάτεψε τους
κατοίκους της περιοχής, αποκούμπι και φύλακας άγγελος στις δύσκολες
στιγμές, ήταν αυτό πού έδωσε ζωή και ζωντάνια στο νέο χωριό με τη
σωστή εκμετάλλευσή του για ξύλα, κάρβουνα, στρωτήρες * κυρίως στα
χρόνια του μεσοπολέμου.
Σε άμεση εξάρτηση με το δάσος βρίσκεται ο αναγκαστικός συνεταιρισμός κοινής χορτονομής και δάσους Μακρυρράχης.
Η ίδρυση του συνεταιρισμού ανάγεται στη δεκαετία του 1920.
Είναι ένας ιδιόμορφος συνεταιρισμός από τους δυο τρεις παρόμοιους,
που υπάρχουν στη χώρα.
Σκοπός του συνεταιρισμού είναι η καλή διευθέτηση της χορτονομής,
ώστε να διευκολύνεται η βοσκή των ζώων και η ανάπτυξη της
κτηνοτροφίας
Η κοινότητα κάθε χρόνο ορίζει την περιοχή ξύλευσης του δάσους
και συνεργείο υλοτόμων αναλαμβάνει την κοπή και συγκέντρωση των
καυσόξυλων. Οι κάτοικοι συμφωνούν με κάποιο μεταφορικό μέσο την
ποσότητα καυσόξυλων που χρειάζονται και ο ιδιοκτήτης του οχήματος
αναλαμβάνει την μεταφορά υπολογίζοντας στα έξοδα τη μετακόμιση και
την αμοιβή των υλοτόμων. Τα ξύλα αυτά ξεφορτώνονται στην αυλή του
κάθε δικαιούχου και αυτός φροντίζει να τα τεμαχίσει με κάποιο
πριονοκορδέλα. Τα έξοδα κοπής, μεταφοράς και τεμαχισμού των ξύλων
πολλές φορές ξεπερνούν το τίμημα της ελεύθερης αγοράς στο εμπόριο
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καυσόξυλων που είχε το χωριό για αιώνες και χιλιετηρίδες, στις μέρες
μας έπαψε να υπάρχει πια, αφού πλέον είναι ασύμφορο.
Την αναβάθμιση του χωριού δεν μπορούμε να τη δούμε, χωρίς την
ανάπλαση της δασικής περιοχής.
Το δάσος για να αποδώσει πρέπει να το δούμε μέσα από τα νέα δεδομένα
της Ε.Ε. Ο πατροπαράδοτος τρόπος εκμετάλλευσης που γίνονταν πριν
από ένα αιώνα, δεν έχει θέση σήμερα. Θα κόψουμε βέβαια ξύλα για
θέρμανση, θα γίνει βέβαια, αν οι ανάγκες το απαιτούν, η δημοπρασία για
ξύλευση κάποιων δασικών εκτάσεων, αυτό όμως για την κάλυψη
αναγκών που αποσκοπούν στο κοινό καλό και όχι για να κλέψουν κάποια
αυτοκίνητα ξύλα οι ξυλέμποροι, σε γνώση πολλές φορές των αρμοδίων
αρχών.
Η ανάπλαση με σωστά μελετημένα προγράμματα, που θα
υποβληθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, για
να τύχουν χρηματοδότηση, πρέπει να γίνει κατά τα πρότυπα των
ευρωπαϊκών δρυμών.
Επιβάλλεται η χάραξη δασικών δρόμων με πρόσβαση σε όλες τις
περιοχές του δάσους και η δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, καθώς και
χαρακτηρισμός της δασικής έκτασης στην προστατευόμενη περιοχή και
καταφύγιο αγρίων θηραμάτων.
Η ανέγερση καταφυγίων, υπόστεγων, φωλιών, αποθηκών, με
τρόφιμα,
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παρατηρητηρίου αγρίων ζώων και πτηνών, εμπλουτισμός της πανίδας με
νέα αγρίμια και πτηνά, περίφραξη της προστατευόμενης περιοχής ή
ορισμένων περιοχών αν κριθεί σκόπιμο και ο έλεγχος της κυνηγετικής
δραστηριότητας και του επιτρεπόμενου αριθμού θηραμάτων για κάθε
κυνηγό και κυνηγετική περίοδο, είναι απαραίτητα.
Εκτροφή σε ημιάγρια κατάσταση ίππων, ελαφιών, ζαρκαδιών, που
θα προστατεύονται από λαθροκυνηγούς, και θα προσελκύουν περίεργους

επισκέπτες, όπως συμβαίνει στο δάσος της Δαδιάς στον Έβρο, τον
υγροβιότοπο της Κερκίνης, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.
Η αναβάθμιση της περιοχής του Κουσλού με τη δημιουργία
μικροφραγμάτων, ώστε να σχηματίζονται μικρές λιμνούλες, με ξύλινα
γεφυράκια και καθίσματα, όπως είναι ο χείμαρρος με τις πεταλούδες στη
Ρόδο, η δημιουργία του καταρράκτη της Κρέμασης, κατά το πρότυπο του
καταρράκτη της Έδεσσας, η δημιουργία σκαλοπατιών που θα οδηγούν
πάνω από την κρέμαση και μέχρι τη σπηλιά και τη Σέληνη, το στρώσιμο
αρκετών μονοπατιών με καλντερίμι στα κυριότερα μονοπάτια του
δάσους, δημιουργία μεγαλύτερου φράγματος στη θέση Καρασίκη το
καρτέρι, για συγκράτηση των νερών ακόμη και τους καλοκαιρινούς
μήνες. Όλα αυτά μαζί με τη δημιουργία μουσείου της τοπικής χλωρίδας
και ορυκτών που με τις χρηματοδοτήσεις της Ε.Ε, μπορεί να γίνει
πραγματικότητα και την υδάτινη ενοποίηση των δύο μεγάλων λιμνών,
Ξυνιάδος, Φράγματος Σμοκόβου, σε συνδυασμό με τις μικρότερες στα
Κουβάτια, Μπουγάζι και Καραγκούνη το βαρκό, την αναβάθμιση των
λουτρών, μπορεί ν’ αλλάζει την όψη του τόπου και να κάνει το χωριό,
εκτός από τόπο προσέλκυσης επισκεπτών στην περιοχή, μια δεύτερη
λίμνη Πλαστήρα.
Το δάσος θα πρέπει κατά πρώτο λόγο να προφυλαχτεί .Να
επιδιωχθούν με προγράμματα της ευρωπαϊκής ένωσης , η συστηματική
οργάνωση, ίσως και η επέκταση του υπάρχοντος καταφυγίου Η
κατασκευή μικρών φραγμάτων για εξασφάλιση νερού , η απαγόρευση
ξύλευσης των γέρικων δένδρων, για να μπορούν μέσα στις κουφάλες
τους να φωλιάζουν πουλιά και ζώα . Να ανοιχθούν μονοπάτια για
περιηγήσεις και παρατήρηση της χλωρίδας και πανίδας του δάσους .Να
γίνει , επίσης, ο εμπλουτισμός του με νέα ζώα , ελάφια , αγριοκάτσικα ,
αγριοκούνελα .

Για το υπόλοιπο δάσος να επιδιωχθούν κοινοτικές επιδοτήσεις που θα
δώσουν θέσεις εργασίας , για την δημιουργία υποδομών ώστε να ζούνε
σε κατάσταση ελευθερίας κάποιες ράτσες ειδικών αλόγων , που θα
προκαλούν το ενδιαφέρον των επισκεπτών και παρατηρητών , ενώ
κάποια θα χρησιμοποιούνται για τη μετακίνησή τους .
Να προστατευθούν , ακόμη τα πολύ μεγάλα δένδρα μνημεία της
φύσης και να μην κόβονται , όχι μόνο οι κορμοί , αλλά και τα κλαδιά
τους.
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