
Οικολογία 
Η Εδέµ ήταν εδώ 
Τρίτη 13 Ιουλίου 2004 12:06  [Σχόλια: 5, Hits: 1]  

 
 

Η σύγχρονη εικόνα του Ιράκ φέρνει στο νου 
πολέµους και καταστροφές. Πριν από πολλά 
χρόνια η κατάσταση ήταν εντελώς διαφορετική. 
Άλλωστε δεν είναι τυχαίο το ότι οι αρχαίοι λαοί 
της Μεσογείου συνέδεαν τον κήπο της Εδέµ µε 
την πεδιάδα που απλώνεται γύρω από το σηµείο 
όπου ο Τίγρης συναντά τον Ευφράτη.  
 
Πριν από χιλιάδες χρόνια, οι δύο ποταµοί σχηµάτιζαν 
ένα έλος που πληµµύριζε µε νερό την πεδιάδα, µετατρέποντάς την στο µεγαλύτερο 
υγροβιότοπο της Ευρασίας. Η έκτασή του έφτανε τα 8.000 τετραγωνικά χιλιόµετρα 
ενώ σε βροχερές περιόδους ξεπερνούσε τα 20.000. Ο επίγειος παράδεισος 
αποτέλεσε επί πολλούς αιώνες το καταφύγιο πολυάριθµων ζώων. Ωστόσο τα 
δραµατικά γεγονότα στην εύφλεκτη περιοχή της Μέσης Ανατολής αποµάκρυναν 
πολλά είδη πτηνών και µικρών θηλαστικών. Τόσο τα φλαµίνγκο όσο και µερικά 
σπάνια είδη πελεκάνου, κορµοράνου και πάπιας έχασαν έναν από τους 
σηµαντικότερους αποδηµητικούς σταθµούς τους. Με εξαφάνιση απειλείται πλέον η 
ενυδρίδα της Ασίας καθώς και διάφορα είδη χελώνας τα οποία ζούσαν στα έλη. Το 
νερό, το πολυτιµότερο αγαθό σε µια χώρα όπου κυριαρχούν η στέπα και η έρηµος, 
άρχισε να µολύνεται και οι πηγές σταδιακά στερεύουν. 
 

Α) Ο πόλεµος του νερού 
 

Χάρη στον υδρόγειο πλούτο της, η περιοχή ήταν από τις πρώτες που κατοικήθηκαν 
στη Μέση Ανατολή. Εδώ έζησαν και ανέπτυξαν τον πολισµό τους οι µαντάν, οι 
Άραβες των ελών, οι οποίοι κατάγονται από τους αρχαίους Σουµέριους. Με την 
πάροδο των ετών, µόλις το 10% αυτού του πλούσιου οικοσυστήµατος έµεινε 
ανέπαφο. Το υπόλοιπο αποξηράνθηκε και µεταµορφώθηκε σε µια αχανή έρηµο. 
Στην περιβαλλοντική καταστροφή συνέβαλαν ασφαλώς και οι πρόσφατες 
πολεµικές συγκρούσεις στο Ιράκ. Μάλιστα σε πολλές από αυτές το νερό 
χρησιµοποιήθηκε ως στρατηγικό όπλο. Άλλωστε το µεγαλύτερο τµήµα της λεκάνης 
του Ευφράτη ανήκει στην πολύπαθη ασιατική χώρα. Το συνολικό µήκος του 
ποταµού φτάνει τα 3.000 χιλιόµετρα και βρίσκεται κατά 40% στο ιρακινό έδαφος, 
κατά 28% στο τουρκικό, κατά 17% στο συριακό και κατά 15% στο σαουδαραβικό. 
Ανάλογες συνθήκες κατακερµατισµού επικρατούν στη λεκάνη του Τίγρη, ο οποίος 
έχει µήκος 1.950 χιλιόµετρα˙ κατά 54% ανήκει στο ιρακινό έδαφος, κατά 34% στο 
ιρανικό, κατά 12% στο τουρκικό και κατά 0,2% στο συριακό. Δεδοµένης της αξίας 
του "διαφανούς χρυσού", τις τελευταίες δεκαετίες οι χώρες της περιοχής 
προχωρούν στην εξαντλητική βιοµηχανική εκµετάλλευση των υδάτων των δύο 
ποταµών.  
 

Β) Φράγµατα στις λάσπες 
 
Το Ιράκ ήταν η πρώτη χώρα η οποία κατασκεύασε φράγµατα, συγκεκριµένα από 
το 1914, περίοδο κατά την οποία ήταν υποταγµένο στη Μεγάλη Βρετανία. Από τις 
αρχές της δεκαετίας του '60, άρχισαν να χτίζονται φράγµατα και στην Τουρκία και 
τη Συρία µε στόχο να αντιµετωπιστούν οι πληµµύρες και να ενισχυθεί η άρδευση. 
Το φράγµα του Ατατούρκ, που κατασκευάστηκε το 1992, είναι από τα µεγαλύτερα 
στον κόσµο, µε ύψος 184 και µήκος 1.800 µέτρα. Μέσα σε ελάχιστο χρονικό 
διάστηµα µείωσε σηµαντικά τη ροή του νερού στον Ευφράτη µετατρέποντας πολλά 
από τα έλη σε πεδιάδες. Σύµφωνα µε επιστηµονικές εκτιµήσεις, οι επιπτώσεις στο 
περιβάλλον είναι πλέον µόνιµες. Ακόµα κι αν έφτανε ξανά το νερό στις 
αποξηραµένες ζώνες, µόλις ένα ποσοστό της τάξης του 15 -20% των ελών θα 
επανερχόταν στην αρχική του κατάσταση. Στην επιδείνωση της κατάστασης 

 



συνέβαλε ο πόλεµος ανάµεσα στο Ιράν και Ιράκ (1980-1988). Τότε ο στρατός του 
Σαντάµ Χουσεΐν έκανε χρήση χηµικών αερίων, προκειµένου να εξουδετερώσει τον 
"εχθρό" που κρυβόταν στους καλαµιώνες του Αλ Χάβιτζε κατά µήκος των συνόρων 
µε το Ιράν. Στη διάρκεια του πρώτου πολέµου του Κόλπου (1990-1991) 
σηµειώθηκαν και πάλι σοβαρές οικολογικές καταστροφές. 
 

Γ) Ξανά παράδεισος; 
  
Τα τελευταία χρόνια, γίνονται έντονες προσπάθειες για τη διάσωση του φυσικού 
πλούτου της περιοχής, παρότι µεσολάβησε ο πόλεµος του 2003. Το Eden again -
σηµαίνει Ξανά παράδεισος-. Όχι τυχαία. Πρόκειται για ένα πρόγραµµα που 
παρουσίασε το ίδρυµα Iraq Foundation µε µέλη εξόριστους Ιρακινούς και µε έδρα 
τις ΗΠΑ. Η οργάνωση, µε τη βοήθεια µηχανικών, οικολόγων, υδρολόγων και 
γεωλόγων επιχειρεί να αποκαταστήσει τα έλη. Πρωτού προχωρήσει σε 
συγκεκριµένες επεµβάσεις, µελετά εκτενώς ολόκληρη την περιοχή. Προς το παρόν 
διεξάγονται έρευνες για να εξακριβωθεί ο βαθµός της ρύπανσης των υδάτων και 
των εδαφών, ο οποίος µε τα µέχρι στιγµής δεδοµένα κρίνεται ιδιαίτερα υψηλός. 
Εφόσον ολοκληρωθούν οι µελέτες, τα έλη θα χωριστούν σε στεγανά διαµερίσµατα, 
ώστε το νερό να περνά από το ένα διαµέρισµα στο επόµενο. Με τη συγκεκριµένη 
µέθοδο οι ειδικοί ελπίζουν ότι σταδιακά θα περιορίσουν τη ρύπανση των υδάτων. 
Στη συνέχεια θα προχωρήσουν µε τη βοήθεια αντλιών στη διαπλάτυνση της 
ελώδους περιοχής.  
 

Δ) Έδαφος µε νοηµοσύνη 
 
Ένα τµήµα του έλους που βρίσκεται στις βορειοδυτικές περιοχές του Χαούρ αλ 
Αουντά έχει ήδη αρχίσει να επανέρχεται στην αρχική του µορφή γιατί διακόπηκε η 
λειτουργία της αντλίας αποστράγγισης των υδάτων. Περίπου 50 τετραγωνικά 
χιλιόµετρα ερήµου µετατράπηκαν και πάλι σε λάσπη, ενώ σταδιακά αναπτύσσεται 
και η βλάστηση. Να µιλήσουµε για θαύµα; Ασφαλώς όχι. Το έδαφος των περιοχών 
όπου υπάρχουν έλη διαθέτει ένα είδος µνήµης αφού η εναλλαγή ξηρών και υγρών 
ζωνών είναι φυσική διαδικασία. Οι σπόροι των φυτών προσαρµόζονται στις 
σκληρές συνθήκες επιβίωσης και κατορθώνουν να αναγεννηθούν ακόµα και µετά 
από µακρές περιόδους ξηρασίας.  
Η λειψυδρία ωστόσο δεν είναι το µοναδικό πρόβληµα το οποίο καλούνται να 
επιλύσουν οι επιστήµονες. Η εξάτµιση των υγρών, που προκάλεσαν οι υψηλές 
καλοκαιρινές θερµοκρασίες, αύξησε κατά τόπους το επίπεδο της αλατότητας του 
εδάφους, τα οποίο πλησίασε επικίνδυνα το αντίστοιχο του θαλασσινού νερού. Τα 
καλάµια δεν µπορούν να προσαρµοστούν σε τόσο υψηλά επίπεδα αλατότητας και 
ξεραίνονται. Ορατός ωστόσο είναι και ο κίνδυνος το νερό να ενεργοποιήσει 
δηλητηριώδεις ουσίες παγιδευµένες στο έδαφος. Για παράδειγµα, όταν το θειάφι, 
το οποίο χρησιµοποιήθηκε ως χηµικό όπλο, ενωθεί µε το νερό, δηµιουργεί το 
θειικό οξύ, το οποίο καταστρέφει τα φυτά. Αν συµβεί κάτι τέτοιο, η ρύπανση των 
υδάτινων πόρων θα είναι οριστική.  
 

Ε) Η επιστροφή των µαντάν 
 
Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι µαντάν που είχαν καταφύγει στα νότια, 
προσπαθούν να επιστρέψουν στις πατρογονικές τους εστίες. Σύµφωνα µε 
εκτιµήσεις του ΟΗΕ, ο οποίος έχει την ευθύνη της ανθρωπιστικής βοήθειας προς το 
Ιράκ, περίπου 50.000 Άραβες των ελών που είχαν περάσει στο Ιράν, ζητούν να 
γυρίσουν στα σπίτια τους. Η επιστροφή των προσφύγων ωστόσο µπορεί να 
δηµιουργήσει µια νέα αναταραχή στο Ιράκ, καθώς θα εγείρει το ζήτηµα του 
ιδιοκτησιακού καθεστώτος στα εδάφη τους. Θεωρητικά, η αποκατάσταση των ελών 
θα ενισχύσει την αγροτική παραγωγή και τις ιχθυοκαλλιέργειες, συνεισφέροντας 
στην ιρακινή οικονοµία. Εκτιµάται ότι η αλιεία και η καλλιέργεια ρυζιού, κριθαριού 
και χουρµά αποφέρουν στη χώρα πάνω από 600 εκατοµµύρια δολάρια το χρόνο. 
Ωστόσο η αναφορά του ΟΗΕ φέρνει στο φως ένα επιπλέον σηµαντικό στοιχείο. Στο 



υπέδαφος των ελών εντοπίζεται το 50% των επιβεβαιωµένων αποθεµάτων 
πετρελαίου του Ιράκ, µιας χώρας που στον πίνακα κατάταξης των 
πετρελαιοπαραγωγών χωρών κατέχει τη δεύτερη θέση, µετά τη Σαουδική Αραβία. 
Γιατί λοιπόν να νοιαστούν οι υπεύθυνοι για τους άτυχους απόγονους των 
Σουµερίων; 
 


