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Τί είναι βρώσιμο δάσος
- Ένα βρώσιμο δάσος μιμείται τον 

τρόπο λειτουργίας ενός δάσους, 
ενώ αποτελείται από πολυετή 
δέντρα / φυτά που παρέχουν 
τροφή. Φυτεύονται με τρόπο 
που σέβεται το στρώμα που 
κατοικούν στον αρχικό τους 
βιότοπο, έτσι μπορούν να 
αλληλοϋποστηριχθούν, ενώ 
τοποθετούνται στον ιδανικό 
βιότοπο αξιοποιώντας το 
μέγιστο των διαθέσιμων πόρων 
όπως το φως του ήλιου.

Graham Burnett, wikimedia commons



Αστικά βρώσιμα δάση - Οφέλη
● Οι πόλεις γίνονται πιο πράσινες, μετριάζοντας το CO2
● Αυξάνει τη βιοποικιλότητα στις πόλεις, ωφέλιμη και για 

τις μέλισσες
● Σημαντική πηγή ψυχαγωγίας για τους κατοίκους
● Τα παιδιά μπορούν να είναι πιο κοντά στη φύση, να δουν 

από πού προέρχεται το φαγητό τους, να μάθουν και να 
παίξουν στο "βρώσιμο δάσος", να ασκήσουν την 
αισθητηριακή εξερεύνηση 

● Η παραγωγή τροφίμων εντός πόλης μειώνει τα τροφικά 
χιλιόμετρα

● Φέρνει τους ανθρώπους κοντά



Αστικό βρώσιμο δάσος - 
Παραδείγματα

“Permalab” της ομάδας φοιτητών ‘HortaFCUL’ του πανεπιστημίου Λισαβόνας, 
εξαπλώνεται τώρα στα σχολεία για την παροχή δραστηριοτήτων κηπουρικής 
για παιδιά



Αστικό βρώσιμο δάσος - 
Παραδείγματα

Στο χώρο “Colateral” στο Πόρτο της Πορτογαλίας, για την οργάνωση 
Critical Concrete φυτέψαμε ένα “μικρο-βρώσιμο δάσος” 



Μικρο-βρώσιμο δάσος στο Colateral - 
σχέδιο

- Σε χώρο 3x2μ φυτέψαμε 

1 εσπεριδοειδές (λεμόνι, μεσαίο στρώμα)

3 αναρριχητικά (Kiwi & φρούτο πάθους)

9 θάμνοι μούρων (βατόμουρο, φραγκοστάφυλο)

4 φραουλιές

Λεβάντα και βότανα 

3 σειρές λαχανικών



Στοιχεία…εκτός των φυτών 
- Ξερολιθιά: για τον περιορισμό των αναπτυσσόμενων παρτεριών, τη 

δημιουργία άκρων και την παροχή οικοτόπων για σαύρες, ενώ τα παιδιά 
μπορούν να εξερευνήσουν αισθητηριακά αυτό το στοιχείο



Στοιχεία…εκτός των φυτών 
- Εδαφοκάλυψη: κομμένα κλαδιά, 

φύλλα και γρασίδι πάνω στο 
έδαφος δημιουργούν πλούσιο 
εύφορο έδαφος, καλύπτουν το 
έδαφος, περιορίζοντας έτσι την 
εξάτμιση του νερού, παρέχοντας 
οικοτόπους για μικρά έντομα και 
μικροοργανισμούς, ενώ τα παιδιά 
μπορούν να εξερευνήσουν 
αισθητηριακά αυτό το στοιχείο



Στοιχεία…εκτός των φυτών 
- Ξενοδοχείο εντόμων: 

ένας σωρός από κλαδιά 
ή κορμούς μπορεί να 
προσφέρει σπίτι για τα 
έντομα, ενώ τα παιδιά 
μπορούν να 
παρατηρήσουν τις 
μέλισσες και άλλα ζώα 
που βρίσκουν 
καταφύγιο σε αυτό



Πώς να φέρετε ένα βρώσιμο δάσος στο χώρο 
σας
1. Επικοινωνήστε μαζί μας (δείτε την τελευταία σελίδα)

a. Μάθετε λεπτομέρειες σχετικά με το διαθέσιμο χώρο (μέγεθος, διαθέσιμη άρδευση ή όχι)
b. Προϋπολογισμός φυτών και υλικών
c. Σκοπός του βρώσιμου δάσους (κυρίως παραγωγή τροφής, βιοποικιλότητα ή εξερεύνηση 

για παιδιά)
2. Θα σας προτείνουμε μια ημερομηνία και τα φυτά / υλικά που θα οργανώσετε
3. Την ημέρα της φύτευσης

a. Θα μοιραστούμε τις αρχές ενός βρώσιμου δάσους, βασικές αρχές της περμακουλτούρας, 
της αναγέννησης του εδάφους και του τρόπου διάδοσης των φυτών (τα θέματα 
εξαρτώνται από τους συμμετέχοντες, τα παιδιά, τους εφήβους ή τους ενήλικες)

b. Θα φυτέψουμε μαζί με τους συμμετέχοντες, με καθοδήγηση και υποστήριξη
c. Ενσωματώνοντας εδαφοκάλυψη και άλλα στοιχεία εάν είναι δυνατόν

4. Θα ενημερώσουμε την ομάδα σας για τις ανάγκες ή τη συντήρηση του βρώσιμου δάσους 



Τι επιθυμούμε
1. Θα θέλαμε να προσεγγίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους 

ανθρώπους 
a. η εκδήλωση θα πρέπει να είναι ανοιχτή στην ευρύτερη κοινότητα και 
b. Θα πρέπει να επικοινωνηθεί καλά στα μέσα επικοινωνίας σας (facebook, instagram, από 

στόμα σε στόμα)

2. Συνεισφορά στα έξοδα μετακίνησής μας
3. Διατηρήστε το δάσος ζωντανό: τα δέντρα προορίζονται να παραμείνουν 

εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, μην μας τηλεφωνείτε αν δεν είστε 
σίγουροι ότι το "βρώσιμο δάσος" θα είναι μέρος του χώρου σας για 
τουλάχιστον τα επόμενα 5 χρόνια



Επικοινωνία
Το Νότιο Σέλας Μη Κυβερνητική Οργάνωση

www.thesouthernlights.org

info@thesouthernlights.org

Facebook: 

https://www.facebook.com/thesouthernlightsproject/

Instagram: southernlightsp

Sheila Darmos, Συν-ιδρύτρια και διευθύνουσα

sheiladarmos@gmail.com
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