


Σε  αυτο το τεύχος
“Υγρότοποι: νερό, ζωή και πολιτισμός” είναι το θέμα της 8ης Διάσκεψης των Συμβαλλόμενων Μερών 
της Σύμβασης Ραμσάρ, τονίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη σημασία του ανθρώπου ως ενδογενές 
στοιχείο των υγροτόπων (σ ελ . 3 ) .

Μια σπουδαία διεθνής σύνοδος θέτει τα πλαίσια της ορθής άσκησης του οικοτουρισμού 
και μας καλεί να τα εφαρμόσουμε, ώστε η ταχύτατα αναπτυσσόμενη αυτή δραστηριό
τητα να αποτελέσει πράγματι πηγή ωφελειών για τις τοπικές κοινωνίες και για τα φυσικά 
οικοσυστήματα (σ ελ . 4 ) .

Το πώς δημιουργήθηκε και εξελίχθηκε η ζωή στον πλανήτη μας είναι θέμα που επιδέχεται διάφορες 
ερμηνείες, μία από τις οποίες παρουσιάζουμε σήμερα. Αφορμή να θυμηθούμε ότι η σημερινή βιοποι

κιλότητα είναι αποτέλεσμα διεργασιών που άρχισαν πριν από δισεκατομμύρια έτη και ότι ο 
άνθρωπος οφείλει να είναι προστάτης της και όχι ασύνετος εκμεταλλευτής της (σ ελ . 8 ) .

Η κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη μπορεί να καταστεί συμβατή με τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας και οι συμμετοχικές διαδικασίες, παρόλο που είναι χρονοβόρες, 

οδηγούν σε αειφορικές προσπάθειες διατήρησης του περιβάλλοντος, όπως προκύ
πτει από ερευνητικό έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη σε τέσσερις ευρωπαϊκούς

υγροτόπους (σ ελ . 1 1 ) .

Η “οικογένεια” Ραμσάρ διευρύνεται και βραβεύει άτομα και οργανισμούς που εργάζο
νται για την αειφορική διαχείριση των υγροτόπων σε όλο τον κόσμο (σ ελ . 12)

Ο

Η ανάγκη ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στις τομεακές πολιτικές
βρίσκει εφαρμογή στη γεωργία (σ ελ . 1 3 ).

Νέες εκδόσεις και ειδήσεις για τη φύση. 
Η απογραφή, η παρακολούθηση, η κατάρτιση και η ενημέρωση είναι η θεματο

λογία των πρόσφατων εκδόσεων του ΕΚΒΥ, μεταφέροντας τη μακρόχρονη πείρα 
του και συμβάλλοντας στη διάδοση των αποτελεσμάτων των μεθόδων και των

προσεγγίσεων MedWet (σ ελ . 14)

Η πρώτη ανάβαση στην “κατοικία των θεών” μέσα από τις ασπρόμαυρες φωτογραφίες του
Boissonnas (σ ελ . 16)

ΑΜΦΙΒΙΟΝ



COP8
Η 8η  Διάσκεψη  
της Διεθνούς Σύμβασης Ραμσάρ

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη της Δ ιεθνούς Σύμβασης Ραμσάρ για τους υγροτόπους, τα 
οποία πλέον ξεπερνούν τα 130, συναντώνται κάθε τρία έτη για να αξιολογήσουν την 
πρόοδο, σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο, που έχει συντελεσθεί στην εφ αρ
μογή των αποφάσεων της Σύμβασης για την προστασία των υγροτόπων. Επίσης, για 
να μοιρασθούν γνώσεις και εμπειρίες πάνω σε τεχνικά θέματα και για να προγραμμα
τίσουν τη δράση τους και αυτήν της Σύμβασης για την επόμενη τριετία.

Καθάρισμα διχτυών στη Λίμνη Πρέσπα, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ / Κ. Patey

Η 8η Διάσκεψη τω ν Συμβαλλόμενων Μερών τη ς  Σύμβασης Ραμσάρ, πρόκειται να πραγμα
τοπ οιηθεί στη Βαλένθια τη ς  Ισπανίας, από 18 έω ς 26 Νοεμβρίου 2002. Η Διάσκεψη φ έρει 
το ν  τίτλο  “Υγρότοποι: νερό, ζωή και πολιτισμός” , τονίζοντας με αυτόν το ν  τρόπο τη  
σημασία του  ανθρώπου ως ενδογενούς στοιχείου τω ν υγροτόπων και υποδηλώνοντας την 
αυξανόμενη έμφαση που δίνει η Σύμβαση στο ανθρώπινο στοιχείο και τη  σύνδεσή του  με 
το  παρόν και το  μέλλον τω ν υγροτόπων.

Το πνεύμα τη ς  Διάσκεψης αναπόφευκτα θα επηρεασθεί από τα  πρώτα συμπεράσματα και 
το ν  απόηχο τη ς  Παγκόσμιας Διάσκεψης γ ια  την  Αειφόρο Ανάπτυξη στο Γιοχάνεσμπουργκ 
(26 Αυγούστου έω ς 4 Σεπτεμβρίου 2002). Οι τεχν ικές  συνεδρίες τη ς  θα καλύψουν θέματα, 
όπως α) οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες γ ια  την  αειφορική χρήση τω ν υγροτόπων και του  
νερού, β) η αξιολόγηση τω ν υγροτοπικών αξιών και η απογραφή ως βάσεις γ ια  τη ν  αειφο
ρική χρήση τω ν υγροτόπων, γ) η συμβολή τη ς  Σύμβασης στη διατήρηση τη ς  παγκόσμιας 
βιοποικιλότητας, δ) η διαχείριση τω ν υγροτόπων για  την  αειφορία και τη ν  ανθρώπινη 
ευημερ ία  και ε) οι πολιτιστικές α ξίες  τω ν υγροτόπων ως κίνητρο για  τη  διατήρηση τω ν 
υγροτοπικών οικοσυστημάτων.

Η Ελλάδα, μέσω του  ΥΠΕΧΩΔΕ και του  ΕΚΒΥ, θα συμμετάσχει στην 8η Διάσκεψη τόσ ο με 
παρουσία στον εκθεσιακό χώρο, όσο και με τη  συμβολή στις τεχν ικές  συνεδρίες κυρίως 
σε θέματα αποκατάστασης Μ εσογειακών υγροτόπων αλλά και βάσεων δεδομένων.

Η Πρωτοβουλία MedWet θα συμμετάσχει στη Διάσκεψη με παρουσία στον εκθεσιακό 
χώρο και με παράλληλες εκδηλώσεις. Επιπλέον, θα επιδιωχθεί η αποδοχή ειδικής 
απόφασης τη ς  Σύμβασης από τη  Μεσογειακή Επιτροπή Υγροτόπων καταρχήν και από το  
σώμα τω ν συνέδρων κατ' επέκταση. Με τη ν  απόφαση αυτή αναγνωρίζεται η επιτυχία του  
MedWet ως περιφερειακού μηχανισμού εφ αρμογής τη ς  Σύμβασης Ραμσάρ και υ ιοθετείτα ι 
ω ς υπόδειγμα για  τη ν  ανάπτυξη παρόμοιων μηχανισμών και σε άλλες περιφέρειες, ενώ 
παρέχεται η ηθική και υλική στήριξη τη ς  Σύμβασης στη συνέχιση τη ς  λειτουργίας τη ς  
Συντονιστικής Μονάδας MedWet.

Μ αρία Αναγνωστοπούλου

ΑΜΦΙΒΙΟΝ



Διεθνής Σύνοδος για τον
Η Δ ιεθ ν ή ς  Σ ύνοδος Ο ικοτουρ ισ μού π ραγματοπ οιήθηκε  
στο Κ εμπ έκ του Καναδά μεταξύ  19 και 22  Μ αΐου. Η 
Σ ύνοδος απ οτέλεσ ε τη ν  κορυφαία  εκδήλω ση του  
Δ ιεθ ν ο ύ ς  Έ το υ ς  Ο ικοτουρ ισ μού 2002  και ήταν ουσ ια 
στικά το  απ οτέλεσμα 20 και πλέον π ροπ αρασκευα
στικώ ν συνεδρ ίω ν τα οποία δ ιοργανώ θηκαν κατά το  
2001 και 2002  ανά το ν  κόσμο. Η διοργάνω ση της  
Συνόδου απ οτέλεσ ε πρω τοβουλία του Παγκόσμιου  
Ο ργανισμού Τουρισμού και του Π ρογράμματος Π εριβάλ
λοντος του Ο ΗΕ. Π ερ ισ σ ότεροι από χίλιοι πεντακόσιοι 
εκπρόσωποι κρατικώ ν και μη κρατικώ ν φ ορέω ν σ υνα
ντή θη κα ν  και ασ χολήθηκαν με θέμ α τα  που αφ ο ρούν την  
οργάνω ση τη ς  ο ικο τουρ ισ τικής αγοράς.

Ένα από τα  πρώτα θέματα τα  οποία απασχόλησαν τη  Σύνοδο 
αφορά στον ορισμό του οικοτουρισμού. Οι σ υμμετέχοντες 
απέφυγαν να δώσουν έναν περιεκτικό και ακριβή ορισμό του 
οικοτουρισμού, συμφώνησαν, όμως, ως προς τα  βασικά γνωρί- 
σματά του.

Έτσι, σύμφωνα με τη Σύνοδο, ο οικοτουρισμός:

1. Περιλαμβάνει όλες τις μορφές τουρισμού στις οποίες το  
ουσιαστικό κίνητρο τω ν τουριστών είναι η αγάπη, η εκτίμηση 
και η προστασία της  φύσης, καθώς και η γνωριμία με τους 
παραδοσιακούς πολιτισμούς τω ν φυσικών περιοχών.

2.  Περιλαμβάνει ερμηνευτικές και γνωσιολογικές εμπειρίες.

3.  Ως επί το  πλείστον αφορά ανεξάρτητους ταξιδ ιώ τες και 
μικρές τουριστικές ομάδες, και οργανώνεται από εξειδ ικευ 
μένες μικρές τοπικές επιχειρήσεις.

4.  Ελαχιστοποιεί τις  αρνητικές συνέπειες στο φυσικό και στο 
κοινωνικό-πολιτιστικό περιβάλλον.

5 .  Συμβάλλει στην προστασία τω ν προστατευόμενων 
περιοχών με:

/  Την εξασφάλιση οικονομικών κινήτρων για τις  κοινωνίες που 
φ ιλοξενούν αυτής της  μορφής τον  τουρισμό, και για τους 
οργανισμούς που διαχειρίζονται προστατευόμενες 
περιοχές.

/  Την παροχή εναλλακτικής απασχόλησης και ευκαιριών εισο
δήματος στις τοπικές κοινωνίες.

/  Τη συνειδητοποίηση τόσο εκ  μέρους του  τουριστικού 
κοινού, όσο και των κατοίκων, της  ανάγκης να διατηρηθούν 
οι φυσικές και οι πολιτιστικές ιδια ιτερότητες.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, τα  ανωτέρω αποτελούν ουσια
στικά μια σύνθεση πολλών ορισμών οι οποίοι έχουν κατά 
καιρούς δοθεί από αρμόδιους φορείς.

Τα συμπεράσματα της  Συνόδου αποτυπώθηκαν σε κείμενο με 
τη  μορφή Διακήρυξης για τον οικοτουρισμό . Στο κείμενο αυτό 
αναγνωρίζονται κατ' αρχάς οι συνιστώσες δυνάμεις και το  γενι
κότερο περιβάλλον που διέπει την ανάπτυξη του οικοτουρι
σμού. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται:

•  Στο αυξανόμενο ενδιαφέρον τω ν ανθρώπων για ταξίδ ια  σε 
φυσικές-προστατευόμενες περιοχές προκειμένου αυτοί να 
διδαχθούν, να εκτιμήσουν, να απολαύσουν και να κατανοή
σουν σε βάθος τη  σχέση τους με τη  φύση.

•  Στον πολιτιστικό πλούτο που σχετίζεται με φυσικές-προστα
τευ όμενες  περιοχές, λόγω της  ιστορικής παρουσίας των 
τοπικών κοινοτήτων από τις  οποίες μερικές έχουν διατη
ρήσει παραδοσιακούς τρόπους ζωής μέσα από μεθόδους 
προώθησης πολιτιστικών και καλλιτεχνικών πρακτικών οι 
οποίες έχουν επιβιώσει διαμέσου τω ν αιώνων.

•  Στην πλούσια βιοποικιλότητα και στην πολιτιστική κληρο
νομιά των περιοχών αυτών και ταυτόχρονα στην υφιστάμενη 
απειλή της  άνισης ανάπτυξης.

•  Στο γεγονός ότι η χρηματοδότηση για την προστασία και τη 
διαχείριση των περιοχών με υψηλή βιοποικιλότητα και πολι



τιστικό πλούτο, έχει θεω ρηθεί μη επαρκής διεθνώς και ότι ο 
τουρισμός συνιστά βασική πηγή εσόδων για τις  προστατευ
όμενες περιοχές.

•  Στο δεδομένο ότι πολλές από α υτές τις περιοχές είναι 
τόπος μόνιμης διαμονής αγροτών, οι οποίοι ζουν συχνά 
κάτω από το  όριο τη ς  φτώχειας, και σε αρκετές  περιπτώσεις 
δεν έχουν την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη, εκπαιδευτικές 
εγκαταστάσεις, συστήματα επικοινωνίας, και άλλες 
αναγκαίες υποδομές.

Ό λες οι ανωτέρω διαπιστώσεις, και ιδιαίτερα η τελευταία, 
συνθέτουν ένα πολύπλοκο περιβάλλον ανάπτυξης του οικοτου
ρισμού, στο οποίο κυρίαρχη θέση έχει ο αναπτυξιακός προσα
νατολισμός τω ν περιοχών που μπορούν εν δυνάμει να είναι 
οικοτουριστικοί προορισμοί.

Το κείμενο τη ς  Δ ιακήρυξης αναγνωρίζει, επίσης, ότι οι εναλλα
κτικές μορφές τουρισμού σε φυσικές-προστατευόμενες υπό 
ανάπτυξη περιοχές, και ειδικότερα ο οικοτουρισμός, μπορούν 
να αποτελέσουν αξιόλογη οικονομική ευκαιρία για του ς  κατοί
κους τω ν εν λόγω περιοχών, τον πολιτισμό τους και την 
προστασία της  φύσης για τις  επόμενες γενιές, εφόσον βεβαίως 
αυτή η ευκαιρία τους δοθεί με δίκαιο και ισότιμο τρόπο. 

Οπουδήποτε και οποτεδήποτε δεν γίνεται σωστός σχεδιασμός 
και διαχείριση του  τουρισμού στις φυσικές-προστατευόμενες 
και αγροτικές περιοχές, προκαλούνται κίνδυνοι υποβάθμισης 
του  φυσικού περιβάλλοντος, μείωση της  βιοποικιλότητας και 
τη ς  ποιότητας του  νερού και περιθωριοποίηση των πολιτι
στικών παραδόσεων.

Προκειμένου να επ ιτευχθούν αξιόλογα κοινωνικά, οικονομικά 
και περιβαλλοντικά οφέλη από τις εναλλακτικές μορφές τουρι
σμού και ειδ ικότερα από τον οικοτουρισμό, και προκειμένου να 
ελαχιστοποιηθούν ή να αποφευχθούν αρνητικές συνέπειες, 
απαιτούνται μηχανισμοί συμμετοχικού σχεδιασμού, οι οποίοι να 
επιτρέπουν στις τοπ ικές κο ινότητες να ορίζουν και να διαχειρί
ζονται τη χρήση τω ν περιοχών τους.

Απαιτείται επιχειρηματική εκπαίδευση σε τοπικό επίπεδο, 
πρόσβαση στην ανταλλαγή πληροφοριών, δημιουργία στρατη-

Επίσκεψη στη Λίμνη Κερκίνη, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ / Μ. Σεφερλής

γικών συμμαχιών και τεχνική βοήθεια προσαρμοσμένη στις 
τοπικές ανάγκες.

Προκειμένου να επιτευχθούν τα  προηγούμενα, είναι αμέσως 
αναγκαίο να ενδυναμωθούν οι τεχνικές και οικονομικές δυνατό
τη τες  τω ν τοπικών κοινωνιών, για να του ς  επιτραπεί να συμμε- 
τάσχουν δυναμικά στη διαδικασία της  ανάπτυξης του  οικοτου
ρισμού.

Οι μικρές επιχειρήσεις που προσπαθούν να επιτύχουν κοινωνι
κούς και περιβαλλοντικούς σκοπούς, συχνά λειτουργούν σε 
ένα αναπτυσσόμενο περιβάλλον, το  οποίο δεν παρέχει επαρκή 
οικονομική και διαφημιστική ενίσχυση γ ι’ αυτήν την εξειδ ικευ
μένη νέα αγορά. Ως εκ  τούτου  απαιτούνται: έρευνα  αγοράς σε 
επίπεδο προορισμού, εξειδ ικευμένο  όργανο πιστοποίησης των 
τουριστικών επιχειρήσεων, επιχορηγήσεις, κίνητρα για τη 
χρήση ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, πρωτότυπες τεχνικές 
λύσεις, καθώς και έμφαση στη βελτίωση δεξιοτήτω ν.

Το κείμενο της  Δ ιακήρυξης καταλήγει σε σειρά προτάσεων 
προς τέσσερις ομάδες μετόχων (stakeholders) που συνθέτουν 
το  φάσμα των άμεσα ενδιαφερομένω ν για την ανάπτυξη του 
οικοτουρισμού.

Νησιωτικό τοπίο, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ / Α. Χαντζαρίδου

ΑΜΦΙΒΙΟΝ



Π  Διακήρυξη καλεί:
Τ ις  κ υ β ερ ν ή σ ε ις  και τ ις  α ν α π τυ ξ ια κ ές  ετα ιρ ε ίες :

•  Να διατυπώσουν εθνικές πολιτικές προώθησης του  οικοτου
ρισμού σύμφωνες με του ς  γενικούς σκοπούς της  αειφόρου 
ανάπτυξης, μέσω ευρείας διαδικασίας διαβουλεύσεων με 
όλους τους μετόχους των δραστηριοτήτων ανάπτυξης του 
οικοτουρισμού.

•  Να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή και τον  απαραίτητο συντο
νισμό όλων τω ν σχετιζομένων δημοσίων φορέω ν (περιλαμ- 
βανομένης τη ς  καθιέρωσης διυπουργικών ομάδων εργα
σίας) σε διάφορα επίπεδα για την  προώθηση του οικοτουρι
σμού, διευκολύνοντας συγχρόνως τη  δυνατότητα  συμμε
τοχής και άλλων μετόχων στη λήψη αποφάσεων. Επιπλέον, 
πρέπει να καθιερωθούν, επαρκείς δημοσιονομικοί μηχανι
σμοί και κατάλληλα νομοθετικά  πλαίσια, για να επιτρέψουν 
την εφαρμογή τω ν σκοπών που προωθούνται από αυτούς 
τους αρμόδιους οργανισμούς.

•  Να περιλάβουν στο προαναφερόμενο πλαίσιο τους απαραί
τη τους ρυθμιστικούς και ελεγκτικούς μηχανισμούς σε 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, μέσα από αντικει
μενικά κριτήρια ικανότητας-υποστήριξης, που θα συμφω- 
νούνται από κοινού με όλους του ς  μετόχους.

•  Να παράσχουν εκπαιδευτική και οικονομική ενίσχυση για τα  
σχέδια πιστοποίησης, για την  οικολογική σήμανση και για 
άλλες εθελοντικές πρωτοβουλίες που συνδέονται με την 
ισόρροπη ανάπτυξη του  οικοτουρισμού και να ενθαρρύνουν 
τον ιδιωτικό τομέα  να υλοποιήσει τέτο ια  σχέδια, προωθώ
ντας τα  στους καταναλωτές.

•  Να εξασφαλίσουν την παροχή τεχνικής και οικονομικής 
υποστήριξης και την  κατάλληλη κατάρτιση του ανθρώπινου 
δυναμικού στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που είναι ο 
πυρήνας του  οικοτουρισμού, προκειμένου να τους επιτραπεί 
να αναπτύξουν τις  δραστηριότητές τους με τρόπο αειφο- 
ρικό και με τον οφειλόμενο σεβασμό στις περιβαλλοντικές 
και πολιτιστικές αξίες.

•  Να χαράξουν τις κατάλληλες πολιτικές, σχέδια και προγράμ
ματα για τους επισκέπτες, να βρουν επαρκείς πηγές χρημα
τοδότησης για τις  φυσικές-προστατευόμενες περιοχές και 
να διαχειρισθούν σωστά τον αυξανόμενο αριθμό επισκεπτών 
όσον αφορά την προστασία τω ν ευαίσθητων οικοσυστη
μάτων.

•  Να εξασφαλίσουν ότι έχουν καθορισθεί όλες οι αναγκαίες 
περιβαλλοντικές και υγειονομικές προδιαγραφές για την 
ανάπτυξη του  οικοτουρισμού, π.χ. επεξεργασία στερεώ ν και 
υγρών αποβλήτων, προστασία τω ν υπογείων υδροφόρων 
στρωμάτων.

•  Να εξασφαλίσουν, επίσης, ότι οι σ τρατηγικές ανάπτυξης 
του οικοτουρισμού δεν υιοθετούνται χωρίς παράλληλη 
προσήλωση στην αειφόρο ανάπτυξη και χωρίς την ενίσχυση 
των τοπικών-δημοτικών αρχών που θα ρυθμίζουν και θα 
ελέγχουν τις δράσεις.

ΑΜΦΙΒΙΟΝ

Δάσος κουκουναριάς, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ / Μ. Κατσακιώρη

Τ ο ν  ιδ ιω τικό  το μ έα :

•  Να δημιουργήσει, να αναπτύξει και να διευθύνει τις  επιχει
ρήσεις του, ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις και συμβάλλο
ντας θετικά στην προστασία τω ν ευαίσθητων οικοσυστη
μάτων και του  περιβάλλοντος γενικότερα, ωφελώντας 
άμεσα τις  τοπικές κοινωνίες.

•  Να λάβει υπόψη του  ότι, προκειμένου να είναι βιώσιμες οι 
οικοτουριστικές επιχειρήσεις, πρέπει να είναι επω φελείς για 
όλους του ς  μετόχους, π.χ. για τους ιδιοκτήτες, τους επεν
δυτές, τις  τοπ ικές κο ινότητες και τις  περιβαλλοντικές οργα
νώσεις.

•  Να υιοθετήσει αξιόπιστα συστήματα πιστοποίησης και οικο
λογικής σήμανσης, προκειμένου να καταδειχθούν στους 
πιθανούς χρήσ τες η προσήλωσή τους στις αρχές τη ς  αειφο- 
ρίας και η ποιότητα τω ν προϊόντων και υπηρεσιών που 
προσφέρουν.

•  Να συνεργασθεί με κρατικές και μη κρατικές οργανώσεις 
υπεύθυνες για τις  προστατευόμενες φυσικές περιοχές και 
τη  διατήρηση τη ς  βιοποικιλότητας, εξασφαλίζοντας ότι η 
ανάπτυξη του οικοτουρισμού θα ασκείται σύμφωνα με τη 
νομοθεσία, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι οποιεσδήποτε 
επιπτώσεις.

•  Να χρησιμοποιεί τοπικά υλικά και προϊόντα και να απασχολεί 
το  τοπικό ανθρώπινο δυναμικό, προκειμένου να διατηρηθεί
η αυθεντικότητα  του οικοτουριστικού προϊόντος και να 
αυξηθεί το  ποσοστό τω ν οικονομικών και άλλων ωφελειών 
που παραμένουν στις τοπικές κοινωνίες.

•  Να προάγει μεταξύ  των πελατών του, έναν αντίστοιχο 
κώδικα συμπεριφοράς στους οικοτουριστικούς προορι
σμούς, παρέχοντας περιβαλλοντική εκπαίδευση στους 
επαγγελματίες και του ς  ταξιδ ιώ τες και ενθαρρύνοντας τη 
διαπολιτισμική προσέγγιση, όπως, επίσης, και τις  εθελο 
ντικές συνεισφορές για την ενίσχυση τοπικών κοινοτήτων.

•  Να διαφοροποιήσει την προσφορά του, αναπτύσσοντας ένα 
ευρύ φάσμα τουριστικών δραστηριοτήτων σε κάθε προο
ρισμό, δρομολογώ ντας την επέκτασή τους σε δ ιαφορετι
κούς προορισμούς με σκοπό τη διάδοση των πιθανών 
ωφελειών.



Τ ις  μη κ ρ α τ ικ ές  ο ρ γα νώ σ εις  και τα  α κ α δ η μ α ϊκ ά  και
ερ ευ ν η τ ικ ά  ιδρύματα :
•  Να συμμετέχουν στη διαχείριση τω ν φυσικών-προστατευο- 

μένων περιοχών και να προάγουν τις  σχετικές οικοτουρι- 
στικές δραστηριότητες.

•  Να προάγουν την  έρευνα  για τις  πραγματικές επιδράσεις 
των οικοτουριστικών δραστηριοτήτων στα οικοσυστήματα, 
τη βιοποικιλότητα, τους τοπικούς πολιτισμούς και το  κοινω
νικοοικονομικό φάσμα τω ν οικοτουριστικών προορισμών.

•  Να συνεργάζονται με δημόσιες και ιδιωτικές οργανώσεις, 
εξασφαλίζοντας ότι τα  στοιχεία και οι πληροφορίες που 
παράγονται μέσω τη ς  έρευνας, διοχετεύονται έως το  τελικό 
στάδιο των διαδικασιών για τη  λήψη των αποφάσεων.

Τ ο υ ς  δ ια κ ρ α τ ικ ο ύ ς  ο ρ γα ν ισ μ ο ύ ς, τα  δ ιεθ ν ή  ο ικο νο μ ικά
ιδ ρ ύ μ α τα  και τ ις  α ν α π τυ ξ ια κ ές  ετα ιρ ε ίες :

•  Να αναπτύξουν και να βοηθήσουν στην εφαρμογή των 
εθνικών-τοπικών πολιτικών, στον προγραμματισμό, στην 
προαγωγή της  αξιολόγησης του οικοτουρισμού και των 
σχέσεών του με τη  διατήρηση της  βιοποικιλότητας, τον 
σεβασμό τω ν ανθρώπινων δικαιωμάτων, την ανακούφιση 
από τη  φτώχεια, την ισορροπία τη ς  φύσης και άλλους 
σκοπούς της  αειφόρου ανάπτυξης, και να προεκτείνουν τη 
μεταφορά τη ς  τεχνογνωσίας σε όλες τις  χώρες, ειδικά σε 
εκείνες που βρίσκονται σε αναπτυσσόμενο στάδιο.

•  Να ενσωματώσουν τα  πορίσματα του διαλόγου τω ν μετόχων 
στις πολιτικές, στις οδηγίες και στα προγράμματα, σε 
διεθνές, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

•  Να εστιάσουν τις προσπάθειές του ς  στον προσδιορισμό των 
παραγόντων που καθορίζουν την επιτυχία ή την  αποτυχία 
των οικοτουριστικών επιχειρήσεων σε όλο τον  κόσμο, 
προκειμένου να μεταφερθούν τέτο ιες  εμπειρίες και αποτε
λεσ ματικότερες πρακτικές σε άλλα έθνη και περιοχές, με τη 
βοήθεια δημοσιεύσεων, κύκλων μαθημάτων κατάρτισης και 
προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας.

•  Να προσαρμόζουν τις  διαδικασίες χρηματοδότησης και 
τους όρους δανεισμού ανάλογα με τ ις  χρηματοοικονομικές 
ανάγκες, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 
μικρομεσαίων εταιριών προαγωγής του  οικοτουρισμού.

Η Διακήρυξη τη ς  Συνόδου είναι ένα αρκετά  συγκροτημένο 
κείμενο με σαφή προσανατολισμό στην αγορά του οικοτουρι
σμού. Οι προτάσεις του δεν μπορούν, βέβαια, να θεωρηθούν 
καινοτόμες, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαίες και ικανές 
για την αειφόρο ανάπτυξη του οικοτουρισμού. Πρέπει να 
σημειωθεί ότι είναι έντονη η αναφορά στις αναπτυσσόμενες 
χώρες. Το γεγονός αυτό καθιστά την εφαρμογή τω ν προτά
σεων της  Δ ιακήρυξης δύσκολη σε χώ ρες του ανεπτυγμένου 
κόσμου, καθώς οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες στις 
χώ ρες αυτές είναι διαφορετικές. Χρειάζεται, λοιπόν, προσαρ
μογή των προτάσεων της  διακήρυξης στις συνθήκες της  κάθε 
χώρας. Ενδιαφέρον, επίσης, παρουσιάζει και το  γεγονός ότι 
δεν γίνεται καμία αναφορά στις χώ ρες με οικονομίες σε μετά 
βαση, γεγονός που πιθανώς να αντικατοπτρίζει και τη  χαμηλή 
αντιπροσώπευση τω ν χωρών αυτών στη Σύνοδο.

Το Δ ιεθνές Έ τος Οικοτουρισμού 2002 αποτελεί σπουδαία 
ευκαιρία για την επισταμένη μελέτη του  οικοτουρισμού. Η 
δημοσιότητα την οποία γνώρισαν οι εκδηλώσεις του  Διεθνούς 
Έ τους αποτελεί παράγοντα προώθησης του οικοτουρισμού σε 
εθνικό και τοπικό επίπεδο. Ταυτόχρονα, όμως, ελλοχεύει ο 
κίνδυνος έκπτωσης των αρχών του οικοτουρισμού, αν η οποια
δήποτε ανάπτυξή του δεν σχεδιασθεί και υλοποιηθεί με τεκμη 
ριωμένες και συμμετοχικές διαδικασίες. Η ευθύνη κάθε μετό 
χου στην επιτυχή ανάπτυξη του οικοτουρισμού είναι διακριτή 
και ανάλογη της  πείρας, του ρόλου και της  τεχνογνωσίας του.

Παραδοσιακός οικισμός στην Πρέσπα, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ / Έγχρωμον

Το ΕΚΒΥ σ υνέταξε κείμενο δήλωσης προς τη  Διεθνή Οικοτου- 
ριστική Σύνοδο το  οποίο και περιλήφθηκε στα πρακτικά της 
Συνόδου. Παράλληλα, έχοντας επίγνωση του διακριτού του 
ρόλου σ υνέταξε και πρόκειται να εκδώσει κείμενο-πλαίσιο για 
την ανάπτυξη του  τουρισμού στις προστατευόμενες περιοχές. 
Με τη  συνέχιση τω ν δραστηριοτήτων του σε θέματα αειφο
ρικής ανάπτυξης του τουρισμού, το  ΕΚΒΥ δεσμεύετα ι ότι όχι 
μόνο θα προσπαθήσει να προωθήσει, σε ό,τι το  αφορά, τις 
προτάσεις τη ς  Διεθνούς Συνόδου, αλλά και να συμβάλλει στον 
προβληματισμό και στη μελέτη θεμάτων αειφορικού τουρισμού 
στην Ελλάδα και σε γειτονικές χώρες.

Στέφανος Φωτίου
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Η  ε ξ έ λ ιξ η  τη ς  ζω ή ς  στον Πλανήτη μας

Σήμερα  εκτιμάτα ι ότι πριν από 4,7  
δ ισ εκατομμύρια  έτη δη μ ιουρ γήθηκε  
σ ε ένα  από τα  αμέτρητα  ηλιακά  
συστήματα του γαλαξία  μας ο 
π λανήτης Γη, σαν μια φλεγόμενη  
μάζα υλικών που π ερισ τρεφ όταν  
γύρω  από το ν  άξονά  του. Μ ε την  
παρέλευση τω ν ετώ ν και χάνοντας  
θερ μ ό τη τα , δη μ ιο υρ γή θη κε η επ ιφά- 
νειά  του, μια πολύ λεπτή κρούστα η 
οποία π ερ ιέβ αλε το  πύρινο μάγμα, το  
οποίο βρισκόταν σ ε συνεχή έντονη  
ηφ αισ τειακή δρ αστηρ ιότητα. Η 
νηπ ιακή ατμόσφ αιρα του πλανήτη 
ήταν εχθρ ική  για κά θε ε ίδ ο υ ς  ζωή 
καθώ ς απ οτελούνταν από διάφ ορα  
α έρ ια , κυρίω ς μεθάνιο , αμμωνία και 
υδρ ατμο ύς, ενώ η θερμοκρασ ία  τη ς  
ξεπ ερ νο ύσ ε το υ ς  200°C  και η ατμο
σφ αιρ ική πίεση ήταν πολύ υψηλή. Το  
πώς έκα να ν  την εμφ άνισή το υ ς  οι 
πρώτοι ζω ντανο ί ο ργανισ μο ί σ ε αυτό  
το  ακατάλληλο π εριβάλλον το  οποίο  
σ ταδιακά τροπ οπ οίησαν ριζικά, ενώ  
οι ίδιοι εξελ ίχ θη κα ν  στην εκπληκτική  
ποικιλότητα που γνω ρίζουμε σ ήμερα, 
θα  π ερ ιγρ αφ εί στη συνέχεια .

Το πρώτο ερώτημα που τίθεται είναι πώς δημιουργήθηκαν ή εμφανίσθηκαν τα  πρώτα οργα
νικά μόρια του άνθρακα στον Πλανήτη μας; Δημιουργήθηκαν στη Γη ως αποτέλεσμα των 
συνθηκών που επικρατούσαν τότε, ή μεταφέρθηκαν στη Γη με τους μετεω ρίτες; Σαφής 
απάντηση στο ερώτημα αυτό δεν έχει δοθεί έως σήμερα.

Σταθμός στην αντίληψή σχετικά με την προέλευση τω ν οργανικών μορίων αποτέλεσε το  
πείραμα του Stanley Miller, νεαρού μεταπτυχιακού φοιτητή, το  1953. Ο Miller κατόρθωσε, με 
αναπαράσταση στο εργαστήριο τω ν συνθηκών που επικρατούσαν στην αρχέγονη ατμό
σφαιρα, να δείξει ότι είναι δυνατόν να παραχθούν “αυθορμήτως” οργανικά μόρια χαμηλού 
μοριακού βάρους που θα μπορούσαν να είναι οι πρώτες ύλες για τη  σύνθεση των νουκλεϊ- 
νικών οξέω ν και τω ν πρωτεϊνών, μορίων που συνιστούν τη  βάση της  ζωής.

Συμπεραίνουμε ότι πριν από 4,7 δισεκατομμύρια έτη με βάση τα  συστατικά τη ς  αρχέγονης 
ατμόσφαιρας (μεθάνιο, αμμωνία, υδρατμούς και υδρογόνο), την ενέργεια της  υπεριώδους 
ακτινοβολίας του ήλιου και της  γ-ακτινοβολίας τω ν ραδιενεργών πετρωμάτων, πολύ μεγάλες 
ποσότητες οργανικών μορίων ήταν δυνατόν να συντεθούν και να συσσωρευθούν στα ύδατα 
που κάλυπταν εκείνη την  εποχή τη  Γη, δημιουργώντας αυτό που ενίοτε ονομάζεται “αρχέ
γονη σούπα” . Παράλληλα η ψύξη εξακολουθούσε, ενώ αργά αλλά σταθερά άρχισε ο διαχω
ρισμός τω ν υδάτων από την  ξηρά με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν οι ωκεανοί, οι μεγάλες 
και μικρές λίμνες. Στα θερμά ύδατα ή στα ιζήματα τέτοιω ν μικρών λιμνών ή μικρών κολπί
σκων πλούσιων σε οργανική ύλη και σε άργιλο ξεκίνησε η “αυθόρμητη” δημιουργία πηκτι- 
νωδών και ζελατινωδών θρόμβων και, στη συνέχεια η παραγωγή πολυμερών, όπως οι 
πρωτεΐνες, τα  νουκλεϊνικά οξέα  (οι μελλοντικοί φορείς των γενετικών πληροφοριών), τα  
σάκχαρα και τα  λιπίδια. Η διεργασία αυτή διήρκεσε γύρω στα 1,5 δισεκατομμύρια έτη.

Στο τέλος  αυτής τη ς  περιόδου, περίπου πριν από 2,5-3,1 δισεκατομμύρια έτη, εικάζεται, με 
βάση γεωλογικά ευρήματα, ότι εμφανίσθηκαν τα  πρώτα βακτήρια στον πλανήτη μας (ή οι 
πρώτες δομές με τ ις  οποίες μοιάζουν τα  βακτήρια) στους ίδιους χώρους όπου είχαν συσσω- 
ρευθεί τα  πολυμερή, ουσίες ισοπρενοειδούς φύσης και ουσίες με δομή πορφυρίνης. Τα 
αρχέγονα βακτήρια ήταν απύρηνα, ετερότροφ α (χρησιμοποιούσαν τα  οργανικά συστατικά 
τη ς  “αρχέγονης σούπας” ως δομικές μονάδες τω ν συστατικών τους και ως πηγή άνθρακα) 
και αναερόβια καθώς η ατμόσφαιρα την περίοδο εκείνη δεν είχε οξυγόνο. Τα βακτήρια αυτά 
πολλαπλασιάζονται έντονα, οπότε γρήγορα εξαντλούνταν τα  οργανικά μόρια τη ς  “αρχέ
γονης σούπας” . Μόνο αρχέγονες δομές που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν απλού
στερες ενώσεις άνθρακα, όπως το  CO2, και την ηλιακή ενέργεια ως πηγή ενέργειας ήταν 
δυνατό να επιβιώσουν. Οι πρώτοι αυτοί φωτοσυνθετικοί οργανισμοί δεν εκλύουν οξυγόνο 
και εκτιμάται ότι χρησιμοποιούσαν το  υδρόθειο ως πηγή ηλεκτρονίων στις αντιδράσεις ο ξει
δοαναγωγής τους, όπως περίπου συμβαίνει με τα  σημερινά κόκκινα θειο-βακτήρια. Στο 
τέλος  αυτής της  περιόδου, όμως, εμφανίζονται τα  κυανοφύκη ως αποτέλεσμα κάποιας 
μετάλλαξης, οι πρώτοι φωτοσυνθετικοί οργανισμοί που παράγουν οξυγόνο, το  οποίο και 
διαχέεται στην ατμόσφαιρα.

ΑΜΦΙΒΙΟΝ
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Αποτέλεσμα της αύξησης του οξυγόνου στην ατμόσφαιρα ήταν η πρώτη οικολογική 
“καταστροφή”. Το μεγαλύτερο μέρος τω ν αναερόβιων ετερότροφω ν οργανισμών εξαφανί
σθηκε, διότι δεν μπόρεσε να προσαρμοσθεί στις νέες συνθήκες. Παράλληλα, όμως, εμφανί
ζονται νέες μορφές βακτηρίων, που μπορούν να χρησιμοποιούν το  Ο2 τη ς  ατμόσφαιρας και 
να αποδίδουν CO2 ως αποτέλεσμα του μεταβολισμού τους. Έτσι δημιουργείται μια νέα ισορ
ροπία μεταξύ τω ν οργανισμών. Από τη  μια μεριά ήταν τα  κυανοφύκη, τα  οποία δέσμευαν το  
CO2 και απέδιδαν Ο2 και από την  άλλη τα  ετερότροφ α αερόβια αρχέγονα βακτήρια, που 
δέσμευαν το  Ο2 και απέδιδαν CO2. Αυτή η διεργασία κράτησε περίπου 1 ακόμη δισεκατομ
μύριο έτη.

Ωστόσο, ακόμη δεν υπήρχε αρκετό οξυγόνο, ώστε να δημιουργηθεί το  στρώμα του όζοντος 
στα ανώτερα στρώματα της  ατμόσφαιρας το  οποίο θα αναχαίτιζε την πολύ έντονη, άρα 
θανατηφόρο, υπεριώδη ακτινοβολία. Η ζωή εξακολουθεί να βρίσκεται και να αναπτύσσεται 
μέσα στα νερά και κάτω από την  επιφάνειά τους. Για πάρα πολλά έτη  η αναλογία του 
οξυγόνου στην ατμόσφαιρα δεν ξεπερνά το  1% και φτάνει στο 10% μόλις πριν από 400 
εκατομμύρια έτη  περίπου. Η μεγάλη αύξηση του Ο2 ως αποτέλεσμα της  φωτοσύνθεσης 
εικάζεται ότι οφείλεται στη δράση τω ν χλωροφυκών που εμφανίσθηκαν στον πλανήτη μας 
πριν από 800 εκατομμύρια έτη  περίπου. Τα χλωροφύκη ήταν οι πρώτοι ευκαρυωτικοί οργανι
σμοί εφοδιασμένοι με σύγχρονο κυτταρικό πυρήνα ο οποίος χωρίζεται με μια μεμβράνη από 
το  υπόλοιπο περιεχόμενο του κυττάρου, δηλαδή τα  πρώτα αληθινά κύτταρα από τα  οποία 
και προήλθαν όλοι οι ευκαρυωτικοί οργανισμοί. Με ποια, όμως, εξελικτική διεργασία συνέβη 
αυτό, δεν έχει απαντηθεί έως σήμερα.

Έτσι αρχίζει μια αλληλεπίδραση μεταξύ τω ν φυκών και της  ατμόσφαιρας. Όλο και περισσό
τερα  χλωροφύκη παράγουν όλο και περισσότερο οξυγόνο, το  οποίο με την  επενέργεια της  
υπεριώδους ακτινοβολίας σχηματίζει το  τριατομικό οξυγόνο (το όζον) που σχηματίζει ένα 
προστατευτικό στρώμα που εμποδίζει μέρος της  υπεριώδους ακτινοβολίας να εισέλθει στα 
κατώτερα στρώματα τη ς  ατμόσφαιρας. Η έξοδος τη ς  ζωής από τα  νερά είναι λοιπόν εφικτή. 
Αλλά και κάτω από αυτές τ ις  ευνοϊκότερες συνθήκες απειλήθηκε μια δεύτερη οικολογική 
“καταστροφή” . Οι φωτοσυνθετικοί οργανισμοί, δηλαδή τα  φύκη, με τη  γρήγορη αύξησή 
τους κόντευαν να εξαντλήσουν τα  αποθέματα CO2 τη ς  ατμόσφαιρας. Αυτό αποφεύχθηκε 
χάρη σε μια ευνοϊκή μετάλλαξη κατά την  οποία από ορισμένα βακτήρια, μετά από διεργασία 
πολλών εκατομμυρίων ετών, προέκυψαν οι ζωικοί οργανισμοί. Τα μονοκύτταρα αρχέγονα 
ζώα. Αυτά εξαρτιόνταν από το  οξυγόνο που παρήγαγαν τα  φυτά, ενώ παράλληλα παρή- 
γαγαν περισσότερο CO 2  εξαιτίας του εντονότερου αερόβιου μεταβολισμού. Έτσι επήλθε εκ 
νέου η ισορροπία μεταξύ φυτών και ζώων.

Πριν από 400 εκατομμύρια έτη  περίπου, στην περίοδο του Σιλουρίου, όταν η ατμόσφαιρα 
είχε εμπλουτισθεί ήδη με αρκετό οξυγόνο, τόλμησαν υπό την  προστασία της  ομπρέλας του 
όζοντος να βγουν ορισμένοι οργανισμοί από το  νερό στην ξηρά εκμεταλλευόμενοι την παρά
κτια ζώνη. Ακολούθησε κατόπιν η γενική τάση τω ν ζωντανών οργανισμών να καταλαμβάνουν 
κάθε διαθέσιμο χώρο. Τα φυτά ήταν εκείνα που κατέλαβαν πρώτα την ξηρά και δημιουργή- 
θηκαν τα  πρώτα χερσαία φυτά, τα  ψιλόφυτα. Αυτά εξελίχθηκαν από τα  ορφνοφύκη (φαιο- 
φύκη) και είχαν απλούς βλαστούς, φύλλα και υδροφόρους αγωγούς. Πρακτικά, ταυτόχρονα, 
ακολούθησαν βήμα-βήμα τα  βακτήρια, τα  οποία είχαν την  ικανότητα να αποσυνθέτουν την 
παραγόμενη από τα  φυτά και ζώα νεκρομάζα. Χωρίς αυτήν την  αποσυνθετική δραστηριό
τητα  τω ν βακτηρίων δεν θα ήταν δυνατή μια διαρκής αποίκηση της  ξηράς. Όλα τα  ανώτερα 
όντα τα  οποία επιχειρούσαν να ζήσουν στην ξηρά έπρεπε να ακολουθήσουν μια σειρά εξελ ι
κτικών διεργασιών. Έπρεπε να δημιουργηθούν πνεύμονες και νεφρά. Επίσης, ήταν αναγκαία 
η προσαρμογή από το  αλμυρό νερό της  θάλασσας στο γλυκό νερό της  ξηράς με τροπο
ποίηση του μεταβολισμού τους. Έτσι αρχίζει μια ραγδαία εξέλιξη  στηριζόμενη στις μεταλλά
ξεις, στις προσαρμογές και στη φυσική επιλογή, με αποτέλεσμα την εμφάνιση νέων ειδών 
φυτών και ζώων συνεχώς εξελισσόμενων και προσαρμοζόμενων στις εκάστοτε επικρα
τούσες συνθήκες του περιβάλλοντος και φθάσαμε στη σημερινή τεράστια βιοποικιλότητα 
ειδών φυτών και ζώων.

ΑΜΦΙΒΙΟΝ
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Πριν από 650 εκατομμύρια έτη εμφανίζονται πολλά ασπόνδυλα 
και τα  πρώτα ψάρια. Πριν από 500 εκατομμύρια έτη  τα  πρώτα 
αμφίβια ζώα, έντομα, ερπετά καθώς και χερσαία φυτά. Πριν από 
350 εκατομμύρια έτη  εμφανίζονται θερμόαιμα χερσαία ζώα και 
παρουσιάζεται μια εκρηκτική αύξηση τω ν χορτοφάγων ζώων. 
Πριν από 300 εκατομμύρια έτη μεγάλωναν δένδρα πάνω στη Γη 
και δάση σκέπαζαν την  επιφάνειά της.

Τα πρώτα δενδρόμορφα φυτά ανήκουν, μεταξύ τω ν άλλων, στα 
λυκόποδα (Lycopodiaceae) και στις ιππουρίδες (Equisitales), 
νανοποιημένοι απόγονοι τω ν οποίων ζουν έως σήμερα. Νωρίς 
εμφανίσθηκαν, επίσης, τα  πρώτα πτεριδόμορφα δένδρα. Τα 
αρχέγονα αυτά δένδρα και δάση εξαφανίσθηκαν πολλά εκατομ
μύρια χρόνια πριν από την εμφάνιση του ανθρώπου στη Γη. Τα 
απανθρακωμένα υπολείμματά τους βρίσκονται στα ανθρακο
φόρα κοιτάσματα και χρησιμοποιούνται ως πολύτιμες πηγές 
ενέργειας. Τα πρώτα κωνοφόρα εμφανίσθηκαν πριν από 250 
εκατομμύρια έτη και τα  πρώτα πλατύφυλλα πριν από 130 
εκατομμύρια έτη. Πριν από 200 εκατομμύρια έτη, προς το  τέλος 
τη ς  Ιουρασίου περιόδου, εμφανίζονται τα  πρώτα θηλαστικά.
Πριν από 100 εκατομμύρια έτη, εμφανίζονται ανθοφόρα δένδρα, 
έντομα που ζουν σε κοινωνίες, και πιθηκοειδή. Πριν από 80 
εκατομμύρια έτη, στην πρώιμη τρ ιτογενή περίοδο με έντονη 
ηφαιστειογενή δραστηριότητα, εμφανίζονται πολλά διάτομα, 
ανθρωποπίθηκοι και πίθηκοι και η περιεκτικότητα τη ς  ατμό
σφαιρας σε οξυγόνο φθάνει στα σημερινά επίπεδα. Πριν από 30 
εκατομμύρια έτη, στην όψιμη τρ ιτογενή περίοδο, εμφανίζεται μια 
ευρεία εξάπλωση τω ν αγρωστωδών φυτών η οποία συνοδεύεται 
από μια επίσης ευρεία εξάπλωση τω ν θηλαστικών. Την ίδια 
περίοδο εμφανίζεται και ο αυστραλοπίθηκος. Πριν από 1 εκατομ
μύριο έτη  κάνει την εμφάνισή του ο πρωτόγονος άνθρωπος, ο 
Homo erectus και πριν από 10.000 έτη  περίπου εμφανίζονται οι 
πρώτοι ανθρώπινοι πολιτισμοί του Homo sapiens.

Έτσι οι γεωλογικές εποχές διαδέχονται η μια την άλλη. 
Οροσειρές ανυψώθηκαν ή εξαφανίσθηκαν, ήπειροι χωρίσθηκαν, 
κατακλύσθηκαν από νερά και ξαναεμφανίσθηκαν. Φυτικά και

p lo p ?  ΑΜΦΙΒΙΟΝ

ζωικά είδη εξαφανίσθηκαν και τη  θέση τους πήραν άλλα 
καινούρια, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τους δεινόσαυρους 
που εξαφανίσθηκαν πριν από 60 εκατομμύρια έτη. Μόνο τα 
απολιθώματα που βρίσκουμε μας πληροφορούν για τις  μετα
βολές που έχουν συμβεί στο παρελθόν και τις  οποίες έχουν 
υποστεί φυτά και ζώα. Ολόκληρα γένη φυτών και ζώων εξαφανί
σθηκαν για πάντα, νέα δημιουργήθηκαν για να παραχωρήσουν 
τη  θέση τους σε άλλα κ.ο.κ.

Συνεπώς, η βιοποικιλότητα, όπως τη  γνωρίζουμε σήμερα, χρειά- 
σθηκε διεργασίες δισεκατομμυρίων ετών, για να φθάσει στη 
σημερινή τη ς  πολυπλοκότητα. Επίσης, τα  διάφορα είδη φυτών 
και ζώων δεν εξελίχθηκαν αυτόνομα, αλλά συνεξελίχθηκαν με 
τρόπο που κάθε είδος φυτού ή ζώου να εξαρτάται από κάποιο 
άλλο. Για παράδειγμα, η χλωρίδα και η πανίδα τω ν εντέρων των 
μηρυκαστικών παίζει καθοριστικό ρόλο για την ύπαρξή τους. Η 
συμβίωση μυκήτων στις ρίζες τω ν δένδρων, οι γνωστές μυκόρ- 
ριζες, διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο στην επιβίωση αυτών 
τω ν ειδών. Με τη  συνεξέλιξη αυτή έχουν δημιουργηθεί πολυά
ριθμες μορφές αλληλεπιδράσεων μεταξύ τω ν οργανισμών. Γι' 
αυτό η διατήρηση της  βιοποικιλότητας, σε όλα της  τα  επίπεδα, 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη  διατήρηση τη ς  οικολο
γικής ισορροπίας στον πλανήτη μας. Μια ισορροπία που χρειά- 
σθηκε δισεκατομμύρια έτη για να επιτευχθεί, και όμως ο 
άνθρωπος, αυτός ο νεοφερμένος στον πλανήτη, μπορεί να την 
καταστρέψει σε λίγες δεκαετίες.

Θερμές ευχαριστίες στον συνάδελφο κ. Γρηγόρη Διαμαντίδη για τις πολύ
τιμες υποδείξεις του και τις προσθήκες του στο αρχικό κείμενο, οι οποίες 
το καθιστούν πιο καταληπτό.

Σπύρος Ντάφης
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Το ερευνητικό έργο Ολοκληρωμένη Διαχείριση Ευρωπαϊκών 
Υγροτόπων έχει γενικό σκοπό να συμβάλλει στην αειφορική 
χρήση των ευρωπαϊκών υγροτόπων. Ο ειδικός σκοπός του είναι 
να βρει τρόπους με τους οποίους η κοινωνικοοικονομική 
ανάπτυξη μπορεί να καταστεί συμβατή με τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας σε τέσσερις σημαντικούς υγροτόπους της 
Ευρώπης. Οι υγρότοποι αυτοί είναι η Λίμνη Κερκίνη στην Ελλάδα, 
οι Λίμνες Σαϊμάα στη Φινλανδία, το  Δέλτα του Νεμούνας στη 
Λιθουανία και το  Δέλτα του Δούναβη στη Ρουμανία.

Το έργο χρηματοδοτείται μερικώς από το  5ο Πρόγραμμα Πλαίσιο 
της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Έρευνα και την Τεχνολογική 
Ανάπτυξη και εφαρμόζεται από μια κοινοπραξία που αποτελείται 
από το  Πανεπιστήμιο του Ντάραμ της  Μεγάλης Βρετανίας, το 
Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας του Δέλτα του 
Δούναβη, το  Φινλανδικό Ινστιτούτο Θήρας και Αλιείας, το  Πανεπι
στήμιο του Κλαϊπέδα της Λιθουανίας, το  ΕΚΒΥ και το  Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθέριου-Κορδελιού στη 
Θεσσαλονίκη.

Το έργο χρησιμοποιεί ερευνητικές μεθόδους Συμμετοχικής 
Δράσης (Participatory Action Research, PAR), όπως τον Συμμετο
χικό Σχεδιασμό και τη Συμμετοχική Εκτίμηση, Παρακολούθηση 
και Αξιολόγηση. Οι μέθοδοι αυτές χρησιμοποιούν τα  εξής: 
αναγνώριση και ανάλυση μετόχων, ομάδες εστίασης, προσαρμό
σιμη διαχείριση, συμμετοχική παρατήρηση και συνεντεύξεις.

Λίμνη Κερκίνη, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ / Θ. Ναζηρίδης

Η αναγνώριση των μετόχων περιλαμβάνει την επιλογή των 
ατόμων που θα περιληφθούν στις ομάδες εστίασης. Αυτές οι 
ομάδες αποτελούνται από ανθρώπους που εμπλέκονται άμεσα ή 
έμμεσα στις χρήσεις των υγροτόπων, είτε ασχολούνται με την 
αλιεία, τον τουρισμό και την εκπαίδευση, είτε απλώς κατοικούν 
στις περιοχές γύρω από τους υγροτόπους. Συνεντεύξεις παίρνο- 
νται από τουρίστες, αλλά και από κατοίκους της περιοχής, 
προκειμένου να διερευνηθεί η αντίληψή τους έναντι τη ς  προστα
σίας τη ς  φύσης, όπως αυτή συνδέεται με την αλιεία και τον 
τουρισμό. Η συμμετοχική παρατήρηση, δηλαδή η παρουσία του 
ερευνητή ως απλού τουρίστα στην περιοχή, εφαρμόζεται για τη 
διερεύνηση των υπηρεσιών του τουρισμού σε σχέση πάντα με 
τον υγρότοπο.

Ο λόγος για τον οποίο χρησιμοποιείται ευρύτερα τα  τελευταία 
έτη η έρευνα συμμετοχικής δράσης στη διαχείριση του φυσικού 
περιβάλλοντος είναι η σπουδαιότητα που έχει η συμμετοχή, όσο 
το  δυνατόν περισσότερων κοινωνικών ομάδων, στη διαχείριση. 
Αυτή η σπουδαιότητα αναγνωρίζεται τόσο στην Ελλάδα όσο και 
διεθνώς, διότι έχει αποδειχθεί ότι η ευθύνη διαχείρισης των 
φυσικών πόρων πρέπει να μοιράζεται ανάμεσα σε δημόσιες 
υπηρεσίες, ερευνητικά ιδρύματα, περιβαλλοντικές οργανώσεις, 
χρήστες φυσικών πόρων και άλλους ενδιαφερομένους. Η 
ανάμειξη των μετόχων στην ανάλυση των προβλημάτων που τους 
αφορούν και στον σχεδιασμό πιθανών λύσεων διευκολύνει στο να 
επιτευχθεί αειφορική ανάπτυξη με την πλήρη σημασία του όρου. 
Οι συμμετοχικές διαδικασίες και προσεγγίσεις, παρόλο που είναι 
ενδεχομένως περισσότερο χρονοβόρες από παραδοσιακές 
προσεγγίσεις βασισμένες σε ειδικούς και σε έτοιμα σχέδια, 
οδηγούν γενικά σε προσπάθειες διατήρησης του περιβάλλοντος 
που αποδεικνύονται μακροπρόθεσμα αειφορικές, διότι οι ίδιοι οι 
μέτοχοι ενδιαφέρονται για την επιτυχία των προσπαθειών.

Η συμμετοχή των κοινωνικών ομάδων αυξάνει την αποτελεσματι- 
κότητα κάθε πρωτοβουλίας. Επίσης, συμβάλλει σε πιο συνετή 
χρήση των φυσικών πόρων μέσω τη ς  χρησιμοποίησης γνώσεων 
και ικανοτήτων του τοπικού πληθυσμού. Παρ' όλα αυτά οι συμμε
τοχικές διαδικασίες απαιτούν υψηλές επενδύσεις σε χρόνο και 
πόρους, και τα  αποτελέσματά τους εμφανίζονται μακροπρό
θεσμα. Τέλος, προϋποθέτουν εθνική και τοπική υποστήριξη και 
αποφυγή μικροκομματικών αντιπαραθέσεων.

Σοφία Φραντζή
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Το έργο φ ιλοδοξεί να συνεισφέρει στο να αναπτυχθούν εφικτά 
μέτρα πολιτικής για τη διαχείριση των υγροτόπων, διερευνώντας: 
α) Πώς οι κάτοικοι των περιοχών γύρω από τους υγροτόπους 

εκμεταλλεύονται τα  οικοσυστήματα αυτά και πώς κρίνουν οι 
ίδιοι τους τρόπους εκμετάλλευσης. 

β) Πόσο απέχουν οι αντιλήψεις των κατοίκων των περιοχών 
αυτών από την επιστημονική γνώση για τις  πραγματικές 
λειτουργίες και αξίες των υγροτόπων τους. 

γ) Ποια είναι τα  θεσμικά πλαίσια στις περιοχές αυτές και τι επιρ
ροές ασκούν στη διαμόρφωση των τοπικών αντιλήψεων. 

δ) Ποιοι είναι οι οικονομικοί και διαρθρωτικοί παράγοντες
σχετικά με το  ψάρεμα και τον  τουρισμό οι οποίοι ενθαρρύνουν 
ή αποθαρρύνουν τη συμμετοχή των κατοίκων στη διατήρηση 
της  φύσης.



Βραβεία για τη διατήρηση των υγροτόπων

Το Βραβείο Ραμσάρ γ ια  τη  διατήρηση τω ν υγροτόπων θεσπί
σθηκε το  1996 από τη  Σύμβαση για  το υ ς  Υγροτόπους, προκει- 
μένου να προβάλλει ευρ ύτερ α  το  έργο  οργανισμών και 
κρατικών υπηρεσιών που έχουν συμβάλει στη διατήρηση και 
στην αειφορική διαχείριση τω ν υγροτόπων παγκοσμίως. Το 
βραβείο απονέμεται κάθε τρ ία  έτη.

Φ έτος τα  βραβεία τιμούν μια ιδιωτική επιχείρηση στην 
Αυστραλία, μια κρατική υπηρεσία στην Ινδία και μια ομάδα μη 
κρατικών οργανώσεων στην Κεντρική Ευρώπη. Ευγενής 
χορ ηγός  είναι γνωστή ετα ιρεία  εμφιαλω μένω ν νερών.

Πώς μπορεί μια επιχείρηση παραγω γής κρασιών να συμβάλει 
στην αειφορική χρήση τω ν υγροτοπικών πόρων; Στην περιοχή 
του  ποταμού Murray, στην Αυστραλία, η ετα ιρεία  παραγω γής 
κρασιών Banrock έχει επινοήσει, εδώ  και 10 χρόνια και σε 
συνεργασία με τη ν  αυστραλιανή οργάνωση “Φροντίδα για 
το υ ς  Υ γροτόπ ους” (Wetland Care Australia), π ρακτικές ανόρ
θωσης και διαχείρ ισης στην πλημμυρική πεδιάδα του  
ποταμού. Έχει, επίσης, αναπτύξει μια πολλά υποσχόμενη έω ς 
τώ ρ α  αγοραστική προσέγγιση σε άλλες οκτώ  χώ ρες όπου τα  
κρασιά διατίθενται προς λιανική πώληση, ενώ ένα ποσοστό 
τω ν κερδώ ν προσ φέρετα ι γ ια  έργα  δ ιατήρησης και προστα
σίας τω ν υγροτόπων σε εκε ίνες  τ ις  χώ ρες. Η πρωτοβουλία 
αυτή αποτελεί, επίσης, πρότυπο εφ α ρμογής συνετών αμπε
λουργικώ ν πρακτικών και περιλαμβάνει δράσεις ενημέρω σ ης 
και ευαισθητοποίησης του  κοινού στο “ Κέντρο Κρασιού και 
Υγροτόπω ν” (Wine and W etland Centre). Η εταιρ ία Banrock θα 
προσφέρει τα  χρήματα  από το  βραβείο σε έργα  προστασίας 
τω ν υγροτόπω ν σε αναπτυσσόμενες χώρες.

Βραβείο δίνεται, επίσης, και στην Υπηρεσία Α νάπ τυξης τη ς  
Λ ίμνης Chilika στην Ινδία γ ια  το  έργο  αποκατάστασης τη ς

λίμνης, η οποία είναι υγρότοπ ος δ ιεθνούς σημασίας σύμφωνα 
με τη  Σύμβαση Ραμσάρ. Η όλη προσπάθεια αποτελεί ένα  ε ξα ι
ρετικό παράδειγμα γ ια  το  πώς ένα προσεκτικά σχεδιασμένο 
έργο  αποκατάστασης, με τη ν  ενεργό  συμμετοχή όλων τω ν 
μετόχων, μπορεί να αποκαταστήσει τ ις  λ ε ιτο υ ρ γίες  ενός  
υγροτόπου και παράλληλα να βελτιώσει τ ις  κοινωνικο
οικονομικές συνθήκες τη ς  τοπ ικής κοινωνίας.

Στην Κεντρική Ευρώπη, τρ ε ις  μη κρατικές  οργανώ σεις από 
τη ν  Αυστρία, τη  Σλοβακία και τη ν  Τσεχία, εδώ  και πολλά 
χρόνια, προσπαθούν να διατηρήσουν τη  φυσική και πολιτι
στική κληρονομιά τω ν πλημμυρικών πεδιάδων τω ν ποταμών 
Morava και Dyje. Η παραποτάμια έκτασή το υ ς  είναι μία από 
τ ις  πιο σημαντικές περιοχές στην Ευρώπη, καθώς εκε ί η 
παραδοσιακή χρήση τη ς  γ η ς  συνάδει με τη ν  πλούσια βιοποικι
λό τη τα  και αποτελεί πρότυπο συμφιλίωσης του  ανθρώπου με 
τη  φύση. Σ τηριζόμενα στην προαναφερθείσα πρωτοβουλία, 
τα  υπουργεία π εριβάλλοντος τω ν τρ ιώ ν κρατών έχουν ιδρύσει 
ένα διασυνοριακό πρόγραμμα για  τη ν  περιοχή, όπου επιστή
μονες από υπουργεία, ερευνητικά  ιδρύματα και οργανώσεις 
συναντώνται τα κτικά  με σκοπό τη  διαχείρισή της.

Επιπλέον τω ν ανω τέρω  βραβείων, το  Γραφείο Ραμσάρ τιμά  
και δύο άτομα τω ν οποίων το  διακεκριμένο έργο  προώθησε 
πολύ τη ν  προστασία και τη  συνετή χρήση τω ν υγροτόπων. 
Πρόκειται για  τη  Δρ. M onique Coulet από τη  Γαλλία και το ν  
Δρ. Max Finlayson από τη ν  Αυστραλία.

Η απονομή τω ν βραβείων θα πραγματοποιηθεί κατά την  
τελ ε τή  ένα ρ ξη ς  τη ς  8ης Δ ιάσκεψης τω ν Συμβαλλόμενω ν 
Μερών τη ς  Σύμβασης Ραμσάρ στις 18 Νοεμβρίου 2002, στη 
Βαλένθια τη ς  Ισπανίας.

Νέο μέλος στην “οικογένεια”  Ραμσάρ
Στις 5 Οκτωβρίου 2002 η Δημοκρατία του Μπουρούντι, στην 
Κεντρική Αφρική, θα γίνει το  133ο Συμβαλλόμενο Μέρος της 
Σύμβασης Ραμσάρ. Ο υγρότοπος του Μπουρούντι που θα 
προστεθεί στον Κατάλογο Υγροτόπων Διεθνούς Σημασίας είναι το 
Δέλτα του Ρουσίζι και το  βόρειο τμήμα της παρόχθιας ζώνης της 
Λίμνης Ταγκανίκα και θεωρείται ένας ορνιθολογικός παράδεισος 
καθώς εκεί παρατηρούνται ποικίλα ενδιαιτήματα πουλιών και 
πολλά μεταναστευτικά είδη. Ο υγρότοπος είναι επιπλέον και ένας 
οικολογικός σύνδεσμος ανάμεσα στις Λίμνες Ταγκανίκα και Κίβου. 
Εκτός από το  πλήθος υδρόβιων πουλιών, υπάρχουν κροκόδειλοι 
και χελώνες σε μεγάλους πληθυσμούς, αλλά και ψάρια, όπου 
κυριαρχεί η οικογένεια Cichlidae, η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερη

ενδημικότητα. Θηλαστικά, όπως ο 
ιπποπόταμος ή το  σπάνιο σε όλη 
την Αφρική είδος του Tragelaphus 
spekei, είναι άφθονα στην περιοχή 
αυτή. Η χρήση του είδους Typha 
domingensis στην καλαθοποιία αποτελεί ένα σπουδαίο έσοδο για 
τον τοπικό πληθυσμό, ενώ η αλιεία είναι συνήθης ενασχόληση 
στον υγρότοπο. Η καλλιέργεια ρυζιού και βαμβακιού ασκείται 
στις γύρω περιοχές, αλλά η εν πολλοίς ασύνετη χρήση αγροχη
μικών είναι ένα από τα  κύρια προβλήματα που καλούνται να 
αμβλύνουν οι διαχειριστικές αρχές του υγροτόπου.

Από την ιστοσελίδα της Σύμβασης Ραμσάρ Χρυσούλα Λιόντα

ΑΜΦΙΒΙΟΝ



Ίδρυση νέων 
Κέντρων 
Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης
Υπεγράφη πρόσφατα από τον  
Υπουργό Παιδείας, κ. Π έτρο Ευθυ
μίου, η ίδρυση 16 νέω ν Κέντρων 
Π εριβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ), 
που θα αρχίσουν σταδιακά τη  
λειτουργία  το υ ς  κατά τη ν  τρέχουσ α 
σχολική χρονιά, σ τους Ν ομούς Χίου, 
Λέσβου, Αττικής, Φλώρινας, Πιερίας, 
Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Δράμας, 
Άρτας, Κεφαλονιάς, Κυκλάδων και 
Δωδεκανήσων. Τα νέα  ΚΠΕ προστίθε
νται στα υφιστάμενα 17 Κέντρα που 
είχαν λειτουργήσ ει τη ν  προηγούμενη 
σχολική χρονιά στους Ν ομούς 
Αττικής, Θεσσαλονίκης, Αχαια ς, 
Καστοριάς, Ιωαννίνων, Καρδίτσας, 
Έ βρου, Φθιώτιδας, Μεσσηνίας, 
Ζακύνθου, Μαγνησίας, Σερρών, 
Ημαθίας, και Αιτωλοακαρνανίας, ενώ 
είναι έτο ιμο και από το  φθινόπωρο θα 
λειτουργήσ ει το  ΚΠΕ Δραπετσώνας.

Τα Κέντρα Π εριβαλλοντικής Εκπαί
δευσ ης έχουν σκοπό να ενδυναμώ 
σουν το ν  θεσμό τη ς  Π εριβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης (ΠΕ). Φ ιλοξενούν 
σχολικές ομάδες που συμμετέχουν 
σε ειδικά σχεδιασμένα ημερήσια ή 
π ολυήμερα εκπαιδευτικά προγράμ
ματα, οργανώνουν επ ιμορφω τικά 
σεμινάρια γ ια  εκπαιδευτικούς, 
σχεδιάζουν εκπαιδευτικό υλικό, 
συντονίζουν δ ίκτυα ΠΕ και προσφέ
ρουν στήριξη σε π ρογράμματα ΠΕ 
σχολείων τη ς  περιοχής τους. Τα ΚΠΕ 
λειτουργούν, επίσης, ως συνδετικός 
κρ ίκος επικοινωνίας μετα ξύ  
σχολείων, Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
ΑΕΙ και περιβαλλοντικών φορέω ν 
εσω τερικού και εξω τερ ικού . Σημειώ
νετα ι ότι το  πρώτο ΚΠΕ λειτούργησ ε 
το  1993 στην Κλειτορία Αχαΐας και το  
δ εύ τερ ο  στην Αργυρούπολη Α ττικής 
το  1995.

Ιωάννα Βεκύρη

Περιβαλλοντικοί προβληματισμοί
και αγροτική πολιτική

Θεσσαλικός κάμπος, Φωτ. Αρχεί

Η ανάγκη να ενσω ματω θεί η περιβαλλοντική διάσταση σε ό λες  τ ις  το μ εα κές  πολι
τ ικ ές  είναι διαπιστωμένη και αποδεκτή από τη  διεθνή κοινότητα. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή σε ανακοίνωση προς το  Συμβούλιο και το  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
[COM (2000) 20] με θέμα “Δ είκ τες  για  τη ν  ενσωμάτωση τω ν περιβαλλοντικών 
προβληματισμών στην κοινή αγροτική πολιτική” , είχε παρουσιάσει ένα  πλαίσιο μέσα 
στο οποίο μπορούν να αναπτυχθούν οι σχετικοί δείκτες, είχε προσδιορίσει μια 
πρώτη ομάδα δεικτώ ν και είχε τονίσει το  πόσο αναγκαία είναι η ύπαρξη αξιόπιστων 
στατιστικών στοιχείων για  τη  στοιχειοθέτησή τους. Η ακριβέστερη περιγραφή τω ν 
στατιστικών στοιχείων που απαιτούνται γ ια  τη  δημιουργία τω ν δεικτώ ν που αναφέ
ρονται στην εν λόγω  ανακοίνωση καθώς και οι εν έρ γε ιες  που πρέπει να υλοποιη
θούν για  τη ν  απόκτησή τους, αποτέλεσαν αντικείμενο μιας πιο πρόσ φατης ανακοί
νωσης τη ς  Επιτροπής [COM (2001) 144].

Σ τις  13-15 Νοεμβρίου 2002 η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία τη ς  Ελλάδας και η 
Eurostat (Στατιστικό Γραφείο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) διοργανώνει στα Χανιά 
δ ιεθνές συνέδριο με θέμα “Α γρο τικές  στατισ τικές στη νέα  χιλιετία: η πρόκληση τω ν 
αγροπεριβαλλοντικών δεικτώ ν ως εργαλείου  για  το ν  σχεδιασμό τη ς  αειφόρου 
ανάπτυξης τη ς  γεω ρ γ ία ς ” . Σκοπός του  συνεδρίου είναι να προω θηθεί η παραγωγή 
γεω ργικώ ν στατιστικών, αλλά και να αξιολογήσουν από κοινού οι χ ρ ήσ τες  την  
υφιστάμενη κατάσταση σ τους το μ ε ίς  γεω ργ ία ς  και π εριβάλλοντος και να προσδιορί
σουν τ ις  μεθοδολογικές  προσεγγίσεις γ ια  τη ν  κατάρτιση δεικτώ ν παρακολούθησης 
τη ς  ενσωμάτωσης τω ν περιβαλλοντικών προβληματισμών στην αγροτική πολιτική.

Μ αρία Αναγνωστοπούλου

ΑΜΦΙΒΙΟΝ
*



Ο δ η γ ο ί για τη διατήρηση και διαχείριση των υγροτόπων

Η δ ια μ ό ρ φ ω σ η  κ α τευ θ υ ν τή ρ ιω ν  γρ α μ μ ώ ν  για  τη  δ ια χ ε ίρ ισ η  τω ν υ γρ ο τό π ω ν και τω ν α ντίσ το ιχ ω ν  λ εκ α ν ώ ν  α π ο ρ 

ρ ο ή ς , ε ίν α ι το  α ν τ ικ ε ίμ ε ν ο  τεσ σ ά ρ ω ν  Ο δ η γ ώ ν  π ου ε κ δ ό θ η κ α ν  απ ό το  ΕΚ Β Υ , ω ς μ έ ρ ο ς  τ η ς  σ υ μ μ ετο χ ή ς  τη ς  

Ε λ λά δ α ς  σ τη  Μ εσ ο γ ε ια κ ή  Επ ιτροπ ή Υ γ ρ ο τό π ω ν τ η ς  Σ ύ μ β α σ η ς  Ρ α μ σ ά ρ  κα ι σ τη ν  Ο μ ά δ α  M e d W e t.

Ο ι κ α τ ε υ θ υ ν τ ή ρ ιε ς  α υ τέ ς  γ ρ α μ μ έ ς  β α σ ίζο ντα ι σ τις  

π ρ ο σ εγ γ ίσ ε ις  και μ ε θ ό δ ο υ ς  το υ  έρ γ ο υ  M e d W e t1 με 

τ ις , κα τά  π ερ ίπ τω σ η, π ρ ο σ θ ή κ ες  κα ι β ελ τ ιώ σ εις , ω ς  

α π ό ρ ρ ο ια  τ η ς  π ε ίρ α ς  που α π ο κ τή θ η κ ε  απ ό το  έρ γ ο  

M e d W e t2  κα ι τ ις  λ ο ιπ ές  σ υ ν α φ ε ίς  δ ρ ά σ ε ις  το υ  ΕΚΒΥ.

Στην ελληνική γλώσσα με εύληπτο τρόπο, τα  θέματα  που 
π ραγματεύοντα ι οι Οδηγοί, είναι:

Απογραφή υγροτόπων
Παρουσιάζεται το  γενικό πλαίσιο 
για  το ν  σχεδιασμό απογραφής 
υγροτόπων, σύμφωνα με το  
υποέργο “Απογραφή υγροτόπω ν” 
του  έργου MedWet, και με την  
ελληνική πείρα σε θέματα 
απογραφής. Πολύ χρήσιμο το  
Π αράρτημα του  Οδηγού, όπου 
παρατίθεται τυποποιημένο 
έγγραφ ο απογραφής υγροτόπων 
(24 σελίδες).

Σχεδιασμός προγραμμάτων 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού
Παρουσιάζεται ένα  γενικό πλαίσιο 
γ ια  το ν  σχεδιασμό προγραμμάτω ν 
ενημέρω σ ης και ευαισθητοποί
ησης κοινού σε θέματα  υγρο
τόπων και αναλύονται αντικείμενα, 
όπως η αναγκαιότητα τη ς  ενημέ
ρωσης, η δομή ενός  ενημερω τικού 
προγράμματος, ο σχεδιασμός 
ειδικών δράσεων. Στο Παράρτημα 
γ ίνετα ι αναφορά σε έργα  και 
δράσεις ενημέρω σ ης και ευαισθη
τοπ οίησης που έχουν υλοποιηθεί 
στην Ελλάδα (23 σελίδες).

ΑΜΦΙΒΙΟΝ

Σχεδιασμός προγραμμάτων 
παρακολούθησης υγροτόπων

Π εριγράφετα ι ένα γενικό πλαίσιο 
για  το ν  σχεδιασμό προγραμμάτω ν 
παρακολούθησης σε υγροτοπ ικές 
περιοχές, όπως προδιαγραφές, 
επιλογή δεικτώ ν και τεχν ικ ές  παρα
κολούθησης, π ηγές π ληροφό
ρησης 
(40 σελίδες).

Σχεδιασμός προγραμμάτων κατάρτισης 
σε θέματα αειφορικής διαχείρισης υγροτόπων
Αναλύεται ο “μηχανισμός” τη ς  κατάρτισης, με σκοπό να δ ιευ
κολύνει το ν  σχεδιασμό προγραμμάτω ν κατάρτισ ης του  
ανθρώπινου δυναμικού, στα χέρια  
του  οποίου εναποτίθεται σε 
μεγάλο βαθμό η αειφορική διαχεί
ριση τω ν ανανεώσιμων φυσικών 
πόρων. Στο Π αράρτημα του  
Οδηγού αναφέρονται στοιχεία, 
όπως σ υμβουλευτικός κα τάλογος 
επικουρικών ενεργειώ ν, χρήσιμοι 
δικτυακοί τόποι, έντυπα διδασκα
λίας από σχετικό σεμινάριο που 
υλοποιήθηκε στην Κερκίνη 
(23 σ ελ ίδες).

Με τη ν  έκδοση τω ν Οδηγών, που χρημα τοδοτήθηκε από το  
ΥΠΕΧΩΔΕ και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με αυτό, το  ΕΚΒΥ 
συνεχίζει να συμβάλλει στη διάδοση τω ν αποτελεσμάτων, 
στην παροχή πληροφοριών και στη μετα φ ορ ά  τη ς  πείρας, τω ν 
μεθόδω ν και τω ν προσεγγίσεων MedWet σε ενδ ιαφ ερόμενους 
φορείς.

Χρυσούλα Λιόντα



Τα φυτά του Ταΰγετου
Περισσότερα από 300 είδη φυτών, με καλαίσ θητες φ ω τογρα
φ ίες  και εύληπτα κείμενα, αποτελούν το  κύριο μ έρ ο ς  του  
οικοτουριστικού οδηγού που εξέδω σ αν πρόσφατα η Π εριφέ
ρεια Πελοποννήσου και η ΟΙΚΟΤΟΠΙΑ, γ ια  να αναδείξουν τ ις  
φ υσ ικές α ξίες  του  όρους Ταϋγέτου. Από το υ ς  πρόποδες του  
βουνού ως τη ν  ψ ηλότερη κορυφή του, ο π εριηγητής θα συνα
ντήσει 1.500 είδη φυτών, αφού ο Ταΰγετος, προτεινόμενη 
περιοχή προς έντα ξη  στο Δ ίκτυο ΦΥΣΗ 2000, αποτελεί μία 
από τ ις  πιο ενδ ιαφ έρουσ ες για  τη  χλωρίδα τη ς  π ερ ιοχές στην 
Ευρώπη και το  σημαντικότερο κέντρο  ενδημισμού τη ς  Π ελο
ποννήσου (περίπου 150 ελληνικά ενδημικά είδη και υποείδη, 
και 24 τοπικά ενδημικά απαντούν εκεί).

Ο οδηγός αρθρώ νεται σε τέσ σ ερ ις  εν ό τη τες  αντίστοιχες με 
τ ις  ζώ νες βλάστησης τη ς  περιοχής: μεσογειακή, ορεινή μεσο
γειακή, ανωδασική και φ υτά  τω ν ρεμάτων. Σε κάθε ενότητα  
παρουσιάζονται, με τρόπο κατανοητό και στον μη ειδικό, τα  
είδη χλω ρίδας το υ  Ταϋγέτου, ενώ στο εισαγωγικό μέρος του  
βιβλίου δίνονται γ εν ικές  π ληροφ ορίες για  τη  θέση, τη  μορφ ο
λογία, τη  γεω λογία  του  και, κυρίως, για  τη  χλω ρίδα και τη  
βλάστηση του  θαυμαστού βουνού.

Με τη  συστηματική καταγραφή και φω τογράφηση, την  
επιστημονική επ ιμέλεια  και τη  συγγραφή εύληπτων κειμένων 
τη ς  Έ φ η ς  Χανλίδου, τη ς  Ρεγγίνας Καρούσου, τη ς  Δέσποινας 
Μίνογλου και του  Γιώργου Κοράκη (συντονιστή τη ς  έκδοσης), 
ο οικοτουρισ τικός οδηγός το υ  Ταϋγέτου, αποτελεί πολύτιμο 
εργαλείο  για  το ν  ειδικό και το ν  περιηγητή, όχι μόνο στον 
Ταΰγετο  αλλά και σε πολλά βουνά τη ς  χώρας, καθώς αρκετά  
από τα  είδη που περιγράφονται, μπορεί να τα  συναντήσει 
κανείς και σε ά λλες  περιοχές τη ς  πατρίδας μας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ■

✓  “ Ενδημικά φ υτά  τη ς  Πελοποννήσου” είναι το  θέμα τη ς  
έκθεσ ης ζω γραφικής του  βοτανικού ζω γράφου Bent 
Johnsen, η οποία φ ιλοξενείτα ι έω ς τ ις  10 Νοεμβρίου στο 
Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. Ο Bent Johnsen 
με τ ις  340 υδατογραφ ίες  του  συνεχίζει τη ν  παράδοση 
που δημιούργησε η κ. Νίκη Γουλανδρή στη ζωγραφική 
εικονογράφηση τη ς  ελληνικής χλωρίδας.
Μ ο υσ είο  Γουλανδρή Φ υσικής Ισ το ρ ία ς  - Κ έντρ ο  ΓΑΙΑ 
Ό θω νος  100, Κ ηφ ισ ιά
Ώ ρ ες  κο ινού  καθημ ερ ινά  ε κ τό ς  Π α ρ α σ κ ευ ή ς : 09 :00 -14 :30

✓  Σ τις  1-3 Νοεμβρίου 2002 το  Συμβούλιο Π εριβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης τη ς  Ελληνικής Ετα ιρείας για  την 
Προστασία του  Π εριβάλλοντος και τη ς  Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς, δ ιοργανώνει στον Πειραιά Συμπόσιο με 
θέμα “Σχεδιασμός και παραγωγή παιδαγωγικού υλικού 
για  την  Περιβαλλοντική Εκπαίδευση” . Σκοπός του  Συμπο
σίου είναι να αναπτύξει το ν  προβληματισμό για  τη ν  ιδιαί
τερ η  φυσιογνωμία του  παιδαγωγικού υλικού τη ς  Περι
βαλλοντικής Εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα θα συζητη
θούν τα  ακόλουθα θέματα:

•  Το παιδαγωγικό υλικό ως μέσο για  τη ν  εφαρμογή 
προγραμμάτω ν Π εριβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα 
σχολεία, στα Κέντρα Π εριβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στα 
Μουσεία, στις π ροσ τατευόμενες περ ιοχές κλπ.

•  Το πλαίσιο του  σχεδιασμού και τη ς  παραγω γής του  
παιδαγωγικού υλικού για  τη ν  εφ αρμογή τω ν προγραμ
μάτων Π εριβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

•  Τα ποιοτικά γνω ρίσματα του  παιδαγωγικού υλικού και η 
διασφάλισή τους.

•  Εμπειρίες από τη ν  αξιοποίηση του  παιδαγωγικού υλικού 
στην εφ αρμογή προγραμμάτω ν Π εριβαλλοντικής Εκπαί
δευσης.
Για π ερισ σότερες π ληροφ ορίες και δηλώ σεις συμμε
το χ ή ς  (έω ς 10 Οκτωβρίου), μπορείτε να απευθυνθείτε 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση spe@ ellin ik ietairia.gr, ή στο 
τηλ. 010 3225245.

✓  Έ ω ς τ ις  10 Δ εκεμβρ ίου 2002 είναι η προθεσμία 
υποβολής εργασιών σχετικά με το  11ο Πανελλήνιο Συνέ
δριο Ιχθυολόγων με θέμα “Οι ε ξ ελ ίξε ις  και η αξιοποίηση 
τη ς  επ ιστήμης και τη ς  τεχνολογ ία ς  στους το μ ε ίς  αλιείας, 
υδατοκαλλιέργειας και διαχείρισης υδάτινων πόρων” , το  
οποίο διοργανώ νεται από το ν  Πανελλήνιο Σύλλογο 
Ιχθυολόγων του  Υπουργείου Γεω ργίας και θα δ ιεξαχθεί 
10-14 Απριλίου 2003 στην Πρέβεζα.

Π ερισ σ ότερες π ληροφορίες θα βρείτε στην ηλεκτρονική 
σελίδα w w w .m inagric.g r/greek/ich thyo log ists.
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O Όλυμπος
του Boissonnas

Στις  8 Σεπτεμβρίου 2002 παρουσιάσθηκε σε μια σεμνή τελ ε τή  στον 
Δήμο Λιτοχώρου το  λεύκω μα “Ο Ό λυμπος του  Boissonnas” με 
ασπρόμαυρες φ ω τογραφ ίες  του  Ελβετού καλλιτέχνη φω τογράφου 

Frederic Boissonnas. Την έκδοση του  λευκώ ματος επ ιμελήθηκε με πολλή 
αγάπη ο Γιάννης Κυρίτσης.

O Frederic Boissonnas (1858-1946) γεννημένος στη Γενεύη τη ς  Ελβετίας, 
γόνος ο ικογένειας φω τογράφω ν, σπούδασε τη  φ ω τογραφ ική τέχνη  στη 
Σ τουτγάρδη και τη  Βουδαπέστη και εξελ ίχθηκε σε έναν από το υ ς  ικανότε
ρους φ ω τογράφ ους τη ς  εποχής του , αποκτώ ντας πολλά βραβεία και διακρί
σεις. Βοήθησε σημαντικά να ανυψωθεί η φω τογραφία  από τεχνική σε τέχνη.

O Boissonnas επ ισκέφθηκε για  πρώτη φ ορά  το ν  Ό λυμπο το  1913 μαζί με 
το ν  επίσης Ελβετό φ ίλο του  Daniel Baud-Bovy (1870-1958), δ ιακεκριμένο 
ιστορικό τη ς  τέχνη ς  και τεχνοκρίτη . Με οδηγό το ν  α ξέχασ το  Χρήστο 
Κάκκαλο επεχείρησε τη ν  πρώτη το υ  ανάβαση και φ ω τογραφ ική εξόρμησ η 
στον Ό λυμπο. Επανήλθε πάλι το  1921 και το  1927. Έ να πολύ μικρό, αλλά 
αντιπροσωπευτικό, μ έρ ος  τη ς  πολύ πλούσιας συλλογής του  παραχω ρήθηκε 
από τη ν  οικογένειά  του  για τ ις  ανάγκες αυτού του  λευκώ ματος το  οποίο 
περιλαμβάνει 100 ασπρόμαυρες φ ω τογραφ ίες  σπάνιας καλλιτεχνικής ποιό
τη τα ς  που συνοδεύονται με κείμενα το υ  Boissonnas και του  Baud-Bovy.

Οι φ ω τογραφ ίες α υ τές  εκ τό ς  από το  καλλιτεχνικό ενδ ιαφ έρον το υ ς  έχουν, 
επίσης, και ιστορικό και λαογραφ ικό ενδιαφέρον, διότι τα  πανέμορφα τοπία 
του  Ολύμπου απεικονίζουν τη ν  κατάσταση τω ν χωριών του  Ολύμπου (Λιτό
χωρο, Κοκκινοπηλός) εκείνη τη ν  εποχή, καθώς και εικόνες τη ς  καθημερινής 
ζωής τω ν κατοίκων τω ν χωριών, τω ν υλοτόμων, τω ν κυνηγών και τω ν 
βοσκών. Ιδ ιαίτερο ενδ ιαφ έρον παρουσιάζουν οι σκηνές από τη  ζωή τω ν 
Σαρακατσαναίων σ τους καταυλισμούς τους.

Π ροφητικό και πάντα επίκαιρο είναι το  ε ξή ς  απόσπασμα από τα  κείμενα του  
Boissonnas “Κανένα έθνος δεν έχει μια έκταση που να μπορεί να συγκριθεΐ 
με την περιοχή του  Ολύμπου, τόσο πλούσια σε μύθους, αναμνήσεις 
ιστορικές, ομορφιές κάθε λογής και δυνατό τητες  για εκμετάλλευση. Και 
ακριβώς εναντίον των κινδύνων μιας ανόητης και καταστρεπ τικής εκμετάλ
λευσης πρέπει να προφυλαχθούμε”.

Ο Ό λυμπος απ οτελεί έναν ανεκτίμητο  θησαυρό για όλη τη ν  ανθρωπότητα 
και πόλο έλ ξη ς  επισκεπτών, γ ι’ αυτό  πρέπει να το ν  π ροφ υλάξουμε ως κόρη 
οφθαλμού από κάθε βεβήλωση που θα μπορούσε να προκληθεί από μη 
σώ φρονες αναπτυξιακές πρω τοβουλίες.

Σπύρος Ν τάφ ης
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