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Οδηγία για τα Πτηνά 
25 χρόνια, 25 κράτη

Υφαλμύρινση των παράκτιων  υδροφορέων 

Διαβάζοντας τον Στάινμπεκ



Σ ε  αυτό το τεύχος
Η 25η επέτειος της Οδηγίας για τα Πτηνά αποτελεί καλή αφορμή 
για να εκτιμήσουμε τα αποτελέσματα και τον βαθμό εφαρμογής 
της από τα κράτη μέλη (σελ. 3-6).

Η παρακολούθηση της ποιότητας του υπόγειου νερού και η λήψη 
μέτρων πρόληψης της διείσδυσης θαλασσινού νερού, είναι τα 
καλύτερα μέσα για την προστασία των παράκτιων υδροφορέων 
(σελ. 7-9).

Ξαναδιαβάζοντας σήμερα τον Στάινμπεκ, μετά από χρόνια 
ενασχόλησης με τις βιολογικές επιστήμες, όχι μόνον απολαμβά
νουμε το λογοτεχνικό μεγαλείο του αλλά και κατανοούμε καλύ
τερα τη φιλοσοφία του για την επιστήμη, τις σκέψεις του για τη 
ζωή στον πλανήτη μας (σελ. 10-12).

Νέα και εκδόσεις (σελ. 13-15).

• Παρουσίαση των τελευταίων δεδομένων, 
τάσεων και εξελίξεων στον τομέα της 
επιστήμης των υγροτόπων μέσα από δύο 
συνέδρια.

• Δημήτρης Μπαμπαλώνας: ένας φίλος και 
συνεργάτης που έφυγε νωρίς.

Πόσο συνέβαλε το χρηματοδοτικό μέσο LIFE 
στην εφαρμογή της Οδηγίας για τα Πτηνά; 
(σελ. 16).
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79 /409 /Ε 0Κ

Οδηγία για τα
2 5  χρόνια, 2 5  κράτη
Στις 2 Απριλίου 1979, η Οδηγία της  
Ευρωπαϊκής Ένωσης «για τη διατήρηση 
των άγριων πτηνών», γνωστή ως 
«Οδηγία για τα Πτηνά» (79/409/ΕΟΚ), 
τέθηκε σε ισχύ, αποτελώντας ορόσημο 
για την πανευρωπαϊκή διατήρηση της 
φύσης. Υποχρέωσε τα κράτη μέλη να 
δραστηριοποιηθούν, για να προστατεύ
σουν όλα τα άγρια είδη πτηνών και 
θέσπισε νομικό πλαίσιο για το κυνήγι 
και την εμπορεία τους.

Σήμερα, 25 έτη μετά, και σε 25 πλέον 
κράτη μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
μαζί με δημόσιους φορείς, την επιστη
μονική κοινότητα και τις περιβαλλο
ντικές οργανώσεις, γιορτάζει την 
επέτειο αυτή και προβάλλει ό,τι επιτεύ
χθηκε χάρη στην Οδηγία έως τώρα, με 
ενδιαφέρουσες εκδόσεις και ποικίλες 
εκδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη. Για 
κάθε χώρα έχει επιλεγεί ένα είδος 
πτηνού, σπάνιο ή απειλούμενο, ενδει
κτικό της ορνιθοπανίδας και των οικο
συστημάτων της. Σκοπός είναι η 
προβολή του είδους και παράλληλα η 
ενίσχυση των δράσεων προστασίας 
του. Το είδος που προβάλλει η χώρα 
μας στο πλαίσιο της επετείου είναι ο 
γυπαετός. Στον Πίνακα που ακολουθεί 
παρουσιάζονται τα επιλεγμένα είδη 
πτηνών για τα 25 κράτη μέλη.

Αποικία κορμοράνων στον Αξιό, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ /  Α. Χαντζαρίδου

ΧΩΡΑ ΕΙΔΟΣ (επιστημονική ονομασία) ΕΙΔΟΣ (κοινή ονομασία)

Αυστρία Luscinia svecica Γαλαζολαίμης

Βέλγιο A nser brachyrhynchus Κοντοραμφόχηνα

Γαλλία Tetrax tetrax Χαμωτίδα

Γερμανία Ciconia ciconia Π ελαργός

Δανία Branta bernicla hrota Θαλασσόχηνα

Ελλάδα Gypaetus barbatus Γυπαετός

Εσθονία Hirundo rustica Χελιδόνι

Ιρλανδία A nser albifrons flavirostris Ασπρομέτωπη χήνα

Ισπανία Aquila adalberti Ισπανικός βασιλαετός

Ιταλία Falco eleonorae Μ αυροπετρίτης

Κύπρος Sylvia melanothorax Κυπροτσιροβάκος

Λετονία Crex crex Ο ρτυκομάνα

Λιθουανία Gallinago media Διπλομπεκάτσινο

Λουξεμβούργο Ciconia nigra Μ αυροπελαργός

Μ άλτα Calonectris diom edea Α ρ τέμ η ς

Μ. Βρετανία Botaurus stellaris Ή τα υ ρος

Ολλανδία Platalea leucorodia Χουλιαρομύτα

Ουγγαρία Falco cherrug Στεπογέρακο

Πολωνία Acrocephalus paludicola Νεροποταμίδα

Πορτογαλία Oceanodrom a castro Υ δ ρ ο β ά τη ς τη ς  Μ αδέρας

Σλοβακία Aquila heliaca Βασιλαετός

Σλοβενία Lanius collu rio Α ετομάχος

Σουηδία Grus grus Γερανός

Τσεχία Perdix perd ix Ορτύκι

Φινλανδία Tetrao urogallus Αγριόκουρκος

ΑΜΦΙΒΙΟΝ



Η προστασία των ειδών και η Οδηγία για τα Πτηνά
Η Ο δηγία 79/409 θέτε ι ως κύριο σκοπό τη  διατήρηση τω ν 
πτηνών σε όλη τη ν  επ ικράτεια  τη ς  Ευρωπαϊκής Έ νωσης, περι- 
λαμβανομένω ν και τω ν θαλάσσιων περιοχών, στο πλαίσιο τη ς  
προστασίας και αειφόρου διαχείρισης τω ν φυσικών πόρων 
στην Ευρώπη, και προς όφ ελος  του  ανθρώπου.

Π ροκειμένου να διασφαλισθούν οι βασικές απαιτήσεις της, 
καθορίζει τ ις  βασικές κατευθύνσεις προστασίας τη ς  ορνιθο
πανίδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τ ις  υποχρεώσεις 
που απορρέουν για  τα  κράτη μέλη. Μ εταξύ  τω ν κύριων 
μέτρω ν που προτείνει γ ια  τη  διατήρηση τω ν πτηνών είναι ο 
χαρακτηρισ μός Ζωνών Ειδικής Π ροστασίας  (ΖΕΠ, Special 
Protection Areas-SPA). Σύμφωνα με το  Άρθρο 4 τη ς  Ο δηγίας 
79/409/ΕΟΚ, ως ΖΕΠ χαρακτηρίζονται τα  πλέον κατάλληλα, 
σε αριθμό και επιφάνεια περιοχών, εδάφη τω ν κρατών μελών 
γ ια  τη  διατήρηση: α) τω ν ειδών του  Π αραρτήματος I, και β) 
τω ν μετανασ τευτικώ ν ειδών που έχουν τακτική παρουσία στα 
εδάφη τη ς  Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερη μάλιστα αναφορά 
γ ίνετα ι στην ανάγκη προστασίας τω ν υγροτόπων, ως σημα
ντικών ενδιαιτημάτω ν γ ια  τα  μετανασ τευτικά  είδη.

Η Ο δηγία επιβάλλει σε κάθε κρ ά τος μέλος:
•  Τον χαρακτηρισμό ΖΕΠ, σύμφωνα με το  Άρθρο 4.
•  Την ορθή διαχείριση τω ν ενδιαιτημάτω ν εν τό ς  και εκ τό ς  

τω ν ορίων τη ς  π ροσ τατευόμενης περιοχής.

Με βάση τη ν  Οδηγία 79/409/ΕΟΚ, είναι σαφές ότι τα  όρια 
μιας ΖΕΠ πρέπει να χαράσσονται ώστε να καλύπτονται 
επαρκώ ς οι οικολογικές απαιτήσεις τω ν ειδών για  τα  οποία 
γ ίνετα ι ο χαρακτηρισ μός της. Επομένως, στη ΖΕΠ πρέπει να 
περιλαμβάνονται τα  κρίσιμα ενδια ιτήματα συγκεκριμένων 
ειδών χαρακτηρισμού, όπως αυτά προκύπτουν με βάση τη  
χρήση που κάνουν στη ΖΕΠ τα  είδη αυτά.

Σύμφωνα με τη ν  Οδηγία, όλα τα  
κράτη μέλη θα πρέπει να 

λάβουν απαραίτητα 
μ έτρα  προκειμένου να 
διατηρήσουν το υ ς  
πληθυσμούς τω ν πτηνών 
σε επίπεδα που καθορί
ζονται ανάλογα με τ ις  
οικολογικές, επ ιστημο

νικές και πολιτιστικές 
ανάγκες. Συμπληρωματικά, 

πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
και τ ις  οικονομικές και αναψυ- 

χ ικές ανάγκες.

Μια βασική αρχή τη ς  Οδηγίας 
για  τα  Πτηνά, είναι να εμποδί
ζετα ι από τα  κράτη μέλη η 

εσκεμμένη θανάτωση ή αιχμα
λωσία τω ν ειδών που απαντούν

Χρυσαετός, Σχέδιο: Π. Δουγαλής

Καλαμοκανάς, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ /  Γ. Ρουσόπουλος

στην επ ικράτειά  τους, η με οποιοδήποτε τρόπ ο καταστροφή 
φω λεώ ν ή αυγών, καθώς και η εσ κεμμένη όχλησή το υ ς  ειδικά 
κατά τη ν  περίοδο τη ς  αναπαραγωγής τους. Υπάρχουν βέβαια 
και εξα ιρέσ εις. Για συγκεκριμένα είδη του  Π αραρτήματος III 
τη ς  Ο δηγίας επ ιτρέπεται το  κυνήγι, εφόσον η εθνική νομο
θεσία του  κρ ά τους μέλους το  επιτρέπει. Για είδη του  παραρ
τή μ α το ς  ΙΙ/Ι τη ς  Ο δηγίας το  κυνήγι επ ιτρέπεται σε όλη την  
Ευρώπη, ενώ γ ια  είδη του  Π αραρτήματος ΙΙ/ΙΙ επ ιτρέπεται 
μόνο σε συγκεκριμένα κράτη μέλη, πάντα με βασική προϋπό
θεση τη  συνετή χρήση και τη ν  οικολογική ισορροπία.

Η Οδηγία, επίσης, απαιτεί από τα  κράτη μέλη να εμποδίζουν 
το  κυνήγι κατά την  περίοδο αναπαραγωγής και κατά τη  μετα- 
ναστευτική περίοδο (π.χ. απαγορεύετα ι τη ν  άνοιξη). Αυστηροί 
είναι και οι έλεγχο ι που επιβάλλει σχετικά με το  εμπόριο 
ζωντανών ή νεκρώ ν πτηνών. Το Άρθρο 9 τη ς  Ο δηγίας 
επ ιτρέπει στα κράτη μέλη εξα ιρέσ εις  σε σχέση με τα  παρα
πάνω για  πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως δημόσια 
ασφάλεια και υγεία, πρόληψη σοβαρών καταστροφώ ν στη 
γεω ργία, αλιεία και ύδατα, προστασία χλω ρίδας και πανίδας, 
και γ ια  σκοπούς τη ς  επιστημονικής έρευνα ς

Τέλος, η Οδηγία επιτρέπει, κάτω από αυστηρώ ς επιστατού- 
μ ενες  συνθήκες, τη ν  αιχμαλωσία ή τη ν  κράτηση μικρών 
πληθυσμών πτηνών. Αυτό επ ιτρέπετα ι μόνο όταν δεν υπάρχει 
άλλη ικανοποιητική λύση, και σε αυτή τη ν  περίπτωση θα 
πρέπει να υποβάλλονται προς τη ν  Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ετή σ ιες  εκθέσεις, προκειμένου να ελέγχοντα ι οι σκοποί τη ς  
αιχμαλωσίας ή τη ς  κράτησ ης και να είναι συμβατοί με το υ ς  
κανόνες τη ς  Οδηγίας.

Η Ο δηγία γ ια  τα  Πτηνά, μαζί με τη ν  Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη 
διατήρηση των φυσικών οικοτύπων καθώ ς και της  άγριας  
πανίδας και χλω ρίδας», δημιουργούν ένα  ευνοϊκό πλαίσιο για 
τη ν  προστασία του  ευρωπαϊκού φυσικού περιβάλλοντος, σε

ΑΜΦΙΒΙΟΝ



Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ /  Σ. Μηλιώνης

μια περίοδο όπου οι πιέσεις σε περ ιοχές άγριας ζω ής αυξάνο
νται, ενώ τα υτοχρόνω ς υπάρχει αυξανόμενη αναγνώριση τη ς  
συνεισφοράς τω ν περιοχών αυτών στην ποιότητα τη ς  ανθρώ
πινης ζωής.

Γιατί τα πτηνά;
Δ εν είναι τυχαίο το  γ εγο νό ς  ότι η πρώτη Ευρωπαϊκή Οδηγία 
γ ια  τη  φύση ήταν σχετική με τη ν  προστασία τη ς  ορνιθοπα
νίδας. Η ιδιαίτερη ομορφιά  το υ ς  αποτελεί διαχρονική πηγή 
έμπνευσης και δημιουργίας παγκοσμίως. Απ οτελούν ζώ ντες 
οργανισμούς που χρήζουν δ ιεθνούς προστασίας και δράσεων 
διατήρησης, καθώς ετησ ίω ς μετανασ τεύουν διασχίζοντας 
πολλά σύνορα κρατών. Είναι άριστοι δ ε ίκ τες  βιοποικιλότητας, 
π οιότητας του  π εριβάλλοντος και αειφορίας τω ν ανθρωπίνων 
δραστηριοτήτω ν. Απαντούν σε διάφορα ενδια ιτήματα και 
πληθυσμούς, δείχνουν τ ις  α λλαγές σε άλλα είδη (π.χ. ζώα και 
φυτά) και όντας στην κορυφή τη ς  τρ ο φ ική ς  αλυσίδας είναι 
ευαίσθητα σε κάθε περιβαλλοντική αλλαγή.

Σύντομος απολογισμός των αποτελεσμάτων της 
Οδηγίας
Η Οδηγία αποτελεί πολύτιμο και ουσιώ δες νομοθετικό  ερ γα 
λείο  για  κάθε κρ ά τος μέλο ς  όσον αφορά τη ν  προστασία ειδών 
τη ς  ορνιθοπανίδας και είναι ζω τικής σημασίας για  τη  διασφά
λιση τη ς  αειφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Οδηγία, 
λοιπόν, δ εν  π ροσ τατεύει μόνο τα  πτηνά, αλλά και τα  ενδιαιτή- 
ματά  τους. Το πιο σημαντικό επ ίτευγμά τη ς  ήταν η ίδρυση 
ενό ς  δικτύου περίπου 3.000 προσ τατευόμενω ν περιοχών σε 
όλη τη ν  Ευρώπη. Από το ν  Μάιο του  2004, α υ τές  οι περιοχές 
εκτείνοντα ι από τα  λιβάδια τη ς  Ισπανίας και τ η ς  Π ορτογαλίας 
έω ς τα  έλη τη ς  Πολωνίας, και από τα  δάση τη ς  Φινλανδίας 
έω ς τ ις  αποικίες θαλάσσιων πτηνών στην Ιρλανδία.

Η Οδηγία 79/409/ΕΟΚ και το Δίκτυο NATURA 2000
Η Οδηγία 79/409/ΕΟΚ συνδέεται με τη  μεταγενέσ τερη  
Ο δηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση τω ν φυσικών οικο
τύπων καθώ ς και της άγριας πανίδας και χλω ρίδας», γνωστή 
και ως «Οδηγία για τους Οικοτόπους». Σύμφωνα με την  
Οδηγία 92/43/ΕΟΚ στην Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργείτα ι 
ένα  οικολογικό συνεκτικό Δ ίκτυο Π ροστατευόμενω ν 
Περιοχών με το  όνομα NATURA 2000. Συστατικά μέρη του  
Δ ικτύου NATURA 2000 αποτελούν:

•  οι Ε ιδικές Ζώ νες Δ ιατήρησ ης (Special Areas for 
Conservation-SAC), δηλαδή οι περιοχές στις οποίες 
απαντούν τύποι οικοτόπων και είδη φυτώ ν και ζώων τα  
οποία αναφέρονται στα Π αραρτήματά τη ς  Ι και ΙΙ 
αντίστοιχα,

•  οι Ζώ νες Ειδικής Προστασίας (Special Protection Areas- 
SPA), οι οποίες χαρακτηρίζονται από τα  κράτη μέλη 
σύμφωνα με τ ις  δ ια τά ξε ις  τη ς  Ο δηγίας 79/409/ΕΟΚ.

Η Ελλάδα, ανταποκρινόμενη στις υποχρεώσεις που απορ
ρέουν από τ ις  ανω τέρω  δύο Ο δηγίες, έχει προχωρήσει τόσο 
στην υπόδειξη Τόπων Κοινοτικής Σημασίας (Sites of 
C om m unity Importance-SCI), που μελλοντικά  θα αποτελέ- 
σουν τ ις  Ε ιδικές Ζώ νες Δ ιατήρησ ης το υ  Δ ικτύου NATURA 
2000, όσο και στον χαρακτηρισμό Ζωνών Ειδικής Προστα
σίας. Σήμερα, η ελληνική πρόταση περιλαμβάνει 359 
περιοχές από τ ις  οποίες:

•  208 είναι προτεινόμενοι Τόποι Κοινοτικής Σημασίας βάσει 
τη ς  Ο δηγίας 92/43/ΕΟΚ,

•  120 π εριοχές είναι χαρακτηρισ μένες Ζώ νες Ειδικής 
Προστασίας βάσει τη ς  Ο δηγίας 79/409/ΕΟΚ,

•  31 π εριοχές φ έρουν και το υ ς  ανω τέρω  δύο χαρακτηρι
σμούς.



Παρά το  γεγο νό ς  ότι έχουν παρέλθει 25 χρόνια από τη  θεσμο
θέτηση τη ς  Ο δηγίας 79/409/ΕΟΚ, εξακολουθούν να υπάρχουν 
προβλήματα ως προς το ν  βαθμό εφ α ρμογής  τη ς  από τα  
κράτη μέλη, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στην επιλογή και στον 
χαρακτηρισμό ως ΖΕΠ τω ν κατάλληλω ν από άποψη ενδια ιτη
μάτων, έκτασ ης και κα τανομής περιοχών. Τα περισσότερα 
από τα  προβλήματα σχετίζονται με τη ν  ασάφεια που υπάρχει 
στο θέμα τω ν κριτηρίων βάσει τω ν οποίων επ ιλέγονται οι ΖΕΠ. 
Σε αντίθεση με τη ν  Οδηγία 92/43/ΕΟΚ, η οποία ορίζει τη  
διαδικασία και τα  κρ ιτήρια επ ιλογής τω ν υποψήφιων Τόπων 
Κοινοτικής Σημασίας του  Δ ικτύου NATURA 2000, η Οδηγία 
γ ια  τα  Πτηνά αφήνει στη διακριτική ευχέρ εια  τω ν κρατών 
μελών τη ν  επιλογή τω ν κριτηρίων με τα  οποία θα α ξιολογη
θούν οι υποψήφιες ΖΕΠ και θα οριοθετηθούν.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία (1979-1999) το υ  BirdLife 
International, τα  αποτελέσματα τη ς  Ο δηγίας είναι θετικά για 
τα  π ροσ τατευόμενα είδη, τα  οποία αυξήθηκαν σε πληθυσμό. 
Δ ε συνέβη όμω ς το  ίδιο και γ ια  τα  πτηνά που απαντούν στα 
αγροοικοσυστήματα, για  τα  οποία δεν απαιτούνται ειδικά 
μέτρα  δ ιατήρησης του  ενδ ια ιτήματος το υ ς  και τω ν οποίων οι 
πληθυσμοί σημείωσαν σημαντική μείωση. Παρά τα  μέτρα  
εφ α ρ μογής τη ς  Οδηγίας, τα  πτηνά ευρ έω ς απειλούνται. Από 
αναλύσεις του  BirdLife International φαίνεται πως το  40% τω ν 
πληθυσμών τω ν ειδών στην Ευρώπη μειώνονται, συμπεριλαμ
βανομένων και τω ν πτηνών τω ν αγροοικοσυστημάτων. Το 
δίκτυο ΖΕΠ το  οποίο δημιουργείτα ι βάσει τη ς  Ο δηγίας γ ια  τα  
Πτηνά απέχει πολύ από τη ν  ολοκλήρωσή του  σε α ρ κετές  
χώ ρες.

Η πλήρης εφ αρμογή τη ς  Ο δηγίας θα συνεισφέρει τα  μέγιστα 
στον σκοπό που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση έω ς το  2010 
γ ια  τη ν  αναχαίτιση τη ς  απώλειας τη ς  βιοποικιλότητας, όπως 
αποφασίσθηκε στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής στο Γιοχά
νεσμπουργκ το  2001. Η επ έτε ιος  αποτελεί μια καλή αφορμή 
γ ια  να προβληθούν και να διαδοθούν τα  επ ιτεύγματα  τη ς  
Οδηγίας, η οποία αποτελεί το  παλαιότερο αλλά παράλληλα 
και ένα από τα  ισχυρότερα νομοθετικά  εργαλεία  σχετικά με τη  
διατήρηση τη ς  φύσ ης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Χρυσούλα Λιόντα & Έλενα Χατζηχαραλόμπους

Σκουφοβουτηχτάρια, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ /  Θ. Ναζηρίδης

I ΑΜΦΙΒΙΟΝ

Η επέτειος της Οδηγίας και 
ο Διεθνής Οργανισμός για τα Πτηνά- 
BirdLife International
Ο Δ ιεθνής Ο ργανισμός BirdLife International, υπέρμαχος
τη ς  εφ α ρμογής  τη ς  Ο δηγίας για  τα  Πτηνά, με αφορμή την
25η επ έτειο  τη ς  Οδηγίας, καλεί για:
•  Δέσμευση τω ν 25 κρατών μελών για πλήρη εφαρμογή 

τη ς  Ο δηγίας και ειδ ικότερα  γ ια  ολοκλήρωση του  δικτύου 
ΖΕΠ.

•  Ο λοκληρω μένη και ορθή εφ αρμογή τω ν Οδηγιών για  τα  
Πτηνά και γ ια  το υ ς  Ο ικοτόπους στις εθν ικές  νομοθεσίες.

•  Προετοιμασία και εφ αρμογή διαχειριστικών σχεδίων που 
θα καθορίζουν σαφείς σκοπούς δ ιατήρησ ης για  τ ις  
περιοχές και θα εμπλέκουν μ ετόχους για  όλες  τ ις  ΖΕΠ 
στην επ ικράτεια  τω ν 25 κρατών μελών.

•  Επαρκή συγχρηματοδότηση γ ια  τη ν  ορθή διαχείριση τω ν 
ΖΕΠ και τω ν περιοχών του  Δ ικτύου NATURA 2000.

•  Λήψη συγκεκριμένω ν μέτρων, για  να εκτιμηθούν και να 
ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις τω ν κλιματικών αλλαγών 
στις π ροσ τατευόμενες περιοχές.

•  Σ τοχοθετημένη  δράση για  τη  βελτίωση τη ς  κατάστασης 
τω ν οικόσιτων πτηνών.

•  Χρηματοδότηση προγραμμάτω ν δράσης για  τα  πλέον 
απειλούμενα είδη πτηνών στην Ευρώπη.

•  Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του  κοινού.
•  Ενσωμάτωση του  φυσικού π εριβάλλοντος και τη ς  βιοποι

κ ιλότητας στις το μ εα κές  πολιτικές.
•  Υ ιοθέτηση ευρωπαϊκής πολιτικής η οποία θα λαμβάνει τα  

πτηνά ως ενδείκτη  βιοποικιλότητας.
•  Αύξηση τω ν προγραμμάτω ν παρακολούθησης, καθορι

σμός προτερα ιοτήτω ν και μεθόδω ν παρακολούθησης 
προκειμένου να αναγνωρισθούν τα  επιτυχή και αποτυχή 
αποτελέσματα τη ς  Ο δηγίας στα επόμενα 25 έτη.

•  Κ αλύτερος συντονισμός και ενίσχυση τη ς  έρευνα ς 
προκειμένου να υποστηριχθεί η εφ αρμογή τη ς  Ο δηγίας 
για  τα  Πτηνά.

Ενδιαφέρουσες ηλεκτρονικές διευθύνσεις
•  Για είδη παγκοσμίως αναγνωρισμένα ως απειλούμενα στην ΕΕ: 

www.europa.int/comm/environment/nature/directive/birdspriority_ 
intro_en.htm

•  Πρόοδος και αποτελέσματα της Οδηγίας, έργα LIFE-Φύση για την 
προστασία των πτηνών:
www.europa.int/comm/environment/nature/nature_conservation/
focus_wild_birds/species_birds_directive/index_en.htm

•  Επετειακές εκδηλώσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση: 
www.eurosite-nature.org/bin/agenda

•  BirdLife International για την Οδηγία: 
www.birdlife.net/action/awareness

http://www.europa.int/comm/environment/nature/directive/birdspriority_
http://www.europa.int/comm/environment/nature/nature_conservation/
http://www.eurosite-nature.org/bin/agenda
http://www.birdlife.net/action/awareness


Το φαινόμενο της υφαλμύρινσης 
των παράκτιων υδροφορέων

Καθώς η ανάπτυξη μίας περιοχής 
εξαρτάται πρωτΐστως από τη διαθε
σιμότητα φυσικών πόρων, η αειφο- 
ρική διαχείριση των πόρων αυτών 
θα πρέπει να αποτελεί το πρώτο 
μέλημα κάθε οργανωμένης κοινω
νίας με σκοπό τη διατήρηση και 
βελτίωση των συνθηκών ζωής. Το 
νερό είναι ένας αναντικατάστατος 
φυσικός πόρος απαραίτητος για τη 
ζωή, και ως τέτοιος πρέπει να 
προστατεύεται και να διατηρείται 
τόσο ως ποσότητα όσο και ως 
ποιότητα.

Η ποσότητα του  νερού που υπάρχει στον πλανήτη παραμένει, 
πιθανώς, σταθερή στο πέρασμα τω ν αιώνων και βρίσκεται σε 
μία συνεχή εναλλαγή μετα ξύ  τω ν διαφόρω ν φάσεων του  
νερού, γνωστή ως υδρολογικός κύκλος. Οι μ εγα λύ τερ ες  
π οσ ότητες  νερού βρίσκονται στη θάλασσα και καταλήγουν 
στην ξηρά  ως ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα με την  
εξάτμιση και τη  μεταφορά  τω ν υδρατμώ ν . Από τη ν  άλλη 
πλευρά τα  επιφανειακά νερά  τω ν ποταμών και οι δ ιαδρομές 
που ακολουθούν τα  υπόγεια νερά  έχουν ως κατάληξη κάποιο 
φυσικό αποδέκτη, συνήθως τη  θάλασσα.

Οι υπόγειοι υδροφ ορ είς  αποτελούν μία κύρια πηγή νερού σε 
π ερ ιοχές π αρακείμενες στη θάλασσα, όπου κατοικεί και 
δραστηριοποιείτα ι ένα  μεγάλο ποσοστό του  πληθυσμού τη ς  
Γης. Η εντατική εκμετάλλευσ η τω ν υπόγειων υδατικών αποθε
μάτων από το υ ς  παράκτιους υδροφ ορ είς  μας φ έρνει πολύ

Σχήμα 1. Θαλάσσια διείσδυση σε ελεύθερο  υδροφορέα.

Δέλτα Σπερχειού, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ /  Έγχρωμον

συχνά αντιμέτω πους με το ν  κίνδυνο εισβολής του  θαλασσινού 
νερού υπό τη  μορφή αλμυρής σφήνας μέσα σε γλυκούς 
υδροφορείς, και ακολούθω ς με την  ακαταλληλότητα  χρησιμο
ποίησης του  γλυκού υπόγειου νερού για  ύδρευση ή άρδευση. 
Η αλατότητα  στο νερό  τη ς  άρδευσ ης ζημιώνει τη  γεω ργική 
παραγωγή ιδια ίτερα σε φ υτά  μ ικρής αντοχής σε άλατα. 
Επιπλέον, τα  υπόγεια νερά  συντηρούν το υ ς  παράκτιους υγρο
τόπ ους και επ ιτείνουν τ ις  ευ ερ γετ ικ ές  ιδ ιό τη τές  το υ ς  για  το υ ς  
οργανισμούς το υ  αβαθούς θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Η διαφορά π υκνότητας που υπάρχει ανάμεσα στο αλμυρό και 
το  γλυκό νερό  έχει ως αποτέλεσμα, όταν έρθουν σε επαφή, 
το  αλμυρό νερό  να εισέρχετα ι από κάτω ως βαρύτερο και το  
γλυκό  νερό  από επάνω, σχηματίζοντας μία ενδιάμεση υφάλ
μυρη ζώνη μέσ ης πυκνότητας. Σ ε αυτή τη  ζώνη (ζώνη 
διασποράς και διάχυσης ή ζώνη ανάμιξης, Σχήμα 1), το  
αλμυρό νερό  αναμιγνύεται με το  γλυκό, το  οποίο κινούμενο 
προς τη  θάλασσα, προκαλεί τη ν  επανακυκλοφορία τη ς  ροής 
του  αλμυρού νερού κατά μήκος τη ς  ζώνης ανάμιξης. Το 
πάχος αλλά και η θέση τη ς  ζώ νης αυτής ποικίλλει και σε 
συνθήκες ισορροπίας εξα ρ τά τα ι από το  είδος, τ ις  διαστάσεις 
και τ ις  υδρολογικές  π αραμέτρους το υ  υδροφ ορέα  καθώς και 
από τη ν  παροχή το υ  γλυκού νερού που εκρ έει προς τη  
θάλασσα. Αυτή η υδραυλική ισορροπία που υπάρχει μπορεί 
να δ ιαταραχθεί σημαντικά με αποτέλεσμα τη  μετακίνηση τη ς  
«σφήνας» του  θαλασσινού νερού προς τη ν  ενδοχώρα, ε ίτε  με 
μείωση τη ς  παροχής το υ  γλυκού νερού προς τη  θάλασσα 
κατά τη ν  περίοδο συνεχόμενων ξηρώ ν υδρολογικώ ν ετών, 
ε ίτε  με άνοδο τη ς  σ τάθμης τη ς  θάλασσας.

ΑΜΦΙΒΙΟΝ



Έ νας τρ ίτο ς  π αράγοντας που μπορεί να μεταβάλλει αυτή την  
ισορροπία είναι η παρατεταμένη άντληση του  υπόγειου νερού 
γ ια  τη ν  κάλυψη τω ν υδρευτικώ ν και αρδευτικώ ν αναγκών οι 
οποίες στις π αράκτιες περιοχές είναι συνήθως αρκετά  
μεγάλες. Για τη ν  προστασία τω ν υπόγειων υδροφορέω ν από 
τη  διείσδυση του  θαλασσινού νερού απαιτείται η συνδυα
σμένη διαχείριση επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. Πρέπει 
να τονισθεί ότι το  φαινόμενο είναι πολύ δύσκολα αντιστρέ
ψιμο και η αποκατάσταση πρέπει να ξεκινά  πρωτίστως από 
τη ν  προστασία τω ν υδροφορέω ν με συνεχή παρακολούθηση 
τη ς  α λα τό τη τα ς  τω ν νερώ ν το υ ς  καθώς και τη ν  εφαρμογή 
διαφόρω ν μέτρων.

Οι κύριες μέθοδοι παρεμπόδισης τη ς  θαλάσσιας διείσδυσης 
είναι (ASCE 1987, Π εταλάς κ.ά. 2002):
1) Μείωση τω ν αντλούμενω ν ποσοτήτων υπόγειου νερού και 

διατήρηση τη ς  σ τάθμης του  υπόγειου νερού πάνω από το  
επίπεδο τη ς  θάλασσας με τροποποίηση του  σχεδίου 
άντλησης μιας ευ ρ ύ τερ η ς  περιοχής (Σχήμα 2Α).

2) Εφαρμογή επιφανειακού τεχνητού  εμπλουτισμού με κατά- 
κλυση, όταν οι συνθήκες το  επιτρέπουν με στόχο την  
αναστροφή τη ς  υδραυλικής κλίσης προς τη ν  κατεύθυνση 
τη ς  θάλασσας (Σχήμα 2Β).

3) Κατασκευή υπόγειου φυσικού φ ραγμού αδιαπέρατου που 
διακόπτει τη ν  υδραυλική επικοινωνία τω ν υδροφορέω ν με 
τη  θάλασσα (Σχήμα 2Γ).

4) Δημιουργία κο ιλώ ματος άντλησης, που περιλαμβάνει τη  
δημιουργία μίας γρ α μμής από γεω τρή σ εις  ελεγχόμενης  
άντλησης αλμυρού νερού, κατάλληλα δ ια τετα γμένες  κατά 
μήκος τη ς  ακτής ανάμεσα στις παραγω γικές γεω τρήσ εις  
και τη  διαδρομή του  νερού τη ς  θάλασσας (Σχήμα 2Δ). Η 
μέθοδος μπορεί να συνδυασθεί και με παράλληλη εγκα τά 
σταση γεω τρήσ εω ν εμπλουτισμού (Σχήμα 2Ε).

5) Δημιουργία «υδραυλικού υβώματος» μετά  από έντονο 
τεχνη τό  εμπλουτισμό με πεδία κατάκλυσης ή γεω τρήσ εις  
εμπλουτισμού ή συνδυασμό τω ν δύο, ανάλογα με τ ις  
επ ικρατούσ ες γεω λογ ικές  συνθήκες (Σχήμα 2ΣΤ).

Η διείσδυση το υ  θαλασσινού νερού σε παράκτιους υδροφο- 
ρείς  εμφανίζετα ι ολοένα και περισσότερο σε αρκετά  μέρη του  
κόσμου αλλά και τη ς  χώ ρας μας. Στην Ελλάδα (βλ. Χάρτη), 
γ ια  πρώτη φορά, η σοβαρότητα  του  φαινομένου παρατηρή
θηκε στο Αργολικό πεδίο τη  δεκαετία  του  1960, ενώ σημα
ντική είναι η έκταση του  π ροβλήματος στις παράκτιες 
π ερ ιοχές τη ς  Θ ράκης (Δέλτα ποταμών Έ βρου, Νέστου και 
Λίσσου). Προσπάθειες γ ια  τη ν  παρεμπόδιση τη ς  θαλάσσιας 
διείσδυσης με τεχνη τό  εμπλουτισμό έχουν γίνει στο υδρο
φ όρο σύστημα του  Αργολικού πεδίου, στο ανατολικό τμήμα  
του  Δ έλτα  του  Νέστου και στον Δήμο Ορφανού (Π εταλάς κ.ά. 
2002).

Δύο κρίσιμα όμω ς ερω τήματα  που προκύπτουν είναι: πόσο 
σοβαρό είναι το  πρόβλημα για τη  χώρα μας σήμερα και τ ι 
μ έτρα  παίρνει η Πολιτεία  για  να το  αντιμετωπίσει; Ω ς προς το

Σχήμα 2. Μ έθοδοι αντιμετώπισης θαλάσσιας διείσδυσης 
(Πηγή: Π εταλάς κ.ά. 2002).

πρώτο ερώ τημα, οι πεπειραμένοι ειδικοί απαντούν ότι το  
πρόβλημα είναι ήδη σοβαρότατο με σαφείς τά σ εις  επιδεί
νωσης. Δ εν απειλείται μόνο η γεω ργική παραγωγή αλλά και η 
υδροδότηση οικισμών και τουριστικώ ν εγκαταστάσεω ν. Για 
παράδειγμα, υδρογεω λόγοι κρίνουν ζοφ ερό  το  μέλλον τω ν 
τεράστιω ν τουριστικώ ν επενδύσεων και του  πλήθους τω ν 
εξοχικώ ν κατοικιών τη ς  Κασσάνδρας στη Χαλκιδική. Μερικοί 
οικισμοί τη ς  χερσονήσου ήδη υδροδοτούντα ι με υφάλμυρο 
νερό. Ω ς προς το  δ εύ τερ ο  ερώ τημα, τα  μέτρα  τη ς  Π ολιτείας 
είναι εντελώ ς ανεπαρκή. Το πρόβλημα πολύ απέχει ακόμη 
από το  να αναγνωρισθεί σε αυτό που πράγματι είναι, δηλαδή 
ως ένα  τεράσ τιο  εθνικό πρόβλημα που απειλεί τη ν  εθνική 
οικονομία, πρόβλημα που εντείνετα ι μέρα  με τη  μέρα.

Η διεθνής πείρα στην αντιμετώπιση τη ς  θαλάσσιας διείσ
δυσης είναι πολύ πλουσιότερη και με αρκετά  επιτυχή αποτε
λέσματα (Bear et al. 1999, Π εταλάς κ.ά. 2002). Ένα χαρακτη-

ΛΜΦΙΒΙΘΝ



Χ ά ρ της υφάλμυρων υπόγειων νερώ ν θαλάσσιας διείσδυσης 
(Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας).

θηκε σε κάποιο βαθμό η ποιότητα του  νερού και η διείσδυση 
τη ς  θάλασσας τέθ η κε  υπό έλεγχο. Υπάρχουν πολλά ακόμα 
παραδείγματα και σε άλλες χώ ρες όπως στην Ολλανδία, στην 
πρώην Σοβιετική Ένωση, στην Ιταλία, στο Ισραήλ, στην 
Αίγυπτο κ.ά.

Για τη ν  αντιμετώπιση τη ς  θαλάσσιας διείσδυσης και την  
εφ αρμογή τω ν μεθόδω ν που προαναφέρθηκαν απαιτείται 
αφ ενός καλή γνώση τη ς  επ ιφανειακής και υπόγειας υδρολο
γ ία ς  τη ς  περιοχής και α φ ετέρ ου  ένα αποτελεσματικό και 
εναλλακτικό σχέδιο διαχείρισης. Η αποτελεσματικότητα, 
όμως, τω ν μεθόδω ν πρέπει να ελεγχθεί με μαθηματικά ομοιώ
ματα προσομοίωσης τη ς  δυναμικής κατάστασης αλλά και τη ς  
ποιότητας του  νερού, πριν α υ τές  εφαρμοσθούν στην πράξη.
Η εφ αρμογή τω ν ομοιωμάτων, σε συνδυασμό με μετρήσ εις 
πεδίου αλλά και εμπειρία εφ α ρ μογής τω ν μεθόδων, αποτελεί 
τη ν  πιο ολοκληρω μένη και οικονομική μέθοδο αντιμετώπισης 
του  προβλήματος, ε ίτε  αυτό αφορά τη  διατήρηση ε ίτε  την  
αποκατάσταση το υ  υδροφόρου συστήματος.

Η παρακολούθηση, ωστόσο, τη ς  ποιότητας του  υπόγειου 
νερού και η πρόληψη μέτρω ν πριν εμφανισθεί η θαλάσσια 
διείσδυση, είναι οι κα λύτερ ες  τεχν ικ ές  για  τη ν  προστασία τω ν 
παράκτιων υδροφορέω ν.

Χάρης Δουλγέρης
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ριστικό παράδειγμα φραγμώ ν με 229 γ εω τρή σ εις  εμπλουτι
σμού αναφέρετα ι στην Καλιφόρνια όπου π ροσ τατεύετα ι 
γλυκό νερό  όγκου 40 δισεκατομμύρια  m3, και διασφαλίζεται η 
παροχή νερού σε δύο εκατομμύρια  κατοίκους. Πρόκειται για  
ένα  περιβαλλοντικό σχέδιο δ ιεθνούς σημασίας και για  το  
μεγα λύτερ ο  σύστημα παρεμπόδισης τη ς  θαλάσσιας διείσ
δυσης σε όλη τη  Β. Αμερική.

Στην παράκτια περιοχή Oxnard τη ς  Κεντρικής Καλιφόρνιας, 
κατά τη  δεκαετία  το υ  1950, άρχισαν οι προσπάθειες αντιμετώ 
πισης τη ς  θαλάσσιας διείσδυσης στο αρτεσιανό υδροφόρο 
σύστημα τη ς  περιοχής. Χρησιμοποιώντας δύο λεκά νες  κατά- 
κλυσης και εκ τροπ ές  επιφανειακού νερού από ποταμό τη ς  
π εριοχής για  τεχνητό  εμπλουτισμό σε συνδυασμό με απαγό
ρευση ή μείωση τω ν αντλήσεων, απαγόρευση α νόρυξης νέων 
γεω τρήσεω ν, τροποποίηση του  σ υστήματος άρδευσ ης και 
σύσταση υπηρεσίας διαχείρισης, μόλις το  1997 αποκαταστά-
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Ό ντας φ ο ιτη τή ς  γεωπονίας, μισόν αιώνα πριν, γνώρισα για 
πρώτη φ ορά το  έρ γο  του  Τζον Στάινμπεκ. Το πρώτο βιβλίο 
που είχα διαβάσει ήταν «Τα Σταφύλια  της Οργής» που πολλοί 
θεω ρούν ως το  Μ εγάλο Αμερικανικό Μυθιστόρημα. Μ εγάλο 
γ ια  τη ν  τέχνη  του , για  την  ανθρωπιά του . Συγκλονιστική περι
γραφ ή τη ς  δυστυχίας που είχε προκαλέσει η μη αειφορική 
χρήση τω ν εδαφώ ν τω ν ημίξηρω ν περιοχών τω ν Ηνωμένων 
Πολιτειών, του  ξεριζω μού τω ν αγροτώ ν από τ ις  εσ τίες  το υ ς  
και τ η ς  μετανάσ τευσ ής το υ ς  στη Γη τη ς  Επαγγελίας, την  
Καλιφόρνια. Μια Γη που η σκληρότητα  τω ν τό τ ε  γα ιοκτη 
μόνων τη ν  είχε κάνει τόπο απελπισίας γ ια  το υ ς  εξαθλιω μέ
νους α γροτο εργά τες.

Υπέροχο καλλιτεχνικό δημιούργημα αλλά και διδακτικό 
γεωπονικό βιβλίο «Τα Σταφύλια της Οργής». Στο ίδιο πνεύμα 
και το  «Σε Αμφίβολη Μάχη». Περιγράφουν τη ν  τραγική μοίρα 
εποχικών εργατώ ν που αγωνίσθηκαν γ ια  δικα ιότερη κατανομή 
τω ν καρπών τη ς  γης.

Ο όρος αγροτική τραγω δία  δεν είναι δόκιμος. Ωστόσο θα 
τα ίρ ιαζε γ ια  το  βιβλίο «Σε Έναν Άγνωστο Θεό». Αγροτική, γιατί 
αναφ έρετα ι στην προσπάθεια μιας α γροτικής οικογένειας να 
δαμάσει μια παρθένα λιβαδική περιοχή. Τραγωδία, γ ια τί η 
ιστορία που δ ιηγείτα ι ανταποκρίνεται στον αριστοτελικό 
ορισμό δηλαδή «Εστιν ουν Τραγωδία μίμησις πράξεω ς σπου
δαίας και τελείας, μ έγεθος εχούσης, ηδυσμένω λόγω, χωρίς 
εκάστω  τω ν ειδών εν  το ις μορίοις, δρώντων και ου δ ι’ απαγγε
λίας, δ ι’ ελέου και φόβου περαίνουσα, την των τοιούτω ν παθη
μάτων κάθαρσιν». Κάθαρση είναι ο θάνατος που έρχετα ι ως 
αποτέλεσμα τη ς  αλαζονείας του  αγρότη, τη ς  άρνησής το υ  να 
δει τη ν  π ραγματικότητα  που ορίζουν τα  τοπικά φυσικά φαινό
μενα. Οι κριτικοί τη ς  λογοτεχν ία ς έχουν γράψ ει πολλά γ ια  τη  
λογοτεχνική αξιοσύνη του  Στάινμπεκ.

Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ /  Α. Φραντζής

Οι μα θητεύοντες  στις γεω π ονικές και, γενικότερα , στις βιολο
γ ικές  επ ιστήμες καταπλήσσονται από τη ν  ακρίβεια και τη  
δ ιεισδυτικότητα  με τ ις  οποίες περιγράφει το  αγροτικό και το  
φυσικό περιβάλλον, δηλαδή, τα  φυτά, τα  ζώα, τα  εδάφη, τ ις  
κλιματικές μ ετα β ο λές  και τ ις  αλληλεπ ιδράσεις τους. Αυτό 
προφανώς οφ είλετα ι στο βιολογικό υπόβαθρο του  
συγγραφέα - ε ίχ ε  σπουδάσει θαλάσσια β ιολογία - και στην 
ικανότητά του  να π αρατηρεί και να ερμηνεύει τ ις  εικόνες  και 
τ ις  διεργασ ίες με το ν  νου του  επιστήμονα και με απαράμιλλη 
καλλιτεχνική ενόραση.

Ο βιολόγος Στάινμπεκ εκφράζετα ι π ληρέστερα στο βιβλίο του  
«Το Ημερολόγιο της Θ άλασσας του Κορτέζ». Δ εν  πρόκειται για 
μυθοπλασία αλλά για  το  ημερολόγιο  που είχε κρατήσει όταν 
είχε συμμετάσχει σε ένα τα ξίδ ι με πλοίο στον κόλπο τη ς  Κάτω 
Καλιφόρνιας. Σκοπός του  τα ξιδ ιού  ήταν η συλλογή δειγμάτω ν 
θαλάσσιων οργανισμών, ιδίως ασπόνδυλων, και η καταγραφή 
τη ς  αφθονίας και τ η ς  χω ροδιά ταξής τους. Υπάρχουν εκ τενείς  
π ερ ιγραφ ές ειδών που όμω ς διαβάζονται ευχάριστα.
Επιπλέον, σε πολλά σημεία ο σ υγγραφ έας παρεμβάλλει 
λεπ τομερώ ς τ ις  σκέψεις του  για δ ιάφορα θέματα  σχετικά με 
τη  μεθοδολογία  τη ς  έρευνας, τη ν  οικολογία και τη  συμπερι
φορά ζώων και ανθρώπου.

Ξαναδιαβάζοντας σήμερα το ν  Στάινμπεκ, μετά  από πενήντα 
χρόνια ενασχόλησης με τ ις  β ιολογικές επιστήμες, όχι μόνον 
απολαμβάνω το  λογοτεχνικό  μεγαλείο  του  αλλά και κατανοώ 
καλύτερα  τη  φ ιλοσοφία το υ  για  τη ν  επιστήμη, τ ις  σκέψεις του  
γ ια  τη  ζωή στον πλανήτη μας. Σκέψ εις αξιοπρόσεκτες, 
έντεχνα  διατυπω μένες και πάντα επίκαιρες, μολονότι πέρασαν 
τό σ ες  δ εκα ετίες  από τη ν  εποχή που γράφηκαν. Μ εταφράζω  
ορισμένα αποσπάσματα για  χάρη τω ν αναγνωστών του  «Αμφι
βίου», έχοντα ς  επίγνωση ότι κατ'ανάγκην προδίδω την  
ομορφιά του  πρωτοτύπου:
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...Υπάρχουν αποικίες θαλάσσιων ζώων (π.χ. Pyrosomum  
giganteum) που μοιάζουν με δάχτυλο ή γάντι. Κάθε μέλος της  
αποικίας είναι ξεχω ριστό άτομο, αλλά η αποικία απ οτελεί μια 
άλλη μονάδα ζωής που δεν μοιάζει καθόλου με το  άθροισμα 
τω ν ατόμων που την  αποτελούν. Μ ερικά από τα  άτομα που 
σχηματίζουν το στόμιο της αποικίας έχουν αναπτύξει την  
ικανότητα, συνεργαζόμενα το  ένα με το άλλο, να προκαλούν  
μια παλμική κίνηση όμοια με τη μυϊκή κίνηση. Άλλα άτομα 
συλλέγουν και διανέμουν την τροφή ενώ εκείνα που περιβάλ
λουν την αποικία έχουν αναπτύξει σκληρό περίβλημα για την  
προστασία της αποικίας. Εδώ μπορεί κανείς να πει ότι υπάρ
χουν δύο ζώα, το  άτομο και η αποικία, που όμως είναι ένα, κάτι 
που οι πρώτοι χρ ιστιανοί θα ή ταν  αναγκασμένοι να αποκαλέ- 
σουν μυστήριο. Ό ταν οι πρώτοι χρ ιστιανο ί αποκαλούσαν  
κάποιο πράγμα «μυστήριο», το δέχονταν μεν πλήρως ως τέτοιο  
αλλά το  θεω ρούσαν ως μη δυνάμενο να ερμηνευθεί με τη  
λογική, γ ια τί η λογική ή τα ν  άσχετη με αυτό. Έτσι λοιπόν το  
σημαντικό είναι όχι να αναρω τηθεί κανείς «ποιο είναι το ζώο, η 
αποικία ή το άτομο;» αλλά να σ κεφ θεί ότι «είναι δύο ζώα, που 
μοιάζουν τόσο λ ίγο μεταξύ τους όσο τα  κύτταρα  του σώματός 
μου με μένα. Εγώ είμαι κάτι πολύ περισσότερο από το  σύνολο  
τω ν κυττάρω ν μου». Μια τέτο ια  σκέψη και παραδοχή δεν  
απ οτελεί τελικό συμπέρασμα αλλά τη βάση για μια βαθύτερη  
κατανόηση του κόσμου.....

...Το ενδ ιαφ έρον της αποστολής μας ή ταν  οι σχέσεις του ενός  
ζώου με το άλλο. Π αρατηρώ ντας α υτές  τις σχέσεις, γίνεται 
σ αφ ές ότι τα  είδη είναι απλώς τα  κόμματα σε μια πρόταση, ότι 
κάθε ε ίδος είναι συγχρόνως η κορυφή και η βάση μιας πυρα
μίδας και ότι όλη η ζωή σχετίζετα ι με το σημείο από όπου 
φαίνεται να αναδύεται μια σχετικότητα  όπως αυτή που 
πρότεινε ο Αϊνστάιν. Και τό τε  καθίσταται ομιχλώδης όχι μόνο η 
σημασία αλλά και η αίσθηση που έχουμε για το είδος. Το ένα

είδος μπλέκει με το άλλο, οι ομάδες γίνονται οικολογικές  
ομάδες έω ς ότου αυτό που γνωρίζουμε ως ζωή συναντά και 
εισέρχετα ι σε αυτό που νομίζουμε ως μη-ζωή. Ό στρακο και 
βράχος, βράχος και χώμα, χώμα και δένδρο, δένδρο και 
βροχή και αέρας. Και οι μονάδες α υτές  σχηματίζουν μαζί ένα  
αδιαίρετο σύνολο. Τότε μπορεί κανείς να πάει πίσω στο μικρο
σκόπιο, στη λιμνούλα και στο ενυδρείο. Τότε όμως τα  μικρά 
ζωάκια έχουν μεταβληθεί, γ ια τί δεν είναι διαχωρισμένα και 
μόνα τους. Και είναι παράξενο ότι το  θρησκευτικό αίσθημα και 
ο μυστικισμός που απ οτελεί ένα από τα  πιο πολύτιμα, χρησιμο
ποιούμενα και επιθυμητά γνωρίσματα του ανθρωπίνου είδους  
είναι σ την ουσία η προσπάθεια να πούμε ότι ο άνθρωπος 
σχετίζετα ι με το όλον, με την  όλη πραγματικότητα, τη γνώση 
εκείνη που είναι αδύνατο να γίνει γνωστή. Η  βαθιά επίγνωση 
αυτού του πράγματος διαμόρφωσε προσω πικότητες όπως ο 
Ιησούς, ο Άγιος Αυγουστίνος, ο Άγιος Φραγκίσκος, ο Ρότζερ  
Μπέηκον, ο Κάρολος Δαρβίνος και ο Αϊνστάιν. Καθένας από 
αυτούς στην εποχή του και με τη δική του φωνή ανακάλυψε και 
επαναβεβαίω σε με έκπληξη ότι όλα τα  πράγματα είναι ένα  
πράγμα και ότι ένα πράγμα είναι όλα τα  πράγματα -  το  
πλαγκτόν, ο φωσφορισμός στο νερό της  θάλασσας, οι 
πλανήτες και το διαστελλόμενο σύμπαν, όλα δεμένα μαζί με τη 
λαστιχένια  ταινία του χρόνου. Α ς στρέφουμε το βλέμμα μας 
από τη λιμνούλα στα αστέρ ια  και ξανά πίσω στη λιμνούλα.

...Μ ερικά είδη ψαριών ζουν σε αγέλες. Η αγέλη δρα σαν ένα  
διαφορετικό ζώο από τα  ζώα που την αποτελούν και έχει τη 
δική της «νοημοσύνη». Ίσως ακούγεται υπερβολικό, αλλά αν  
μελετήσει κανείς την αγέλη ως ζώο και όχι ως άθροισμα ζώων, 
διαπιστώνει ότι ορισμένα μέρη της αγέλης επ ιτελούν ξεχωρι
σ τές  λειτουργίες. Δα λ ιγότερο  εύρω στα μέρη φαίνεται ότι 
αφήνονται ως λεία  σ τους άρπαγες για χάρη της ασφ άλειας  
όλης της  αγέλης ως ζώου. Σ τον Όρμο του Σ αν Κάρλος, όπου



υπάρχουν πολλές αγέλες  ενός αριθμού ειδών, ο παρατηρητής  
έχει την αίσθηση μιας ευρύτερης ομάδας με μέλη που σχετίζο
νται τροφικά μ εταξύ τους ακόμη και ό ταν  η σχέση αυτή είναι 
άρπαγα-λείας. Είναι σαν να υπάρχει ένα μ εγαλύτερο ζώο που 
αποτελείται από τις  αγέλες  διαφορετικώ ν ειδών και που μπορεί 
να θεω ρηθεί ως μονάδα επιβίωσης. Την επόμενη ευρεία  ομάδα 
αποτελούν όλοι οι οργανισμοί της θάλασ σας και την  ευρύτατη  
όλος ο ζωντανός κόσμος του πλανήτη. Φαίνεται σαν να 
υπάρχει για όλους τους οργανισμούς μια μόνο εντολή: Επιβιώ
σ α τε ! Τα άτομα, τα  είδη, οι αγέλες  και όλες οι μονάδες οργά
νωσης της  ζωής, έχουν εξοπλισμό, δόντια, δηλητήρια και 
εξυπνάδα για επιβίωση. Η  εντολή αυτή σημαίνει και τον  θάνατο  
μυριάδων ατόμων για χάρη της  επιβίωσης του συνόλου. Η ζωή 
έχει έναν τελικό στόχο, τη διατήρησή της. Και όλα τα  τεχνά
σματα και οι μηχανισμοί, όλες οι επιτυχίες, όλες οι αποτυχίες  
σημαδεύουν αυτόν τον  στόχο.

Οι νέοι σε ηλικία π αρατηρητές της ζωής στη θάλασσα ελκύο- 
νται από το  σύνολο της ζωής καθώ ς και από την  κίνηση του  
νερού, τα  χρώματα, τον  βυθό, τους βράχους. Μ ε την  πάροδο 
τω ν ετώ ν πολλοί κουράζονται και η προσοχή τους και η δημι
ουργική π αρατηρητικότητά τους περιορίζεται σε λίγα αντικεί
μενα. Δ εν  είναι λίγοι οι ακαδημαϊκοί δάσκαλοι που ενώ σε νέα 
ηλικία γοήτευαν τους φ ο ιτη τές  οδηγώ ντας τους στην παρατή
ρηση νέων πραγμάτων και στη συνολική θεώρηση του κόσμου, 
αργότερα  στένευαν το ενδ ιαφ έρον τους και επαναλάμβαναν 
τις  ίδιες δ ιαλέξεις χρονιά με χρονιά προκαλώντας πλήξη. Ο 
άνθρωπος που κατορθώνει να δ ια τηρεί τη νεανική ικανότητα  
του νου του βλέπει έναν θαλάσσιο κόλπο ως χώ ρο με κύτταρα  
και ηλεκτρόνια και ως μέρος του σύμπαντος, αγωνιζόμενος να 
διαφύγει από τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή προς τον  μη 
αντιληπτό χρόνο. Τότε η οικολογία αποκτά το συνώνυμό της:
Το ΟΛΟΝ.

Π.Α. Γεράκης

Η  α
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Τζον Στάινμπεκ (1902-1968)
Έ νας από το υ ς  μ εγα λύτερ ους αμερικανούς πεζογράφους, 
κατά π ολλούς ο μ εγα λύτερ ος  του  20ου αιώνα. Γεννήθηκε 
και μεγάλω σε στην Καλιφόρνια. Σπούδασε θαλάσσια 
βιολογία χω ρίς να πάρει το  πτυχίο του. Βίωσε τη  μεγάλη 
οικολογική καταστροφή (αιολική διάβρωση χωραφιών και 
λιβαδιών) που προκλήθηκε από τη ν  ασύνετη διαχείριση τω ν 
εδαφώ ν μεγάλω ν περιοχών (Οκλαχόμα κλπ.) και τη ν  επακό
λουθη κοινωνική αναστάτωση. Το πιο γνωστό του  βιβλίο 
είναι «Τα Σταφύλια  τη ς  Οργής» που αποτέλεσε όχι μόνο 
λογοτεχνικό ορόσημο αλλά συγκίνησε με τη ν  κοινωνική του  
ευαισθησία όλο το ν  κόσμο. Άλλα έργα  του  είναι: Η πεδιάδα 
τη ς  Τορτίλα, Ποντίκια και Άνθρωποι, Σ ε Αμφίβολη Μάχη, Ο 
Δ ρόμος με τ ις  Φάμπρικες, Ανατολικά τ η ς  Εδέμ, Το Η μερο
λόγιο τη ς  θάλασσας το υ  Κορτέζ, Σε Έ ναν Άγνωστο Θεό, 
Ταξίδια με το ν  Τσάρλι κ.ά.

Τιμήθηκε το  1962 με το  Βραβείο Νομπέλ Λογοτεχνίας.
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Συνέδριο για τους υγροτόπους 
στην Ουτρέχτη
Στις  25-30 Ιουλίου 2004, δ ιεξήχθη το  7ο Δ ιεθνές Συνέδριο για 
το υ ς  υγροτόπους, υπό τη ν  αιγίδα τη ς  Δ ιεθνούς Έ νωσης Οικο
λογίας (International Association of Ecology-INTECOL). Το 
Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο συνεδριακό κέντρο 
Jaarbeurs τη ς  Ο υτρ έχτης  στην Ολλανδία, ενώ τη ν  ευθύνη για 
τη  διοργάνωσή του  είχε το  Πανεπιστήμιο τη ς  Ο υτρέχτης.

Στο Συνέδριο συμμετείχαν επ ιστήμονες από όλο το ν  κόσμο, 
με ειδ ικεύσεις στους το μ ε ίς  τω ν υγροτόπων, τη ς  λιμνολογίας, 
τη ς  βλάστησης, τη ς  υδρολογίας, κ.λπ. Σκοπός του  ήταν η 
παρουσίαση τω ν τελευτα ίω ν  δεδομένω ν, τάσεω ν και ε ξελ ί
ξεω ν στον το μ έα  τη ς  επ ιστήμης τω ν υγροτόπω ν και η 
σύνδεση τη ς  αποκτηθείσας γνώ σης με τη ν  ολοκληρω μένη 
διαχείριση τω ν υγροτοπικών πόρων παγκοσμίως.

Οι εργασ ίες  που παρουσιάσθηκαν προέρχονταν από δ ιαφ ορε
τικά  επιστημονικά πεδία στενά σχετιζόμενα με τη  διαχείριση 
τω ν υγροτόπων (οικολογία, υδρολογία, εδαφολογία, μ ικροβιο
λογία, γενετική , κοινωνικοοικονομικά, κ.λπ.). Δ εδομένου του  
μεγάλου αριθμού εργασιών, το  Συνέδριο περιλάμβανε 9 θεμα
τ ικ ές  ενότητες :
•  Ο ρόλος τω ν υγροτόπων στην ολοκληρω μένη διαχείριση 

τω ν υδατικών πόρων.
•  Η επιστήμη τω ν υγροτόπων και η διαχείριση περιβάλλο

ντος.
•  Β ιολογικές και γεω χημ ικές  λ ε ιτο υ ρ γίες  τω ν υγροτόπων.
•  Ο ρόλος τω ν φυτώ ν στο υγροτοπικό περιβάλλον.
•  Δ ιατήρηση και διαχείριση τω ν υγροτόπων.
•  Αποκατάσταση και δημιουργία υγροτόπων.
•  Οι υγρότοποι και οι παγκόσμιες κλιματικές αλλαγές.
•  Υγρότοποι και βελτίωση τη ς  ποιότητας τω ν υδάτων.
•  Λ ειτουργίες  και ορθολογική διαχείριση τροπικών υγρο

τόπων.

Το ΕΚΒΥ συμμετείχε στο συνέδριο με τη ν  παρουσίαση ερ γα 
σίας με τ ίτλο  «Υδραυλική προσομοίωση της  Λιμνοθάλασσας 
Δ ράνας στο Δέλτα  του Έβρου, με τη χρήση του συστήματος  
προσομοίωσης MIKE 11». Σκοπός τη ς  εργασ ίας ήταν η προσο
μοίωση τη ς  υδραυλικής λειτουρ γία ς τη ς  λιμνοθάλασσας, για  
τη ν  αξιολόγηση σεναρίων αποκατάστασής τη ς  (αριθμός και 
πλάτος θυρών επικοινωνίας με τη  θάλασσα, εκσ καφ ές για  τη  
διευκόλυνση τη ς  κίνησης του  νερού, εύ ρ ο ς  και διάρκεια 
παλιρροϊκού κύματος κ.λπ.).

Συγκεκριμένα, με τη  βοήθεια ενό ς  σύγχρονου σ υστήματος 
προσομοίωσης τη ς  κίνησης του  νερού σε ανοιχτούς αγω γούς 
(MIKE 11), μ ελετήθ ηκε η επίδραση τω ν χαρακτηριστικώ ν του  
παλιρροϊκού κύματος και του  αριθμού και πλάτους τω ν θυρών

Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ /  Μ. Αναστασιάδης

επικοινωνίας τη ς  λιμνοθάλασσας με τη  θάλασσα: α) στο 
ρυθμό ανανέωσης τω ν υδάτων της , β) στην τα χύ τη τα  εξόδου  
του  νερού προς τη  θάλασσα και γ) στην υδροπερίοδο τη ς  
λιμνοθάλασσας.

Τα σενάρια που μελετήθηκαν, είχαν ως σκοπό: α) την  
προστασία τω ν γειτονικώ ν γεω ργικώ ν εκτάσεω ν από τ ις  πλημ
μύρες, β) τη ν  προσέλκυση εισόδου ψαριών εν τό ς  τη ς  λ ιμνο
θάλασσας και τη  δημιουργία κατάλληλω ν συνθηκών γ ια  τη  
διαβίωσή το υ ς  και γ) τη  δημιουργία κατάλληλω ν συνθηκών 
για  τη  διατήρηση τω ν υπαρχόντων πληθυσμών ορνιθοπανίδας 
στην περιοχή. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι από 
τη ν  προσομοίωση τη ς  λ ειτουρ γία ς τη ς  λιμνοθάλασσας, προέ- 
κυψε σημαντική βελτίωση στην υδραυλική συμπεριφορά τη ς  
(ρυθμός ανανέωσης τω ν υδάτων της, τα χύ τη τα  εξό δ ο υ  του  
νερού προς τη  θάλασσα), μετά  τη  διάνοιξη τεσσάρω ν ζωνών 
διευκόλυνσης τη ς  κίνησης το υ  νερού εν τό ς  αυτής, συμπλη
ρωματικό έργο  το  οποίο π ροτάθηκε προς υλοποίηση.

Η εργασία αυτή απ οτέλεσε συμβολή στην υλοποίηση του  
έργου LIFE-Φύση «Αποκατάσταση και διαχείριση τη ς  Λιμνοθά
λασσας Δράνας στο Δ έλτα  του  Έβρου», με δικαιούχο την  
Αναπτυξιακή Εταιρεία Έ βρου και αφορούσε το ν  καθορισμό 
τω ν απαιτούμενων έργω ν και παρεμβάσεων για  τη ν  αποκατά
σταση και επ αναλειτουργία τη ς  εν  λόγω  λιμνοθάλασσας. Τα 
έργα  τα  οποία προτάθηκαν, αναμένετα ι να οδηγήσουν: α) 
στην αποκατάσταση του  ο ικοσυστήματος τη ς  λιμνοθάλασσας, 
β) στη δημιουργία κατάλληλω ν συνθηκών γ ια  την  προσέλκυση 
και διαβίωση σημαντικών πληθυσμών ψαριών, γ) στην 
προστασία τω ν γειτονικώ ν γεω ργικώ ν εκτάσεω ν από πλημ
μύρες  και δ) στην προστασία και τη  διατήρηση τη ς  ορνιθοπα
νίδας τη ς  περιοχής. Σημειώ νεται ότι η Δράνα αποξηράνθηκε 
το  έ το ς  1987 για  λόγο υ ς  προστασίας τω ν γειτονικώ ν γ εω ρ 
γικών εκτάσεων, από τη ν  κατάκλυσή το υ ς  με θαλασσινό νερό.

Μ ανώλης Αναστασιάδης

ΑΜΦΙΒΙΟΝ
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“Η φέρουσα ικανότητα στην ολοκληρωμένη 
διαχείριση των υδάτων και την άρδευση"

Δ ιεθνές συμπόσιο με τ ίτλο  «H φέρουσα ικανότητα στην  
ολοκληρωμένη διαχείριση τω ν υδάτω ν και την  άρδευση», 
πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, στις 11-14 Ο κτω
βρίου 2004. Το συμπόσιο έγ ινε στο πλαίσιο τω ν στρατηγικών 
στόχων του  GWP-Med (Global W ater Partnership- 
M editerranean) με δ ιοργανω τές τα  δίκτυα MENBO 
(Mediterranean Network of Basin Organizations) και EIC (Euro- 
Mediterranean Irrigators Communities). Από το  ΕΚΒΥ, που 
μ ετε ίχε  στις εργασ ίες  του  συμποσίου στο πλαίσιο τη ς  6ης 
δράσης του  έργου LIFE-Strymon “Διάδοση τη ς  μεθοδολογίας 
και τω ν αποτελεσμάτων-Ευαισθητοποίηση το υ  κοινού” , 
παρουσιάσθηκε η ολοκληρω μένη προσέγγιση αντιμετώπισης 
τη ς  υδρολογικής λεκά νης του  Στρυμόνα γ ια  τη ν  αειφορική 
διαχείριση τω ν υδατικών πόρων και τω ν οικοσυστημάτων της.

Π ερισσότερες Πληροφορίες  
ΕΚΒΥ-Έργο LIFE-STRYMON:
http://www.ekby.gr/ekby/el/StrymonWeb/Strymon_first.htm  
GWP-Med: http://www.gwpmed.org 
MENBO: http://www.remoc.org 
EIC: http://www.e-mic.org

Η ρακλής Χαλκίδης

Η Ομάδα που εργάσθηκε για το Όρος Μαίναλο
Στυ άρθρυ «ΥπυδΘμές Ενημέρωσης στυ Ό ρος Μαίναλο της 
Αρκαδίας», πο υ δημοσιεύθηκε στο προηγούμενο τεύ χος τοθ 
περιοδικο ύ μας, ήταν παράληψή μας η μη αvαφopά στους 
συντελεσ τές πoυ εργάσθηκαν για τη  δημιoυpγία τω ν ενημε
ρωτικών υπoδoμώv. Παpαθέτoυμε, λοιπόν, την αναλυτική 
τα υτότητα  τoυ  έpγoυ.

Oι ενημερω τικές υπoδoμές υλoπoιήθηκαv στο πλαίσιο τ ου 
έ ργ ο υ LIFE-Φύση «Διατήρηση και Διαχείριση τoυ Ό ρους 
Μαίvαλα».
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση (50%), Νoμαρχιακή 
Αυτοδιο ίκηση Αρκαδίας (50%).
Φορέας Υλοποίησης: Νoμαρχιακή Αυταδιο ίκηση Αρκαδίας, 
Αναπτυξιακή Εταιρεία ΑΡΚΑΔΙΑ Α.Ε.
Μ ελέτη αναπαλαίωσης κτηρίου Κέντρου Πληροφόρησης/ 
Μ ελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου: Διεύθυνση 
Υπoδoμώv Ν. Α. Αρκαδίας.

To έ ργo τoυ σχεδιασμο ύ και της  παραγωγής τη ς  έκθεσης 
τω ν ενημερωτικών υπoδoμώv ανέλαβε τo  Μουσειο 
Γο υλαvδρή Φυσικής Ιστo ρίας/Eλληvικό Κέvτpα Βιοτοπων- 
Υγροτόπωv (ΕΚΒΥ) τo  2004.
Μουσειολογική Μ ελέτη: Μαρία Κατσακιώρη, Κατερίνα 
Μπόλη, ΕΚΒΥ.
Μουσειογραφική Μ ελέτη : TETRAGON ΕΠΕ (Υπεύθυνη: Ελένη 
Βρετζάκη).
Γραφιστικός σχεδιασμός έκθεσης και λογοτύπου: Colibri ΕΠΕ. 
Κατασκευή εκθεμάτων: TETRAGON ΕΠΕ.

Ε I Δ Η ς Ε I ς| από τον Κόσμο

Για καλύτερη και άμεση πληροφόρηση του  κοινού σχετικά 
με το  έργο  LIFE-Strymon και τη ν  πρόοδό του , υλοποιήθηκε 
και λε ιτουρ γε ί από το  ΕΚΒΥ ο δικτυακός τόπ ος 
h ttp://w ww .ekby.gr/ekby/e l/S trym onW eb/S trym on_first.h tm . 
Σε αυτόν μπορείτε να ενημερω θείτε για  τη  λεκάνη απορ
ροής του  Στρυμόνα, για  τα  αποτελέσματα του  έργου, τ ις  
δ ιά φ ορες δράσεις του  καθώς και να δ ε ίτε  πλούσιο φ ω το
γραφ ικό υλικό τη ς  περιοχής.

Ποταμός Στρυμόνας, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ

Με Νόμπελ Ειρήνης βραβεύθηκε η αφρικανή περιβαλλο
ντική επιστήμων καθ. W angari Maathai, γ ια  τη  συνεισφορά 
τη ς  στην αειφόρο ανάπτυξη, τη  διατήρηση το υ  περιβάλλο
ντος, τη ς  δημοκρατίας και τη ς  ειρήνης 
(w ww .bird life .org/new s).

Δύο ακόμη έτη  παράταση για  το  ευρωπαϊκό χρημα τοδο
τικό  μέσο LIFE III. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισήμως 
ενέκρ ινε τη  διάθεση 317 εκατομμυρίω ν Ευρώ, προκειμένου 
να καλύψουν τη ν  περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2005 έω ς 31 
Δ εκεμβρίου 2006. Για π ερισ σότερες π ληροφορίες: 
w w w .europa.eu.in t/com m /environm ent/life .

Τη δημιουργία νέου, εκσυγχρονισμένου και αποδοτικού 
χρηματοδοτικού μέσου για  το  περιβάλλον με τη ν  ονομασία 
LIFE+, πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 29 Σεπ τεμ
βρίου. Το LIFE+ θα τεθ ε ί σε ισχύ το  2007.

Νέα ενδ ιαφ έροντα  άρθρα σχετικά με τη ν  περιβαλλοντική 
νομοθεσία δημοσ ιεύθηκαν στον δικτυακό τόπο τη ς  ετα ι
ρίας Νόμος και Φύση (w ww .nom osphysis.org .gr):
«Το θεσμικό πλαίσιο γ ια  τη  βιώσιμη χωρική ανάπτυξη τω ν 
νησιωτικών περιφερειών: το  παράδειγμα τ η ς  περιφ έρειας 
Νοτίου Αιγαίου», του  Ανδρέα Παπαπετρόπουλου, Δ ικα
στικού Αντιπροσώπου ΝΣΚ, Ειδικού Συμβούλου Υφυπουργού 
ΠΕΧΩΔΕ.
«Η συνταγματική αρχή τη ς  βιώσιμης ανάπτυξης τω ν νησιω
τικώ ν περιοχών», το υ  Απόστολου Παπακωνσταντίνου, Δρ. 
Νομικής, Δικηγόρου.

http://www.ekby.gr/ekby/el/StrymonWeb/Strymon_first.htm
http://www.gwpmed.org
http://www.remoc.org
http://www.e-mic.org
http://www.ekby.gr/ekby/el/StrymonWeb/Strymon_first.htm
http://www.birdlife.org/news
http://www.europa.eu.int/comm/environment/life
http://www.nomosphysis.org.gr


Δημήτρης Μπαμπαλώνας
«Διαχείριση τη ς  πυρηνικής ενέρ γεια ς  και δ ιεθνές δίκαιο» τω ν 
Παναγιώτη Γρηγορίου, Επίκουρου Καθηγητή Πανεπιστημίου 
Αιγαίου, και Δημήτρη ΠειρουνάκηΙΔημήτρη Χατζή, Φοιτητών 
Τμήματος Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αιγαίου.
«Οι π ροσ τατευόμενες περιοχές και οι φ ο ρ είς  διαχείρισής 
το υ ς  ανάμεσα στην προστασία και τη  διαχείριση» του  Τάκη 
Νικολόπουλου, Καθηγητή ΤΕΙ Μ εσολογγίου.

Τρεις μεγάλοι Ευρωπαϊκοί οργανισμοί που ασχολούνται με 
τη  φύση [Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για  τη  Δ ιατήρηση τη ς  
Φύσης-ECNC, Η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη  Διαχείριση τω ν 
Παράκτιων Περιοχών (EUCC-The Coastal Union) και το  
Ευρωπαϊκό Δ ίκτυο για  τ ις  π ροσ τατευόμενες περιοχές 
EUROSITE αποφάσισαν στις 7 Οκτωβρίου 2004 να ενώσουν 
τ ις  δυνάμεις το υ ς  και να εγκαινιάσουν ένα μεγάλο κοινό 
πρόγραμμα για  τη ν  προστασία τη ς  φύσ ης στην Ευρώπη. Το 
όνομα του  π ρογράμματος είναι EECO NET και σκοπός του  
να προωθήσει και να στηρίξει τη ν  ίδρυση ενό ς  ευρωπαϊκού 
οικολογικού δικτύου για  φυσ ικές π εριοχές υψ ηλής σπουδαι- 
ό τη τα ς  έω ς το  2010. Σύμφωνα με τη ν  Ευρωπαϊκή Ένωση 
αλλά και όλα τα  κράτη μέλη αυτής, το  2010 έχει σηματοδο- 
τη θ ε ί ως η προθεσμία εν τό ς  τη ς  οποίας θα πρέπει να έχει 
αναχαιτισθεί η καταστροφή τη ς  φύσης και τη ς  βιολογικής 
ποικιλότητας σε όλη τη ν  επ ικράτεια τη ς  Ευρώπης.
Οι τρ ε ις  οργανισμοί, θεω ρώ ντας πως αυτός ο αγώνας 
ενάντια στην καταστροφή τη ς  φύσης μπορεί να έχει επιτυχία 
μόνο εάν ενώσουν τ ις  δυνάμεις τους, δημιούργησαν τη  
Σύμπραξη EECO NET. Με τη  μεσολάβηση ενός  συνδυα
σμένου δικτύου οι τρ ε ις  οργανισμοί έχουν τη  δυνατότητα  
επικοινωνίας με εκατομμύρια  Ευρωπαίων. Έ νας άλλος 
Ευρωπαϊκός οργανισμός, το  Euronature, θα είναι παρατη
ρ ητής  στη Σύμπραξη.
Για π ερισ σότερες π ληροφορίες: w w w .ecnc.o rg .

Σ τις 12-13 Μαΐου 2005 θα πραγματοποιηθεί συνέδριο με 
τ ίτλο  «Αρχιτεκτονική Τοπίου: εκπαίδευση, έρευνα  και εφ α ρ 
μοσμένο έργο». Το Συνέδριο διοργανώ νεται στα πλαίσια του  
Μ εταπτυχιακού Αρχιτεκτονικής Τοπίου, που λε ιτουρ γε ί από 
το  2003 με τη  διοικητική υποστήριξη του  Τμήματος Α ρχιτε
κτόνων, ως Δ ιατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του  Τμήματος Αρχιτεκτόνω ν και του  Τμήματος 
Γεωπονίας στο Αρ ιστοτέλειο  Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 
Σκοπός του  Συνεδρίου είναι η προώθηση τη ς  γνώσης, τη ς  
επιστημονικής σκέψης, τη ς  έρευνα ς και τω ν σύγχρονων 
έργω ν Α ρχιτεκτονικής Τοπίου στον ελληνικό κυρίως χώρο, 
αλλά και διεθνώς. Το συνέδριο θα καλύψει τ ις  ακόλουθες 
θεμα τικές  ενό τη τες : Εκπαίδευση, Έ ρευνα, Εφαρμοσμένο 
Έ ργο. Για περ ισ σ ότερες πληροφορίες: Τρατσέλα Μ., Παπα- 
δοπούλου Α., Τηλ. 2310995473, Φ αξ 2310995578, E-mail: 
landscape@ arch.auth.gr, http ://w ww .arch.auth .gr .

Με οδύνη οι μαθητές, οι συνάδελφοι και η ευρύτερη  κοινό
τη τα  τω ν βοτανολόγω ν πληροφορήθηκαν στις 25.10.04 τον  
ξαφνικό θάνατο, στα εξή ντα  του  χρόνια, του  Δημήτρη 
Μπαμπαλώνα, καθηγητή Συστηματικής Βοτανικής στο Τμήμα 
Βιολογίας το υ  Αρ ισ τοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Ο Δ ημήτρη ς  Μπαμπαλώνας γεννήθηκε στη Βέροια και πήρε 
το  βασικό πτυχίο και το  δ ιδακτορικό του  από το  Αρ ιστοτέλειο  
Πανεπιστήμιο. Ανέβηκε επάξια όλα τα  σκαλοπάτια τη ς  ακαδη
μαϊκής ιεραρχίας από βοηθός έω ς κα θηγητής-δ ιευθυντής στο 
Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής και Φυτογεω γραφίας.

Το προσωπικό το υ  ΕΚΒΥ θα θυμάται το ν  Μπαμπαλώνα ως 
έναν ακούραστο δάσκαλο και ερευνητή , στενό συνεργάτη και 
καλό φίλο. Ο ίδιος, αλλά και οι μα θητές  που εργάσθηκαν υπό 
τη ν  καθοδήγησή του , δ ιεξήγαγαν πρωτοποριακές γ ια  την  
Ελλάδα έρ ευ νες  σ χετικές με τη ν  υγροτοπική βλάστηση και 
χλωρίδα και ασχολήθηκαν με τη  διερεύνηση παραγόντων που 
ρυθμίζουν τη ν  αφθονία και χω ροδιάταξη τω ν υγροτοπικών 
φυτών. Ευρύτατα γνωστή στην Ελλάδα και στην Ευρώπη είναι 
η συνεισφορά του  σε δύο μεγάλα  έργα: Καταγραφή, εκτίμηση 
και χαρτογράφ ηση  των τύπων οικοτόπων και τω ν ειδών 
χλω ρίδας και πανίδας της Ελλάδας (Οδηγία 92Ι43ΙΕΟΚ) και 
Αναγνώριση και περιγραφή των τύπων οικοτόπων σε περιοχές  
ενδιαφέροντος για τη διατήρηση της  φύσης (γνωστό ως το  
έργο της χα ρ τογρ ά φ ησ ης).

Επίσης σημαντικό είναι το  έργο  του  γ ια  τη  χερσόνησο του  
Άθω με δύο δημοσ ιεύσεις του : Τα φ υτά  του Αγίου Ό ρους  (με 
έγχρω μες  φ ω τογραφ ίες) και Η χλωρίδα του Αγίου Όρους.
Ό λο σχεδόν το  έργο  του  Μπαμπαλώνα αποτελεί θεμέλιο  για 
τη ν  αειφορική διαχείριση φυσικών οικοσυστημάτων.
Ο ρισμένες εργασ ίες  του  είναι προσανατολισμένες στην 
αποκατάσταση οικοσυστημάτων.

Δυσαναπλήρωτο το  κενό που αφήνει φ εύγοντα ς  ένας επιστή
μονας με τ ις  γνώσεις, τη ν  πείρα και το  ή θος  του  Δημήτρη 
Μπαμπαλώνα. Μ ετέχουμε στο βαρύ πένθος τη ς  οικογένειάς 
του  και του  Τμήματος Βιολογίας του  ΑΠΘ.

Το προσωπικό του ΕΚΒΥ

ΝΕΕΣ Ε Ι
Από την Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας-ΕΤΑΓΡΟ:
ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ, Α. ΚΑΙ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, Γ., «Γενετικά Τροποποιημένα 
Τρόφιμα: Καταναλωτής, Οικονομία, Περιβάλλον» (Έκδοση των 
συγγραφέων, ISBN: 960-630-144-3, σελ. 188).
ΚΩΝ/ΝΤΙΝΑ ΣΑΦΙΛΙΟΥ και Α. Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, «Οι μ ικροί 
γεω ρ γο ί σ την  Ελλάδα: ποιοι θα επιβιώσουν και πώς», Gutenberg 
2004.
Γ. ΣΙΑΡΔΟΣ & Α. ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ, «Αειφορική Γεωργία και Ανάπτυξη»  
(Β' έκδοση, ανανεωμένη και επαυξημένη), Ζυγός 2004.
Α. KOUTSOURIS & L. Ο. ΖΟ R IN I(επιμ.), «European Farm ing & Rural 
Systems Research & Extension into the Next M illennium : 
Environmental, A gricu ltura l and S ocio-econom ic Issues» (Proceedings 
of the 4th Farming Systems Research/Extension Symposium, Volos, 
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*  ★  * LIFE-Φύση: σπουδαίο εργαλείο εφαρμογής της Οδηγίας για τα Πτηνά

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε σ τηρίξει χρηματοδοτικά  τη ν  εφ α ρ 
μογή τη ς  Ο δηγίας 79/409/ΕΟΚ για τη  διατήρηση τω ν άγριων 
πτηνών πολύ πριν τη ν  ίδρυση του  χρηματοδοτικού μέσου 
LIFE. Δύο μεγάλα χρηματοδοτικά  προγράμματα, το  ACE- 
Actions by the C om m unity relating to the Environm ent και το  
ACNAT- Αctions by the C om m unity for Nature, ήταν εστια
σμένα, ανάμεσα στο 1984 και το  1991, στη διατήρηση τη ς  
φύσης. Το LIFE προέκυψ ε το  1992 και σ υγχρηματοδότησε 
περίπου 300 έργα  τα  οποία απευθύνονταν ειδικά στη δ ιατή
ρηση τω ν απειλούμενων ειδώ ν ορνιθοπανίδας και τω ν ενδιαι
τημάτω ν τους.

Το LIFE απ οτελεί προς το  παρόν τη  μοναδική χρηματοδοτική  
πηγή όσον αφορά τη  διατήρηση τω ν πτηνών στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Έ ω ς το  2003 το  LIFE-Φύση επένδυσε 367 εκα το μ 
μύρια Ευρώ σε έργα  με κύριο σκοπό τα  απειλούμενα είδη τη ς  
ορνιθοπανίδας. Πρόκειται για πιλοτικά έργα  που στόχευαν 
καταρχήν στη δημιουργία τω ν απαραίτητων συνθηκών για τη ν  
προστασία τω ν περισσότερο απειλούμενων ειδών ορνιθοπα
νίδας στην Ευρώπη.

Το LIFE-Φύση υπ ήρξε το  κα τεξοχήν χρηματοδοτικό  εργαλείο  
τη ς  Ευρωπαϊκής Ένωσης που εστίασε στη διατήρηση τω ν 
προτεινόμενω ν προς έντα ξη  στο Δ ίκτυο NATURA 2000 
περιοχών αλλά και τη  διατήρηση τω ν ενδια ιτημάτω ν και τω ν 
ειδώ ν άγριας πανίδας και χλωρίδας. Παρόλο που πρόκειται 
για  ένα μικρό χρηματοδοτικό  μέσο σε σχέση με άλλα τη ς  
Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει συνεισφέρει σε μεγάλο βαθμό 
στην εδραίωση και διαχείριση του  δικτύου προστατευόμενω ν 
περιοχών τη ς  Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη χάραξη κα τευθυντή
ριων γραμμώ ν για τη  στήριξη  τη ς  εφ α ρμογής  τη ς  Ο δηγίας για 
το υ ς  Ο ικοτόπους, καθώς και τη ς  Ο δηγίας για  τα  Πτηνά.

Όσον αφορά τη ν  τελευτα ία , α ρ κετές  δράσεις του  LIFE τα υ τί
ζονται με το υ ς  σκοπούς που η ίδια η Ο δηγία θέτει, όπως:
•  τη  διατήρηση τω ν ειδών που βρίσκονται σε κίνδυνο ή είναι 

προς εξαφάνιση, σύμφωνα με το  Παράρτημα Ι,

Αποικία Αργυροπελεκάνων στον Αμβρακικό Κόλπο, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ / Έγχρωμον

•  τη  διατήρηση τω ν ενδιαιτημάτω ν τη ς  ορνιθοπανίδας,
•  τη ν  αναγνώριση και το ν  καθορισμό τω ν Ζωνών Ειδικής 

Προστασίας για τα  Πτηνά (ΖΕΠ),
•  τη  διαχείριση τω ν ΖΕΠ,
•  τη ν  παρακολούθηση και έρευνα, περιλαμβανομένης τη ς  

παρακολούθησης τω ν τάσεω ν τω ν πληθυσμών τη ς  ορνιθο
πανίδας,

•  τη  διαβούλευση με το  κοινό όσον αφορά σχέδια και έργα  
και τη ν  υλοποίηση και υιοθέτηση σχεδίων διαχείρισης.

Σύμφωνα με τη ν  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπάρχουν 19 πρω ταρ
χικής σημασίες δράσεις εφ α ρμογής τη ς  Ο δηγίας πάνω στις 
οποίες τα  κράτη μέλη θα έπρεπε να αναλάβουν πρω τοβου
λ ίες. Τουλάχιστον 12 από α υτές  είναι δράσεις που προώ
θησαν τα  έργα  LIFE. Επιπλέον, το  LIFE-Φύση απ οτέλεσε ένα 
σημαντικό αποδοτικό οικονομικό και τεχνικό  μέσο για τα  
κράτη μέλη προκειμένου αυτά να εκπληρώσουν τις  υποχρεώ
σεις το υ ς  σχετικά με τη ν  προστασία τω ν πτηνών.
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