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αυτό
1.500 εκατομμύρια άτομα ανά λίτρο νερού έφθασε το 
ισχυρά τοξικό είδος Prymnesium parvum  στη λίμνη Κορώ- 
νεια. Τα όποια έργα αποκατάστασης στη λίμνη θα πρέπει 
να θεμελιώνονται πάνω στη γνώση των βιοκοινοτήτων και 
των τροφικών πλεγμάτων της, δηλαδή να προορίζονται για 
μια λίμνη με ταυτότητα (σελ. 3-4).

Ο διασυνοριακός χαρακτήρας της λίμνης Δοϊράνης δεν 
επιτρέπει να αντιμετωπισθούν με επιτυχία τα έντονα 
προβλήματα που εμφανίστηκαν τα τελευταία χρόνια παρά 
μόνο με διμερή συνεργασία. Το ΕΚΒΥ και η BIOECO με τη 
στήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών εργάζονται προς την 
κατεύθυνση αυτή (σελ. 4-5).

Η πλειονότητα των διευθυντών των οργανισμών της Αλβα
νίας θεωρεί ότι η διαχείριση των υγροτόπων στη χώρα δεν 
είναι αειφορική, κρίνει ως ανεπαρκή την υπάρχουσα νομο
θεσία και προτείνει τη βελτίωση ή και υιοθέτηση νέων 
κανονισμών. Δηλώνει, επίσης, περιορισμένη εμπειρία σε 
θέματα απογραφής υγροτόπων, ενώ και το επίπεδο 
γνώσεων σε θέματα χρήσης πληροφοριακών συστημάτων, 
βάσεων δεδομένων και Συστημάτων Γεωγραφικών Πληρο
φοριών είναι χαμηλό. Αυτά είναι ορισμένα από τα συμπερά
σματα της Ανάλυσης Αναγκών Κατάρτισης που υλοποίησε 
το ΕΚΒΥ για τη σχεδίαση εκπαιδευτικού υλικού, με στόχο 
την κατάρτιση Αλβανών επιστημόνων στην απογραφή 
υγροτόπων, χρησιμοποιώντας σύγχρονα υπολογιστικά 
εργαλεία (σελ. 6-10).

Ποια κριτήρια πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τον καθο
ρισμό της ελάχιστης τιμής παροχής για τους ποταμούς και 
στάθμης για τις λίμνες, κάτω από την οποία δεν θα επιτρέ
πεται περαιτέρω απόληψη για οποιονδήποτε λόγο; (σελ.11).

Η επίτευξη καλής κατάστασης για όλα τα επιφανειακά νερά 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το 2015, είναι ένας από τους 
σκοπούς της Οδηγίας Πλαίσιο για τα ύδατα. Η διαβαθμονό- 
μηση στοχεύει στην ανάπτυξη κοινής κατανόησης της 
καλής οικολογικής κατάστασης σε όλα τα κράτη μέλη. Ποια 
διαδικασία, όμως, προβλέπεται από την Οδηγία, πώς επιλέ
χθηκαν οι σχετικές περιοχές, πώς οργανώνεται η άσκηση 
διαβαθμονόμησης και ποια τα αναμενόμενα αποτελέσματα; 
Απαντήσεις δίνονται στη σελ. 12.

Σε μια εποχή που η ανάγκη διαφύλαξης των υδατικών 
πόρων ανάγεται σε κυρίαρχο ενδιαφέρον, οι απλές, αλλά 
άκρως αποδοτικές πρακτικές, που χρησιμοποίησαν, επί 
χιλιετίες, οι ανθρώπινες κοινωνίες του ελλαδικού χώρου 
αναδεικνύονται σε πολύτιμα εργαλεία της σύγχρονης καθη
μερινότητας (σελ. 13-14).

Οι υγρότοποι στον Πλανήτη, νέα και ειδήσεις από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό (σελ. 15).

Η Διάσκεψη των Συμβαλλόμενων Μερών της Σύμβασης 
Ραμσάρ (COP9) για πρώτη φορά στην Αφρική (σελ. 16).

Το ΑΜ Φ ΙΒΙΟΝ εμ φ α ν ίζετα ι και πάλι μ ετά  από π ολύμηνη  απουσία, η 
οποία ο φ ε ίλ ετα ι σ ε λ ό γ ο υ ς  α νώ τερ ο υ ς  από τη  θέλησ ή μας. Ζ η το ύ μ ε  
σ υγνώ μη από το υ ς  α να γνώ σ τες  μα ς και ελπ ίζο υ μ ε ό τι σ το  ε ξ ή ς  η 
κυ κλο φ ο ρ ία  το υ  π ερ ιο δ ικού  θα είνα ι τα κ τικ ή  όπω ς πρώ τα.

Από τη  Συντακτική  Επιτροπή
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Η λίμνη Κορώνεια και πάλι στο προσκήνιο
Κ ά θε λίμνη μοιάζει με ζω ντανό οργα
νισμό. Γεννιέτα ι, μεγαλώ νει, ω ριμάζει, 
γερνά  και π εθα ίνει μέσα στη λεκάνη  
απ ορροής της, από όπου και τρ ο φ ο 
δο τή θη κε με νερ ό  και θρεπ τικά  
συστατικά. Η ζωή όμω ς μιας λίμνης  
είνα ι κάτι δ ιαφ ορ ετικό  και πολύ πιο 
πολύπλοκο από ό,τι το  άθροισμα  
όλω ν τω ν μορφώ ν ζω ής μέσα σ ε L ■■
αυτήν. Αυτή η αναλογία μεταξύ  των  
λιμνώ ν και τω ν οργανισμώ ν, όσον  
αφορά το ν  μεταβολισμό το υ ς  περι- ©
λαμβάνει και το ν  άνθρωπο. Ω ς εκ  
τούτου , η διαχείρ ιση μ ιας λίμνης  
μπ ορεί να σ υ γκρ ιθε ί με τη ν  προλη
πτική ιατρική για  ένα  υγ ιές  άτομο, 
ενώ  η απ οκατάστασή τη ς  με τη θ ερ α - Β Η Β Β Μ Β Β ε  
πεία εν ό ς  ασ θενούς.

Ή δη από τη  δεκαετία  του  '50, οι ανθρώπινες δρα σ τηρ ιότητες  
στις ανεπ τυγμένες χώ ρες, με τη  χρήση χημικών λιπασμάτων 
στις γ εω ρ γ ικές  καλλιέργειες, τη ν  αυξημένη χρήση απορρυπα
ντικών στα νοικοκυριά και τα  ποικίλα βιομηχανικά απόβλητα, 
επ έφ εραν δραστική αύξηση στις π οσ ότητες το υ  φωσφόρου 
και τω ν ρύπων σε λ ίμνες τω ν χωρών αυτών. Οι α λλαγές που 
προκλήθηκαν συνεχίσθηκαν με πολύ γρ ή γο ρ ο υ ς  ρυθμούς και 
οδήγησαν στην εμφάνιση έντονω ν προβλημάτων, κυρίως 
όσον αφορά στην ανάπτυξη του  φυτοπλαγκτού.

Τι είναι όμως το φυτοπλαγκτό; Πρόκειται για  μία κοινωνία 
μικροσκοπικών φυτώ ν που ζουν στο νερό  τω ν λιμνών, τω ν 
ποταμών, τω ν θαλασσών και τω ν ωκεανών. Οι οργανισμοί 
αυτο ί είναι μονοκύτταροι και έχουν χρόνο γ εν εά ς  που κυμαί
νετα ι από μ ερ ικές  ώ ρες έω ς λ ίγ ες  ημέρες. Το φως, το  CO2 
και τα  θρεπτικά στοιχεία το υ  αζώτου και του  φωσφόρου 
αποτελούν το υ ς  π αράγοντες αύξησής του  φυτοπλαγκτού ενώ 
το  ζωοπλαγκτό αποτελεί το ν  κύριο παράγοντα απωλειών 
(κατανάλωση). Έ χοντα ς κατά νου το ν  ρόλο τω ν φυτώ ν τη ς  
ξηράς, είναι εύκολο να κατανοήσουμε το ν  τεράσ τιο  ρόλο που 
διαδραματίζουν στη ζωή μας οι φυτοπλαγκτικο ί οργανισμοί, 
αφού σ υμμετέχουν ουσιαστικά: α) στην παραγωγή του 
οξυγόνου που αναπνέουμε, β) στην παραγωγή τη ς  τρ ο φ ή ς  
που καταναλώ νουμε και γ) καθορίζουν τη ν  ποιότητα του 
επιφανειακού νερού που πίνουμε και ποικιλοτρόπως χρησιμο
ποιούμε.

Τότε γ ιατί το φυτοπλαγκτό προκαλεί προβλήματα; Το 
μεγάλο πρόβλημα μιας λ ίμνης σήμερα, όπως και τη ς  λίμνης 
Κορώνειας, είναι η υπ έρμετρη αύξηση του  φυτοπ λαγκτού και

Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ /  Σ. Μηλιώνης

μάλιστα ορισμένων οργανισμών του  φυτοπλαγκού οι οποίοι 
είναι και οι πιο ανεπιθύμητοι διότι: α) δεν καταναλώνονται από 
το  ζωοπλαγκτό και ως εκ  το ύ το υ  συσσωρεύονται σε μ εγά λες 
μάζες που αποικοδομούνται στο ίζημα με κατανάλωση 
οξυγόνου αποτελώ ντας υπόστρωμα για  τη ν  ανάπτυξη αναε- 
ρόβιων μικροοργανισμών και β) παράγουν το ξ ίν ες  επικίνδυνες 
γ ια  το υ ς  υπόλοιπους υδρόβιους οργανισμούς καθώς και για 
το ν  άνθρωπο.

Η Κορώνεια έχει μεγάλη οικολογική σπουδαιότητα και γ ι ’ 
αυτό προσ τατεύετα ι από τη  Σύμβαση Ραμσάρ ως Υγρότοπος 
Δ ιεθνούς Σημασίας, καλύπτεται από τ ις  Ο δηγίες 79/409/EOK 
και 92/43/EOK, περιλαμβάνεται στις π ροτεινόμενες περιοχές, 
του  Εθνικού Καταλόγου τη ς  Ελλάδας προς τη ν  Ευρωπαϊκή 
Ένωση, στο Πανευρωπαϊκό Οικολογικό Δ ίκτυο Π ροσ τατευό
μενων Περιοχών NATURA 2000 και αποτελεί μ έρ ο ς  του 
Εθνικού πάρκου τω ν Λιμνών Βόλβης-Κορώνειας.

H μεγάλη οικολογική καταστροφή στη λίμνη, με το ν  μαζικό 
θάνατο χιλιάδων πουλιών και εκατοντάδω ν ψαριών τον 
Σεπτέμβριο του  2004, συνέπεσε με τη ν  κορύφωση τη ς  
αύξησης ενό ς  γνω στού ισχυρά τοξικού  οργανισμού του  φ υτο 
πλαγκτού, τη ν  οποία ακολούθησε η μαζική αύξηση τοξικώ ν 
κυανοβακτηρίων του  φυτοπλαγκτού. Σήμερα λοιπόν, το  
εμφ α νές  πρόβλημα τη ς  λίμνης είναι η υπέρμετρη αύξηση του 
φυτοπλαγκτού με συμμετοχή γνωστών τοξικώ ν ειδών. Γενικό
τερα , η οικολογική κατάσταση τη ς  λίμνης, με βάση το  φ υ το 
πλαγκτό, χαρακτηρίζετα ι από μεταπτώ σεις σε ν έ ες  καταστά
σεις, ανασ τροφές στο παρελθόν σε ένα κοινό υπόβαθρο ενός 
τελευ τα ίου  σταδίου δ ιαδοχής τη ς  λίμνης.
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H μετάπτωση σε νέα  κατάσταση αφορά στην υπέρμετρη 
αύξηση του  γνω στού το ξικο ύ  είδους  Prymnesium parvum  την  
περίοδο Α ύγουσ τος-Σεπ τέμβριος 2004, σε αριθμούς που στην 
περιοχή του  Ευαγγελισμού έφθασαν τα  1.500 εκατομμύρια  
άτομα /λίτρο νερού τη ς  λίμνης. O οργανισμός α υτό ς  είναι 
γνω σ τός ως ισχυρά το ξ ικό ς  για  τα  ασπόνδυλα και τα  ψάρια 
θαλάσσιων περιοχών και υφάλμυρω ν συστημάτων. H λίμνη 
Κορώνεια έχει μετατραπ εί σ' ένα υφάλμυρο σύστημα με 
α λα τότητα  που ξεπ έρασ ε τη ν  τιμή  5% ο . H στρατηγική 
επιβίωσης το υ  οργανισμού αυτού είναι γνωστή ως «ο θάνατός 
σου η ζωή μου» τόσ ο για  το υ ς  ανταγω νιστές του  (υπόλοιπο 
φυτοπλαγκτό) όσο και γ ια  το υ ς  καταναλω τές του  (κυρίως 
ζωοπλαγκτό). Απ' όσο γνω ρίζουμε η μαζική αύξηση του  οργα
νισμού αυτού δεν έχει συνδεθεί με μαζικό θάνατο πτηνών σε 
ά λλες  περιοχές. Εντούτοις, οδηγεί σε μαζικό θάνατο υδρό
βιων οργανισμών.

H αναστροφή στο παρελθόν, επ αναφ έροντας από τη ν  οικολο
γική μνήμη τη ς  λ ίμνης είδη του  παρελθόντος (επικρατούσαν 
20 χρόνια πριν) αφορά στην αύξηση τοξικώ ν κυανοβακτηρίων 
(είδη τω ν γενώ ν Anabaena, Anabaenopsis) το ν  Ιούλιο και τον  
Ο κτώ βριο-Νοέμβριο 2004. H επικράτηση το υ  είδους 
Prymnesium parvum  και τω ν κυανοβακτηρίων υποστηρίζεται ή 
εναλλάσσεται με τη ν  επικράτηση εξα ιρετικά  άφθονων χλωρο- 
φυκώ ν και ευγληνοφυκώ ν. Τα φύκη αυτά  είναι δ ε ίκ τες  του  
υψηλού οργανικού φορτίου τη ς  λ ίμνης και χαρακτηρίζουν το  
τελευ τα ίο  στάδιο διαδοχής της.

Για τη ν  αντιμετώπιση τω ν προβλημάτω ν που δημιουργεί το  
συσσωρευμένο φ υτοπλαγκτό που αποικοδομείται καθώς και 
γ ια  τη  διαχείριση το υ  κινδύνου από τ ις  β ιο το ξίνες  που παρά
γουν ορισμένοι φ υτοπλαγκτικο ί οργανισμοί, το  πρώτο και πιο 
βασικό βήμα είναι η απόκτηση τη ς  θεμελιώ δους γνώ σης για 
το  οικοσύστημα. Οι βροχοπτώσεις του  2005 φαίνεται ότι 
συνέβαλαν στην αναστολή ενό ς  «προαναγγελθέντος 
θανάτου» ενώ το  τρ οφ ικό  πλέγμα τη ς  λίμνης παρουσιάζει 
δ ια ταραχές με κίνδυνο κατάρρευσης. Η κατάσταση τη ς  
Κορώνειας παραμένει κρίσιμη και όποια έργα  αποκατάστασης 
εφαρμοσθούν στη λίμνη πρέπει να θεμελιώ νονται πάνω στη 
γνώση τω ν βιοκοινοτήτων, τω ν τροφ ικώ ν πλεγμάτω ν και τω ν 
οικολογικών διεργασιών, δηλαδή να προορίζονται για  μια 
λίμνη με ταυτότητα .

Μ αρία Μ ουστάκα  
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμ. Βιολογίας, ΑΠΘ

Μέτρα αποκατάστασης 
της λίμνης Δοϊράνης

Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ /  Μ. Σεφερλής

Υγρότοπ ος στα σύνορα Ελλάδας και Πρώην Γιουγκοσλα
βίας, 75 χιλ ιόμετρα  βόρεια τη ς  Θεσσαλονίκης, στον Νομό 
Κιλκίς, η λίμνη Δοϊράνη χαρακτηρίζετα ι από πολυμορφία 
βλάστησης και πλούτο πανίδας, χάρη στον οποίο το  ελλη 
νικό τμ ή μ α  τη ς  έχει χαρακτηρισ θεί ως Ζώνη Ειδικής 
Προστασίας σύμφωνα με τη ν  Ο δηγία 79/409/ΕΟΚ για  την  
προστασία τω ν πουλιών.

Καλλιέργειες δημητριακώ ν και βοσκοτόπια φανερώ νουν 
τη ν  ενασχόληση τω ν κατοίκων με τη  γεω ργία  και την  
κτηνοτροφία. Οι παλιές βάρκες αποτελούν ένδειξη  τη ς  
αλιευτικής αξίας που είχε η περιοχή, η οποία, ταυτόχρονα, 
αποτελούσε ενδ ιαφ έροντα  προορισμό για  το ν  εσω τερικό 
τουρισμό.

Τα τελευ τα ία  χρόνια παρατηρείται συνεχής πτώση τη ς  
στάθμης του  νερού, με παράλληλη εισροή ρύπων, 
υποβάθμιση του  γύρω  φυσικού περιβάλλοντος, κα τάρ
ρευση τη ς  τοπ ικής τουρ ισ τικής οικονομίας και συρ
ρίκνωση τη ς  τοπ ικής αλιείας.

Τα προβλήματα τη ς  λ ίμνης οφείλοντα ι στις ανθρώπινες 
δρα σ τηρ ιότητες  και στις χα μηλές  βροχοπτώσεις. Η 
επιτυχή αντιμετώπισή το υ ς  δεν είναι δυνατή χω ρίς διμερή 
συνεργασία, λόγω  του  διασυνοριακού χαρακτήρα  τη ς  
λίμνης.

Το ΕΚΒΥ σε συνεργασία με τη  μη κρατική «Οργάνωση για 
τη  Μ ελέτη  και τη  Δ ιατήρηση τη ς  Βιοποικιλότητας και την  
Αειφόρο Ανάπτυξη τω ν Φυσικών Οικοσυστημάτων - 
ΒΙΟΕCΟ», υλοποίησαν έργο  με τ ίτλο  «Αξιολόγηση του 
βαθμού έκφ ρασης τω ν λειτουργιώ ν και αξιών της  διασυνο
ρ ιακής λίμνης Δοϊράνης», με πόρους από το  Υπουργείο 
Εξω τερικώ ν τη ς  Ελλάδας, στο πλαίσιο του  Π ρογράμματος 
Δ ιμερούς Α ναπτυξιακής Βοήθειας (DAC). Απ οτέλεσμα του  
έργου ήταν η αναγνώριση μέτρω ν που απαιτούνται γ ια  την  
αποκατάσταση τη ς  λίμνης. Σύνοψη τω ν μέτρω ν που 
αναγνωρίσθηκαν παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.

Η λίμνη Κορώνεια το καλοκαίρι του 2003, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ /  Σ. Μηλιώνης
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Πίνακας 1. Π ροτεινόμενα μέτρα  αποκατάστασης τη ς  λίμνης Δ οϊράνης

Μέτρο Αιτολόγηση Περιγραφή Σχόλια

Φιλικές προς 
το  περιβάλλον 
γεω ργικές  
πρακτικές

Από την εφαρμογή υδρολογικού ομοιώ ματος  
προέκυψε η εκτίμηση, ότι η επίπτωση των  
γεωργικών καλλιεργειών (μέσω τη ς  εκμ ετά λ
λευσης του υπόγειου υδατικού δυναμικού) 
στην ταπείνωση τη ς  στάθμης της λίμνης 
είναι μ ικρότερη τη ς  αναμενόμενης και ότι η 
υδροπ ερίοδος τη ς  λίμνης επ ηρεάζετα ι 
κυρίως από τ ις  καιρικές συνθήκες. Ωστόσο, 
εκτιμήθηκε ότι φ ιλ ικότερες προς το  περι
βάλλον γεω ργικές πρακτικές είναι δυνατόν  
να επ ιφέρουν έω ς και 40 cm αύξηση στη 
στάθμη τη ς  λίμνης.

Εφαρμογή αγρο-περιβαλλοντικών  
μέτρων, με σκοπό τη  μείωση τη ς  συνο
λικής αρδευόμενης έκτασης. 
Ευαισθητοποίηση του κοινού ως προς 
την εφαρμογή πρακτικών άρδευσης  
που οδηγούν στην εξοικονόμηση νερού. 
Εγκατάσταση πειραματικών αγρών. 
Εξέταση δυνατότητας αύξησης των 
εισροών νερού στη λίμνη, με παράλ
ληλη τήρηση των απαιτήσεων που θ έτε ι 
η ισχύουσα νομοθεσία για  την εκτίμηση  
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Για τη  λεκάνη της  
Δοϊράνης, αφενός  
έχουν τ ε θ ε ί αυστηρά  
περιοριστικά μέτρα  
στον Ν. Κιλκίς ως 
προς τη διάνοιξη 
νέων γεω τρήσεω ν και 
αφ ετέρου προωθείται 
η εφαρμογή στάγδην  
άρδευσης.

Εγκαταστάσεις
επ εξεργασ ίας
υγρών
αποβλήτων

Σε ό,τι αφορά στην τροφική τη ς  κατάσταση, 
η λίμνη Δοϊράνη έχει χαρακτηρισ θεί ως 
εύτροφ η. Ωστόσο, παράγοντες όπως η 
πτώση της στάθμης τη ς  λίμνης λόγω ανθρω 
πογενών επιδράσεων και παρατεταμένης  
ξηρασίας, έχουν ως αποτέλεσμα να οδηγούν  
με γρήγορους ρυθμούς τη λίμνη προς 
ανώ τερα τροφ ικά  επίπεδα.

Αποχετευτικά δίκτυα και τεχνητο ί υγρό
τοποι γ ια  επ εξεργασία  των υγρών 
αποβλήτων των οικισμών. Επαναχρησι- 
μοποίηση των επ εξεργασμένων υγρών 
αποβλήτων για άρδευση. (Αφορά  
μελέτη και κατασκευή).

Α φορά οικισμούς 
στην Ελλάδα και στην 
Πρώην Γιουγκο
σλαβία.

Παρακολούθηση  
ποιοτικών και 
ποσοτικών 
παραμέτρων

Έ να καλά σχεδιασμένο σύστημα παρακολού
θησης μπορεί να αποτελέσει τη βάση για  τον  
καθορισμό του βαθμού επιτυχίας ή αποτυ
χίας δράσεων αποκατάστασης και τον καθο
ρισμό των πιθανών πρόσθετων ενεργειώ ν  
αναπροσαρμογής τους.
Η παρακολούθηση θα  πραγματοποιηθεί για  
τ ις  π αραμέτρους εκείνες (βιολογικές, υδρο- 
μορφολογικές και φυσικοχημικές), που είναι 
περισσότερο ευα ίσ θητες στις πιέσεις που 
υφίσταται η λίμνη Δοϊράνη, λαμβάνοντας 
υπόψη τ ις  απαιτήσεις τη ς  Ευρωπαϊκής 
Ο δηγίας Πλαίσιο γ ια  τα  Ύ δατα  (60/2000/EK).

Εγκατάσταση αυτόματω ν οργάνων  
καταγραφ ής τη ς  σ τάθμης τη ς  λίμνης 
και του υπόγειου υδροφορέα, 
απόκτηση πολυμετρικών οργάνων κατα
γρα φ ής της ποιότητας του νερού, εγκα
τάσταση αυτόματω ν μετεωρολογικών  
σταθμών και κατάλληλου εξοπλισμού 
για  την ασύρματη μετάδοση των μετεω 
ρολογικών δεδομένω ν που καταγράφ ο
νται.
Υλοποίηση π ρογράμματος παρακολού
θησης φυσικοχημικών παραμέτρων και 
του φυτοπλαγκτού στη λίμνη.

Μ ελέτη της  
ιχθυοπανίδας 
τη ς  λίμνης 
Δοϊράνης

Η μέση ετήσια παραγωγή ψαριών μειώ θηκε 
από 529  σε 25 τόνους κατά το  διάστημα  
1946-2002. Επιπλέον, η σύνθεση των ειδών 
των ψαριών και οι περιοχές αναπαραγωγής  
το υ ς  έχουν μεταβληθεί. Κατά τη δ ιάρκεια  
των τελευτα ίω ν 40 ετών, η μείωση της παρα
γω γής των ψαριών, πέραν των επιπτώσεων 
στην ιχθυοπανίδα, προκάλεσε και σοβαρό  
πρόβλημα στην τοπική οικονομία.

Μ ελέτη που θ α  καταλήγει σε προτάσεις 
αλιευτικής διαχείρισης, με ιδιαίτερο  
προσανατολισμό στα εμπορικά είδη.

Διαχείριση  
επισκεπτών και 
περιβαλλοντική 
ερμηνεία  στη 
λίμνη Δοϊράνη

Παρότι ο αρ ιθμός των επισκεπτών έχει α υξη 
τικές  τάσεις, οι παρεχόμενες υπηρεσίες και 
υποδομές δεν είναι επαρκώς ανεπτυγμένες  
και το  οικονομικό όφ ελος του τοπικού 
πληθυσμού από τ ις  τουριστικές δραστηριό
τη τες  είναι περιορισμένο. Ο ι υφιστάμενες  
υποδομές έχουν αναπ τυχθεί χωρίς ολοκλη
ρωμένο σχεδιασμό.

Σχέδιο διαχείρισης επισκεπτών. 
Σχεδιασμός και κατασκευή υποδομών 
ερμηνείας τη ς  φύσης.

Τα προτεινόμενα μέτρα  αποκατάστασης τη ς  Δοϊράνης συζη
τήθηκαν από τη ν  Ειδική Ομάδα Εργασίας, η οποία συστάθηκε 
από εκπροσώπους τη ς  Π ερ ιφ έρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
του  ΙΓΜΕ που εκπροσωπεί και το  Υπουργείο Ανάπτυξης, τη ς  
Νομαρχίας Κιλκίς, του  Δήμου Δοϊράνης και του  ΕΚΒΥ, σε

συνάντηση που έγ ινε στις 19.10.2005, στο κτήριο του  ΕΚΒΥ. 
Ως αποτέλεσμα τη ς  συνάντησης προέκυψαν οι εν έρ γε ιες  που 
πρέπει να αναληφθούν γ ια  την  υλοποίηση τω ν προτεινόμενω ν 
έργων.

Βάσω Τσιαούση και Μ ανώλης Αναστασιάδης
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Στο πλαίσιο του  έργου ALW ET1 «Ανάπτυξη επιχειρη
σιακής δυνατό τητας για τη διατήρηση των υγροτόπων 
στην Αλβανία», το  ΕΚΒΥ έχει αναλάβει τη  μεταφορά 
τεχνογνω σίας στο Περιβαλλοντικό Κέντρο Δ ιοίκησης και 
Τεχνολογίας τη ς  Αλβανίας - ECAT Tirana και την  
ανάπτυξη επιχειρησιακής δυνα τότητα ς  στην Αλβανία για 
τη ν  εφ αρμογή τη ς  μεθόδου απογραφής υγροτόπων 
MedWet με χρήση πληροφοριακών συστημάτων (τηλεπι
σκόπησης, βάσεων δεδομένω ν και συστημάτων γεω γρ α 
φικών πληροφοριών-ΣΓΠ).

Μ έρος τω ν δράσεων του  ΕΚΒΥ είναι η κατάρτιση 
Αλβανών επιστημόνων για  τη ν  εφ αρμογή τη ς  μεθόδου 
απογραφής MedWet. Η κατάρτιση αφορά στη δημι
ουργία εκπαιδευτικού πακέτου με τίτλο  «Απογραφή 
υγροτόπων με χρήση πληροφοριακών συστημάτων», σε 
συνδυασμό με τη ν  πραγματοποίηση σειράς σεμιναρίων 
κατάρτισ ης στο γνωστικό αντικείμενο του  εκπαιδευτικού 
πακέτου.

Το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει μεθόδους 
απογραφής, ανάκτησης, οργάνωσης, ανάλυσης και 
παρουσίασης υγροτοπικών δεδομένω ν και διακρίνεται 
σε τρ ε ις  βασικές ενό τη τες :

i Απογραφή υγροτόπων με χρήση μεθόδων τηλεπι
σκόπησης

ii Βάσεις δεδομένων
iii Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ).

Το ΕΚΒΥ, ακολουθώ ντας τη  σχετική οδηγία του  Γραφείου 
Ραμσάρ (COP9, DOC 16), πραγματοποίησε Μ ελέτη  ανάλυσης 
αναγκών κατάρτισ ης (Χατζηιορδάνου και Φυτώκα, 2005) στην 
Αλβανία, που προηγήθηκε τόσ ο τη ς  ανάπτυξης το υ  εκπαιδευ
τικού πακέτου όσο και τ η ς  οργάνω σης τω ν σεμιναρίων κατάρ
τισης. Τα αποτελέσματα τη ς  μ ελ έτη ς  αυτής, σε συνδυασμό με 
τη ν  προϋπάρχουσα εμπειρία του  ΕΚΒΥ τόσ ο σε θέματα 
απογραφής υγροτόπων και χρήσ ης σύγχρονων υπολογι
στικών εργαλείων, όσο και σε θέματα  κατάρτισης, αποτέ- 
λεσαν τη  βάση για  το ν  σχεδιασμό του  εκπαιδευτικού πακέτου 
και τη ν  οργάνωση τη ς  κατάρτισης.

Ανάλυση αναγκών κατάρτισης: Βήμα προς βήμα...
Η έρευνα  απευθύνθηκε σε επ ιστήμονες που εργάζοντα ι σε 
δ ιάφ ορους φ ορείς  που ασχολούνται με το  περιβάλλον και 
ειδικά με θέματα  διαχείρισης και διατήρησης υγροτόπων στην 
Αλβανία, όπως δημόσ ιους οργανισμούς, εκπαιδευτικά και 
ερευνητικά  ινστιτούτα και μη κυβερνητικές  οργανώσεις.

Κύριος σκοπός τη ς  ανάλυσης αναγκών κατάρτισ ης στο έργο  
ALWET, ήταν η αναγνώριση τη ς  παρούσας και τη ς  επιθυ
μητής κατάστασης αναφορικά με το  επίπεδο γνώσεων και τ ις  
ικανότητες  τω ν Αλβανών επιστημόνων στην απογραφή υγρο
τόπων, χρησιμοποιώντας σύγχρονα υπολογιστικά εργαλεία,

1 Το έργο ALWET ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2004 και λήγει τον 
Δεκέμβριο του 2006. Εντάσσεται στο χρηματοδοτικό πλαίσιο LIFE 
Τρίτες Χώρες και υλοποιείται από το Περιβαλλοντικό Κέντρο Διοί
κησης και Τεχνολογίας της Αλβανίας (ECAT Tirana) και το ΕΚΒΥ.
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ώστε να επ ιτευχθεί ο αποτελεσματικός σχεδιασμός τω ν εκπαι
δευτικώ ν δραστηριοτήτω ν. Μ έρος τη ς  ανάλυσης αφορούσε 
ακόμη στην αναγνώριση τη ς  παρούσας κατάστασης αναφο
ρικά με τη  διαχείριση τω ν υγροτόπων στην Αλβανία.

Η μέθοδο ς που επ ιλέχθηκε γ ια  την  ανάλυση τω ν αναγκών 
κατάρτισ ης βασίστηκε στη συμπλήρωση δύο ερω τημα τολο
γίων, σε συνδυασμό με συναντήσεις και συζητήσεις με το υ ς  
δ ιευθυντές  τω ν φ ορέω ν που συμμετείχαν στην έρευνα. Η 
διαδικασία αποστολής και κυκλοφορίας τω ν ερω τημα τολο 
γίων ξεκίνησε το ν  Απρίλιο του  2004 και ολοκληρώ θηκε στο 
τέλ ο ς  Αυγούστου του  2004.

Το πρώτο ερω τηματολόγιο , με τ ίτλο  «Κατάσταση διαχείρισης  
υγροτόπων, υπάρχοντα δεδομένα και ελλείψεις στη νομο
θεσία», απευθυνόταν μόνο σ τους δ ιευθυντές  τω ν οργανισμών 
και επ ικεντρώ θηκε στην αξιολόγηση τη ς  υφ ιστάμενης κατά
στασης σχετικά με τη  διαχείριση τω ν υγροτόπων στην 
Αλβανία. Σκοπός του  ήταν η αναγνώριση τω ν κύριων φορέω ν 
που εμπλέκοντα ι στα ανω τέρω  θέματα  καθώς και τω ν 
δράσεω ν που υλοποιούνται, στη διαπίστωση τω ν υπαρχόντων 
δεδομένω ν που αφορούν υγροτοπ ικούς πόρους και στην 
αξιολόγηση τη ς  επάρκειας τη ς  ισχύουσας νομοθεσίας.

Το δ εύ τερ ο  ερω τηματολόγιο , με τ ίτλο  «Ανάγκες κατάρτισης  
σε εθνικό επίπεδο σχετικά με α) την απογραφή υγροτόπων και 
β) τη διαχείριση ηλεκτρονικών δεδομένων και τα  ΣΓΠ», απευθυ
νόταν σε όλους το υ ς  ερω τηθέντες. Δ ημιουργήθηκε γ ια  να 
αξιολογήσει το  επίπεδο γνώσεων τω ν υποψήφιων καταρτιζό
μενων και να βοηθήσει στην αναγνώριση τω ν ατόμων που

είναι ικανά να εργασθούν σε θέματα  απογραφής και διαχεί
ρισης δεδομένω ν, μέσω εφαρμογώ ν ΣΓΠ. Επιπλέον, συντέ- 
λεσ ε στον καθορισμό του  σκοπού τη ς  κατάρτισης, του  περιε
χομένου της , στην επιλογή τω ν θεματικώ ν ενοτήτω ν και τω ν 
διδακτικών μεθόδων. Έ να μέρος το υ  ερω τηματολογίου  απευ
θυνόταν μόνο σ τους δ ιευθυντές  τω ν οργανισμών, ώστε να 
αναγνωρισθούν οι απαιτήσεις τω ν εργοδοτώ ν για  εξε ιδ ικευ 
μένες  γνώ σεις τω ν εργαζόμενω ν το υ ς  σε θέματα  απογραφής 
και διαχείρ ισης δεδομένω ν με ΣΓΠ.

Τα ερω τηματολόγια  διανεμήθηκαν σε 92 επιστήμονες, δ ιευθυ
ν τές  και στελέχη 47 Αλβανικών φορέων. Η ανταπόκριση τω ν 
Αλβανών επιστημόνων στην έρευνα  ήταν μεγάλη. Πιο αναλυ
τικά, 82 ερω τηματολόγια  συμπληρώθηκαν από 53 άτομα. 
Τριάντα τέσ σ ερ ις  (34) απαντήσεις δόθηκαν στο πρώτο ερω τη
ματολόγιο και 48 στο δεύτερο.

Ανάλυση αναγκών κατάρτισης: Συμπεράσματα
Παρούσα κατάσταση διατήρησης και διαχείρισης 
υγροτόπων στην Αλβανία
Η ανάλυση (Διάγραμμα 1) έδ ε ιξε  ότι η μεγάλη πλειονότητα 
τω ν διευθυντώ ν τω ν οργανισμών που συμμετείχαν στην 
έρευνα, θεω ρεί ότι η διαχείριση τω ν υγροτόπων στην Αλβανία 
δεν είναι αειφορική. Επιπλέον, το  58% κρίνει ως ανεπαρκή την  
υπάρχουσα νομοθεσία και προτείνει τη  βελτίωση ή και υιοθέ
τηση νέω ν κανονισμών για  τη ν  αειφορική διαχείριση και 
προστασία τω ν υγροτόπων.
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Θ εω ρείτε ότι η διαχείριση των υγροτόπων της Αλβανίας  
είναι αειφορική;

Διάγραμμα 1. Η γνώμη τω ν επιστημόνων για το ν  αν είναι 
αειφορική η διαχείριση τω ν υγροτόπω ν τη ς  Αλβανίας (%)

Τα κύρια αίτια που αναφέρονται είναι το  ασαφές νομικό 
πλαίσιο, η ελλιπής περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση αναφο
ρικά με τ ις  α ξίες  και λε ιτο υ ρ γ ίες  τω ν υγροτόπων, η έλλειψη 
επιχειρησιακών δυνατοτήτω ν (επιστημονικό προσωπικό, 
εξοπλισμός, χρηματοδοτικά  μέσα και βιβλιογραφία), η 
ανεπαρκής επαγγελματική κατάρτιση, η αδυναμία συνεργα
σίας μετα ξύ  τω ν ινστιτούτων σε συνδυασμό με τη ν  αλληλοεπι- 
κάλυψη τω ν δραστηριοτήτω ν το υ ς  και η απουσία μιας διαχει
ριστικής αρχής γ ια  το υ ς  υγροτόπους. Επιπλέον, οι τοπ ικοί 
φ ο ρ είς  δεν φαίνεται να επενδύουν σε διαχειριστικά σχέδια και 
στην προστασία τω ν υγροτόπων, κυρίως εξα ιτία ς  τη ς  οικονο
μικής κατάστασης τη ς  χώ ρας που έχει θέσει άλλες π ροτεραι
ό τη τες  για  ανάπτυξη. Για το ν  λόγο αυτό, η Αλβανία δεν έχει 
υ ιοθετήσει ακόμη μια εθνική στρατηγική για  το υ ς  υγροτό 
πους, ενώ τα υτόχρονα  η υπάρχουσα περιβαλλοντική νομο
θεσία δεν εφαρμόζετα ι. Παρόλα αυτά, αξίζει να σημειωθεί ότι 
ένας σημαντικός αριθμός οργανισμών (71%) εμπλέκονται σε 
θέματα  διαχείρ ισης υγροτόπων (παρακολούθηση ανθρώπινων 
δραστηριοτήτω ν, ορθολογική χρήση τω ν υγροτόπων, 
προστασία και παρακολούθηση φυσικών πόρων, μ ελ έτες  
περιβαλλοντικών επιπτώσεων).

Επίπεδο δεξιοτήτων και γνώσεων των Αλβανών 
επιστημόνων
Οι περισσότεροι από το υ ς  ερ ω τη θ έντες  έχουν περιορισμένη 
εμπειρία πάνω σε απογραφή υγροτόπων σε τοπικό και εθνικό 
επίπεδο. Το επίπεδο γνώσεων το υ ς  σε θέματα  χρήσ ης πληρο
φοριακών συστημάτων, βάσεων δεδομένω ν και ΣΓΠ είναι 
χαμηλό. Ελάχιστοι έχουν χρησιμοποιήσει τηλεπ ισκοπικές 
μεθόδους, ενώ υπάρχει σημαντική άγνοια σε βασικές γεω δαι- 
τ ικ ές  και χα ρτογρα φ ικές  έννοιες. Η χρήση τω ν ΣΓΠ περιορί
ζετα ι μόνο σε απλή ψηφιοποίηση και θεματική χαρτογράφηση.

Ανάγκες κατάρτισης, όπως εκφράζονται από τους 
διευθυντές των φορέων και τους εργαζόμενους
Τόσο οι δ ιευθυντές  όσο και οι εργαζόμενοι, κρίνουν αναγκαία 
τη ν  κατάρτιση σε θέματα  απογραφής υγροτόπων και διαχεί
ρισης βάσεων δεδομένω ν σύμφωνα με τη  μεθοδολογία  
απογραφής MedWet, με χρήση τηλεπισκόπησης και ΣΓΠ 
(Διάγραμμα 2). Ειδικότερα, αναγνωρίζουν τη ν  ανάγκη για

Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ /  Λένα Χατζηιορδάνου

κατάρτιση στα παρακάτω θέματα:
•  σχεδιασμός απογραφής υγροτόπων σε εθνικό και τοπικό 

επίπεδο,
•  συλλογή δεδομένω ν απογραφής, εφ α ρμόζοντα ς συστημα

τ ικ ές  μ εθόδους και αποδεκτά συστήματα ταξινόμησης, 
ώστε να επ ιτευχθεί η σ υμβατότητα  μετα ξύ  τω ν Αλβανικών 
φορέω ν με αντίστοιχους φ ορείς  που εδρεύουν στις 
υπόλοιπες Μ εσογειακές χώρες,

•  απόσπαση π ληροφορίας από α εροφ ω τογρ α φ ίες  ή δορυ
φ ορ ικές  εικόνες, χρησιμοποιώντας π ροηγμένες μεθόδους 
τηλεπισκόπησης,

•  διαχείριση συλλογών δεδομένω ν πεδίου και οργάνωσή 
το υ ς  με χρήση βάσεων δεδομένω ν και ειδικά τ η ς  βάσης 
δεδομένω ν του  MedWet,

•  βασικές γνώ σεις χειρισμού ΣΓΠ γ ια  διαχείριση, οργάνωση 
και επ εξεργασ ία  γεω γραφικώ ν δεδομένων,

•  χρήση προηγμένων εργαλείω ν ΣΓΠ για  ανάλυση γεω γρα 
φικών δεδομένω ν και δημιουργία θεματικώ ν χαρτών.

Κατά πόσο κρ ίνετε αναγκαία την κατάρτιση των εργαζομένων σας σε 
απογραφή υγροτόπων, βάσεις δεδομένων και ΣΓΠ με βάση τις  

τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες του φορέα σας;
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Διάγραμμα 2. Η γνώμη τω ν Αλβανών επιστημόνων γ ια  την 
αναγκαιότητα τη ς  κατάρτισ ης σε θέματα  απογραφής υγρο
τόπων με τη  χρήση πληροφοριακών συστημάτων



Ανάλυση αναγκών κατάρτισης: Αποτελέσματα
Η αναγνώριση τω ν αναγκών και προτερα ιοτήτω ν για  κατάρ
τιση συνετέλεσ ε στον σχεδιασμό και στην επιτυχή υλοποίηση 
του  εκπαιδευτικού υλικού και τη ς  εκπαιδευτικής διαδικασίας 
που εφαρμόσθηκε κατά τη  διάρκεια των σεμιναρίων του ALWET.

Κύριος σκοπός του  σχεδιασμού ήταν ο καθορισμός τω ν 
προδιαγραφώ ν για  τη ν  ανάπτυξη και τη  χρήση του  εκπαιδευ
τικού πακέτου του  ALWET, ώστε να διασφαλιστεί αφ ενός η 
ικανοποίηση τω ν αναγκών κατάρτισ ης τω ν Αλβανών επιστη
μόνων στο πλαίσιο του  συγκεκριμένου έργου  και αφ ετέρου  η 
μετέπ ειτα  αξιοποίησή του  σε άλλα προγράμματα κατάρτισης. 
Αντικείμενα το υ  σχεδιασμού αποτέλεσαν ο καθορισμός του  
γενικού σκοπού και το υ  γνωστικού αντικειμένου του  εκπαιδευ
τικού πακέτου, η αναγνώριση τω ν ομάδων στόχων, η επιλογή 
τω ν θεματικώ ν ενοτήτω ν και του  περιεχομένου, η ανάπτυξη 
τω ν εκπαιδευτικώ ν δραστηριοτήτω ν και ο προσδιορισμός τω ν 
διδακτικών προσεγγίσεων που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και 
η εκπόνηση του  πλάνου διδασκαλίας.

Με το  π έρας τη ς  διδασκαλίας οι κα ταρτιζόμενοι θα πρέπει: 
α) να έχουν κατανοήσει τ ις  αρχές και το υ ς  σκοπούς μιας 

απογραφής υγροτόπων αλλά και τ ις  μ εθόδους και τα  ερ γα 
λεία  που χρησιμοποιούνται γ ια  τη ν  υλοποίησή της, 

β) να έχουν αναπτύξει τ ις  απαιτούμενες δ εξ ιό τη τες  γ ια  να 
σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν μια απογραφή, χρησιμο
ποιώντας τηλεπισκοπικά δεδομένα, εργαλεία  ΣΓΠ και 
βάσεις δεδομένων.

Μια σειρά από π ιλοτικές δρα σ τηρ ιότητες  θα ακολουθήσουν 
τη ν  εκπαιδευτική διαδικασία, με σκοπό να εμπ λέξουν το υ ς  
κα ταρτιζόμενους σε εργασ ίες απογραφής και διαχείρισης 
υγροτόπων, χρησιμοποιώντας τη  σχετική οδηγία τη ς  
σύμβασης Ραμσάρ (COP9, R1 Annex E) και τη  μέθοδο 
απογραφής MedWet.

Σκοπός της κατάρτισης.
«να αναπτύξει επ ιχειρησιακές δυνατό τητες και δεξιότητες  
σε επιστήμονες οι οποίοι εργάζονται σε θέματα διατή
ρησης και διαχείρισης υγροτόπων, καθιστώ ντας τους  
ικανούς να υλοποιήσουν απ ογραφές υγροτόπων με χρήση  
σύγχρονων εργαλείων, όπως τηλεπισκόπηση, βάσεις  δεδο
μένων και συστήματα γεω γραφικώ ν πληροφοριών ΣΓΠ, σε 
συμφωνία με το  σχετικό πλαίσιο απογραφής υγροτόπων 
του Ραμσάρ και τη μέθοδο MedWet».

Η επιτυχία τω ν σεμιναρίων κατάρτισης, τω ν πιλοτικών εφ α ρ
μογών και κατά συνέπεια του  εκπαιδευτικού πακέτου, θα 
αποτελέσει μ έτρο  τη ς  απ οτελεσ ματικότητας τη ς  ανάλυσης 
αναγκών κατάρτισ ης και έναυσμα για περαιτέρω  αξιοποίηση 
του  προσφερόμενου προϊόντος από ενδ ια φ ερόμενους οργα
νισμούς, ενισχύοντας έτσ ι τ ις  προσπάθειες του  ΕΚΒΥ και τη ς  
πρω τοβουλίας MedWet γ ια  σ υμβατότητα  τω ν διαθέσιμων 
δεδομένω ν τω ν Μ εσογειακών χωρών και για  σταδιακή αποτί
μηση τη ς  κατάστασης τω ν υγροτόπων τη ς  Μ εσογείου.

Λένα Χατζηιορδάνου

Εγκατάσταση 
της βάσης δεδομένων υγροτόπων 
σε Αλβανικές υπηρεσίες

Τον Οκτώβριο του  2005, έγ ινε από το  ΕΚΒΥ (δημιουργό 
τη ς  τελ ευ τα ία ς  έκδοσ ης τη ς  βάσης δεδομένω ν MedWet 
ver. 3.0.1), σε συνεργασία με το  Περιβαλλοντικό Κέντρο 
Δ ιοίκησης και Τεχνολογίας στα Τίρανα - ECAT, η εγκα τά 
σταση τη ς  βάσης δεδομένω ν του  MedWet, σ τους ακόλου
θους 10 οργανισμούς τη ς  χώ ρας πλέον του  ECAT: Υπουρ
γείο  Περιβάλλοντος, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος, Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας, Ινστιτούτο Βιολογίας, Εδαφολογικό 
Ινστιτούτο, Υδρομετεω ρολογικό  Ινστιτούτο, Γραφείο του  
MedWet Coast Project στην Αυλώνα, Π εριφερειακή Περι
βαλλοντική Υπηρεσία Αυλώ νας και Περιφερειακή Περιβαλ
λοντική Υπηρεσία Ελμπασάν. Η εγκατάσταση τη ς  βάσης 
δεδομένω ν αποτελεί συμπληρωματική δράση τη ς  κα τάρ
τισ ης σε θέματα  απογραφής υγροτόπων με τη  χρήση τη λ ε 
πισκόπησης, βάσεων δεδομένω ν και Συστημάτω ν Γεω γρα
φικών Πληροφοριών, που παρείχε το  ΕΚΒΥ σε Αλβανούς 
επ ιστήμονες οι οποίοι εργάζοντα ι σε θέματα  προστασίας 
και δ ιατήρησης του  φυσικού π εριβάλλοντος και τω ν υγρο
τόπων ειδικότερα.

Η δράση αποτελεί μ έρ ο ς  τη ς  προσπάθειας του  ΕΚΒΥ να 
προωθήσει τη  χρήση τω ν εργαλείω ν απογραφής MedWet 
στις Μ εσ ογειακές χώ ρες, ώστε σταδιακά και έω ς το  2010 
να γ ίνει εφ ικτή  η ποσοτική αποτίμηση τη ς  κατάστασης τω ν 
Μ εσογειακών υγροτόπων.

Ελένη Φυτώκα

Λιμνοθάλασσα Νάρτα στη νοτιοδυτική Αλβανία, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ /  Λένα Χατζηιορδάνου
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Κατάρτιση:
a  λ  a  ·  a    aαπογραφή υγροτοπων με τη χρηση πληροφοριακών συστημάτων

Στο πλαίσιο του  έργου ALWET, οργανώθηκαν τρ ία  σεμινάρια 
κατάρτισ ης για  τη ν  εκπαίδευση Αλβανών επιστημόνων που 
εργάζοντα ι σε i) κεντρ ικές  και π ερ ιφ ερειακές υπηρεσίες, ii) 
εκπαιδευτικά και ερευνητικά  ιδρύματα και iii) Π εριβαλλοντικές 
Οργανώσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε θέματα  διαχεί
ρισης και διατήρησης του  φυσικού περιβάλλοντος.

Βάσει τη ς  Ανάλυσης Αναγκών Κατάρτισης (Χατζηιορδάνου 
και Φυτώκα, 2005), αναγνωρίσθηκαν δύο επίπεδα γνώσεων: 
αρχαρίων και προχωρημένων, και αντιστοίχως σχεδιάσθηκαν 
δύο σεμινάρια με θέμα τη ν  «Απογραφή υγροτόπων με χρήση 
πληροφοριακών συστημάτων». Επιπλέον, σχεδιάσθηκε ειδικό 
σεμινάριο για  μελλοντικούς εκπαιδευτές, ώστε να δοθεί η 
δυνατότητα  σε Αλβανούς επ ιστήμονες με προχω ρημένες 
γνώ σεις σε θέματα  υγροτόπων και πληροφοριακών συστη
μάτων να εκπαιδευθούν, πέρα από το  γνωστικό αντικείμενο, 
στην οργάνωση και υλοποίηση παρόμοιων σεμιναρίων στο 
μέλλον.

Οι θεματικές ενότητες...
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ: αποτελεί το  θεμελ ιώ δες θεω ρη
τικό  υπόβαθρο το υ  γνωστικού αντικειμένου και εστιάζει 
στην παροχή τόσ ο ευρεία ς  όσο και ε ις  βάθος γνώ σης για 
τη ν  απογραφή υγροτόπων.

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: εστιάζει στην εκμάθηση τω ν 
βασικών αρχών τω ν βάσεων δεδομένω ν και τ η ς  χρήσ ης τη ς  
βάσης δεδομένω ν MedWet, γ ια  τη  χαρτογράφηση και την  
προστασία τω ν φυσικών πόρων τη ς  Αλβανίας.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: εστιάζει στην 
εκμάθηση τω ν βασικών αρχών τω ν Συστημάτω ν Γεω γρα
φικών Πληροφοριώ ν (ΣΓΠ) για  τη  χαρτογράφηση και 
προστασία τω ν υγροτοπικών πόρων τη ς  Αλβανίας.

Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ /  Λένα Χατζηιορδάνου

Το σεμινάριο «Κατάρτιση τω ν Εκπαιδευτών» οργανώ θηκε στο 
ΕΚΒΥ από 28 Φεβρουαρίου έω ς 4 Μ αρτίου 2005 και παρακο
λουθήθηκε από 11 εκπαιδευόμενους. Τα σεμινάρια «Αρχα
ρίων» και «Προχωρημένων» οργανώθηκαν στα Τίρανα από 1 
έω ς 6 Ιουνίου 2005 και από 31 Οκτωβρίου έω ς 4 Νοεμβρίου 
2005 και συμμετείχαν 13 και 10 εκπαιδευόμενοι αντίστοιχα.

Κατά τη  διάρκεια τω ν σεμιναρίων πραγματοποιήθηκαν ασκή
σεις στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας σύγχρονα λογισμικά 
προγράμματα βάσεων δεδομένω ν, τηλεπισκόπησης και 
Γεωγραφικών Συστημάτω ν Πληροφοριώ ν (όπως MsAccess, 
ERDAS IMAGINE και ArcGIS), ενώ παράλληλα οι εκπαιδευό
μενοι εκπαιδεύτηκαν στη χρήση τη ς  βάσης δεδομένω ν υγρο
τόπων του  MedWet. Για τη ν  καλύτερη κατανόηση τη ς  ύλης, 
στα σεμινάρια π εριλήφθηκε μια μελέτη  περίπτωσης στον 
υγρότοπο τη ς  Νάρτα, στην Αυλώνα τ η ς  Αλβανίας. Για τον  
σκοπό τη ς  μ ελ έτη ς  οργανώ θηκε εκπαιδευτική εκδρομή στον 
υγρότοπο με σκοπό τη  συλλογή δεδομένω ν και τη  φ ω τοερ μη
νεία.

Οι ενδιαφ ερόμενο ι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο περιεχό
μενο τη ς  ύλης και στις ασκήσεις που πραγματοποιήθηκαν, 
μέσω τη ς  ιστοσελίδας του  έργου  ALWET από τη ν  κεντρική 
ιστοσελίδα του  ΕΚΒΥ (w ww .ekby.gr).

Ελένη Φυτώκα και Λένα Χατζηιορδάνου
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Ελάχιστη παροχή ποταμών και 
ελάχιστη στάθμη λιμνών

Η απόληψη νερού από το υ ς  π οταμούς και τ ις  λ ίμνες για  σκοπούς 
ύδρευσ ης και άρδευσ ης είναι πανάρχαια πρακτική που το υ ς  δύο 

τελ ευ τα ίο υ ς  αιώ νες έχει εντα θεί κατά πολύ. Πιο πρόσφατα απολή- 
ψεις γίνονται και για  παραγωγή υδροηλεκτρ ικής ενέρ γεια ς  και για  
τη ν  εξυπ ηρέτησ η τη ς  βιομηχανίας. Έτσι, σήμερα δεν είναι σπάνιο 

να βλέπει κανείς λ ίμνες με χαμένο το  μισό νερό  το υ ς  και ποτα
μούς να καταντούν το  θέρος  ξεροπόταμοι.

Ό μω ς οι λ ίμνες και οι ποταμοί δεν είναι ανόργανα πράγματα, 
δεν είναι απλές αποθήκες νερού. Είναι πολύτιμα οικοσυστή
ματα  με πολλαπλές υλικές και άυλες α ξίες  για  το ν  άνθρωπο. 
Επιτακτικό, λοιπόν, συμφέρον έχουμε να κρατούμε μια ισορ
ροπία ανάμεσα στην εξυπ ηρέτησ η τω ν υδρευτικών, αρδευ
τικών, υδροηλεκτρικώ ν και βιομηχανικών αναγκών από τη  μια 
μεριά  και στη διατήρηση τω ν λειτουργιώ ν τω ν ποτάμιων και 
λιμναίων οικοσυστημάτων από τη ν  άλλη.

Ισορροπία ναι, είναι η λ έξη  κλειδί, εύκολο να τη ν  πεις αλλά 
δύσκολο να τη ν  προσεγγίσεις. Μια προσέγγιση είναι να καθο- 
ρισθεί μια ελάχιστη τιμή  (παροχής για  το υ ς  ποταμούς και 
σ τάθμης γ ια  τ ις  λίμνες) κάτω από τη ν  οποία δεν θα επ ιτρέ
πεται περαιτέρω  απόληψη για οποιονδήποτε λόγο. Ποια 
κρ ιτήρια πρέπει να χρησιμοποιηθούν για  το ν  καθορισμό τη ς  
ελάχιστης αυτής τιμής; Προφανώ ς πρέπει να περιλαμβάνο
ντα ι κρ ιτήρια υδρολογικά, βιολογικά, νομικά καθώς και

Λίμνη Χειμαδίτιδα, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ /  Σ. Μηλιώνης

κριτήρια σχετιζόμενα με τ ις  υδρευτικές, αρδευ τικές  και άλλες 
ανάγκες το υ  ανθρώπου. Η τελευ τα ία  φράση και μόνη τη ς  
δείχνει τη  μεγάλη πολυπλοκότητα το υ  θέμα τος  το  οποίο, αν 
και η ελληνική επιστημονική κο ινότητα  το  συζητεί κατά 
καιρούς, κατά τα  τελευ τα ία  25 έτη  δεν το  έχει προσεγγίσει 
κατά γενικό τρόπο.

Ευκαιρία γ ια  να αρχίσει μια γενική προσέγγιση για  το υ ς  ποτα
μούς και λ ίμνες τη ς  Μ ακεδονίας και Θ ράκης δίνει το  έργο  
«Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείω ν διαχείρισης υδατικών 
πόρων Υδατικών Διαμερισμάτων Δ υτικής Μ ακεδονίας,
Κεντρικής Μ ακεδονίας και Α νατολικής Μ ακεδονίας και 
Θράκης» το  οποίο χρηματοδοτείτα ι από το  Υπουργείο 
Ανάπ τυξης και στην εκπόνηση του  οποίου συμμετέχει το  
ΕΚΒΥ. Π ερ ισ σ ότερες π ληροφορίες και γνώ μες  για  το  θέμα 
αυτό θα παρουσιασθούν σε επόμενα τεύχη  του  περιοδικού.

Π.Α. Γεράκης

Νέα υπηρεσιακά όργανα στο πλαίσιο του Νόμου 3199/2003
Στο πλαίσιο του  Νόμου 3199/2003 για  τη ν  «Προστασία και 
διαχείριση των υδάτων-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000Ι60ΙΕΚ  
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της  23ης 
Οκτωβρίου 2000» και σύμφωνα με τ ις  επ ιταγές και το  χρονο
διάγραμμα τη ς  Οδηγίας Πλαίσιο γ ια  τα  νερά, ν έες  Υπηρεσίες 
και Ό ργανα συγκροτούνται από το  Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Χω ροταξίας και Δημοσίων Έργων, με σκοπό την  ορθολογική 
διαχείριση τω ν υδατικών πόρων τη ς  χώ ρας μας και την  
προστασία και διατήρηση του  υδάτινου περιβάλλοντος της.

Πιο συγκεκριμένα συγκροτείται:
•  Εθνική Επιτροπή Υδάτων, η οποία θα είναι υπεύθυνη για 

την  έγκριση τω ν μακροχρόνιων και μεσοχρόνιων προγραμ
μάτων διαχείρισης και προστασίας του  υδατικού δυναμικού 
τη ς  χώ ρας και στην οποία θα συμμετέχουν οι αρμόδιοι 
υπουργοί (Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ
ντρωσης, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χω ροταξίας και 
Δημοσίων Έργων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Α γροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) υπό την  προεδρία του  
υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

•  Εθνικό Συμβούλιο Υδάτων, που θα αποτελεί Ό ργανο 
Δ ιαβούλευσης γ ια  τα  Εθνικά Προγράμματα προστασίας και

διαχείρισης του  υδατικού δυναμικού τη ς  χώρας. Το 
συμβούλιο, στη σύνθεση του  οποίου θα μετέχει και εκπρό
σωπος του  ΕΚΒΥ, θα συγκροτηθεί από εκπροσώπους πολι
τικώ ν κομμάτων, Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων κ.λπ. καθώς 
και μη κρατικών φορέων.

•  Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων επιπέδου Ειδικής Γραμματείας 
στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, η οποία θα αναλάβει το  σύνολο τω ν 
αρμοδιοτήτω ν και δραστηριοτήτω ν προστασίας και διαχεί
ρισης τω ν υδατικών πόρων.

•  Συντονιστική Γνωμοδοτική Επιτροπή Υδάτων (στην 
Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων) για  τη ν  ενσωμάτωση στην πολι
τική για  τα  ύδατα τω ν πολιτικών συναρμόδιων Υπουργείων 
και για  τη ν  ενσωμάτωση τη ς  πολιτικής για  τα  ύδατα στις 
το μ εα κές  πολιτικές.

•  Διεύθυνση Υδάτων ανά Π εριφέρεια , μέσω τη ς  οποίας θα 
ασκούνται οι α ρμοδ ιότητες τη ς  Π εριφέρειας για  την  
προστασία και διαχείριση τω ν υδάτων.

•  Περιφερειακό Συμβούλιο Υδάτων, το  οποίο θα αποτελεί 
όργανο κοινωνικού διαλόγου και διαβούλευσης σε θέματα 
προστασίας και διαχείρισης τω ν υδάτων και θα διασφαλίζει 
τη  συμμετοχή του  κοινού στις διαδικασίες λήψ ης αποφά
σεων.

ΑΜΦΙΒΙΟΝ



Διαβαθμονόμηση
Ένα μέσο για τη μέτρηση 
της καλής κατάστασης των νερών

Ένας από τους σκοπούς της Οδηγίας Πλαίσιο για τα 
ύδατα είναι η επίτευξη καλής κατάστασης για όλα τα 
επιφανειακά νερά της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το 
2015. Ο όρος «καλή κατάσταση» περιλαμβάνει την καλή 
οικολογική κατάσταση και την καλή χημική κατάσταση.
Η άσκηση της διαβαθμονόμησης (intercalibration) 
προβλέπεται στην Οδηγία και στοχεύει στο να αναπτυ
χθεί μία κοινή κατανόηση της καλής οικολογικής κατά
στασης σε όλα τα κράτη μέλη καθώς και να διασφαϊι- 
σθεί ότι αυτή η κοινή κατανόηση είναι σύμφωνη με τους 
ορισμούς της Οδηγίας.

Πώς προβλέπεται η διαδικασία από την Οδηγία;
Η άσκηση διαβαθμονόμησης ξεκινά  με τη ν  έκδοση από την  
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενό ς  καταλόγου περιοχών που έχουν 
επ ιλεγεί από τα  κράτη μέλη, στη βάση τη ς  τρ έχουσ α ς κατα
νόησης του  όρου καλή οικολογική κατάσταση και λήγει στο 
τέλ ο ς  το υ  2006. Ο κα τάλογος περιλαμβάνει 1.489 περιοχές 
από τα  25 κράτη μέλη, καθώς και από τη  Νορβηγία, τη  Βουλ
γαρία  και τη  Ρουμανία. Οι π ερ ιοχές α υ τές  διακρίνονται σε 
τρ ε ις  κα τηγορίες: ποταμοί, λ ίμνες και μεταβατικά-παράκτια 
ύδατα.

Πώς επιλέχθηκαν οι περιοχές του καταλόγου διαβαθ
μονόμησης;
Ο κα τάλογος τω ν περιοχών χρησ ιμεύει για  να δ είξε ι την  
τρέχουσ α  κατανόηση τη ς  καλής οικολογικής κατάστασης. Οι 
π ερ ιοχές επιλέχθηκαν με βάση τη  διαθέσιμη πληροφορία για  
τα  ποιοτικά βιολογικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στον 
ορισμό τη ς  οικολογικής κατάστασης. Για κάποια από τα  στοι
χεία  αυτά, οι π ληροφορίες είναι λιγοστές, καθώς δεν υπάρχει 
εθνικό σύστημα παρακολούθησής τους. Έτσι, ορισ μένες από 
τ ις  π ερ ιοχές επιλέχθηκαν με βάση ένα ή δύο ποιοτικά στοι
χεία. Το γεγο νό ς  αυτό δεν περιορίζει τη  χρησ ιμότητα  τω ν 
συγκεκριμένω ν περιοχών, καθώς η διαβαθμονόμηση δ ιεξά 
γ ετα ι σε επίπεδο βιολογικού ποιοτικού στοιχείου.

Πώς οργανώνεται η άσκηση διαβαθμονόμησης;
Η εργασία κατευθύνετα ι από τη ν  Ομάδα Εργασίας Α γ ια  την  
Ο ικολογική Κατάσταση, στο πλαίσιο τη ς  Κοινής Στρα τηγικής 
Εφαρμογής τη ς  Ο δηγίας και σε τεχνικό επίπεδο συντονίζεται

από το  Joint Research Centre (JRC) τη ς  Ευρωπαϊκής Επιτρο
πής που εδρ εύ ει στο Ίσπρα τη ς  Ιταλίας. Δ ιακρίθηκαν 14 
Γεω γραφ ικές Ο μάδες Δ ιαβαθμονόμησης, που περιλαμβάνουν 
ομάδες κρατώ ν στις οποίες υπάρχουν κοινοί τύποι ποταμών, 
λιμνών και μεταβατικών-παράκτιων νερώ ν και συνεπώς 
μπορούν να συγκρίνουν αποτελέσματα παρακολούθησης. 
Παραδείγματα τέτο ιω ν ομάδων είναι «Μ εσογειακές Λίμνες» 
«Βόρειες Λίμνες» κ.λπ. Περισσότεροι από 500 ειδικοί σ υμμετέ
χουν στην εργασία αυτή.

Ποιο είναι το αναμενόμενο αποτέλεσμα από τη 
διαβαθμονόμηση;
Για να ορισθεί η κλάση τη ς  καλής οικολογικής κατάστασης 
τω ν νερών, στη διαβαθμονόμηση θα ορισθούν το  άνω και 
κάτω όριο αυτής τη ς  κλάσης, τα  λεγάμενα  όρια υψηλής- 
καλής και κα λής-μέτρ ιας κατάστασης. Έτσι, το  αποτέλεσμα 
τη ς  διαβαθμονόμησης θα είναι ο καθορισμός τω ν ορίων τη ς  
καλής οικολογικής κατάστασης. Με βάση αυτό το  όριο, τα  
κράτη μέλη θα χαρακτηρίσουν τη ν  π οιότητα  τω ν νερώ ν τους. 
Πιθανώς, κάποια κράτη μέλη να χρειασ θεί να προσαρμόσουν 
τα  εθνικά συστήματα τα ξινόμησ ής το υ ς  σε αυτό το  Ευρω
παϊκό σύστημα.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσ ιμες στις σ χετικές 
ισ τοσελίδες τη ς  Ο δηγίας γ ια  τα  νερά  και του  JRC, 
h ttp ://fo rum .europa.eu.in t/Public/irc/env/w td/library 
http ://fo rum .europa.eu.in t/Public/irc/jrc/jrc_eewai/library

Βάσω Τσιαούση 
Προσαρμογή από το  WISE newsletter
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Νερό: οι μακραίωνες 
πρακτικές διδάσκουν 
σύγχρονες εφαρμογές
Σ ε  μια επ οχή που η ανάγκη δ ια φ ύ λ α ξη ς  τω ν  φυσικώ ν 
υδάτινω ν π όρω ν α νά γετα ι σ ε κυ ρ ία ρχο  ενδ ια φ έρ ο ν , οι 
απ λές, αλλά  άκρω ς α π ο δ ο τικές  π ρ α κ τικ ές  με τ ις  οπ ο ίες  οι 
α νθρώ π ινες κο ινω νίες  το υ  ελλα δ ικο ύ  χώ ρου , επ ί χ ιλ ιετίες , 
χρησ ιμοπ οίησ αν και α ξιοπ οίησ αν στο έπ α κρο  το  πόσιμο 
ν ερ ό , εξα σ φ α λ ίζο ν τα ς  τη ν  ευ γο ν ία  τω ν  εδ α φ ώ ν  και β ελ τιώ 
ν ο ν τα ς  τη ν  π ο ιό τη τα  ζω ής τω ν  κα το ίκω ν το υ ς , α να δεικνύο 
ν τα ι σ ε π ο λύ τιμ α  ερ γα λε ία . Η μετά δοσ η , π ροβολή  και 
επ α να φ ο ρ ά  τω ν  π ρακτικώ ν α υτώ ν στη σ ύγχρονη  κα θ η μ ερ ι
ν ό τη τα  π ρ ο β ά λλει αναγκα ία  και ικανή να  σ υμβάλλει, με 
τρ ό π ο  ουσιασ τικό, σ την επ α νεκτίμησ η  τ η ς  α ντιμετώ π ισ ης 
τω ν  σ ύγχρονω ν π ρ ο β λη μ ά τω ν  που σ χετίζο ντα ι μ ε τη  
χρήσ η και δ ιαχείρ ιση το υ  νερ ο ύ , σε ευ α ίσ θ η τες  π ερ ιο χές, 
όπως, ω ς π α ρά δειγμα , τα  π ερ ισ σ ό τερ α  νησ ιά  το υ  Α ιγα ίου.

Η σχέση του  ανθρώπου με το  νεαρόν (φρέσκο) ύδωρ, που 
σήμερα αποκαλούμε απλώς νερό, είναι τόσ ο παλιά όσο και η 
εμφάνισή του  πάνω στη Γη. Το νερό τη ς  πηγής, τη ς  λίμνης, 
του  έλους, του  ποταμού, χρησ ίμευσε γ ια  το ν  παλαιολιθικό 
κυνηγό και καρποσυλλέκτη ως πυξίδα για  τ ις  μετακινήσεις 
του  και απαραίτητη προϋπόθεση για  τ ις  π ρόχειρες εγκα τα 
στάσεις του . Για τη  μονιμότερη εγκατάσταση τω ν ανθρώπων 
τη ς  νεολιθ ικής εποχής στον ηπειρωτικό και νησιωτικό ελλα- 
δικό χώρο, επιλέχθηκαν θέσ εις που βρίσκονταν σε άμεση 
γειτνίαση με ρέματα  και ποταμούς, που εξασφάλιζαν τα  προς 
το  ζειν, οριοθετούσαν και προστάτευαν το ν  οικισμό.

Ο ελλαδ ικός χώρος, ήδη από τη ν  3η χιλιετία  π.Χ. και τα  πρώτα 
μινωικά ανάκτορα τω ν αρχών τη ς  2ης, εμφανίζετα ι μέσα από 
τα  κατάλοιπά του  με ιδιαίτερα αναπτυγμένη τεχνογνωσία, 
ενδεικτική τη ς  καθημερινής αναγκαιότητας για  πόσιμο νερό. 
Συστήματα υδρομάστευσης και παρέμβασης στον υδροφόρο 
ορίζοντα, συλλογής και μ ετα φ ορ ά ς νερού από απόσταση, 
κα τασ κευές υδροδότησ ης και αποχέτευσης, έργα  άρδευσης, 
φράγματα, γ έφ υ ρ ες  και κρήνες, λουτρά, καθημερινά σκεύη, 
αλλά και πολύπλοκες κα τασκευές, όπως ο αρχαίος υδραυ
λ ικός τηλέγρα φ ος, συνδυάζονται με υδρονύμια και ονόματα 
που σχετίζονται με το  νερό, με μια αφθονία μύθων και δ ο ξα 
σιών αιώνων για  να κα ταδείξουν τη  σημασία του  νερού στην 
καθημερινή πρακτική. Η ιεροποίηση κάθε μορφ ής υδάτινου 
στοιχείου, οι λα τρ ευ τικές  π ρακτικές και τ ε λ ε τ έ ς  μύησης και 
καθαρμού, η πληθώρα έργω ν τέχ ν η ς  που εμπνέονται από το  
ρέον ύδωρ, αλλά και οι θεω ρίες τω ν αρχαίων ελλήνω ν φ ιλο
σόφων γύρω  από αυτό, αποτυπώνουν την  ανάγκη του  
αρχαίου ανθρώπου να προστατεύσει και να δ ιαφ υλάξει μία 
αναντικατάστατη φυσική πηγή ζωής.

Αναπαράσταση νερόμυλου ελληνικού τύπου. Σχέδιο από την έκδοση «Περί Υδάτων, το νερό 
στο Βυζάντιο» του Υπουργείου Πολιτισμού

Την ίδια ανάγκη, αλλά και μια πιο αγωνιώδη προσπάθεια για 
τη ν  εξασφάλιση επάρκειας πόσιμου νερού και τη ν  κάλυψη 
τω ν ιδιωτικών και δημόσιων αναγκών αποδεικνύουν οι ε ιδ ικές  
κα τασ κευές και οι ιδιαίτερα ευρημ α τικές  μέθοδοι, με τ ις  
οποίες οι κάτοικοι τω ν νησιών το υ  Αιγαίου εκμεταλλεύθηκαν 
συνετά και τη ν  τελευ τα ία  σταγόνα γλυκού νερού, καθ' όλη τη  
διάρκεια τη ς  κατοίκησής το υ ς  σε αυτό το  ιδιαίτερο και 
σχετικά άνυδρο κομμάτι τη ς  ελληνικής γης. Το Ευπαλίνειο 
όρυγμα (520 π.Χ.), η μεγα λύτερ η  έω ς σήμερα γνωστή σε 
μήκος σήραγγα (περίπου 3 χλμ.), που χρησιμοποιήθηκε για 
τη ν  υδρομάστευση το υ  υπόγειου υδροφόρου σ τρώ ματος και 
τη  μεταφορά  νερού στην αρχαία Σάμο, το  πολύπλοκο δίκτυο 
αγωγών, οι δ εξα μ εν ές  και οι κρήνες τη ς  αρχαίας πόλης τη ς  
Ρόδου και τω ν άλλων ακμαίων οικισμών του  νησιού, η χρήση 
του  νερού στο Ασκληπιείο τη ς  Κω για  τη ν  κάθαρση τω ν 
ασθενών, δεν αποτελούν παρά ενδεικτικά  παραδείγματα τω ν 
ποικίλων όψεων και χρήσεω ν του  νερού, αλλά και τ η ς  ικανο
ποιητικής διαθεσ ιμότητας υδάτινων πόρων στο ανατολικό 
Αιγαίο και τα  Δωδεκάνησα. Με τρόπ ο αντιστρόφω ς ανάλογο, 
τα  παραπέτα στα δώ ματα τω ν κυκλαδίτικων σπιτιών, τυπικό 
χαρακτηριστικό τη ς  παραδοσιακής το υ ς  αρχιτεκτονικής, τα  
οποία συγκέντρωναν το  νερό τη ς  βροχής για  να το  μ ετα φ έ
ρουν στη στέρνα τη ς  οικίας, οι πεζούλες τω ν Κυκλάδων, οι 
οποίες εξασφάλιζαν, όχι μόνο τη  σ ταθερότητα  του  εδά φ ους 
και τη  δημιουργία χώρου για  καλλιέργεια  αλλά και τη  συγκρά
τηση τω ν ομβρίων υδάτων για  τη ν  απορρόφησή το υ ς  από τη  
γη που διψούσε, ή ακόμα και οι λά κκες  για  το  πότισμα τω ν 
ζώων, καταδεικνύουν μια δ ιαφορετική αντιμετώπιση του  
υδάτινου στοιχείου από το ν  άνθρωπο τη ς  άγονης γραμμής. 
Σηματοδοτούν τη ν  επ ινοητικότητα  τω ν κατοίκων ενός  λαού, ο 
οποίος κα τά φ ερε να επιζήσει πάνω σε ένα βραχώ δες και
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Παράκτια γεωργία, φωτ. από την έκδοση «Άνθρωπος και Περιβάλλον»

άνυδρο έδαφος, βρίσκοντας κα τάλληλες και έξυπ νες  λύσεις 
γ ια  να ξεπεράσει τ ις  δυσκολίες που η φύση του  έθεσε.

Τα νησιά του  Αιγαίου, κάτω από δ ια φ ορετικές  ιστορικές 
συγκυρίες, μέσα από ιδιάζουσες κοινωνικο-οικονομικές δομ ές  
και με βασική παράμετρο τ ις  ιδ ια ίτερες σχέσεις με το  υγρό 
στοιχείο, προσφέρονται γ ια  να διαφωτίσουν ένα μεγάλο 
φάσμα τω ν ποικίλων όψεων και αξιών του  νερού και να ε ξο ι
κειώσουν τ ις  τοπ ικές  κοινωνίες με τ ις  πολιτικές, οικονομικές 
και πολιτιστικές διαστάσεις του . Οι μέθοδοι με τ ις  οποίες οι 
κοινωνίες αυτού το υ  τμ ή μ α το ς  του  ελλαδικού χώρου κατά- 
φεραν, επί χιλιετίες, να εξασφαλίσουν επάρκεια πόσιμου 
νερού για  τη ν  κάλυψη τω ν καθημερινών το υ ς  αναγκών, 
αναδεικνύονται σε ένα δυναμικό μέσο μετάδοσης, αξιοποί
ησης και υ ιοθέτησης διαχρονικά πετυχημένω ν πρακτικών και 
απλών κατασκευών συλλογής, αποθήκευσης και παροχής του  
νερού από τ ις  σ ύγχρονες τοπ ικές κοινωνίες του  Αιγαίου.

Η μεθοδική προσέγγιση, προβολή και ανάδειξη αυτών τω ν 
δοκιμασμένων στον χρόνο απλών μορφώ ν χρήσ ης και διαχεί
ρισης τω ν λιγοστώ ν αποθεμάτων πόσιμου νερού αναδεικνύο
ντα ι σε μέσα κατάλληλα να μεταδώ σουν τη  γνώση του  νερού 
και να εντά ξουν  τ ις  διαδικασίες που τη ν  παράγουν και την  
αξιοποιούν στη σύγχρονη καθημερινότητα  ως ένα οργανικό 
κομμάτι και ως τρόπο ζωής. Να συμβάλλουν, με άλλα λόγια, 
στην ουσιαστική επίλυση ενό ς  σύγχρονου π ροβλήματος σε 
ένα  σπουδαίο τμή μα  τη ς  ελληνικής γης, στην «άγονη 
γραμμή», όπως, απλουστευτικά, συνηθίσαμε να αποκαλούμε 
πολλά νησιά τη ς  χώ ρας μας, ξορκίζοντας αβίαστα από πάνω 
μας τ ις  ευθύνες  και τ ις  πρω τοβουλίες για  τη ν  εξασφάλιση τη ς  
επάρκειας του  γλυκού, πόσιμου νερού στους κατοίκους 
περιοχών που στηρίζουν τη  «βαριά βιομηχανία» τ η ς  Ελλάδας, 
το ν  τουρισμό της.

Η ενημέρω ση του  κοινού αναδεικνύεται για  άλλη μια φορά 
καθοριστικής σημασίας, προκειμένου οι σ ύγχρονες τοπ ικές  
κοινωνίες να γνωρίσουν τ ις  π ολύπ λευρες α ξίες  και διαστάσεις

του  νερού, να ερμηνεύσ ουν τη ν  επιτυχία τω ν απλών 
πρακτικών που αναπτύχθηκαν ανά το υ ς  αιώνες, για  τη ν  ορθή 
χρήση και διαχείρισή του . Να διδαχθούν από αυτές, να τ ις  
αξιοποιήσουν και να τ ις  επαναφέρουν στον ιδιωτικό και 
δημόσιο βίο το υ ς  για  τη ν  αντιμετώπιση τη ς  λειψ υδρίας και τη  
βελτίωση του  βιοτικού το υ ς  επιπέδου.

Στο πλαίσιο αυτό, η πρωτοβουλία ανάληψης μιας σειράς 
επ ιλεγμένω ν δράσεων και δραστηριοτήτω ν από αρμόδιους 
φ ορείς  και επιστημονικά ιδρύματα, όπως εκπαιδευτικά 
προγράμματα, εκθέσεις, κα τάλληλες υποδομές, περίπτερα 
πληροφόρησης, σεμινάρια, καλέσματα τη ς  τοπ ικής κοινωνίας, 
διεπιστημονικά συνέδρια, ή οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο 
μέσο μετάδοσ ης τη ς  γνώσης, κρίνεται απαραίτητη προκει
μένου για:

•  Την ανάδειξη τη ς  κα θημερινότητας του  νερού σε κυρίαρχο 
ενδιαφέρον.

•  Την ερμηνεία  τη ς  σημασίας το υ  πόσιμου νερού ως ουσια
στικού παράγοντα ε ξέλ ιξη ς  τω ν ανθρώπινων κοινωνιών του  
Αιγαίου, τη ς  οικονομίας, τη ς  ιστορίας και του  πολιτισμού 
τους, μέσα από μια συγκριτική προσέγγιση «εύγονων» και 
«άγονων» αιγαιοπελαγίτικων νησιών.

•  Την ουσιαστική επαφή και εξοικείω ση τω ν τοπικών κοινω
νιών του  Αιγαίου με αρχαίες και παραδοσιακές μεθόδους, 
οι οποίες αναπτύχθηκαν, ανά το υ ς  αιώνες, για  τη ν  εξασ φ ά
λιση πόσιμου νερού και τη ν  κάλυψη τω ν βασικών αναγκών, 
τόσ ο ιδιωτικών, όσο και δημόσιων.

•  Την ευαισθητοποίηση όλων τω ν ενδιαφερόμενω ν μελών, 
προκειμένου να γίνει κατανοητό ότι κάθε ένα με το ν  τρόπο 
του , έχει το  δικό του  μερίδιο ευθύνης και μπορεί να 
συμβάλλει ουσιαστικά στην ορθή χρήση, διαχείριση και 
εκμετάλλευσ η κάθε μορφ ής πόσιμου νερού, με τρόπο 
ωφέλιμο για  τη ν  κοινωνία.

•  Την υιοθέτηση και εφ αρμογή δοκιμασμένων στον χρόνο 
και πετυχημένω ν πρακτικών, τόσ ο σε ατομικό, όσο και σε 
τοπ ικό και εθνικό επίπεδο, γ ια  τη  δραστική επίλυση του  
π ροβλήματος τη ς  λειψυδρίας.

•  Την άμεση εμπλοκή τη ς  τοπ ικής κοινωνία σε δράσεις 
προβολής και ανάδειξης τω ν αξιών του  νερού.

•  Την ικανοποιητική μεταφορά  τη ς  γνώ σης στις μαθητικές 
κο ινότητες, προκειμένου να διαμορφω θούν συμπεριφορές 
και χα ρα κτήρες  ικανοί να χειρισθούν μεγάλα  προβλήματα.

•  Την αναλυτική παρουσίαση του  π ροβλήματος τη ς  μικρής 
διαθεσ ιμότητας υδάτινων πόρων σ τους επ ισκέπτες ευαί
σθητων περιοχών του  Αιγαίου, που κάθε καλοκαίρι κατα
κλύζουν τα  ελληνικά νησιά, αγνοώ ντας συχνά τη  σπουδαιό
τη τα  τη ς  σ υνετής χρήσ ης το υ  πόσιμου νερού.

•  Την ανάδειξη μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, τεχνικώ ν 
έργω ν και στοιχείων τη ς  παραδοσιακής αρχιτεκτονικής 
που έχουν ως αιτία και αφορμή το  υδάτινο στοιχείο, αλλά 
και τη ν  προβολή μύθων, δοξασιών και έργω ν τέχ νη ς  που 
εμπνέονται από τη ν  ίδια πηγή.

Κατερίνα Μπόλη
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Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων
Το θέμα της  Παγκόσμιας Ημέρας Υγροτόπων, στις 2 
Φεβρουάριου 2006, «Υγρότοποι ως ένα μέσο καταπολέ
μησης τη ς  φτώχειας» είναι άμεσα συνδεδεμένο με το  θέμα 
της  COP9 «Υγρότοποι και νερό-υποστηριξη της  ζωής, διαφύ
λαξη των βιοτικών πόρων». Η COP9 ασχολήθηκε με τη  συνει
σφορά της  συνετής διαχείρισης των υγροτόπων στην κατα
πολέμηση της  φτώχειας. Στο πλαίσιο αυτό, φιλοτεχνήθηκαν 
τρεις αφίσες με θέματα έναν ορυζώνα στην Ασία, αλιευτικές 
δραστηριότητες στους Νεοτροπικούς και μια πλωτή αγορά 
στην Αφρική με τίτλο «Είμαι το  Πρόσωπο της  φτώχειας. Οι 
Υγρότοποι είναι σανίδα σωτηρίας» και υπότιτλο η καθεμία, 
καθώς και τρ ία αυτοκόλλητα βασισμένα στις αφίσες αυτές. 
Όλα τα  παραπάνω εμπεριέχονται σε ένα CD-ROM, ώστε να 
μπορεί ο καθένας να τα  εκτυπώνει ανάλογα με τις ανάγκες 
του. Περισσότερες Πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα: 
http://ramsar.Org/wwd/6/wwd2006_list.htm καθώς και στην Ιστο
σελίδα της  Γραμματείας της  Σύμβασης Ραμσάρ: 
www@ramsar.org. Πληροφορίες για το  CD-ROM θα βρείτε 
στην ιστοσελίδα:
http://www.ramsar.org/outreach_materials_translations 4.htm.

Νέα έκδοση
O Oδηγός UNEP/FUTERRA δείχνει πώς μπορεί κανείς να εκτελεί 
επιτυχείς δημόσιες εκστρατείες και πώς η δύναμη της  επικοινωνίας 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίτευξη ενός αειφορικού τρόπου 
διαβίωσης. Σχεδιάστηκε για την τοπική αυτοδιοίκηση, τη δημόσια 
διοίκηση, καθώς και για επαγγελματίες στον χώρο των ΜΜΕ αλλά 
και για όποιον επιθυμεί να αναπτύξει και να χρησιμοποιήσει μια 
επιτυχημένη δημόσια εκστρατεία ενημέρωσης στα θέματα αυτά. O 
Oδηγός πραγματεύεται τους παράγοντες που συντελούν στη 
διαρκή ανάπτυξη των επικοινωνιών, τον τρόπο ανάπτυξης ενός 
επικοινωνιακού πλάνου, τα  βασικά εμπόδια στην κρατική επικοινωνία 
καθώς και συστάσεις για την αναζήτηση εξειδικευμένης καθοδή
γησης. Στα περιεχόμενα συγκαταλέγονται επίσης 16 εμπνευσμένα 
παραδείγματα από όλον τον κόσμο, σχετικές εκδόσεις και οργανώ
σεις για περαιτέρω βοήθεια.

Η επικοινωνιακή υποστήριξη αποτελεί έργο του Περιβαλλοντικού 
Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP) και της  FUTERRA, 
μιας συμβουλευτικής εταιρείας επικοινωνιακής ανάπτυξης με τη 
στήριξη του Υπουργείου Αειφορικής Ανάπτυξης τη ς  Σουηδίας και 
της  Γαλλικής Υπηρεσίας για το  Περιβάλλον (ADEME). Η έκδοση 
είναι στα αγγλικά σε PDF αρχείο: http://www.uneptie.org/pc/sustain/ 
advertisig/events_specifics /Communicating_Sustainability_EN.h.

Η Ισπανία ολοκλήρωσε 
τη στρατηγική της για την ενημέρωση 
και επικοινωνία στους υγροτόπους
Μετά από 4 περίπου έτη εργασίας ποικίλων 
ομάδων ειδικών επιστημόνων, στελεχών τη ς  διοί
κησης, υπευθύνων για τη διαχείριση των υγρο
τόπων, περιβαλλοντικών οργανώσεων, εκπρο
σώπων των τοπικών κοινωνιών και του ιδιωτικού 
τομέα, η Ισπανία ολοκλήρωσε το  κείμενο στρατη
γικής για την ενημέρωση, εκπαίδευση και συμμε
τοχικό σχεδιασμό στη διαχείριση των υγροτόπων.
Η στρατηγική αναγνωρίζει την αξία των κοινωνικών 
εταίρων στη διαχείριση του φυσικού περιβάλλο
ντος και υπογραμμίζει ότι η διαφύλαξη των υγρο
τόπων μπορεί να επιτευχθεί μόνο με επαρκή εκπαί
δευση του πληθυσμού, γεγονός που αποτελεί και 
προϋπόθεση άλλωστε, ώστε να εκληφθεί με τη 
δέουσα προσοχή και σοβαρότητα από την πολιτική 
ηγεσία. Ως αποτέλεσμα της  αποκεντρωμένης περι
βαλλοντικής διαχείρισης θεσπίστηκαν κατευθύν
σεις για τους διαχειριστές υγροτόπων και τα  
στελέχη της  διοίκησης. Παρόλο που η εκπόνηση 
μίας τέτο ιας στρατηγικής αποτελεί δέσμευση των 
κρατών μελών της  Σύμβασης Ραμσάρ, ο αριθμός 
των κρατών μελών που έχουν προχωρήσει στην 
υλοποίησή της  είναι περιορισμένος.

Νέο Κέντρο μελέτης της σχέσης ανάμεσα στον άνθρωπο 
και το περιβάλλον στις Πρέσπες

Στις 16 Μαΐου του 2005, η Γενική Συνέλευση της Εταιρίας για την Προστασία 
των Πρεσπών ενέκρινε πρόγραμμα για τη συγκρότηση περιβαλλοντικής και 
πολιτιστικής προσέγγισης στη λεκάνη των Πρεσπών. Με το  πρόγραμμα 
ιδρύεται το  «Κέντρο Πρεσπών για τη Φύση και τον Άνθρωπο», το  οποίο θα 
αναλάβει έρευνες, δράσεις και επικοινωνίες που θα αφορούν στην αλληλεπί
δραση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων με το  περιβάλλον. Το Κέντρο θα 
στεγαστεί σε τριώροφο κτήριο του χωριού Λαιμός στην περιοχή των Ελληνικών 
Πρεσπών και θα ασχολείται με έρευνες στη γαιοκτησία και τα  ίχνη εγκατοί- 
κησης τον 19-20 αι., την ανάπτυξη πλατφόρμας διαχείρισης πληροφοριών στο 
Διαδίκτυο καθώς και ψηφιοποίηση των δεδομένων, την έρευνα στην πολιτιστική 
κληρονομιά των Πρεσπών με την ανάπτυξη της  αναγκαίας στρατηγικής, τη 
διαφύλαξη των παραδοσιακών μεθόδων αλιείας και ναυπήγησης σκαφών και 
τη μελέτη και προώθηση των τοπικών προϊόντων γαστρονομίας των Πρεσπών.
Το Κέντρο θα είναι καθ' ολοκληρίαν επιχειρησιακό στα τέλη του 2005.

Χάρης Κουτσογιάννης
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Η 9η Συνάντηση τη ς  Δ ιάσκεψης τω ν Συμβαλλόμενω ν 
Μ ερών (ΟΟΡ 9) τη ς  Σύμβασης Ραμσάρ για το υ ς  Υγρότο- 
πους έγ ινε από τις  8 ως τις  15 Νοεμβρίου στην Καμπάλα 
τη ς  Ο υγκάντας. Το θέμα τη ς  Δ ιάσκεψης ήταν «Υγρότοποι 
και νερό: στηρίζοντας τη  ζωή». Στις εργασ ίες τη ς  σ υμμε
τείχαν 1.000 άτομα που αντιπροσώπευσαν 120 συμβαλλό
μενα κράτη, υπηρεσίες τω ν Ηνωμένων Εθνών, κρατικές και 
μη οργανώσεις. Η ΟΟΡ9, η πρώτη Διάσκεψη τη ς  Σύμβασης 
Ραμσάρ που δ ιεξήχθη στην Αφρική, υ ιοθέτησε 25 ψηφί
σματα για μεγάλο εύρ ος θεμάτω ν πολιτικής, προγραμ
μάτων και προϋπολογισμού όπως: επιπρόσθετη επ ιστημο
νική και τεχνική καθοδήγηση για τη  συνετή χρήση, 
δέσμευση τη ς  Δ ιάσκεψης για συνεχείς και π ολύπλευρες 
διαδικασίες στη διαχείριση του  νερού, ο ρόλος τη ς  
Σύμβασης στην πρόληψη φυσικών καταστροφώ ν, υγρό
τοποι και μείωση τη ς  φτώ χειας, πολιτιστική αξία τω ν υγρο
τόπων, υγρότοποι και η γρίπη τω ν πτηνών. Η ΟΟΡ υιοθέ
τησ ε το ν  προϋπολογισμό και το  Σχέδιο Δράσης για τη ν  
τρ ιετία  2006-2008. Κατά τη  διάρκεια τη ς  ΟΟΡ9 έγιναν δύο 
τεχν ικές  συνεδρίες για τη  συνετή χρήση τω ν υγροτόπων 
και τη ν  ολοκληρω μένη διαχείριση τω ν υδατικών πόρων, 
καθώς επίσης, και για τη ν  πολιτιστική αξία  τω ν υγροτόπων 
και τη  διαχείριση τη ς  γνώσης. Σ υμμετέχοντες  υπουργοί 
διαφόρω ν χωρών υιοθέτησαν τη ν  Δ ιακήρυξη τη ς  Καμπάλα, 
δ ίδοντας έμφαση στον ρόλο τη ς  Σύμβασης, στην αναχαί
τιση τη ς  υποβάθμισης τω ν υγροτόπων.

Συνοπτική ιστορία της Σύμβασης Ραμσάρ
Η Σύμβαση για το υ ς  Υγροτόπ ους Δ ιεθνούς Σημασίας ιδιαίτερα 
ως Ενδιαίτημα Υδρόβιων Πτηνών (γνωστή ως Σύμβαση Ραμσάρ) 
υπογράφηκε στην πόλη Ραμσάρ του  Ιράν στις 2 Φεβρουαρίου 
1971 και τέθ η κε  σε ισχύ στις 21 Δ εκεμβρ ίου 1975. Η Σύμβαση 
παρέχει ένα  πλαίσιο εθνικής δράσης και δ ιεθνούς συνεργασίας 
για  τη  διατήρηση και συνετή χρήση τω ν υγροτόπων και του  
πλούτου τους.

Αρχικά δόθηκε έμφαση στη διατήρηση και συνετή χρήση τω ν 
υγροτόπων, κυρίως για να παρέχουν καταφύγιο στα υδρόβια 
πτηνά. Α ρ γό τερα  η Σύμβαση διεύρυνε το υ ς  σκοπούς τη ς  και 
π εριέλαβε όλους το υ ς  το μ ε ίς  προστασίας τω ν υγροτοπικών 
οικοσυστημάτων και τη  συνετή χρήση του ς. Αυτή η διεύρυνση 
αντικατοπτρίζει τη ν  αυξανόμενη αναγνώριση τη ς  σημασίας τω ν 
υγροτόπων ως οικοσυστημάτων που συνεισφέρουν τόσ ο στη 
διατήρηση τη ς  βιοποικιλότητας όσο και στην ανθρώπινη 
ευημερία . Οι υγρότοποι υπολογίζεται ότι καλύπτουν το  9% τη ς  
επιφάνειας τη ς  Γης και συνδράμουν στην παγκόσμια οικονομία 
από άποψη παροχής νερού για άρδευση, παραγω γής αλιευ
μάτων, προσφοράς ευκαιριών για  αναψυχή κ.λπ. Η Σύμβαση 
Ραμσάρ είναι η μόνη περιβαλλοντική «συμφωνία» που αφορά 
ένα ιδιαίτερο οικοσύστημα και σήμερα αριθμεί 147 μέλη. Στον 
Κατάλογο Υγροτόπω ν Δ ιεθνούς Σημασίας τη ς  Σύμβασης 
Ραμσάρ περιλαμβάνονται 1.524 υγρότοποι που καλύπτουν 
περίπου 129,2 εκατομμύρια  εκτάρια.

Χάρης Κουτσογιάννης
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