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Το έργο «10 χρόνια Καλλιστώ: Ενδυνάμωση Δομών & Εφαρμογή Αρχών Λογοδοσίας» χρηματοδοτείται
από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι
Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα,
γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη.
Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και
η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Άνθρωπος – Άγρια Ζωή:

Η συνύπαρξη
είναι εφικτή!

Η Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια
Ζωή και τη Φύση ΚΑΛΛΙΣΤΩ δημιουργήθηκε
το 2004 στη Θεσσαλονίκη, με σκοπό τη μελέτη,
προστασία και διαχείριση των πληθυσμών και
βιοτόπων των μεγάλων σαρκοφάγων.
Με επίκεντρο την αρκούδα και το λύκο και άλλα απειλούμενα
είδη της άγριας πανίδας, η ΚΑΛΛΙΣΤΩ εργάζεται για τη βελτίωση
των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου και άγριας ζωής και
για την προστασία του περιβάλλοντος ως κοινού αγαθού.

Η ΚΑΛΛΙΣΤΩ πήρε το όνομά της από
τον αρχαίο μύθο με τον οποίο συνδέονται
οι σημαντικότεροι αστερισμοί στο βόρειο
ημισφαίριο: η Μεγάλη και η Μικρή Άρκτος.
Όπως και οι αστερισμοί αυτοί, οι οποίοι είναι αειφανείς –δηλαδή
ορατοί καθ’όλη τη διάρκεια του χρόνου– έτσι και η Καλλιστώ, είναι
πάντα παρούσα, όπου διασώζεται η άγρια ζωή, εκεί που η φύση δεν
αντέχει άλλες παρεμβάσεις.

Για περισσότερα από 10 χρόνια
η ΚΑΛΛΙΣΤΩ εργάζεται με σκοπό τη συνύπαρξη
ανθρώπων και μεγάλων σαρκοφάγων

Στα πρώτα δέκα χρόνια της ύπαρξής της, η ΚΑΛΛΙΣΤΩ έχει
εργαστεί με επιτυχία σε πάνω από 40 προγράμματα, μεταξύ
των οποίων 5 ευρωπαϊκά έργα «LIFE», 4 έργα «INTERREG» και
πολλά έργα ερευνητικού ή διασυνοριακού χαρακτήρα. Πολλοί
εθνικοί ή διεθνείς οργανισμοί αναγνωρίζουν την πλούσια
δράση της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ, που εκπροσωπεί τις περιβαλλοντικές
οργανώσεις στους Φορείς Διαχείρισης των Εθνικών Πάρκων
Β. Πίνδου και Οροσειράς Ροδόπης, στο Πράσινο Ταμείο και
άλλους φορείς.

Παρακολουθεί τους
πληθυσμούς των μεγάλων
σαρκοφάγων στη χώρα
μας και αναλαμβάνει
πρωτοβουλίες για τη
διατήρηση των πληθυσμών τους.

Παρεμβαίνει για την
εξουδετέρωση ή ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων
από μεγάλα τεχνικά έργα
και άλλες ανθρώπινες
επεμβάσεις στο φυσικό
περιβάλλον.

Λειτουργεί Ομάδα Άμεσης
Επέμβασης, η οποία
επεμβαίνει κάθε φορά
που κάποιο άγριο ζώο
βρίσκεται σε κίνδυνο
(περιπτώσεις τροχαίων,
λαθροθηρίας κλπ) και
σε περιπτώσεις αλληλεπίδρασης άγριων ζώων
και ανθρώπων
(προσέγγιση ζώων σε
οικισμούς, εθισμός των
ζώων σε ανθρωπογενείς
τροφικές πηγές κ.α.).

Η ΚΑΛΛΙΣΤΩ δίνει μεγάλη σημασία στην εφαρμογή διαχειριστικών μέτρων που βελτιώνουν έμπρακτα τους όρους συνύπαρξης ανθρώπου-άγριας ζωής, αλλά και στη μεταφορά
τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών στις αρμόδιες υπηρεσίες
(Δασαρχεία, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εθνικά Πάρκα κ.λπ.):

Σχεδιάζει και συντονίζει
εκστρατείες και προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
και εκπαίδευσης.

Οργανώνει προγράμματα
εθελοντικής εργασίας,
με στόχο την ενημέρωση,
ενεργοποίηση και συμμετοχή των πολιτών στις
προσπάθειες διατήρησης
του περιβάλλοντος.

Ασκεί πίεση προς τα
κέντρα λήψης αποφάσεων
για τη θέσπιση και αποτελεσματική λειτουργία
Προστατευόμενων
Περιοχών, καθώς και
εθνικών και διεθνών
Δικτύων των Περιοχών
αυτών (όπως το natura
2000) και αναπτύσσει
συνεργασίες με άλλες
περιβαλλοντικές οργανώσεις, διεθνείς οργανισμούς
και ερευνητικά ιδρύματα
εντός και εκτός Ελλάδας.

Η διατήρηση των απειλούμενων ειδών της άγριας πανίδας δεν είναι
εύκολη υπόθεση. Είναι όμως ένας αγώνας που αξίζει να δοθεί!
Με τις δράσεις της η ΚΑΛΛΙΣΤΩ έχει πετύχει σημαντικά αποτελέσματα για τη διατήρηση αυτών των ειδών και των βιοτόπων τους.
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Μεταφορά τεχνογνωσίας προς τους
αρμόδιους φορείς με σκοπό τη μακροπρόθεσμη αποτελεσματική συνύπαρξη
ανθρώπου και άγριας ζωής. Οριστικοποίηση ενός ενιαίου «Πρωτοκόλλου
αντιμετώπισης περιστατικών προσέγγισης-αλληλεπίδρασης Αρκούδας (Ursus
arctos) και ανθρώπου» από το ΥΠΕΚΑ.

Υιοθέτηση αποτρεπτικών μέτρων σε
σημαντικούς οδικούς και σιδηροδρομικούς άξονες της χώρας, με σκοπό
την ελαχιστοποίηση των τροχαίων
ατυχημάτων με θύματα άγρια ζώα.

Η «Ίρμα» είναι η διάσημη αρκούδα της
φωτογραφίας η οποία απασχόλησε από
τις αρχές του καλοκαιριού 2012 την
τοπική κοινωνία της Καστοριάς όταν
είχε εμφανιστεί προς έκπληξη όλων
στην περιοχή του Προφήτη Ηλία
Καστοριάς (τη χερσόνησο της πόλης).
Στη φωτογραφία, η Ίρμα ραδιοσημαίνεται από την Ομάδα Άμεσης Επέμβασης
της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ, σε ειδική επιχείρηση
απομάκρυνσής της από τον Προφήτη
Ηλία και επανένταξής της στον ορεινό
όγκου Βιτσίου.

Στο πλαίσιο του έργου LIFE ARCTOS
KASTORIA, η ΚΑΛΛΙΣΤΩ συνέβαλε στην
τοποθέτηση συνολικά 22 πινακίδων και
5600 ανακλαστήρων, μέτρα τα οποία
ενίσχυσαν σημαντικά τη θωράκιση του
αυτοκινητόδρομου (κάθετος Εγνατίας),
βοηθώντας στη μείωση της θνησιμότητας
άγριων ζώων λόγω των τροχαίων
ατυχημάτων.

Διάδοση αποτελεσματικών προληπτικών μέτρων για την μείωση και αποφυγή
ζημιών στην αγροτική οικονομία από επιθέσεις άγριων ζώων, μετατρέποντας τη
συνύπαρξη σε έναν εφικτό στόχο.
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Διάδοση της χρήσης των ηλεκτροφόρων περιφράξεων και ενεργοποίηση
κρατικών επιδοτήσεων για την αγορά
και εγκατάστασή τους από τους
ανθρώπους της υπαίθρου.

Δημιουργία και συντήρηση δικτύων
ανταλλαγής καλών σκύλων φύλαξης
κοπαδιών μεταξύ των ίδιων των κτηνοτρόφων με σκοπό την υποστήριξή
τους για τον περιορισμό των ζημιών
στα κοπάδια τους από τα άγρια ζώα.

Στο πλαίσιο έργων LIFE η ΚΑΛΛΙΣΤΩ έχει
τοποθετήσει πιλοτικά ηλεκτροφόρες
περιφράξεις, τόσο σε μελισσοκομικές
όσο και σε κτηνοτροφικές μονάδες.

Μέσω των έργων που υλοποίησε,
η ΚΑΛΛΙΣΤΩ έχει δωρίσει 192 κουτάβια
σε 107 κτηνοτρόφους στους νομούς
Γρεβενών, Τρικάλων, Καστοριάς
και Ιωαννίνων.
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Παρεμβάσεις για την αποτελεσματική διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών και
την ανακήρυξη Εθνικών Πάρκων. Συστηματική παρακολούθηση προστατευόμενων
περιοχών με σκοπό την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από τεχνικά έργα και
ανθρώπινες επεμβάσεις που θέτουν σε κίνδυνο ολόκληρα οικοσυστήματα.

