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Το 100% µη χλωριωµένο χαρτί αυτού του περιοδικού είναι ένα µικρό βήµα.
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Η απώλεια, η κοινή στάση

δηµοσίου υπαλλήλου που µε
ΤΙΣ 25 Ιανουαρίου
προσωπικό κόστος υπηρετεί το
2008 έφυγε από τη
κοινό καλό. Σε καιρούς γενικής
ζωή ένας αξιαγάπησιωπηλής ηττοπάθειας απένατος ∆ασάρχης σε ηλιντι στη διαφθορά που µαστίζει
κία 60 ετών. Ο Γιώρτη δηµόσια διοίκηση και την
γος Ντούρος ήταν δασάρχης
πολιτική ζωή της χώρας, ο ΓιώρΠάρνηθας την κρίσιµη περίοδο
γος Ντούρος και όλοι οι αδιά1988-1996, οπότε εντάθηκαν οι
φθοροι δηµόσιοι λειτουργοί
πιέσεις για αποχαρακτηρισµό
αποτελούν φωτεινά παραδασικών εκτάσεων σε Πάρνηθα
δείγµατα µιας ελπίδας που δεν
και Πεντέλη.
έχει χαθεί.
Ο Ντούρος όρθωσε το ανάστηµα
Οι δέκα περιβαλλοντικές οργατου και αντιστάθηκε στην τσιµενώσεις που τιµούν τη µνήµη του
ντοποίηση της περιοχής. Ως δαΓιώργου Ντούρου εκφράζουν
σολόγος και στέλεχος του υπουρβαθιά και ειλικρινή συλλυπητήγείου Γεωργίας, ήξερε σε βάθος
ρια προς την οικογένειά του και
τα προβλήµατα που αντιµετωπίπρος όλους όσους είχε τιµήσει
ζει η Πάρνηθα.
µε τη φιλία και συνεργασία του”.
Η απώλεια του ∆ασάρχη “προκάλεσε” την κοινή ανακοίνωση
δέκα περιβαλλοντικών οργανώ∆ίκτυο συνεργασίας
σεων: τα λογότυπά τους βλέπεΗ κοινή ανακοίνωση των 10
τε στο κάτω µέρος της σελίδας.
οργανώσεων έµελε να µην είναι
Στην ανακοίνωση σηµειώνεται:
η µόνη. Η πύκνωση του διαλόγου
“Ο πρόωρος θάνατος του πρώην
ανάµεσά τους, µετά από τις τρα∆ασάρχη Πάρνηθας και µέχρι
Ο Γιώργος Ντούρος (αριστερά στη φωτογραφία) αναδείχθηκε σε άξιο
γικές πυρκαγιές του 2007, απέπρότινος διευθυντή Αισθητικών
λειτουργό, που διασφάλισε το δηµόσιο συµφέρον.
φερε το συντονισµό της δράσης
∆ασών, ∆ρυµών και Θήρας του
τους σε σηµαντικά µέτωπα για την προστασία του περιβάλλοΥπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στερεί από την ελληνική κοιντος. Ιδιαίτερα απέναντι στον υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε Γιώργο Σουφλιά,
νωνία έναν οραµατιστή και βαθιά συνειδητοποιηµένο αγωνιστή
που προκαλεί µε τις δηλώσεις του ότι οι περιβαλλοντικές οργαγια την προστασία του περιβάλλοντος. Ο Γιώργος Ντούρος που
νώσεις λένε “παπαρολογίες”, αυτές απαντούν µε κοινό βηµατιέφυγε από κοντά µας στις 25 Ιανουαρίου περνάει στην ιστορία
σµό και τεκµηριωµένες θέσεις. Με την κοινή γνώµη να κατακλύως ο ακέραιος ∆ασάρχης (1988-1996) που αγωνίστηκε ενάντια
ζεται από περιβαλλοντικές αστοχίες, διατροφικά σκάνδαλα και
στις πολλές πιέσεις για υποβάθµιση του Εθνικού ∆ρυµού Πάρακραία καιρικά φαινόµενα, ο λόγος των “10” αποτυπώνεται ως η
νηθας και στη συνέχεια αντιστάθηκε σε παρόµοιες απειλές
πλέον έγκυρη απάντηση στο αλαλούµ των ρυθµίσεων που επιχεικαταστροφής άλλων πολύ σηµαντικών φυσικών βιοτόπων.
ρεί να περάσει η κυβέρνηση. Με επιµονή η “Καλλιστώ” στηρίζει
Αυτός ο κορυφαίος υπερασπιστής του δηµόσιου συµφέροντος
αυτό το µέτωπο των οργανώσεων και κάθε ευαίσθητου πολίτη.
αποτέλεσε και θα συνεχίσει να αποτελεί υπόδειγµα αδιάφθορου
ºø∆√°ƒ∞ºπ∂™
∂•øºÀ§§√À
Φωτογραφία 1
Σήµανση στο ορεινό µονοπάτι Σίλης
– Πλατανόβρυσης στη Ροδόπη.
Φωτογραφία 2
T α νεογέννητα αρκουδάκια της
“Κατερίνας” (φωτο: A. R iegler)
Φωτογραφία 3
Μαθήτριες του Κορδελιού
συζητούν µε κτηνοτρόφο.
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Πολύτιµες επιστηµονικές πληροφορίες για την επιβίωση
του λύκου στο “σκληρό” λόγω παρεµβάσεων περιβάλλον.
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Ο

Ι ΕΙ∆ΙΚΟΙ επιστήµονες της
Περιβαλλοντικής Οργάνωσης "ΚΑΛΛΙΣΤΩ" κατάφεραν πρόσφατα να τοποθετήσουν τον τρίτο σε σειρά δορυφορικό
ραδιοποµπό σε λύκο. Μια νεαρή λύκαινα
ήταν αυτή τη φορά εκείνη που προσέφερε στους ειδικούς τη δυνατότητα να τοποθετήσουν στο λαιµό της ένα ραδιοκολλάρο τελευταίας τεχνολογίας.
Η σύλληψη του ζώου πραγµατοποιήθηκε
στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Μαυραναίων.
Στην περιοχή του νοµού Γρεβενών εκτιµάται πως υπάρχουν 6-8 αγέλες λύκων,
ενώ η συνύπαρξή τους µε τον άνθρωπο
δεν περιγράφεται πάντα ως αρµονική.
Οι λύκοι δεν είναι συνήθως συµπαθείς,
λόγω των επιθέσεων τους σε κτηνοτροφικά ζώα και κυνηγετικούς σκύλους πρακτικές επιβίωσης του είδους στο έντονα ανθρωπογενές περιβάλλον της Ελ-

3

Γρεβενά: Λύκαινα µε ραδιοποµπό
λάδας. Η παράνοµη χρήση δηλητηριασµένων δολωµάτων αποτελεί µία από τις
συνήθεις πρακτικές εξόντωσής τους.
Η εφαρµογή της µεθόδου της δορυφορικής τηλεµετρίας αποδεικνύεται ιδιαίτερα
αποτελεσµατική στη µελέτη της χρήσης
των βιοτόπων της περιοχής των Γρεβενών από τα µεγάλα θηλαστικά, παρέχοντας πολύτιµες πληροφορίες που µπορούν να βοηθήσουν στην οµαλότερη δυνατή συµβίωσή τους µε τον άνθρωπο.
Η επιστηµονική οµάδα της "ΚΑΛΛΙΣΤΩ"
συλλαµβάνει τα ζώα µε ειδικές παγίδες,
οι οποίες εξασφαλίζουν την αποφυγή
τραυµατισµού τους, και αφού αναισθητοποιηθούν, τοποθετείται σε αυτά ένα
ειδικό δορυφορικό κολάρο το οποίο επιτρέπει τον ακριβή προσδιορισµό της θέσης κάθε µιάµιση ώρα, σε 24ωρη βάση
για τα επόµενα δύο χρόνια. Αυτή η διαδικασία επιτρέπει την παρακολούθηση
από τους ερευνητές της µετακίνησης της
ραδιοσηµασµένης πια λύκαινας, αλλά και
όλης της αγέλης στην οποία αυτή ανήκει.
Το κολάρο πέφτει µόνο του από το λαιµό

του ζώου, µόλις ολοκληρώσει την "αποστολή" του.
Σηµειώνεται ότι η συγκεκριµένη µελέτη
εντάσσεται στο πλαίσιο ειδικού επιστηµονικού προγράµµατος µε βασικό στόχο
την εκτίµηση της επίδρασης της κατασκευής και λειτουργίας της Εγνατίας Οδού (τµήµα Παναγίας-Γρεβενών), µήκους
37 χλµ., στις συνήθειες και µετακινήσεις
των µεγάλων θηλαστικών. Οι εναποµείναντες πληθυσµοί της αρκούδας και του
λύκου αποκόβονται σε πεπερασµένες
ζώνες, εκεί που µέχρι την προηγούµενη

Η “Καλλιστώ” καινοτοµεί,
εφαρµόζοντας επιστηµονικές
µεθόδους οι οποίες προσφέρουν
έγκυρα αποτελέσµατα για τις
συνήθειες και τις µετακινήσεις
κάθε αγέλης, που υποχρεώνεται
να “συµβιώσει” µε τους νέους
οδικούς άξονες της ∆υτικής
Μακεδονίας και της Ηπείρου.

εικοσαετία είχαν πλήρη ελευθερία κινήσεων...
Με τα µέχρι στιγµής δεδοµένα που έχουν συγκεντρωθεί, παρατηρήθηκε ότι οι
λύκοι αναγκάζονται να χρησιµοποιήσουν
ακατάλληλες υποδοµές για να διασχίσουν τον αυτοκινητόδροµο, όπως είναι οι
προβληµατικοί κόµβοι, γεγονός που εγκυµονεί κίνδυνο για τα ζώα και τους οδηγούς (σύγκρουση µε οχήµατα) σε σηµεία που δεν έχουν κατασκευασθεί ακόµα ειδικά περάσµατα διέλευσης της πανίδας.
Το διετούς διάρκειας πρόγραµµα (20062008), που χρηµατοδοτείται από την ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε., συντονίζει η περιβαλλοντική οργάνωση "Καλλιστώ" και υλοποιεί το µέρος του που αφορά στα µεγάλα σαρκοφάγα (αρκούδες-λύκους).
Η τοποθέτηση δορυφορικών ραδιοποµπών από τους επιστήµονές της σε άτοµα λύκου και αρκούδας αποτελεί ένα από τα κύρια ερευνητικά αντικείµενα του
πρωτοποριακού για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα προγράµµατος.

Σε αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν: ™¶Àƒ√™ æ∞ƒ√À¢∞™, Γεωπόνος-Γεωργοοικονοµολόγος M.Sc.
∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ °ø¢∏™, Βιολόγος M.Sc.
°πøƒ°√™ ª∂ƒ∆∑∞¡∏™, ∆ρ. Βιολογίας °πøƒ°√™ ∏§π√¶√À§√™, Υποψήφιος ∆ρ. Βιολογίας ¡π∫√™ ¡π∫∏™π∞¡∏™, Υποψήφιος ∆ρ. Βιολογίας
º∞¡∏ ∞ƒ∞ª¶∞∆∑π¢√À, Υποψήφια ∆ρ. Παιδαγωγικής Eº∏ °∂§∞™∆√¶√À§√À, Κοινωνική Λειτουργός ª∞π∏ µ∞™π§π∫√À, Επιµέλεια Ύλης
¡π∫√™ ∑πø∑π∞™, Χηµικός Μηχανικός §∞∑∞ƒ√™ Ã∞∆∑∏¡∞∫√™, ∆ηµοσιογράφος ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: ¡∆∞¡∏™ ™∆À§π¢∏™
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Το διασυνοριακό πάρκο στη Ροδόπη θα συµβάλλει
στην προσέλκυση ευρωπαϊκών κονδυλίων
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Ελληνικές και βουλγαρικές
αρχές συµφώνησαν για κοινές
δράσεις µε σκοπό την
προστασία και την ορθή
διαχείριση του φυσικού
πλούτου στα κοινά σύνορα.

Μ

ΕΓΑΛΗ επιτυχία σηµείωσε η ∆ιεθνής Συνάντηση
για τη ∆ιασυνοριακή
Προστατευόµενη Περιοχή της οροσειράς Ροδόπης την οποία
διοργάνωσε η Περιβαλλοντική Οργάνωση «Καλλιστώ» και η οποία εντάσσεται
στην Κοινοτική Πρωτοβουλία Interreg
IIIA Ελλάδας-Βουλγαρίας. Η συνάντηση
πραγµατοποιήθηκε στις 13 &14 Μαρτίου στο Παρανέστι της ∆ράµας µε τη θερ-

Στη συνάντηση συµµετείχαν
από
ελληνικής
πλευράς οι
Φορείς
∆ιαχείρισης
Ροδόπης
και ∆αδιάς,
∆ασαρχεία,
εκπρόσωποι της
Τοπικής
Αυτοδιοίκησης,
Πυροσβεστική Υπηρεσία, Οικολογικές Κινήσεις ∆ράµας και Ξάνθης, εκπρόσωποι του Επιµελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιµότητας, εκπρόσωποι των κατά τόπους ∆ιευθύνσεων
Γεωργίας και των ∆ιευθύνσεων ∆ασών. Από τη βουλγαρική πλευρά συµµετείχαν
εκπρόσωποι της EcoArk, της Balkani Wildlife Society, της Society Rhodope- Mountain
for everyone, του Bulgarian Biodiversity Foundation, του UNDP- Rhodope Project και
πολλών άλλων. Στη φωτογραφία
το λόγο έχει ο επιστηµονικός υπεύθυνος της «Καλλιστώ» ∆ρ. Γιώργος Μερτζάνης.

Προς πρωτόκολλο συνεργασίας
∆εύτερον, ιδιαίτερη βαρύτητα
δόθηκε από τους συµµετέχοντες και στο χαρακτηρισµό της
ελληνικής περιοχής της Οροσειράς Ροδόπης ως Εθνικό Πάρκο
προκειµένου να διευκολυνθεί
και η δηµιουργία του ∆ιασυνοριακού Πάρκου της Οροσειράς
Ροδόπης. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στην ελληνική περιοχή
κρίθηκε ανεπαρκής η χρήση του
όρου Περιοχής Οικοανάπτυξης
ο οποίος χρησιµοποιείται µέχρι
σήµερα.
Οι συµµετέχοντες στη συνάντηση σηµείωσαν πως ο χαρακτηρισµός της περιοχής ως Εθνικό
Πάρκο θα διευκόλυνε τη διοχέτευση Ευρωπαϊκών κονδυλίων
Ο πρόεδρος του ∆.Σ της «Καλλιστώ» Σπύρος Ψαρούδας και η
Camelia Georgieva, ειδική στη Βιοποικιλότητα, παρουσιάζουν στην περιοχή αφού αποκτά έτσι
τις εισηγήσεις τους για τις προστατευόµενες περιοχές.
(ιδιαίτερα µετά την ένταξη της
Τα συµπεράσµατα
Βουλγαρίας στην Ε.Ε.) και διακου στην Οροσειρά Ροδόπης. Όπως συµ∆ύο σηµαντικά συµπεράσµατα προέκυσυνοριακή διεθνή σηµασία.
φωνήθηκε στη συνάντηση, για την υλοψαν από τη συνάντηση αυτή.
Η λήξη της ∆ιεθνούς Συνάντησης αποτέποίηση ενός τέτοιου σχεδίου σηµαντική
Πρώτον δηµιουργήθηκαν οι όροι συνερλεσε για όλους τους συµµετέχοντες την
προϋπόθεση είναι η υπογραφή ενός
γασίας µεταξύ των δύο χωρών, προκειαρχή µιας κοινής προσπάθειας προκειπρωτοκόλλου συνεργασίας από τις εθνιµένου ΜΚΟ, τοπικοί φορείς και Περιβαλµένου να βοηθήσουν ώστε να έρθουν σε
κές και τοπικές αρχές και των δύο χωρών
λοντικές οργανώσεις τόσο της ελληνικής
συνεννόηση οι κυβερνήσεις και οι τοπικαι προς αυτή την κατεύθυνση αποφάσιόσο και της βουλγαρικής πλευράς να
κές αρχές των δύο χωρών προς όφελος
σαν να κινηθούν οι παρευρισκόµενοι στη
συµµαχήσουν στην κοινή προσπάθεια
της περιοχής και από τις δύο πλευρές
∆ιεθνή Συνάντηση.
δηµιουργίας ενός ∆ιασυνοριακού Πάρτων συνόρων.

µή συµµετοχή περιβαλλοντικών
οργανώσεων, ειδικών επιστηµόνων, εκπροσώπων της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, δηµόσιων υπηρεσιών, Φορέων ∆ιαχείρισης και
άλλων φορέων από την Ελλάδα
και τη Βουλγαρία οι οποίοι εµπλέκονται στις προσπάθειες για
την προστασία και την ορθή διαχείριση του φυσικού πλούτου
της περιοχής.
Σκοπός της συνάντησης αυτής
ήταν η ανταλλαγή πληροφοριών,
εµπειριών και προτάσεων και η
εκπόνηση κοινών σχεδίων δράσης για την ανάδειξη της περιοχής και την ενηµέρωση των κατοίκων για τους όρους συµβίωσης µε τα µεγάλα σαρκοφάγα.

Στις προστατευόµενες περιοχές συντονίζουν τη δράση τους
οι οργανώσεις µετά το σεµινάριο του Παρανεστίου.
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Βαλκανικό µέτωπο προστασίας

Τ

Ο ΜΑΡΤΙΟ η “Καλλιστώ” οργάνωσε στο Παρανέστι της ∆ράµας σεµινάριο κατάρτισης µε
τη χρηµατοδότηση του Προγράµµατος Νέα Γενιά σε
∆ράση. Ο τίτλος του σεµιναρίου ήταν "Θεσµική κατοχύρωση και νοµικό καθεστώς
των Προστατευόµενων Περιοχών στα
Βαλκάνια µε έµφαση στα ευρωπαϊκά δίκτυα" κι έγινε από τις 10 έως τις 17 Μαρτίου 2008.
Συµµετείχαν οργανώσεις από Αλβανία,
Π.Γ.∆.Μ., Βουλγαρία, Κροατία, Σερβία Μαυροβούνιο, Βοσνία και Ερζεγοβίνη και
Ελλάδα και συγκεκριµένα η "Καλλιστώ"
(Ελλάδα), οι EcoArk, Agrolink και Rhodope
- a mountain for everyone (από Βουλγαρία), Journalist's Legal Enviromental Center
ERINA (Π.Γ.∆.Μ.), Young Researchers of
Serbia (Σερβία - Μαυροβούνιο), Biology
Department Faculty of Veterinary
Medicine University of Zagreb (Κροατία),
Youth Centre from Bosnia and Herzegovina (Βοσνία- Ερζεγοβίνη) και τέλος EDEN
(Αλβανία).
Οι δραστηριότητες του προγράµµατος
στοχεύουν στην ανταλλαγή εµπειριών και
γνώσεων µέσα από οµάδες εργασίας και
στην ενηµέρωση των συµµετεχόντων για
τη νοµική προστασία του περιβάλλοντος
έτσι όπως ισχύει στις χώρες που θα συµµετάσχουν στο πρόγραµµα.
Πιο αναλυτικά οι στόχοι είναι:
Αναγνώριση των Εθνικών Νοµοθεσιών
των χωρών των Βαλκανίων για τις προστατευόµενες περιοχές

Αναγνώριση της Νοµικής Προστασίας
των δικτύων NATURA 2000
Ανταλλαγή γνώσεων και εµπειριών µεταξύ των νέων συµµετεχόντων
Σύνταξη έκθεσης που θα αφορά τη νοµική προστασία των Προστατευόµενων
Περιοχών στα Βαλκάνια
Συνεργασία των νέων συµµετεχόντων
ώστε να σχεδιαστεί και να πραγµατοποιηθεί ηµερίδα παρουσίασης των αποτελεσµάτων των εργασιών του προγράµµατος

στην τοπική κοινωνία και στις τοπικές αρχές του ∆ήµου Παρανεστίου και του Φορέα ∆ιαχείρισης του ορεινού οικοσυστήµατος της Ροδόπης.
Το ηµερήσιο πρόγραµµα κάλυψε τους
στόχους του σεµιναρίου, µε συνδυασµό
εισηγήσεων από τους ίδιους τους συµµετέχοντες και τη συγκρότηση οµάδων εργασίας, όπου θα αναλυθούν θέµατα που αφορούν στη θεσµική κατοχύρωση και προστασία των Προστατευόµενων Περιοχών.

Περιβαλλοντική εκπαίδευση µε ορµητήριο το Παρανέστι
Η «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» ανέλαβε και υλοποίησε το πρόγραµµα µε τίτλο
«Υλοποίηση προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην
Προστατευόµενη Περιοχή Οροσειράς Ροδόπης» (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ), σε
συνεργασία µε το Φορέα ∆ιαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης. Το
πρόγραµµα έχει διάρκεια 12 µήνες..
Οι δραστηριότητες αυτές είχαν ως βάση το Παρανέστι ∆ράµας,
όπου βρίσκονται τόσο το παράρτηµα της οργάνωσης στη Ροδόπη, όσο και οι εγκαταστάσεις του Φορέα ∆ιαχείρισης. Οι δραστηριότητες ήταν βιωµατικού χαρακτήρα, µε προτίµηση στην
υλοποίησή τους µέσα στο φυσικό περιβάλλον από ειδικούς περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και οδηγούς βουνού της οργάνωσης,
καθώς και από τα στελέχη του Φορέα ∆ιαχείρισης Οροσειράς
Ροδόπης. Απευθύνονταν σε µαθητές πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και ο σχεδιασµός τους έλαβε υπόψη την
ηλικία των µαθητών. Οι βασικές θεµατικές ενότητες αφορούσαν

στην άγρια ζωή και φύση και τη συνύπαρξη του ανθρώπου µε
αυτήν. Έµφαση δόθηκε επίσης στο παραποτάµιο οικοσύστηµα
του Νέστου. Οι δραστηριότητες περιλάµβαναν διαδροµές σε
µονοπάτια µε τη συνοδεία έµπειρου οδηγού βουνού, διαδροµή
µε βαγόνι του ΟΣΕ στα στενά του Νέστου, βαρκάδα στο Νέστο
και επίσκεψη στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Παρανεστίου.
Συγκεκριµένα, για τους µαθητές πρωτοβάθµιας είχαν προβλεφθεί επίσης δραστηριότητες – εκπαιδευτικά παιχνίδια µέσα στο
φυσικό περιβάλλον. Οι δραστηριότητες οργανώθηκαν είτε σε
µονοήµερη είτε σε διήµερη βάση, ανάλογα µε τις ανάγκες και τη
διαθεσιµότητα των σχολείων. Η «Καλλιστώ», σε συνεργασία µε το
ΚΠΕ Παρανεστίου, παρείχε τη διαµονή στις εγκαταστάσεις του
ΚΠΕ, µετά από συνεννόηση µε τα σχολεία που δήλωσαν συµµετοχή. Οι δραστηριότητες που πραγµατοποιήθηκαν µε τους µαθητές είχαν µεγάλη επιτυχία.
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Θα προσαρµοστούν τα τέσσερα µικρά αρκουδάκια
σε ένα περιβάλλον που διαρκώς αλλοιώνεται;

ΑΝΟΙΞΗ 2008
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΑRMIN RIEGLER µέλος της Οµάδας Πεδίου της “Καλλιστώ”

Γεννητούρια στην Πίνδο!

T

“Κατερίνα” και “Αλέκα” έχουν
να θρέψουν νεογέννητα,
τα οποία θα έµεναν στην...
αφάνεια, αν δεν είχαν
καταγραφεί δορυφορικά
οι κινήσεις των τριών
θηλυκών αρκούδων,
που έχουν ραδιοσηµανθεί
από την “Καλλιστώ”.

του άξονα. ∆ιέσχισε αρκετές φορές την
κιλά και πήρε το όνοµά της από µέλος
Ο ΣΗΜΑ του δορυφορικού ραδιοπεριοχή κατασκευής αλλά χρησιµοποιώτης οµάδας πεδίου που της αγόρασε το
ποµπού που παρακολουθούσαν οι
ντας πάντα ένα συγκεκριµένο πέρασµα
ραδιοκολλάρο της. Από τον Σεπτέµβριο
βιολόγοι της «Καλλιστώ» όλο το
που βρίσκεται σε υπερκείµενο σήραγγας
µέχρι τον ∆εκέµβριο του 2007 οπότε και
χειµώνα έδειχνε ότι η «Κατερίκαι χωρίς να παραµείνει πολύ από την
µπήκε στη φωλιά της η Αλέκα δεν πληνα», η θηλυκή αρκούδα ηλικίας 5
σίασε καθόλου την περιοχή όπου
ετών, δεν ησύχαζε καθόλου µέσα
¢√ƒÀº√ƒπ∫∏ ∆∏§∂ª∂∆ƒπ∞:
κατασκευάζεται το τµήµα της
στην φωλιά της. Με τις πρώτες
Εγνατίας «Παναγιά-Γρεβενά».
ανοιξιάτικες ζέστες λύθηκε το
Τα σήµατα του δορυφορικού ραδιοποµπού
Έπεσε σε λήθαργο στις 4 ∆εκεµµυστήριο: η “Κατερίνα” ξεµύτισε
φανέρωσαν τη διπλή γέννα: η παραµονή στη
βρίου του 2007 οπότε και σταµάγια λίγο από την φωλιά της για να
φωλιά τους είχε απρόσµενα µεγάλη διάρκεια.
τησε η µετάδοση των SMS από το
πιει νερό στο κοντινό ρέµα και
δορυφορικό σύστηµα του ραδιοεκείνη ακριβώς τη στιγµή οι βιοάλλη πλευρά. Το ερώτηµα είναι πόσο
κολλάρου της.
λόγοι παρατήρησαν µε το τηλεσκόπιο ότι
εύκολα θα προσαρµοστούν τα µικρά
Με το εφεδρικό όµως σύστηµα µετάδοδεν ήταν µόνη της: πίσω της στην είσοδο
αρκουδάκια σε ένα τοπίο που συνεχώς
σης του κολλάρου σε VHF η επιστηµονιτης φωλιάς φτιαγµένη µέσα σε βράχο
αλλάζει και αλλοιώνεται όχι µόνο από την
κή οµάδα της «Καλλιστώ» παρακολουφάνηκαν δειλά-δειλά για πρώτη φορά τα
ίδια την κατασκευή στη ζώνη κατάληψης
θούσε σε τακτά διαστήµατα την παραµοδύο νεογέννητα αρκουδάκια της!
του έργου αλλά και από τα λεγόµενα
νή της «Αλέκας» στη φωλιά της που κράΑυτή ήταν η πρώτη περίπτωση ραδιοση«συνοδά» έργα (καθ’υπέρβαση των Περιτησε όλο το χειµώνα και την µισή άνοιξη.
µασµένης αρκούδας που γεννάει τα
βαλλοντικών Όρων) όπως δηµιουργία
Η µεγάλη διάρκειά της κίνησε ευχάριµικρά της ενώ βρίσκεται ακόµη «υπό
δανειοθαλάµων-λατοµείων σε αδιατάραστες υποψίες και την Κυριακή 04.05.08
παρακολούθηση». Και το νέο είναι διπλά
κτα τµήµατα του δασικού βιότοπου της
µέλη της οµάδας µετά από 6 ώρες αναχαρµόσυνο µε δεδοµένες τις περσυνές
αρκούδας.
ζήτηση της «Αλέκας», την εντόπισαν
απώλειες: 6 αρκούδες χάθηκαν στην
φευγαλέα µέσα από το πυκνό και απόπεριοχή των Γρεβενών από δηλητήρια
κρηµνο δάσος µε δύο µικρά αρκουδάκια
και πυροβόλα όπλα µέσα σε ένα µόνο
Και µετά η ώρα της Αλέκας!
να την ακολουθούν!
καλοκαίρι...
Την “Κατερίνα” ακολούθησε η “Αλέκα”,
Η φωλιά της Κατερίνας (που είναι µια από
που είναι µια από τις 3 θηλυκές αρκούτις 13 αρκούδες µε ραδιοκολλάρο που
δες που έχουν ραδιοσηµανθεί από τους
κινούνται στην ΒΑ Πίνδο) απέχει µόλις 1
επιστήµονες της «Καλλιστώ» τον Σεπτέµχιλιόµετρο από το κατασκευαζόµενο
βριο του 2007. Είναι 5 ετών, αρκετά
τµήµα της Εγνατίας Οδού «Παναγιά-Γρεµεγαλόσωµη - ζυγίζει 92
βενά». Για όλο το διάστηµα από Σεπτέµβριο - Ιανουάριο η «Κατερίνα»
κινήθηκε πολύ κοντά στην
περιοχή της χάραξης αλλά η
περιοχή που χρησιµοποίησε βρίσκεται µόνο από την µία πλευρά

Η γέννα της “Κατερίνας” πήρε
µεγάλη δηµοσιότητα σε όλο τον
Τύπο. Εδώ τα δηµοσιεύµατα του
“Έθνους” και της “Ελευθεροτυπίας”.

¢π∞™À¡√ƒπ∞∫∏ ™À¡∂ƒ°∞™π∞
∂§§∞¢∞™ - µ√À§°∞ƒπ∞™
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ™¶Àƒ√™ æ∞ƒ√À¢∞™
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OIKO∆IKTYA
Θα συµβάλλουν
στην κοινή
διαχείριση
της Ροδόπης;

∆ιάλογος για τη συµβολή
των οικοδικτύων µεταξύ
Ελλήνων και Βουγάρων.
∆ιακρίνεται -µε το
φορητό µικρόφωνοο Σπύρος Ψαρούδας.

Ó

Η “Καλλιστώ” συµµετέχει µε κριτική διάθεση στην προσπάθεια για τη σύσταση ελληνοβουλγαρικών οικοδικτύων, που έχουν στόχο τη διατήρηση - αποκατάσταση οικολογικών λειτουργιών.

οικοσυστηµάτων ως τρόπο διευκόλυνσης της διατήρησης των ειΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ του προγράµµατος "Προώθηση της προδών και των ενδιαιτηµάτων, και δεύτερος είναι η προώθηση της
στασίας της φύσης και της βιώσιµης ανάπτυξης κατά
βιώσιµης χρήσης των φυσικών πόρων µε σκοπό τη µείωση των
µήκους των συνόρων- Τεχνική βοήθεια για τη σύσταεπιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στη βιοποικιλότηση διασυνοριακών ελληνοβουλγαρικών οικοδικτύων",
τα. Τέτοιες προσεγγίσεις δε θέτουν, απαραίτητα, όρια στην ύπαιEurope Aid/122632/C/SER/BG, που υλοποιήθηκε στη
θρο εξαιρώντας από αυτήν όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες.
Βουλγαρία τον τελευταίο χρόνο έγινε µία πρώτη προσπάθεια για
Αντιθέτως, στοχεύουν στο να επικεντρώσουν σε δράσεις διατήτην κοινή διαχείριση της Οροσειράς Ροδόπης από το ελληνικό
ρησης σε περιοχές ή κοινότητες ειδών που φιλοξενούν περιβαλκαι το βουλγαρικό κράτος. Η Καλλιστώ παρακολούθησε το πρόλοντικές αξίες ιδιαίτερα σηµαντικές για τη διατήρηση των οικογραµµα σε όλη τη διάρκειά του, παρόλο που δε συµµετείχε ως ελογικών λειτουργιών, µε µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα και στην
ταίρος, τόσο παρέχοντας την απαραίτητη πληροφορία στους
ανθρώπινη ευηµερία, περιγράφοντας τις ανθρώπινες δραστηριόΒούλγαρους εταίρους, όσο και συµµετέχοντας στις συναντήσεις
τητες µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι, τόσο από οικονοµικής, όσο
που οργανώθηκαν για το σχεδιασµό των δράσεων και τις διακαι από οικολογικής άποψης, βιώσιµες.
πραγµατεύσεις ανάµεσα στις δύο χώρες.
Όλα αυτά τα µοντέλα διατήρησης χαρακτηρίζονται από πέντε
Ο Σπύρος Ψαρούδας, πρόεδρος της "Καλλιστώ", συµµετείχε µε
στοιχεία- κλειδιά:
την ιδιότητα του γραµµατέα του Φορέα ∆ιαχείρισης Οροσειράς
Την εστίαση στη διατήρηση της βιοποικιλότητας σε επίπεδο
Ροδόπης, η Φανή Αραµπατζίδου, συνεργάτης της “Καλλιστώ”, ως
οικοσυστήµατος, τοπικό ή περιφερειαδιεθνής ειδικός βιοποικιλότητας και η
κό
Έλσα Τσιουµάνη, φίλη της “Καλλιστώ”,
www.econetworks.org
Την έµφαση στην ενδυνάµωση της
ως διεθνής ειδικός νοµικών θεµάτων.
οικολογικής συνοχής, κυρίως παρέχοΣκοπός του προγράµµατος ήταν η δηΩς οικοδίκτυο θεωρείται ένα συνεντας οικολογική διασύνδεση
µιουργία διασυνοριακών οικοδικτύων
Τη διασφάλιση της προστασίας των
και η υπογραφή διακρατικής συµφωνίκτικό σύστηµα φυσικών και ηµιφυκρί
σι
µων περιοχών από τις επιδράσεις
ας για την προάσπιση της κοινής διασικών στοιχείων τοπίου που η διατων εν δυνάµει εξωτερικών καταστροχείρισής τους µέσω της σύστασης Κοιµόρφωση και η διαχείρισή του γίφικών δραστηριοτήτων
νής Επιτροπής ∆ιαχείρισης, στην οποίνεται µε σκοπό τη διατήρηση ή την
Την αποκατάσταση, όπου είναι δυα θα συµµετέχουν εκπρόσωποι των αρνα
τή,
των υποβαθµισµένων οικοσυστηµόδιων υπουργείων και των Φορέων
αποκατάσταση των οικολογικών
µάτων
∆ιαχείρισης, τα όρια των οποίων εµπίλειτουργιών ως µέσο προστασίας
Την προώθηση της συµπληρωµατιπτουν στις προτεινόµενες περιοχές των
της βιοποικιλότητας, ενώ ταυτόκότητας µεταξύ των χρήσεων γης και
οικοδικτύων, και από τις δύο χώρες.
των στόχων της διατήρησης της βιοΣε γενικές γραµµές δύο είναι οι στόχοι
χρονα παρέχει τις απαραίτητες
ποικιλότητας, και πιο συγκεκριµένα την
των δράσεων διατήρησης, παρά τη µεευκαιρίες για τη βιώσιµη χρήση
αξιοποίηση της δυνητικής αξίας της
γάλη ποικιλία καταστάσεων, τρόπων και
των φυσικών πόρων.
βιοποικιλότητας των σχετιζόµενων ηµιοπτικών. Πρώτος στόχος είναι η εστίαφυσικών τοπίων.
ση στη διατήρηση της λειτουργίας των
™À¡∂Ã∂π∞ ÛÙË ÛÂÏ. 8
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Η περιβαλλοντική µη
κυβερνητική οργάνωση
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Σύνθετες δράσεις
για τη διατήρηση
της βιοποικιλότητας

Ð
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στη ∆υτική Ροδόπη τα δάση της Ελατιάς, της Σηµύδας, του Φρακτού και της Κεντρικής Ροδόπης, καθώς και το όρος ΧαϊντούΚούλα και οι γύρω κορυφές. Στα οικοδίκτυα του Νέστου και του
Στρυµώνα, όπου οι δύο ποταµοί αποτελούν οικολογικούς διαδρόµους, οι ελληνικές περιοχές που προτείνονται για ένταξη είναι οι
κορυφές του όρους Ορβήλου, και το όρος Μπέλλες αντίστοιχα. Οι
διαπραγµατεύσεις µεταξύ των υπουργείων των δύο χωρών συνεχίζονται και µετά τη λήξη του προγράµµατος ελπίζοντας να καταλήξουν στην επιθυµητή συµφωνία.
º∞¡∏ ∞ƒ∞ª¶∞∆∑π¢√À

.org
networks
www.eco

ΑΡΟΛΟ που οι πρώτες συζητήσεις για το µοντέλο
των οικοδικτύων, ως µέθοδο διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος, χρονολογούνται από τη δεκαετία του '70, είναι µόνο την τελευταία δεκαετία που
αυτή η προσέγγιση ελκύει το απαραίτητο ενδιαφέρον και την αξιοπιστία για να εφαρµοστεί ευρέως. Υπάρχουν, παγκοσµίως, αρκετά οικοδίκτυα σε εφαρµογή. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το Πανευρωπαϊκό Οικοδίκτυο (Pan-European Ecological Network) όχι µόνο έχει εµπνευστεί από παραδείγµατα οικοδικτύων που αναπτύχθηκαν σε τοπική, εθνική και περιφερειακή κλίµακα, αλλά µε τη
σειρά του εµπνέει έναν αριθµό ευρωπαϊκών χωρών ώστε να αναπτύξουν εθνικά δίκτυα µέσα στο πανευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ως οικοδίκτυο θεωρείται ένα συνεκτικό σύστηµα φυσικών και ηµι-φυσικών στοιχείων τοπίου που η διαµόρφωση και η διαχείρισή του γίνεται µε σκοπό τη διατήρηση ή την αποκατάσταση των
οικολογικών λειτουργιών ως µέσο προστασίας της βιοποικιλότητας, ενώ ταυτόχρονα παρέχει τις απαραίτητες ευκαιρίες για τη
βιώσιµη χρήση των φυσικών πόρων (IUCN, 2001). Σύµφωνα, λοιπόν, µε αυτόν τον ορισµό τα οικοδίκτυα στοχεύουν αφενός στη
διατήρηση των οικολογικών λειτουργιών ως µέσο διατήρησης της
βιοποικιλότητας και αφετέρου στη βιώσιµη χρήση των φυσικών
πόρων. Το µοντέλο των οικοδικτύων αποσκοπεί στο να επιτευχθούν αυτοί οι δύο στόχοι δηµιουργώντας την υποδοµή που
διευκολύνει τις οικολογικές λειτουργίες, αλλά ταυτόχρονα προσαρµόζοντας, ως ένα βαθµό, την ανθρώπινη εκµετάλλευση του
τοπίου, όπου αυτό µπορεί να συµβεί, ή όπου αυτή συµβάλλει στη
διατήρηση της βιοποικιλότητας.
Άλλωστε, τα οικοδίκτυα αποτελούν ένα µοντέλο διατήρησης της
βιοποικιλότητας που γεννήθηκε αναγνωρίζοντας τα παρακάτω.
Αρχικά, ότι η προστασία των ιδιαίτερων βιολογικών στοιχείων - µε επικρατέστερα έναν περιορισµένο αριθµό ιδιαίτερα πολύτιµων φυσικών περιοχών και απειλούµενων
ειδών- δε µπόρεσε να σταµατήσει την πτώση της ακεραιότητας των προστατευόµενων περιοχών και πληθυσµών. Ακόµη, ότι η βιωσιµότητα των πληθυσµών εξαρτάται
από την ύπαρξη συγκεκριµένων συµπλεγµάτων περιβαλλοντικών στοιχείων και διαδικασιών και δε διασφαλίζεται αποµονώνοντάς τους απλά από την ανθρώπινη επιρροή. Τέλος, ότι η αύξηση του µεγέθους και της έντασης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο τοπίο και οι επιπτώσεις τους
στη βιοποικιλότητα δεν µπορούν να αντισταθµιστούν µε µέτρα προστασίας του τοπίου και µόνο.
Η συγκεκριµένη προσπάθεια αφορά στη δηµιουργία τεσσάρων οικοδικτύων (Αν. Ροδόπης, ∆υτ. Ροδόπης, Ποταµού Νέστου, Ποταµού Στρυµώνα) που κατέχουν περιοχές τόσο από
την ελληνική όσο και από τη βουλγάρικη πλευρά των συνόρων. Οι ελληνικές περιοχές που προτείνονται να ενταχθούν
στα παραπάνω οικοδίκτυα ως πυρήνες διατήρησης στην Αν.
Ροδόπη είναι η κοιλάδα του Κοµψάτου και του Φιλιουρίου και

9

Να ενταχθούν όλες οι περιοχές Natura 2000
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Τα αρνητικά δεδοµένα
Το κυριότερο αρνητικό στις προτάσεις του
προγράµµατος "Econetworks" είναι ότι,
δεν περιλήφθηκαν στα οικοδίκτυα όλες οι
περιοχές που προτάθηκαν προς ένταξη
στο Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Natura 2000 από το
Βουλγαρικό έδαφος.
Η Βουλγαρική κυβέρνηση, για δικούς της
λόγους, κρατάει µια παρελκυστική τακτική
"καθυστερήσεων" για την ένταξη στο
Natura των περιοχών αυτών. Ίσως θεωρεί
ότι αυτό θα επιφέρει "εµπόδια" στην … ταχύρρυθµη απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων για την (άγρια και µη βιώσιµη) ανάπτυξή τους. Έτσι, παρά του ότι, µετά από
κινητοποίηση περιβαλλοντικών οργανώσεων και την παρέµβαση της Ε.Ε., οι περιοχές
αυτές περιλήφθηκαν πρόσφατα στον
Βουλγαρικό Εθνικό Κατάλογο των προτεινόµενων τόπων προς ένταξη στο Natura
2000, δεν περιλήφθηκαν όλες στα τέσσερα διασυνοριακά οικοδίκτυα.
Το γεγονός αυτό καταγγέλθηκε από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, τόσο τις Βουλγαρικές όσο και την "Καλλιστώ", στη δηµόσια παρουσίαση των αποτελεσµάτων-προ-

Εconetworks: τα συν και τα πλην

Ç

“ΚΑΛΛΙΣΤΩ” επεσήµανε θετικά
και αρνητικά σηµεία στις προτάσεις στις οποίες κατέληξε
το πρόγραµµα "Προώθηση της
προστασίας της φύσης και της
βιώσιµης ανάπτυξης κατά µήκος των συνόρων - Τεχνική βοήθεια για τη σύσταση
διασυνοριακών ελληνο-βουλγαρικών οικοδικτύων" ("Econetworks").

Τα θετικά στοιχεία
Το κυριότερο θετικό του προγράµµατος ήταν η ίδια η συζήτηση που προκάλεσε για
µια κοινή-διασυνοριακή διαχείριση των
περιοχών υψηλής φυσικής αξίας και πάρκων στην παραµεθόριο περιοχή Βουλγαρίας-Ελλάδας, µε έµφαση στη δηµιουργία
διασυνοριακών οικολογικών δικτύων. Η
Ελλάδα, αν και είναι µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης πολλά χρόνια πριν την Βουλγαρία,
που έγινε πλήρες µέλος µόλις πέρσι - το
2007, δεν έχει υλοποιήσει ανάλογου χαρακτήρα προγράµµατα. Περιορίστηκε σε
υποστήριξη προγραµµάτων που δίνουν έµφαση σε πρωτοβουλίες ενηµερωτικού,

τουριστικού ή αναπτυξιακού χαρακτήρα.
Ένα ακόµα σηµαντικό θετικό στοιχείο του
προγράµµατος είναι η πρόταση για µια
κοινή "Επιτροπή ∆ιασυνοριακής ∆ιαχείρισης". Είναι σαφές ότι η προώθηση συγκεκριµένων διαχειριστικών δράσεων ή της επιστηµονικής παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραµέτρων και από τις δύο
πλευρές των συνόρων, προϋποθέτουν τακτική συνεργασία και συνεχή συντονισµό
των πρωτοβουλιών από τις δύο πλευρές
των συνόρων. Και αυτό δεν µπορεί να γίνει
παρά µέσω µιας κοινής επιτροπής ή συντονιστικού οργάνου στο οποίο εκπροσωπούνται, αναγνωρίζουν και στηρίζουν οικονοµικά και τεχνικά και οι δύο πλευρές.
Τέλος, αξιόλογο θετικό στοιχείο αποτελεί
και το ότι έγινε αποδεκτή, τόσο από την
βουλγαρική όσο και από την ελληνική
πλευρά, η πρόταση που έκανε η "Καλλιστώ" για εκπροσώπηση της Ελλάδας στην
"Επιτροπή ∆ιασυνοριακής ∆ιαχείρισης", από εκπροσώπους των Φορέων ∆ιαχείρισης
των Προστατευόµενων Περιοχών στην περιοχή (Φορείς Κερκίνης, ∆έλτα Νέστου, Οροσειράς Ροδόπης και ∆αδιάς).

τάσεων του προγράµµατος, που έγινε στην
Σόφια, στις 14/11/07.
Ένα ακόµα αρνητικό στοιχείο ήταν ότι η
µικρή χρονική διάρκεια του προγράµµατος
(µόλις έντεκα µήνες) δεν έδωσε την ευκαιρία αναλυτικότερης διαβούλευσης µε την
ελληνική πλευρά. Έτσι, ενώ το τµήµα ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ∆Ε, µετά και από συνεργασία µε την
"Καλλιστώ", διαµόρφωσε κάποιες θέσεις
που θα βελτίωναν τις προτάσεις των Βουλγάρων, δεν µπόρεσε να τις διαπραγµατευτεί µε το οµόλογο τµήµα του Βουλγαρικού
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Υδάτων.
Οι σηµαντικότερες από τις σωστές θέσεις
του ΥΠΕΧΩ∆Ε, που δυστυχώς δεν προωθήθηκαν ακόµα στην άλλη πλευρά, είναι δύο:
Η πρώτη αφορά στη συµµετοχή εκπροσώπου των Περιβαλλοντικών Οργανώσεων
στην "Επιτροπή ∆ιασυνοριακής ∆ιαχείρισης". Η δεύτερη είναι ακόµα πιο αξιόλογη:
Το ΥΠΕΧΩ∆Ε υιοθέτησε τη θέση πως στα
οικοδίκτυα πρέπει να περιληφθούν και ελληνικές περιοχές που δεν εφάπτονται στη
συνοριακή γραµµή. Αντίθετα, η Βουλγαρι™À¡∂Ã∂π∞ ÛÙË ÛÂÏ›‰· 10

10

Η περιβαλλοντική µη
κυβερνητική οργάνωση

º∞∫∂§√™ 4
ΤΕΥΧΟΣ 4

¢π∞™À¡√ƒπ∞∫∏ ™À¡∂ƒ°∞™π∞
∂§§∞¢∞™ - µ√À§°∞ƒπ∞™

ΑΝΟΙΞΗ 2008

Econetworks

Τα συν
και τα πλην
™À¡∂Ã∂π∞ ·ﬁ ÙË ÛÂÏ›‰· 9

κή πλευρά πρότεινε µόνο περιοχές που
εφάπτονται στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές περιοχές στην Ελλάδα, που ενώ δεν εφάπτονται στα σύνορα, θα διαχειρίζονταν πολύ πιο αποτελεσµατικά εάν υπήρχε τακτική συνεργασία µε τις Βουλγαρικές
αρχές. Για παράδειγµα, η σωστή διαχείριση των αρπακτικών πουλιών στο ∆άσος της ∆αδιάς προϋποθέτει συνεργασία µε Βουλγαρικούς φορείς, πράγµα που
ήδη κάνουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις µεταξύ τους. Η περιοχή του Εθνικού Πάρκου ∆αδιάς, όµως, δεν περιλαµβάνεται στο προταθέν "Οικοδίκτυο Ανατολικής Ροδόπης", επειδή, προφανώς,
δεν εφάπτεται στα σύνορα (!). Κάτι ανάλογο ισχύει και για τη λίµνη της Κερκίνης ή το ∆έλτα του Νέστου, για να περιοριστούµε στις πιο χαρακτηριστικές
περιπτώσεις.

Συµπεράσµατα
Η δηµιουργία κοινών οικοδικτύων και η
από κοινού διαχείρισή τους µε τη Βουλγαρική πλευρά, προσφέρει νέες ευκαιρίες για την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή της Κοινοτικής Οδηγίας 92/43 και για
την προστασία των τύπων οικοτόπων και
των ειδών που προστατεύονται από αυτή. Επιπλέον, προσδίδει διεθνή διάσταση
στις δράσεις διαχείρισης και επιστηµονικής παρακολούθησης των "προστατευτέων αντικειµένων" και, ασφαλώς,
άλλες προοπτικές στην ανάδειξη και
προστασία περιοχών υψηλής φυσικής αξίας.
Αξίζει, λοιπόν, να υποστηριχθούν από
τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, τα ερευνητικά και επιστηµονικά ιδρύµατα
και, κυρίως, από τις ελληνικές υπηρεσίες και αρχές, όπως η ∆ασική Υπηρεσία ή
οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Αξίζει να γίνουν νέα και περισσότερα
θαρραλέα βήµατα, ώστε να ωριµάσει η ιδέα λειτουργίας διεθνών οικολογικών
δικτύων και διασυνοριακών πάρκων και
να ξεπεραστούν τα αρνητικά στοιχεία
της πρώτης σχετικής απόπειρας µεταξύ
Ελλάδας και Βουλγαρίας.
Η αποτελεσµατική προστασία της φύσης
χρειάζεται υπερβάσεις. Όχι µόνο των
τεχνητών ορίων και διοικητικών συνόρων, αλλά και της αποσπασµατικότητας
ή του ευκαιριακού χαρακτήρα των συνεργασιών που αναπτύσσονται…
™¶Àƒ√™ æ∞ƒ√À¢∞™

Από τις εργασίες για τη συγκρότηση του
οικοδικτύου. Στο κέντρο η... “Καλλιστώ”.

Η νοµική

Ô

Ο ΜΟΝΤΕΛΟ του οικοδικτύου
εµφανίστηκε τη δεκαετία του
1970, µε στόχο τη διατήρηση
της ακεραιότητας των περιβαλλοντικών λειτουργιών έναντι
πιέσεων από ανθρώπινες δραστηριότητες. Αν και έχουν εµφανιστεί
διάφορες παραλλαγές ανάλογα µε τις τοπικές συνθήκες, σε γενικές γραµµές το
οικοδίκτυο θεωρείται ότι υπηρετεί δύο
στόχους:
τη διατήρηση των περιβαλλοντικών
λειτουργιών ως µέσου προστασίας των
ειδών και των οικοτόπων,
και την προώθηση της βιώσιµης χρήσης των φυσικών πόρων, ώστε να περιοριστεί ο αντίκτυπος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στη βιολογική ποικιλότητα.
Για την επίτευξη των στόχων αυτών, το
οικοδίκτυο χαρακτηρίζεται από επιµέρους στοιχεία, όπως:
έµφαση στην προστασία της βιοποικιλότητας σε επίπεδο οικοσυστήµατος
έµφαση στη διατήρηση και ενδυνάµωση της οικολογικής συνοχής, µε σχεδιασµό διαδρόµων για τη σύνδεση των κατεξοχήν προστατευοµένων περιοχών
καθορισµό µεταβατικών περιοχών, για
την προφύλαξη των προστατευοµένων
περιοχών από επιβλαβείς εξωτερικές
δραστηριότητες
λήψη µέτρων αποκατάστασης τυχόν υποβαθµισµένων οικοσυστηµάτων,
προαγωγή της βιώσιµης χρήσης των
φυσικών πόρων.
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Χάρτες του οικοδικτύου [Νέστου και ∆υτικής Ροδόπης], όπως τους παρουσίασε η βουλγαρική πλευρά.

κατοχύρωση των οικοδικτύων
Έτσι, ένα οικοδίκτυο θα περιέχει τις κυρίως προστατευόµενες περιοχές, οικολογικούς διαδρόµους, ζώνες προστασίας από εξωτερικές πιέσεις, καθώς και περιοχές βιώσιµης χρήσης των φυσικών πόρων.
Στην Ευρώπη ο όρος καθιερώθηκε νοµοθετικά µε την εισαγωγή του σε µία σειρά
από κείµενα του Συµβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Σύµβαση της Βέρνης
και το ∆ίκτυο Emerald
Η Σύµβαση της Βέρνης του Συµβουλίου
της Ευρώπης είναι ένα δεσµευτικό νοµικό κείµενο για την προστασία της φύσης,
που καλύπτει το σύνολο του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής ηπείρου και
εκτείνεται και σε µερικά κράτη της Αφρικής. Σκοπός της Σύµβασης είναι η διατήρηση της άγριας χλωρίδας και πανίδας
και των φυσικών τους οικοτόπων και η
προαγωγή της Ευρωπαϊκής συνεργασίας
στον τοµέα αυτό. Υπογράφτηκε στη Βέρνη της Ελβετίας τον Σεπτέµβριο του
1979 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου
1982, ενώ σήµερα δεσµεύει 40 κράτη
µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης και
την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, καθώς και την
Μπουρκίνα Φάσο, το Μαρόκο, τη Σενεγάλη και την Τυνησία.
Στην Ελλάδα, η Σύµβαση ισχύει ως εσωτερικό δίκαιο βάσει του Συντάγµατος από την 1η Οκτωβρίου 1983. Η Σύµβαση

της Βέρνης είναι θεµελιώδες νοµικό κείµενο για την προστασία και βιώσιµη χρήση της βιοποικιλότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι δραστηριότητες των κρατών
µελών συντονίζονται από µία ∆ιαρκή Επιτροπή που κάνει ετήσιες συναντήσεις,
εκδίδει συστάσεις και ψηφίσµατα, και
οργανώνει σεµινάρια και τεχνικές οµάδες.
Τον Ιούνιο του 1989, η ∆ιαρκής Επιτροπή
της Σύµβασης της Βέρνης συνέστησε
στα κράτη µέλη να λάβουν µέτρα ώστε να
προσδιορίσουν περιοχές ειδικού οικολογικού ενδιαφέροντος.
Το 1996, η ∆ιαρκής Επιτροπή συµφώνησε στη σύσταση ενός δικτύου (∆ίκτυο
Emerald) που θα συµπεριλάµβανε τις ήδη προσδιορισµένες περιοχές ειδικού οικολογικού ενδιαφέροντος. Εποµένως, το
∆ίκτυο Emerald δεν συµπεριλαµβάνει οποιαδήποτε προστατευόµενη περιοχή,
ούτε είναι ένα απλό άθροισµα τέτοιων
περιοχών. Η συνοχή του προκύπτει από
τα συγκεκριµένα κριτήρια ένταξης: οι περιοχές ειδικού οικολογικού ενδιαφέροντος πρέπει να είναι σηµαντικές και να
συνεισφέρουν ουσιαστικά στην επίτευξη
των σκοπών της Σύµβασης. Το ∆ίκτυο
Emerald διαχειρίζεται µία οµάδα ειδικών,
η οποία ολοκληρώνει τα απαιτούµενα τεχνικά έγγραφα και κάνει προτάσεις στη
∆ιαρκή Επιτροπή για την ανάπτυξη του
∆ικτύου.
Μέχρι σήµερα, η ανάπτυξη του ∆ικτύου
™À¡∂Ã∂π∞ ÛÙË ÛÂÏ›‰· 12
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Περιοχές ειδικού
οικολογικού
ενδιαφέροντος...
...θεωρούνται αυτές που πληρούν ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω
κριτήρια:
συνεισφέρουν ουσιαστικά στην
επιβίωση απειλούµενων και ενδηµικών ειδών, καθώς και ειδών που αναφέρονται στα παραρτήµατα της
Σύµβασης
υποστηρίζουν σηµαντικό αριθµό
ειδών σε περιοχή µεγάλης βιοποικιλότητας ή σηµαντικούς πληθυσµούς
ενός ή περισσότερων ειδών
συµπεριλαµβάνουν σηµαντικό ή
αντιπροσωπευτικό δείγµα απειλούµενων οικοτόπων
συµπεριλαµβάνουν κάποιο εξαιρετικό παράδειγµα συγκεκριµένου
τύπου οικοτόπου ή συνδυασµού
διαφορετικών οικοτόπων
έχουν σηµασία για ένα ή περισσότερα αποδηµητικά είδη
ή συνεισφέρουν µε οποιοδήποτε
τρόπο και ουσιαστικά στην επίτευξη
των σκοπών της Σύµβασης.
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Η νοµική κατοχύρωση των οικοδικτύων
™À¡∂Ã∂π∞ ·ﬁ ÙË ÛÂÏ›‰· 11

Emerald παραµένει µεταξύ των προτεραιοτήτων της Σύµβασης της Βέρνης. Αποδείχτηκε ιδιαίτερα χρήσιµο ώστε να
προετοιµάσει τα υποψήφια κράτη της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης για την
είσοδό τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
την ένταξη των προστατευόµενων περιοχών τους στο Natura 2000, καθώς έχει
διασφαλιστεί η εναρµόνιση µεταξύ των
δύο δικτύων.

Το Πανευρωπαϊκό
Οικολογικό ∆ίκτυο

Η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ "για τη διατήρηση
των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας" θεσµοθετήθηκε µε σκοπό να συµβάλλει στην προστασία της βιολογικής ποικιλότητας, µέσω της διατήρησης των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και
χλωρίδας στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η οδηγία δηµιουργεί ένα ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο επονοµαζόµενο "Natura
2000". Το δίκτυο αυτό αποτελείται από
"ειδικές ζώνες διατήρησης" που έχουν
χαρακτηριστεί από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας, καθώς
και "ζώνες ειδικής προστασίας" που έχουν θεσµοθετηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας 79/409 για τη διατήρηση των άγριων πτηνών. Τα παραρτήµατα Ι (τύποι οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος) και ΙΙ (είδη ζώων και φυτών
κοινοτικού ενδιαφέροντος) της οδηγίας
παρέχουν υποδείξεις όσον αφορά τον τύπο οικοτόπων και ειδών η διατήρηση των
οποίων απαιτεί τον χαρακτηρισµό περιοχών ως ειδικών ζωνών διατήρησης. Ορισµένα από αυτά χαρακτηρίζονται ως τύποι οικοτόπων ή ειδών προτεραιότητας,
καθώς διατρέχουν κίνδυνο εξαφάνισης,
ενώ απαριθµούνται επίσης τα είδη ζώων
και φυτών που απαιτούν ιδιαιτέρως αυστηρή προστασία.
Ο χαρακτηρισµός των ειδικών ζωνών διατήρησης γίνεται σε τρία στάδια. Με βάση
τα κριτήρια που ορίζονται στα παραρτήµατα, κάθε κράτος µέλος προτείνει έναν
κατάλογο τόπων όπου απαντώνται οικότοποι και άγρια είδη χλωρίδας και πανίδας. Βάσει των
εθνικών καταλόγων και σε
συµφωνία µε καθένα από τα
κράτη µέλη, η Επιτροπή εκδίδει κατάλογο τόπων κοινοτικής σηµασίας για καθεµία από τις επτά βιογεωγραφικές
περιφέρειες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (αλπική, ατλαντική,
αρκτική, ηπειρωτική, µακαρονησιακή, µεσογειακή και παννονιακή). Μέσα σε µια εξαετία
από την επιλογή ενός τόπου ως
κοινοτικής σηµασίας, το οικείο

κράτος µέλος χαρακτηρίζει τον εν λόγω
τόπο ως ειδική ζώνη διατήρησης.
Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η Επιτροπή διαπιστώνει ότι ένας τόπος στον οποίο υπάρχει τύπος φυσικού οικότοπου ή είδος προτεραιότητας δεν έχει περιληφθεί
σε εθνικό κατάλογο, η οδηγία προβλέπει
να κινείται διαδικασία διµερούς συνεννόησης µεταξύ του εν λόγω κράτους µέλους
και της Επιτροπής. Αν η σχετική διαδικασία δεν καταλήξει σε ικανοποιητικό αποτέλεσµα, η Επιτροπή διαβιβάζει στο Συµβούλιο πρόταση σχετικά µε την επιλογή
του εν λόγω τόπου ως τόπου κοινοτικής
σηµασίας.
Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τα κατάλληλα
µέτρα ώστε στις ειδικές ζώνες διατήρησης να εξασφαλίζεται η διατήρηση των
οικοτόπων και να αποφεύγεται η υποβάθµισή τους. Η οδηγία προβλέπει τη δυνατότητα συγχρηµατοδοτήσεις των µέτρων
διατήρησης από την Κοινότητα. Βάσει της
οδηγίας, τα κράτη µέλη υποχρεούνται: να
ενθαρρύνουν τη διαχείριση των στοιχείων
του τοπίου που θεωρούν ουσιαστικά για
την µετανάστευση, τη γεωγραφική κατανοµή και τη γενετική ανταλλαγή των ειδών, να θεσπίσουν ιδιαίτερα αυστηρά συστήµατα προστασίας για ορισµένα είδη
ζώων και φυτών που απειλούνται και να
µελετήσουν την σκοπιµότητα της επανεισαγωγής των ειδών αυτών στο έδαφός
τους, και να απαγορεύσουν τη χρήση µη
επιλεκτικών µέσων αφαίρεσης από το φυσικό περιβάλλον, σύλληψης ή θανάτωσης
ορισµένων ειδών ζώων και φυτών.
∂§™∞ ∆™π√Àª∞¡∏
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Η Πανευρωπαϊκή Στρατηγική για το Τοπίο και τη Βιοποικιλότητα στοχεύει στη διατήρηση οικοσυστηµάτων, οικοτόπων, τοπίων, ειδών και της γενετικής τους ποικιλότητας µέσω της ανάπτυξης του Πανευρωπαϊκού Οικολογικού ∆ικτύου.
Το ∆ίκτυο αυτό συνεισφέρει στην επίτευξη των κύριων στόχων της Στρατηγικής
διασφαλίζοντας την προστασία όλων των
οικοσυστηµάτων, οικοτόπων και ειδών
Ευρωπαϊκής σηµασίας, την προστασία
αρκετά µεγάλων οικοτόπων ώστε να ωφεληθούν τα απειλούµενα είδη, την απελευθέρωση αρκετών διαδρόµων για τα αποδηµητικά είδη, καθώς και την αποκατάσταση κάποιων κοµβικών οικοσυστηµάτων και την προστασία από πιθανές εξωτερικές απειλές.
Η Πανευρωπαϊκή Στρατηγική για το Τοπίο και τη Βιοποικιλότητα εγκρίθηκε από
την τρίτη ∆ιϋπουργική Σύνοδο "Ένα Περιβάλλον για την Ευρώπη", που έγινε στη
Σόφια, Βουλγαρία, τον Οκτώβριο 1995.
Η δηµιουργία και ανάπτυξη του Πανευρωπαϊκού Οικολογικού ∆ικτύου αποτέλεσε και τον πρώτο της στόχο, την επίτευξη
του οποίου το Συµβούλιο της Ευρώπης ανέθεσε σε µία επιτροπή εµπειρογνωµόνων, υπό την επίβλεψη του Συµβουλίου
για την Πανευρωπαϊκή Στρατηγική για το
Τοπίο και τη Βιοποικιλότητα.
Το Πανευρωπαϊκό Οικολογικό ∆ίκτυο πρώτο επιχείρησε να συνδέσει προστατευόµενες περιοχές µέσω της αποκατάσταση ή
της διατήρησης οικολογικών διαδρόµων.
Τυπικό παράδειγµα οικοδικτύου, αποτελείται εποµένως από τρεις κατηγορίες περιοχών που αλληλοσυµπληρώνονται: τις
κατεξοχήν προστατευόµενες περιοχές,
τους οικολογικούς διαδρόµους και τις ζώνες προστασίας από εξωτερικές πιέσεις.

Το ∆ίκτυο Natura 2000 και
η Οδηγία περί Οικοτόπων

Η “Καλλιστώ” οργανώνει προγράµµατα εθελοντών σε όλη
τη διάρκεια του χρόνου για πρόληψη, γνώση, παρέµβαση.
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Κάναµε µόδα τη συµµετοχή!
Η υπεύθυνη επικοινωνίας της “Καλλιστώ” Ηλιάνα Μπουσιάκη και ο επιστηµoνικός
συνεργάτης Χάρης Πυλίδης στο περίπτερο της οργάνωσης στην AGROTICA.

Η “Καλλιστώ” σε AGROTICA και Αριστοτέλους
Από τις 17 έως και τις 19 Απριλίου η «Καλλιστώ» οργάνωσε, υπό την αιγίδα
του πρώτου ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Θεσσαλονίκης, εκδηλώσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των κατοίκων της πόλης στην πλατεία Αριστοτέλους. Τα µέλη της οργάνωσης βρέθηκαν στο κέντρο της πόλης για να ενηµερώσουν, να κινητοποιήσουν, να ευαισθητοποιήσουν τους ανθρώπους της
πόλης και να τους συστήσουν την «Καλλιστώ» και το έργο της. Με στέρεη την
πεποίθηση πως υπάρχει ρόλος, θέση, δουλειά και διάθεση να κινητοποιηθούν οι Θεσσαλονικείς αποκτώντας ενεργό συµµετοχή σε προβλήµατα που
µας αφορούν όλους.

Ηλεκτροφόρες περιφράξεις σε µελισσοκόµους
Τρεις ηλεκτροφόρες περιφράξεις παραχώρησαν οι επιστήµονες της “Καλλιστώ” σε µελισσοκόµους των περιοχών Αγίου Αθανασίου και Κερασιάς του
νοµού Πέλλας, οι οποίοι στο παρελθόν είχαν υποστεί ζηµιές στα µελίσσια
τους από αρκούδες. Η χρήση ηλεκτροφόρων περιφράξεων έχει αποδειχθεί
εξαιρετικά αποτελεσµατική στην προστασία ζώων, καλλιεργειών και µελισσιών.
Η παραχώρηση ηλεκτροφόρων περιφράξεων από την Καλλιστώ εντάσσεται
στο πρόγραµµα στοχευµένων δράσεων ενηµέρωσης, ευαισθητοποίησης και
πρόληψης σε περιοχές επαναποίκησης από την Καφέ Αρκούδα που υλοποιεί η Καλλιστώ και χρηµατοδοτείται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
Σκοπός της δράσης αυτής είναι να ενηµερωθούν οι µελισσοκόµοι για τα πλεονεκτήµατα χρήσης των ηλεκτροφόρων περιφράξεων. Το ελάχιστο κόστος
συντήρησής τους, η δυνατότητα επανατοποθέτησης τους ανάλογα µε τις
ανάγκες του ιδιοκτήτη και το εφάπαξ έξοδο για την αγορά τους είναι µερικά από τα πλεονεκτήµατά τους. Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί πως οι ηλεκτροφόρες περιφράξεις είναι 100% αποτελεσµατικές και εντελώς ακίνδυνες
τόσο για τον άνθρωπο, όσο και για τα ίδια τα ζώα.
Η Καλλιστώ εργάζεται µε σκοπό τη διάδοση των µέτρων πρόληψης που
σκοπό έχουν τη µείωση ή και αποτροπή των ζηµιών στο ζωικό και φυτικό
κεφάλαιο από τα µεγάλα σαρκοφάγα ζώα. Η αποτελεσµατικότητα των ηλεκτροφόρων περιφράξεων που παραχώρησε η Καλλιστώ θα παρακολουθείται
από τους επιστήµονες της οργάνωσης προκειµένου να διασφαλιστεί η µεταφορά τεχνογνωσίας στους µελισσοκόµους αλλά και να καταγραφούν τα αποτελέσµατα της λειτουργίας τους.

Η “ΚΑΛΛΙΣΤΩ”, έχοντας ως διττό στόχο την
ενεργοποίηση του κοινού για την προστασία
του περιβάλλοντος και τη διάδοση του µηνύµατος της αρµονικής συνύπαρξης του ανθρώπου µε τα µεγάλα σαρκοφάγα, προχώρησε
στην παραγωγή και διάθεση µιας νέας σειράς
αναµνηστικών.
Μια νέα σειρά από µπλουζάκια διατίθενται
από την «Καλλιστώ» σε δύο χρώµατα (πράσινο
και καφέ) και σε όλα τα µεγέθη. Η παραγωγή
των συγκεκριµένων αναµνηστικών έγινε από
εταιρεία η οποία ενεργοποιείται τα τελευταία
χρόνια στην παραγωγή οικολογικών ενδυµάτων (πιστοποιηµένη από το Institute of Marketecology). Με ανανεωµένα σχέδια και µε τη
χρήση οικολογικού βαµβακιού και οικολογικών χρωµάτων, η «Καλλιστώ» καλεί το κοινό
να συµµετάσχει στην προσπάθεια της, τόσο
διαδίδοντας το µήνυµά της όσο και ενισχύοντας οικονοµικά το έργο της. Αποδεικνύοντας
για ακόµη µια φορά τον «πράσινο» χαρακτήρα
της, η «Καλλιστώ φοράει τα καλά της» και
προσκαλεί το κοινό να γίνει κοινωνός του
µηνύµατός της για την προστασία της άγριας
ζωής και της φύσης.
Προκειµένου να πετύχει τους στόχους της η
«Καλλιστώ» εξασφαλίζει τη µεγαλύτερη δυνατή ανεξαρτησία της από κρατικά και ιδιωτικά
συµφέροντα, χάρη στην υποστήριξη όλων της
των φίλων, που συµπράττουν - ο καθένας µε
τη θέλησή του και τις δυνάµεις του - στο έργο
της οργάνωσης.
Στόχος της «Καλλιστώ» είναι να ευαισθητοποιηθεί το κοινό προκειµένου να γίνουµε όλου
συµµέτοχοι στην κοινή προσπάθεια ενεργοποίησης των πολιτών για την αντιµετώπιση
των µεγάλων, οικουµενικών περιβαλλοντικών
και κοινωνικών προβληµάτων της εποχής.
Ας κάνουµε λοιπόν «µόδα» τη συµµετοχή και
την ευαισθητοποίηση!
Τα µπλουζάκια, καθώς και όλα τα αναµνηστικά
της «Καλλιστώ» θα διατίθενται σύντοµα µέσω
της ιστοσελίδας www.callisto.gr.
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Νέες ερευνητικές δραστηριότητες

Η

"ΚΑΛΛΙΣΤΩ" έχει αναλάβει για λογαριασµό του
ΥΠΕΧΩ∆Ε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον» (ΕΠΠΕΡ ΙΙΙ, άξονας
"Τεχνική Βοήθεια") την κατάρτιση ενός Σχεδίου
∆ράσης για το πρόβληµα της κατάτµησης των φυσικών ενδιαιτηµάτων (µε έµφαση στην πανίδα) από τους υπό κατασκευή και προγραµµατιζόµενους άξονες µεταφοράς (αυτοκινητόδροµοι, σιδηροδροµικές γραµµές) στην Ελλάδα.
Το όφελος από το εν λόγω Σχέδιο ∆ράσης είναι ότι θα αποτελέσει ένα λειτουργικό εργαλείο στη διάθεση των αρµοδίων
τεχνικών Υπηρεσιών και Κρατικών Φορέων αναπληρώνοντας
ένα βασικό κενό εφόσον η Ελλάδα έχασε την προηγούµενη
ευκαιρία συµµετοχής στο ∆ιευρωπαϊκό Πρόγραµµα «COST
341» (1998-2003) που είχε ακριβώς τους ίδιους στόχους.
Το αναµενόµενο αποτέλεσµα είναι ότι η χρήση του Σχεδίου
∆ράσης, θα συµβάλει ουσιαστικά στην αποτελεσµατική αντιµετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων στο οικοσύστηµα και
την βιοποικιλότητα από την κατασκευή αξόνων µεταφοράς
στη χώρα µας. αξόνων µεταφοράς στη χώρα βρίσκονται σε
πλήρη εξέλιξη. Η οµάδα εργασίας αποτελείται από 10 ειδικούς επιστήµονες στο θέµα.

Βόρεια Πίνδος: Παρακολούθηση της πανίδας
Επίσης η «Καλλιστώ» ανέλαβε πρόσφατα από τον Φορέα ∆ιαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου την υλοποίηση του προγράµµατος παρακολούθησης πανίδας στην εν
λόγω προστατευόµενη περιοχή συνολικής έκτασης ~2.000
τετ. χλµ (2.000.000 στρέµµατα). Εµφαση θα δοθεί σε σπάνια
είδη ορνιθοπανίδας, στη βίδρα, στα οπληφόρα (όπως το σπάνιο αγριόγιδο) και βέβαια στον λύκο και την αρκούδα.

Ειδικό καθεστώς προστασίας στο Γράµο
Μέλη της επιστηµονικής οµάδας της «Καλλιστώ» συνεργάζονται µε τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων για την επικαιροποίηση και συµπλήρωση της Ειδικής Περιβαλλοντικής
Μελέτης (Ε.Π.Μ.) των περιοχών του δικτύου NATURA 2000:
«Κορυφές Όρους Γράµος» (GR 1320002) και την εκπόνηση
ΕΠΜ για την περιοχή: «Όρος ∆ούσκον, Ωραιόκαστρο, δάσος
Μερόπης, κοιλάδα Γορµού, λίµνη ∆ελβινακίου» (GR
2130010). Το σύνολο της περιοχής αποτελεί σηµαντικό καταφύγιο για την αρκούδα, τον λύκο και το αγριόγιδο. Η διαδι-

κασία αυτή θα καταλήξει στην ανακήρυξη της περιοχής υπό
ειδικό καθεστώς προστασίας ευνοϊκό για την διατήρηση των
παραπάνω ειδών.

Στο 1ο συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας
Α. Μέλη της επιστηµονικής οµάδας της «Καλλιστώ» συµµετείχαν µε προφορική ανακοίνωση-πόστερ στο 1ο ∆ιεθνές
Συνέδριο «Ακουστικής Οικολογίας» που έγινε τον Νοέβριο
2007 στην Κέρκυρα. Η ανακοίνωση είχε τίτλο «Προκαταρκτικά στοιχεία συσχέτισης προτύπου κίνησης της καφέ αρκούδας (Ursus arctos L.) και της κατανοµής του παραγόµενου
θορύβου από την κατασκευή – λειτουργία της Εγνατίας Οδού
στο Εθνικό Πάρκο της Β.Πίνδου».

Επανεκδίδεται το “Κόκκινο Βιβλίο”
Μέλη της επιστηµονικής οµάδας της «Καλλιστώ» συνεργάζονται µε το Πανεπιστήµιο Βόλου, Εργαστήριο ∆ιαχείρισης
Οικοσυστηµάτων και Βιοποικιλότητας, Τµήµα Γεωπονίας,
Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος για την
επικαιροποίηση των στοιχείων σε ότι αφορά την κατάσταση
των πληθυσµών της καφέ αρκούδας και του λύκου στο πλαίσιο επανέκδοσης του «Κόκκινου Βιβλίου» των Απειλούµενων
Σπονδυλόζωων (Red Data Book).
Μέλος της επιστηµονικής οµάδας
της Καλλιστώ συµµετείχε στην επιστηµονική δηµοσίευση µε τίτλο:
«Distance-based
criteria to identify
minimum number
of brown bear
females with cubs
in Europe» στο
διεθνές επιστηµονικό περιοδικό
Ursus, 18 (2):
158-167.

Κινητοποίηση εθελοντών στο Σιδηρόνερο ∆ράµας
∆ράσεις ενηµέρωσης και κινητοποίηση εθελοντών για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση παραγωγών και επισκεπτών θα πραγµατοποιηθούν στο Σιδηρόνερο ∆ράµας. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα θα διαρκέσει 10 µήνες και θα λήξει
στο τέλος του 2008. Συνοπτικά το πρόγραµµα προβλέπει την αναπαραγωγή εντύπου για τα µέτρα διαχείρισης (ηλεκτροφόρες περιφράξεις, ελληνικός ποιµενικός, οπωρώνες, µπάρες διάβασης) και µείωσης των συγκρούσεων µεταξύ των
ανθρώπων και της άγριας πανίδας. Στη διάρκεια του σχεδίου θα διοργανωθεί ηµερίδα-εκδήλωση σε συνεργασία µε την κοινότητα και τον Φ.∆.Ο.Ρ. (Φορέα ∆ιαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης).

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
• το Σύλλογο Γονέων και τα παιδάκια
του Αρσάκειου Νηπιαγωγείου Θεσσαλονίκης για την ευαισθητοποίησή
τους σε θέµατα προστασίας περιβάλλοντος και για την ευγενική τους
δωρεά στην «ΚΑΛΛΙΣΤΩ».
• τη φίλη µας Μαρίνα Λεωνιδοπούλου για την πολύτιµη βοήθειά της
στην έκδοση έντυπου υλικού της
«Καλλιστώ».

Μαθήτριες και µαθητές του Κορδελιού έγιναν δηµοσιογράφοι
και ερευνητές πεδίου για να µελετήσουν το λύκο!
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ΑΝΟΙΞΗ 2008

Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΦΑΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΙ∆ΟΥ

Σ

ΤΙΣ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 οι
συνεργάτες της “Καλλιστώ”
πραγµατοποίησαν ενηµερωτική συνάντηση µε θέµα το
λύκο µε τους µαθητές των
πρώτων τµηµάτων της Β’ και Γ’ Γυµνασίου του 1ου Γυµνασίου Ελευθέριου- Κορδελιού.
Με τη λήξη της ενηµέρωσης, οι µαθητές
χωρίστηκαν ανά τµήµα και ανέλαβαν, το
κάθε ένα, τη δηµιουργία ενός ερωτηµατολογίου ώστε να το χρησιµοποιήσουν
στη συνάντηση µε κτηνοτρόφους που
είχε προγραµµατιστεί. Το ένα τµήµα ανέλαβε τη δουλειά των δηµοσιογράφων και
το άλλο τη δουλειά των ερευνητών πεδίου. Στις 27 Μαρτίου τα δύο τµήµατα επισκέφτηκαν δύο κτηνοτροφικές µονάδες,
µία µε βοοειδή και µία µε αιγοπρόβατα,
στην ευρύτερη περιοχή του Λαγκαδά,
ώστε να συµπληρώσουν τα ερωτηµατολόγια σύµφωνα µε τις απαντήσεις που θα
έπαιρναν από τους κτηνοτρόφους. Η επιλογή των µονάδων έγινε µε βάση τα
στοιχεία του ΕΛΓΑ για ζηµιές από λύκο
στο ζωικό κεφάλαιο. Οι µαθητές εφόσον
συµπλήρωσαν τα ερωτηµατολόγια έγραψαν ένα άρθρο ώστε να φιλοξενηθεί σε

αυτό το τεύχος του περιοδικού µας. Στο
άρθρο αποτυπώνονται οι υπερβολές, οι
αντιφάσεις και οι προκαταλήψεις που
συνοδεύουν την παρουσία του λύκου
στην περιοχή: οι... ήρεµοι λύκοι καταβρόχθισαν 49 ζώα, µε 1-2 επιθέσεις το
χρόνο!
Οι συναντήσεις αυτές έγιναν στο πλαίσιο

του προγράµµατος που έχει αναλάβει η
“Καλλιστώ” ∆ικτύωση µε εκπαιδευτικούς, µαθητές και γονείς µε στόχο την
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση στο
∆ήµο Ελευθερίου-Κορδελιού που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

ΜΕ ΤΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΜΑΤΙΑ:

Τελικά οι... οικολόγοι ξαµόλησαν ή όχι άγριους λύκους;
ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΑΜΕ δύο κτηνοτρόφους στην περιοχή Λαγκαδά.
Ο πρώτος κάνει αυτή τη δουλειά εδώ και 10 χρόνια, όταν
δόθηκε επιδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο δεύτερος
κάνει τη δουλειά του κτηνοτρόφου 30 χρόνια. Χαρακτηριστικά
µας λέει πως «γεννήθηκε κτηνοτρόφος».
Μεγάλο ρόλο στην επιλογή του επαγγέλµατος και των δύο
κτηνοτρόφων έπαιξε ο πατέρας του κάθε ένα, ο οποίος έκανε
το ίδιο επάγγελµα. Στην ερώτηση για το πόσο επικίνδυνο είναι
το επάγγελµα, ο πρώτος κτηνοτρόφος µας απάντησε αρκετά.
Ο δεύτερος παραδέχτηκε ότι το επάγγελµα του κτηνοτρόφου,
όπως όλες οι δουλειές , είναι επικίνδυνο αλλά µας είπε πως η
δουλειά είναι χαρά και γι’ αυτό δεν παραπονιέται.
Σύµφωνα µε τους δύο κτηνοτρόφους, ο λύκος είναι το πιο επικίνδυνο ζώο και αποτελεί κίνδυνο για τα κοπάδια τους. Είναι
πολύ επιθετικός και τροµακτικός, ιδιαίτερα την εποχή του ζευγαρώµατος.
Ο πρώτος κτηνοτρόφος έχει δεχθεί συνολικά 7 επιθέσεις από
λύκο, στις 2 από τις οποίες ήταν παρών. Ο λύκος κάνει 1 µε 2
επιθέσεις τον χρόνο.

Σύµφωνα µε τον δεύτερο κτηνοτρόφο, ο λύκος έφαγε 49 ζώα
από το κοπάδι του και µας λέει πως οι επιθέσεις του λύκου
γίνονται κυρίως τη µέρα. Για τις ζηµιές του λύκου δεν παίρνουν
αποζηµίωση καθώς υπάρχουν περιορισµοί. Κοντά στην περιοχή βρίσκονται περίπου 15 λύκοι, οι οποίοι ωστόσο έχουν συνηθίσει την παρουσία του ανθρώπου και έχουν ηρεµήσει.
Ο κύριος Σωτήρης, ο δεύτερος από τους 2 κτηνοτρόφους, έχει
παρατηρήσει ότι µερικοί λύκοι είναι πιο ήρεµοι από τους
άλλους. Στους λύκους που υπάρχουν στην περιοχή περιλαµβάνονται και λύκοι που έχουν αφεθεί από οικολόγους. Αυτοί οι
λύκοι, κάνουν, όπως λένε, τη µεγαλύτερη ζηµιά. Ωστόσο οι
οικολόγοι αρνούνται ότι έχουν αφήσει λύκους, αφού το κόστος
είναι αρκετά υψηλό.
Για να προστατευτούν χρησιµοποιούν διάφορα µέσα. Ο πρώτος
κτηνοτρόφος, αν και δεν παίρνει επιδότηση για αυτό, έχει
κάνει αίτηση στον “Αρκτούρο” για έναν ελληνικό ποιµενικό
σκύλο, αλλά ακόµα δεν έχει λάβει απάντηση. Ο κύριος Σωτήρης, δε διστάζει να χρησιµοποιεί όπλα για να προστατευτεί
από τη ζηµιά που του προκαλεί ο λύκος.

Ισχυρότεροι
µαζί σας!
Αγαπητοί αναγνώστες,
ETA από 4 χρόνια διαρκούς παρουσίας στα θέµαÌ
τα που αφορούν στην άγρια ζωή και στη φύση,
δίνοντας έµφαση στα µεγάλα σαρκοφάγα, οι άνθρωποι
της περιβαλλοντικής οργάνωσης "Καλλιστώ" θέλουν
να ευχαριστήσουν όσους και όσες ήτανε αρωγοί στην
προσπάθεια µας, κάνοντάς την και δική τους.
Το θέµα της διατήρησης της άγριας ζωής δεν είναι
µόνο υπόθεση δική µας, αλλά και ούτε διεκδικούµε
κάτι τέτοιο.
Πιστεύουµε πως µε συλλογική προσπάθεια και την
ενεργή συµµετοχή σας µπορούµε να πετύχουµε ακόµα περισσότερα στο έργο που ξεκινήσαµε ανεξάρτητα µε τις δυσκολίες που ενδέχεται να αντιµετωπίσουµε.
O πιο µεγάλος στόχος των προσπαθειών µας είναι να µπορούµε να παρεµβαίνουµε απερίσπαστοι από κυβερνητικές και επιχειρηµατικές
προσταγές µε τις οποίες πολλές φορές ερχόµαστε σε ρήξη. Η µοναδική λύση είναι η ενεργοποίηση και συµµετοχή όσο το δυνατόν περισσοτέρων γίνεται σε αυτή την
προσπάθεια.
Κάποτε ένας πολιτικός είπε: "Πολλοί µας ερωτεύονται αλλά λίγοι µας νυµφεύονται" .
Σήµερα στην "Καλλιστώ" αναρωτιόµαστε
µήπως έφτασε η ώρα να µετατρέψουµε σε
ισχύ πολιτών την απλή υποστήριξη.
Να εµπεδώσουµε, µε τη συστηµατική µας
σχέση, ένα διαρκή διάλογο για τους καυτούς
φακέλους
του
βαλκανικού
µας
περιβάλλοντος και να µετατρέψουµε την
απλή συµπάθεια σε δυναµική συµµετοχή.
Με αυτό το τεύχος ολοκληρώνεται η
υποστήριξη που µας παρείχε η κοινοτική
πρωτοβουλία INTERREG.
Σας ευχαριστούµε όλους θερµά!

Υπουργείο
Οικονοµίας &
Οικονοµικών

Κοινοτική Πρωτοβουλία

Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης

Η έκδοση του περιοδικού συγχρηµατοδοτείται στα πλαίσια της Κοινοτικής
Πρωτοβουλίας INTERREG από το Ευρωπαϊκό Tαµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης κατά 75% και το Υπουργείο
Οικονοµίας και Οικονοµικών κατά 25%.

