www.litusgo.eu

LitusGo Εγρεηξίδην
Ελόηεηα 11
Γηαρείξηζε Υεξζαίνπ θαη
Θαιάζζηνπ Σνπίνπ

Τπεύζπλνο Έθδνζεο:
Isotech Ltd, Δξεπλεηέο – ύκβνπινη Πεξηβάιινληνο
www.isotech.com.cy

ν έξγν ππνζηεξίδεηαη από ηελ Επξσπατθή Επηηξνπή, κέζσ ηνπ
Οξνγξάκκαηνο Leonardo da Vinci, Multilateral Project for the
Development of Innovation 2009. Τν Εγρεηξίδην απηό δεζκεύεη κόλν
ηνλ ζπληάθηε ηνπ θαη ε Επηηξνπή δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ππεύζπλε
γηα νπνηαδήπνηε ρξήζε κπνξεί λα γίλεη ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ
πεξηέρνληαη ζε απηό.
ISBN set 978-9963-720-22-4
ISBN 978-9963-720-33-0

www.litusgo.eu

2

Δηζαγωγή ζην εθπαηδεπηηθό εγρεηξίδην ηνπ LitusGo

To εθπαηδεπηηθό
εθπαηδεπηηθνύ

εγρεηξίδην
παθέηνπ

έξγνπ LitusGo θαη

ην

ηζηνρώξν www.litusgo.eu.

ηνπ LitusGo απνηειεί

πνπ

αλαπηύρζεθε

νπνίν
ν

έξγν

έρεη

ζην

κέξνο

ηνπ

πιαίζην

ηνπ

αλαξηεζεί

LitusGo έρεη

σο

ζηνλ

ζηόρν

ηελ

εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ησλ
νπηθώλ Αξρώλ θαη ησλ ηνπηθώλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ ζηα ζέκαηα
πνπ αθνξνύλ ηελ Ξινθιεξσκέλε Δηαρείξηζε ηεο Οαξάθηηαο Ζώλεο
θαη ηνπο ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο, ζε ηνπηθό επίπεδν, ησλ επηπηώζεσλ
από ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. ν Εγρεηξίδην έρεη ζπνλδπισηή δνκή:
απνηειείηαη από 20 απηνηειείο ελόηεηεο πνπ κπνξνύλ λα δηαβαζηνύλ
είηε αλεμάξηεηα, είηε ζην ζύλνιό ηνπο (δίλνληαο ηελ νινθιεξσκέλε
πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο). ν εγρεηξίδην έρεη κεηαθξαζηεί ζηηο
ηέζζεξεηο γιώζζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο: Ειιεληθή, Αγγιηθή, Λαιηέδηθε
θαη νπξθηθή. Δηαηίζεηαη ζε ηξεηο κνξθέο: ζε κνξθή wiki ζηνλ
ηζηνρώξν ηνπ LitusGo, ζε dvd θαη ζηελ αλά ρείξαο έληππε κνξθή,
ζηελ νπνία ε θάζε ελόηεηα απνηειεί αλεμάξηεην βηβιηαξάθη θαη ηα 20
βηβιηαξάθηα-ελόηεηεο

ηνπ

θάζε

εγρεηξηδίνπ

πεξηιακβάλνληαη

ζε

ράξηηλε ζήθε.
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πγγξαθείο ηνπ Δγρεηξηδίνπ

To εθπαηδεπηηθό εγρεηξίδην ηνπ LitusGo αλαπηύρζεθε από ηελ νκάδα
εξγαζίαο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ηνπ LitusGo:
Γηα ηε ζπγγξαθή ησλ Ελνηήησλ 1, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18,
19 εξγάζηεθε ε επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ ζπληνληζηή ηνπ έξγνπ
ISOTECH Ltd. Ιύξηνη ζπγγξαθείο: Νέληα Θ. Κντδίδνπ, Ονιηηηθόο
Λεραληθόο/

Αθηνκεραληθόο

θαη

Ληράιεο

Θ.

Κντδίδεο,

Τεκηθόο

Λεραληθόο/ Λεραληθόο Οεξηβάιινληνο.
Γηα ηε ζπγγξαθή ησλ ελνηήησλ 3, 4, 5, 10, 11, 15, 20 εξγάζζεθε ε
επηζηεκνληθή νκάδα ηεο Ειιεληθήο Εηαηξείαο Οεξηβάιινληνο θαη
Ονιηηηζκνύ/

Οξόγξακκα

ΑΕΘΦΞΠΞ

ΑΘΓΑΘΞ.

Ιύξηνη

ζπγγξαθείο:

Γεσξγία Ιίθνπ, Γεσγξάθνο, Msc Οεξηβαιινληνιόγνο, Σπεύζπλε
Οξνγξάκκαηνο

ΑΕΘΦΞΠΞ

ΑΘΓΑΘΞ,

Αιέμαλδξνο

Λνπηαθηζήο,

Ξηθνλνκνιόγνο Msc Οεξηβαιινληνιόγνο, Κεσλίδαο Ξηθνλνκάθεο,
Δηεζλεηο θ Επξσπαηθεο Ρπνπδεο, ΛΑ International Development.
Γηα ηε ζπγγξαθή ηεο Ελόηεηαο 2 εξγάζηεθε ε επηζηεκνληθή νκάδα
ηνπ Ιέληξνπ Λειεηώλ θαη Έξεπλαο ΑΙΗ. Ιύξηνο Ρπγγξαθέαο:
Ιπξηαθή Δεκεηξίνπ, MSc European Studies. Η ΑΙΗ ήηαλ ππεύζπλε
γηα ηελ επηκέιεηα ησλ ελνηήησλ, κε ζπληνληζηή ηνλ Ισλζηαληίλν
Γεσξγηάδε (MSc ζηελ Ξινθιεξσκέλε Δηαρείξηζε Οαξαθηίσλ Ζσλώλ).
ν δεκηνπξγηθό ηεο έληππεο κνξθήο ζρεδηάζηεθε από ηελ Αλαζηαζία
Γεσξγίνπ, απόθνηην Ιαιώλ ερλώλ (MA Sustainable Design).
O Dr Alan Pickaver, εθ κέξνπο ηνπ εηαίξνπ EUCC, ήηαλ ν ππεύζπλνο
γηα ηνλ έιεγρν πνηόηεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ελνηήησλ.
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Οη Δηαίξνη ηνπ LitusGo:
ν

εηαηξηθό

ζρήκα

απνηειείηαη

από

εθπξνζώπνπο

ησλ

θπξηόηεξσλ

θνηλσληθώλ εηαίξσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο:
κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, Ρύκβνπινη, ΛΙΞ θαη νπηθέο Αξρέο.

Ρπληνληζηήο / Δηθαηνύρνο:
ISOTECH Ltd. Εξεπλεηέο / Ρύκβνπινη Οεξηβάιινληνο
www.isνtech.com.cy
Ιύπξνο:
Γήκνο Πάθνπ www.pafos.org.cy
ΑΘΣΖ Θέληξν Κειεηώλ θαη Έξεπλαο, www.akti.org.cy
Ειιάδα:
Ζ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ

ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Πεξηβάιινληνο

θαη

Πνιηηηζκνύ

www.ellet.gr / Πξόγξακκα ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΗΓΑΗΟ, www.egaio.gr
ONISIS - Αλάπηπμε δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ
www.onisis.gr
Λάιηα:
Ο Γήκνο ηνπ Kirkop www.kirkop.gov.mt
Ξιιαλδία:
Οξγαληζκόο EUCC – The Coastal & Marine Union www.eucc.net
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Δλόηεηα 11
Γηαρείξηζε Υεξζαίνπ θαη Θαιάζζηνπ Σνπίνπ

1|

Θεωξεηηθό ππόβαζξν

Η δηαδηθαζία επίβιεςεο ηνπ ζρεδηαζκνύ, ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο
δηαηήξεζεο κηαο εξγαζίαο γηα ην ηνπίν νλνκάδεηαη διαχείριζη
ηοπίου. Ρύκθσλα

κε

ηελ επξσπατθή

Ρύκβαζε

γηα

ην νπίν

(Ρπκβνύιην ηεο Επξώπεο, 2000), Άξζξν 1:
«Τοπίο

ζεκαίλεη

κηα

πεξηνρή,

όπσο

ηελ

αληηιακβάλνληαη

νη

άλζξσπνη, ησλ νπνίσλ ν ραξαθηήξαο είλαη απνηέιεζκα ηεο δξάζεο
θαη

αιιειεπίδξαζεο

θπζηθώλ

θαη/ή

αλζξώπηλσλ

παξαγόλησλ.....Διαχείριζη ηοπίου ζεκαίλεη δξάζε, όπσο λνείηαη
κέζα από ηελ έλλνηα ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο,

γηα λα δηαζθαιίζεη

ηελ ηαθηηθή ζπληήξεζε ελόο ηνπίνπ, έηζη ώζηε λα θαζνδεγεί θαη λα
ελαξκνλίδεη αιιαγέο πνπ επηθέξνπλ θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη
πεξηβαιινληηθέο δηαδηθαζίεο».
Φπζηθά ηνπία είλαη ηα ηνπία πνπ έρνπλ

αλαπηπρζεί ζύκθσλα κε

θπζηθνύο λόκνπο, ελώ πνιηηηζκηθά ηνπία είλαη εθείλα πνπ έρνπλ
αλαπηπρζεί κέζα από αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο θαη επηξξνέο
επάλσ ζηα πξώηα (όπσο κε παξαδνζηαθέο αγξνηηθέο κεζόδνπο, γηα
παξάδεηγκα).
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Φωηνγξαθία 1. “νπία ηδηαίηεξνπ θπζηθνύ θάιινπο ζηε Λεζόγεην” (PAP/RAC 2010).

Η δηαρείξηζε ηνπ ηνπίνπ βαζίδεηαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ εδάθνπο, αιιά
ε

δηαρείξηζε

ηνπ

παξάθηηνπ

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ

θαη

ηνπ

ζαιάζζηνπ) ηνπίνπ αλαθέξεηαη ζηε δηαρείξηζε ηόζν ησλ ρεξζαίσλ,
όζν θαη ησλ ζαιάζζησλ πεξηνρώλ.
Δπζηπρώο, παξ‟ όιεο ηεο κνλαδηθόηεηαο θαη αλαγλσξηζηκόηεηαο ησλ
κεζνγεηαθώλ

ηνπίσλ,

ε

δηαρείξηζε

ηνπο

δελ

είλαη

αθόκα

απνηειεζκαηηθή, κε ην καδηθό ηνπξηζκό λα έρεη ήδε νδεγήζεη ζηελ
ππνβάζκηζε θαη ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο ζηελ πιήξε θαηαζηξνθή
ηνπο.

Φωηνγξαθία 3: Έλα δηάζεκν παξάθηην ηνπίν: ν βξάρνο ηεο Αθξνδίηεο ζηελ Οάθν,
Ιύπξνο
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2|

ηόρνο

"Αλαγλσξίδεηαη όηη ην ηνπίν είλαη έλα ζεκαληηθό κέξνο ηεο πνηόηεηαο
δσήο γηα ηνπο αλζξώπνπο παληνύ: ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο θαη ηελ
ύπαηζξν, ζε ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο θαζώο θαη ζε πεξηνρέο πςειήο
πνηόηεηαο, ζε πεξηνρέο αλαγλσξηζκέλεο σο ηδηαίηεξνπ θάιινπο
θαζώο θαη θαζεκεξηλέο πεξηνρέο». (ibid)
ν

πξόγξακκα

LitusGo

πξνζπαζεί

λα

ζπκπιεξώζεη

απηό

ην

πιεξνθνξηαθό θαη επηκνξθσηηθό θελό γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ηνπίνπ
θαη λα παξέρεη, ζηα ηνπηθά όξγαλα ιήςεο απνθάζεσλ θαη ηηο νκάδεο
ελδηαθεξνκέλσλ, πξαθηηθέο θαη εθαξκόζηκεο πξνηάζεηο θαη ιύζεηο,
έηζη ώζηε λα είλαη δπλαηή ε αλάιεςε δξάζεο θαη ε ιήςε απνθάζεσλ
πνπ πξνσζνύλ ηε δηαρείξηζε ηνπ ηνπίνπ.
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3|

Πξνβιήκαηα

Ρύκθσλα κε ηελ Επξσπατθή Ρύκβαζε γηα ην νπίν (Φισξεληία
20.X.2000- πνπ κέρξη ηώξα έρεη ππνγξαθεί από 39 ρώξεο θαη έρεη
ήδε επηθπξσζεί από 33, όπσο ηζρύεη κέρξη ηηο

9/05/2011) «...ε

αλάπηπμε

δαζηθώλ,

θαη

ηερληθώλ

θαζώο

αγξνηηθώλ,
θαη

ηνπ

βηνκεραληθώλ

πεξηθεξεηαθνύ

εμνξπθηηθώλ

ζρεδηαζκνύ,

ηεο

πνιενδνκίαο, ησλ κεηαθνξώλ, ησλ ππνδνκώλ ηνπ ηνπξηζκνύ θαη ηεο
αλαςπρή θαη ζε πην γεληθό επίπεδν, νη κεηαβνιέο ζηελ παγθόζκηα
νηθνλνκία επηηαρύλνπλ πνιιέο θνξέο ηε κεηακόξθσζε ησλ ηνπίσλ.»
Η βιάβε πνπ έρεη ήδε γίλεη είλαη ηόζν ζνβαξή, πνπ ν ραξαθηήξαο
ηνπ ηνπίνπ κεηαβάιιεηαη εληειώο.
Ρην ζρεδηαζκό ηνπ ηνπίνπ, ε εππάζεηα αλαθέξεηαη σο “ε πηζαλή
αξλεηηθή επίδξαζε ησλ ζρεδηαζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο αμίεο ηνπ
αλζξσπνγελνύο θαη θπζηθνύ πεξηβάιινληνο.” (Steiniz, 1967 όπσο
αλαθέξεηαη ζηνπο Golobic θαη Beskvar Zaucer, 2010).
Ρίγνπξα θάπνηα ηνπία είλαη πην επαίζζεηα από θάπνηα άιια θαη
παξόιν πνπ είλαη δύζθνιν λα μερσξίζνπκε ηελ αηηία πνπ έλαο
αξηζκόο κεηαβιεηώλ επηδξά ζηηο δηάθνξεο ηνπνζεζίεο, είλαη πηζαλό
λα αλαγλσξίζνπκε δπν θύξηεο πεγέο (αηηίεο) νπηηθήο εππάζεηαο ζηα
ηνπία:
1. Αλζξώπηλεο παξεκβάζεηο θαη
2. Οεξηβαιινληηθέο αηηίεο:

ηόζν εμσηεξηθέο (θσο, θαηξόο, επνρή

ηνπ ρξόλνπ) όζν θαη εζσηεξηθέο (θιίζε, έδαθνο, βιάζηεζε)
(Ταηδεζηάζε & Θζπηθνύδε, 1995).
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Δηαρείξηζε ζαιάζζηνπ θαη παξάθηηνπ ηνπίνπ
ν κήθνο ηεο κεζνγεηαθήο αθηνγξακκήο θηάλεη πεξίπνπ ηα 46,000
km, θαη ηεο λεζησηηθήο πεξίπνπ ηα 19,000 km (SOED, 2009).
Δπζηπρώο, ιόγσ ηεο γξακκηθήο θύζεο ηεο παξάθηηαο αζηηθνπνίεζεο
πνπ ιακβάλεη ρώξα (σο επί ην πιείζηνλ αζρεδίαζηα), πεξίπνπ ην
40% ηνπ ζπλνιηθνύ κήθνπο ηεο παξάθηηαο πεξηνρήο είλαη ήδε
θαηεηιεκκέλν (PAP/RAC, 2010:6). Ξξηζκέλνη από ηνπο θπξηόηεξνπο
ιόγνπο πίζσ από ηελ ππνβάζκηζε ησλ κεζνγεηαθώλ παξάθηησλ
ηνπίσλ

–

πνπ

έρνπλ

πξνθιεζεί

θπξίσο

από

αλζξώπηλεο

δξαζηεξηόηεηεο είλαη:
α) Η αλεμέιεγθηε αζηηθνπνίεζε ησλ παξάθηησλ δσλώλ, β) ε
απμαλόκελε αλάπηπμε εγθαηαζηάζεσλ (ζπλήζσο ζε πιήξε αληίζεζε
κε ηελ παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή) θαη καδηθνύ ηνπξηζκνύ ζηηο
ζηελέο παξάθηηεο δώλεο, γ) ε άλαξρε δόκεζε θαηνηθηώλ ζηελ
παξάθηηα δώλε, δ) ε κεγέζπλζε ηεο εληαηηθήο βηνκεραλίαο θαη ησλ
ζαιάζζησλ

κεηαθνξώλ

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ

ηελ

θαηαζθεπή

ιηκαληώλ θαη καξίλσλ), ε) ε ππνβάζκηζε ησλ αγξνηηθώλ πεξηνρώλ,
εμαηηίαο

ηεο

εγθαηάιεηςεο

ησλ

παξαδνζηαθώλ

θαιιηεξγεηηθώλ

ηερληθώλ, ζη) ε δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο θαη νη επηδξάζεηο ηεο
εξεκνπνίεζεο δ) νη νινέλα πην ζπρλέο δαζηθέο ππξθαγηέο θαη ε
ξύπαλζε. Είλαη, επίζεο, εληππσζηαθό όηη ηα δεκόζηα απόβιεηα
ζπλεηζθέξνπλ σο 80% ηεο ζαιάζζηαο ξύπαλζεο ηεο Λεζνγείνπ!
(PAP/RAC, 2010:13).
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α απνηειέζκαηα είλαη εμίζνπ ζνβαξά θαη πεξηιακβάλνπλ:
α) ηε κείσζε θαη ππνβάζκηζε ησλ θπζηθώλ ελδηαηηεκάησλ ή
πνιηηηζκηθά ζεκαληηθώλ πεξηνρώλ, β) ηελ πεξηνξηζκέλε πξόζβαζε
ζηηο αθηέο, γ) ηνλ κόληκν αλαζρεκαηηζκό ησλ αθηώλ, δ) ηε κείσζε
ηεο γνληκόηεηαο ηνπ εδάθνπο θαη ηνπ ζαιάζζηνπ πινύηνπ, ε) ηελ
απμεκέλε

ξύπαλζε

θαη

εμαζιίσζε

ηεο

ζάιαζζαο,

ζη)

ηεο

ππεξβνιηθήο θαηαλάισζεο λεξνύ ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ ήδε
πξόβιεκα

αλεπάξθεηαο.

Γεληθά,

ππάξρεη

κηα

καδηθή

κεηαβνιή

ηαπηόηεηαο ηνπ κεζνγεηαθνύ παξάθηηνπ θαη ρεξζαίνπ ηνπίνπ.

Φωηνγξαθία 4. Φνιέγαλδξνο, (θσηό: Ηιίαο Μόθαο)
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Πώο αληηκεηωπίδνπκε ην πξόβιεκα

α κέηξα πνπ παξαηίζεληαη παξαθάησ είλαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 5
θαη 6 Ρύκβαζεο ηνπ νπίνπ ηνπ Ρπκβνπιίνπ ηεο Επξώπεο, ζρεηηθά κε
ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ παξάθηηνπ θαη ρεξζαίνπ
ηνπίνπ.
Άξζξν 5 – Γεληθά κέηξα:
Ιάζε εηαίξνο αλαιακβάλεη:
1. "ηε λνκηθή αλαγλώξηζε ησλ ηνπίσλ,

σο ελόο νπζηαζηηθνύ

ζπζηαηηθνύ ηνπ πεξίγπξνπ ησλ αλζξώπσλ, κηα έθθξαζε ηεο
πνηθηιίαο

ηεο

θνηλόρξεζηεο

πνιηηηζκηθήο

θαη

θπζηθήο

θιεξνλνκηάο θαη έλα ζεκέιην ηεο ηαπηόηεηαο ηνπο"
2. "λα θαζηεξώζεη

θαη εθαξκόζεη πνιηηηθέο ηνπίνπ, κε ζηόρν ηελ

πξνζηαζία, δηαρείξηζε θαη ζρεδηαζκό ηνπ ηνπίνπ κέζα από ηελ
πηνζέηεζε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ όπσο θαζνξίδνληαη ζην άξζξν
6"
3. "λα θαζηεξώζεη δηαδηθαζίεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ γεληθνύ
θνηλνύ, ησλ ηνπηθώλ θαη πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ

θαη άιισλ

κεξώλ πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηνλ νξηζκό θαη ηελ εθαξκνγή ησλ
πνιηηηθώλ γηα ην ηνπίν πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξαπάλσ
παξάγξαθν β"
4. "λα ελζσκαηώζεη ην ηνπίν ζηηο πεξηθεξεηαθέο θαη πνιενδνκηθέο
πνιηηηθέο θαη ζηηο πνιηηηζκηθέο, πεξηβαιινληηθέο, αγξνηηθέο,
θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο, θαζώο θαη ζε νπνηεζδήπνηε
άιιεο πνιηηηθέο κε πηζαλή έκκεζε ή άκεζε επίδξαζε ζην ηνπίν"
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Άξζξν 6 – Ρπγθεθξηκέλα κέηξα:
1. Επαηζζεηνπνίεζε
2. Επηκόξθσζε θαη εθπαίδεπζε
3. Αλαγλώξηζε θαη εθηίκεζε
4. Σηόρνη πνηόηεηαο ηνπίνπ
5. Εθαξκνγή
«Γηα λα ηεζνύλ ζε ηζρύ νη πνιηηηθέο γηα ην ηνπίν, θάζε εηαίξνο
αλαιακβάλεη λα εηζάγεη όξγαλα πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ πξνζηαζία,
δηαρείξηζε θαη/ή ην ζρεδηαζκό ηνπ ηνπίνπ».
Λέξνο ηεο αλαγλώξηζεο θαη εθηίκεζεο ηεο εππάζεηαο ηνπ ηνπίνπ είλαη
δηάθνξεο

δηαδηθαζίεο

πνπ

έρνπλ

ελζσκαησζεί

ζην

ζύγρξνλν

ζρεδηαζκό ηνπ ηνπίνπ όπσο: α) εθηίκεζε αεηθνξίαο, β) κειέηεο
πεξηβαιινληηθώλ

επηπηώζεσλ

θαη

ηε

γ)

ζπγθξηηηθή

εθηίκεζε

ελαιιαθηηθώλ επηινγώλ. Η ηδέα είλαη λα εθηηκεζεί ν βαζκόο ζηνλ
νπνίν έλα ζύζηεκα είλαη πηζαλό λα ππνζηεί δεκηά εμαηηίαο θάπνησλ
απεηιώλ θαη λα παξέρεη αμηόπηζηε πιεξνθόξεζε από εηδηθνύο γηα
εθπόλεζε πνιηηηθήο θαη ιήςε απνθάζεσλ (Golobic θαη Beskvar
Zaucer, 2010: 17)
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Επηπξόζζεηα

από

όιεο

ηηο

παξαπάλσ

δξάζεηο,

είλαη

δσηηθήο

ζεκαζίαο, νη νπηθέο Αξρέο, λα πξνβνύλ άκεζα:
 ζηνλ θαζνξηζκό ησλ ζεκαληηθώλ ηνπίσλ ζηηο πεξηνρέο ηνπο
 ζηνλ θαζνξηζκό ησλ ηνπίσλ πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν
 ζηελ πξνζπάζεηα αλαγλώξηζεο ησλ ζεκαληηθώλ ηνπίσλ πνπ
έρνπλ ραζεί / θαηαζηξαθεί εμαηηίαο αλζξώπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ
 ζηελ νξηζηηθνπνίεζε απηήο ηεο ιίζηαο θαη ηελ εθπόλεζε άκεζσλ
ηξόπσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο, ην θσηηζκό ηνπο, ηε δηαηήξεζε
ηεο θαζαξηόηεηαο ηνπο, ηελ απαγόξεπζε θάζε θαηαζθεπήο ζε
απηά θηι.
 ζηελ πξνώζεζε ηεο εκπινθήο ησλ νκάδσλ ελδηαθεξνκέλσλ,
κέζα από ζηνρεπκέλεο επηκνξθώζεηο (όπσο αλαθέξνληαη ζηηο
πξνηάζεηο

ηεο

ζπγθεθξηκέλεο

Ρύκβαζεο
εθδειώζεηο

γηα

ην

νπίν)

ζπκκεηνρηθήο

θαη

κέζα

από

επαηζζεηνπνίεζεο.

Οαξάδεηγκα, κε ηελ νξγάλσζε θσηνγξαθηθώλ δηαγσληζκώλ πνπ
ζα

δεηείηαη

από

θσηνγξαθίζνπλ

ηνπο
ηα

ληόπηνπο

ηνπία

πνπ

λα

ζπκκεηέρνπλ

ζεσξνύλ

θαη

λα

ζεκαληηθά.

Η

δξαζηεξηόηεηα απηή ζα παξέρεη ζεκαληηθή πιεξνθνξία θαη ζα
ελζαξξύλεη ηε ζπκκεηνρή ησλ νκάδσλ ελδηαθεξνκέλσλ.
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Φωηνγξαθία 5: Ταξαθηεξηζηηθή κεζνγεηαθή μεξνιηζηά ζηε Λάιηα. Ταξαθηεξηζηηθό
πξνζηαηεπόκελνπ ηνπίνπ.

Αθόκα έλαο πην άκεζνο ηξόπνο αληηκεηώπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη
όληαο θηιηθόηεξνη πξνο ην πεξηβάιινλ κέζα από ηελ πηνζέηεζε
πξαθηηθώλ "πξάζηλνπ ηνπίνπ" πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ ζρεδηαζκό ηνπ κε
θίιν-πεξηβαιινληηθέο θαη αεηθόξεο πξαθηηθέο. Γηα παξάδεηγκα, νη
θεπνπξνί κπνξνύλ λα εθαξκόζνπλ ηέηνηνπ είδνπο πξαθηηθέο ζηνπο
θήπνπο, αθνινπζώληαο απιά, αιιά πνιύ ζεκαληηθά βήκαηα, όπσο
απηά πνπ πξνηείλεη ε EPA (European Environment Agency) ζε έλα
πξόζθαην ζρεηηθό θπιιάδην (2006):
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 κε ηελ νηθνδόκεζε θαη δηαηήξεζε ελόο πγηνύο εδάθνπο (έμππλε
ρξήζε ηνπ θνκπνζηνπνηεηή, βιέπε ηελ ελόηεηα ηνπ LitusGo
“δηαρείξηζε απνβιήησλ”)
 θάλνληαο ηε θύηεπζε

κηα δηαδηθαζία

«πξνζαξκνζκέλε ζηελ

ηνπνζεζία»
 πνηίδνληαο έμππλα
 πηνζεηώληαο κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ
παξαζίησλ
 θξνληίδνληαο ην γθαδόλ κε θπζηθό ηξόπν.
Η πξνζηαζία ηνπ ηνπίνπ είλαη πνιύ ζεκαληηθή, γηα ηελ αηζζεηηθή ησλ
παξάθηησλ πεξηνρώλ, γηα ηνλ ίδην ηνλ πνιηηηζκό θαη ηελ πνηόηεηα
δσήο.
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