www.litusgo.eu

LitusGo Εγρεηξίδην
Ελόηεηα 7
Γηαρείξηζε Οηθνζπζηεκάηωλ
(ρεξζαία θαη παξάθηηα
νηθνζπζηήκαηα)

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. Το Εγτειρίδιο ασηό δεζμεύει μόνο
ηον ζσνηάκηη ηοσ και η Επιηροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί σπεύθσνη
για οποιαδήποηε τρήζη μπορεί να γίνει ζηις πληροθορίες ποσ
περιέτονηαι ζε ασηό.
ISBN set 978-9963-720-22-4
ISBN 978-9963-720-30-9

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
ΑΚΣΗ Κέληξν Μειεηώλ θαη Έξεπλαο, www.akti.org.cy
Ειιάδα:
Η

ΔΛΛΗΝΙΚΗ

ΔΣΑΙΡΔΙΑ

Πεξηβάιινληνο

θαη

Πνιηηηζκνύ

www.ellet.gr / Πξόγξακκα ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΙΓΑΙΟ, 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 7
Γηαρείξηζε Οηθνζπζηεκάηωλ (ρεξζαία θαη παξάθηηα
νηθνζπζηήκαηα)

1|

Η

Θεωξεηηθό ππόβαζξν

επεκεξία

ηνπ

αλζξώπνπ

εμαξηάηαη

από

ηελ

πγεία

ησλ

νηθνζπζηεκάησλ. Ωο νηθνζύζηεκα νξίδεηαη έλα δπλακηθό ζύκπιεγκα
θπηώλ, δώσλ, κηθξννξγαληζκώλ θαη πεξηβάιινληνο ρώξνπ, ηνπ
νπνίνπ νη άλζξσπνη απνηεινύλ αλαπόζπαζην θνκκάηη.
Η επηηξνπή ηνπ Δηεζλνπο Ξξγαληζκνύ γηα ηε Δηαηήξεζε ηεο Φύζεο
(IUCN, International Union for Conservation of Nature) πνπ
αζρνιείηαη κε ηε Δηαρείξηζε ησλ Ξηθνζπζηεκάησλ (IUCN-CEM) νξίδεη
ηε

δηαρείξηζε

αληηκεησπίδεη

ηνπ
κε

νηθνζπζηήκαηνο
νινθιεξσκέλε

σο

κειέηε

"κηα
θαη

δηαδηθαζία

πνπ

αλάιπζε

ηνπο

νηθνινγηθνύο, θνηλσληθό-νηθνλνκηθνύο θαη ζεζκηθνύο παξάγνληεο
κηαο πεξηνρήο θαη πξνρσξάεη ζε δξάζε πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί
θαη

λα

εληζρπζεί

ε

πνηόηεηα

ηνπ

νηθνζπζηήκαηνο

ώζηε

λα

αληαπνθξηζεί ζηηο ηξέρνπζεο θαη κειινληηθέο αλάγθεο." Ιεληξηθόο
ζηόρνο

ηεο

δηαρείξηζεο

ηνπ

νηθνζπζηήκαηνο

είλαη

ε

βηώζηκε,

απνηειεζκαηηθή θαη δίθαηε ρξήζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ. Η δηαρείξηζε
ηνπ νηθνζπζηήκαηνο αλαγλσξίδεη όηη ε δηαζύλδεζε ησλ νηθνινγηθώλ,
θνηλσληθό-πνιηηηζηηθώλ, νηθνλνκηθώλ θαη ζεζκηθώλ ζπζηεκάησλ είλαη
ζεκειηώδεο γηα ηελ θαηαλόεζε ησλ παξαγόλησλ πνπ επεξεάδνπλ
ηνπο πεξηβαιινληηθνύο ζηόρνπο. Είλαη κηα ζθαηξηθή, δηεπηζηεκνληθή
θαη νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε, ε νπνία απαηηεί κηα νπζηαζηηθή
κεηαβνιή ζηνλ ηξόπν πνπ αληηιακβαλόκαζηε θαη πξνζεγγίδνπκε ηελ
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δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ηόζν ηνπ θπζηθνύ όζν θαη ηνπ
αλζξσπνπνίεηνπ [6].
ηόρνη δηαρείξηζεο νηθνζπζηεκάηωλ
Γηα λα πεηύρεη ε εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ ηεο δηαρείξηζεο ησλ
νηθνζπζηεκάησλ, πξέπεη λα ηεζνύλ από ηελ αξρή ζαθείο ζηόρνη. Ρην
πιαίζην ηνπ γεληθόηεξνπ ζηόρνπ ηεο δηαηήξεζεο ηεο νηθνινγηθήο
αθεξαηόηεηαο, νη πην θάησ πέληε ζπγθεθξηκέλνη ζηόρνη ζπλαληνύληαη
πην ζπρλά [4]:
 Δηαηήξεζε βηώζηκσλ πιεζπζκώλ όισλ ησλ ελδεκηθώλ εηδώλ ζε
θάζε πεξηνρή
 Ρε θάζε πξνζηαηεπόκελε πεξηνρή λα ππάξρεη αληηπξνζώπεπζε
όισλ ησλ ελδεκηθώλ νηθνζπζηεκάησλ
 Μα δηαηεξεζνύλ νη δηαδηθαζίεο ηεο εμέιημεο (π.ρ. νη πδξνινγηθέο
δηαδηθαζίεο, ν θύθινο ηνπ αδώηνπ θιπ)
 Μα

γίλεηηα

δηαηεξεζεί

δηαρείξηζε ζε
ε

δπλακηθή

ρξνληθά

ηεο

πιαίζηα αξθεηά

εμέιημεο

ησλ

εηδώλ

γηα
θαη

λα
ησλ

νηθνζπζηεκάησλ.
 Μα

εληάζζεηαη

αλζξώπηλεο

ήπηα

ρξήζεηο,

ε

αλζξώπηλε

εληόο

ησλ

δξαζηεξηόηεηα

νξίσλ

πνπ

θαη

νη

πξνβιέπεη

ε

δηαρείξηζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ ηεο θάζε πεξηνρήο
Γηα λα πεηύρεη ε δηαρείξηζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ, πξέπεη λα
ελαξκνληζηνύλ ν λένο ζηόρνο ηεο πξνζηαζίαο ηεο νηθνινγηθήο
αθεξαηόηεηαο, κε ην παιηό πξόηππν ηεο παξνρήο αγαζώλ θαη
ππεξεζηώλ γηα ηνπο αλζξώπνπο.
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ηόρνο

Η αλζξώπηλε επεκεξία, ε αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ θαη νη βηώζηκνη
πόξνη ζπλδένληαη ζηελά κε ηελ κειινληηθή πγεία ηνπ πνηθηιόκνξθνπ
νηθνζπζηήκαηνο καο. Η δηαρείξηζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο απαηηεί ηελ
θαηαλόεζε

ησλ

ιεηηνπξγηώλ

ησλ

νηθνζπζηεκάησλ.

Επηπιένλ,

αλαγλσξίδεη όηη ηα νηθνζπζηήκαηα παξέρνπλ πνηθηιία αγαζώλ θαη
ππεξεζηώλ νη νπνίεο απνηηκώληαη άκεζα ή έκκεζα από ηελ θνηλσλία
κε όξνπο νηθνινγηθνύο, νηθνλνκηθνύο θαη θνηλσληθν-πνιηηηζηηθνύο.

Δηθόλα 1. Αλαπαξάζηαζε ηνπ ελλνηνινγηθνύ πιαηζίνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο
νηθνζπζηήκαηνο [7].

Οαξόια απηά νη άλζξσπνη εμαθνινπζνύλ λα γλσξίδνπλ πνιύ ιίγα γηα
ηε δηαρείξηζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ (ρεξζαίσλ θαη παξάθηησλ), θαη
ππάξρεη έλα θελό ζηελ πιεξνθόξεζε, ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ
αλάπηπμε

δεμηνηήησλ

γηα

ηε

δηαρείξηζε

ησλ

νηθνζπζηεκάησλ,

ηδηαίηεξα ζηε Λεζόγεην ζε ηνπηθό επίπεδν. ν έξγν LitusGo πινπνηεί
κηα πξνζπάζεηα γηα θαιύηεξε

ππνζηήξημε ησλ ηνπηθώλ αξρώλ θαη

ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ κε ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ηελ
θαηάξηηζε, κε ζηόρν ηελ βηώζηκε δηαρείξηζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ.
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Πξνβιήκαηα

Ρε νιόθιεξν ηνλ θόζκν ηα νηθνζπζηεκάησλ όιν θαη πεξηζζόηεξν
πθίζηαληαη αλζξσπνγελείο επεκβάζεηο, όπσο [1]:
 Σπεξεθκεηάιιεπζε ησλ δαζώλ,
 Απνςίισζε ησλ εδαθώλ από ηα δάζε γηα λα απνδνζνύλ ζε
γεσξγηθέο ρξήζεηο
 αλάπηπμε ησλ ππνδνκώλ
 θαύζε νξπθηώλ θαπζίκσλ θαη θαύζε βηνκάδαο
 απώιεηα ηεο βηνινγηθήο πνηθηινκνξθίαο,
 ππνβάζκηζε ηνπ εδάθνπο,
 θαθή πνηόηεηα ησλ πδάησλ,
 θαη αύμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο αεξίσλ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ
ζεξκνθεπίνπ.
Ρπρλά, απηέο νη επεκβάζεηο έρνπλ ζνβαξέο επηπηώζεηο ζηελ πγεία θαη
ηελ επεκεξία ηνπ αλζξώπνπ, θαζώο θαη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε.
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Πώο αληηκεηωπίδνπκε ην πξόβιεκα

Εδώ παξνπζηάδνληαη νξηζκέλεο πξαθηηθέο θαη εθαξκόζηκεο ιύζεηο
ζρεηηθά κε ην πώο κηα ηνπηθή αξρή κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηα ηνπηθά
νηθνζπζηήκαηα:
 Εηζαγσγή
απνζθνπνύλ

εθπαηδεπηηθώλ
ζηε

πξνγξακκάησλ

δεκηνπξγία

θαη

ηε

θαηάξηηζεο

πνπ

δηαηήξεζε

ηεο

επαηζζεηνπνίεζεο κεηαμύ ησλ ηνπηθώλ αξρώλ πνπ ιακβάλνπλ
απνθάζεηο θαη ησλ ηνπηθώλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ (π.ρ. ηεο
θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ (ΛΙΞ) θιπ) θαζώο θαη αλάπηπμε ησλ
δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ κεηαμύ ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ δήκνπ
θαη ησλ ηνπηθώλ ΛΙΞ
 Επαηζζεηνπνίεζεο κε δηνξγάλσζε εθδειώζεσλ/δξαζηεξηνηήησλ
 Ξη δήκνη κπνξνύλ λα δηνξγαλώζνπλ επηζθέςεηο ζην πεδίν, ζε
δηάθνξεο πεξηνρέο κε ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ εζεινληηθή εξγαζία
ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, θαη λα πινπνηήζνπλ εύθνιεο θαη
πξαθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο γηα ηελ ελίζρπζε θαη ηελ αλαβάζκηζε
ησλ ηνπηθώλ νηθνζπζηεκάησλ (ζην θείκελν πνπ αθνινπζεί
παξνπζηάδνληαη θάπνηεο εηζεγήζεηο).
 Ξξγάλσζε εκεξίδσλ
 Ξξγάλσζε εθζηξαηεηώλ επαηζζεηνπνίεζεο ζηα ζρνιεία, πνπ λα
ππνζηεξίδνληαη από ηνπηθνύο ΛΙΞ
 Ρπλαληήζεηο ησλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ θαη αλνηρηέο ζπδεηήζεηο
γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηα ηνπηθά νηθνζπζηήκαηα
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 Σπνζηήξημε, ηεο ζπκπεξίιεςεο ησλ πεξηνρώλ ζε έλα δίθηπν
πξνζηαζίαο, όπσο γηα παξάδεηγκα ην δίθηπν NATURA 2000. Ξη
θαλνληζκνί γηα ηελ πξνζηαζία κηαο πεξηνρήο ζπλήζσο βαζίδνληαη
ζε κηα νηθνζπζηεκηθή πξνζέγγηζε θαη ζπλδπάδνπλ ειεγρόκελε
αλάπηπμε θαη πξνζηαζία.
 Μα εληζρπζεί ν έιεγρνο ή νη απαγνξεύζεηο αιηείαο, θπλεγηνύ,
ιαηόκεζεο, πινηνκίαο θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ νδεγνύλ
ζηελ ππνβάζκηζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ.
 Σπνζηήξημε θαη πξνώζεζε ηεο θαηαζθεπήο έξγσλ ππνδνκήο πνπ
ππνζηεξίδνπλ ηα νηθνζπζηήκαηα. Οαξαδείγκαηα:
 Ιαηαζθεπή ηερλεηνύ πθάινπ εληόο ησλ αζηηθώλ παξάθηησλ
πδάησλ. Ξη ηερλεηνί ύθαινη εληζρύνπλ ηε βηνπνηθηιόηεηα ησλ
παξάθηησλ

δσλώλ.

Οαξέρνπλ

δηαζπλδεδεκέλνπο

ρώξνπο

δηαβίσζεο γηα ηα ζαιάζζηα είδε. Οαξέρνπλ ζθιεξέο επηθάλεηεο
γηα ηελ αλάπηπμε/ πξνζθόιιεζε θπθώλ θαη αζπόλδπισλ όπσο
αξζξόπνδα (barnacles) θαη ζηξείδηα. Οξέπεη λα δίλεηαη πξνζνρή
ζηελ απνθπγή ησλ πεξηνρώλ κε ιεηκώλεο Ονζεηδσλίαο θαη λα
ελζαξξύλεηαη

ε

ζπκκεηνρή

ηνπ

θνηλνύ

ζηελ

θαηαζθεπή

ηερλεηώλ πθάισλ [8].
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Δηθόλα 2. Ληθξόο ηερλεηόο ύθαινο [8].

 Ιαηαζθεπή ηερλεηώλ θσιηώλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πηελώλ,
ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο ζλεζηκόηεηαο θαη ηελ πξνώζεζε ηεο
αλάπηπμεο θαη ηεο δηαηήξεζεο ησλ απνζεκάησλ.
-Οαξνπζηάδνληαη κεξηθά βήκαηα πώο λα θαηαζθεπαζηεί κηα
ηερλεηή θσιηά [9]:
-Ιάλνπκε κηα ηξύπα ζηε κία πιεπξά ελόο μύιηλνπ θνπηηνύ ηόζν
κεγάιε όζν ην πηελό πνπ ζέινπκε λα πξνζειθύζνπκε
-Αλαξηνύκε ην πιαίζην ζε έλαλ πάζζαιν ύςνπο 2-3 κέηξσλ
(εηθόλα 3).
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Δηθόλα 3. ερλεηή θσιηά πηελώλ [9 θαη 10].

-έινο ην θνπηί είλαη έηνηκν λα πξνζειθύζεη ηα πηελά ηεο πεξηνρήο
θαη λα ηνπο παξέρεη λέα θσιηά.
 Λπνξνύλ λα

ηνπνζεηεζνύλ

ηαΐζηξεο θαη

πνηίζηξεο δώσλ

ηδηαίηεξα ζε πεξηνρέο όπνπ ηα δώα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη
ησλ πηελώλ) έρνπλ πξνβιήκαηα κε ην λεξό θαη ηελ ηξνθή.

Δηθόλα 4. αΐζηξεο θαη πνηίζηξεο δώσλ [11θαη 12].

 Ιαηαζθεπή παξαηεξεηεξίσλ πνπιηώλ. Είλαη κηα δξαζηεξηόηεηα
πνπ ππνζηεξίδεη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηώλ.
 νπνζέηεζε δηαδξαζηηθώλ θαη ελεκεξσηηθώλ πηλάθσλ γηα ηε
ρισξίδα θαη ηελ παλίδα ηεο πεξηνρήο κε πεξηβαιινληηθέο
ζπκβνπιέο γηα ηνπο επηζθέπηεο.
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Δηθόλα 5. Οηλαθίδεο πιεξνθνξηώλ [13].

Βηβιηνγξαθία / Υξήζηκεο Πιεξνθνξίεο:
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Default.aspx
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http://www.unep.org/pdf/brochures/EcosystemManagement.pdf

3.

http://en.wikipedia.org/wiki/Ecosystem_management

4.

http://www.unep.org/ecosystemmanagement/Introduction/tabid/293/
Default.aspx

5.

http://www.instructables.com/id/Build-an-Artificial-Reef/

6.

http://www.bird-house-bath.com/d/Fly-Through-Feeder-Large.html,
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