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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
Σν

έξγν

έρεη

ζην

κέξνο

ηνπ

πιαίζην

ηνπ

αλαξηεζεί

LitusGo έρεη

σο

ζηνλ

ζηόρν

ηελ

εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ησλ
Σνπηθώλ Αξρώλ θαη ησλ ηνπηθώλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ ζηα ζέκαηα
πνπ αθνξνύλ ηελ Οινθιεξσκέλε Δηαρείξηζε ηεο Παξάθηηαο Ζώλεο
θαη ηνπο ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο, ζε ηνπηθό επίπεδν, ησλ επηπηώζεσλ
από ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Σν 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). Σν εγρεηξίδην έρεη κεηαθξαζηεί ζηηο
ηέζζεξεηο γιώζζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο: Ειιεληθή, Αγγιηθή, Λαιηέδηθε
θαη Σνπξθηθή. 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: Ξέληα Θ. Κντδίδνπ, Πνιηηηθόο
Λεραληθόο/

Αθηνκεραληθόο

θαη

Ληράιεο

Θ.

Κντδίδεο,

Υεκηθόο

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

Πξόγξακκα

ΑΕΘΦΟΡΟ

ΑΘΓΑΘΟ.

Ιύξηνη

ζπγγξαθείο:

Γεσξγία Ιίθνπ, Γεσγξάθνο, Msc Πεξηβαιινληνιόγνο, Τπεύζπλε
Πξνγξάκκαηνο

ΑΕΘΦΟΡΟ

ΑΘΓΑΘΟ,

Αιέμαλδξνο

Λνπηαθηζήο,

Οηθνλνκνιόγνο Msc Πεξηβαιινληνιόγνο, Κεσλίδαο Οηθνλνκάθεο,
Δηεζλεηο θ Επξσπαηθεο πνπδεο, ΛΑ International Development.
Γηα ηε ζπγγξαθή ηεο Ελόηεηαο 2 εξγάζηεθε ε επηζηεκνληθή νκάδα
ηνπ Ιέληξνπ Λειεηώλ θαη Έξεπλαο ΑΙΣΗ. Ιύξηνο πγγξαθέαο:
Ιπξηαθή Δεκεηξίνπ, MSc European Studies. Η ΑΙΣΗ ήηαλ ππεύζπλε
γηα ηελ επηκέιεηα ησλ ελνηήησλ, κε ζπληνληζηή ηνλ Ισλζηαληίλν
Γεσξγηάδε (MSc ζηελ Οινθιεξσκέλε Δηαρείξηζε Παξαθηίσλ Ζσλώλ).
Σν δεκηνπξγηθό ηεο έληππεο κνξθήο ζρεδηάζηεθε από ηελ Αλαζηαζία
Γεσξγίνπ, απόθνηην Ιαιώλ Σερλώλ (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:
Σν

εηαηξηθό

ζρήκα

απνηειείηαη

από

εθπξνζώπνπο

ησλ

θπξηόηεξσλ

θνηλσληθώλ εηαίξσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο:
κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, ύκβνπινη, ΛΙΟ θαη Σνπηθέο Αξρέο.

πληνληζηήο / Δηθαηνύρνο:
ISOTECH Ltd. Εξεπλεηέο / ύκβνπινη Πεξηβάιινληνο
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
Οιιαλδία:
Οξγαληζκόο EUCC – The Coastal & Marine Union www.eucc.net
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Δλόηεηα 18
Δξεκνπνίεζε

1|

Θεωξεηηθό ππόβαζξν

Κέγεηαη όηη "ηα δάζε δεκηνπξγήζεθαλ πξηλ από ηνλ άλζξσπν θαη
αθνινύζεζε ε έξεκνο". Η απεξήκσζε γίλεηαη όιν θαη κεγαιύηεξν
πξόβιεκα θαζώο όιν θαη πεξηζζόηεξε επηθάλεηα ηεο γεο έρεη
κεηαηξαπεί ζε έξεκν θαη ε γνληκόηεηα ηνπ εδάθνπο κεηώλεηαη κέρξη
λα ραζεί εληειώο ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο. Η έξεκεο πεξηνρέο πνπ
δεκηνπξγνύληαη δελ είλαη θαηά αλάγθε δεζηέο θαη μεξέο ακκώδεηο
πεξηνρέο. Είλαη νπνηεζδήπνηε πεξηνρέο όπνπ ην έδαθνο έρεη ππνζηεί
θαθνκεηαρείξηζε από ηνπο αλζξώπνπο θαη γίλεηαη αθαηάιιειν γηα
νπνηαδήπνηε

θαιιηέξγεηα.

Οη

αλζξώπηλεο

δξαζηεξηόηεηεο

όπσο

πινηνκία ησλ δαζώλ, ε ππέξκεηξε θαιιηέξγεηα ηνπ εδάθνπο θαη ε
ππεξβόζθεζε κπνξεί λα ζπκβάιινπλ ζηελ εκθάληζε απεξήκσζεο ζε
κηα πεξηνρή [1].
Η πεξηνρή ηεο Λεζνγείνπ, εηδηθόηεξα, έρεη ππνθέξεη από ηνλ
εύζξαπζην ραξαθηήξα ησλ νηθνζπζηεκάησλ, θαη πην ζπγθεθξηκέλα,
ησλ

παξάθηησλ

πεξηνρώλ,

όπνπ

θαηνηθεί

ε

πιεηνςεθία

ηνπ

πιεζπζκνύ [2]. ηελ Επξώπε, ε απεξήκσζε έρεη εμαπισζεί ζηηο
κεζνγεηαθέο

εκηάλπδξεο

θαη

μεξέο

πεξηθέξεηεο.

Σν

θαηλόκελν

εκθαλίδεηαη πην έληνλν ζηα λόηηα θαη ηα αλαηνιηθά ηκήκαηα ηεο
Θβεξηθήο ρεξζνλήζνπ, ζε πεξηνρέο ηεο Γαιιίαο, ζην Mezzogiorno ηεο
Θηαιίαο, ζηε αξδελία θαη ηελ Ινξζηθή, ζην κεγαιύηεξν ηκήκα ηεο
Ειιάδαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ λεζηώλ θαη ζηελ Ιύπξν.
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Γεληθά σο πην θξίζηκεο γηα ηελ εθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο
απεξήκσζεο είλαη νη πεξηνρέο κε βξνρόπησζε κηθξόηεξε ησλ 600
mm αλά έηνο, ε νπνία ζπκβαίλεη ζηε δηάξθεηα κεξηθώλ κελώλ ελώ
ππάξρεη

έλα

καθξύ,

μεξό

θαη

θαπηό

θαινθαίξη.

Σν

επίπεδν

απεξήκσζεο ζηηο πεξηζζόηεξεο ρώξεο ηεο Λεζνγείνπ ραξαθηεξίδεηαη
σο "πνιύ πςειό", "πςειό" ή "κεζαίν" [3].

Δηθόλα 1. Πεξηνρέο ηεο Λεζνγείνπ επαίζζεηεο ζηελ εξεκνπνίεζε [5].

Εθηηκήζεηο δείρλνπλ όηη ζην 35% ηεο επηθάλεηαο ηεο γεο βξίζθεηαη ζε
θίλδπλν απεξήκσζεο θαη ε δσή 850 εθαηνκκπξίσλ αλζξώπσλ
επεξεάδεηαη άκεζα από απηό ην γεγνλόο. Σν 75% ησλ μεξώλ εδαθώλ
παγθνζκίσο - 45,000,000 ηεηξαγσληθά ρηιηόκεηξα επεξεάδνληαη από
ηελ απεξήκσζε, θαη θάζε ρξόλν 6,000,000 εθηάξηα ησλ γεσξγηθώλ
εδαθώλ, ράλνληαη θαη γίλνληαη έξεκνη [1].
Σν Πεξηβαιινληηθό Πξόγξακκα ηνπ ΟΗΕ (UNEP) ππνιόγηζε όηη 4,5
δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα ζα πξέπεη λα δαπαλώληαη θάζε ρξόλν γηα ηα
επόκελα

είθνζη

ρξόληα

γηα

λα

εκπνδηζηεί

ε

δηαδηθαζία

ηεο

απεξήκσζεο. Δελ ήηαλ δπλαηόλ λα αληηζηξαθεί ε δηαδηθαζία ηεο
απεξήκσζεο ζηνλ εηθνζηό αηώλα, αιιά πξέπεη είλαη κεγάιε ε αλάγθε
ζηνλ αηώλα πνπ δηαλύνπκε, νη ιανί ηνπ θόζκνπ ελσζνύλ θαη λα
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εηνηκαζζνύλ λα θαηαπνιεκήζνπλ ην θαηλόκελν απηό ηεο επέιαζεο
ηεο εξήκνπ [1].
Αηηίεο ηεο απεξήκωζεο [6]:
Έιιεηςε λεξνύ, αλνκβξία, μεξό θιίκα, θνπή δαζώλ, ππεξβόζθεζε,
έιιεηςε απνζηξάγγηζεο, πθαικύξεζε ησλ ππνγείσλ πδάησλ, πηώζε
ηεο ζηάζκεο ηνπ πδξνθνξέα, δηαθνπή ηεο άξδεπζεο πεξηνρώλ,
δηαηάξαμε ηνπ πδάηηλνπ ηζνδπγίνπ, απώιεηα γνληκόηεηαο εδαθώλ
θ.ιπ.
Η απεξήκσζε επεξεάδεη έλα επξύ θάζκα ππεξεζηώλ πνπ παξέρνληαη
από ηα νηθνζπζηήκαηα ζηνλ άλζξσπν: πξντόληα, όπσο ε ηξνθή θαη
ην λεξό, θπζηθέο δηεξγαζίεο, όπσο ε ξύζκηζε ηνπ θιίκαηνο, αιιά
επίζεο κε πιηθέο ππεξεζίεο όπσο ε αλαςπρή θαη βνεζεηηθέο
ππεξεζίεο όπσο δηαηήξεζε ηνπ εδάθνπο. Οη αιιαγέο κπνξνύλ λα
πνζνηηθνπνηεζνύλ θαη ππάξρνπλ κέζνδνη γηα ηελ πξόιεςε, ηε
κείσζε, ή αθόκα θαη ηελ επαλαθνξά. Όηαλ αληηκεησπίδνπλ ηελ
απεξήκσζε, νη άλζξσπνη ζπρλά αληηδξνύλ κε εληαηηθνπνίεζε ηεο
ρξήζεο ησλ εδαθώλ γηα γεσξγηθνύο ζθνπνύο, πηνζεηώληαο κε
βηώζηκεο γεσξγηθέο πξαθηηθέο. Απηή ε αληίδξαζε έρεη σο απνηέιεζκα
ηελ επηδείλσζε ηεο ππνβάζκηζεο ησλ εδαθώλ θαη ηε δξακαηηθή
κείσζε ηεο γνληκόηεηάο ηνπο. Ή
(αζηπθηιία)
πξόζθπγεο).

ή

αθόκε

Είλαη

πεξηβαιινληηθώλ

θαη

ζε

πξνθαλέο
δεκηνπξγεί

κεηαθηλνύληαη πξνο ηηο πόιεηο
άιιεο

όηη
θαη

ε

ρώξεο

(πεξηβαιινληηθνί

απεξήκσζε,

ζνβαξά

πέξαλ

ησλ

θνηλσληθν-πνιηηηθά

πξνβιήκαηα [4].
Η απεξήκσζε κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο θπζηθή ή ρεκηθή αλάινγα
κε ηηο δηεξγαζίεο πνπ ηελ πξνθαινύλ:
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Η θσζηθή σποβάζκηζε εκθαλίδεηαη ζε εδάθε σπό θιίζε θαη είλαη
ποιύ εθηεηακέλε.
 Η απεξήκσζε είλαη αλαζηξέςηκε όηαλ ε πγξαζία ηνπ εδάθνπο
έρεη εμαληιεζεί κελ πέξα από ην επίπεδν αλνρήο ηεο ρισξίδαο
κηαο πεξηνρήο, αιιά ην βάζνο ηνπ εδάθνπο όπνπ κπνξνύλ λα
ξηδώζνπλ ηα θπηά δελ κεηώζεθε θάησ από ηα θξίζηκα όξηα,
δειαδή ην ζεκείν όπνπ ηα θπηά δελ κπνξνύλ λα επηβηώζνπλ.
 Η κε αλαζηξέςηκε απεξήκσζε είλαη ην ηειηθό ζηάδην, όπνπ ε
έληνλε δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κείσζε
ηνπ βάζνπο ηνπ εδάθνπο ζην νπνίν κπνξνύλ λα ξηδώζνπλ ηα
θπηά θαη ηελ απώιεηα ηεο δπλαηόηεηαο ζπγθξάηεζεο λεξνύ
από ηα εδάθε, ζε ζεκείν όπνπ δελ κπνξνύλ λα επηβηώζνπλ ηα
θπηά. ηελ Λεζόγεην πην επάισηα είλαη ηα πνιύ ξερά,
ζπλήζσο αζβεζηνιηζηθά εδάθε θαη νη λόηηεο πιαγηέο [5].



Η

θύρηα

δηαδηθαζία

ηες

τεκηθής

απερήκωζες

είλαη

ε

σθαικύρεζε ηωλ εδαθώλ ποσ προθαιείηαη από ηελ κε βηώζηκε
δηατείρηζες ηωλ σδάηωλ ζε αρδεσόκελες γαίες. Οη θύρηες αηηίες
είλαη:
 άξδεπζε

λεξνύ

πνπ

πεξηέρεη

δηαιπηά

άιαηα

πέξαλ

ησλ

θξίζηκσλ νξίσλ
 αξδεπηηθά ζπζηήκαηα πνπ πξνθαινύλ αλύςσζε ηεο ζηάζκεο
ησλ ππνγείσλ πδάησλ κε πςειή αιαηόηεηα
 Τπεξάληιεζε ησλ παξάθηησλ πδξνθόξσλ ζηξσκάησλ, πνπ
πξνθαιεί εηζρώξεζε ησλ ζαιάζζησλ πδάησλ ζηνλ παξάθηην
πδξνθνξέα.

www.litusgo.eu

10

2|

ηόρνο

Η απεξήκσζε, ή "ε ππνβάζκηζε ηεο γεο ζε μεξέο, εκίμεξεο θαη μεξέο
–

ζρεδόλ

πγξέο

πεξηνρέο,

πνπ

πξνθύπηνπλ

από

αλζξώπηλεο

δξαζηεξηόηεηεο θαη θιηκαηηθέο δηαθπκάλζεηο" (1994 ησλ Ηλσκέλσλ
Εζλώλ - CCD) είλαη γλσζηέο ζηνπο θαηνίθνπο ηεο Λεζνγείνπ θαη έρεη
πξνβιεκαηίζεη από ηελ αξραηόηεηα. Οη δηεξγαζίεο ηεο απεξήκσζεο
ελεξγνπνηνύληαη θαη επηηαρύλνληαη όηαλ νη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο
ζπλδπαζηνύλ κε ζπγθεθξηκέλεο αλζξώπηλεο δξάζεηο. Επνκέλσο, ην
θαηλόκελν είλαη ρσξηθά θαη ρξνληθά αζπλερέο [5].
Έρεη γίλεη πνιιή έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ απεξήκσζε. Ωζηόζν,
ππάξρεη έλα θελό ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη ζηνπο πνιίηεο θαη
ηδηαίηεξα ηηο ηνπηθέο αξρέο θαη ηνπο ηνπηθνύο θνξείο.
Σν LitusGo απνζθνπεί ζην λα πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο, θαηάξηηζε,
δεμηόηεηεο θαη θάπνηεο εθαξκόζηκεο ιύζεηο ζηηο Σνπηθέο Αξρέο ηεο
Λεζνγείνπ θαη ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, νύησο ώζηε λα κπνξνύλ λα
αλαιάβνπλ δξάζεηο ζε ηνπηθό επίπεδν κε ηηο νπνίεο κπνξεί λα
απνθεπρζεί, λα κεησζεί ή αθόκε θαη λα αληηζηξαθεί ην θαηλόκελν
ηνπηθά.
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Πξνβιήκαηα

Σα πξνβιήκαηα πνπ πξνθαινύληαη από ηελ απεξήκσζε:

 Λείσζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο

 Τπνβάζκηζε ηνπ εδάθνπο

 Λείσζε ηεο παξαγσγηθήο
ηθαλόηεηαο
 Απώιεηα ηεο βιάζηεζεο

 Τπνβάζκηζε ηξνθήο θαη λεξνύ

 Εμαθάληζε ησλ δώσλ

 Επεξεαζκόο ηεο δσήο
εθαηνκκπξίσλ αλζξώπσλ

4|

 Τπνβάζκηζε ηεο επεκεξίαο

Πώο αληηκεηωπίδνπκε ην πξόβιεκα

Η αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ θαη ε απμεκέλε δήηεζε ηξνθίκσλ
αλακέλεηαη λα νδεγήζνπλ ηελ επέθηαζε θαη ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο
θαιιηέξγεηαο

ηεο

γεο

ηδηαίηεξα

ζηηο

μεξέο

πεξηνρέο.

Όπσο

αλαθέξζεθε πην πξηλ, νη κε βηώζηκεο γεσξγηθέο πξαθηηθέο νδεγνύλ
ζε κεγαιύηεξε ππνβάζκηζε ηεο γνληκόηεηαο ηνπ εδάθνπο. Πέθηεη, κε
άιια ιόγηα, ε παξαγσγηθόηεηα ηνπ εδάθνπο. Οη γεσξγνί πξνζζέηνπλ
ιηπάζκαηα, επεθηείλνπλ ρσξηθά ηηο θαιιηέξγεηέο ηνπο, αιιά ην
παξαγόκελν πξντόλ κεηώλεηαη.
Η απνηειεζκαηηθή πξόιεςε ηεο απεξήκσζεο απαηηεί δηαρείξηζε θαη
πνιηηηθέο πνπ πξνσζνύλ ηελ αεηθόξν ρξήζε ησλ πόξσλ. Η πξόιεςε
είλαη πξνηηκόηεξε από ηελ απνθαηάζηαζε, ε νπνία είλαη δύζθνιε θαη
δαπαλεξή θαη πνιιέο θνξέο αλέθηθηε [7].
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Ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη νξηζκέλνη ηξόπνη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο
απεξήκσζεο:
 Κήςε πνιηηηθώλ απνθάζεσλ θαη αιιαγέο ζηηο δηαρεηξηζηηθέο
πξαθηηθέο (πρ γεσξγηθέο πξαθηηθέο) ζε ηνπηθό επίπεδν, κε ζηόρν
ηελ κείσζε ησλ επηπηώζεσλ από ηελ απεξήκσζε.
 Η δεκηνπξγία κηαο «θνπιηνύξαο πξόιεςεο» πνπ λα πξνσζεί ηελ
αιιαγή ηξόπνπ δσήο θαη λα εηζάγεη δηαρεηξηζηηθέο ζηξαηεγηθέο
πξνζηαζίαο

ησλ

εδαθώλ

πνπ

λα

είλαη

εθηθηέο

θαη

απνηειεζκαηηθέο.
Ση κπνξνύκε λα θάλνπκε;
Είλαη ζεκαληηθό λα ελεξγνύκε ηνπηθά, δειαδή νη ηνπηθέο αξρέο θαη νη
ηνπηθέο θνηλσλίεο λα πξνζπαζνύλ γηα ηελ πξόιεςε, κείσζε ή
αληηζηξνθή ηεο απεξήκσζεο θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηεο γεο,
εληόο ησλ πεξηνρώλ ηνπο κε δξαζηεξηόηεηεο πνπ κπνξνύλ λα
πινπνηήζνπλ όπσο:
 Οξγάλσζε πξνγξακκάησλ ελεκέξσζεο θαη θαηάξηηζεο πνπ λα
ζηνρεύνπλ ζηνπο ηνπηθνύο θνηλσληθνύο εηαίξνπο, νη δξάζε ησλ
νπνίσλ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ απεξήκσζε (πρ ηνπηθνί
πνιηηηθνί, γεσξγνί, εξγαδόκελνη ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία θιπ)
 Πξνώζεζε ηεο θνκπνζηνπνίζεο. Η θνκπνζηνπνίεζε είλαη κηα
κέζνδνο πνπ μαλαδίλεη πίζσ ζην έδαθνο ηα ρακέλα ζξεπηηθά ηνπ
ζπζηαηηθά, κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ compost πίζσ ζην έδαθνο.
Αλ νη Σνπηθέο Αξρέο πξνσζήζνπλ ηόζν ηελ νηθηαθή όζν θαη ηελ
επξύηεξε θνκπνζηνπνίεζε, ηόηε θαη

δξαζηηθή κείσζε ησλ

ζθνππηδηώλ ηνπο ζα έρνπλ θαη ζα παξάγνπλ πνιύηηκν πιηθό/
ρώκα πνπ ζα μαλαδώζεη ζηα εδάθε ηηο ρακέλεο ζξεπηηθέο ηνπο
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ηδηόηεηεο. Αλαηξέμηε ζηελ ελόηεηα
LitusGo

γηα

ιεπηνκεξείο

"Δηαρείξηζεο απνβιήησλ"

νδεγίεο

ζρεηηθά

κε

"ηε

θνκπνζηνπνίεζε", όπνπ παξνπζηάδεηαη έλαο νδεγόο βήκα πξνο
βήκα
 Φπηνθάιπςε / θαηαπνιέκεζε ηεο δηάβξσζεο ηνπ εδάθνπο όπνπ
απηό είλαη δπλαηό. Επηινγή κε πδξνβόξσλ θπηώλ.
 Πξνζηαζία ηεο ππάξρνπζαο θπηνθάιπςεο, ε νπνία κπνξεί λα
ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο από ηε
δηάβξσζε πνπ πξνθαιείηαη από ηνλ άλεκν θαη ην λεξό. Ελίζρπζε
ηεο ππάξρνπζαο θπηνθάιπςεο κε ηνπηθά θπηά.
 Απνθπγή ρξήζεο ζθπξνδέκαηνο ή ζθιεξώλ πιηθώλ ζε δεκόζηνπο
ρώξνπο (πρ πιαθόζηξσηα).

Υξήζε ηνπηθώλ/ ελδεκηθώλ θπηώλ

γηα θάιπςε.
 πκκεηνρή

ησλ

θνηλσληθώλ

εηαίξσλ

ζηελ

δεκηνπξγία

θαη

δηαηήξεζε πξάζηλσλ αζηηθώλ πεξηνρώλ.
 Δεκηνπξγία θαη ελίζρπζε νηθνλνκηθώλ επθαηξηώλ κέζα από
δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξνζηαηεύνπλ ηελ γνληκόηεηα ηνπ εδάθνπο,
π.ρ. εθκεηάιιεπζε θνκπνζηνπνίεζεο, βηνινγηθή γεσξγία θ.ιπ.
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Βηβιηνγξαθία / Υξήζηκεο Πιεξνθνξίεο:

Γηαδηθηπαθέο πεγέο:
1. http://www.ypte.org.uk/environmental/desertification/22
2.

http://www.unccd.int/cop/reports/northmed/national/2002/cypruseng.pdf

3.

http://www.isodarco.it/courses/candriai01/paper/candriai01sciortino.ht
ml

4.

http://www.eoearth.org/article/Desertification

5.

http://www.rala.is/rade/ralareport/yassoglou.pdf

6.

http://www.cawaterinfo.net/bk/water_land_resources_use/english/docs/desertification.htm
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http://www.greenfacts.org/en/desertification/index.htm

www.litusgo.eu

15

www.litusgo.eu
2012

ISBN set 9963-9963-720-22-4
ISBN 9963-9963-720-40-8

