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Τι είναι η «Επιστήμη για το
Περιβάλλον»;
Από τον Ιωσήφ Μποτετζάγια

‘Αυτοί που ασχολήθηκαν με τις επιστήμες ήταν
είτε εμπειριστές είτε δογματικοί. Οι πρώτοι
μοιάζουν με τα μερμήγκια, απλώς συλλέγουν
και χρησιμοποιούν. Οι δεύτεροι μοιάζουν με
τις αράχνες, που φτιάχνουν τον ιστό τους από
το υλικό που ήδη έχουν. Αλλά η μέλισσα
ακολουθεί μια μέση οδό: μαζεύει το υλικό που
της χρειάζεται από τα λουλούδια του αγρού
αλλά το μεταμορφώνει και το επενδύει με μια
δική της δύναμη’.
Αυτό έγγραφε το 1620 ο πατέρας της
σύγχρονης επιστημονικής μεθόδου, ο Sir
Francis Bacon. Και στο ρόλο της μέλισσας
φανταζόταν ένα νέο είδους μελετητή της
φύσης, όχι τον εμπειριστή και τον θεολόγο
του παρελθόντος, αλλά τον ‘φυσικό
φιλόσοφο’αυτόν
που
αργότερα
αποκλήθηκε Επιστήμονας (scientist, από το
science, από το Λατινικό scientia, γνώση).
H επιστημονική γνώση- όπως και το μέλιπαρότι είναι χρήσιμα στον κάτοχό τους,
ωφελούν περισσότερους όταν μοιράζονται.
Και ενώ είναι πολύ εύκολο να απολαύσουμε
το μέλι, χωρίς να κοπιάσουμε ιδιαίτερα ή να
κινδυνεύσουμε από τα τσιμπήματα των
αγανακτισμένων μελισσών, δεν ισχύει το
ίδιο για την επιστήμη. Ειδικές ορολογίες,

εξειδικευμένα περιοδικά στα οποία πρέπει
να είσαι συνδρομητής, εκατοντάδες χιλιάδες
άρθρα που δημοσιεύονται κάθε χρόνο -όλα
σε ξένες γλώσσες– αλλά και η ψεύδο«επιστήμη» των διαφόρων ιντερνετικών
sites, καθιστούν αρκετά δύσκολο για τον
μέσο πολίτη να «γευτεί» την επιστημονική
γνώση, με έναν εύκολο και κατανοητό τρόπο
από μια φερέγγυα πηγή.
Και έτσι γεννήθηκε η ιδέα για το «Επιστήμη
για το Περιβάλλον». Ένα περιοδικό που θα
παρουσιάζει στο Ελληνόγλωσσο κοινό
σύγχρονες, επιστημονικές μελέτες οι οποίες
διαπραγματεύονται τη σχέση της κοινωνίας
μας με το φυσικό μας περιβάλλον. Το οποίο
θα είναι γραμμένο με ένα τρόπο απλό – ώστε
να «μην χρειάζεσαι διδακτορικό για να το
διαβάσεις!», όπως τονίζει και ο υπότιτλός
του. Και αυτό θα μπορέσει να γίνει χάρη στο
χρόνο και τη δουλειά των νέων
επιστημόνων μας, των μεταπτυχιακών
φοιτητών του Τμήματος Περιβάλλοντος του
Πανεπιστημίου Αιγαίου. Και η ιδέα έγινε
πράξη, όπως μπορείτε να διαβάσετε!
Πιστεύουμε ότι θα έχετε μια απολαυστική
ανάγνωση, καθώς η επιστήμη –όπως και το
μέλι- είναι γλυκιά!

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ:
Διαχείριση περιοχών NATURA
Μια μελέτη από την Ισπανία δείχνει πώς η
πολυκριτηριακή ανάλυση του GIS βοηθά στην
ιεράρχηση των προτεραιοτήτων προστασίας.

Σελίδα 2

Αλιεία & Θαλάσσιες
Προστατευόμενες Περιοχές
Το κατάλληλο πλαίσιο διαχείρισης προστατεύει και τα
ιχθυοαποθέματα και το εισόδημα των μικρών αλιέων.

Σελίδα 4

Εμπορευματικές μεταφορές &
Περιβάλλον
Το Smartway είναι ένα εθελοντικό πρόγραμμα
διαχείρισης των εμπορομεταφορών που μεγιστοποιεί
τόσο το κέρδος όσο και την προστασία του
περιβάλλοντος.

Σελίδα 7

Εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου & παραγωγή τροφής
Μια μελέτη από την Κίνα αναδεικνύει τη σύνδεση των
διατροφικών μας επιλογών και των εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου.

Σελίδα 10

Επιδοτήσεις άγριων ειδών &
γεωργία
Η Νορβηγία δείχνει πώς οι επιδοτήσεις των γεωργών
μπορούν να προστατεύσουν τα αποδημητικά άγρια
πτηνά.

Σελίδα 12

ΠΜΣ ‘Περιβαλλοντική Πολιτική & Διατήρηση Βιοποικιλότητας’

Διαχείριση περιοχών Natura 2000 μέσω συνδυασμού
Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS) με
μεθόδους λήψης αποφάσεων πολλαπλών κριτηρίων
(MCDM)
Από την Αναστασία Γρηγορούδη

Πηγή:
Οι περιοχές Natura 2000 αποτελούν τόπους διαβαθμισμένης προστασίας
της φύσης. Στο συγκεκριμένο άρθρο, χρησιμοποιώντας το παράδειγμα της
Ισπανίας, οι συγγραφείς πραγματεύονται την εισαγωγή των Γεωγραφικών
Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΠΣ, Geographical Information Systems) ως
μία επιτυχημένη τεχνική σε θέματα διαχείρισης εγκαταλελειμμένων
στρατιωτικών εκτάσεων οι οποίες μέσω πολλαπλών κριτήριων
εντάσσονται στις περιοχές Natura με απώτερο σκοπό ειδικότερα να

Sánchez-Lozano J.M. & BernalConesa J.A. (2017) Environmental
management of Natura 2000
network areas through the
combination of Geographic
Information Systems (GIS) with
MultiCriteria Decision Making
(MCDM) methods. Case study in
south-eastern Spain. Land Use
Policy, 63: 86-97.

διατηρηθεί ο αριθμός των άγριων πτηνών τα οποία διαβιούν σε αυτές και
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βρίσκονται σε κίνδυνο εξαφάνισης.

http://www.sciencedirect.com/scienc
e/article/pii/S0264837716309188

Το Natura 2000 συνδέεται άμεσα με την οδηγία 79/409/ΕΟΚ για τη διατήρηση των άγριων και μεταναστευτικών
πτηνών τα οποία απειλούνται λόγω της υποβάθμισης των ενδιαιτημάτων τους. Για αυτό το λόγο, στις περιοχές Natura
δημιουργούνται διάφορες ζώνες οι οποίες έχουν διαβαθμίσεις ως προς την ένταση της προστασίας υπάρχουν οι Ζώνες
Ειδικής-απόλυτης- Προστασίας (ΖΕΠ), όπου απαγορεύεται αυστηρά κάθε είδους ανθρώπινη επέμβαση, και οι Τόποι
Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ), όπου επιτρέπονται δραστηριότητες που στοχεύουν στην ικανοποίηση οικονομικών,
κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών.
Η Ισπανία περιλαμβάνει συνολικά 643 ζώνες ειδικής προστασίας και 1.466 ζώνες κοινοτικής σπουδαιότητας οι
οποίες καλύπτουν έκταση 210.000 km2 εκ των οποίων 137.000 km2 βρίσκονται στη ξηρά. Το Υπουργείο Άμυνας
δημιούργησε τη δική του πολιτική σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη και έτσι
αναπτύχθηκε ο πρώτος γενικός σχεδιασμός την περίοδο 2007-2021 με στόχο την πραγματοποίηση αυτής της οδηγίας
Εξαιτίας αυτού του σχεδιασμού, το 92% των στρατιωτικών εγκαταστάσεων του υπουργείου Άμυνας διαθέτει συστήματα
περιβαλλοντικής διαχείρισης. Επιπρόσθετα, από τη συνολική έκταση που κατέχει το υπουργείο Άμυνας, τα 37.000
εκτάρια βρίσκονται σήμερα στο δίκτυο Natura 2000, και συμπεριλαμβάνονται παράκτια ενδιαιτήματα, μεσογειακά
αλμυρά εδάφη, μεσογειακά πετρώματα, ημι-φυσικά υγρά λιβάδια, βραχώδη ενδιαιτήματα, σπηλιές και άλλα. Συνολικά,
σε αυτές τις περιοχές υπάρχουν 275 είδη εκ των οποίων τα 20 είναι απειλούμενα, 5 κινδυνεύουν να εξαφανιστούν, 22
είναι τρωτά-ευάλωτα και 228 παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον. Αξίζει να σημειωθεί πως σε μόλις ένα έτος (2009-2010)
στις περιοχές αυτές φυτεύτηκαν 2 εκατομμύρια δέντρα ώστε να υπάρχει συγκράτηση του CO2 με στόχο να αμβλυνθεί
το φαινόμενο του θερμοκηπίου, δημιουργήθηκαν αντιπλημμυρικές και αντιπυρικές ζώνες και έγινε απογραφή των
περιοχών όπου υπήρχε ρύπανση.

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

| Issue 3

3

Τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (GIS) επιτρέπουν την ανάλυση και αποθήκευση των γεωγραφικών
πληροφοριών μέσω Η/Υ. Το GIS είναι ένα σύστημα οπτικής απεικόνισης το οποίο βοηθά να εντοπιστούν περιοχές που
χρήζουν άμεσης διαχείρισης και με βάση τα κριτήρια που εντάσσει μία επιστημονική ομάδα, επιλέγεται κατά
προτεραιότητα η περιοχή με τη μεγαλύτερη ανάγκη για προστασία. Υπάρχουν δύο εργαλεία του GIS τα οποία εισάγουν
παραμέτρους πολύ-κριτηριακής ανάλυσης (MCDM) και σύμφωνα με αυτά λαμβάνονται οι τελικές αποφάσεις για τη
περιβαλλοντική διαχείριση: το AHP, το οποίο καθορίζει το σχετικό βάρος του κάθε κριτηρίου επιλογής, και το TOPSIS,
το οποίο δίνει μια ιεράρχηση ων διαφόρων εναλλακτικών.
Στο παρόν άρθρο, η περιοχή μελέτης ήταν η Murcia της νοτιοανατολικής Ισπανίας. Αν και μόλις το 0.4% του
πληθυσμού (5.985 κάτοικοι), το 84% αυτών κατοικεί στη Καρθαγένη και την ακτή Mar Menor και αυτό το γεγονός,
δυσχεραίνει τη διατήρηση των φυσικών ενδιαιτημάτων, της άγριας πανίδας (ερπετά, θηλαστικά, ιχθύες, άγρια και
μεταναστευτικά πτηνά) και χλωρίδας στις συγκεκριμένες περιοχές. Λόγω της βιοποικιλότητας και των διαφορετικών
οικοσυστημάτων που υπάρχουν στην περιοχή αυτή, για τη δημιουργία των κριτηρίων ανάλυσης δεδομένων,
συνεργάστηκαν ειδικοί επιστήμονες από το Τμήμα Υδάτων, Γεωργίας και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας της Murcia για
την εκτέλεση περιβαλλοντικών σχεδίων. Η ομάδα αυτή κατέληξε σε 10 κριτήρια τα οποία θα αποτελούσαν τις κύριες
παραμέτρους για την τελική λήψη απόφασης της περιβαλλοντικής διαχείρισης και προστασίας. Τα κριτήρια αυτά είναι
τα εξής:
1. Τοποθεσίες σε μικρή απόσταση από χωριά ή πόλεις καθώς υπάρχει, λόγω της έντονης ανθρώπινης δραστηριότητας,
μεγάλος κίνδυνος εξαφάνισης των άγριων πληθυσμών.
2. Τοποθεσίες σε μικρή απόσταση από τις περιοχές εκτροφής θηραμάτων, διότι έτσι πρέπει να είναι μικρή διότι
δίνεται προτεραιότητα στη διατήρηση των πληθυσμών οι οποίοι κινδυνεύουν από το κυνήγι.
3. Η απόσταση από κύριους δρόμους να είναι μικρή, διότι σε αυτές τις περιπτώσεις οι πιέσεις από τη ρύπανση και την
εύκολη προσέγγιση ανθρώπων θα είναι μεγαλύτερες.
4. Τοποθεσίες οι οποίες είναι εύκολα προσβάσιμες σε ποδηλάτες, περπατητές κ.α. και συνεπώς δέχονται μεγάλη
τουριστική πίεση.
5. Τοποθεσίες με μικρή κλίση εδάφους, διότι σε εκείνα τα μέρη είναι εύκολη η πρόσβαση από τον άνθρωπο η οποία
πολλές φορές διαταράσσει τα οικοσυστήματα.
6. Τοποθεσίες σε μεγάλη απόσταση από οικολογικούς διαδρόμους, οι οποίοι διευκολύνουν τη διασπορά των ειδών
μέσα στους οικοτόπους με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται έτσι γενετική ποικιλότητα
7. Τοποθεσίες που βρίσκονται κοντά σε καλλιεργούμενες εκτάσεις, διότι τα λιπάσματα και φυτοφάρμακα τα οποία
απορρέουν από τις τελευταίες υποβαθμίζουν το οικοσύστημα.
8. Άνυδρα και άγονα ενδιαιτήματα επιλέγονται κατά προτεραιότητα με στόχο την αντιμετώπιση της απερήμωσής τους.
9. Τοποθεσίες σε μικρή απόσταση από περιοχές που έχουν μολυνθεί από νιτρικά.
10. Τοποθεσίες στις οποίες ο κίνδυνος εξαφάνισης ειδών το οποίο έχει καθοριστεί από την IUCN (Διεθνής Ένωση για τη
Διατήρηση της Φύσης), (κρίσιμα απειλούμενα, απειλούμενα, σχεδόν απειλούμενα και ελάχιστα απειλούμενα είδη)
είναι μεγάλος.
Μέσα από αυτή την ανάλυση, η περιοχή Mar Menor αναδείχθηκε ως η περισσότερο ευάλωτη –και άρα ως
περισσότερο χρήζουσας προστασίας- καθώς βρίσκεται σε παράκτια θέση, υπόκειται σε αστική-τουριστική πίεση και
λόγω του μεγάλου αριθμού καλλιεργειών (λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων) που υπάρχουν στη περιοχή, οδηγείται η
έκταση αυτή σε υποβάθμιση.
Συμπερασματικά, οι συγγραφείς παραθέτουν την περίπτωση της Νοτιοανατολικής Ισπανίας ως παράδειγμα για
τις υπόλοιπες χώρες της ακτής της Μεσογείου. Η ένταξη του GIS και της πολυκριτηριακής ανάλυσης (MCDM) στη
περιβαλλοντική διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000 είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στην ταυτοποίηση,
και επιλογή, των περιοχών όπου πρέπει να δοθεί προτεραιότητα..

Τμήμα Περιβάλλοντος- Πανεπιστήμιο Αιγαίου, http://www.env.aegean.gr
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Ενίσχυση της επίδοσης των προστατευόμενων
περιοχών στη διαχείριση της μικρής κλίμακας
επαγγελματικής αλιείας
Από τον Σπύρο Ιωσηφίδη

Σε πολλές προστατευόμενες περιοχές έχουν θεσμοθετηθεί ειδικές ζώνες
αυστηρής προστασίας (πυρήνες) που στοχεύουν στη διατήρηση των φυσικών

Πηγή:

πληθυσμών και των οικοσυστημάτων, εντός μιας ζώνης (buffer zone), όπου

Di Franco et al. (2016), Five key
attributes can increase marine
protected areas performance
for small-scale fisheries
management. Nature,
Scientific Reports 6, Article
number: 38135

επιτρέπονται μόνο συγκεκριμένες δράσεις διαχείρισης και έρευνας. Αν για
αυτές τις περιοχές δημιουργηθεί ένα σαφές πλαίσιο μέσα από το οποίο θα
επιτυγχάνονται ταυτόχρονα, τόσο η διατήρηση του οικοσυστήματος, όσο και
η βιώσιμη, μικρής κλίμακας αλιεία, αποδείχθηκε ότι είναι δυνατό τα
ιχθυοαποθέματα να παραμένουν σε ικανοποιητική κατάσταση, το εισόδημα
των αλιέων να αυξάνεται και η κοινωνική αποδοχή των διαχειριστικών
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πρακτικών να ενισχύεται (win win).

https://www.nature.com/articles/sre
p38135

Ο θεσμός των θαλασσίων προστατευόμενων περιοχών (ΘΠΠ) έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί μια αποτελεσματική
μέθοδο για τη διατήρηση ενός θαλασσίου οικοσυστήματος, αλλά υπάρχει ακόμα αντιπαράθεση όσον αφορά τα
κοινωνικοοικονομικά οφέλη που προκύπτουν για την αλιεία. Σε πολλές ΘΠΠ έχουν θεσμοθετηθεί ειδικές ζώνες
αυστηρής προστασίας (πυρήνες) που στοχεύουν στη διατήρηση των φυσικών πληθυσμών και των οικοσυστημάτων,
εντός μιας ζώνης (bufferzone) όπου επιτρέπονται μόνο συγκεκριμένες δράσεις διαχείρισης και έρευνας. Η μικρής
κλίμακας ελεγχόμενη αλιεία εντός των ζωνών αυστηρής προστασίας μπορεί να έχει μεγάλο όφελος για την τοπική
οικονομία. Ωστόσο, δεν υπάρχει σαφές πλαίσιο μέσα από το οποίο θα γίνεται η ορθολογική διαχείρισή της, ώστε να
επιτυγχάνονται τόσο η διατήρηση του οικοσυστήματος όσο και η βιώσιμη αλιεία (winwin).
Μέχρι σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο εκτιμάται ότι το 77% των ιχθυοαποθεμάτων έχει υπεραλιευθεί και
υπολογίζεται ότι το 2050 το ποσοστό αυτό θα φθάσει στο 88%. Η υπεραλίευση οδηγεί στην υποβάθμιση των
οικοσυστημάτων αλλά έχει επίσης μεγάλες κοινωνικοοικονομικές συνέπειες αφού δίνονται «άστοχες» κρατικές
επιδοτήσεις σε μια μειωμένης απόδοσης αλιευτική δραστηριότητα που εξαντλεί περαιτέρω τα ιχθυοαποθέματα.
Δημιουργείται δηλαδή μια κατάσταση “lose-lose” όπου και το περιβάλλον και η κοινωνία έχουν απώλειες. Τα τελευταία
χρόνια έχουν θεσμοθετηθεί στρατηγικές διαχείρισης σε παγκόσμιο επίπεδο και σε συγκεκριμένα είδη άρχισαν να
διαφαίνονται κάποια σημάδια αισιοδοξίας και ανάκαμψης των ιχθυοαποθεμάτων. Σύμφωνα με αισιόδοξα σενάρια
εκτιμάται ότι το 2050, αν εφαρμοστούν αυτές οι στρατηγικές και γίνουν και κάποιες πρόσθετες μεταρρυθμίσεις στην
παγκόσμια αλιεία, το 98% των ιχθυοαποθεμάτων θα ανακάμψει. Αυτά όλα όμως αφορούν κυρίως την μεγάλης κλίμακας
αλιεία (υπερπόντια, μέση αλιεία). Όσο αφορά την μικρής κλίμακας παράκτια αλιεία η διαχείριση είναι ανεπαρκής. Λόγω
της πολυπλοκότητας αυτής της κατηγορίας αλιείας είναι πολύ περιορισμένα τα διαθέσιμα δεδομένα, ωστόσο από όσα
δεδομένα υπάρχουν εκτιμάται ότι το 44-60% των πεδίων είναι υπεραλιευμένο και οι προβλέψεις για το μέλλον είναι
αρνητικές. Η υπεραλίευση των παράκτιων περιοχών από την μικρής κλίμακας αλιεία θεωρείται πολύ σημαντική διότι
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αντιπροσωπεύει το 20% της παγκόσμιας αλιευτικής παραγωγής και συμβάλει σημαντικά στην εξασφάλιση της τροφής
και των πόρων για την επιβίωση των παράκτιων περιοχών. Στη Μεσόγειο το 92% των ΘΠΠ περιέχουν ζώνες αυστηρής
προστασίας οι οποίες υποθετικά θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια κατάσταση “win- win” επιλύοντας τις
αντιπαραθέσεις μεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος και της παράκτιας αλιείας. Αυτό όμως δεν μπορεί να
επιτευχθεί όσο η στάση των ενδιαφερομένων μερών (stakeholders) παραμένει αρνητική. Για το λόγο αυτό πρέπει να
καθοριστούν και να επισημανθούν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (περιβαλλοντικά, οικονομικά, κοινωνικά) που θα
υπογραμμίσουν τη διαχείριση της παράκτιας αλιείας εντός της αυστηρής ζώνης προστασίας, προϋπόθεση που θα
οδηγήσει στο επιθυμητό σενάριο “win- win”.
Για να ποσοτικοποιηθούν τα απτά οφέλη που προέκυψαν από παραδείγματα διαχείρισης συλλέχθηκαν δεδομένα
από 25 ΘΠΠ στη Μεσόγειο συνολικής έκτασης 3.160 km2, σε πέντε χώρες όπου ελλιμενίζονται περίπου 1.000 αλιευτικά
σκάφη παράκτιας αλιείας Οι περιοχές αυτές διέφεραν ως προς το πλαίσιο περιβαλλοντικής διαχείρισης (μέγεθος ΘΠΠ,
αλιευτικοί περιορισμοί, επίπεδο εμπλοκής των αλιέων στη διαχείριση, επίπεδο τήρησης και εφαρμογής των μέτρων
προστασίας, θεσμική εκπροσώπηση των αλιέων κ.λπ.) .

Οι 25 Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές (ΘΠΠ) οι οποίες συμπεριλήφθησαν στην μελέτη
Δημιουργήθηκε μια βάση δεδομένων η οποία εμπλουτίστηκε με οικολογικά, κοινωνικά και οικονομικά
χαρακτηριστικά που προέρχονταν τόσο από δεδομένα επιστημονικής και γκρίζας βιβλιογραφίας, όσο και από
συμπληρωμένα ερωτηματολόγια κατόπιν συνεντεύξεων. Με τη βοήθεια ενός ειδικού λογισμικού (Boruta algorithm)
καθορίστηκε ένα πακέτο ιδιοτήτων αποτελούμενο από 23 μεταβλητές, με το οποίο μπορεί να εκτιμηθεί ο βαθμός
επιτυχίας της διαχείρισης της μικρής κλίμακας αλιείας εντός των ΘΠΠ. Από την επεξεργασία όλων των δεδομένων που
καταχωρήθηκαν στη βάση δεδομένων προέκυψε ότι το 64% των ΘΠΠ είχαν θετικό οικολογικό αποτέλεσμα, το 68%
έδειξε ότι έχει οικονομικά οφέλη για τους αλιείς και στο 60% οι περιβαλλοντικές παράμετροι είναι δεσμευτικές για το
σύνολο των ντόπιων αλιέων. Συνολικά το 40% των ΘΠΠ ήταν πολύ επιτυχημένο. Στο υπόλοιπο ποσοστό των ΘΠΠ που
κρίθηκε ως μη επιτυχημένο, διαπιστώθηκε ότι η θεσμοθέτηση μιας ΘΠΠ και μόνο αυτό (perse) δεν επαρκεί για να
ανταπεξέλθει στις οικολογικές, κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις της περιοχής. Όταν οι στόχοι μιας ΘΠΠ δεν
επιτυγχάνονται, τότε δεν υπάρχουν τα αναμενόμενα οφέλη, η στάση των ενδιαφερομένων μερών (stakeholders) είναι
αρνητική και το επίπεδο συμμόρφωσης είναι μειωμένο.
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Συνεπώς οι μελετητές καταλήγουν ότι πέντε είναι οι βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται για να
επιτευχθεί το σενάριο “win-win”.
i.
Η ενδυνάμωση της διαχειριστικής επάρκειας της περιοχής αποτελεί τη βασικότερη προϋπόθεση για την
ορθή λειτουργία μιας ΘΠΠ. Θα πρέπει να ικανοποιούνται επαρκώς οι πρωταρχικοί σκοποί της ίδρυσης μιας ΘΠΠ όπως
επαρκής παρακολούθηση (monitoring) του οικοσυστήματος, επαρκής φύλαξη και επιπλέον δράσεις ανάδειξης και
προώθησης (π.χ. ευαισθητοποίηση - ενημέρωση του κοινού). Η έλλειψη οικονομικών πόρων αποτελεί τροχοπέδη για τη
σωστή λειτουργία μιας ΘΠΠ. Μάλιστα για μια μεγάλη σε έκταση ΘΠΠ απαιτούνται περισσότεροι πόροι τόσο σε
προσωπικό όσο και σε εξοπλισμό και λειτουργικά έξοδα (π.χ. καύσιμα).
ii.
Σύνταξη διαχειριστικού σχεδίου για την μικρής κλίμακας παράκτια αλιεία. Στο 32% των ΘΠΠ που
μελετήθηκαν δεν υπήρχε σχέδιο διαχείρισης. Το σχέδιο διαχείρισης μπορεί να είναι ένας επίσημος ή ανεπίσημος
διακανονισμός μεταξύ των αλιέων και του Φορέα Διαχείρισης της ΘΠΠ που πρέπει να εμπεριέχει ειδικές ρυθμίσεις και
στρατηγικές που θα στοχεύουν στη βιώσιμη παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας.
iii.
Εμπλοκή των ντόπιων αλιέων στη διαχείριση της περιοχής. Η συνεργασία των αλιέων με τους Φορείς
Διαχείρισης των ΠΠ για παράδειγμα στη φύλαξη της περιοχής κρίνεται απαραίτητη.
iv.
Εκπροσώπηση των ντόπιων αλιέων στο όργανο διοίκησης της περιοχής.
v.
Προώθηση της βιώσιμης αλιείας. Μια ενδεδειγμένη στρατηγική για τη βιώσιμη αλιεία μπορεί να είναι και
η διασφάλιση της ποιότητας των αλιευτικών προϊόντων με σήμανση ποιότητας (ecolabels).
Μια περίπτωση επιτυχημένης διαχείρισης αποτελεί η ΘΠΠ του TorreGuaceto στη Νότιο Ιταλία.
Εκεί
εκπληρώθηκαν οι τέσσερις από τις πέντε παραπάνω προϋποθέσεις. Δεν πληρούνταν μόνο κριτήριο (iv) δηλαδή η
εκπροσώπηση των ντόπιων αλιέων στη διοίκηση της περιοχής. Η τήρησή τους είχε ως αποτέλεσμα: α) αύξηση κατά
428% της βιομάζας των αλιευμάτων της ζώνης αυστηρής προστασίας σε σχέση με την περιοχή εκτός αυτής, β) αύξηση
κατά 128% των εσόδων των ντόπιων αλιέων σε σχέση με το εισόδημα που θα είχαν εκτός της περιοχής και γ) μεγάλη
αύξηση του ποσοστού συμμόρφωσης των ψαράδων σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα (π.χ. εκμηδενίστηκαν τα
πρόστιμα από παράνομη αλιεία και επιπλέον οι ψαράδες συμμετέχουν και σε ερευνητικά και περιβαλλοντικά
προγράμματα).
Αν και η σχέση μεταξύ ΘΠΠ και μικρής κλίμακας παράκτιας αλιείας είναι αρκετά περίπλοκη οι βασικές
προϋποθέσεις που αναλύθηκαν μπορεί να αποδειχθούν ωφέλιμες για την παράκτια αλιεία και σε άλλες γεωγραφικές
περιοχές της Μεσογείου. Για το λόγο αυτό συνίσταται η ανακατανομή μέρους των κρατικών εξόδων που δίδονται για
επιδοτήσεις στους αλιείς, οι οποίες σε παγκόσμιο επίπεδο ανέρχονται περίπου στα 30 δις US$ ετησίως, σε δράσεις που
στοχεύουν στην τήρηση των βασικών προϋποθέσεων όπως αυτές περιγράφηκαν παραπάνω (π.χ. αποτελεσματική
φύλαξη, δόμηση της ευρείας κοινωνικής αποδοχής από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη) οι οποίες θα αποδώσουν
οικονομικά, οικολογικά και κοινωνικά οφέλη στην κοινωνία.
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Ένα μοντέλο εθελοντικής πολιτικής για την
αλλαγή της συμπεριφοράς και την επιρροή των
αλληλεπιδράσεων και της λήψης αποφάσεων στον
τομέα των εμπορευματικών μεταφορών.
Από τον Κυριάκο Οικονομίδη

Η ανάπτυξη του εμπορίου και η συνεχώς επεκτεινόμενη παγκόσμια
οικονομία δημιουργούν μια άνευ προηγουμένου και φαινομενικά
ατελείωτη ζήτηση για τις μεταφορικές υποδομές και τη μεταφορική
δυναμικότητα των εμπορευμάτων. Όμως ανάλογη αυτής της ανάπτυξης
είναι και η Περιβαλλοντική επιβάρυνση, που προκαλείται από την
διακίνηση των εμπορευμάτων. Ως αποτέλεσμα, οι εκπομπές διοξειδίου
του άνθρακα από τις εμπορευματικές μεταφορές αυξάνονται με ταχύ
ρυθμό. Το παρόν άρθρο εξετάζει την επιτυχία ενός μοντέλο εθελοντικής
πολιτικής, της Υπηρεσίας Περιβαλλοντικής Προστασίας (ΥΠΠ) των ΗΠΑ
(U.S. Environmental Protection Agency), το Smartway Transport
Partnership, το οποίο προωθεί την αλλαγή της συμπεριφοράς,
διευκολύνει τις στρατηγικές αλληλεπιδράσεις και δίνει τη δυνατότητα
λήψης πιο τεκμηριωμένων αποφάσεων στον τομέα των εμπορευματικών
μεταφορών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και τη μείωση των
εκπομπών.

Πηγή:
Bunum et al (2016), An
examination of a voluntary
policy model to effect behavioral
change
and
influence
interactions
and
decision
making in the freight sector.
Transportation Research Part D:
Transport & Environment,

Διαθέσιμο από:
https://doi.org/10.1016/j.trd.2016.11.
018

Οι εμπορευματικές μεταφορές αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της σημερινής παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Τα
συστήματα εμπορευματικών μεταφορών και εφοδιασμού καθιστούν δυνατή την οικονομική ανάπτυξη σε όλα τα μέρη
του κόσμου και έχουν επηρεάσει ιδιαίτερα τις αναπτυσσόμενες χώρες, με οικονομίες που βασίζονται στις εξαγωγές.
Όμως οι μεταφορές εμπορευμάτων έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία. Οι επιβλαβείς
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, μεθανίου, υδροφθορανθράκων και αιθάλης που προέρχονται από τα φορτηγά
αυτοκίνητα, αυξάνουν τον κίνδυνο παγκόσμιων κλιματικών μεταβολών. Οι εκπομπές οξειδίων του αζώτου και
σωματιδίων συμβάλλουν σε σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία, όπως η αυξημένη συχνότητα εμφάνισης
πρόωρου θανάτου και η αυξημένη επικινδυνότητα των αναπνευστικών και καρδιαγγειακών παθήσεων. Μεταξύ του
1990 και του 2013, οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου των ΗΠΑ από τις εμπορευματικές μεταφορές αυξήθηκαν κατά
περισσότερο από 50%, δηλαδή αύξηση σχεδόν 200 εκατομμυρίων μετρικών τόνων και καθώς το εμπόριο εξελίσσεται
όλο και περισσότερο και οι οικονομίες επεκτείνονται, οι επιβλαβείς εκπομπές αερίων από την κίνηση των αγαθών
αναμένεται να αυξηθούν με ταχύτερους ρυθμούς από ό, τι όλες οι άλλες πηγές εκπομπών που σχετίζονται με τις
μεταφορές.
Ενώ οι υποχρεωτικοί κανόνες, όπως τα προηγμένα πρότυπα για τις εκπομπές οχημάτων και την ποιότητα των
καυσίμων, μειώνουν τις εκπομπές από νέα οχήματα, ο τεράστιος στόλος των παλαιών πετρελαιοκίνητων οχημάτων
βαρέος τύπου παρουσιάζει μια πρόκληση για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε όλο τον κόσμο. Για αυτό τον λόγο
το 2004 στις ΗΠΑ, η Υπηρεσία για την Προστασία του Περιβάλλοντος(ΥΠΠ), υλοποίησε ένα μοντέλο εφαρμογής
περιβαλλοντικής πολιτικής(Smartway Transport Partnership) με εθελοντικό χαρακτήρα, που στόχο είχε την συνεργασία
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μεταξύ φορτωτών φορτίων, μεταφορέων, εταιρειών εφοδιαστικής και άλλων ενδιαφερομένων μερών, προκειμένου να
επιτευχθεί βελτιωμένη απόδοση καυσίμου και μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις εμπορευματικές
μεταφορές. Στα δύο χρόνια που οδήγησαν στον σχεδιασμό του προγράμματος, η ΥΠΠ συνεργάστηκε με βασικούς
ενδιαφερόμενους από τη βιομηχανία φορτηγών και τον μεταφορικό κλάδο για να αναπτύξει τη δομή και τις προσεγγίσεις
του προγράμματος. Η βασική προσέγγιση του μοντέλου, ήταν να ωθήσει τα ενδιαφερόμενα μέρη στην εφοδιαστική
αλυσίδα, όπως οι πελάτες των φορτωτών, οι φορτωτές , οι μεταφορείς, οι κατασκευαστές του μηχανολογικού
εξοπλισμού κ.α., σε συμπεριφορές που αποσκοπούν τόσο σε οικονομικά οφέλη για τους ενδιαφερόμενους, όσο και σε
περιβαλλοντικά οφέλη, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του μεταφορικού κλάδου.
Κατά το παρελθόν οι μεταφορείς κατευθυνόμενοι από ένα κίνητρο κέρδους, στόχευαν σε μεγαλύτερη
βιωσιμότητα, από τη μειωμένη χρήση καυσίμων, η οποία συνήθως συσχετίζεται άμεσα με τις μειώσεις και το κόστος
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και με ένα δυνητικά μεγαλύτερο και πιο ικανοποιημένο μερίδιο καταναλωτών.
Ωστόσο, κάποια προβλήματα που εμφανίστηκαν, κυρίως λόγω της έλλειψης ομοιόμορφων μηχανισμών αναφοράς και
αξιολόγησης, αλλά και λόγω της αδυναμίας επικύρωσης των δεδομένων απόδοσης των φορέων με βάση μια συνεπή
μετρική, μείωσαν σημαντικά την αξία είτε για τους φορτωτές είτε για τους μεταφορείς, συμβάλλοντας στην αλλαγή ή
επηρεάζοντας τις αποφάσεις. Τα εμπόδια γιγαντώθηκαν περαιτέρω από την έλλειψη αξιόπιστων δεδομένων είτε για την
οικονομική απόδοση, είτε για το όφελος από τις εκπομπές που θα μπορούσαν να αναμένουν, όταν επενδύουν στις
τεχνολογίες εξοικονόμησης καυσίμου και στον εξοπλισμό ελέγχου της ρύπανσης που έχουν στη διάθεση τους. Η επίλυση
όλων αυτών των προβλημάτων ήρθε από τα εργαλεία εκτίμησης και συγκριτικής αξιολόγησης του άνθρακα, του
μοντέλου Smartway, μέσω ενός προγράμματος που παρέχει στους μεταφορείς ένα διαφανές και ενιαίο σύστημα
μέτρησης και συγκριτικής μέτρησης των εκπομπών φορτίου, της διαφοροποίησης και της ανταπόκρισης στα αιτήματα
των φορτωτών.

Γραφική Αναπαράσταση του μοντέλου λειτουργίας του SmartWay

Το πρόγραμμα SmartWay επηρεάζει τις αλληλεπιδράσεις του φορτωτή και του μεταφορέα, αξιοποιώντας τη
δυναμική μεταξύ των φορτωτών (ως πελάτες στους μεταφορείς τους) και των μεταφορέων (ως προμηθευτές στους
φορτωτές τους). Ως οντότητες που προσφέρουν υπηρεσίες στους καταναλωτές, οι φορτωτές υπόκεινται σε αυξανόμενες
πιέσεις για τη βελτίωση της βιωσιμότητας των αλυσίδων εφοδιασμού τους. Αυτή η πίεση προέρχεται από τους πελάτες,
τους μετόχους, τους επενδυτές και από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Σαν ανταπόκριση σε αυτές τις προκλήσεις, οι
φορτωτές μετρούν και αναφέρουν την πρόοδο τους μέσω εκθέσεων εταιρικής βιωσιμότητας και αποκαλύπτουν τις
εκπομπές τους και άλλες μετρήσεις βιωσιμότητας σε διάφορα πλαίσια αναφοράς, όπως η Παγκόσμια Πρωτοβουλία για
την Αναφορά και τον Σχεδιασμό Γνωστοποίησης του Άνθρακα(Global Reporting Initiative and Carbon Disclosure Project).
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Το SmartWay επηρεάζει την πρόοδο της τεχνολογίας μέσω των κατασκευαστών ώστε να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη
εξοικονόμηση καυσίμου και δυνατότητα μείωσης του CO2. Το πρόγραμμα αξιολόγησης της τεχνολογίας SmartWay
παρείχε στους κατασκευαστές ένα πρότυπο πρωτόκολλο δοκιμής και μια μεθοδολογία για την αντικειμενική και
αξιόπιστη επαλήθευση της εξοικονόμησης καυσίμων από πολλές κατηγορίες τεχνολογιών: ελαστικά, αεροδυναμική και
μείωση στα ρελαντί.
Το πρόγραμμα SmartWay παρέχει στην αγορά αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τα οφέλη της απόδοσης και
των εκπομπών του εξοπλισμού και των τεχνολογιών των φορτηγών. Μέσω του προγράμματος επαλήθευσης SmartWay
της ΥΠΠ, οι κατάλογοι εξοπλισμού και τεχνολογιών των ελκυστήρων και των ρυμουλκούμενων, μαζί με τη περιγραφή
των αναμενόμενων πλεονεκτημάτων εξοικονόμησης καυσίμου και εκπομπών, είναι πλέον διαθέσιμα στο κοινό και
ευρέως διαθέσιμα. Το SmartWay έδωσε στους ιδιοκτήτες και τους φορείς εκμετάλλευσης στόλων μεγαλύτερη
βεβαιότητα και τα δεδομένα που απαιτούνται για τον εντοπισμό, τη σύγκριση και την πραγματοποίηση αποφάσεων για
επενδύσεις στον εξοπλισμό που έχουν συμβάλει στην βελτίωση των επιδόσεων του στόλου, μειώνοντας τις εκπομπές
και τη χρήση καυσίμων.
Η επιρροή του SmartWay είναι εμφανής στη συνολική απόδοση της βάσης της εταιρικής σχέσης. Αθροιστικά, τα
τελευταία δέκα χρόνια, καθώς όλο και περισσότερες νέες εταιρείες συμμετέχουν στην εταιρική σχέση και το πρόγραμμα
συνεχίζει να επιδεικνύει πρόοδο. Το πρόγραμμα αυξήθηκε από 15 εταίρους, που συμμετείχαν στο αρχικό στάδιο της
εφαρμογής του, σε περισσότερους από 3000 εταίρους σήμερα. Μαζί, αυτοί οι εταίροι έχουν αποτρέψει σωρευτικά 72,8
εκατομμύρια μετρικούς τόνους CO2, 1,46 εκατομμύρια τόνους οξειδίων του αζώτου και 59 χιλιάδες τόνους σωματιδίων
(US EPA, 2016).Το μοντέλο SmartWay συμμετείχε και μοιράστηκε την εμπειρία του σε πολλά εργαστήρια στη Βραζιλία,
το Βιετνάμ και τη Χιλή. Το Διεθνές Συμβούλιο για την Καθαρή Μεταφορά χρηματοδότησε ένα έργο για τη δημιουργία
εγχειριδίου κατάρτισης «Πώς να αναπτυχθεί ένα Πράσινο Εμπορευματικό Πρόγραμμα», βασισμένο σχεδόν αποκλειστικά
στο μοντέλο εθελοντικής συνεργασίας SmartWay. Το εγχειρίδιο έχει μεταφραστεί σε πέντε γλώσσες,
συμπεριλαμβανομένων των αγγλικών, ισπανικών, κινεζικών, γαλλικών και πορτογαλικών.

Τμήμα Περιβάλλοντος- Πανεπιστήμιο Αιγαίου, http://www.env.aegean.gr
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Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από την παραγωγή
τροφής: η περίπτωση της Κίνας
Από την Άννα Αβράμπου

Πηγή:

Η παραγωγή αγροτικών προϊόντων συνεισφέρει σε ποσοστό της τάξης του 12%
στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου - ή του 56% των εκπομπών αν
εξαιρέσουμε αυτές του CΟ2 - αποτελώντας έτσι έναν κρίσιμο παράγοντα του
φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Εστιάζοντας στην Κίνα, έναν από τους
μεγαλύτερους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων παγκοσμίως, τα
κτηνοτροφικά προϊόντα, όπως το κρέας και το γάλα, φαίνεται πως είναι τα πλέον
επιβαρυντικά. Αντίθετα, η παραγωγή φρούτων και λαχανικών επιβαρύνει
σαφώς λιγότερο. Η αλλαγή του καταναλωτικού μας «προφίλ», και ειδικότερα ο
περιορισμός της κατανάλωσης κτηνοτροφικών προϊόντων και η αύξηση της
συμμετοχής των φρούτων και των λαχανικών στη δίαιτά μας, μπορεί να
βοηθήσει σημαντικά στον μετριασμό του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής.

Yue et al. (2017), Mitigating
greenhouse gas emissions in
agriculture:
From
farm
production
to
food
consumption. Journal of Cleaner
Production, 149:1011-1019

Διαθέσιμο από:
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017
.02.172

Πέρα από κάθε αμφισβήτηση, η διαχείριση της κλιματικής αλλαγής καθώς και η διασφάλιση της επάρκειας της
τροφής αποτελούν δύο από τις σημαντικότερες προκλήσεις της σημερινής εποχής. Την ίδια όμως στιγμή, η επίδραση του
αγροτικού τομέα στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής δεν φαίνεται να είναι πάντα αντιληπτή. Η επίδραση αυτή
αποδεικνύεται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς για το 2015 ο αγροτικός τομέας ήταν υπεύθυνος για το περίπου 10-12% των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που σχετίζονται με την ανθρώπινη δραστηριότητα και για το 56% των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου (εξαιρουμένου) του CΟ2 παγκοσμίως.

Γάλα
Αβγά
πουλερικών 4%
8%

Σιτηρά
30%

Κρέας
37%

Σόγια
1%
Φρούτα
6%

Λαχανικά
8%

Ελαιούχες καλλιέργειες
2%

Εμπορικές καλλιέργειες
4%

Ποσοστά εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από παραγωγή τροφίμων στην Κίνα
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Η παρούσα μελέτη επικεντρώθηκε στην αναπτυσσόμενη οικονομία της Κίνας, που το 2013 παρήγαγε το 20% της
παγκόσμιας παραγωγής δημητριακών και το 43% της παραγωγής κτηνοτροφικών προϊόντων, (χοιρινό, βοδινό, πουλερικά)
με στόχο να υπολογίσει τη συνεισφορά αυτής της παραγωγής στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Όπως προκύπτει από
τη μελέτη, τον πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν τα προϊόντα κτηνοτροφίας, καθώς για κάθε κιλό κρέατος, εκπέμπονται στην
ατμόσφαιρα πάνω από 6 κιλά ισοδύναμα CΟ2. Καθόλου αμελητέες όμως δεν είναι και οι εκπομπές ανά κιλό παραγόμενου
προϊόντος που σχετίζονται με εμπορικές καλλιέργειες (2,96), όπως το βαμβάκι και ο καπνός, και τα σιτηρά (0,77).
Μικρότερες σε κάθε περίπτωση είναι οι εκπομπές που σχετίζονται με την καλλιέργεια φρούτων (0,31) και λαχανικών (0,15).
Ποιοι είναι όμως οι παράγοντες που ευθύνονται για τα υψηλά αυτά μεγέθη εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου;
Σύμφωνα με την έρευνα, η απάντηση είναι διαφορετική για τα γεωργικά και για τα κτηνοτροφικά προϊόντα. Στη γεωργία, η
παραγωγή και η χρήση λιπασμάτων ευθύνεται σχεδόν για το 50% των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου,
αποτελώντας αδιαμφισβήτητα το πλέον πιο επιβαρυντικό παράγοντα. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί πως, ειδικά στις
εμπορικές καλλιέργειες, η άρδευση είναι ο σημαντικότερος παράγοντας καθώς ευθύνεται για το 49% των εκπομπών. Στην
κτηνοτροφία, οι πλειοψηφία των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου οφείλονται στην παραγωγή των ζωοτροφών.
Πολλές στοχευμένες ενέργειες μπορούν να ληφθούν για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
κατά την παραγωγή γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Τέτοιες πρακτικές περιλαμβάνουν τη βελτίωση της
αποδοτικότητας της χρήσης λιπασμάτων και τη βελτιστοποίηση της άρδευσης στη γεωργία, καθώς και την ενίσχυση της
ποιότητας των ζωοτροφών σε συνδυασμό με την επεξεργασία της κοπριάς στην κτηνοτροφία. Ειδικότερα για την
κτηνοτροφία, η προσδιορισμός του άριστου επιπέδου παραγωγικής δυναμικότητας των κτηνοτροφικών μονάδων, φαίνεται
πως μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στο περιορισμό των εκπομπών.
Όπως προκύπτει από τη μελέτη, η διαχείριση της αγροτικής παραγωγής παρουσιάζει σημαντικά περιθώρια
βελτίωσης στην κατεύθυνση του περιορισμού των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε όρους εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου. Την ίδια όμως στιγμή, κρίσιμος είναι ο ρόλος των καταναλωτών. Στα συμπεράσματά τους, οι συγγραφείς
τονίζουν πως η αλλαγή του καταναλωτικού μας «προφίλ» και η υιοθέτηση πιο αειφόρων καταναλωτικών συνηθειών
μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στον περιορισμό του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Πιο συγκεκριμένα, η
στροφή σε προϊόντα η παραγωγή των οποίων χαρακτηρίζεται από περιορισμένες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (πχ.
φρούτα και λαχανικά έναντι του κρέατος) καθώς επίσης η κατανάλωση φαγητού στο σπίτι σε σχέση με την κατανάλωση στο
εστιατόριο, αποτελούν σημαντικές αλλαγές που μπορούμε να υιοθετήσουμε άμεσα στην καθημερινότητά μας,
συνεισφέροντας στο στόχο του μετριασμού του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής.

Τμήμα Περιβάλλοντος- Πανεπιστήμιο Αιγαίου, http://www.env.aegean.gr
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Σχέδιο Επιδοτήσεων για την επίλυση της διαμάχης
μεταξύ Άγριας Ζωής και Γεωργίας : Η περίπτωση
της Νορβηγίας
Από τον Στυλιανό Ζαννέτο

Οι διαμάχες άγριας ζωής και γεωργίας ήταν πάντα ένα κυρίαρχο θέμα στο

Πηγή:

τραπέζι των συζητήσεων μεταξύ των διαχειριστών της φύσης και των

Eythórsson et al. (2017), Goose
management schemes to resolve
conflicts with agriculture: Theory,
practice and effects. Ambio,
46(2):231–240

αγροτών. Η περίπτωση του σχεδίου επιδοτήσεων της Νορβηγίας, το οποίο
εφαρμόζεται εδώ και μια δεκαετία, εξομάλυνε αυτή τη διαμάχη σε τοπικό
επίπεδο. Το άρθρο περιγράφει την υλοποίηση του σχεδίου, αναφέρεται στα
αποτελέσματα του, ποιοι είχαν πραγματικά οφέλη από αυτό και ποιοι όχι.
Τελικά τα σχέδια επιδοτήσεων μπορούν να αποτελέσουν ένα εργαλείο

Διαθέσιμο από:

διαχείρισης;

https://doi:10.1007/s13280-016-08844

Ο Αρκτικός πληθυσμός της βραχύραμφης χήνας (Anser brachyrhyncus) κατά τη διάρκεια του χειμώνα συναντάται
στο Βέλγιο, την Ολλανδία και την Δανία, ενώ κατά την διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου στο Svalbard της
Νορβηγίας. Οι δύο κύριοι μεταναστευτικοί σταθμοί είναι το : Vesterålen του Nordland, όπου τρέφονται κυρίως με
χορτάρι και στο Nord-Trøndelag όπου τρέφονται σε πεδινές περιοχές με χόρτο και φρεσκοσπαρμένα δημητριακά. Τις
τελευταίες δεκαετίες ο πληθυσμός αυτού του είδους χήνας τριπλασιάστηκε προκαλώντας αρκετά προβλήματα στους
αγρότες της περιοχής καθώς η ανοιξιάτικη βόσκηση υποβαθμίζει το αναπτυσσόμενο χόρτο και προκαλεί προβλήματα
στην ανάπτυξη του.
Οι παρατεταμένες διαμάχες μεταξύ των αγροτών και των περιβαλλοντικών αρχών στην Νορβηγία οδήγησαν το
2006 στην υιοθέτηση ενός σχεδίου επιδοτήσεων για τις καλλιέργειες οι οποίες επηρεάζονται από την ανοιξιάτικη
μεταναστευτική στάθμευση των χηνών στις δύο προαναφερθέντες περιοχές. Το σχέδιο είχε οικολογικούς (φιλοξενία των
χηνών) αλλά και κοινωνικοοικονομικούς (μείωση των διαμαχών μεταξύ των χηνών και της γεωργίας) στόχους. Για το
σχεδιασμό λήφθηκαν υπόψη δύο διαφορετικές προσεγγίσεις, αυτή της προστασίας άγριας ζωής και αυτή των αγροτών.
Η πρώτη προσέγγιση είχε ως αντικείμενο εφαρμογής την διατήρηση επαρκών καταφυγίων για τις χήνες στις περιοχές
αρεσκείας τους, χωρίς η μεταβλητότητα του αριθμού των χήνων στις περιοχές να αποτελεί πρόβλημα. Όσον αφορά την
δεύτερη προσέγγιση, αυτή των αγροτών, οι επιδοτήσεις θα έπρεπε να παρέχουν μια σημαντική αποζημίωση για τα
καταφύγια χηνών τα οποία βρίσκονταν στην ιδιοκτησία τους. Οι αποζημιώσεις θα συνδεόταν άμεσα με την απώλεια
κάρπωσης που θα προέκυπτε στους γεωργούς από τη βόσκηση των χηνών στις καλλιέργειες τους.
Οι διαμάχες μεταξύ της άγριας ζωής και συμφερόντων των τοπικών κοινωνιών είναι ένα πολύ σύνηθες
φαινόμενο σε πολλά μέρη παγκοσμίως. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι κρατικές επιδοτήσεις και τα ασφαλή καταφύγια
για την άγρια ζωή μειώνουν αυτές τις διαμάχες. Για το σκοπό αυτό η Δανία, η Ολλανδία, το Βέλγιο και η Νορβηγία
ξεκίνησαν το Διεθνές Πλάνο Διαχείρισης Ειδών (ISMP). Οι στόχοι αυτού του πλάνου ήταν να διατηρηθεί ένας βιώσιμος
και σταθερός πληθυσμός μέσα στα όρια της περιοχής, να παραμείνουν οι αγροτικές διαμάχες σε ένα αποδεκτό επίπεδο,
να αποφευχθεί η περαιτέρω υποβάθμιση της βλάστησης στην τούνδρα στις περιοχές αναπαραγωγής και τέλος να
επιτραπεί το κυνήγι για αναψυχή το οποίο δεν θα έθετε σε κίνδυνο τους πληθυσμούς. Αυτό το σχέδιο διατήρησης
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βασιζόταν σε ένα προσαρμοστικό πλαίσιο διαχείρισης το οποίο θεωρείται μία προσέγγιση για ταυτόχρονη διαχείριση
αλλά και εκμάθηση από την εφαρμογή των διαχειριστικών μέτρων. Η Νορβηγία που είχε εκδώσει σχέδιο επιδοτήσεων
για τις καλλιέργειες από το 2016 προσέφερε ένα σημαντικό διαχειριστικό μέτρο για την επίτευξη του στόχου του ISMP
να κρατήσει τις αγροτικές συγκρούσεις σε ένα αποδεκτό επίπεδο. Για την αξιολόγηση του σχήματος επιδότησης στο
Nord-Trøndelag οι συγγραφείς εφάρμοσαν ένα αριθμό κριτήριων τα οποία ερεύνησαν. Για παράδειγμα η διαχείριση της
γνώσης, η κοινωνική δυναμική, η νομιμότητα και αποτελεσματικότητα του σχέδιο επιδοτήσεων
Οι πληροφορίες που παρουσιάζουν οι συγγραφείς στο άρθρο, βασίζονται σε συνεντεύξεις των διαφόρων
εμπλεκομένων το 2011. Συγκεκριμένα έγιναν συνεντεύξεις με τέσσερεις εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης,
υπεύθυνους για τη διαχείριση του σχεδίου επιδότησης σε τρεις δήμους οι οποίοι απορρόφησαν το 90% των επιδοτήσεων
που προοριζόταν για τις καλλιέργειες. Επίσης δόθηκαν συνεντεύξεις από τέσσερεις εκπροσώπους της περιφέρειας,
υπεύθυνους για το σχέδιο επιδοτήσεων στην αγροτική διοίκηση της κομητείας, καθώς και από 8 αγρότες, τεσσάρων οι
οποίοι συμμετείχαν στο σχέδιο επιδότησης και τεσσάρων που δεν είχαν κάνει αίτηση για κάποια επιδότηση. Οι
επιδοτήσεις δόθηκαν για τις καλλιέργειες στις οποίες υπήρχε εμφανής πίεση από τη βόσκηση και σε αυτές που η
πυκνότητα των χηνών ήταν αυξημένη. Τη διαχείριση των επιδοτήσεων είχε η τοπική αυτοδιοίκηση κάθε περιοχής η
οποία χρησιμοποίησε στατιστικά μοντέλα για να υπολογίσει τη πίεση της βόσκησης σε κάθε καλλιέργεια. Οι συνεντεύξεις
οι οποίες αφορούσαν τους αγρότες επικεντρώθηκαν στη συνολική επίπτωση που είχαν οι χήνες στις καλλιέργειες, στις
μακροχρόνιες συνέπειες της βόσκησης της χήνας και στο πως το σχέδιο επιδότησης λειτούργησε ως προς την
αποζημίωση για τις απώλειες που είχαν οι αγρότες καθώς και ως προς την εξομάλυνση της διαμάχης των αγροτών με τις
χήνες.
Οι αγρότες δήλωσαν ότι οι επιδοτήσεις
βοήθησαν στην εξομάλυνση της διαμάχης
αλλά, όπως δήλωσαν, το σχέδιο επιδοτήσεων
δεν αντικατοπτρίζει πλήρως την απώλεια
κάρπωσης που είχαν. Την ίδια άποψη είχαν και
οι εκπρόσωποι της πολιτείας λέγοντας ότι οι
επιδοτήσεις είναι άδικες για τους αγρότες.
Ο πληθυσμός των χηνών αυξήθηκε
αρκετά από την έναρξη του προγράμματος
επιδοτήσεων. Το ίδιο ισχύει και για τις
αγροτικές εκτάσεις που σιγά σιγά δεχόταν την
επιδότηση από το κράτος. Επίσης όσο
αυξανόταν οι επιδοτήσεις, το ίδιο συνέβαινε
και για τον πληθυσμό των χηνών.
Η
αξιολόγηση
του
σχεδίου
επιδοτήσεων από τους ερευνητές δείχνει ότι
έχει αρκετά αρνητικά στοιχεία όσον αφορά την
Η περιοχή μελέτης της έρευνας
αποτελεσματικότητα του. Ο αριθμός των
συμμετεχόντων στο σχέδιο επιδοτήσεων ήταν
αρκετά χαμηλότερο από αυτό που αναμενόταν. Επίσης οι επιδοτήσεις, όπως τονίστηκε από τους αγρότες αλλά και από
την τοπική αυτοδιοίκηση, ήταν άδικες καθώς εξυπηρετούσε μόνο τη δημιουργία των ασφαλών καταφυγίων για τα
πτηνά και δεν προσέφερε καλές αποζημιώσεις στις ζημιές που είχαν οι αγρότες από την μείωση του χόρτου και συνεπώς
τη μείωση του εισοδήματος τους. Το σχέδιο όμως φαίνεται να βοήθησε συνολικά στην εξομάλυνση της διαμάχης.
Συνοψίζοντας οι συγγραφείς προτείνουν την καλύτερη οργάνωση τέτοιων σχεδίων έτσι να μπορούν να καλύψουν
πλήρες τα συμφέροντα όλων των εμπλεκομένων. Τα σχέδια επιδοτήσεων μπορούν να αποτελέσουν σημαντικά εργαλεία
στη διαχείριση τέτοιων προβλημάτων, Πρέπει όμως να αναλύονται πολυκριτηριακά και να καλύπτουν επαρκώς όλες τις
συνιστώσες τους.

Τμήμα Περιβάλλοντος- Πανεπιστήμιο Αιγαίου, http://www.env.aegean.gr
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Οι μεταπτυχιακοί μας φοιτητές-συντελεστές αυτού
του Τεύχους
Αναστασία Γρηγορούδη: Απόφοιτος του Τμήματος Δασολογίας & Φυσικού
Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ασχολείται εθελοντικά με
δραστηριότητες που σχετίζονται με την άγρια ζωή και τη φύση. Τα ερευνητικά της
ενδιαφέροντα αφορούν την οικολογία και τη διατήρηση των φυσικών οικοσυστημάτων.
Κυριάκος Οικονομίδης: Απόφοιτος του Τμήματος
Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης, με Κατεύθυνση
Μηχανικού Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Στο παρελθόν έχει
εργαστεί στα ΕΛ.ΠΕ. στην Θεσσαλονίκη στο Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου και ως ζυθοποιός στη
Ζυθοποϊία Μακεδονίας Θράκης (ΒΕΡΓΙΝΑ) στην Κομοτηνή. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα
είναι η ακουστική οικολογία και η οικολογία ηχοτοπίου.

Σπύρος Ιωσηφίδης: Γεννήθηκε στη Γερμανία,
ενηλικιώθηκε στην Ελλάδα, είναι παντρεμένος και πατέρας δύο ανήλικων τέκνων.
Απόφοιτος του Τμήματος Υδατοκαλλιεργειών & Αλιευτικών Εφαρμογών (πρώην
Ιχθυοκομίας- Αλιείας) του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου. Από το 2007 έως σήμερα εργάζεται στο
Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων με
αντικείμενα όπως την παρακολούθηση της μεσογειακής φώκιας και άλλων θαλασσίων
ειδών, αλλά και την διοικητική - οικονομική διαχείριση και παρακολούθηση ευρωπαϊκών
προγραμμάτων.

Άννα Αβράμπου: Απόφοιτος του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και
κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκησης Επιχειρήσεων - Ολικής
Ποιότητας (MBA TQM) του Πανεπιστημίου Πειραιά. Τα τελευταία πέντε χρόνια εργάζεται στη
Διεύθυνση Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Υποθέσεων, Αειφόρου Ανάπτυξης του Ομίλου
Eurobank και το ερευνητικό της ενδιαφέρον εστιάζεται στην αειφόρο ανάπτυξη και την
αξιολόγηση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού κινδύνου στις τράπεζες.

Στυλιανός Ζαννέτος: Απόφοιτος του Τμήματος Δασολογίας και
Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Κύρια ερευνητικά
ενδιαφέροντα του είναι η κατανόηση των μεταναστευτικών στρατηγικών των πτηνών και οι
επιδράσεις των ανθρωπογενών πρακτικών στην πανίδα. Στον ελεύθερο του χρόνο συμμετέχει
σε διάφορες εθελοντικές δράσεις καθώς και με τη φωτογραφική αποτύπωση της Άγριας Ζωής,
σε Ελλάδας και Κύπρο.

ΕΠΙΣΤΗΜΗ
ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Έκδοση του:
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην
«Περιβαλλοντική Πολιτική & Διατήρηση Βιοποικιλότητας»
Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
http://www.env.aegean.gr/epistimi-gia-periballon

Υπεύθυνος Έκδοσης:
Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωσήφ Μποτετζάγιας
email: iosif@aegean.gr

