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ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 
 
 

Ωο βηνινγηθή πνηθηιφηεηα, βηνπνηθηιφηεηα, νξίδνπκε θπξίσο ην ζχλνιν ησλ γνληδίσλ, 

ησλ βηνινγηθψλ εηδψλ, ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ησλ πνιηηηζκψλ κηαο πεξηνρήο.  

 

Πξέπεη λα θαηαιάβνπκε φηη δελ ππάξρεη κία, αιιά πνιιέο βηνπνηθηιφηεηεο, ζε 

δηάθνξα επίπεδα νξγάλσζεο ηεο δσήο θαη φηη δελ είλαη εληαίνο ν ηξφπνο έθθξαζεο ή 

θαιχηεξα εθηίκεζήο ηεο.  

Πξαθηηθά, κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ηέζζεξα δηαθνξεηηθά επίπεδα βηνπνηθηιφηεηαο, ην 

θαζέλα απφ ηα νπνία έρεη δηαθνξεηηθή ζεκαζία αιιά ζηελ πξάμε, απνηειεί θνκκάηη 

αλαπφζπαζην ελφο εληαίνπ ζπλφινπ. 

Τν πξώην επίπεδν είλαη εθείλν ηεο "γελεηηθήο βηνπνηθηιόηεηαο". Ζ γελεηηθή 

βηνπνηθηιφηεηα εθθξάδεη ην εχξνο ησλ θιεξνλνκηθψλ θαηαβνιψλ ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο.      ( Όζν κεγαιχηεξν είλαη ην εχξνο απηφ, ηφζν κεγαιχηεξε 

είλαη ε ηθαλφηεηα επηβίσζεο ηνπ είδνπο απέλαληη ζε εμσηεξηθέο πηέζεηο (stress) φπσο 

επηδεκίεο, θιηκαηηθέο αληημνφηεηεο θ.ιπ. Δίλαη απηνλφεην φηη ηα θπζηθά είδε έρνπλ 

πνιχ κεγαιχηεξν εχξνο θιεξνλνκηθψλ θαηαβνιψλ θαη ζπλεπψο πνιχ κεγαιχηεξε 

αληνρή θαη ηθαλφηεηα επηβίσζεο απφ ηα "ηερλεηά" ή γελεηηθά βειηησκέλα είδε. ) 

 

Τν δεύηεξν επίπεδν βηνπνηθηιφηεηαο είλαη απηφ ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ησλ εηδώλ 

θπηψλ θαη δψσλ. Ζ βηνπνηθηιφηεηα απηή εθθξάδεηαη κε ηνλ αξηζκφ (πιήζνο) ησλ 

εηδψλ θπηψλ θαη δψσλ πνπ απαληνχλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή 

 

Τν ηξίην επίπεδν βηνπνηθηιφηεηαο, γλσζηφ σο βηνπνηθηιόηεηα νηθνζπζηεκάησλ ή 

θπηνθνηλσληώλ (habitats), εθθξάδεηαη κε ηνλ αξηζκφ (πιήζνο) ησλ ζπλδπαζκψλ 

εηδψλ θπηψλ θαη δψσλ (νηθνζπζηεκάησλ) πνπ ζπλαληψληαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

πεξηνρή. Ο αξηζκφο ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ν ηξφπνο θαηαλνκήο ηνπο ζην ρψξν, 

δειαδή ην κσζατθφ ησλ ηχπσλ νηθνζπζηεκάησλ, ραξαθηεξίδεη θαη δίλεη ηε ζθξαγίδα 

ηνπ ζην ηνπίν ηεο πεξηνρήο. 

 

Τν ηέηαξην επίπεδν βηνπνηθηιφηεηαο είλαη εθείλν ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ησλ ηνπίσλ, 

ην νπνίν εθθξάδεηαη κε ηνλ αξηζκφ ή ην πιήζνο ησλ ηχπσλ ηνπίσλ πνπ εκθαλίδνληαη 

ζε κηα πεξηνρή ή ζε κηα ρψξα. ηε ζχλζεζε ελφο ηνπίνπ δε κεηέρνπλ κφλν θπζηθά 

νηθνζπζηήκαηα αιιά θαη ηερλεηά, φπσο νη δηάθνξεο γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο αιιά θαη 

ηχπνη νηθηζκψλ. (Ο αξηζκφο ησλ ηχπσλ νηθνζπζηεκάησλ, θπζηθψλ θαη ηερλεηψλ, ε 

θαηαλνκή ηνπο ζηνλ ρψξν θαη ε αλαινγία ζπκκεηνρήο ηνπο πξνζδηνξίδνπλ ην 

ραξαθηήξα θαη ηε θπζηνγλσκία ηνπ ηνπίνπ.) 

 

 
«II. Ζ ΒΗΟΠΟΗΚΗΛΟΣΖΣΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ "ΦΤΖ 2000" ΓΗΑ 

ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ»  http://www.minenv.gr/1/12/121/12103/g1210316.html (απφ 

NATURA2000) 

 
Γελεηηθή πνηθηιφηεηα είδνπο  

Ο φξνο γελεηηθή πνηθηιφηεηα αλαθέξεηαη ζηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ γελεηηθνχ πιηθνχ 

κεηαμχ ησλ αηφκσλ ηνπ ίδηνπ είδνπο θαη θαιχπηεη ηε γνληδηαθή πνηθηιία κεηαμχ ησλ 

αηφκσλ ηνπ ίδηνπ πιεζπζκνχ.  

http://www.minenv.gr/1/12/121/12103/g1210316.html
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/istoselida-biodiversity/b/genome.htm
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Δχθνια αληηιεπηά παξαδείγκαηα - απνηειέζκαηα γελεηηθήο πνηθηιφηεηαο είλαη νη 

παξαηεξνχκελεο δηαθνξέο (θπξίσο κνξθνινγηθέο θαη ζπαληφηεξα αλαηνκηθέο θαη 

θπζηνινγηθέο) κεηαμχ αλζξψπσλ δηαθνξεηηθψλ θπιψλ θαη κεηαμχ αηφκσλ ηεο ίδηαο 

θπιήο.  

 

Ζ χπαξμε γελεηηθήο πνηθηιφηεηαο κέζα ζε έλαλ πιεζπζκφ παξέρεη ζηα άηνκα ηε 

δπλαηφηεηα αλάπηπμεο πξνζαξκνζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ θαζηζηψληαο ηα 

αληαγσληζηηθά απνηειεζκαηηθφηεξα. Ο έληνλνο θαη εληππσζηαθφο ρξσκαηηζκφο ηνπ 

θηεξψκαηνο νξηζκέλσλ αξζεληθψλ πνπιηψλ (γεγνλφο πνπ ηνπο δίλεη πξνηεξαηφηεηα 

θαηά ηελ επηινγή ηνπο απφ ηα ζειπθά άηνκα γηα αλαπαξαγσγή), ν πξνζηαηεπηηθφο 

ρξσκαηηζκφο (εκθάληζε νκνηφκνξθε κε ην ππφζηξσκα αλάπηπμεο - θακνπθιάδ) 

άιισλ νξγαληζκψλ, ν κηκεηηζκφο, ε νμεία φξαζε ησλ αξπαθηηθψλ θ.ά. απνηεινχλ 

κεξηθά κφλν παξαδείγκαηα πξνζαξκνγψλ (κνξθνινγηθψλ θαη θπζηνινγηθψλ 

αληίζηνηρα) πνπ επλννχληαη απφ ηε Φπζηθή Δπηινγή  

Πνηθηιφηεηα ησλ εηδψλ 

Αθνξά ζηελ πνηθηιφηεηα ησλ εηδψλ πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο, 

ελδηαηηήκαηα, ηεο Γεο.  

Ο φξνο ελδηαίηεκα αλαθέξεηαη ζηε ζέζε φπνπ απαληά έλαο πιεζπζκφο θαη ζηα 

επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ηεο, βηνηηθά ή αβηνηηθά.  

Όζν πεξηζζφηεξα είδε κεηέρνπλ ζηε ζχλζεζε ελφο νηθνζπζηήκαηνο ηφζν κεγαιχηεξε 

ζηαζεξφηεηα παξνπζηάδεη ην νηθνζχζηεκα, ηφζν ππθλφηεξν δίθηπν ηξνθηθψλ 

αιπζίδσλ θαη βηνζπζηεκάησλ δεκηνπξγείηαη, ηφζν πην απξφζθνπηεο είλαη νη ξνέο 

βηνκάδαο θαη ελέξγεηαο θαζψο θαη ε αλαθχθισζε ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηφζν 

θαιχηεξα θαη απνηειεζκαηηθφηεξα ιεηηνπξγνχλ νη κεραληζκνί αλάδξαζεο. Πέξα απφ 

απηφ, πνιιά είδε ζηελ νληνγελεηηθή ηνπο εμέιημε έρνπλ ζπλδεζεί ζηελά κεηαμχ ηνπο 

θαη ε χπαξμε ηνπ ελφο εμαξηάηαη απφ ηελ χπαξμε ηνπ άιινπ. Γηα ην ιφγν απηφ, ε 

εμαθάληζε ελφο είδνπο κπνξεί λα έρεη ζπλέπεηεο πνπ δελ κπνξνχλ λα πξνβιεθηνχλ. 

χκθσλα κε νξηζκέλεο εθηηκήζεηο ην 99% ησλ εηδψλ πνπ έρνπλ δήζεη ζηε Γε έρνπλ 

εμαθαληζηεί. Ωζηφζν πεξηζζφηεξα είδε δνπλ ζήκεξα απ' φηη ζε νπνηαδήπνηε άιιε 

επνρή ηεο ηζηνξίαο ηνπ πιαλήηε καο. Σν 1/4 ησλ εηδψλ ηνπ πιαλήηε απεηιείηαη 

ζήκεξα κε εμαθάληζε, ελψ ππνινγίδεηαη φηη θάζε ρξφλν ράλνληαη πεξίπνπ 26.000 απφ 

ηα γλσζηά είδε 

Ζ απψιεηα ηεο βηνπνηθηιφηεηαο αλαγλσξίδεηαη ζήκεξα σο έλα απφ ηα κεγαιχηεξα  αλ 

φρη ην κεγαιχηεξν  πξνβιήκαηα ηεο λέαο ρηιηεηίαο. Ο ξπζκφο ηεο ζεκεξηλήο απψιεηαο 

ηεο βηνπνηθηιφηεηαο είλαη ηέηνηνο πνπ απεηιείηαη ε βησζηκφηεηα ηνπ ίδηνπ καο ηνπ 

είδνπο απφ ηε δηαθνπή δσηηθψλ νηθνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ. Ζ χκβαζε γηα ηε 

Βηνπνηθηιφηεηα, ε νπνία ππεγξάθε ην 1992 ζην πιαίζην ηεο Παγθφζκηαο Γηάζθεςεο 

γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αλάπηπμε ζην Ρίν Ηαλέηξν, έζεζε γηα πξψηε θνξά ην 

πξφβιεκα ηεο εμειηζζφκελεο κείσζεο ησλ εηδψλ πνπ θαηνηθνχλ ζηνλ πιαλήηε σο 

δεηνχκελν πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ 

.  
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Πνηθηιφηεηα νηθνζπζηεκάησλ 

Ζ εθηίκεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ησλ νηθνζπζηεκάησλ είλαη πξνβιεκαηηθφηεξε απφ 

απηή ηεο γελεηηθήο πνηθηιφηεηαο θαη ηεο πνηθηιφηεηαο ησλ εηδψλ αθνχ ηα φξηα, 

ζχλνξα ησλ βηνθνηλνηήησλ θαη ησλ νηθνζπζηεκάησλ είλαη ζπρλά αζαθή ή 

δπζδηάθξηηα θαη ν νξηζκφο ηνπο ζε θάζε πεξίπησζε ππνθεηκεληθφο. 

Ωο νηθνζχζηεκα νξίδνπκε κία νξγαλσκέλε ελφηεηα έκβησλ φλησλ θαη αβηνηηθψλ 

ζηνηρείσλ κέζα ζηελ νπνία αληαιιάζζνληαη πιηθά θαη ελέξγεηα κε θηλεηήξηα δχλακε 

κηα πεγή ελέξγεηαο. Ζ έλλνηα ηνπ νηθνζπζηήκαηνο αθνξά δειαδή φρη κφλν ζηνπο 

δσληαλνχο νξγαληζκνχο ελφο ηφπνπ αιιά θαη ζε θάζε ηη πνπ ηνπο πεξηβάιιεη θαη ηνπο 

επεξεάδεη θαη πνπ νπζηαζηηθά ζπλζέηεη ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν δνπλ. 

Πεξηιακβάλεη αθφκα ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηνπο νξγαληζκνχο θαη αλάκεζα ζ' απηνχο 

θαη ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ θπζηθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο (εηθ. 1).  

Μειεηψληαο έλα νηθνζχζηεκα ζθφπηκε είλαη ε εμέηαζε θαη άιισλ επηπέδσλ 

έθθξαζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ φπσο ε ζρεηηθή αθζνλία ηνπ θάζε είδνπο κηαο 

βηνθνηλφηεηαο, ε ειηθηαθή δνκή ησλ πιεζπζκψλ ηεο, νη ηξνπνπνηήζεηο ζηε ζχλζεζή 

ηεο κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ (νηθνινγηθή δηαδνρή), άιιεο νηθνινγηθέο δηεξγαζίεο 

πνπ επηηεινχληαη ζε απηφ θ.ά. 

Υεξζαία νηθνζπζηήκαηα 

Υξεζηκνπνηψληαο σο θξηηήξην ηε ζεξκνθξαζία θαη ηε δηαζεζηκφηεηα λεξνχ, ην 

ρεξζαίν πεξηβάιινλ ηαμηλνκείηαη ζε έλαλ αξηζκφ απφ δηαπιάζεηο - biomes. Ωο 

δηάπιαζε νξίδνπκε έλα ζχλνιν ζηαζεξψλ βηνθνηλνηήησλ πνπ εθηείλνληαη ζε κηα 

κεγάιε γεσγξαθηθή πεξηνρή. ηα ρεξζαία νηθνζπζηήκαηα θάζε δηάπιαζε 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ ηχπν ηεο θπηηθήο επηθάιπςεο πνπ δηαζέηεη. Οη θπξηφηεξεο 

ρεξζαίεο δηαπιάζεηο είλαη ηα πγξά ηξνπηθά δάζε ηα ιηβάδηα, νη έξεκνη , ηα πγξά δάζε 

θπιινβφισλ, ηα δάζε θσλνθφξσλ 

 

Τδαηηθά νηθνζπζηήκαηα  

Σα ηξία ηέηαξηα ηεο επηθάλεηαο ηεο Γεο θαιχπηνληαη απφ λεξφ κε κέζνπ βάζνπο 

ηξηψλ ρηιηνκέηξσλ. Σα πδαηηθά νηθνζπζηήκαηα κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε δχν 

κεγάιεο θαηεγνξίεο, ησλ ζαιάζζησλ θαη ησλ γιπθψλ λεξψλ.  

Μεζνγεηαθά νηθνζπζηήκαηα 

Μεζνγεηαθά νηθνζπζηήκαηα απαληνχλ ζε πεξηνρέο κε κεζνγεηαθνχ ηχπνπ θιίκα. Οη 

πεξηνρέο κε θιίκα ειηάο (κεζνγεηαθφ) δελ μεπεξλνχλ ην 1% ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 

ηνπ πιαλήηε  

 

ε φια ηα κεζνγεηαθνχ ηχπνπ νηθνζπζηήκαηα ε καθξνρξφληα επίδξαζε παξφκνησλ 

θιηκαηηθψλ παξαγφλησλ πάλσ ζηνπο θπηηθνχο νξγαληζκνχο έρεη δηακνξθψζεη 

θπζηνγλσκηθά φκνηνπο ηχπνπο βιάζηεζεο. 

http://kpe-kastor.kas.sch.gr/istoselida-biodiversity/b/ecolsuccession.htm
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Οη νξγαληζκνί (θπηηθνί θαη δσηθνί) πνπ δνπλ ζηα κεζνγεηαθά νηθνζπζηήκαηα έρνπλ 

αλαπηχμεη κεραληζκνχο απφθξηζεο ζηηο πεξηβαιινληηθέο πηέζεηο ψζηε λα επηβηψλνπλ 

ζηηο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλεη ην κεζνγεηαθφ θιίκα. Οη πξνζαξκνγέο απηέο 

αθνξνχλ θπξίσο ζηελ έιιεηςε λεξνχ, πνπ ζπλδπάδεηαη κε πςειέο ζεξκνθξαζίεο, 

ζηελ πεξηνδηθή δξάζε ηεο θσηηάο, ζηελ απαηηνχκελε νηθνλνκία ζηα ζξεπηηθά 

ζηνηρεία θαη ζην ρεηκεξηλφ ςχρνο.  

 

Πνιηηηζηηθή πνηθηιφηεηα 

Γηεξεπλψληαο ηελ έλλνηα ηεο βηνπνηθηιφηεηαο είλαη απαξαίηεηε ε αλαθνξά ζηελ πνηθηιία 

πνπ παξνπζηάδνπλ νη αλζξψπηλνη πνιηηηζκνί (πξνγελέζηεξνη θαη ζχγρξνλνη). Όπσο θαη ε 

γελεηηθή πνηθηιφηεηα είδνπο ή ε πνηθηιφηεηα εηδψλ έηζη θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά αλάπηπμεο - 

νη πνιηηηζκνί ησλ αλζξψπηλσλ θνηλσληψλ (λνκαδηθφο ηξφπνο δσήο, θαιιηέξγεηα γεο θ.ά.) 

κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ "ιχζεηο" ζε πξνβιήκαηα επηβίσζεο, πξνζαξκνγέο ηνπ αλζξψπηλνπ 

είδνπο ζε ζπγθεθξηκέλα πεξηβάιινληα θαη ζηηο εμειηθηηθέο αιιαγέο ηνπο.  

Ζ πνιηηηζκηθή εμέιημε φρη κφλν είλαη αλάινγε ηεο βηνινγηθήο, αιιά ζπρλά ζπλδέεηαη κε 

απηήλ θαη κε ζρέζεηο αιιειεπίδξαζεο. 

Ωζηφζν, ν κεραληζκφο ηεο πνιηηηζκηθήο εμέιημεο δελ ηαπηίδεηαη κε απηφλ ηεο βηνινγηθήο.. 

πλεπψο, νη πνιηηηζκηθέο αιιαγέο κπνξνχλ λα είλαη ηαρχηεξεο ησλ βηνινγηθψλ θαη 

"ζαξσηηθέο" αιιαγέο ζην πξνθίι κηαο θνηλσλίαο κπνξνχλ λα παξαηεξεζνχλ ζην δηάζηεκα 

κηαο θαη κφλν γεληάο.  

Ζ αλζξψπηλε πνιηηηζηηθή πνηθηιφηεηα εθδειψλεηαη, κεηαμχ άιισλ, κε ηελ πνηθηιία ζηηο 

γιψζζεο, ζηηο ζξεζθεπηηθέο αληηιήςεηο, ζηηο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ηεο γεο, ζηελ ηέρλε, ζηε 

κνπζηθή, ζηελ θνηλσληθή νξγάλσζε θαη ζηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο.  
 
α 

 

 

Γηαηί καο ελδηαθέξεη ε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 

Δίλαη ζαθέο φηη ε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο εμαζθαιίδεη ηελ αλάπηπμε 

βηψζηκσλ πιεζπζκψλ θαη νηθνζπζηεκάησλ. Αλ θαη ν άλζξσπνο ζπρλά δχζθνια 

αληηιακβάλεηαη ηελ αλαγθαηφηεηα δηαηήξεζήο ηεο, ζεσξείηαη δεδνκέλν φηη ε 

επηβίσζή ηνπ εμαξηάηαη θαζνξηζηηθά απφ ην άκεζν αιιά θαη ην επξχηεξν πεξηβάιινλ 

ηεο βηφζθαηξάο ηνπ.  

 

Άκεζα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζή ηεο  Ζ κεγάιε πνηθηιία 

γνληδίσλ, εηδψλ, νηθνζπζηεκάησλ θαη πνιηηηζκψλ καο εμαζθαιίδεη ηξνθή, ελέξγεηα, 

θάξκαθα, μπιεία, ίλεο θαη άιιεο πξψηεο χιεο, ιεηηνπξγηθέο πξαθηηθέο, εκπεηξία θαη 

γλψζε απνδίδνληαο αμηφινγα θεθάιαηα ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. Παξάιιεια, ε 

ηεξάζηηα απηή "απνζήθε" κνξθψλ δσήο θαη νηθνζπζηεκάησλ γεληθφηεξα παξέρεη 

δωξεάλ ππεξεζίεο αλαθχθισζεο ζηνηρείσλ θαη εμπγίαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

http://kpe-kastor.kas.sch.gr/istoselida-biodiversity/b/languages.htm
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/istoselida-biodiversity/b/languages.htm
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Η βηνπνηθηιόηεηα βειηηώλεη ηελ πνηόηεηα ηεο δσήο καο  

Ζ βηνπνηθηιφηεηα ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ πνιηηηζκηθή έθθξαζε ησλ αλζξψπηλσλ 

θνηλσληψλ. Οη ηέρλεο θαη κηα κεγάιε πνηθηιία απφ θαηαζθεπέο εκπλένληαη απφ ηελ 

πνηθηιία ηεο θχζεο θαη αμηνπνηνχλ ηα πιηθά ηεο. Κάζε πνιηηηζκφο εθθξάδεη ηε 

ραξαθηεξηζηηθή βηνπνηθηιφηεηα ηνπ ηφπνπ θαηαγσγήο ηνπ, ηε κνλαδηθφηεηα ηεο 

πεξηνρήο πξνέιεπζήο ηνπ. Σα θπηά θαη ηα δψα ζπκκεηέρνπλ ζηηο παξαδφζεηο καο, 

ζηα ηξαγνχδηα, ζηνπο ρνξνχο, ζηελ πνίεζε, ζηνπο ζξχινπο, ζηηο ζξεζθεπηηθέο 

ηειεηνπξγίεο, ζηηο γηνξηέο θαη ζηηο δηαθνζκεηηθέο πξαθηηθέο. 

 

Ζ αλάγθε καο γηα επαθή κε ηε θχζε είλαη αλακθηζβήηεηε θαη ε επραξίζηεζε πνπ 

απηή πξνζθέξεη είλαη αλάινγε κε ηνλ πινχην ηεο πνηθηιίαο ηεο. Ζ αλάγθε απηή 

θαιχπηεηαη κέζα απφ δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (θπλήγη, ςάξεκα, θαηαζθήλσζε, 

παξαηήξεζε πνπιηψλ, θεπνπξηθή, δσγξαθηθή, θσηνγξαθία, ελπδξεία θ.ά.). 

 

Οη πλεπκαηηθέο αλαδεηήζεηο ησλ αλζξψπσλ γελληνχληαη κέζα απφ ηελ πνηθηιία ηνπ 

θφζκνπ καο, ελψ παξάιιεια θαη πέξα απφ πεγή έκπλεπζεο, απφ ηε κειέηε απηήο ηεο 

πνηθηιίαο πξνθχπηνπλ νη απαληήζεηο ζηα πην νπζηαζηηθά θαη δηαρξνληθά εξσηήκαηά 

καο.  

Παξάγνληεο πνπ απεηινύλ ηε βηνπνηθηιόηεηα 

Σα κέιε κηαο θπζηθήο βηνθνηλφηεηαο εμειίζζνληαη παξάιιεια, πξνζαξκφδνληαη ζην 

πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ζε αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο (ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ηνπηθνχ 

θιίκαηνο, εηζαγσγή ή αθαίξεζε αληαγσληζηηθψλ αηφκσλ - εηδψλ ζηελ πεξηνρή θ.ά.). 

 Ζ γελεηηθή πνηθηινκνξθία πνπ ραξαθηεξίδεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο πιεζπζκνχο ησλ 

δηαθνξεηηθψλ εηδψλ πξνζθέξεη ζπλήζσο, ζ' έλα πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ ηνπ 

πιεζπζκνχ, επαξθείο δπλαηφηεηεο πξνζαξκνγήο ζε βαζκηαίεο αιιαγέο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ. Ωζηφζν, φηαλ νη παξαπάλσ αιιαγέο είλαη ξηδηθέο θαη 

ζπκβαίλνπλ απφηνκα (θαηαζηξνθή ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, εηζαγσγή ζην 

νηθνζχζηεκα μεληθψλ αληαγσληζηηθψλ εηδψλ θ.ά.), ηα άηνκα αδπλαηνχλ λα 

πξνζαξκνζηνχλ άκεζα θαη θαηά ζπλέπεηα νη πιεζπζκνί ηνπο απεηινχληαη απφ 

εμαθάληζε  

Καηαζηξνθή θαη δηαθνπή ηεο ζπλέρεηαο ησλ νηθνζπζηεκάησλ  

Ζ θαηαζηξνθή - αιινίσζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο θπξηφηεξνπο 

παξάγνληεο πνπ απεηινχλ ηε βηνπνηθηιφηεηα. Κάζε ρξφλν ζεκαληηθέο δαζηθέο θαη 

θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο ράλνληαη ιφγσ ππεξεθκεηάιιεπζεο ησλ αγαζψλ πνπ 

πξνζθέξνπλ ή/θαη επέθηαζεο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ.  

Ζ δεκηνπξγία αζηηθνχ πεξηβάιινληνο ζηηο αθηέο, ε απνμήξαλζή ησλ πγξνηφπσλ κε 

ζθνπφ ηε γεσξγηθή ηνπο εθκεηάιιεπζε, ε ππεξαιηεία θαη ε άληιεζε πεηξειαίνπ  
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ηελ Διιάδα θαηά ηηο ηειεπηαίεο δχν γεληέο, ιφγσ αλάγθεο γηα επέθηαζε ηεο 

δηαζέζηκεο θαιιηεξγήζηκεο γεο θαη γηα απαιιαγή απφ θνξείο ηεο εινλνζίαο, έρνπλ 

απνμεξαλζεί ηα δχν ηξίηα ησλ πγξνηνπηθψλ εθηάζεσλ. 

 

Πνιιά απφ ηα παξαπάλσ θαηλφκελα νθείινληαη ζηε ζπλερή αχμεζε ησλ αλζξψπηλσλ 

πιεζπζκψλ.  

Παξάιιεια κε ηελ θαηαζηξνθή ησλ νηθνζπζηεκάησλ, ε δεκηνπξγία αζπλέρεηαο 

εληφο ησλ νξίσλ ηνπο απνηειεί επίζεο ζνβαξή απεηιή γηα ηε βηνπνηθηιφηεηά ηνπο.  

Ωζηφζν εμαθάληζε εηδψλ κπνξεί λα πξνθιεζεί θαη απφ ηελ εληνπνίεζε ηνπ ηνπίνπ κε 

ηελ θαηαζηξνθή π.ρ. κηθξψλ δαζηθψλ ή ζακλσδψλ εθηάζεσλ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο 

ε έιιεηςε ησλ θπζηθψλ γεσγξαθηθψλ θξαγκψλ δελ επλνεί ηελ αλάπηπμε νξηζκέλσλ 

εηδψλ ηεο ρισξίδαο θαη ηελ επηβίσζε θάπνησλ δσηθψλ νξγαληζκψλ  

ε θαιιηέξγεηεο ζηηαξηνχ, θαιακπνθηνχ θ.ά. εθαξκφδνληαη πξαθηηθέο απνκάθξπλζεο 

κεγάιεο πνηθηιίαο θπηψλ (δηδαλίσλ) κε απνηέιεζκα λα αθαηξνχληαη καδί κε ηα θπηά 

απηά θαη κηθξνί πιεζπζκνί δψσλ.  

Παξάδεηγκα κηθξήο πνηθηιφηεηαο απνηεινχλ νη κνλνθαιιηέξγεηεο ηεο ζχγρξνλεο 

γεσξγίαο, πνπ είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηεο ζε θιηκαηηθέο αιιαγέο, ζε θπζηθέο 

κεηαβνιέο ηνπ εδάθνπο θαη ζε αλάπηπμε αζζελεηψλ.  

Ζ ππεξβφζθεζε επίζεο απνηειεί παξάγνληα πνπ απεηιεί ηε βηνπνηθηιφηεηα κηαο 

πεξηνρήο. Με ηελ ππεξβφζθεζε ηα κφλα θπηά πνπ παξακέλνπλ ζην νηθνζχζηεκα 

είλαη απηά πνπ δελ ηξψγνληαη θαη ηα νπνία απμάλνληαη ζε βάξνο ησλ θπηψλ πνπ 

ηξψγνληαη.  

Φεκηθή ξύπαλζε  

Σα ρεκηθά απφβιεηα ησλ αζηηθψλ θαη βηνκεραληθψλ θέληξσλ θαζψο θαη ε κε 

νξζνινγηθή ρξήζε ζπλζεηηθψλ εληνκνθηφλσλ θαη θπηηθψλ ιηπαζκάησλ επζχλνληαη 

γηα ηελ θαηαζηξνθή θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ηελ εμαθάληζε νξηζκέλσλ εηδψλ.  

Ζ ξχπαλζε ηεο αηκφζθαηξαο ηνπ λεξνχ θαη ηνπ εδάθνπο πξνθαιεί "εληάζεηο" ζηα 

νηθνζπζηήκαηα θαη κεηψλεη ην κέγεζνο ησλ πην επαίζζεησλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο 

ζπλζήθεο πιεζπζκψλ. Ζ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε επζχλεηαη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ 

πνιιψλ δαζηθψλ εθηάζσλ ζηελ Δπξψπε θαη ζηελ Ακεξηθή. Παξάιιεια, ν 

εκπινπηηζκφο ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ λεξψλ κε αθαηέξγαζηα απφβιεηα, 

αζηηθά θαη βηνκεραληθά, θαζψο θαη κε εληνκνθηφλα, ιηπάζκαηα θαη άιιεο ηνμηθέο 

νπζίεο επηθέξεη κεηαμχ άιισλ (επηξνθηζκφο επηθαλεηαθψλ λεξψλ, βηνζπζζψξεπζε 

ηνμηθψλ νπζηψλ θ.ά.) ηξνπνπνίεζε ηνπ pH ηνπο, δπζρεξαίλνληαο ηελ επηβίσζε ησλ 

επαίζζεησλ ζε αιιαγέο ηνπ pH εηδψλ. 

 

 

 

 

http://kpe-kastor.kas.sch.gr/istoselida-biodiversity/b/eutrofismos.htm
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/istoselida-biodiversity/b/bioaccum.htm
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/istoselida-biodiversity/b/bioaccum.htm
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Κιηκαηηθέο αιιαγέο θαη ην θαηλόκελν ηεο αλύςσζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ 

πιαλήηε (global warming) 

Αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαζψο θαη ε πξνβιεπφκελε αλχςσζε ηεο ζηάζκεο ησλ 

επηθαλεηαθψλ λεξψλ (ιφγσ ηήμεο ησλ πάγσλ) πηζαλφηαηα λα πξνθαιέζνπλ ηελ 

εμαθάληζε ησλ εηδψλ πνπ δε ζα πξνιάβνπλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο λέεο ζπλζήθεο 

θαη ζα κεηψζνπλ ζεκαληηθά ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ θαιιηεξγεηψλ.  

Κιηκαηηθέο αιιαγέο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ηξνπνπνηήζεηο ζηε ζχλζεζε ησλ 

βηνθνηλνηήησλ αθνχ πηζαλέο κεηαλαζηεχζεηο εηδψλ θαη ε εμαθάληζε άιισλ ζα θέξεη 

ζε επαθή γεσγξαθηθά απνκαθξπζκέλνπο πιεζπζκνχο ηνπ ίδηνπ ή δηαθνξεηηθψλ 

εηδψλ θαη ζα απινπζηεχζεη, ζα κεηψζεη δειαδή ηε γελεηηθή πνηθηιφηεηα εηδψλ θαη 

ηνλ αξηζκφ ησλ εηδψλ ζε θάπνηεο βηνθνηλφηεηεο 

Τερλεηή ή ηπραία εηζαγσγή εηδώλ ζε νηθνζπζηήκαηα  

ηελ πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο θαη εκπινπηηζκνχ ηεο ππάξρνπζαο βηνπνηθηιφηεηαο 

κηαο πεξηνρήο, ε αιφγηζηε εηζαγσγή ζε απηήλ μεληθψλ εηδψλ θξίλεηαη ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο αθαηάιιειε. Σα εηζαγφκελα είδε ζπρλά αληαγσλίδνληαη ηα 

ελδεκηθά ή, αλ πξφθεηηαη γηα άηνκα ηνπ ίδηνπ είδνπο, δηαζηαπξψλνληαη κε απηά θαη ε 

αλάκημε απηή ηνπ γελεηηθνχ ηνπο πιηθνχ ηξνπνπνηεί ηηο ζπρλφηεηεο ησλ γνληδηαθψλ 

αιιεινκφξθσλ ηνπ πιεζπζκνχ.  

 

ε θάζε θπζηθή βηνθνηλφηεηα ε ππέξκεηξε αχμεζε ελφο πιεζπζκνχ εκπνδίδεηαη απφ 

ηε δξάζε πεξηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ πνηθίιεο θχζεο. Όηαλ νη πεξηνξηζηηθνί απηνί 

κεραληζκνί απνπζηάδνπλ ε ηζνξξνπία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο δηαηαξάζζεηαη άκεζα κε 

πηζαλφ απνηέιεζκα ηελ θαηαθπξίεπζε πεξηνρψλ απφ ζπγθεθξηκέλα είδε θαη ηελ 

εμαθάληζε άιισλ 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ αμία πνπ δίλνπκε ζηε βηνπνηθηιφηεηα, πξέπεη λα έρνπκε ππφςε 

καο φηη, αλ έλα είδνο εμαθαληζζεί, δελ κπνξνύκε λα ην μαλαθέξνπκε πίζσ. Καη δελ 

απνθιείεηαη λα απνδεηρζεί ζην κέιινλ φηη θάπνηα είδε, πνπ ζήκεξα δελ ηνπο δίλνπκε 

αμία, ήηαλ πνιχηηκα – αθφκα θαη θάπνηα βαθηήξηα. 

Δπνκέλσο, δελ ππάξρνπλ είδε «άρξεζηα». Κάζε είδνο δελ απνηειεί απιψο έλα 

θνκκάηη ζε έλα κσζατθφ πνπ, αλ ραζεί, κέλεη κφλν ην θελφ ηνπ. Απνηειεί έλα 

«ζύλδεζκν» ζε έλα πνιχπινθν νηθνδφκεκα, ηπρφλ απψιεηα ηνπ νπνίνπ δελ 

απνθιείεηαη λα νδεγήζεη ζηελ θαηάξξεπζε φινπ ηνπ νηθνδνκήκαηνο. 

 

Ζ Διιάδα θηινμελεί ζπάληα δψα θαη θπηά, νξηζκέλα απφηα νπνία βξίζθνληαη ζε 

θίλδπλν. Ο βαζηιαεηφο (Aquila heliaca), ε ζαιάζζηα ρειψλα (Caretta caretta), ε 

κεζνγεηαθή 

θψθηα (Monachus monachus), ν καπξφγππαο (Aegypius monachus), ε θαθέ αξθνχδα 

(Ursus arctos), ην ηζαθάιη (Canisaureus), ην αγξίκη ηεο Κξήηεο (Capra aegagrus 

cretica), ηα θπηά αρίιιεηνο ηνπ Mπαξκπέη (Achillea barbeyana), παηψληα ηνπ 

Παξλαζζνχ (Paeonia parnassica), θεθαιάλζεξν ην θαιππηξνθφξν (Cephalanthera 

cuculata), ζνιληαλέια ηνπ Πειίνπ (Soldanella pelia), είλαη κεξηθά απφ απηά. 

 

Μέηξα πξνζηαζίαο ηεο ρισξίδαο θαη ηεο παλίδαο 

Γηα λα δηαηεξεζεί ε βηνπνηθηιφηεηα, είλαη απαξαίηεηε ε πξνζηαζία ησλ εηδψλ θαη 

ησλ νηθνζπζηεκάησλ. 



8 

 

Απαηηείηαη: 

• Καηαγξαθή εηδώλ, ηδηαίηεξα εθείλσλ πνπ ρξεηάδνληαη πξνζηαζία. 

• ρεηηθή λνκνζεζία. 

• Γεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε παγθφζκηνπ ζπζηήκαηνο εζληθώλ πάξθσλ, 

θαηαθπγίσλ θαη άιισλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, κε παξεκπφδηζε ησλ αξλεηηθψλ 

αλζξσπίλσλ παξεκβάζεσλ. 

• Τξάπεδεο ζπεξκάησλ, γνληδησκάησλ, βνηαληθνί θήπνη. 

 

Γηαρείξηζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ζηελ θαηεύζπλζε ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο 

Ο πιεζπζκφο ηεο Γεο αλακέλεηαη λα δηπιαζηαζηεί ζρεδφλ κέρξη ην 2050. Απφ ηα 10 

δηζεθαηνκκχξηα αλζξψπσλ πνπ ζα δνπλ ζηνλ πιαλήηε καο, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

ζα θαηνηθεί ζηηο ηξνπηθέο θαη ππνηξνπηθέο πεξηνρέο ηεο Αζίαο, ηεο Αθξηθήο θαη ηεο 

Νφηηαο Ακεξηθήο. ηηο παξαπάλσ πεξηνρέο ε αλάγθε γηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε είλαη 

έληνλε θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πίεζε ηεο πιεζπζκηαθήο αχμεζεο, ε εθκεηάιιεπζε 

ησλ θπζηθψλ πφξσλ ζα κεγηζηνπνηεζεί.  

Ζ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ρεξζαίσλ θαη πδάηηλσλ εθηάζεσλ, πνπ 

εθκεηαιιεπφκαζηε γηα ηελ εμαζθάιηζε πνηθηιίαο πφξσλ, απνηειεί ίζσο ην "θιεηδί" 

γηα ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηε βηψζηκε αλάπηπμε θαη' επέθηαζε. 

 

ηελ θαηεχζπλζε απηή ζθφπηκε είλαη ε νπζηαζηηθή ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ γηα ηα 

άκεζα θαη έκκεζα νθέιε ηνπ βηνινγηθνχ απηνχ πφξνπ γηα ηνλ άλζξσπν θαη ηνπο 

πηζαλνχο ηξφπνπο αμηνπνίεζεο ηνπ ζην κέιινλ, ε θαζηέξσζε θαηάιιεισλ πξαθηηθψλ 

δηαρείξηζήο ηνπ, θαζψο θαη ε αλάπηπμε ιεηηνπξγηθψλ κνξθψλ ζπλεξγαζίαο ζε δηεζλέο 

επίπεδν. θφπηκε είλαη αθφκε ε αλαθνξά ζε δεηήκαηα ππεπζπλφηεηαο θαη εζηθήο. 

Απνηειεί ρξένο καο κάιινλ, λα δηαθπιάμνπκε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ λα 

πξνζαξκφδεηαη ζηηο πεξηβαιινληηθέο αιιαγέο θαη λα εμειίζζεηαη. Πνιινί απφ καο ζα 

ζπκθσλνχζαλ επίζεο φηη ε βησζηκφηεηα ηνπ πιαλήηε καο θαη ε πξνζηαζία ηνπ 

θπζηθνχ ηνπ πινχηνπ απνηειεί εζηθή ππνρξέσζε απέλαληη ζηηο κειινληηθέο γεληέο. Ζ 

βηνπνηθηιφηεηα ηέινο, σο απαξαίηεηνο θαη αλαληηθαηάζηαηνο πφξνο επηβίσζεο, 

απαηηεί ηε ζπλεξγαζία φισλ καο. 

Ζ αεηθνξηθή εμέιημε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ζεσξνχκελε σο αλαλεψζηκνο θπζηθφο 

πφξνο, εμαξηάηαη άκεζα απφ ηε θχζε ησλ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο πνπ εθαξκφδνληαη. 

Έλα αεηθνξηθφ ζχζηεκα επηδεί θαη δηαησλίδεηαη, ρσξίο λα εμαληιεί ηνπο πφξνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί. 

 

Με δηαθνξεηηθά ιφγηα ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ πιεζπζκψλ δελ ζα πξέπεη λα 

εμαληιεί ην γήηλν βηνθεθάιαην (δηαζέζηκε βηνπνηθηιφηεηα ηνπ πιαλήηε καο), γεγνλφο 

πνπ ζα ήηαλ απαγνξεπηηθφ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δσήο ζην κέιινλ. 

Μπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηηο ζηξαηεγηθέο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζε 

δχν γεληθέο θαηεγνξίεο: (1) ζε απηέο πνπ απνβιέπνπλ ζηε δηαηήξεζε ηεο γελεηηθήο 

πνηθηιίαο κέζσ ηερλνινγίαο θαη ζε "ρψξνπο" εθηφο ηνπ θπζηθνχ ηεο πεξηβάιινληνο 

(ex situ δηαρείξηζε) θαη (2) ζε απηέο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε δηαηήξεζε ηεο γνληδηαθήο 

πνηθηιφηεηαο είδνπο, ηεο πνηθηιφηεηαο εηδψλ θαη ηεο πνηθηιφηεηαο νηθνζπζηεκάησλ 

ζην θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ (in situ δηαρείξηζε), πνπ είλαη θαη νη 

απνηειεζκαηηθφηεξεο. 
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Ex situ πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο 

 

Τξάπεδεο γελεηηθνύ πιηθνύ - Γνληδησκαηηθέο βηβιηνζήθεο 

ηηο γελεηηθέο ηξάπεδεο "απνζεθεχνληαη" - ζπληεξνχληαη γνλίδηα, γελλεηηθά θχηηαξα 

θπηψλ θαη δψσλ, ηζηνί ή/θαη άηνκα (π.ρ. θπηηθά ζπέξκαηα). Ζ δηαηήξεζε ζπάληνπ ή 

κε εθκεηαιιεπφκελνπ (π.ρ. "άγξησλ" ζπγγελψλ ησλ θαιιηεξγνχκελσλ θπηψλ ή ησλ 

θηελνηξνθηθψλ δψσλ) γελεηηθνχ πιηθνχ είλαη απαξαίηεηε αθνχ έηζη εμαζθαιίδεηαη 

πιηθφ γηα πηζαλή κειινληηθή αμηνπνίεζε 

 Δίλαη φκσο πνιιέο εθείλεο νη κνξθέο δσήο πνπ δε κπνξνχλ λα επηβηψζνπλ ζε 

εξγαζηεξηαθέο ζπλζήθεο, απνκαθξπζκέλεο απφ ην θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. 

Σαπηφρξνλα δελ είκαζηε ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε γηα πφζν θαηξφ κπνξνχκε λα 

ζπληεξήζνπκε ηερλεηά έκβην πιηθφ θαη αλ θάζε ηέηνην απφζεκα κπνξεί αλά πάζα 

ζηηγκή λα αλαπηπρζεί ή λα ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία ελφο βηψζηκνπ νξγαληζκνχ.  

 

In situ πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο 

 

Πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο 

Σα θπζηθά θαη ηα ζρεδφλ θπζηθά νηθνζπζηήκαηα απνηεινχλ ηηο θπξηφηεξεο 

"ξεδέξβεο" βηνπνηθηιφηεηαο. ε έλα θπζηθφ νηθνζχζηεκα ε επίδξαζε ηνπ αλζξψπνπ 

δελ είλαη κεγαιχηεξε απφ απηήλ νπνηνπδήπνηε άιινπ βηνηηθνχ παξάγνληα ηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο. ηα ζρεδφλ θπζηθά, εκη-θπζηθά νηθνζπζηήκαηα, νη αλζξσπνγελείο 

επεκβάζεηο, αλ θαη εληνλφηεξεο ζπγθξηηηθά κε απηέο ησλ ππφινηπσλ νξγαληζκψλ, δελ 

ηξνπνπνηνχλ ξηδηθά ην νηθνζχζηεκα ην νπνίν δηαηεξεί ηηο βαζηθέο ηνπ δνκέο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηαηηθά ζηνηρεία.  

ε πνιιά θξάηε ζε φιν ηνλ θφζκν έρεη λνκηθά θαηνρπξσζεί ε πξνζηαζία 

ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ πνπ απηέο 

πεξηέρνπλ. 

 

Σα βαζηθά γλσξίζκαηα ησλ πεξηνρψλ πνπ επηιέγνληαη γηα πξνζηαζία ζπλνςίδνληαη 

ζηα παξαθάησ: 

 

- είλαη εθηάζεηο ρεξζαίεο ή πδάηηλεο  

- πεξηέρνπλ ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη είλαη πνιχηηκεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

θπζηθήο θιεξνλνκηάο θάζε ρψξαο (ζέζεηο πνπ πεξηέρνπλ είδε πνπ παξνπζηάδνπλ 

ηδηαίηεξν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ, είλαη ζπάληα ή απεηινχληαη απφ εμαθάληζε θαη 

εθηάζεηο κε αζπλήζηζηε πνηθηιία εηδψλ, ηνπηθά ή γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

αηζζεηηθήο ή επηζηεκνληθήο αμίαο, φπσο θαηαξξάθηεο, παγεηψλεο θ.ιπ., πδξνινγηθέο 

- πξνζηαηεπηηθέο ιεηηνπξγίεο γηα ην έδαθνο, ην λεξφ θαη ην ηνπηθφ θιίκα) 

- έρνπλ εηδηθή λνκνζεηηθή πξνζηαζία πνπ θαηνρπξψλεη ηελ θαηάιιειε δηαρείξηζή 

ηνπο  

- εθηφο απφ ηελ ηδηαίηεξε νηθνινγηθή ζεκαζία ηνπο, εμππεξεηνχλ επίζεο επξχηεξεο 

θνηλσληθέο, πνιηηηζηηθέο θαη νηθνλνκηθέο αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ. (Δίλαη ζέζεηο πνπ 

πξνζθέξνληαη γηα αλαςπρή, ηνπξηζκφ, παξαηήξεζε άγξηαο παλίδαο ή πεξηέρνπλ 
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πνιηηηζηηθά κλεκεία.  

- απνηεινχλ θνηλφ αγαζφ 

Οη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, αλάινγα κε ηηο επηκέξνπο αλάγθεο θαη δπλαηφηεηέο 

ηνπο, θαηαηάζζνληαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο θαη ην θαζεζηψο πξνζηαζίαο ηνπο δελ 

είλαη εληαίν αιιά δηαθέξεη θαηά πεξίπησζε. Οη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο 

νκαδνπνηνχληαη θαηά ηνλ εμήο ηξφπν: 

 

- Δπηζηεκνληθφ απφζεκα ή θαη θπζηθφ απφζεκα απφιπηεο πξνζηαζίαο 

 

- Δζληθφ πάξθν 

 

- Μλεκείν ηεο θχζεο ή θαη ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηεο θχζεο 

 

- Γηαρεηξηδφκελν θπζηθφ απφζεκα ή θαη θαηαθχγην άγξηαο θχζεο 

 

- Πξνζηαηεπφκελν ηνπίν ή θαη πξνζηαηεπφκελν ζαιάζζην ηνπίν 

 

- Απφζεκα θπζηθψλ πφξσλ 

 

- Βηνηηθή πεξηνρή ηεο θχζεο ή θαη αλζξσπνινγηθφ απφζεκα 

 

- Πεξηνρή δηαρείξηζεο πνιιαπιψλ ζθνπψλ ή θαη πεξηνρή  

δηαρεηξηδφκελσλ θπζηθψλ πφξσλ 

 

Τηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ζπκπιεξώλνπλ ηξεηο επηπιένλ δηεζλώο 

ραξαθηεξηζκέλεο θαηεγνξίεο: 

- Απνζέκαηα ηεο βηφζθαηξαο 

 

- Θέζεηο παγθφζκηαο θιεξνλνκηάο 

 

- Τγξφηνπνη Ramsar 

 

ηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία πνπ ηζρχεη, πξνζηαηεπφκελεο θπζηθέο 

πεξηνρέο είλαη νη Δζληθνί Γξπκνί, ηα Αηζζεηηθά Γάζε, ηα Γηαηεξεηέα Μλεκεία ηεο 

Φχζεο θαη νη Τγξφηνπνη. 

Δζληθά Πάξθα(Δζληθνί Γξπκνί)  

Πξφθεηηαη γηα θπζηθέο πεξηνρέο ηδηαίηεξνπ θάιινπο κε εζληθή ή δηεζλή ζεκαζία γηα 

επηζηεκνληθή θαη εθπαηδεπηηθή ρξήζε θαη γηα αλαςπρή νη νπνίεο γηα ηελ θαιχηεξε 

δηαρείξηζή ηνπο βξίζθνληαη θάησ απφ ηελ αξκνδηφηεηα θξαηηθψλ ππεξεζηψλ. Ζ 

εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ ησλ πεξηνρψλ απηψλ απαγνξεχεηαη. 

 

http://kpe-kastor.kas.sch.gr/istoselida-biodiversity/b23/scientific_reserve.htm
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/istoselida-biodiversity/b23/national_parks.htm
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/istoselida-biodiversity/b23/monuments.htm
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/istoselida-biodiversity/b23/natural%20reserve.htm
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/istoselida-biodiversity/b23/protected_land.htm
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/istoselida-biodiversity/b23/natural_reserves.htm
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/istoselida-biodiversity/b23/biotic_region.htm
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/istoselida-biodiversity/b23/region.htm
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/istoselida-biodiversity/b23/region.htm
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/istoselida-biodiversity/b23/region.htm
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/istoselida-biodiversity/b23/biosphere_reserves.htm
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/istoselida-biodiversity/b23/global_hered.htm
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/istoselida-biodiversity/b23/wetlands.htm
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Όηαλ ην Δζληθφ Πάξθν ή έλα κεγάιν ηκήκα ηνπ θαηαιακβάλεη δαζηθέο εθηάζεηο 

κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί σο Δζληθφο Γξπκφο. Οη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη 

λα πιεξεί κηα πεξηνρή γηα ηελ θήξπμή ηεο ζε Δζληθφ Γξπκφ ζπλνςίδνληαη ζηα 

παξαθάησ: 

- ε έθηαζε ηεο πεξηνρήο λα είλαη αξθεηά κεγάιε 

- νη πιεζπζκνί ησλ δψσλ θαη ησλ θπηψλ λα απεηινχληαη κε εμαθάληζε 

- ηα ελδεκηθά είδε θαη νη βηφηνπνί ηνπο λα είλαη κνλαδηθνί θαη ε πξνζηαζία ηνπο λα 

απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηε ζπλέρηζε ηεο χπαξμήο ηνπο 

 

- ηα γεσκνξθνινγηθά ζηνηρεία λα έρνπλ παξακείλεη αλαιινίσηα απφ ηηο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηελ πεξηνρή 

- ε βιάζηεζε λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθή 

- ε θπζηθή νκνξθηά λα είλαη ηδηαίηεξε 

ήκεξα ζηε ρψξα καο ππάξρνπλ δέθα Δζληθνί Γξπκνί απφ ηνπο νπνίνπο νη νθηψ 

βξίζθνληαη ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα θαη νη δχν ζηε λεζησηηθή  

1. Eζληθφο Γξπκφο Πξεζπψλ (λνκφο Φιψξηλαο) 

2. Δζληθφο Γξπκφο Οιχκπνπ (λνκφο Πηεξίαο) 

3. Δζληθφο Γξπκφο Βίθνπ - Αψνπ (λνκφο Ησαλλίλσλ) 

4. Δζληθφο Γξπκφο Πίλδνπ (λνκφο Γξεβελψλ) 

5. Δζληθφο Γξπκφο Οίηεο (λνκφο Φζηψηηδαο)  

6. Δζληθφο Γξπκφο Παξλαζζνχ (ζηα φξηα ησλ λνκψλ Φσθίδαο θαη Βνησηίαο) 

7. Δζληθφο Γξπκφο Πάξλεζαο (ζηα βφξεηα πξνάζηηα ηεο Αζήλαο) 

8. Δζληθφο Γξπκφο νπλίνπ (λνκφο Αηηηθήο)  

9. Δζληθφο Γξπκφο Αίλνπ (Κεθαινληά) 

10. Δζληθφο Γξπκφο ακαξηάο (Κξήηε) 

 

 

Μλεκεία ηεο Φύζεο ή ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηεο Φύζεο  

Δίλαη πεξηνρέο, κηθξφηεξεο ζπλήζσο έθηαζεο απφ ηνπο δξπκνχο, πνπ ε δηαρείξηζε 

ηνπο απνβιέπεη ζηε δηάζσζε θαη πξνζηαζία εζληθά ζεκαληηθψλ θπζηθψλ ζηνηρείσλ ή 

ζρεκαηηζκψλ ηνπ ηνπίνπ εμαηηίαο ησλ κνλαδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. Ωο 

Μλεκεία ηεο Φχζεο κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζζνχλ θπζηθά δάζε κε θάπνην ζπάλην 

είδνο δέληξνπ, εθηάζεηο κε απνιηζσκέλα δέληξα (φπσο ην απνιηζσκέλν δάζνο ηεο 

Λέζβνπ), γεσκνξθηθνί ζρεκαηηζκνί θ.ά. ηα θπζηθά κλεκεία ππάγνληαη επίζεο θαη 

κεκνλσκέλα δέληξα ή ζπζηάδεο δέληξσλ κεγάιεο ειηθίαο, ή κε ηδηαίηεξε αηζζεηηθή, 

πνιηηηζηηθή ή ηζηνξηθή ζεκαζία. ηε ρψξα καο πεξηιακβάλνληαη ηξηάληα νρηψ 

δηαηεξεηέα Μλεκεία ηεο Φχζεο. 

 

Γηαρεηξηδόκελν θπζηθό απόζεκα - Καηαθύγην άγξηαο δσήο  

Ζ δηαρείξηζε ησλ πεξηνρψλ απηψλ εμαζθαιίδεη ηηο απαξαίηεηεο ζπλζήθεο γηα ηελ 

πξνζηαζία ζπγθεθξηκέλσλ εηδψλ θαη βηνθνηλνηήησλ πνπ απαηηνχλ αλζξψπηλε 

επέκβαζε γηα ηε δηαηψληζή ηνπο.  

http://kpe-kastor.kas.sch.gr/istoselida-biodiversity/b23/nat.parksprespes.htm
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/istoselida-biodiversity/b23/natparksolymp.htm
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/istoselida-biodiversity/b23/natparksvikou.htm
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/istoselida-biodiversity/b23/natparkspindos.htm
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/istoselida-biodiversity/b23/natparksoiti.htm
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/istoselida-biodiversity/b23/natparksparnasos.htm
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/istoselida-biodiversity/b23/natparksparnitha.htm
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/istoselida-biodiversity/b23/natparksparnitha.htm
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/istoselida-biodiversity/b23/natparkssounio.htm
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/istoselida-biodiversity/b23/natparksainou.htm
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/istoselida-biodiversity/b23/natparkssamaria.htm
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Οη πεξηνρέο απηέο κπνξεί λα πεξηέρνπλ ζέζεηο θσιηάζκαηνο, έιε, ιίκλεο, δάζε, 

ιηβαδηθνχο βηφηνπνπο ή ζέζεηο φπνπ ηα ςάξηα ελαπνζέηνπλ ηα απγά ηνπο. 

 

ηελ θαηεγνξία απηή κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη ηα θαηαθύγηα ζεξακάηωλ. Ωο 

θαηαθχγην ζεξακάησλ νξίδεηαη κηα ζπγθεθξηκέλε θαη απαγνξεπκέλε γηα ην θπλήγη 

πεξηνρή ζηελ νπνία επηθξαηνχλ επλντθέο νηθνινγηθέο ζπλζήθεο γηα ηε δηαβίσζε θαη 

αλαπαξαγσγή ελφο ή πεξηζζφηεξσλ ζεξακαηηθψλ εηδψλ. 

 θνπφο ηεο ίδξπζεο ησλ θαηαθχγησλ είλαη ε δεκηνπξγία ζ' απηά πιενλάδνληνο 

αξηζκνχ ζεξακάησλ, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα εκπινπηίδνπλ ηνπο γεηηνληθνχο 

βηφηνπνπο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηα θαηαθχγηα ρξεζηκεχνπλ σο ζέζεηο 

αλάπαπζεο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ πνπιηψλ.  

Πξνζηαηεπόκελα ηνπία θαη ζαιάζζηα ηνπία  

ηελ θαηεγνξία ησλ πξνζηαηεπφκελσλ ηνπίσλ κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ θπζηθά 

ή πνιηηηζηηθά ηνπία ραξαθηεξηζηηθά ηεο αξκνληθήο αιιειεπίδξαζεο αλζξψπνπ θαη 

θχζεο θαη πιεηάδα παξαζαιάζζησλ, παξαιίκλησλ θαη παξαπνηάκησλ πεξηνρψλ. ηελ 

παξαπάλσ θαηεγνξία ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά πνπ ζήκεξα, κε 

βάζε ηελ ειιεληθή ζεζκνζεηεκέλε θαηάηαμε, νλνκάδνληαη Αηζζεηηθά Δάζε (δάζε 

νηθνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο, ε δηαρείξηζε ησλ νπνίσλ απνβιέπεη θπξίσο ζηελ 

αλαςπρή θαη ζηελ αηζζεηηθή απφιαπζε ηνπ πνιίηε). ηε ρψξα καο πεξηιακβάλνληαη 

δεθαελληά Αηζζεηηθά δάζε.  

Βάη Λαζίζη Κξήηε Καηζαξηαλήο Αηηηθή - Κνηιάδαο Θεζζαιηθψλ Σεκπψλ Λάξηζζα - 

Καξατζθάθε Καξδίηζα - Ξπινθάζηξνπ Κνξίλζηα - Παλεπηζηεκηνππφιεσο Παηξψλ 

Αραία - Ησαλλίλσλ Ησάλληλα - Φαξζάισλ Λάξηζζα - ηελήο Δχβνηα Δχβνηα Γαζηθνχ 

πκπιέγκαηνο Οζζαο Λάξηζα - Μνγγνζηνχ Κνξηλζία - Νηθνπφιεσο Μχηηθα Πξέβεδα 

- θηάζνπ Μαγλεζία θηάζνο ηελψλ πνηακνχ Νέζηνπ Ξάλζε, Καβάια - Δζληθήο 

Αλεμαξηεζίαο, Καιαβξχησλ Αραία - Σηζνξέαο Φζηψηηδα - Ακπγδαιεψλα Καβάια - 

Αειηά Σξίθαια - Κνπξί Αικπξνχ Μαγλεζία 

Απνζέκαηα θπζηθώλ πόξσλ  

θνπφο ησλ πεξηνρψλ απηψλ είλαη ε πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πφξσλ κηαο πεξηνρήο 

γηα κειινληηθή ρξήζε θαη απνηξνπή ή ε ζπγθξάηεζε αλαπηπμηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηελ αεηθνξία απηψλ ησλ πφξσλ. 

Βηνηηθή πεξηνρή ηεο θύζεο ή θαη αλζξσπνινγηθό απόζεκα 

Οη ζρεηηθέο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο αθνξνχλ πεξηνρέο φπνπ ε εθκεηάιιεπζε ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ δηεμάγεηαη κε παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο θαη επηηξέπεη ζε θνηλσλίεο 

πνπ δνπλ ζε αξκνλία κε ην πεξηβάιινλ λα ζπλερίζνπλ αδηαηάξαθηα απφ ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο ηνλ ηξφπν δσήο ηνπο.  

Πεξηνρή δηαρείξηζεο πνιιαπιώλ ζθνπώλ θαη πεξηνρή δηαρεηξηδόκελσλ θπζηθώλ 

πόξσλ 

θνπφο ησλ πεξηνρψλ απηψλ, πνπ θαινχληαη θαη πεξηνρέο δηαρεηξηδφκελσλ θπζηθψλ 

πφξσλ, είλαη ε εμαζθάιηζε ζπλερνχο παξαγσγήο λεξνχ, μπιείαο, άγξηαο δσήο, 

http://www.visitgreece.gr/pages.php?pageID=285&langID=1
http://www.visitgreece.gr/pages.php?pageID=293&langID=1
http://www.visitgreece.gr/pages.php?pageID=295&langID=1
http://www.visitgreece.gr/pages.php?pageID=298&langID=1
http://www.visitgreece.gr/pages.php?pageID=300&langID=1
http://www.visitgreece.gr/pages.php?pageID=300&langID=1
http://www.visitgreece.gr/pages.php?pageID=301&langID=1
http://www.visitgreece.gr/pages.php?pageID=302&langID=1
http://www.visitgreece.gr/pages.php?pageID=305&langID=1
http://www.visitgreece.gr/pages.php?pageID=308&langID=1
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βνζθήζηκεο χιεο θαη ε ππαίζξηα αλαςπρή. Πξνθαλψο ε θαηάιιειε δηαρείξηζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ επλνεί ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ θαηνίθσλ ηνπο.  

Απνζέκαηα ηεο βηόζθαηξαο  

θνπφο ησλ απνζεκάησλ ηεο βηφζθαηξαο είλαη ε δηαηήξεζε γηα παξνχζα θαη 

κειινληηθή ρξήζε ηεο πνηθηιφηεηαο θαη ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ βηνθνηλνηήησλ κέζα 

ζηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα θαη ε δηαζθάιηζε ηεο γελεηηθήο πνηθηιφηεηαο ησλ εηδψλ 

απφ ηα νπνία εμαξηάηαη θπξίσο ε αλάπηπμε θαη εμέιημή ηνπο. 

 

Θέζεηο παγθόζκηαο θιεξνλνκηάο 

Οη πεξηνρέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηεγνξία απηή: 

- απνηεινχλ αληηπξνζσπεπηηθά παξαδείγκαηα ησλ θπξηφηεξσλ θάζεσλ ηεο 

εμειηθηηθήο ηζηνξίαο ηεο Γεο  

- απνηεινχλ αληηπξνζσπεπηηθά παξαδείγκαηα ζεκαληηθψλ γεσινγηθψλ δηαδηθαζηψλ 

πνπ εμαθνινπζνχλ λα ζπκβαίλνπλ 

- εθδειψλνπλ κνλαδηθά ή ζπάληα θπζηθά θαηλφκελα ή πεξηέρνπλ ζρεκαηηζκνχο θαη 

ραξαθηεξηζηηθά ηδηαίηεξεο θπζηθήο νκνξθηάο 

- είλαη βηφηνπνη ζπάλησλ θπηψλ θαη δψσλ πνπ θηλδπλεχνπλ λα εμαθαληζηνχλ. 

 

ηε ρψξα καο σο ζέζεηο παγθφζκηαο θιεξνλνκηάο ζεσξνχληαη ηα Μεηέσξα θαη ην 

Άγην Όξνο (νη πεξηνρέο απηέο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε ιίζηα ηεο UNESCO). 

 

Υγξόηνπνη 

χκθσλα κε ην πξψην άξζξν ηεο "χκβαζεο γηα ηνπο Τγξφηνπνπο Γηεζλνχο 

εκαζίαο σο Δλδηαηηήκαηνο Τδξφβησλ Πνπιηψλ", ε νπνία είλαη γλσζηή σο "χκβαζε 

Ramsar" απφ ην φλνκα ηεο πεξζηθήο πφιεο ζηελ νπνία ππνγξάθεθε (1971), σο 

πγξφηνπνη ζεσξνχληαη "... θπζηθέο ή ηερλεηέο πεξηνρέο απνηεινύκελεο από έιε κε 

πνώδε βιάζηεζε, από κε απνθιεηζηηθώο νκβξνδίαηηα έιε κε ηπξθώδεο ππόζηξωκα, 

από ηπξθώδεηο πεξηνρέο ή από λεξό. Οη πεξηνρέο απηέο είλαη κνλίκωο ή πξνζωξηλώο 

θαηαθιπδόκελεο κε λεξό ην νπνίν είλαη ζηάζηκν ή ξένλ, γιπθό, πθάικπξν ή αικπξό θαη 

πεξηιακβάλνπλ επίζεο εθείλεο πνπ θαιύπηνληαη από ζαιάζζην λεξό ην βάζνο ηνπ 

νπνίνπ θαηά ηελ ακπώηηδα δελ ππεξβαίλεη ηα έμη κέηξα. Σηνπο πγξόηνπνπο κπνξνύλ λα 

πεξηιακβάλνληαη θαη νη παξόρζηεο ή παξάθηηεο δώλεο πνπ γεηηνλεύνπλ κε πγξόηνπνπο ή 

κε λεζηά ή κε ζαιάζζηεο πδαηνζπιινγέο θαη πνπ είλαη βαζύηεξεο από έμη κέηξα θαηά 

ηελ ακπώηηδα.". 

 

Τύπνη πγξόηνπσλ 

 

Οη θπζηθνί πγξφηνπνη κπνξεί λα είλαη παξάθηηνη ή εζσηεξηθνί. ηελ πξψηε 

θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη ηα ξερά ζαιαζζηλά λεξά, θιπ 

ΖΖ δεχηεξε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηνπο πνηακνχο θαη ηα ξπάθηα, ηηο ιίκλεο, ηα 

έιε, ηα πγξά ιηβάδηα, ηνπο θαιακψλεο θιπ 
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Ζ Διιάδα ζεσξείηαη ρψξα πινχζηα ζε πγξφηνπνπο δηάθνξσλ ηχπσλ απφ ηνπο νπνίνπο 

ηα δέιηα ησλ πνηακψλ, νη ιηκλνζάιαζζεο θαη ηα έιε είλαη ηα πνιπηηκφηεξα απφ 

άπνςε πινχηνπ θαη πνηθηιφηεηαο θπηηθψλ θαη δσηθψλ εηδψλ.  

Ζ απνγξαθή ησλ πγξφηνπσλ ηεο ρψξαο καο, πνπ έγηλε ην 1993 απφ ην Διιεληθφ 

Κέληξν Βηνηφπσλ - Τγξνηφπσλ κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο 

Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ, απνθάιπςε φηη ππάξρνπλ 378 πγξφηνπνη 

δηεζπαξκέλνη ζε φιε ηε ρψξα, ζπλνιηθήο έθηαζεο 2 εθαηνκκπξίσλ ζηξεκκάησλ. 

 

ηνλ θαηάινγν Ramsar ε Διιάδα έρεη ζπκπεξηιάβεη 11 πγξφηνπνπο νη νπνίνη ην 1989 

πηνζεηήζεθαλ επίζεκα απφ ηελ Δ.Δ. θαη ζεσξήζεθαλ Δηδηθέο Πξνζηαηεπφκελεο 

Πεξηνρέο ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 79/409 (εηθ. 1). 

 Οη 11 πγξφηνπνη πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ηε χκβαζε Ramsar είλαη: 

 

1. Σν Γέιηα ηνπ Έβξνπ - λνκφο Έβξνπ. Μέρξη ζήκεξα έρνπλ παξαηεξεζεί 

πεξηζζφηεξα απφ 300 είδε πνπιηψλ, ζε ζχλνιν 408 πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί ζε φιε 

ηελ Διιάδα, 29 είδε ςαξηψλ θαη ζεκαληηθφο αξηζκφο ακθηβίσλ, εξπεηψλ θαη 

ζειαζηηθψλ. 

2. Ζ ιίκλε Βηζησλίδα θαη ε ιηκλνζάιαζζα ηνπ Πφξην Λάγνο - ζηα ζχλνξα ησλ 

λνκψλ Ξάλζεο θαη Ρνδφπεο 

3. Ζ ιίκλε Μεηξηθνχ θαη νη ιηκλνζάιαζζεο Ρνδφπεο - λνκφο Ρνδφπεο 

4. Σν Γέιηα ηνπ Νέζηνπ - κεηαμχ ησλ λνκψλ Καβάιαο θαη Ξάλζεο. Έρνπλ 

θαηαγξαθεί 250 είδε πνπιηψλ απφ ηα νπνία πνιιά είλαη ζπάληα γηα φιε ηελ Δπξψπε. 

5. Οη ιίκλεο Βφιβε θαη Κνξψλεηα - λνκφο Θεζζαινλίθεο. Ζ ηρζπνπαλίδα ησλ δχν 

ιηκλψλ πεξηιακβάλεη 23 είδε απφ ηα νπνία ηα 21 είλαη απηφρζνλα θαη γεληθά ε παλίδα 

ηνπο είλαη πνιχ πινχζηα. 

6. Ζ Σερλεηή Λίκλε Κεξθίλε - λνκφο εξξψλ 

7. Σν Γέιηα ησλ πνηακψλ Αμηνχ, Λνπδία, Αιηάθκνλα (πεδηάδα Θεζζαινλίθεο, 

ραξαθηεξηζηηθά πδξφβηα θπηά, πινχζηα παλίδα: 26 είδε ςαξηψλ, κεγάιε πνηθηιία 

ακθηβίσλ θαη εξπεηψλ) θαη αιπθή Κίηξνπο (πεξηνρή Καηεξίλεο, ηφπνο 

αλαπαξαγσγήο, κεηαλαζηεπηηθψλ ζηαζκψλ θαη δηαρείκαζεο πνπιηψλ) 

8. Ακβξαθηθφο θφιπνο - κεηαμχ ησλ λνκψλ Άξηαο, Πξέβεδαο θαη Αηησιναθαξλαλίαο. 

Απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο βηφηνπνπο πνπιηψλ ηεο Μεζνγείνπ. 

9. Σν Γέιηα ηνπ Αρειψνπ θαη ε Ληκλνζάιαζζα ηνπ Μεζνινγγίνπ - λνκφο 

Αηησιναθαξλαλίαο. Απνηειεί ζεκαληηθφ ηρζπνπαξαγσγηθφ ηφπν. Έρνπλ παξαηεξεζεί 

276 είδε πνπιηψλ, κεηαμχ απηψλ θαη 32 είδε αξπαθηηθψλ απφ ηα 38 πνπ ππάξρνπλ 

ζηελ Δπξψπε. 

10. Ζ ιηκλνζάιαζζα Κνηχρη (λνκφο Ζιείαο) θαη ην δάζνο ηεο ηξνθπιηάο (λνκφο 

Αραΐαο) - πεξηνρέο ζηάζκεπζεο ζπάλησλ απνδεκεηηθψλ πνπιηψλ (έρνπλ παξαηεξεζεί 

πεξηζζφηεξα απφ 100 είδε). Σν δάζνο ηεο ηξνθπιηάο είλαη ην κεγαιχηεξν 

παξαζαιάζζην δάζνο ηεο ρψξαο καο. 

11. Ζ ιίκλε ηεο Μηθξήο Πξέζπαο - λνκφο Φιψξηλαο. Απνηειεί ρψξν αλαπαξαγσγήο 

πνιιψλ ζπάλησλ πνπιηψλ. Έρνπλ παξαηεξεζεί 250 είδε πνπιηψλ απφ ηα νπνία ηα 65 

είλαη απεηινχκελα. Σν ζπαληφηεξν απφ απηά είλαη ν αξγπξνπειεθάλνο. Ο παγθφζκηνο 

πιεζπζκφο ηνπ εθηηκάηαη ζε 1000 δεπγάξηα θαη ζηε ιίκλε θσιηάδνπλ θάζε ρξφλν 

120-150 δεπγάξηα. Ζ Μηθξή Πξέζπα είλαη ε κνλαδηθή πεξηνρή θσιηάζκαηνο ζηελ 

Διιάδα γηα ηνλ Ρνδνπειεθάλν (100 πεξίπνπ δεπγάξηα). 

 

Θαιάζζηα Πάξθα 

http://kpe-kastor.kas.sch.gr/istoselida-biodiversity/b23/deltaevrou.htm
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/istoselida-biodiversity/b23/lakebistonida.htm
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/istoselida-biodiversity/b23/lakemitrikou.htm
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/istoselida-biodiversity/b23/deltanestou.htm
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/istoselida-biodiversity/b23/lakevolvi.htm
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/istoselida-biodiversity/b23/lakekerkini.htm
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/istoselida-biodiversity/b23/deltaaxiou.htm
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/istoselida-biodiversity/b23/deltaaxiou.htm
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/istoselida-biodiversity/b23/deltaaxiou.htm
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/istoselida-biodiversity/b23/deltaaxiou.htm
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/istoselida-biodiversity/b23/ambrakikos.htm
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/istoselida-biodiversity/b23/deltaachelou.htm
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/istoselida-biodiversity/b23/limnothalaskotichi.htm
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/istoselida-biodiversity/b23/foreststrofilia.htm
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/istoselida-biodiversity/b23/mikriprespa.htm
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Όηαλ έλα Δζληθφ Πάξθν ή έλα κεγάιν ηκήκα ηνπ θαηαιακβάλεη ζαιάζζηα πεξηνρή, 

αλαθέξεηαη σο Θαιάζζην Πάξθν. ηα Θαιάζζηα Πάξθα θαηνρπξψλεηαη λνκηθά ε 

πξνζηαζία ησλ ζαιάζζησλ νηθνζπζηεκάησλ. Οη πξνζηαηεπφκελεο απηέο πεξηνρέο 

πξνζθέξνπλ "θαηαθχγην" ζε πνιιά είδε θπηψλ θαη δψσλ πνπ θηλδπλεχνπλ απφ 

εμαθάληζε. Πξνζηαηεχνληαη ζπλεπψο νη ηνπηθνί ζαιάζζηνη πφξνη ζην ζχλνιφ ηνπο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ γελεηηθνχ απνζέκαηνο ηεο ζαιάζζηαο δσήο. 

Σν 1986 ηδξχζεθε ζηηο Βφξεηεο πνξάδεο ην πξψην ειιεληθφ Θαιάζζην Πάξθν. 

ηφρνο ηνπ Πάξθνπ είλαη ε δηαθχιαμε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο κεζνγεηαθήο θψθηαο πνπ 

θηλδπλεχεη απφ ηνλ ηνπξηζκφ, απφ ηελ ππεξβνιηθή αιηεία θαη απφ ηε ξχπαλζε - 

παξάγνληεο πνπ κεηψλνπλ ηελ ηξνθή ηεο θαη θαηαζηξέθνπλ ηνπο βηνηφπνπο ηεο. Ζ 

ρισξίδα ηεο πεξηνρήο ζπκπεξηιακβάλεη ζπάληα είδε, ελψ θαη ε παλίδα ηεο, ηδηαίηεξα 

ε νξληζνινγηθή, παξνπζηάδεη εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ. ην Θαιάζζην Πάξθν ησλ 

πνξάδσλ θσιηάδεη έλαο απφ ηνπο πην ζπάληνπο γιάξνπο ηνπ θφζκνπ, ν 

αηγαηφγιαξνο, πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν ησλ απεηινχκελσλ πνπιηψλ. 

Σν είδνο απηφ δεη απνθιεηζηηθά ζηε Μεζφγεην θαη ν παγθφζκηνο πιεζπζκφο ηνπ δελ 

μεπεξλά ηα 2000 δεπγάξηα.  

Σν Θαιάζζην Πάξθν Εαθχλζνπ ηδξχζεθε ην 1999 θαη πεξηιακβάλεη ηε ζαιάζζηα θαη 

παξάθηηα έθηαζε θαη ηηο λεζίδεο ηνπ θφιπνπ ηνπ Λαγαλά, ηα λεζηά ηξνθάδεο θαη 

ηνλ πγξφηνπν ηεο ιίκλεο Κεξηνχ  

θνπφο ηεο ίδξπζεο ηνπ είλαη, κεηαμχ άιισλ επξχηεξσλ φπσο ε δηαηήξεζε ηεο 

νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο ηεο πεξηνρήο κε παξάιιειε αλάπηπμε ζπκβαηψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ε πξνζηαζία ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ζαιάζζηαο ρειψλαο Caretta 

caretta - θηλδπλεχνλ είδνο πνπ δεη θαη αλαπαξάγεηαη ζε θάπνηεο απφ ηηο πεξηνρέο ηνπ 

Πάξθνπ. 

  

Έιεγρνο ηεο εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο ησλ πξντόλησλ "άγξηαο δσήο"  

ηελ πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο ηεο ζχγρξνλεο βηνπνηθηιφηεηαο είλαη απαξαίηεηε ε 

εθαξκνγή απζηεξψλ θαλνληζκψλ ζην εκπφξην πξντφλησλ ηεο "άγξηαο" (απεηινχκελεο 

ή ζπάληαο) παλίδαο θαη ρισξίδαο ηνπ πιαλήηε καο. 

 

Έρεη ππνινγηζηεί φηη ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα ην 85% ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ ησλ 

ξηλφθεξσλ έρεη ζαλαησζεί γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο, θαζηζηψληαο ην ξηλφθεξν 

απεηινχκελν απφ εμαθάληζε είδνο. Ζ αλεζπρία γηα ηε ζπλερή κείσζε ησλ 

πιεζπζκψλ ησλ ειεθάλησλ νδήγεζε, ην 1990, ζηε ζέζπηζε λφκσλ πνπ απαγνξεχνπλ 

ην δηεζλέο εκπφξην ησλ πξντφλησλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο. 

 

Αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ξύπαλζεο ηεο αηκόζθαηξαο θαη ησλ πδάησλ  

Ζ ξχπαλζε ηεο αηκφζθαηξαο θαη ησλ πδάησλ επεξεάδεη άκεζα ηε βηνπνηθηιφηεηα 

αθνχ δηαηαξάζζεη ηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα. Ζ ζπλέρεηα θαη ε αιιειεπίδξαζε 

αλάκεζα ζηα νηθνζπζηήκαηα ηεο βηφζθαηξαο ζεσξείηαη δεδνκέλε. Καζεηί πνπ 

ζπκβαίλεη ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο Γεο κπνξεί λα επεξεάζεη πεξηνρέο ζε 

δηαθνξεηηθά θαη απνκαθξπζκέλα ζεκεία ηνπ πιαλήηε.  

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ:  Σα θαπζαέξηα ησλ απηνθηλήησλ θαη ηα βηνκεραληθά ηνμηθά 

απφβιεηα ηεο Αγγιίαο ππνβαζκίδνπλ ηηο ιίκλεο θαη ηα δάζε ηεο θαλδηλαβίαο.  
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Ζ ρξήζε νξηζκέλσλ ρεκηθψλ ζηε Βφξεηα Ακεξηθή θαηαζηξέθεη ην ζηξψκα ηνπ 

φδνληνο, απμάλνληαο ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο θαξθίλνπ ηνπ δέξκαηνο ζηελ 

Απζηξαιία.  

Τπνιείκκαηα ηνπ εληνκνθηφλνπ DDT πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ Κεληξηθή Ακεξηθή 

αληρλεχνληαη ζε ιίκλεο ηεο Βφξεηαο Ακεξηθήο.  

 

Ζ αληηκεηψπηζε ησλ παξαπάλσ πξνβιεκάησλ απαηηεί ηφζν εζληθέο φζν θαη δηεζλείο 

θηλεηνπνηήζεηο. Δίλαη άκεζε ε αλάγθε εθαξκνγήο δηαρεηξηζηηθψλ πξνγξακκάησλ 

πεξηνξηζκνχ ησλ αζηηθψλ, βηνκεραληθψλ θ.ά. απνβιήησλ θαη αλάπηπμεο 

θαηαιιειφηεξσλ ηερλνινγηψλ.  

Αλάπηπμε εηδώλ ζε ζπλζήθεο αηρκαισζίαο θαη ηερλεηή εηζαγσγή εηδώλ ζε 

θπζηθά νηθνζπζηήκαηα 

Ζ ηερλεηή εηζαγσγή ελφο είδνπο ζε έλα νηθνζχζηεκα κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε 

κεηαθνξά αηφκσλ απηνχ ηνπ είδνπο απφ πεξηνρέο πνπ πεξηέρνπλ κεγάινπο 

πιεζπζκνχο ηνπ πξνο ην ζπγθεθξηκέλν νηθνζχζηεκα ή κε ηελ θαιιηέξγεηα - εθηξνθή 

ηνπο ζε ζπλζήθεο αηρκαισζίαο θαη κεηαθνξά ησλ απνγφλσλ ηνπο ζην λέν 

νηθνζχζηεκα. 

 

Ωζηφζν, ε ηερλεηή εηζαγσγή εηδψλ ζε έλα νηθνζχζηεκα (εκπινπηηζκφο 

νηθνζπζηήκαηνο), κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ, ζπρλά εγθπκνλεί 

πνηθίινπο θηλδχλνπο. πγθεθξηκέλα, ε παξνπζία αηφκσλ ελφο λένπ είδνπο κπνξεί λα 

επεξεάζεη αξλεηηθά ηα ππφινηπα είδε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο (δηαεηδηθφο 

αληαγσληζκφο) ή/θαη λα εηζάγεη παζνγφλνπο παξάγνληεο ζε απηφ. Παξάιιεια, ην 

θφζηνο αλάπηπμεο ελφο πιεζπζκνχ ζε ηερλεηέο ζπλζήθεο είλαη ζρεηηθά κεγάιν θαη 

ζπρλά, ιφγσ κηθξνχ κεγέζνπο ηνπ θαη αλαπαξαγσγηθήο απνκφλσζεο ησλ αηφκσλ 

ηνπ, ε γελεηηθή ηνπ ζχζηαζε αιινηψλεηαη (ηξνπνπνηνχληαη δειαδή νη γνληδηαθέο 

ζπρλφηεηεο ηνπ πιεζπζκνχ). 

Τξόπνη αληηκεηώπηζεο ησλ πξνβιεπόκελσλ θιηκαηηθώλ αιιαγώλ 

Μέρξη ζήκεξα ιίγα κφλν είλαη γλσζηά γηα ηηο νηθνινγηθέο ζπλέπεηεο πνπ ζα 

επηθέξνπλ πηζαλέο θιηκαηηθέο αιιαγέο ηνπ κέιινληνο. Με ζηφρν ηε δηαηήξεζε ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο είλαη απαξαίηεηε ε αλάπηπμε έξεπλαο ζηνλ ηνκέα πνπ αθνξά ηελ 

επίδξαζε ηεο αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο, ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ αηκνζθαηξηθνχ 

CO2 θ.ά. ζηα άηνκα δηαθνξεηηθψλ εηδψλ, ζηηο ελδνεηδηθέο θαη δηαεηδηθέο ηνπο 

ζρέζεηο, ζηε δηαζπνξά ησλ εηδψλ θ.ιπ. Ζ ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ - πξνβιέςεσλ 

γηα ηε κειινληηθή πνξεία ηεο βηνινγηθήο εμέιημεο γίλεηαη εθηθηή κέζσ πεηξακάησλ 

ζε ηερλεηά νηθνζπζηήκαηα πνπ πξνζνκνηάδνπλ ηα θπζηθά. ηα πεηξάκαηα απηά 

βηνθνηλφηεηεο αλαπηχζζνληαη ππφ ηελ επίδξαζε "αθχζηθσλ" γη' απηέο αβηνηηθψλ 

παξαγφλησλ (πξνζνκνηψζεηο ησλ πξνβιεπφκελσλ κειινληηθψλ θιηκαηηθψλ 

ζπλζεθψλ ηνπ πιαλήηε καο). Οη παξαπάλσ κειέηεο ζπγθεληξψλνπλ δεδνκέλα γηα ηηο 

πηζαλέο κειινληηθέο αιιαγέο ζηε βηνπνηθηιφηεηα, ζε φπνην επίπεδν θαη αλ απηή 

εμεηάδεηαη. Παξέρνπλ δειαδή ηηο βάζεηο γηα ηελ δηακφξθσζε θαη εθαξκνγή 

ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο ησλ νηθνζπζηεκάησλ πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηε κειινληηθή 

δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. 
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Γηαηήξεζε ησλ παξαδνζηαθώλ πξαθηηθώλ εθκεηάιιεπζεο ησλ νηθνζπζηεκάησλ 

θαη βηώζηκε αλάπηπμε 

Οη ηνπηθέο - παξαδνζηαθέο γλψζεηο θαη ηερληθέο εθκεηάιιεπζεο ηεο βηνινγηθήο 

πνηθηιφηεηαο απνηεινχλ πνιχηηκν "πιηθφ" γηα ηνλ εκπινπηηζκφ θαη ηε δηακφξθσζε 

απνηειεζκαηηθψλ (ηθαλψλ δειαδή λα εμαζθαιίζνπλ βηψζηκε αλάπηπμε) πξαθηηθψλ 

δηαρείξηζεο ησλ νηθνζπζηεκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, ν παξαδνζηαθφο ηξφπνο 

αξκνληθήο ζπκβίσζεο ησλ ηζαγελψλ ησλ ηξνπηθψλ δαζψλ κε ην πεξηβάιινλ  

(ηδηφηππεο ηερληθέο θαιιηέξγεηαο ηεο γεο θ.ά.) είλαη ζθφπηκν λα γλσζηνπνηείηαη ζηηο 

ζχγρξνλεο θνηλσλίεο θαη λα εθαξκφδεηαη φηαλ νη ζπλζήθεο ην επηηξέπνπλ θαη ην 

επλννχλ. Οη παξαδνζηαθέο κέζνδνη δηαρείξηζεο ηεο βηνινγηθήο πνηθηιφηεηαο, αλ θαη 

κεζνπξφζεζκα  

κηθξφηεξεο απφδνζεο απφ ηηο ζχγρξνλεο, εμαζθαιίδνπλ ηε βηψζηκε αλάπηπμε αθνχ 

δηαηαξάζζνπλ ιίγν έσο θαζφινπ ην πεξηβάιινλ. 

 

 

Ο ξόινο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο  

Ζ δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, θαζνξηζηηθή πξνυπφζεζε γηα ηε βησζηκφηεηα ηνπ 

πιαλήηε θαη ηελ επηβίσζε θαη δηαηψληζε θαη' επέθηαζε ηνπ είδνπο καο, πέξα απφ 

αλάγθε, απνηειεί εζηθή ππνρξέσζε ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ απέλαληη ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ θαη θπξίσο, κε κηα αλζξσπνθεληξηθή πξνζέγγηζε, απέλαληη ζηηο 

κειινληηθέο γεληέο. 

 

Παξάιιεια κε ηε ζέζπηζε ζρεηηθψλ λνκνζεζηψλ, απαξαίηεηε είλαη ε 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ ζε ζέκαηα βηψζηκεο αλάπηπμεο, ε 

θαζηέξσζε δειαδή ζε παγθφζκηα θιίκαθα κηαο νπζηαζηηθήο Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο. 

 Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζηνρεχεη ζηε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ αηφκνπ θαη ησλ 

θνηλσληψλ ηνπ γηα ηελ αλάπηπμε κηα ηζνξξνπεκέλεο ζρέζεο αλάκεζα ζηε βειηίσζε 

ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ θαη ζηε δηαηήξεζε ελφο βηψζηκνπ πεξηβάιινληνο. Ζ επηινγή 

ησλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο εκπεξηέρεη ζπρλά πνηθίια 

δηιήκκαηα θαη ηφζν ε ιήςε ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ φζν θαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε 

εθαξκνγή ησλ αλάινγσλ πξαθηηθψλ απαηηεί ηε ζπκκεηνρή ηδηαίηεξα θαηαξηηζκέλσλ 

ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα πνιηηψλ. Βαζηθφ θξηηήξην γηα ηε δηακφξθσζε πξνγξακκάησλ 

δηαρείξηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, θαη ζπλεπψο ην κέηξν αμηνιφγεζεο ηνπο, είλαη ε 

επίηεπμε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο.  

 

Ζ θαζηέξσζε κηαο ιεηηνπξγηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηηο ζχγρξνλεο 

θνηλσλίεο θαιιηεξγεί ζηνπο πνιίηεο ζεκηηέο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο 

δεκηνπξγψληαο ηειηθά πεξηβαιινληηθά ππεχζπλα άηνκα. Μέζσ παξφκνησλ 

πξνγξακκάησλ, ν εθπαηδεπφκελνο ζπλεηδεηνπνηεί ηα νθέιε ηεο δηαηήξεζεο ηεο 

ππάξρνπζαο βηνπνηθηιφηεηαο θαη πξνζαλαηνιίδεηαη ζε απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο 

δηαρείξηζήο ηεο. 

 

Ζ βηψζηκε αλάπηπμε, σο θχξηνο ζηφρνο - πξνηεξαηφηεηα ησλ παξαπάλσ 

πξνγξακκάησλ, δελ αληηηίζεηαη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ ζχγρξνλσλ 

θνηλσληψλ αθνχ, κέζσ θαηάιιεισλ πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, 

νη ελδηαθεξφκελνη εμνηθεηψλνληαη κε ελαιιαθηηθνχο, πεξηβαιινληηθά ζεκηηνχο, 

ηξφπνπο δηαρείξηζεο ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ θπζηθψλ ηνπο 
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πφξσλ (ρξήζε αλαλεψζηκσλ θαη ήπησλ - θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ πεγψλ 

ελέξγεηαο θ.ά.). Αθφκα θαη ζηηο θησρέο, αλαπηπζζφκελεο θνηλσλίεο φπνπ νη άκεζεο 

αλάγθεο επηβίσζεο θαιχπηνληαη κε δπζθνιία επηζθηάδνληαο ηελ αλαγθαηφηεηα 

πξνζηαζίαο ή θαη βειηίσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ησλ 

κειψλ ηνπο θξίλεηαη ζθφπηκε αθνχ κέζσ απηήο πξνηείλνληαη ιχζεηο γηα άκεζα 

απνδνηηθφηεξε εθκεηάιιεπζε ησλ ηνπηθψλ θπζηθψλ πφξσλ. ηελ θαηεχζπλζε απηή ε 

ζπκβνιή ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο είλαη απαξαίηεηε κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε 

εθαξκνγή ηεο θαζνδεγείηαη απφ πεξηβαιινληηθά ππεχζπλνπο εηδηθνχο επηζηήκνλεο 

θαη άιινπο πνιίηεο. 

 

Σέινο, είλαη πξνθαλέο πσο ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε δελ αθνξά κφλν κηθξέο 

νκάδεο ππεχζπλσλ ιήςεο απνθάζεσλ θαη δηαρεηξηζηψλ ησλ θπζηθψλ πφξσλ αιιά θαη 

ηα κέιε ησλ θνηλσληψλ ζην ζχλνιφ ηνπο. Δίλαη ινηπφλ αλαγθαία ε εηζαγσγή θαη 

θαζηέξσζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ησλ ζχγρξνλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ.  

Τν 2010 είλαη ην Γηεζλέο Έηνο Βηνπνηθηιόηεηαο. Οη ζεκαληηθφηεξεο εθδειψζεηο 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ηε ζχλνδν πςεινχ επηπέδνπ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη ηε 10ε ζπλάληεζε ηεο Γηάζθεςεο γηα ηελ Βηνπνηθηιφηεηα ζηε 

Ναγθφγηα ηεο Ηαπσλίαο. Οη εθδειψζεηο απηέο ζα ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ησλ 

κειινληηθψλ πνιηηηθψλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνζπζηεκάησλ ηνπ πιαλήηε.  

Ο έιεγρνο ησλ ρσξνθαηαθηεηηθψλ μέλσλ εηδψλ θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ άιισλ αηηηψλ 

ηεο κείσζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαζίζηαληαη είλαη φιν θαη πεξηζζφηεξν επείγνληα 

δεηήκαηα.  

http://kpe-kastor.kas.sch.gr/istoselida-biodiversity/b233/programmes.htm 
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