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Πρόλογος
Ζ αλάγθε γηα πξνζηαζία ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο, νδήγεζε ζηε ζέζπηζε πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ. Πξόθεηηαη γηα πεξηνρέο ζπνπδαίνπ νηθνινγηθνύ ελδηαθέξνληνο όζν αθνξά ζην θπζηθό ηνπίν θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο
βηνπηθνηιόηεηαο. Δπίζεο ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ζηα ζπάληα απηά ελδηαηηήκαηα πεξηιακβάλνληαη θαη ηα ηδηαίηεξα ηζηνξηθά θαη πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε πεξηνρήο. Αξρηθά ε πξνζηαζία απηή πεξηειάκβαλε θπξίσο δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο ηεο ρώξαο καο, αξγόηεξα όκσο επεθηάζεθε θαη ζε
άιια νηθνζπζηήκαηα. Οη πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο κπνξεί λα θαηέρνπλ
ζεκαληηθή ζέζε εζληθνύ ή δηεζλνύο ελδηαθέξνληνο θαη λα πξνζηαηεύνληαη
από δηεζλείο ζπλζήθεο.
ρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ, έρνπλ εθαξκνζηεί δηάθνξεο πνιηηηθέο αλά ηνλ θόζκν, πξνζαξκνζκέλεο θπξίσο ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζε εζληθό θαη ηνπηθό επίπεδν. Δίλαη ζεκαληηθό
σζηόζν λα δηεξεπλάηαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν αιιειεπηδξνύλ ην θπζηθό,
θνηλσληθό θαη νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ θάζε πεξηνρήο κέζα από ηελ ύπαξμε
πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη θαη ε εθαξκνγή ηνπ θαζεζηώηνο πξνζηαζίαο, όπσο νξίδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε από ην
ζεζκηθό πιαίζην, αιιά θαη ηα αληηθξνπόκελα ζπκθέξνληα πνπ δεκηνπξγνύλ
ζηε γύξσ πεξηνρή. Δπηπιένλ, αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ε θαηεγνξηνπνίεζε
ησλ πεξηνρώλ απηώλ ζπλέβαιιε νπζηαζηηθά ζηελ απνηειεζκαηηθή ηνπο δηαρείξηζε.
Γεδνκέλνπ όηη νη ηνπηθνί θάηνηθνη θαη νη επηζθέπηεο πξνζηαηεπόκελσλ
πεξηνρώλ έρνπλ δηαθνξεηηθέο επηζπκίεο σο πξνο ηα δηαρεηξηζηηθά κέηξα, είλαη ζεκαληηθό λα εμεηάδεηαη μερσξηζηά ην είδνο ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπο
κε ηηο πεξηνρέο απηέο. πγθεθξηκέλα, ζρεηηθά κε ηνπο θαηνίθνπο ζα πξέπεη
λα δηεξεπλάηαη ν βαζκόο θαη νη δπλαηόηεηεο λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ, θαζώο θαη νη θπξηόηεξνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ
ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηηο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο, ώζηε λα επηιύνληαη
θαηά ην δπλαηό ην αληηθξνπόκελα ζπκθέξνληα. Δλώ, όζν αθνξά ζηνπο επηζθέπηεο ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ην είδνο ηεο επίζθεςεο ηνπο θαζώο θαη ε αμηνιόγεζε ηνπο ζρεηηθά κε ηηο ππάξρνπζεο ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο. Μέζα από απηή ηελ αμηνιόγεζε, δίδεηαη ε δπλαηόηεηα
λα εληνπηζηνύλ νη πηζαλέο ειιείςεηο θαη λα πξνηαζνύλ ηα απαξαίηεηα δηα3

ρεηξηζηηθά θαη δηνηθεηηθά κέηξα γηα ηε βειηίσζή ηνπο από ηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο.
Δπηπιένλ, ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν αληηκεηώπηζεο ησλ δηαρεηξηζηηθώλ πξνθιήζεσλ. Δηδηθόηεξα, νη πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο ιεηηνπξγνύλ νη ίδηεο σο πιαίζην γηα ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε ζηε κε ηππηθή ηεο κνξθή. Δλώ, ε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ζηνπο ηνπηθνύο θαηνίθνπο, ηνπο πξνεηνηκάδεη ώζηε λα
κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ απνηειεζκαηηθά ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ αιιά θαη λα θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ηεο πξνζηαζίαο ζε ζπλδπαζκό
κε ηε βηώζηκε αλάπηπμε.
Δπίζεο όζν αθνξά ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ δηαρεηξηζηηθώλ θαη
δηνηθεηηθώλ κέηξσλ, ζεκαληηθή ππήξμε θαη ε ζπκβνιή Με Κπβεξλεηηθώλ
Πεξηβαιινληηθώλ Οξγαλώζεσλ (ΜΚΠΟ) ζε ηνπηθό, εζληθό θαη δηεζλέο επίπεδν. Ο ξόινο ησλ νξγαλώζεσλ απηώλ εζηηάδεηαη θπξίσο ζε δξάζεηο κε
βειηησκέλεο πξνζεγγίζεηο ζηε δηαρείξηζε πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ
θαη ζην ζρεδηαζκό πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο. Οπζηαζηηθά, όηαλ ζηνρεύνπκε ζηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ, ν ζρεδηαζκόο ησλ δηαρεηξηζηηθώλ κέηξσλ πνπ πξόθεηηαη λα εθαξκνζηνύλ, θαζνξίδεη
θαη ηελ επηηπρία ησλ ζπζηεκάησλ νξγάλσζεο, δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο. ε
δηάθνξα δηνηθεηηθά ζπζηήκαηα πνπ πηνζεηνύληαη δηεζλώο, αιιά θαη ζηε ρώξα καο, ππνγξακκίδεηαη ε ζεκαζία ηεο ζπκκεηνρήο ησλ νκάδσλ ζπκθεξόλησλ θαη κάιηζηα πνιιέο θνξέο ζε ξόιν ζπλ-δηαρεηξηζηώλ.

ηπιηαλόο Σακπάθεο
Γεώξγηνο Σζαληόπνπινο
Βεξόληθα Αλδξεά
Οξεζηηάδα 2014
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΩΝ ΠΔΡΙΟΥΩΝ

Γάζη και δαζικέρ εκηάζειρ
Οη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο είλαη ρεξζαίεο ή πδάηηλεο εθηάζεηο κε ηδηαίηεξα νηθνινγηθά ή θαη ηνπηθά ραξαθηεξηζηηθά, πνπ πξνζηαηεχνληαη λνκνζεηηθά κε εηδηθφ θαζεζηψο δηαρείξηζεο θαη έρνπλ σο θχξην ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ησλ ηδηαίηεξσλ αμηψλ ηνπο γηα ηελ παξνχζα θαη ηηο κειινληηθέο γεληέο, θαζψο θαη ηελ εμππεξέηεζε ζχγρξνλσλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ (Καζηνχκεο 1995).
Όια ηα δάζε θαη νη δαζηθέο εθηάζεηο ηεο ρψξαο καο βξίζθνληαη ππφ
ηελ πξνζηαζία ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο. Οξφζεκν γηα ηελ Διιάδα ζην ζέκα
πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο ππήξμε ην έηνο 1975 κε ηελ ςήθηζε ηνπ ηζρχνληνο πληάγκαηνο (φπσο ηξνπνπνηήζεθε ην 1986, ην 2001 θαη ην 2008) ην
νπνίν κε ηα άξζξα 24 θαη 117 παξαγξάθνπο 3 θαη 4 θέξλεη ηε ρψξα καο
ζηελ πξσηνπνξία ηεο ζπληαγκαηηθήο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο αλάκεζα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Παλαγφπνπινο 2004). Ζ δηαρείξηζε ησλ δαζψλ γίλεηαη κε βάζε α) ηα δαζνπνληθά ή δαζηθά δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα θαη εθζέζεηο, β) ηνπο πίλαθεο πινηνκίαο θαη γ) δαζηθέο αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο (Γνχπνο 2008), ελψ ν ηειηθφο ζθνπφο θάζε δαζηθήο πνιηηηθήο είλαη ε επίηεπμε ηεο αεηθνξίαο φισλ ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, γηα
ηελ εμππεξέηεζε ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο (Παπαζηαχξνπ 2006). Θα κπνξνχζακε, ινηπφλ, λα ζεσξήζνπκε φια ηα δάζε θαη ηηο δαζηθέο εθηάζεηο σο
πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο.
Δληνχηνηο, ε θήξπμε θάπνησλ πεξηνρψλ σο πξνζηαηεπφκελεο θξίλεηαη
απαξαίηεηε, φηαλ ππάξρεη αλάγθε γηα κεγαιχηεξε πξνζηαζία θάπνησλ πεξηνρψλ είηε απφ ην ελδηαθέξνλ πνιηηψλ, θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη θνξέσλ είηε
απφ ηηο δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ζα δεκηνπξγνχζε κηα ηέηνηα ελέξγεηα (Σακπάθε 2009).
Πποζηαηεςόμενερ πεπιοσέρ εθνικού ενδιαθέπονηορ
Με ην Α.Ν. 856/1937 “Πεξί Δζληθψλ Γξπκψλ” (ΦΔΚ 368/21-9-1937, η.
Α') δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο ίδξπζεο κε Βαζηιηθά Γηαηάγκαηα έσο πέληε

εζληθψλ δξπκψλ επί ησλ νξέσλ Οιχκπνπ, Παξλαζζνχ θ.ιπ. Κάζε εζληθφο
δξπκφο απνηειείηαη απφ ππξήλα (3000 ha) θαη κηα δψλε (4000 ha) εθηφο ηνπ
ππξήλα, πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ εηδηθφ θαζεζηψο πξνζηαζίαο. Δθηφο απφ
ηνπο πέληε εζληθνχο δξπκνχο κπνξνχλ λα ηδξπζνχλ επηπιέoλ εζληθνί δξπκνί
θαη ζε λεζηά κε δπλαηφηεηα λα έρνπλ κηθξφηεξε έθηαζε. Μάιηζηα: ζην άξζξν 11 πξνβιέπεηαη φηη: κε δεκφζηα εδάθε ή δάζε εληφο ηνπ εζληθνχ δξπκνχ δχλαηαη λα απαιινηξησζνχλ ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, φπνπ απηφ θξίλεηαη
αλαγθαίν.
θνπφο ησλ εθνικών δπςμών είλαη ε δηαηήξεζε θαη ε πξνζηαζία κεγάισλ θπζηθψλ θαη εμαηξεηηθά φκνξθσλ πεξηνρψλ εζληθήο ή δηεζλνχο ζεκαζίαο γηα επηζηεκνληθή θαη εθπαηδεπηηθή ρξήζε αιιά θαη γηα ιφγνπο αλαςπρήο (Παπαζηαχξνπ θ.ά. 1989, Καξακέξεο 1991, IUCN 1993)
Έηζη κε Β.Γ. ηδξχνληαη νη εζληθνί δξπκνί: Οιχκπνπ (Β.Γ. 9-6-1938,
ΦΔΚ 248/30-6-1938, η. Α'), Παξλαζζνχ (Β.Γ. 25-7-1938, ΦΔΚ 286/5-81938, η. Α' θαη Β.Γ. 23-12-1938, ΦΔΚ 1/3-1-1939, η. Α'), Πάξλεζαο (Β.Γ.
644/1961, ΦΔΚ 155/13-9-1961, η. Α'), Αίλνπ (Β.Γ. 776/1962, ΦΔΚ 199/1911-1962, η. Α'), ακαξηάο (Β.Γ. 781/1962, ΦΔΚ 200/20-11-1962, η. Α' θαη
Β.Γ. 74/1964, ΦΔΚ 33/15-2-1964, η. Α'), Οίηεο (Β.Γ. 218/1966, ΦΔΚ
56/12-3-1966, η. Α') θαη Πίλδνπ (Β.Γ. 487/1966, ΦΔΚ 120/11-6-1966, η. Α').
Βιέπνπκε, ινηπφλ, φηη ε ίδξπζε εζληθψλ δξπκψλ ζηε ρψξα (εθηφο ησλ λεζηψλ) μεπεξλάεη ηνλ πξνβιεπφκελν αξηζκφ, θαλεξψλνληαο ηελ χπαξμε ελδηαθέξνληνο απφ ηελ πνιηηεία.
Σν ελδηαθέξνλ ηεο πνιηηείαο γηα ηε δεκηνπξγία πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ θαλεξψλεηαη ζην άξζξν 78 ηνπ Ν.Γ. 86/ 1969 “πεξί Γαζηθνχ Κψδηθα”
(ΦΔΚ 7/18-1-1969, η. Α') ζην νπνίν εθηφο απφ ηελ ίδξπζε εζληθψλ δξπκψλ
πξνβιέπεηαη ε ζχζηαζε πκβνπιίνπ Δζληθψλ Γξπκψλ, θαζψο θαη ε ίδξπζε
αιζθηηικών δαζών θαη διαηηπηηέων μνημείων ηηρ θύζηρ. Οη λένη εζληθνί
δξπκνί πνπ δεκηνπξγνχληαη πξέπεη λα έρνπλ έθηαζε φρη κηθξφηεξε απφ 1500
ha (κε εμαίξεζε ηα λεζηά) θαη ε πεξί ηνπ ππξήλα δψλε λα έρεη αλάινγε έθηαζε. Γειαδή, κπνξνχζαλ λα εληαρζνχλ ζε απηνχο θαη κηθξφηεξεο επηθάλεηεο. Όκσο ν ίδηνο λφκνο ζην άξζξν 54 φξηδε φηη πάζεο κνξθήο θαη ρξήζεο
εδαθηθή έθηαζε, σο θαη ηα εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα, εληφο ηνπ ππξήλα εζληθψλ δξπκψλ θαη ησλ δηαηεξεηέσλ κλεκείσλ ηεο θχζεο απαιινηξηψλνληαη
αλαγθαζηηθψο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, ελψ δχλαληαη λα απαιινηξησζνχλ ππέξ
ηνπ δεκνζίνπ θαη εθηάζεηο ζηελ πεξηθεξεηαθή δψλε ηνπ εζληθνχ δξπκνχ. Σα
παξαπάλσ πεξηειήθζεζαλ θαη ζην Ν.Γ. 996/1971 “Πεξί αληηθαηαζηάζεσο
θαη ζπκπιεξψζεσο δηαηάμεσλ ηηλψλ ηνπ Ν.Γ. 86/1969 “πεξί Γαζηθνχ Κψδηθνο” θαη Κσδηθνπνηήζεσο ησλ ππ‟ αξηζ. 871/1971 θαη 919/1971 Ν. Γ/ησλ”
(Φ.Δ.Κ. 192/6-10-1971, η. Α'), κάιηζηα ζην άξζξν 17 γίλεηαη αλαθνξά ζηελ
ίδξπζε ηνπ Δζληθνχ Γξπκνχ νπλίνπ. Έηζη, κφλν ηξεηο εζληθνί δξπκνί ηδξχζεθαλ. Οη Δζληθνί Γξπκνί Βίθνπ - Αψνπ (Π.Γ. 213/1973, ΦΔΚ 198/31-810

1973, η. Α'), Πξεζπψλ (Π.Γ. 46/1974, ΦΔΚ 19/23-1-1974, η. Α') θαη νπλίνπ
(Π.Γ. 182/1974, ΦΔΚ 80/26-3-1974, η. Α'), ν ηειεπηαίνο κε θαζπζηέξεζε
ηξηψλ εηψλ απφ ην Ν.Γ. πνπ πξνέβιεπε ηελ ίδξπζή ηνπ.
Ζ αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε ιεηηνπξγεί αξλεηηθά ζηνπο ηνπηθνχο
πιεζπζκνχο ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία λέσλ εζληθψλ δξπκψλ. Θεηηθφ φκσο
κπνξεί λα ζεσξεζεί ην γεγνλφο ηεο θήξπμεο ηεο πεξηνρήο ησλ ιηκλψλ Μηθξήο θαη Μεγάιεο Πξέζπαο ηνπ Ν. Φισξίλεο σο Δζληθνχ Γξπκνχ, παξ‟ φηη,
ε ιέμε «δξπκφο» ζεκαίλεη «πεξηνρή πνπ είλαη γεκάηε δέληξα». Βιέπνπκε,
ινηπφλ, ηελ αλάγθε ηεο πξνζηαζίαο θαη άιισλ πεξηνρψλ, θαζψο επίζεο θαη
ηελ αλάγθε αιιαγήο ηεο ιέμεο δξπκφο κε θάπνηα άιιε ιέμε πην επξχηεξε
(π.ρ. Δζληθά Πάξθα).
Ζ δηεχξπλζε ηεο πξνζηαζίαο έγηλε αξρηθά κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν.
998/1979 “Πεξί πξνζηαζίαο ησλ δαζψλ θαη ησλ δαζηθψλ ελ γέλεη εθηάζεσλ
ηεο Υψξαο” (Φ.Δ.Κ. 289/29-12-1979, η. Α') φπνπ αλαθέξεηαη σο θαηεγνξία
δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ “α) Γάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν επηζηεκνληθφ, αηζζεηηθφ, νηθνινγηθφ, ή γεσκνξθνινγηθφ ελδηαθέξνλ (εζληθνί δξπκνί, αηζζεηηθά δάζε, πγξνβηφηνπνη, δηαηεξεηέα
κλεκεία ηεο θχζεσο)” θαη αξγφηεξα κε ην Ν. 3208/2003 “Πξνζηαζία ησλ
δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, θαηάξηηζε δαζνινγίνπ, ξχζκηζε εκπξαγκάησλ
δηθαησκάησλ επί δαζψλ θαη δαζηθψλ ελ γέλεη εθηάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο”
(Φ.Δ.Κ. 303/24-12-2003, η. Α') φπνπ αλαθέξεηαη φηη „„α) Γάζε θαη δαζηθέο
εθηάζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν επηζηεκνληθφ, αηζζεηηθφ, νηθνινγηθφ
θαη γεσκνξθνινγηθφ ελδηαθέξνλ ή πεξηιακβάλνληαη ζε εηδηθέο δψλεο δηαηήξεζεο θαη δψλεο εηδηθήο πξνζηαζίαο (εζληθνί δξπκνί, αηζζεηηθά δάζε, πγξνβηφηνπνη, δηαηεξεηέα κλεκεία ηεο θχζεο, δίθηπα θαη πεξηνρέο πξνζηαηεπφκελεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, αξραηνινγηθνί ρψξνη,
ην άκεζν πεξηβάιινλ κλεκείσλ θαη ηζηνξηθνί ηφπνη)‟‟.
Σν 1982 κε ηελ παξάγξαθν 10 ηνπ άξζξνπ 6 ηεο Τ.Α. 272961/1982
“Αλακφξθσζε πιινγηθψλ Οξγάλσλ Γλσκνδνηηθήο θαη Απνθαζηζηηθήο
αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο” (ΦΔΚ 215/26-4-1982, η. Β') θαηαξγείηαη ην πκβνχιην Δζληθψλ Γξπκψλ.
Απφ ην 1973 έσο ην 1980 ραξαθηεξίδνληαη, σο αηζζεηηθά δάζε 19 πεξηνρέο ηεο ρψξαο θαη απφ ην 1975 έσο ην 1986 θεξχζζνληαη 53 δηαηεξεηέα
κλεκεία ηεο θχζεο. Σα αηζζεηηθά δάζε πεξηιακβάλνπλ δαζηθά ηνπία κε ηδηαίηεξν αηζζεηηθφ θαη νηθνινγηθφ ελδηαθέξνλ, πνπ έρνπλ ζθνπφ εθηφο απφ
ηελ πξνζηαζία ηεο θχζεο λα δψζνπλ ηελ επθαηξία ζην θνηλφ λα γλσξίζεη
θαη λα απνιαχζεη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ κε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο. ηα δηαηεξεηέα κλεκεία ηεο θχζεο πεξηιακβάλνληαη κεκνλσκέλα
δέλδξα ή ζπζηάδεο δέλδξσλ κε ηδηαίηεξε βνηαληθή, νηθνινγηθή, αηζζεηηθή ή
ηζηνξηθή θαη πνιηηηζκηθή αμία. ηελ ίδηα θαηεγνξία αλήθνπλ, επίζεο, εθηά-
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ζεηο κε ζπνπδαίν νηθνινγηθφ, παιαηνληνινγηθφ, γεσκνξθνινγηθφ ή άιιν ελδηαθέξνλ.
Αηζζεηηθά δάζε έρνπλ αλαθεξπρζεί: ην θνηληθφδαζνο Βάη Λαζηζίνπ
(Π.Γ. 121/1973, ΦΔΚ 170/6-8-1973, η. Α΄), ην δάζνο Καηζαξηαλήο Αηηηθήο,
ε θνηιάδα Σεκπψλ Λάξηζαο, ην δάζνο Καξατζθάθε Καξδίηζαο (Π.Γ.
91/1974, ΦΔΚ 31/6-2-1974, η. Α΄), ην δάζνο Πεπθηάο Ξπινθάζηξνπ Κνξηλζίαο (Π.Γ. 198/1974, ΦΔΚ 31/18-3-1974, η. Α΄), ε πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή
ιεθαλψλ απνξξνήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ (Π.Γ. 277/1974, ΦΔΚ 99/11-41974, η. Α΄), ην πεξηαζηηθφ δάζνο Ησαλλίλσλ (Π.Γ. 837/1976, ΦΔΚ 306/1611-1976, η. Α΄), ην δάζνο Φαξζάισλ Λάξηζαο (Π.Γ. 24-2-1977, ΦΔΚ 103/54-1977, η. Γ΄), ην δάζνο ηελήο Δχβνηαο (Π.Γ. 24-2-1977, ΦΔΚ 108/13-41977, η. Γ΄), ην δαζηθφ ζχκπιεγκα Όζζαο Λάξηζαο (Π.Γ. 5-5-1977, ΦΔΚ
175/2-6-1977, η. Γ΄ θαη Π.Γ. 444/1985, ΦΔΚ 160/19-9-1985, η. Α΄), ην δξπνδάζνο Μνγγνζηνχ Κνξηλζίαο (Π.Γ. 5-5-1977, ΦΔΚ 175/2-6-1977, η. Γ΄),
ην παξαιηαθφ δάζνο Νηθνπφιεσο - Μχηηθα Πξέβεδαο (Π.Γ. 5-5-1977, ΦΔΚ
183/7-6-1977, η. Γ΄), ηα δάζε ηεο λήζνπ θηάζνπ Μαγλεζίαο (Π.Γ. 13-61977, ΦΔΚ 248/20-7-1977, η. Γ΄), ηα ζηελά Νέζηνπ Καβάιαο - Ξάλζεο
(Π.Γ. 11-7-1977, ΦΔΚ 283/26-8-1977, η. Γ΄), ην δάζνο Δζληθήο Αλεμαξηεζίαο Καιαβξχησλ Αραΐαο (Π.Γ. 29-9-1977, ΦΔΚ 404/20-10-1977, η. Γ΄), ην
πεξηαζηηθφ δάζνο Σηζνξέαο Φζηψηηδαο (Π.Γ. 13-2-1979, ΦΔΚ 125/27-21979, η. Γ΄), ηα δάζε Ακπγδαιέσλ Καβάιαο (Π.Γ. 1-10-1979, ΦΔΚ 606/2810-1979, η. Γ΄), ην δάζνο Λφθσλ Αειηά θαη Κάζηξνπ Σξηθάισλ (Π.Γ. 1-101979, ΦΔΚ 609/30-10-1979, η. Γ΄), ην δξπνδάζνο Κνπξί - Αικπξνχ Μαγλεζίαο (Π.Γ. 356/1980, ΦΔΚ 99/29-4-1980, η. Α΄).

Δηθφλα 1. Σν δάζνο ησλ Κνπθνπλαξηψλ ηεο λήζνπ θηάζνπ.
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Γηαηεξεηέα κλεκεία ηεο θχζεο έρνπλ αλαθεξπρζεί: νη δχν Πιάηαλνη
ηνπ ρνιαξίνπ Λαγθαδά (Τ.Α. 2512/269/1975, ΦΔΚ 281/6-3-1975, η. Β΄), ν
Πιάηαλνο ηνπ Παπζαλία ζην Αίγην (Αραΐα), νη Γψδεθα Βξχζεο ηνπ Αηγίνπ
(Αραΐα) (Τ.Α. 33864/1699/1976, ΦΔΚ 738/2-6-1976, η. Β΄), ην Πεχθν ηεο
Νηθήηεο Υαιθηδηθήο, ν Πιάηαλνο ζηνλ Γεξνπιάηαλν Υαιθηδηθήο, ν Πιάηαλνο ηεο Βάβδνπ, (Τ.Α. 44039/2525/1976, ΦΔΚ 738/2-6-1976, η. Β΄), ην
θιήκα ησλ Καιαβξχησλ (Αραΐα) (Τ.Α. 44040/2526/2-6-1976, ΦΔΚ
738/1976, η. Β΄), νη Πιάηαλνη ησλ Κνκπνηάδσλ (Φζηψηηδα) (Τ.Α.
72906/4096/1976, ΦΔΚ 1113/10-9-1976, η. Β΄), ν Πιάηαλνο ηεο Άξηαο
(Τ.Α. 72907/4097/1976, ΦΔΚ 1113/10-9-1976, η. Β΄), ν αεηζαιήο Πιάηαλνο
ηεο Γνξηχλνο (Φαηζηφο Ζξάθιεην), ην Κππαξίζζη ηεο Πξαζηάο Δπξπηαλίαο,
νη Πιάηαλνη ηεο Βέξνηαο (Ζκαζία), ν Πιάηαλνο ηνπ Ναππιίνπ (Αξγνιίδαο),
ε Διηά ηνπ Ναππιίνπ (Αξγνιίδαο), ν Φνίληθαο ηνπ Ναππιίνπ (Αξγνιίδαο),
νη Ίηακνη Κξπνλεξίνπ Αξγνιίδαο, νη Διηέο ηεο Γεκαίλεο Αξγνιίδαο, νη Διηέο ηνπ Αικπξνπνηάκνπ Δχβνηαο (Τ.Α. 202303/3584/1977, ΦΔΚ 590/246-1977, η. Β΄), ν Πιάηαλνο ηεο Γεκεηζάλαο Αξθαδίαο, ν θέλδακνο ηνπ ηδεξνθάζηξνπ Μεζζελίαο, ε Διηά ηεο Καιακάηαο (Μεζζελία), ην Γάζνο
Γελδξνθέδξσλ ζηελ Κπλνπξία Αξθαδίαο, ε Γξπο ηνπ Πεξηζσξίνπ Αξθαδίαο, ε ζπζηάδα Γξπφο θαη Φξάμνπ (Μνπξηψλ Κηιθίο), ε Γξπο ζηηο Κνξθέο
Ζξαθιείνπ, νη Βειαληδηέο ζηελ Καιακηά Αηγίνπ (Αραΐαο), ε Γξπο ηεο Γφξηδαο Αξθαδίαο, ν Πιάηαλνο Βιάηνπο Υαλίσλ, ν Πιάηαλνο ηεο Αγ. Μαξίλαο
Φζηψηηδαο, νη Πιάηαλνη ηεο Λακίαο (Φζηψηηδα), ν Φίθνο ηνπ Ναππιίνπ, ην
Γάζνο ηεο Ομηάο ζηελ Σζίρια Υατληνχ Ξάλζεο, ην Γάζνο Ομηάο ζην Πεπθσηφ Πέιιαο, ην Παξζέλν Γάζνο ηεο Κεληξηθήο Ρνδφπεο, ην λεζί Πηπέξη
ζηηο Βφξεηεο πνξάδεο (Τ.Α. 200995/790/1980, ΦΔΚ 121/21-2-1980, η. Γ΄),
Φηειηά ηεο Αεδφλαο Καιακπάθαο (Σξηθάια), ν αεηζαιήο Πιάηαλνο ησλ
Αδσγπξψλ Υαλίσλ, ν Πιάηαλνο ζηελ Λεηά Θεζπξσηίαο (Τ.Α.
142397/1294/1981, ΦΔΚ 173/26-3-1981, η. Β΄), ην Απνιηζσκέλν Γάζνο ηεο
Λέζβνπ (Π.Γ. 443/1985, ΦΔΚ 160/19-9-1985, η. Α΄), ν Πιάηαλνο ηνπ Ηππνθξάηε ζηελ Κσ, ην Κξεηηθφ Κεθαιάλζεξν ζηηο Κακάξεο Ζξαθιείνπ, ν
Πιάηαλνο ηνπ Αγ. Φιψξνπ Μεζζελίαο, ν Πιάηαλνο ηεο Απνιισλίαο ηαπξφο Θεζζαινλίθεο, ην Γέληξν (βειαληδηά) ζην Αλζνρψξη Βνησηίαο
(Τ.Α. 180324/6701/1985, ΦΔΚ 589/2-10-1985, η. Β΄), ν Πιάηαλνο ηεο Πιαηαληψηηζζαο Καιαβξχησλ (Αραΐα), ην Γάζνο ηνπ Λεζηλίνπ Αηησιναθαξλαλίαο (Τ.Α. 189614/9691/1985, ΦΔΚ 773/24-12-1985, η. Β΄), ν Πιάηαλνο ηεο
Αγ. Λαχξαο Καιαβξχησλ (Αραΐα), ν θαγλψλαο ζην Γάζνο ηνπ Λατιηά
εξξψλ, ηα ππφιεηκκα πδξνραξνχο δάζνπο ζηελ Ηζηηαία Δχβνηαο, ην Γάζνο
αείθπιισλ πιαηχθπιισλ ζην λεζί απηέληδα (Μεζζελία), ην Μηθηφ Γάζνο
Πξνκάρσλ - Λπθνζηφκνπ Αξηδαίαο (Πέιια), ην Φπζηθφ Γάζνο θππαξηζζηνχ
ζηνλ Έκπσλα Ρφδνπ, ην Μηθηφ Γάζνο ηνπ Γξάκκνπ (Καζηνξηά) (Τ.Α.
105497/6459/1986, ΦΔΚ 656/1-10-1986, η. Β΄).

13

Σν ελδηαθέξνλ ησλ πνιηηψλ γηα λα επηζθεθηνχλ ηηο παξαπάλσ πεξηνρέο
δηαθαίλεηαη έκκεζα απφ ηελ παξάγξαθν 3, άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 1790/1988
“Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Οξγαληζκνχ Διιεληθψλ Γεσξγηθψλ Αζθαιίζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο” (ΦΔΚ 134/20-6-1988, η. Α') ην νπνίν δίλεη ηε δπλαηφηεηα θαζηέξσζεο εηζηηεξίνπ εηζφδνπ επίζθεςεο ζε «πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο», πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο Δζληθνί Γξπκνί, Αηζζεηηθά Γάζε, Γηαηεξεηέα κλεκεία ηεο θχζεο θαη άιια ησλ νπνίσλ ε πξνζηαζία-δηαρείξηζή
ηνπο αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο.
Αξρηθά, κε ηα άξζξα 253 θαη 254 ηνπ Ν.Γ. 86/ 1969 θαη ζηε ζπλέρεηα
κε ηα άξζξα 3 θαη 4 ηνπ Ν. 177/1975 “Πεξί αληηθαηαζηάζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο δηαηάμεσλ ηηλψλ ηνπ Ννκνζεηηθνχ Γηαηάγκαηνο 86/1969 “Πεξί Γαζηθνχ Κψδηθνο” (ΦΔΚ 205/27-9-1975, η. Α') δχλαληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο λα ηδξπζνχλ α) Δκηποθεία Θηπαμάηων κε ζθνπφ ηελ
αλαπαξαγσγή θαη αχμεζε ησλ ελδεκηθψλ ζεξακάησλ ή ηελ εηζαγσγή μεληθψλ ηνηνχησλ, γηα ηνλ εκπινπηηζκφ άιισλ πεξηνρψλ δηα απηψλ, β) Καηαθύγια Θηπαμάηων ηα νπνία ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηελ θάιπςε ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ ησλ ζεξακάησλ φζνλ αθνξά ζηελ εζπρία, ηξνθή θαη χδσξ θαη
γ) Δλεγσόμενερ Κςνηγεηικέρ Πεπιοσέρ ζηηο νπνίεο επηηξέπεηαη ε ζήξα φκσο θάησ απφ φξνπο, πξνυπνζέζεηο, πξφζζεηα ηέιε θαη δηαηππψζεηο.
ηα Καηαθχγηα Θεξακάησλ, θπζηθά, απαγνξεχεηαη ην θπλήγη. Δπίζεο,
είλαη δπλαηή ε αγνξά -άλεπ δεκνπξαζίαο ππφ ηνπ Γεκνζίνπ- εθηάζεσλ σο
θαη εξεκνλήζσλ ζηα νπνία δηαβηνχλ αίγαγξνη ή άιια επγελή ζεξάκαηα, γηα
ηε δεκηνπξγία εληφο ηνχησλ εθηξνθείσλ ή πξνο ίδξπζε ζηαζκψλ παξαθνινπζήζεσο θαη δαθηπιηψζεσο απνδεκεηηθψλ πηελψλ. Βιέπνπκε, ινηπφλ φηη,
ελψ είλαη πεξηνρέο πξνζηαζίαο ησλ άγξησλ δψσλ, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ
θαζνξηζκφ ηνπο ε ιέμε «ζήξακα», θάηη πνπ ελνριεί. Έηζη, κε ην άξζξν 57
ηνπ Ν. 2637/1998 “χζηαζε Οξγαληζκνχ Πηζηνπνίεζεο Λνγαξηαζκψλ, …
θαη άιιεο δηαηάμεηο” (ΦΔΚ 200/27-8-1998, η. Α') ηα πθηζηάκελα θαηαθχγηα
ζεξακάησλ κεηνλνκάδνληαη ζε Καηαθύγια Άγπιαρ Εωήρ. Ηδξχνληαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο ζε δαζηθέο, δαζνζθεπείο,
ρνξηνιηβαδηθέο, ειψδεηο, πγξνηνπηθέο, αγξνηηθέο, παξφρζηεο, παξαιίκληεο
θαη παξάθηηεο εθηάζεηο, θαζψο θαη ζε εξεκνλεζίδεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη
νη εθηάζεηο απηέο λα είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε δηαηξνθή, δηαρείκαζε, αλαπαξαγσγή ή ηε δηάζσζε ησλ εηδψλ ηεο άγξηαο παλίδαο ή απηνθπνχο ρισξίδαο
λα είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επηβίσζε ελφο ή πεξηζζφηεξσλ εηδψλ ηεο άγξηαο παλίδαο ή απηνθπνχο ρισξίδαο πνπ είλαη κνλαδηθά, ζπάληα ή απεηινχληαη
κε εμαθάληζε ή απνηεινχλ αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ηχπνπ βηφηνπνπ. Μέρξη ην 2008 ην Τπνπξγείo Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, αλαθέξεη
ηελ ίδξπζε 700 θαηαθχγησλ άγξηαο δσήο, πνπ θαιχπηνπλ ζπλνιηθή έθηαζε
9.500.000 ζηξεκκάησλ (Σακπάθεο 2009).
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Καηλνχξηα πξνζέγγηζε γηα ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο απνηειεί ν Ν.
1650/1986 “Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο” (ΦΔΚ 160/16-10-1986,
η. Α'), ζηελ παξάγξαθν 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 18 θαη ζην άξζξν 19 νη ρεξζαίεο,
πδάηηλεο ή κηθηνχ ραξαθηήξα πεξηνρέο, κεκνλσκέλα ζηνηρεία ή ζχλνια ηεο
θχζεο θαη ηνπ ηνπίνπ, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελα πξνζηαζίαο θαη
δηαηήξεζεο ιφγσ ηεο νηθνινγηθήο γεσκνξθνινγηθήο, βηνινγηθήο επηζηεκνληθήο ή αηζζεηηθήο ζεκαζίαο ηνπο θαη κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ: α) Πεξηνρέο απφιπηεο πξνζηαζίαο ηεο θχζεο, β) Πεξηνρέο πξνζηαζίαο ηεο θχζεο,
γ) Δζληθά πάξθα δ) Πξνζηαηεπφκελνη θπζηθνί ζρεκαηηζκνί, πξνζηαηεπφκελα ηνπία θαη ζηνηρεία ηνπ ηνπίνπ θαη ε) Πεξηνρέο νηθναλάπηπμεο.
Ωο πεπιοσέρ απόλςηηρ πποζηαζίαρ ηηρ θύζηρ ραξαθηεξίδνληαη εθηάζεηο κε εμαηξεηηθά επαίζζεηα νηθνζπζηήκαηα ή βηφηνπνη ή νηθφηνπνη ζπαλίσλ ή απεηινπκέλσλ κε εμαθάληζε εηδψλ ηεο απηνθπνχο ρισξίδαο ή αγξίαο
παλίδαο ή εθηάζεηο πνπ έρνπλ απνθαζηζηηθή ζέζε ζηνλ θχθιν δσήο ζπαλίσλ
ή απεηινπκέλσλ κε εμαθάληζε εηδψλ ηεο αγξίαο παλίδαο. ηηο πεξηνρέο απφιπηεο πξνζηαζίαο ηεο θχζεο απαγνξεχεηαη θάζε δξαζηεξηφηεηα, κε εμαηξέζεηο ηε δηεμαγσγή επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ θαη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ πνπ
απνζθνπνχλ ζηε δηαηήξεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο.
Ωο πεπιοσέρ πποζηαζίαρ ηηρ θύζηρ ραξαθηεξίδνληαη εθηάζεηο κεγάιεο νηθνινγηθήο ή βηνινγηθήο αμίαο. ηηο πεξηνρέο απηέο πξνζηαηεχεηαη ην
θπζηθφ πεξηβάιινλ απφ θάζε δξαζηεξηφηεηα ή επέκβαζε πνπ είλαη δπλαηφ
λα κεηαβάιεη ή λα αιινηψζεη ηε θπζηθή θαηάζηαζε, ζχλζεζε ή εμέιημή ηνπ.
Καη‟ εμαίξεζε κπνξνχλ λα επηηξέπνληαη ε εθηέιεζε εξγαζηψλ, εξεπλψλ θαη
ε άζθεζε αζρνιηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, θπξίσο παξαδνζηαθψλ, εθφζνλ
δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηνπο ζθνπνχο πξνζηαζίαο. ηηο πεξηνρέο ηεο
θαηεγνξίαο απηήο κπνξεί λα δίλνληαη εηδηθφηεξεο νλνκαζίεο αλάινγα κε ην
ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν θαη ην ζθνπφ πξνζηαζίαο.
Ωο εθνικά πάπκα ραξαθηεξίδνληαη εθηεηακέλεο ρεξζαίεο, πδάηηλεο ή
κηθηνχ ραξαθηήξα πεξηνρέο, νη νπνίεο παξακέλνπλ αλεπεξέαζηεο ή έρνπλ
ειάρηζηα επεξεαζζεί απφ ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηηο νπνίεο δηαηεξείηαη κεγάινο αξηζκφο θαη πνηθηιία αμηφινγσλ βηνινγηθψλ, νηθνινγηθψλ, γεσκνξθνινγηθψλ θαη αηζζεηηθψλ ζηνηρείσλ. Όηαλ ην εζληθφ πάξθν ή
κεγάιν ηκήκα ηνπ θαηαιακβάλεη ζαιάζζηα πεξηνρή ή εθηάζεηο δαζηθνχ ραξαθηήξα, κπνξεί λα ραξαθηεξίδεηαη εηδηθφηεξα σο ζαιάζζην πάξθν ή εζληθφο δξπκφο, αληίζηνηρα. ηα εζληθά πάξθα επηηξέπεηαη λα εθηεινχληαη έξγα,
λα γίλνληαη έξεπλεο θαη λα αζθνχληαη δξαζηεξηφηεηεο, θπξίσο παξαδνζηαθνχ ραξαθηήξα, κε ηνπο φξνπο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ θαζνξίδνληαη εηδηθφηεξα απφ ηνλ νηθείν θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο. Σα εζληθά
πάξθα είλαη δπλαηφ λα πεξηιακβάλνπλ πεξηνρέο απφιπηεο πξνζηαζίαο ηεο
θχζεο θαη πεξηνρέο πξνζηαζίαο ηεο θχζεο.

15

Ωο πποζηαηεςόμενοι θςζικοί ζσημαηιζμοί ραξαθηεξίδνληαη ιεηηνπξγηθά ηκήκαηα ηεο θχζεο ή κεκνλσκέλα δεκηνπξγήκαηά ηεο, πνπ έρνπλ ηδηαίηεξε επηζηεκνληθή, νηθνινγηθή ή αηζζεηηθή αμία ή ζπκβάιινπλ ζηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ δηεξγαζηψλ θαη ζηελ πξνζηαζία θπζηθψλ πφξσλ, φπσο
δέλδξα, ζπζηάδεο δέλδξσλ θαη ζάκλσλ, πξνζηαηεπηηθή βιάζηεζε, παξφρζηα
θαη παξάθηηα βιάζηεζε, θπζηθνί θξάρηεο, θαηαξξάθηεο, πεγέο, θαξάγγηα,
ζίλεο, χθαινη, ζπειηέο, βξάρνη, απνιηζσκέλα δάζε, δέλδξα ή ηκήκαηά ηνπο,
παιαηνληνινγηθά επξήκαηα, θνξαιιηνγελείο θαη γεσκνξθνινγηθνί ζρεκαηηζκνί. Πξνζηαηεπφκελνη θπζηθνί ζρεκαηηζκνί πνπ έρνπλ κλεκεηαθφ ραξαθηήξα ραξαθηεξίδνληαη εηδηθφηεξα σο δηαηεξεηέα κλεκεία ηεο θχζεο. Ωο
πποζηαηεςόμενα ηοπία ραξαθηεξίδνληαη πεξηνρέο κεγάιεο αηζζεηηθήο ή
πνιηηηζηηθήο αμίαο θαη εθηάζεηο πνπ είλαη ηδηαίηεξα πξφζθνξεο γηα αλαςπρή
ηνπ θνηλνχ ή ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία ή απνδνηηθφηεηα θπζηθψλ πφξσλ
ιφγσ ηδηαηηέξσλ θπζηθψλ ή αλζξσπνγελψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. ηα
πξνζηαηεπφκελα ηνπία κπνξεί λα δίλνληαη -κε βάζε ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο- εηδηθφηεξεο νλνκαζίεο, φπσο: αηζζεηηθφ δάζνο, ηνπίν αγξίαο θχζεο, ηνπίν αγξνηηθφ, αζηηθφ ή βηνκεραληθφ. Ωο πποζηαηεςόμενα ζηοισεία
ηος ηοπίος ραξαθηεξίδνληαη ηκήκαηα ή ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ ηνπίνπ πνπ
έρνπλ ηδηαίηεξε αηζζεηηθή ή πνιηηηζηηθή αμία ή ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία ή απνδνηηθφηεηα θπζηθψλ πφξσλ ιφγσ ησλ ηδηαηηέξσλ θπζηθψλ ή αλζξσπνγελψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, φπσο: αιζχιιηα, παξαδνζηαθέο θαιιηέξγεηεο, αγξνηθίεο, κνλνπάηηα, πέηξηλνη θξάρηεο θαη αλαβαζκίδεο, πξνζηαηεπηηθέο θπηείεο, θξήλεο. Δλέξγεηεο ή δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα επηθέξνπλ θαηαζηξνθή, θζνξά ή αιινίσζε ησλ πξνζηαηεπνκέλσλ θπζηθψλ
ζρεκαηηζκψλ, ησλ πξνζηαηεπνκέλσλ ηνπίσλ ή ζηνηρείσλ ηνπ ηνπίνπ απαγνξεχνληαη, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο ησλ νηθείσλ θαλνληζκψλ.
Ωο πεπιοσέρ οικοανάπηςξηρ ραξαθηεξίδνληαη εθηεηακέλεο πεξηνρέο
πνπ κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ ρσξηά ή νηθηζκνχο, εθφζνλ παξνπζηάδνπλ
ηδηαίηεξε αμία θαη ελδηαθέξνλ ιφγσ ηεο πνηφηεηαο ησλ θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ θαη παξάιιεια πξνζθέξνπλ ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο γηα αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ πνπ ελαξκνλίδνληαη κε ηε πξνζηαζία ηεο θχζεο θαη ηνπ ηνπίνπ. ηηο πεξηνρέο απηέο επηδηψθεηαη: α) ε πξνζηαζία θαη βειηίσζε ησλ ηδηαηηέξσλ θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, β) ε ελίζρπζε ησλ παξαδνζηαθψλ αζρνιηψλ θαη
δξαζηεξηνηήησλ θαη ηδηαίηεξα ελζαξξχλεηαη ε αλάπηπμε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ, γ) ε εθπαίδεπζε θαη ε κχεζε ηνπ θνηλνχ ζηνπο ηξφπνπο θαη ζηηο κεζφδνπο αξκνληθήο ζπλχπαξμεο αλζξσπίλσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη θπζηθψλ
δηεξγαζηψλ θαη δ) ε αλάπαπζε θαη ε αλαςπρή ηνπ θνηλνχ.
ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 1650/1986 γίλεηαη, επίζεο, θαζνξηζκφο ηεο εηδηθήο
δηαδηθαζίαο θήξπμεο θαη δηαρείξηζεο ησλ λέσλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ.
Μάιηζηα, κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν. 2742/1999 “Υσξνηαμηθφο ζρεδηαζµφο θαη αεηθφξνο αλάπηπμε θαη άιιεο δηαηάμεηο” (ΦΔΚ 207/716

10-1999, η. Α') θαζνξίδεηαη φηη ηα αληηθείκελα πξνζηαζίαο θαη δηαηήξεζεο
ησλ πξνζηαηεπνκέλσλ πεξηνρψλ δηέπνληαη απφ θαλνληζκνχο δηνίθεζεο θαη
ιεηηνπξγίαο, θαζνξίδνληαη κε ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εγθξίλεηαη κε θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ θαη ησλ θαηά πεξίπησζε αξκφδησλ Τπνπξγψλ.
Με ην άξζξν 13 ηνπ Ν. 3044/2002 “Μεηαθνξά πληειεζηή Γφκεζεο
θαη ξπζκίζεηο άιισλ ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ.” (ΦΔΚ 197/278-2002, η. Α') ηδξχζεθαλ 25 Πεπιοσέρ Πποζηαζίαρ με Φοπέα Γιασείπιζηρ
(ΦΓ), πνπ πξνζηέζεθαλ ζηηο δχν πεξηνρέο πνχ είραλ ήδε θεξπρζεί σο πξνζηαηεπφκελεο, κε βάζε ηνχο Ν. 1650/1986 θαη Ν. 2742/1999: ην Δζληθφ Θαιάζζην Πάξθν Εαθχλζνπ θαη ην Δζληθφ Πάξθν ρηληά-Μαξαζψλα.
εκαληηθή ελέξγεηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ ζαιάζζησλ νηθνζπζηεκάησλ κπνξεί λα ζεσξεζεί ε ίδξπζε Δθνικών Θαλάζζιων
Πάπκων: α) ηεο Αινλλήζνπ - Βνξείσλ πνξάδσλ (Π.Γ. 16-5-1992, ΦΔΚ
519/28-5-1992, η. Γ΄), πνπ πεξηιακβάλεη ηηο ρεξζαίεο θαη ζαιάζζηεο πεξηνρέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αξρηπειάγνπο, δηφηη απνηεινχλ θαηαθχγην ηεο κεζνγεηαθήο θψθηαο (Monachus monachus) θαη ηεο Εαθχλζνπ (Π.Γ. 1-12-1999,
ΦΔΚ 906/22-12-1999, η. Γ΄), γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ζαιάζζηαο ρειψλαο
(Caretta caretta).
Δπίζεο, ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν. 2742/1999 αλαθέξεη
φηη ζηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ππάγεηαη θάζε λένο ραξαθηεξηζκφο εζληθψλ
δξπκψλ, αηζζεηηθψλ δαζψλ θαη δηαηεξεηέσλ κλεκείσλ ηεο θχζεο, θαζψο
θαη θάζε ηξνπνπνίεζε ησλ νξίσλ θαη θαζνξηζκφο ησλ αλαγθαίσλ φξσλ θαη
πεξηνξηζκψλ πξνζηαζίαο ησλ εζληθψλ δξπκψλ, αηζζεηηθψλ δαζψλ θαη δηαηεξεηέσλ κλεκείσλ ηεο θχζεο πνπ έρνπλ ήδε ραξαθηεξηζζεί. ηηο ηειεπηαίεο, ζε βάζνο ρξφλνπ, ζηα δεκφζηα δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο απφ ηε δηαρείξηζε ηεο Γαζηθήο Τπεξεζίαο πεξλάκε ζην Φνξέα Γηαρείξηζεο. Τπάξρνπλ
φκσο θαη πεξηπηψζεηο ηδησηηθψλ δαζψλ, φπσο ην αηζζεηηθφ δάζνο ηεο λήζνπ
θηάζνπ Μαγλεζίαο πνπ αλήθεη ζην δήκν, ζην νπνίν δε θαίλεηαη λα ππάξρεη
πξφζεζε ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο γηα θάπνηα αιιαγή.
Έηζη, ζην Ν. 3937/2011 “Γηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο” (ΦΔΚ 60/31-3-2011, η. Α'), ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 3 γίλεηαη αλαθνξά ζην Δζληθφ ζχζηεκα πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ. Δηδηθφηεξα:
“Σν Δζληθφ χζηεκα Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ απνηειείηαη απφ φιεο ηηο
πεξηνρέο πνπ ππάγνληαη ζε κηα ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θαηεγνξίεο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ N. 1650/1986 (ΦΔΚ 160 Α΄), κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθή
πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ησλ ινηπψλ νηθνινγηθψλ αμηψλ ηνπο,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. Ζ επνπηεία ηεο ιεηηνπξγίαο
θαη ν θεληξηθφο ζπληνληζκφο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Πξνζηαηεπφκελσλ
Πεξηνρψλ αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο».”
17

Μάιηζηα ζηελ παξάγξαθν 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξαπάλσ λφκνπ
αλαθέξεηαη φηη “2. Υεξζαίεο, πγξνηνπηθέο, ζαιάζζηεο ή κεηθηνχ ραξαθηήξα
πεξηνρέο, κεκνλσκέλα ζηνηρεία ή ζχλνια ηεο θχζεο θαη ηνπ ηνπίνπ, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελα πξνζηαζίαο θαη δηαηήξεζεο ιφγσ ηεο νηθνινγηθήο, βηνινγηθήο, γεσινγηθήο, γεσκνξθνινγηθήο, ελ γέλεη επηζηεκνληθήο ή αηζζεηηθήο ζεκαζίαο ηνπο. 3. Οη πεξηνρέο, ηα ζηνηρεία ή ηα ζχλνια
ηεο παξαγξάθνπ 2 κπνξνχλ λα ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα
ηνπ άξζξνπ 19 (ηνπ Ν. 1650/1986), σο: - Πεξηνρέο απφιπηεο πξνζηαζίαο ηεο
θχζεο. - Πεξηνρέο πξνζηαζίαο ηεο θχζεο. - Φπζηθά πάξθα θαη εηδηθφηεξα
σο: εζληθά ή πεξηθεξεηαθά πάξθα. - Πεξηνρέο πξνζηαζίαο νηθνηφπσλ θαη εηδψλ θαη εηδηθφηεξα σο: εηδηθέο δψλεο δηαηήξεζεο (Δ.Ε.Γ.), δψλεο εηδηθήο
πξνζηαζίαο (Ε.Δ.Π.) ή θαηαθχγηα άγξηαο δσήο ή ζπλδπαζκφο απηψλ. - Πξνζηαηεπφκελα ηνπία θαη ζηνηρεία ηνπίνπ ή πξνζηαηεπφκελνη θπζηθνί ζρεκαηηζκνί. ”
Ωο πεπιοσέρ απόλςηηρ πποζηαζίαρ ηηρ θύζηρ (Strict nature reserves)
ραξαθηεξίδνληαη εθηάζεηο κε εμαηξεηηθά επαίζζεηα νηθνζπζηήκαηα, ελδηαηηήκαηα ζπάλησλ ή απεηινχκελσλ κε εμαθάληζε εηδψλ ηεο απηνθπνχο ρισξίδαο ή άγξηαο παλίδαο ή εθηάζεηο πνπ έρνπλ ζεκαίλνπζα ζέζε ζηνλ θχθιν
δσήο ζπάλησλ ή απεηινχκελσλ κε εμαθάληζε εηδψλ ηεο άγξηαο παλίδαο. Οη
πεξηνρέο απηέο ππφθεηληαη ζε απζηεξή θχιαμε απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο.
ηηο πεξηνρέο απφιπηεο πξνζηαζίαο ηεο θχζεο απαγνξεχεηαη θάζε δξαζηεξηφηεηα. Καη‟ εμαίξεζε, κπνξεί λα επηηξέπνληαη, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο ηνπ νηθείνπ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο, ε δηεμαγσγή επηζηεκνληθψλ
εξεπλψλ εθφζνλ εμαζθαιίδεηαη πςειφο βαζκφο πξνζηαζίαο, φπσο θαη ε εθηέιεζε εξγαζηψλ πνπ θξίλνληαη απνιχησο αλαγθαίεο γηα ηε κε αιινίσζε
εθείλσλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ηε δηαηήξεζε ησλ πξνζηαηεπηέσλ αληηθεηκέλσλ, εηδψλ ή νηθνηφπσλ.
Ωο πεπιοσέρ πποζηαζίαρ ηηρ θύζηρ (Nature reserves) ραξαθηεξίδνληαη εθηάζεηο κεγάιεο νηθνινγηθήο ή βηνινγηθήο αμίαο. ηηο πεξηνρέο απηέο
πξνζηαηεχεηαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ απφ θάζε δξαζηεξηφηεηα ή επέκβαζε
πνπ κπνξεί λα κεηαβάιεη ή λα αιινηψζεη ηε θπζηθή θαηάζηαζε, ζχλζεζε ή
εμέιημή ηνπ. Καη‟ εμαίξεζε, επηηξέπνληαη, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο ηνπ νηθείνπ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο, ε εθηέιεζε εξγαζηψλ πνπ θξίλνληαη
αλαγθαίεο γηα ηε κε αιινίσζε εθείλσλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ηε δηαηήξεζε ησλ πξνζηαηεπηέσλ αληηθεηκέλσλ, επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ θαη ε άζθεζε ήπησλ αζρνιηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, εθφζνλ δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηνπο ζθνπνχο πξνζηαζίαο. Οη πεξηνρέο πξνζηαζίαο ηεο
θχζεο είλαη δπλαηφλ λα πεξηιακβάλνπλ πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο απφιπηεο πξνζηαζίαο ηεο θχζεο.
Ωο θςζικά πάπκα (Natural parks) ραξαθηεξίδνληαη ρεξζαίεο, πδάηηλεο
ή κεηθηνχ ραξαθηήξα πεξηνρέο, εθφζνλ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξε αμία θαη ελ18

δηαθέξνλ ιφγσ ηεο πνηφηεηαο θαη πνηθηιίαο ησλ θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ
ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ, ηδίσο βηνινγηθψλ, νηθνινγηθψλ, γεσινγηθψλ, γεσκνξθνινγηθψλ θαη αηζζεηηθψλ θαη παξάιιεια πξνζθέξνπλ ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο γηα αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ πνπ ελαξκνλίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία ηεο θχζεο θαη ηνπ ηνπίνπ. Σα θπζηθά πάξθα δηαθξίλνληαη ζε εζληθά
θαη πεξηθεξεηαθά θαη είλαη δπλαηφλ λα πεξηιακβάλνπλ πεξηνρέο απφιπηεο
πξνζηαζίαο ηεο θχζεο, πεξηνρέο πξνζηαζίαο ηεο θχζεο, πεξηνρέο πξνζηαζίαο νηθνηφπσλ θαη εηδψλ θαη πξνζηαηεπφκελα ηνπία θαη ζηνηρεία ηνπίνπ ή
πξνζηαηεπφκελνη θπζηθνί ζρεκαηηζκνί.
Όηαλ ην θπζηθφ πάξθν ή κεγάιν ηκήκα ηνπ θαηαιακβάλεη ζαιάζζηα ή
δαζηθή πεξηνρή ή φηαλ πεξηιακβάλεη κεγάιεο ζεκαζίαο γεσηφπνπο, κπνξεί
λα νλνκάδεηαη εηδηθφηεξα θαλάζζιο πάρκο, εθνικός ή περιθερειακός δρσμός ή γεωπάρκο.
Ωο εθνικά πάρκα (National parks) ραξαθηεξίδνληαη πεξηνρέο κεγάιεο
έθηαζεο πνπ είηε ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπο, φπσο δηαζπλνξηαθέο, είηε ιφγσ ηεο
εμέρνπζαο νηθνινγηθήο ή άιιεο θπζηθήο ζπνπδαηφηεηάο ηνπο ζεσξνχληαη σο
ζεκαληηθέο ζε εζληθφ επίπεδν. Μάιηζηα νη εζληθνί δξπκνί πνπ έρνπλ θεξπρζεί θαηά ην άξζξν 78 ηνπ Ν.Γ.. 86/1969 (ΦΔΚ 7 Α΄), φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 ηνπ Ν.Γ. 996/1971 (ΦΔΚ 192 Α΄) θαη νη πγξφηνπνη δηεζλνχο ζεκαζίαο θαηά ηε χκβαζε Ρακζάξ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην άξζξν
πξψην ηνπ Ν.Γ. 191/1974 (ΦΔΚ 350 Α΄), ραξαθηεξίδνληαη εζληθά πάξθα κε
πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο.
Ωο περιθερειακά πάρκα ραξαθηεξίδνληαη πεξηνρέο πνπ είηε ιφγσ ηεο
ζέζεο ηνπο είηε ιφγσ ηεο νηθνινγηθήο ζπνπδαηφηεηάο ηνπο ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Υαξαθηεξίδνληαη: α) Ωο «ήζστες περιοτές ζηην ύπαιθρο», νη πεξηαζηηθέο θπζηθέο πεξηνρέο πνπ σο θχξηα πξνζηαηεπηέα αμία νξίδεηαη ε δηαηήξεζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ζε ηθαλνπνηεηηθή
θαηάζηαζε, ψζηε λα παξέρεη νηθνινγηθέο ππεξεζίεο, φπσο ε βειηίσζε ηεο
πνηφηεηαο ηνπ αέξα, ε ξχζκηζε ηνπ θιίκαηνο θαη ηνπ θχθινπ λεξνχ θαη ε
παξνρή δπλαηνηήησλ αλαςπρήο ζηνπο θαηνίθνπο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ. β)
Οη αγροηικές περιοτές πςειήο θπζηθήο αμίαο πνπ σο θχξηα πξνζηαηεπηέα
αμία κπνξεί λα νξίδεηαη ε δηαηήξεζε ησλ ηνπηθψλ πνηθηιηψλ θαη ησλ απηφρζνλσλ θπιψλ αγξνηηθψλ δψσλ, θαζψο θαη ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ αγξνηηθνχ ηνπίνπ, φπσο θπηνθξάρηεο, αθαιιηέξγεηεο ισξίδεο ζηα φξηα αγξψλ θαη λεζίδεο θπζηθήο βιάζηεζεο. γ) Δπίζεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ
οικιζηικές ενόηηηες σο πεξηθεξεηαθέο δψλεο ησλ πξνζηαηεπηέσλ αληηθεηκέλσλ, νη νπνίεο νξίδνληαη σο πεξηνρέο νηθναλάπηπμεο. ηηο δψλεο απηέο εληζρχεηαη κε θίλεηξα ε άζθεζε ήπησλ θαη πεξηβαιινληηθά θηιηθψλ αζρνιηψλ
θαη παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε αλαςπρή, ν ηνπξηζκφο θχζεο, ε νινθιεξσκέλε ή βηνινγηθή γεσξγία, ε βηνινγηθή θαιιηέξ19

γεηα πδξφβησλ νξγαληζκψλ, ε αιηεία κε ζαθψο πξνζδηνξηζκέλα επηιεθηηθά
εξγαιεία, ε πεξηβαιινληηθή θαη πνιηηηζηηθή εθπαίδεπζε θαη ε κεηαπνίεζε
ηνπηθψλ πξντφλησλ.
Ωο πεπιοσέρ πποζηαζίαρ οικοηόπων και ειδών (Habitat / species
management areas) ραξαθηεξίδνληαη εθηάζεηο ρεξζαίεο, πγξνηνπηθέο ή ζαιάζζηεο πνπ ππφθεηληαη ζε δηαρείξηζε γηα ηε δηαζθάιηζε ηθαλνπνηεηηθήο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ πξνζηαηεπηέσλ νηθνηφπσλ θαη εηδψλ. Γηαθξίλνληαη ζε α) Ειδικές Ζώνες Διαηήρηζης (Ε.Ζ.Δ.) (Special Areas of
Conservation) θαη πεξηιακβάλεη ηηο πεξηνρέο πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ θαηάινγν
ησλ ηφπσλ θνηλνηηθήο ζεκαζίαο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεηαη ζην παξάξηεκα 1
ηεο απφθαζεο 2006/613/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο (L 259), β) Ζώνες Ειδικής Προζηαζίας (Ζ.Ε.Π.) (Special Protection Areas) θαη πεξηιακβάλεη ηηο πεξηνρέο
ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί κε βάζεη ηνπ άξζξνπ 4
ηεο Οδεγίαο 2009/147/ΔΚ (L 20) θαη γ) Καηαθύγια Άγριας Ζωής (Κ.Α.Ζ.)
(Wildlife refuges) ραξαθηεξίδνληαη θπζηθέο πεξηνρέο (ρεξζαίεο, πγξνηνπηθέο
ή ζαιάζζηεο), πνπ έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία σο ζεκαληηθνί ηφπνη αλάπηπμεο
ηεο άγξηαο ρισξίδαο ή σο βηφηνπνη αλαπαξαγσγήο, δηαηξνθήο, δηαρείκαζεο
εηδψλ ηεο άγξηαο παλίδαο, ή σο πεξηνρέο αλαπαξαγσγήο ςαξηψλ θαη ζπγθέληξσζεο γφλνπ, ή, ηέινο, σο ζεκαληηθνί ζαιάζζηνη νηθφηνπνη. Ωο θαηαθχγηα
άγξηαο δσήο κπνξνχλ λα ραξαθηεξίδνληαη θαη νη νηθνινγηθνί δηάδξνκνη κεηαμχ άιισλ θαηεγνξηψλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ.
Μέζα ζηα θαηαθχγηα άγξηαο δσήο απαγνξεχνληαη ε ζήξα, νη αγψλεο
θπλεγεηηθψλ ηθαλνηήησλ ζθχισλ δεηθηψλ, ε αιηεία, ε ζχιιεςε ηεο άγξηαο
παλίδαο, ε ζπιινγή ηεο άγξηαο ρισξίδαο, ε θαηαζηξνθή δψλεο κε θπζηθή
βιάζηεζε κε θάζε ηξφπν, ε θαηαζηξνθή ησλ θπηνθξαθηψλ, ε ακκνιεςία, ε
απνζηξάγγηζε, ε επηρσκάησζε θαη απνμήξαλζε εισδψλ εθηάζεσλ, ε ξχπαλζε ησλ πδαηηθψλ ζπζηεκάησλ, ε δηάζεζε ή απφξξηςε απνβιήησλ, ε αλάπηπμε ηρζπνθαιιηεξγεηψλ, ε δηελέξγεηα ζηξαηησηηθψλ αζθήζεσλ, θαζψο
θαη ε ππαγσγή έθηαζεο ηνπ θαηαθπγίνπ ζε πνιενδνκηθφ ή ξπκνηνκηθφ ζρεδηαζκφ. Δπηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε παξαηεξεηεξίσλ ηεο άγξηαο παλίδαο. Ζ
εθηέιεζε ιαηνκηθψλ θαη κεηαιιεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ φπσο θαη δξφκσλ
επηηξέπεηαη, εάλ έρεη ππνβιεζεί κειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηχπνπ
Α θαη έρεη ρνξεγεζεί έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ.
Ωο πποζηαηεςόμενα ηοπία (Protected landscapes / seascapes) ραξαθηεξίδνληαη πεξηνρέο κεγάιεο νηθνινγηθήο, γεσινγηθήο, αηζζεηηθήο ή πνιηηηζκηθήο αμίαο θαη εθηάζεηο πνπ είλαη ηδηαίηεξα πξφζθνξεο γηα αλαςπρή ηνπ
θνηλνχ ή ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία θπζηθψλ πφξσλ ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ
θπζηθψλ ή αλζξσπνγελψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. ηα πξνζηαηεπφκελα ηνπία κπνξεί λα δίλνληαη κε βάζε ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, εηδηθφηεξεο
νλνκαζίεο, φπσο αιζθηηικό δάζος, γεωπάρκο, ηοπίο άγριας θύζης, ηοπίο
αγροηικό, αζηικό.
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Ωο πποζηαηεςόμενα ζηοισεία ηος ηοπίος ραξαθηεξίδνληαη ηκήκαηα ή
ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ ηνπίνπ πνπ έρνπλ ηδηαίηεξε νηθνινγηθή, αηζζεηηθή ή
πνιηηηζκηθή αμία ή ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία θπζηθψλ πφξσλ ιφγσ ησλ
ηδηαίηεξσλ θπζηθψλ ή αλζξσπνγελψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, φπσο αιζχιηα,
παξαδνζηαθέο θαιιηέξγεηεο, αγξνηθίεο, κνλνπάηηα, πέηξηλνη θξάρηεο, μεξνιηζηέο θαη αλαβαζκίδεο, θξήλεο.
Ωο πποζηαηεςόμενοι θςζικοί ζσημαηιζμοί (Protected natural
formations) ραξαθηεξίδνληαη ιεηηνπξγηθά ηκήκαηα ηεο θχζεο ή κεκνλσκέλα
δεκηνπξγήκαηά ηεο, πνπ έρνπλ ηδηαίηεξε επηζηεκνληθή, νηθνινγηθή, γεσινγηθή, γεσκνξθνινγηθή, ή αηζζεηηθή αμία ή ζπκβάιινπλ ζηε δηαηήξεζε ησλ
θπζηθψλ δηεξγαζηψλ θαη ζηελ πξνζηαζία θπζηθψλ πφξσλ, φπσο δέληξα, ζπζηάδεο δέληξσλ θαη ζάκλσλ, ζαιάζζηα, πξνζηαηεπηηθή βιάζηεζε, παξφρζηα
θαη παξάθηηα βιάζηεζε, θπζηθνί θξάρηεο, θαηαξξάθηεο, πεγέο, θαξάγγηα,
ζίλεο, χθαινη, ζπειηέο, βξάρνη, απνιηζσκέλα δάζε, δέληξα ή ηκήκαηά ηνπο,
παιαηνληνινγηθά επξήκαηα, θνξαιιηνγελείο, γεσκνξθνινγηθνί ζρεκαηηζκνί,
γεψηνπνη θαη νηθφηνπνη πξνηεξαηφηεηαο θνηλνηηθνχ ελδηαθέξνληνο. Πξνζηαηεπφκελνη θπζηθνί ζρεκαηηζκνί πνπ έρνπλ κλεκεηαθφ ραξαθηήξα, ραξαθηεξίδνληαη εηδηθφηεξα σο διαηηρηηέα μνημεία ηης θύζης (Protected natural
monuments).
Μάιηζηα ηνπία πνπ έρνπλ θεξπρζεί σο αηζζεηηθά δάζε, σο πεξηαζηηθά
δάζε, σο πξνζηαηεπφκελα δάζε θαη σο δηαηεξεηέα κλεκεία ηεο θχζεο, εληάζζνληαη δηα ηνπ παξφληνο ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία. Γηα ηα ήδε θεξπγκέλα ηνπία ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο, κε απφθαζε Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, ξπζκίδνληαη νη φξνη έληαμήο
ηνπο. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 παξ. 1, πξάμεηο ραξαθηεξηζκνχ θαη
νξηνζέηεζεο πεξηνρψλ σο «Πεξηνρέο Οηθναλάπηπμεο» ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν. 1650/1986, πνπ έρνπλ εθδνζεί κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ
παξφληνο, δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ. Σπρφλ αλαζεψξεζε ησλ πξάμεσλ απηψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ.
Πποζηαηεςόμενερ πεπιοσέρ διεθνούρ ενδιαθέπονηορ
Παξάιιεια, ν αξηζκφο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ θαη ππφ πξνζηαζία πεξηνρψλ απμάλεηαη κε ηελ ελζσκάησζε ζηελ εζληθή λνκνζεζία Γηεζλψλ πκβάζεσλ, πκθσληψλ θαη Κνηλνηηθψλ Οδεγηψλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θχζεο.
Σν 1971 ππνγξάθεθε ε Γηεζλήο χκβαζε ηνπ Ρακζάξ πνπ θαζηέξσζε
ηελ ππνρξέσζε ησλ ζπκβαιιφκελσλ θξαηψλ λα ζπληεξνχλ ηνπο πγξνβηνηφπνπο κε ηε δεκηνπξγία πεξηνρψλ εηδηθήο πξνζηαζίαο ηφζν σο πξνο απηνχο
πνπ αλαθέξνληαη ξεηψο σο δηεζλνχο ζεκαζίαο βηφηνπνη πδξφβησλ πηελψλ
φζν θαη σο πξνο απηνχο πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ζρεηηθφ πίλαθα
(Καξάθσζηαο 1998). ην Πξννίκην ηεο χκβαζεο έγηλε ζαθήο ε ζπνπδαηφηεηα ηεο αμίαο ησλ πγξνηφπσλ θαη ησλ πδξφβησλ πηελψλ γηα ηελ ίδηα ηελ
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αλζξψπηλε χπαξμε (ακηψηεο 1996). Οη πγξνβηφηνπνη δελ είλαη άρξεζηνη
ηφπνη, αιιά κηα πνιχηηκε εζληθή θπζηθή θιεξνλνκηά (Μαιακίδεο 1983,
IUCN 1986, Heliotis 1988). Μέρξη ζήκεξα, δηεζλψο, νη πγξφηνπνη πνπ ππάγνληαη ζηε πλζήθε Ρακζάξ είλαη 500 θαη θαιχπηνπλ πάλσ απφ 30.000.000
εθηάξηα (Υαηδεζηάζεο θαη Ηζπηθνχδεο 1995).

Δηθφλα 2. Ο Άγηνο Νηθφιαoο (Μεηφρη Μνλήο Βαηνπεδίνπ ηνπ Αγίνπ Όξνπο)
ζηε ιίκλε Βηζηνλίδα, ρηηζκέλνο ην 1904.
Με ηνλ φξν «ςγπόηοποι» νξίδνληαη έιε, ηέικαηα, πεξηνρέο ηχξθεο ή
λεξψλ θπζηθήο ή ηερληθήο πξνέιεπζεο, κφληκα ή πξνζσξηλψο θαηαθιπδφκελα κε λεξφ, ην νπνίν είλαη ζηάζηκν ή ξένλ, γιπθφ ή πθάικπξν ή αικπξφ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθηάζεσλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ζαιάζζην λεξφ,
ην βάζνο ηνπ νπνίνπ θαηά ηελ ακπσηίδα δελ ππεξβαίλεη ηα έμη κέηξα (χκβαζε Ρακζάξ). Ζ ζχκβαζε έγηλε εζσηεξηθφ δίθαην ηεο ρψξαο κε ην Ν.Γ.
191/1974 “Πεξί θπξψζεσο ηεο ελ Ρακζάξ ηνπ Ηξάλ θαηά ηελ 2αλ Φεβξνπαξίνπ 1971 ππνγξαθείζεο Γηεζλνχο πκθσλίαο πεξί πξνζηαζίαο ησλ Γηεζλνχο ελδηαθέξνληνο πγξνηφπσλ ηδία σο πγξνβηνηφπσλ” (ΦΔΚ 350/20-111974, η. Α') ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην Ν. 1751/1988
“Κχξσζε Πξσηνθφιινπ ηξνπνπνηεηηθνχ ηεο ζχκβαζεο Ρακζάξ 1971 γηα
ηελ πξνζηαζία ησλ δηεζλνχο ελδηαθέξνληνο πγξνηφπσλ ηδίσο σο πγξνβηνηφπσλ” (ΦΔΚ 26/9-2-1988, η. Α') θαη ην Ν. 1950/1991 “Κχξσζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηεο χκβαζεο Ρακζάξ (1971) γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηεζλνχο ελδηαθέξνληνο πγξνηφπσλ ηδία σο πγξνβηνηφπσλ” (ΦΔΚ 84/1991, η. Α'). Ζ
Διιάδα έρεη πεξηιάβεη ζηνλ θαηάινγν ηεο χκβαζεο Ρακζάξ ηνπο εμήο 11
πγξνηφπνπο: α) Γέιηα Έβξνπ, β) Λίκλε Μεηξηθνχ-Καξαθάηδαιε, γ) Λίκλε
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Βηζηνλίδα, Πφξην-Λάγνο, Λίκλε Ηζκαξίδα θαη παξαθείκελεο ιηκλνζάιαζζεο, δ) Γέιηα Νέζηνπ θαη παξαθείκελεο ιηκλνζάιαζζεο, ε) Λίκλεο Βφιβε
θαη Κνξψλεηα, ζη) Σερλεηή ιίκλε Κεξθίλε, δ) Γέιηα Αμηνχ, Λνπδία, Αιηάθκνλα θαη Αιπθέο Κίηξνπο Πηεξίαο, ε) Λίκλε Μηθξή Πξέζπα, ζ) Κφιπνο Ακβξαθηθνχ, η) Ληκλνζάιαζζεο Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ θαη θ) Ληκλνζάιαζζεο Κνηπρίνπ θαη δάζνο ηξνθπιηάο.
Ζ ζχκβαζε ηεο Βφλλεο (23 Ηνπλίνπ 1979) πνπ αλαθέξεηαη ζηε Γηαηήξεζε ησλ Απνδεκεηηθψλ Πηελψλ θπξψζεθε απφ ηε ρψξα καο, κε κεγάιε
θαζπζηέξεζε, κε ην Ν. 2719/1999 “Κχξσζε ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο γηα ηε
δηαηήξεζε ησλ απνδεκεηηθψλ εηδψλ ηεο άγξηαο παλίδαο θαη άιιεο δηαηάμεηο” (ΦΔΚ 106/26-5-1999, η. Α'). Απνηέιεζε έλα ρξήζηκν ζπκπιήξσκα ηεο
χκβαζεο Ramsar ζε επίπεδν πξνζηαζίαο ηεο πδξφβηαο απνδεκεηηθήο πηελνπαλίδαο (ακηψηεο 1996, Κνπηνχπα-Ρεγθάθνπ 2005).
Μεηά απφ έληνλεο θηλεηνπνηήζεηο πεξηβαιινληηθψλ νξγαλψζεσλ ζηνλ
επξσπατθφ ρψξν γηα ηε κε επαξθή πξνζηαζία ηεο πηελνπαλίδαο, θαη έπεηηα
απφ ζπληνληζκέλεο δξάζεηο ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ππνγξάθεθε ε χκβαζε ηεο Βέξλεο (ακηψηεο 1996, ΚνπηνχπαΡεγθάθνπ 2005). Ζ ζχκβαζε ηεο Βέξλεο, (19 επηεκβξίνπ 1979) πνπ αλαθέξεηαη ζηε Γηαηήξεζε ηεο Άγξηαο Εσήο θαη ηνπ Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο
ηεο Δπξψπεο θπξψζεθε απφ ηε ρψξαο καο κε ην Ν. 1335/1985 “Κχξσζε Γηεζλνχο χκβαζεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο άγξηαο δσήο θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο Δπξψπεο” (ΦΔΚ 32/14-3-1983, η. Α'). Ζ χκβαζε ηεο Βέξλεο ζπλέβαιε νπζηαζηηθά ζηελ πηνζέηεζε ηεο Οδεγίαο 79/409 ΔΟΚ γηα ηελ
πξνζηαζία ηεο πηελνπαλίδαο (ακηψηεο 1996), ε νπνία καδί κε ηελ Οδεγία
92/43/ΔΟΚ γηα ηνπο Φπζηθνχο Οηθνηφπνπο απνηεινχλ σο ζήκεξα ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα αλάπηπμε ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ Natura 2000 (Weber
and Christoferesen 2002, Κνπηνχπα-Ρεγθάθνπ 2005, Σακπάθεο 2009).
Ζ ζχκβαζε ηνπ Ρίν ληε Σδαλέηξν (5 Ηνπλίνπ 1992) πνπ αλαθέξεηαη ζηε
βηνινγηθή πνηθηιφηεηα θπξψζεθε απφ ηε ρψξα καο κε ην Ν. 2204/1994
“Κχξσζε Γηεζλνχο χκβαζεο γηα ηε βηνινγηθή πνηθηιφηεηα” (ΦΔΚ 59/154-1994, η. Α'). Έρεη σο ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ηελ αεηθφξν ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηνλ ηζφηηκν θαηακεξηζκφ ησλ σθειεηψλ
ηνπο, ηδίσο κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, ελψ
παξάιιεια πξνβιέπεηαη ε εθπφλεζε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ
πξνψζεζε ζπλεξγαζηψλ ζε πεξηθεξεηαθφ θαη δηεζλέο επίπεδν (ΚνπηνχπαΡεγθάθνπ 2005).
Ζ ζχκβαζε ηεο Βαξθειψλεο θαη εηδηθφηεξα ην πξσηφθνιιν 4 «Πεξί
ησλ εηδηθά πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ηεο Μεζνγείνπ» ππνγξάθεθε ζηε
Γελεχε ζηηο 3/4/1982 θαη θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε ην Ν. 1634/86
(ΦΔΚ 104/18-7-1986, η. Α'). Βάζεη απηνχ ηα ζπκβαιιφκελα Κξάηε Μέξε
ηεο χκβαζεο δεζκεχνληαη λα ιάβνπλ φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ
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πξνζηαζία ησλ ζεκαληηθψλ ζαιάζζησλ πεξηνρψλ γηα ηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ησλ θπζηθψλ ηνπίσλ θαη ησλ πεξηνρψλ ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο Μεζνγείνπ. ε εθαξκνγή ηνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί 9 πεξηνρέο
σο Διδικά Πποζηαηεςόμενερ Πεπιοσέρ ζχκθσλα κε ηε χκβαζε ηεο Βαξθειψλεο (Πξσηφθνιιν 4): α) ην Αηζζεηηθφ Γάζνο Νηθνπφιεσο - Μχηηθα, β)
ην Αηζζεηηθφ Γάζνο Πεπθηάο Ξπινθάζηξνπ, δ) ν Δζληθφο Γξπκφο ακαξηάο
(ππξήλαο), ε) ην Θαιάζζην Πάξθν Αινλλήζνπ θαη Βνξείσλ πνξάδσλ ζη)
ην Απνιηζσκέλν Γάζνο ηεο Λέζβνπ, δ) ην Αηζζεηηθφ Γάζνο Νήζνπ θηάζνπ, ε) ν Δζληθφο Γξπκφο νπλίνπ, ζ) ην Αηζζεηηθφ Γάζνο Βάη θαη η) Ακβξαθηθφο Κφιπνο.
Ζ Οδεγία 79/409/ΔΟΚ “Γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ άγξησλ πηελψλ” (Δ.Δ.
15 ζει. 202) απαηηνχζε ηε δεκηνπξγία Δηδηθψλ Πεξηνρψλ Πξνζηαζίαο
(Special Protection Areas - SPA) ηεο νξληζνπαλίδαο, ελψ ε νδεγία
92/43/ΔΟΚ “Γηα ηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ, θαζψο θαη ηεο άγξηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο” (ΔΔL 206/7/22.7.1992) απαηηνχζε ηε δεκηνπξγία Δηδηθψλ Πεξηνρψλ Πξνζηαζίαο (Special Areas of Conservation - SAC)
γηα ηα ππφινηπα είδε θαη ην πεξηβάιινλ. Απφ θνηλνχ απηέο νη πεξηνρέο δεκηνπξγνχλ ηηο πεξηνρέο ηνπ δικηύος Natura (Φύζη) 2000.
ε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 79/409/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 2αο Απξηιίνπ 1979, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία
81/854/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 19εο Οθησβξίνπ 1981 (ΔΔL 319/7.11.81
ζει. 3) είρακε ηελ Κ.Τ.Α. 414985/1985 “Μέηξα δηαρείξηζεο ηεο άγξηαο πηελνπαλίδαο” (ΦΔΚ 754/18-12-1985, η. Β') ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηελ Κ.Τ.Α. 294283/1998 “Μέηξα δηαρείξηζεο ηεο άγξηαο
πηελνπαλίδαο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο Οδεγίεο 94/2434341ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ θαη 91/244/ΔΟΚ, 97/49/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο” (ΦΔΚ 68/4-2-1998, η. Β')
ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε ρψξα καο δεζκεχεηαη ζηελ αλάιεςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηε δηαηήξεζε φισλ ησλ εηδψλ ηεο άγξηαο πηελνπαλίδαο θαη
εηδηθφηεξα γηα ηελ πξνζηαζία, ηε δηαρείξηζε θαη ηε ξχζκηζε ησλ πιεζπζκψλ
ηεο, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ηδηαίηεξα νη πιεζπζκνί απηνί ζηηο νηθνινγηθέο, επηζηεκνληθέο θαη πνιηηηζηηθέο απαηηήζεηο, ιακβάλνληαο, σζηφζν, ππφςε ηηο νηθνλνκηθέο θαη ςπραγσγηθέο αλάγθεο. Ζ απφθαζε απηή έρεη εθαξκνγή ζηα πηελά, ζηα απγά, ζηηο θσιηέο θαη ζηνπο βηνηφπνπο ηνπο. Ζ νδεγία 79/409/ΔΟΚ, φπσο έρεη αλαθεξζεί, έρεη ηξνπνπνηεζεί επαλεηιεκκέλα
θαη νπζησδψο έηζη γηα ιφγνπο ζαθήλεηαο θαη νξζνινγηζκνχ, επαλαδηαηππψζεθε σο νδεγία 2009/147 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 30ήο Ννεκβξίνπ 2009 (EEL 20/26.1.2010).
ε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Μαΐνπ 1992 ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη ηεο Οδεγίαο
97/62/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Οθησβξίνπ 1997 ησλ Δπξσπατθψλ
Κνηλνηήησλ “γηα ηελ ηερληθή θαη επηζηεκνληθή αλαπξνζαξκνγή ηεο νδεγίαο
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92/43/ΔΟΚ ... θ.ιπ.” (ΔΔL 305/8.11.97 ζει. 49) είρακε ηελ Κ.Τ.Α.
33318/3028/1998 “Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηαηήξεζε
ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ (ελδηαηηεκάησλ) θαζψο θαη ηεο άγξηαο παλίδαο θαη
ρισξίδαο” (ΦΔΚ 1289/28-12-1998, η. Β'). Ζ Οδεγία ηεο ΔΔ, ινηπφλ, έγηλε
εζσηεξηθφ δίθαην ηεο ρψξαο καο, θαζνξίδνληαο ηε ζπκκεηνρή ζην Δπξσπατθφ Οηθνινγηθφ Γίθηπν Δηδηθψλ Εσλψλ Γηαηήξεζεο «Natura 2000» πνπ
ζθνπφ έρεη ηελ πξνζηαζία ηεο βηνινγηθήο πνηθηιφηεηαο κε ηε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ θαη ελδεδεηγκέλσλ κέηξσλ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε δηαηήξεζε ή
ε απνθαηάζηαζε ζε ηθαλνπνηεηηθά βαζκφ δηαηήξεζεο ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ (ελδηαηηεκάησλ) θαη ησλ άγξησλ εηδψλ ρισξίδαο θαη παλίδαο θνηλνηηθνχ ελδηαθέξνληνο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν πινπνηείηαη ν βαζηθφο ζθνπφο ηεο
Οδεγίαο, πνπ είλαη ε νινθιεξσκέλε πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζε θάζε ρψξα (Mose 2007). Έηζη θηάλνπκε ζηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο
19εο Ηνπιίνπ 2006, ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε, ζχκθσλα κε ηελ νδεγία
92/43/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηνπ θαηαιφγνπ ησλ ηφπσλ θνηλνηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε κεζνγεηαθή βηνγεσγξαθηθή πεξηνρή [θνηλνπνηεζείζα ππφ ηνλ αξηζκφ Δ(2006) 3261]. Μάιηζηα ζην Ν. 3937/2011 αλαθέξνληαη ζπλνιηθά
419 πεξηνρέο ηεο ρψξαο καο πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην θνηλνηηθφ δίθηπν Natura 2000, ζηηο θαηεγνξίεο Δηδηθέο Εψλεο Γηαρείξηζεο (Δ.Ε.Γ.) θαη Εψλεο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (Ε.Δ.Π.).
Σν Δπξσπατθφ Γίθηπν Βηνγελεηηθψλ Απνζεκάησλ ηδξχζεθε ην 1976
απφ ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο θαη απνζθνπεί ζηε δηαηήξεζε αληηπξνζσπεπηηθψλ δεηγκάησλ ρισξίδαο, παλίδαο θαη θπζηθψλ πεξηνρψλ ηεο Δπξψπεο.
ηε ρψξα καο έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο Βιογενεηικά Αποθέμαηα 16 πεξηνρέο νη νπνίεο είλαη: α) ην Φπζηθφ Μλεκείν Γάζνπο Λεζηλίνπ, β) ν Δζληθφο
Γξπκφο Πίλδνπ, γ) ην Παξζέλν Γάζνο Κεληξηθήο Ρνδφπεο, δ) ην Παξζέλν
Γάζνο Παξαλεζηίνπ, ε) ην Φπζηθφ Μλεκείν Μηθηνχ Γάζνπο, ζη) ν Κφιπνο
Λαγαλά, δ) ην Φπζηθφ Μλεκείν Μηθηνχ Γάζνπο, ε) ν Δζληθφο Γξπκφο Αίλνπ (ππξήλαο), ζ) ην Αηζζεηηθφ Γάζνο Κνπξί - Αικπξνχ, η) ην Φπζηθφ
Μλεκείν Γάζνπο Αεηθχισλ, θ) ην Φπζηθφ Μλεκείν Γάζνπο Ομηάο, ι) ην
Φπζηθφ Μλεκείν Μηθηνχ Γάζνπο, κ) ν Δζληθφο Γξπκφο Οιχκπνπ (πχξελαο), λ) ν Δζληθφο Γξπκφο Οίηεο (ππξήλαο), μ) ν Δζληθφο Γξπκφο Πξεζπψλ
(Γάζνο) θαη ν) ν Δζληθφο Γξπκφο ακαξηάο (Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. 2007).
Σν Πξφγξακκα «Γηα ηνλ Άλζξσπν θαη ηελ Βηφζθαηξα» (Man and the
Biosphere "MAB") ηεο UNESCO εγθαηληάζηεθε ην 1970 θαη, αλάκεζα ζε
άιια, ζηφρεπε ζηελ αλάπηπμε ηεο βάζεο γηα νξζνινγηθή ρξήζε θαη δηαηήξεζε ησλ πφξσλ ηεο βηφζθαηξαο, κέζα ζηηο θπζηθέο θαη θνηλσληθέο ππεξεζίεο. Σν ζρέδην ΜΑΒ 8 (έλα απφ ηα 14 δηεζλή ζέκαηα ή ζρέδηα ηνπ πξνγξάκκαηνο) αθνξά ζηε «δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ πεξηνρψλ θαη ηνπ γελεηηθνχ πιηθνχ πνπ πεξηέρνπλ». ηφρνο ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο παγθφζκηνπ δηθηχνπ εζληθψλ πάξθσλ (Απνζέκαηα Βηφζθαηξαο), φπνπ θάζε πάξθν ζα
αλήθε ζε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: i) Αληηπξνζσ25

πεπηηθφ παξάδεηγκα θπζηθνχ νηθνζπζηήκαηνο, ii) Μνλαδηθή θνηλφηεηα ή
πεξηνρή αζπλήζηζησλ θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κε εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ,
φπσο γηα παξάδεηγκα έλαο πιεζπζκφο ελφο παγθνζκίσο ζπαλίνπ είδνπο, iii)
Παξάδεηγκα αξκνληθνχ ηνπίνπ σο απνηέιεζκα παξαδνζηαθψλ ηξφπσλ ρξήζεσλ γεο θαη iv) Παξάδεηγκα ηξνπνπνηεκέλσλ ή ππνβαζκηζκέλσλ νηθνζπζηεκάησλ πνπ έρνπλ δπλαηφηεηεο απνθαηάζηαζεο θπζηθφηεξσλ ζπλζεθψλ.
Κάζε Απφζεκα Βηφζθαηξαο ρξεηάδεηαη έθηαζε αξθεηά κεγάιε, γηα λα πεξηιακβάλεη κία απνηειεζκαηηθά πξνζηαηεπκέλε κνλάδα θαη πξέπεη λα έρεη
επαξθή θαη καθξφρξνλε πξνζηαζία. ε 102 ρψξεο παγθνζκίσο έρνπλ νξηνζεηεζεί ζπλνιηθά 482 Απνζέκαηα Βηφζθαηξαο. ηελ Διιάδα Απόθεμα Βιόζθαιπαρ ραξαθηεξίδεηαη ν Όιπκπνο θαη ε ακαξηά (http://www.unescocenter.gr).
Σν Δςπωδίπλωμα είλαη έλαο ζεζκφο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο πνπ
μεθίλεζε ην 1965, πηνζεηήζεθε επίζεκα ην 1973, θαη νη αλαζεσξεκέλνη θαλνληζκνί ηνπ πηνζεηήζεθαλ ην 1991 θαη ην 1998. Απνλέκεηαη ζε πεξηνρέο νη
νπνίεο αλαγλσξίδνληαη σο πεξηνρέο θπζηθήο θιεξνλνκηάο επξσπατθνχ ελδηαθέξνληνο θαη πξνζηαηεχνληαη θαηάιιεια. ε πεξίπησζε ππνβάζκηζεο ηνπ
θπζηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη δπλαηή ε αλάθιεζε ηνπ Δπξσδηπιψκαηνο. ηε
ρψξα καο ζηε κφλε πεξηνρή πνπ έρεη απνλεκεζεί Δπξσδίπισκα είλαη ν Δζληθφο Γξπκφο ακαξηάο.
Ζ Διιάδα έρεη ζπλππνγξάςεη απφ ην 1981 ηε πλζήθε ηεο UNESCO
γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κλεκείσλ θαη ρψξσλ παγθφζκηαο θιεξνλνκηάο. ηφρνο ηεο UNESCO είλαη ε πξνζηαζία απφ θάζε είδνπο θζνξά θαη θαηαζηξνθή, πξνθεηκέλνπ απηά λα θιεξνδνηεζνχλ ζηηο γεληέο ηνπ κέιινληνο. Τπεχζπλνο θνξέαο γηα ηελ θήξπμε ησλ πεξηνρψλ είλαη ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ.
ηε ρψξα καο έρνπλ θεξπρζεί σο Μνημεία Παγκόζμιαρ Κληπονομιάρ γηα
ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπο ηα Αληηράζηα Όξε-Μεηέσξα θαη ην φξνο Άζσο
(Άγην Όξνο) (http://odysseus.culture.gr).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ
ΠΡΟΣΕΤΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΥΩΝ

Ειζαγωγή ζηιρ πολιηικέρ διασείπιζηρ πποζηαηεςόμενων πεπιοσών
Μέρξη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 νη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιάμνπλ ηελ πξνζηαζία θαη ηε
δηαηήξεζε ηεο βηνινγηθήο πνηθηιφηεηαο, εθάξκνδαλ πνιηηηθέο νη νπνίεο είραλ σο ζηφρν ην δηαρσξηζκφ ηεο πξνζηαζίαο απφ ηελ αλάπηπμε, αλαζηέιινληαο θάζε δξαζηεξηφηεηα πνπ ιάκβαλε ρψξα ζηηο πεξηνρέο απηέο (Mehta
and Kellert 1998, Stolton 2010). Απηή ε πνιηηηθή ηεο απφθιηζεο είρε σο απνηέιεζκα λα πξνζηαηεπηνχλ θάπνηα ζπάληα είδε ρισξίδαο θαη παλίδαο πνπ
απεηινχληαλ κε εμαθάληζε, παξάιιεια, φκσο, ν ηνπηθφο πιεζπζκφο ππέθεξε νηθνλνκηθά απφ ηηο ζπλέπεηεο επηβνιήο ηνπ απζηεξνχ θαζεζηψηνο πξνζηαζίαο. Δηδηθφηεξα, νη απαγνξεχζεηο γηα εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, είραλ σο ζπλέπεηα ην καξαζκφ ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο (Vedeld
2002, Weladji and Tchamba 2003, Tumusiime and Veveld 2012).
Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ αλαγλσξίζζεθε ε ζεκαζία ηεο ζπκκεηνρήο
ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο πεξηβαιινληηθψλ απνθάζεσλ πνπ είραλ ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία, ελψ παξάιιεια επηζεκάλζεθε ην γεγνλφο φηη, πξνθεηκέλνπ ε πξνζηαζία κηαο πεξηνρήο λα είλαη βηψζηκε, ζα
πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε νη αλάγθεο θαη νη επηδηψμεηο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ (McNeely 1993, Lewis 1996, McCool et al. 2013). Σν γεγνλφο απηφ απνηέιεζε ζηε ζπλέρεηα ηνλ θηλεηήξην κνριφ γηα ηελ αλάπηπμε
δηαθνξεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ πξνγξακκάησλ, ηα νπνία ζηεξίρζεθαλ ζηελ
θαηαλφεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο κηαο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο θαη ησλ δηάθνξσλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ (Infield and
Namara 2001, Obiri and Lawes 2002, Cundill et al. 2013).
Χο ζπλέρεηα ησλ αλαπηπμηαθψλ απηψλ πξνγξακκάησλ θαη δεδνκέλνπ,
επίζεο, φηη πεξηβάιινλ θαη θνηλσλία βξίζθνληαη ζε απφιπηε εμάξηεζε κεηαμχ ηνπο (Αλδξεά θ.ά. 2012α), ζρεδηάζηεθαλ λέεο πνιηηηθέο πνπ ζηφρεπαλ
ζηελ πξνψζεζε ηεο δεκφζηαο ζπκκεηνρήο ζην ζρεδηαζκφ, ζηηο δηαδηθαζίεο
ιήςεο απνθάζεσλ θαη ζηε δηαρείξηζε πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ (Stringer

and Reed 2007). Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ράξαμεο λέσλ πνιηηηθψλ απνδείρζεθε φηη εμαξηάηαη απφ ην θαηά πφζν νη νκάδεο ζπκθεξφλησλ δηαηείλνληαη αξλεηηθά ή ζεηηθά πξνο ηελ πξνζηαζία (Walpole and Goodwin 2001).
ήκεξα, είλαη πιένλ θνηλψο απνδεθηφ φηη ε θαηαλφεζε ηεο ζηάζεο ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ζε ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία κηαο πεξηνρήο θαη ηεο εθαξκνγήο ζηξαηεγηθψλ ζρεδίσλ, απνηειεί ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ζην ζρεδηαζκφ λέσλ κέηξσλ θαη ζηε ράξαμε κηαο λέαο πνιηηηθήο πνπ έρεη σο ζηφρν λα
ζπλδπάζεη ηε βηψζηκε αλάπηπμε κε ηελ πξνζηαζία (Cihar and Stankova
2006).
Οη πεπνηζήζεηο ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ θαζνξίδνληαη απφ αμίεο θαη
πιαίζηα αλαθνξάο πνπ ζηεξίδνληαη ζε νηθνινγηθά, νηθνλνκηθά θαη πνιηηηζηηθά θξηηήξηα, ηα νπνία νπζηαζηηθά δηαθνξνπνηνχλ ηηο αλάγθεο, ηηο ζηάζεηο
θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπο. Αλαγλσξίδεηαη, επνκέλσο, φηη ηα δεκνγξαθηθά ηνπο
ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε ειηθία, ε κφξθσζε θαη ε γεσγξαθηθή ηνπο θαηαγσγή, κπνξνχλ λα παίμνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο (Bandara and Tisdell 2003). Δπίζεο, ε ζηάζε πνπ θξαηνχλ απέλαληη ζηελ θαζηέξσζε πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, εμαξηάηαη απφ ηε ζρέζε
θφζηνπο - νθέινπο πνπ ηζρχεη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο ζπλδένληαη
κε ηελ χπαξμε ησλ πεξηνρψλ απηψλ, ηελ εμάξηεζή ηνπο απφ ηνπο θπζηθνχο
πφξνπο ηεο πεξηνρήο θαη ηηο γλψζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηα δηαρεηξηζηηθά κέηξα
πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο (Geoghegan and
Renard 2002).
ε έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη παγθνζκίσο έρεη αλαιπζεί ν ξφινο ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ πνπ αλαπηχζζνληαη ζε πξνζηαηεπφκελεο
πεξηνρέο (Arnberger et al. 2002) θαη απνηεινχλ σο ζήκεξα ηε βάζε γηα ηνλ
θαιχηεξν έιεγρν ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηνπο
πξνο φθεινο ησλ ηνπξηζηψλ, ησλ ηνπηθψλ πιεζπζκψλ θαη φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, ησλ νπνίσλ ηα ελδηαθέξνληα εζηηάδνληαη ζηηο πεξηνρέο
απηέο (Ceballos - Lascrurain 1996, Salerno et al. 2013). ηφρνο κηαο νξγαλσκέλεο θαη απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο κηαο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο
είλαη λα κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ε ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηε βηψζηκε
αλάπηπμε ππφ πξνυπνζέζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην λα είλαη νηθνλνκηθά
πξνζηηή, νηθνινγηθά επαηζζεηνπνηεκέλε, θαζψο επίζεο θαη πξνζαξκνζκέλε
ζηνλ πνιηηηζηηθφ ραξαθηήξα ηεο εθάζηνηε πεξηθέξεηαο (Walpole 2001). Ζ
αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ζα πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη κε ηε βνήζεηα θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ θαη επηπξφζζεηα λα βαζίδεηαη ζηα ζπκθέξνληα θαη ζηηο αλάγθεο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ, ιακβάλνληαο πάληα ππφςε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιεζπζκνχ (Tesitel et al. 1999).
Ζ πεξηβαιινληηθή επηθνηλσλία ζηε δηαρείξηζε πξνζηαηεπκέλσλ πεξηνρψλ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί σο ηψξα θπξίσο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζκνχ
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θαη ηελ απινπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ λφκσλ, ψζηε λα γίλνληαη θαηαλνεηνί απφ ηνπο πνιίηεο. Καηά ηελ επηινγή ελφο ζρεδίνπ δηαρείξηζεο ιακβάλνληαη ππφςε θάπνηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, φπσο νη
αμίεο, νη ζπκπεξηθνξέο, νη επηινγέο θαη νη απνθάζεηο πνπ παίξλεη ε θπβέξλεζε θαη νη πνιίηεο κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο
απνθάζεσλ, ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Γηα λα είλαη ε δηαρείξηζε απνηειεζκαηηθή, ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη πνιηηηθέο, δνκέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ ζα θαζηζηνχλ ηε δηνίθεζε θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ νκάδσλ
ζπκθεξφλησλ απαξαίηεηε, θαη ε αλάπηπμε ζα βαζίδεηαη ζε έλα ζχλνιν αμηψλ θαη πξνυπνζέζεσλ πνπ ζα εμππεξεηεί θαηά ην κέγηζην δπλαηφλ φιεο ηηο
νκάδεο ζπκθεξφλησλ (Stewart and Jones 2003, Bown et al. 2013).

Δηθφλα 3. Εεπγάξη πειαξγψλ ζε θακπαλαξηφ εθθιεζίαο ζην ρσξηφ Πξαγγί
ηνπ Έβξνπ, πνπ δε βξίζθεηαη ζε πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή. Πνιιέο θνξέο
θαιχηεξε πνιηηηθή πξνζηαζία απνδεηθλχεηαη λα είζαη θεηδσιφο ζην λα
παίξλεηο κέηξα θαη ε ρεηξφηεξε, λα παίξλεηο κέηξα πνπ λα κέλνπλ ζηα ραξηηά!
Σν ζχλνιν ησλ ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ νξγάλσλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ εμνπζία θαη εθαξκφδνπλ κηα πνιηηηθή, ζπρλά έξρεηαη ζε
ζχγθξνπζε κε ηηο ππφινηπεο νκάδεο ζπκθεξφλησλ. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη
ε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ, πέξα απφ ην
γεγνλφο φηη ελδπλακψλεη ην ζχλδεζκν αλάκεζα ζε εθείλνπο πνπ θπβεξλνχλ
θαη ζε απηνχο πνπ θπβεξλψληαη, έρεη νπζηαζηηθά ηε δχλακε λα κεηαβάιεη ή
θαη λα αλαζηξέςεη ηελ εθαξκνγή κηαο ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο (Koontz
1999, Walpole and Goodwin 2001, Beierle 2002, Younge and Fowkes 2003,
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Richards et al. 2004, Reed, et al. 2008). Ζ εθαξκνγή ηνπ θαζεζηψηνο πξνζηαζίαο ζπληζηά απαξαίηεηε ηε ζπκκεηνρή ησλ θαηνίθσλ (Wallner θαη
Wiesmann 2009). Παξάιιεια, ε δηνίθεζε ζα πξέπεη λα παξέρεη ηα κέζα
ψζηε θάηη ηέηνην λα είλαη εθηθηφ θαη επίζεο λα αλαζέηνληαη αξκνδηφηεηεο
ζηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ (Graham et al. 2003, Lebel et al. 2006). Οη πνιίηεο
θαινχληαη λα θαηαλνήζνπλ φηη ε πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή είλαη έλαο ρεηξηζκφο ηνπ νηθνινγηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ πεξηβαιινληηθνχ ζπζηήκαηνο (Καξακέξεο 2005).
Οη νκάδεο ζπκθεξφλησλ (stakeholders) πνπ αλαπηχζζνληαη ζε κηα ηνπηθή θνηλσλία γλσξίδνπλ θαιχηεξα απ’ ηνλ θαζέλα ηε θχζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη ηηο πηζαλέο ιχζεηο ηνπο. Έξεπλεο επάλσ ζηε
ζπκπεξηθνξά έρνπλ απνδείμεη φηη, φηαλ νη πνιίηεο δεζκεχνληαη ζε κηα ζεηξά
δξάζεσλ κεηά απφ δηθή ηνπο επηζπκία, ηφηε νη δξάζεηο απηέο έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο θαη καθξφρξνλσλ ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ. Αληίζεηα, ην απνηέιεζκα δελ είλαη ηφζν εχζηνρν, φηαλ ε δξάζε ηνπο παξαθηλείηαη ή επηβάιιεηαη απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο ή θνξείο εμνπζίαο
(Grieser 2000). Ζ αλάπηπμε ελφο απνηειεζκαηηθνχ κνληέινπ ζπκκεηνρήο,
ζηνηρείνπ ηδηαίηεξα ζεκαληηθνχ γηα ηελ εθαξκνγή ελφο ζρεδίνπ δηαρείξηζεο,
πξνυπνζέηεη ηελ αλαγλψξηζε ηεο αμίαο πνπ έρεη ε δεκηνπξγία δηαιφγνπ κεηαμχ ησλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ, ηελ αλάπηπμε πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ θνηλσλία θαη ηελ ίδξπζε ελφο πιαηζίνπ γηα αλαπαξαγσγή πιεξνθνξηψλ, δεκηνπξγία θηλήηξσλ, δπλαηφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ γηα ην πεξηβάιινλ ζε αηνκηθφ, νκαδηθφ ή επηζηεκνληθφ επίπεδν (Αλδξεά θ.ά. 2009).
Γηα απηφλ ην ιφγν ζην πιαίζην ελφο ζρεδίνπ δηαρείξηζεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ βαζηζκέλνπ ζηελ θνηλσλία, πηνζεηείηαη έλα απνθεληξσκέλν
ζχζηεκα εμνπζίαο κε πην απηφλνκν ραξαθηήξα. χκθσλα κε ηε Zachrisson
(2008), ζε ζρεηηθή έξεπλα πνπ έρεη γίλεη γηα ηε δηαρείξηζε πξνζηαηεπφκελσλ
πεξηνρψλ ζηε νπεδία, ηε δηαρείξηζε αλαιακβάλνπλ νη Γήκνη - Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, επεηδή απηνί έρνπλ γεληθά πην αλεμάξηεηε ζέζε ζε ζρέζε κε
ηελ θπβέξλεζε, θαη επνκέλσο, ν ηνπηθφο πιεζπζκφο έρεη πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο λα ζπκκεηέρεη. Απηφ ην είδνο δηαρείξηζεο έρεη σο ζηφρν λα πξνσζήζεη ηε δηαλνκή ηεο εμνπζίαο θαη ηεο επζχλεο κεηαμχ ηεο θπβέξλεζεο θαη
ησλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ (Berkes et al. 1991). Όκσο απηνχ ηνπ είδνπο ε
πξνζέγγηζε γηα έλα θιίκα ζπλεξγαζίαο ην νπνίν νπζηαζηηθά επηηξέπεη ηηο
αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ, απνηειεί έλα αξθεηά
πεξίπινθν ζχζηεκα αλάιπζεο (Clarke 2004). εκαληηθφ είλαη λα επαλαπξνζδηνξίδνληαη νη επηδηψμεηο ηφζν ηεο δηνίθεζεο φζν θαη ησλ ππνινίπσλ
νκάδσλ ζπκθεξφλησλ κέζα απφ ηελ πεξηβαιινληηθή επηθνηλσλία θαη ηελ
πξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο πεξηβαιινληηθψλ απνθάζεσλ (Dawkins 2004).
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Αλληλεπίδπαζη θςζικού πεπιβάλλονηορ πποζηαηεςόμενων πεπιοσών με
ηο κοινωνικό - οικονομικό πεπιβάλλον
Ζ δηαρείξηζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ φπσο θαη φισλ ησλ νηθνζπζηεκάησλ, γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή, ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηε
γλψζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ θαη ησλ αιιειεμαξηήζεσλ κεηαμχ φισλ ησλ
αβηνηηθψλ θαη βηνηηθψλ ζηνηρείσλ, θαη θπξίσο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα, θαζψο νη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο επεξεάδνπλ ζε
κεγάιν βαζκφ ην πεξηβάιινλ (Σζαληφπνπινο θαη Σζαραιίδεο 2000). Ζ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ελφο Δζληθνχ Πάξθνπ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο κειέηεο,
ηεο θαηαλφεζεο θαη ηεο εμηζνξξφπεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη
πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο (Spangenberg 2002,
Redclift 2005).
Ζ νηθνλνκηθή δηάζηαζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο βαζίδεηαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πιηζηηθψλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ, θαη πεξηιακβάλεη ηελ νηθνλνκηθή ζηήξημε ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ θαη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο
(Sirakaya et al. 2001, Roberts 2002). Ζ θνηλσληθή δηάζηαζε έγθεηηαη ζηε δηεπθφιπλζε ησλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ, ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη αμηνπξεπψο,
θαη ζηελ ελζσκάησζε ησλ απφςεσλ ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ ζηα ζηάδηα ηνπ
ζρεδηαζκνχ θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ εθαξκνγή δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ ζηηο
πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο (Mitchell and Reid 2001). Δπίζεο, ε πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε εζηηάδεη ζην λα πεξηγξάςεη θαη λα εμεγήζεη κε απινχζηεξν
ηξφπν ηελ επηηαθηηθή αλάγθε γηα βηψζηκε ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ
(Valentin and Spangenberg 2000).
Δπνκέλσο, ν ζπλδπαζκφο φισλ ησλ παξαπάλσ παξακέηξσλ ζπληζηά
κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία πνπ απαηηεί ηε ζπλεξγαζία δηαθνξεηηθψλ επηζηεκψλ φπσο ε νηθνλνκία, ε θνηλσληνινγία, ε νηθνινγία, ε πεξηβαιινληηθή
πνιηηηθή θαη ε επηθνηλσλία. Ο ζπλδπαζκφο φισλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ είλαη απαξαίηεηνο, πξνθεηκέλνπ ε δηαρείξηζε λα είλαη απνηειεζκαηηθή. Άιισζηε, ν ζρεδηαζκφο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο εκπεξηέρεη ηελ έλλνηα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, ζχκθσλα κε
ηελ νπνία θάζε αλαπηπμηαθή δξάζε ζπλδέεηαη ζηελά κε πεξηβαιινληηθέο
παξακέηξνπο, ζέηνληαο σο ζεκειηψδε αξρή ηελ νηθνινγηθή ηζνξξνπία
(Μπεξηάηνο θαη Φαιηφπνπινο 2003).
Πποζηαζία και διαηήπηζη ηος θςζικού πεπιβάλλονηορ μέζα από ηην
καθιέπωζη πποζηαηεςόμενων πεπιοσών
Ζ αλάγθε γηα πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη πιένλ επηηαθηηθή, γεγνλφο πνπ δηαζθαιίδεηαη κε ηελ θαζηέξσζε πξνζηαηεπφκελσλ
πεξηνρψλ ζε πνζνζηφ πνπ λα θαιχπηνπλ πεξίπνπ ην 12% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηνπ πιαλήηε (Chape et al. 2005, Naughton-Treves et al. 2005, Mose
2007, Dudley 2008, Jenkins and Joppa 2009), ελψ κέρξη ην 2030 αλακέλεηαη
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λα θαιχπηνπλ ην 15 - 29% (McDonald and Boucher 2011). Ζ ελζσκάησζε
Γηεζλψλ πκβάζεσλ, πκθσληψλ θαη Κνηλνηηθψλ Οδεγηψλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θχζεο ζηελ εζληθή λνκνζεζία ησλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο, νδεγεί ζηαδηαθά ζηελ αχμεζε πξνζηαηεπφκελσλ θαη ππφ πξνζηαζία πεξηνρψλ (Σακπάθεο 2009).

Δηθφλα 4. Πεξηνρή παξαηήξεζεο ησλ πνπιηψλ - ηαΐζηξα ζην δάζνο ηεο Γαδηάο.
Οη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ιεηηνπξγνχλ σο ππξήλεο πξνζηαζίαο ησλ
απεηινχκελσλ εηδψλ ηνπ πιαλήηε, απνθέξνπλ ζηελ θνηλσλία νηθνινγηθέο
αμίεο θαη πφξνπο βηνινγηθήο ζεκαζίαο, ιεηηνπξγνχλ σο πηζηνί ζχκκαρνη
ζηηο ζηξαηεγηθέο γηα ηε κείσζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο,
ελψ ηαπηφρξνλα παξέρνπλ θαηαθχγην ζε θπζηθά αμηνζέαηα θαη πεξηνρέο κε
πςειή πνιηηηζκηθή αμία (Dudley 2008).
Βαζηθφο ζηφρνο γηα ηελ ίδξπζε κηαο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο είλαη ν
ππνινγηζκφο ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο αιιά θαη ηεο
εθαξκνγήο ηεο αξρήο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο. Ζ θέξνπζα ηθαλφηεηα αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκφ ησλ εηδψλ πνπ κπνξνχλ λα δηαηεξεζνχλ αεηθνξηθά ρσξίο ηελ ππνβάζκηζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο, ελψ ε αξρή ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο αλαθέξεηαη ζηελ θαηαζθεπή θαη δηαρείξηζε αλζξσπνγελψλ ζπζηεκάησλ θαηά ηξφπν ηέηνην, ψζηε λα κελ παξαβηάδεηαη ε θέξνπζα ηθαλφηεηα
ησλ ίδησλ θαη ησλ ρεξζαίσλ, πδάηηλσλ θαη ζαιάζζησλ νηθνζπζηεκάησλ πνπ
επεξεάδνληαη απφ απηά (Κνπηνχπα-Ρεγθάθνπ 2005).
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Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ δηάθνξεο πξαθηηθέο ηνπ αγξνηηθνχ
ηνκέα ζε αγξννηθνζπζηήκαηα πνπ βξίζθνληαη ζε πγξνηφπνπο κεγάιεο νηθνινγηθήο αμίαο, νη νπνίεο είλαη πηζαλφλ λα απνηειέζνπλ θχξηα αηηία ξχπαλζεο ησλ πγξνηφπσλ. πγθεθξηκέλα, ε ρξήζε ηνμηθψλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ
κπνξεί λα έρεη επηβιαβείο επηπηψζεηο ζηελ νξληζνπαλίδα, αιιά θαη λα απνηειέζεη ζνβαξή απεηιή γηα ζπάληα ελδηαηηήκαηα πξνθαιψληαο απφηνκεο αιιαγέο ζηνλ πιεζπζκφ ηνπο (Εαιίδεο θ.ά. 2003). Δπίζεο, ε εληαηηθνπνίεζε
ηεο θηελνηξνθηθήο παξαγσγήο ζπλδέεηαη κε ζνβαξά πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θαη κε ηελ εμάληιεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ (σζζίδνπ 2003). Δπνκέλσο, ν ππνινγηζκφο ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο ησλ νηθνζπζηεκάησλ ζηηο
πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο απνηειεί βαζηθφ πιαίζην γηα ηελ νξγάλσζε ησλ
δηαρεηξηζηηθψλ κέηξσλ ηεο πξνζηαζίαο ζπάλησλ εηδψλ ρισξίδαο θαη παλίδαο, θαζψο θαη ησλ ελδηαηηεκάησλ ηνπο. Δπηπιένλ, ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ
θαζηέξσζε πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ παίδεη θαη ε δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο θπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, αθνχ ζπλδέεηαη κε ηηο
εμειίμεηο ζην Γηεζλέο Γίθαην γηα ην Πεξηβάιινλ απφ ην 19ν αηψλα, κε ηελ
ππνγξαθή ζεκαληηθψλ Γηεζλψλ πκβάζεσλ θαη ηελ εθαξκνγή Οδεγηψλ.
Σν Γίθαην ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ε εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ πκβάζεσλ απνηεινχλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ ίδξπζε θαη θαζηέξσζε Δζληθψλ Πάξθσλ θαη Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ. χκθσλα κε ηνπο Runte
(1997) θαη Sellars (1997), ηα θίλεηξα γηα ηελ ίδξπζε Δζληθψλ Πάξθσλ θαη
πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ πνηθίιινπλ θαη κπνξεί λα ζηεξίδνληαη ζηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ζηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ, αθφκε
θαη ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ κε βηψζηκεο πξαθηηθέο. Ζ πξνζηαζία ζπγθεθξηκέλσλ εθηάζεσλ κπνξεί λα ζεζπίδεηαη κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζπάλησλ νηθνζπζηεκάησλ γηα ηα είδε παλίδαο θαη
ρισξίδαο πνπ θηινμελνχλ, θαη απφ ηελ άιιε λα επεξεάδεηαη απφ εζληθήο
ζεκαζίαο δεηήκαηα φπσο ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη νη πνιηηηθέο δνκέο
(McDonald and Boucher 2011).
Όζνλ αθνξά ζηελ έθηαζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο θαη ην πφηε παίξλνληαη νη απνθάζεηο γηα ηελ ίδξπζή ηνπο, νη
Coad θ.ά. (2009), Hoekstra θ.ά. (2005) θαη Sourtullo θ.ά. (2008) παξαηεξνχλ φηη ην γεγνλφο απηφ παξακέλεη αδηεπθξίληζην θαη δελ επεξεάδεηαη πάληα απφ ηνπο ίδηνπο παξάγνληεο, γεγνλφο πνπ εμεγείηαη θαη απφ ηελ δηαθνξεηηθή πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεη θάζε ρψξα ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα θάπνηεο ρψξεο, ελδερνκέλσο κηθξέο ζε έθηαζε, πιεζπζκφ ή πνιηηηθή δχλακε θαη κε κηθξή νηθνλνκηθή ηζρχ, έρνπλ
λα αληηκεησπίζνπλ δηαθνξεηηθέο πξνθιήζεηο ζην πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο
πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ (Bruner et al. 2004, Struhsaker et al. 2005). Οη
πξνθιήζεηο απηέο αθνξνχλ ηδίσο ζηα ζέκαηα ζηα νπνία εκπιέθνληαη δηεζλείο φξνη θαη πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο θαη ρξεκαηνδνηηθέο
πεγέο γηα ηε δηαθχιαμε ηνπο (Halpern et al. 2006). Μεγαιχηεξνη θίλδπλνη
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πνπ απεηινχλ ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο είλαη θπξίσο ε ιαζξνζεξία, νη
εθρεξζψζεηο, ε παξάλνκε βφζθεζε, νη θαηαπαηήζεηο θαη νη ππξθαγηέο (Πνιπδσξφπνπινο θαη ηαπξνπινπνχινπ 2004).
Δλδεηθηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ησλ Νεζηψλ ηνπ Δηξεληθνχ Χθεαλνχ,
κε ζεκείν αλαθνξάο ηε Γεκνθξαηία ηνπ Vanuatu, πνπ απνηειείηαη απφ 84
λεζηά θαη θαηέρεη ζεκαληηθφ θπζηθφ πινχην κε πιήζνο βηψζηκσλ δηαρεηξηζηηθψλ πξαθηηθψλ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ (Johannes
2002, Hickey 2006). Δπεηδή πξφθεηηαη γηα κηα ρψξα πνπ είλαη ζεκαληηθά δηαθνξνπνηεκέλε ζε γισζζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ επίπεδν παγθνζκίσο (Crowley
2007), ε θπβέξλεζε θαη ηα αξκφδηα ππνπξγεία αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθά
πξνβιήκαηα ζε επίπεδα ζπλεξγαζηψλ αλαθνξηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο (Tavala and Hakwa 2004, Lane 2006). Δπνκέλσο, πξνθεηκέλνπ
ε Κεληξηθή Γηνίθεζε λα θέξεη εηο πέξαο ηηο δηεζλείο δεζκεχζεηο ηεο ζρεηηθά
κε ηελ πξνζηαζία (Bartlett et al. 2010), ε επζχλε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ έρεη αλαηεζεί επίζεκα ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο-νκάδεο ζπκθεξφλησλ νη νπνίεο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο απαξηίδνληαη απφ αγξφηεο θαη αιηείο
(Bakeo et al. 2000), ελψ ε θπβέξλεζε πξαγκαηνπνηεί κφλν ειάρηζηεο άκεζεο
παξεκβάζεηο (Johannes 1998, Low and Davenport 2002).
χκθσλα κε ηνπο Bartlett θ.ά. (2010), νη ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη νη αξκφδηνη θνξείο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο ζηα Νεζηά ηνπ Δηξεληθνχ έρνπλ αλαπηχμεη δηαθνξεηηθέο πξαθηηθέο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, δηαθνξεηηθέο νξνινγίεο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο δσλνπνίεζήο
ηνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην “Taboo”, πνπ παξαπέκπεη ζηε βηψζηκε ρξήζε
ησλ θπζηθψλ ηνπο πφξσλ θαη θαζεζηψο πξνζηαζίαο πνπ πξνζαξκφδεηαη ζηηο
ηδηαίηεξεο ελδεκηθέο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο. ήκεξα, κε ηε βνήζεηα
κε θπβεξλεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ νξγαλψζεσλ, φπσο ηεο Vanuatu
Protected Areas Initiative (Hills 2008) θαη άιισλ, κεηά απφ πξνζπάζεηεο
πνπ γίλνληαη δηακέζνπ εθζηξαηεηψλ ελεκέξσζεο γηα ηε ζεκαζία ηεο θαζηέξσζεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, έρνπλ θαζηεξσζεί πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, Δζληθά Πάξθα θαη Δζληθά Θαιάζζηα Πάξθα. Ζ ίδξπζή ηνπο είρε σο
ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ηεο ζαιάζζηαο δσήο θαη ηελ αεηθφξν αλάπηπμε (Bartlett et al. 2010). χκθσλα κε ηελ Sims (2010), ε ίδξπζε πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ θαίλεηαη λα έρεη ζεηηθή επίδξαζε, πέξα απφ
ηελ έλλνηα ηεο πξνζηαζίαο, θαη ζε θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν ζε θάζε ρψξα.
Αλάινγα κε ηε θχζε, ηνπο ζθνπνχο θαη ηα κέζα δηαρείξηζεο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ζε παγθφζκην επίπεδν, ε Γηεζλήο Έλσζε γηα ηελ
Πξνζηαζία ηεο Φχζεο (IUCN) θαηαηάζζεη ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ζε
δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο (IUCN 1994, Phillips 2002, Mose 2007, Dudley
2008), φπσο:
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1. Φπζηθφ Απφζεκα Απφιπηεο Πξνζηαζίαο / Αδηαηάξαθηε Πεξηνρή,
γηα επηζηεκνληθή έξεπλα ή δηαρείξηζε κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα
παξακείλεη ζε αδηαηάξαθηε θαηάζηαζε
2. Δζληθφ Πάξθν ηνπ νπνίνπ ε δηαρείξηζε απνβιέπεη ζηελ πξνζηαζία
ηνπ νηθνζπζηήκαηνο θαη ζηελ αλαςπρή
3. Μλεκείν ηεο Φχζεο, κέζσ ηεο δηαρείξηζεο ηνπ νπνίνπ ν ζηφρνο είλαη ε δηαηήξεζε ζπγθεθξηκέλσλ θπζηθψλ ζηνηρείσλ
4. Πεξηνρή Γηαρείξηζεο Βηνηφπσλ / εηδψλ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ
νξγαλσκέλεο δηαρεηξηζηηθέο επεκβάζεηο
5. Πξνζηαηεπφκελν Σνπίν ηνπ νπνίνπ ε δηαρείξηζε απνζθνπεί, θπξίσο ζηε δηαηήξεζε ηνπ ηνπίνπ θαη ζηελ αλαςπρή
6. Πεξηνρή Γηαρεηξηδφκελσλ Φπζηθψλ Πφξσλ φπνπ νη δηαρεηξηζηηθέο
πξαθηηθέο ζηνρεχνπλ ζηελ αεηθνξηθή ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ
ηε ρψξα καο, ζχκθσλα κε ηνπο Ληάθν (1977), Καζηνχκε (1994) θαη
Διεπζεξηάδε (2003), νη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο θαηαηάζζνληαη ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο, ψζηε ε ζπζηεκαηνπνίεζή ηνπο λα δηεπθνιχλεη ηηο
ζηξαηεγηθέο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηε δηαρείξηζή ηνπο ζε:
1. Δζληθνχο Γξπκνχο
2. Θαιάζζηα Πάξθα
3. Εψλεο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο
4. Τγξφηνπνπο Γηεζλνχο πνπδαηφηεηαο Ramsar
5. Αηζζεηηθά Γάζε
6. Γηαηεξεηέα Μλεκεία ηεο Φχζεο
7. Φπζηθνχο ρεκαηηζκνχο
8. Θεξακαηηθά Απνζέκαηα
9. Πεξηνρέο πνπ νξίδνληαη απφ ηε χκβαζε ηεο Βαξθειψλεο
10. Πεξηνρέο Παγθφζκηαο Κιεξνλνκηάο
11. Πεξηνρέο Απφιπηεο Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο
12. Βηνγελεηηθά Απνζέκαηα
13. Βηνζθαηξηθά Απνζέκαηα
14. Με ραξαθηεξηζκέλεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο
ηελ Διιάδα ν βαζηθφο άμνλαο ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο γηα ηηο
πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη Δζληθά Πάξθα, Δζληθνχο Γξπκνχο, Τγξφηνπνπο Ramsar θ.ά., είλαη ην επξσπατθφ επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα Natura 2000 (Weber and Christoferesen 2002, Διεπζεξηάδεο 2003, Κνπηνχπα-Ρεγθάηνπ 2005). Οπζηαζηηθά, απνηειεί ηελ εμέιημε θαη
κεηαγελέζηεξε κνξθή ηνπ πξνπαξαζθεπαζηηθνχ Γηθηχνπ Emerald ην νπνίν
πεξηειάκβαλε θαη ζπλεξγαζίεο κε ρψξεο εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζέηνληαο σο ζηφρν ηε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο εληφο θαη εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Γεσξγηάδεο 2010).
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Ζ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Natura 2000 έρεη σο ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ελφο δηθηχνπ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, ην νπνίν ζα ιεηηνπξγεί
ππφ θαζεζηψο εηδηθήο δηαρείξηζεο, πξνζαξκνζκέλν ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε
ρψξαο - κέινπο. Οη βαζηθνί ζηφρνη ηνπ Natura 2000 εζηηάδνπλ ζηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ζε άξξεθηε ζρέζε κε ην
θνηλσληθφ πεξηβάιινλ (Μπεξηάηνο θαη Φαιηφπνπινο 2003), αιιά θαη ζηελ
ελαξκφληζε θάζε ρψξαο κε ηελ Δπξσπατθή Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή, ηελ
ηήξεζε δηεζλψλ θαηεπζχλζεσλ θαη δεζκεχζεσλ ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ
θαη ηε βηψζηκε αλάπηπμε (Διεπζεξηάδεο 2003, Πνιπδσξφπνπινο θαη ηαπξνπινπνχινπ 2004).
Ανηικποςόμενα ζςμθέπονηα
Οη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο απνηεινχλ έλαλ πξνζδηνξηζκέλν ρψξν κε
δηεζλή αλαγλψξηζε. ηφρνο ησλ δηαρεηξηζηψλ ηνπο είλαη λα ηηο δηαρεηξίδνληαη κε λφκηκα θαη απνηειεζκαηηθά κέζα, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ηεο θχζεο, ζπλδπάδνληαο ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο σο ζπάλησλ νηθνζπζηεκάησλ απφ ηε κηα θαη ηελ ελζσκάησζε ησλ πνιηηηζηηθψλ αμηψλ ηνπ
πιεζπζκνχ πνπ δεη γχξσ απφ απηέο απφ ηελ άιιε (Mose 2007, Dudley
2008). Δληνχηνηο, απηή ε δηαδηθαζία δελ είλαη πάληα ηφζν απιή ζηελ εθαξκνγή ηεο, θαζψο φζν απμάλεηαη ν αλζξψπηλνο πιεζπζκφο ηφζν απμάλνληαη
θαη νη απαηηήζεηο γηα δηάζεζε γεο θαη εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ,
γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί πηέζεηο θαη εληάζεηο, ηδηαίηεξα φηαλ πξέπεη ε εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ λα ζπκβαδίδεη κε ηελ πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία.
ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηαρείξηζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ζήκεξα ζπλδένληαη κε ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα (Αλδξεά θ.ά. 2012β). Ζ ππνβάζκηζε
ησλ ηνπηθψλ νηθνλνκηψλ, εμαηηίαο ησλ πεξηνξηζκψλ ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα
ζε φ,ηη αθνξά ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο γεο θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο θηελνηξνθίαο, θαζψο θαη ε έιιεηςε επθαηξηψλ γηα αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ, ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία αληηθξνπφκελσλ ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ (Maikhuri et al. 2001, Mose 2007).
Ζ δεκηνπξγία αληηθξνπφκελσλ ζπκθεξφλησλ θαη ε επηβνιή ζθιεξψλ
κέηξσλ πνπ ζπρλά εθηνπίδνπλ ηνπο θαηνίθνπο απφ ηηο ηδηνθηεζίεο ή ηελ εμάζθεζε ησλ παξαδνζηαθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ, νδεγνχλ ζηελ απνμέλσζε ηνπ αλζξψπνπ απφ ηε θχζε (Agrawal and Redford 2009). Ζ απαγφξεπζε
θάπνησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ νδεγνχλ ζηε ζηέξεζε δηθαησκάησλ ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ησλ πξνο ην δελ, απνηέιεζε γεγνλφο ζηαζκφ ζηε δεκηνπξγία ζνβαξψλ ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ. Σν γεγνλφο απηφ, πέξα απφ ην πνιηηηθφ θφζηνο γηα ηελ Σνπηθή θαη
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Κεληξηθή Γηνίθεζε, επέθεξε θαη ηελ νηθνλνκηθή ππνβάζκηζε ησλ ίδησλ ησλ
πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ (Vedeld et al. 2012).
Οη πην ζνβαξέο ζπγθξνχζεηο πξνέθπςαλ κεηά απφ απνκάθξπλζε ηνπ
ηνπηθνχ πιεζπζκνχ απφ ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο, επαλαπνηθηζκφ, απνθιεηζκφ
απφ ηελ εθκεηάιιεπζε θπζηθψλ πφξσλ, απαγφξεπζε πξφζβαζεο ζε ζπγθεθξηκέλεο εθηάζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε δψλεο απφιπηεο πξνζηαζίαο, θαζψο
θαη νηθνλνκηθέο δεκηέο απφ θαηαζηξνθή θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ θαη ηεο
θηελνηξνθίαο, εμαηηίαο ηεο άγξηαο δσήο. Δπίζεο, ε άληζε θαηαλνκή ησλ
θεξδψλ θαη επηβαξχλζεσλ κεηαμχ ησλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε ιεηηνπξγία ησλ Δζληθψλ Πάξθσλ, απνηέιεζε έλαλ εμίζνπ ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηε δεκηνπξγία αληηθξνπφκελσλ ζπκθεξφλησλ
(Brockington and Igoe 2006, Adams and Hutton 2007). Ζ χπαξμε ηφζν ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ απνηειεί ην βαζηθφ ιφγν γηα ηνλ νπνίν ν ηνπηθφο πιεζπζκφο ζπρλά αληηιακβάλεηαη ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο σο κηα
έλλνηα πνπ ζπλεπάγεηαη λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη εκπφδηα γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κηαο πεξηνρήο θαη φρη σο κηα δπλαηφηεηα πνπ κπνξεί λα παξάζρεη ζηνπο θαηνίθνπο κεηαμχ άιισλ θαη νηθνλνκηθέο επθαηξίεο
(Shemweta and Kideghesto 2000).
Χζηφζν, ε πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ε θνηλσληθν νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ είλαη δχν έλλνηεο αιιειέλδεηεο. Παξφια απηά θαηά ηε δηαρείξηζε πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ δίλεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ εθαξκνγή ηνπ θαζεζηψηνο πξνζηαζίαο κέζσ ηεο
επηβνιήο ησλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ γηα ην δίθαην ηνπ πεξηβάιινληνο. Δπίζεο, ηα αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα πθίζηαληαη πεξηνξηζκνχο ζηελ πξάμε,
θαη ζπρλά δελ απεπζχλνληαη κε εχζηνρν ηξφπν ζηελ επίιπζε ησλ δσηηθψλ
πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ηνπηθέο θνηλσλίεο (Αλδξεά θ.ά.
2012β).
πλεπψο, αλ ηα επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα ησλ θαηνίθσλ παξακέλνπλ
ζην πεξηζψξην γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, ηφηε θαη νη ίδηνη, ελδερνκέλσο,
λα πηνζεηνχλ αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ πξνζηαζία (Maikhuri et al.
2001). ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο είλαη αδχλαην νη Φνξείο Γηαρείξηζεο λα επέκβνπλ, ψζηε λα επηιχζνπλ φια ηα θνηλσληθν - νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ
παξνπζηάδνληαη θαη λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ
ζε θάζε πεξίπησζε. Ζ ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζην ζρεδηαζκφ ησλ δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ θαη ν ζπλερήο έιεγρνο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζα
κπνξνχζαλ λα ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ
(Αλδξεά θ.ά. 2012β).
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Πεπιβαλλονηική ενημέπωζη, πληποθόπηζη και εκπαίδεςζη ζηιρ
πποζηαηεςόμενερ πεπιοσέρ
Μηα θνηλσλία, γηα λα δηαζθαιίδεη ηελ νηθνινγηθή βησζηκφηεηα, ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηηο αλάγθεο ηεο ηξέρνπζαο γεληάο, ρσξίο λα απεηινχληαη
νη πεξηβαιινληηθέο αμίεο γηα ηηο κειινληηθέο γεληέο. Κάηη ηέηνην, γηα λα είλαη
εθηθηφ, ζα πξέπεη νη πνιίηεο ηεο θνηλσλίαο απηήο λα είλαη πεξηβαιινληηθά
ελεκεξσκέλνη ηφζν γηα ηηο δξάζεηο ηνπο φζν θαη γηα ηηο επηπηψζεηο ησλ δξάζεσλ απηψλ ζην πεξηβάιινλ πνπ δνπλ αιιά θαη ζην επξχηεξν θπζηθφ πεξηβάιινλ (Manolas and Tampakis 2010). Ζ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε απνηειεί ην κέζν κε ην νπνίν νη πνιίηεο κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξφπν κε
ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα δήζνπλ ζε κηα θνηλσλία δηθαηνζχλεο ζε αξκνλία κε
ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, φπνπ νη απνθάζεηο ηνπο ζα ζηεξίδνληαη ζην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηηο κειινληηθέο γεληέο (Skanavis et al. 2005).
Πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία κέζα απφ ηελ φπνηα νη πνιίηεο κπνξνχλ
λα αλαγλσξίδνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ θπβεξλεηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ηνπ
ηξφπνπ δσήο ηνπο θαζψο επίζεο θαη ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα επεξεάδνπλ θαη
λα κεηαβάινπλ πνιηηηθέο κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο πεξηβαιινληηθψλ απνθάζεσλ ζε ηνπηθφ θαη εζληθφ επίπεδν (Scriabine
1996). Ζ αλάπηπμε ηνπ αηζζήκαηνο ηεο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο πνπ κπνξεί
λα δεκηνπξγεζεί κφλν κέζα απφ ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε απνηειεί
έλα καθξνπξφζεζκν ζηφρν ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ηα κέιε ηεο θνηλσλίαο
πηνζεηνχλ ζηάζεηο θαη πεξηβαιινληηθά ππεχζπλε ζπκπεξηθνξά (Tsachalidis
et al. 2006), ζπκκεηέρνληαο ελεξγά ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο πεξηβαιινληηθψλ
απνθάζεσλ.
Ζ ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ πξνυπνζέηεη ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπο εθπαίδεπζε ε νπνία ιεηηνπξγεί σο θηλεηήξηνο κνριφο γηα ελεξγφ δξάζε. Ζ ηππηθή θαη κε ηππηθή πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο
κεζφδνπο δίλεη ζηνπο πνιίηεο ηελ επθαηξία λα θαηαλνήζνπλ ηελ θξηζηκφηεηα
ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ αιιά θαη ηξφπνπο γηα ην πψο κπνξνχλ λα
ζπλεηζθέξνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο πνηφηεηαο κέζα απφ ηελ
θαζεκεξηλή ηνπο δσή (Skanavis et al. 2005). Ζ έλλνηα ηεο πεξηβαιινληηθήο
εθπαίδεπζεο δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ ηππηθή ηεο κνξθή εληαγκέλε ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θάζε ρψξαο, αιιά ρξεζηκνπνηεί κέζα απφ ηε κε ηππηθή
κνξθή ηεο, σο κέζα, κνπζεία, βηβιηνζήθεο, δηαδίθηπν θαη ΜΜΔ. Παξφια
απηά ζηηο αλεπηπγκέλεο θαη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο ειιείςεηο ζηνλ ηνκέα ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη
ησλ ηερληθψλ πνπ εθαξκφδνληαη κέρξη ζήκεξα (UNESCO 2000).
Χζηφζν, ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ κπνξεί
λα δηαζθαιηζηεί κέζα απφ ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ θαη ηε
ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο πεξηβαιινληηθψλ απνθάζεσλ. Πξνθεηκέλνπ ε πξννπηηθή απηή λα βξίζθεη εθαξκνγή, νη ίδηεο νη πξνζηαηεπφκε38

λεο πεξηνρέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ, ψζηε λα γίλεηαη άκεζα αληηιεπηή ε αμία ηεο
δηαηήξεζήο ηνπο κέζα απφ ηελ εκπεηξία. Υξεζηκνπνηψληαο εξγαιεία γηα ηελ
ελίζρπζε ηεο ελεκέξσζεο ζε αλζξψπνπο πνπ δνπλ γχξσ απφ εζληθά πάξθα
θαη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, ε επηθνηλσλία θαη ε εθπαίδεπζε παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ζεκάησλ πξνζηαζίαο θαη γηα
ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο (Αλδξεά θαη Σζαληφπνπινο 2008).
Οη έλλνηεο πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε, θαζψο θαη ε ζεκαζία ηνπο, πξέπεη αξρηθά λα γίλνπλ θαηαλνεηέο απφ ηηο νκάδεο ζπκθεξφλησλ, ψζηε λα
κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ε αλάδεημε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ θαη ζηαδηαθά λα επνδσζεί θαη ν ηειηθφο ζηφρνο πνπ είλαη ε βηψζηκε αλάπηπμε (Αλδξεά θ.ά. 2012α). Κάηη ηέηνην κπνξεί λα γίλεη
εθηθηφ κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ πνπ ζα ελζσκαηψλεη ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε θαη ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηε
ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηηο δηαδηθαζίεο πεξηβαιινληηθψλ απνθάζεσλ
(Skanavis and Sakellari 2011).
Ζ ίδηα ε χπαξμε πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ νπζηαζηηθά παξέρεη φιεο
ηηο πξνυπνζέζεηο γηα πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε ζηε κε ηππηθή ηεο κνξθή,
κε θχξηνπο ζηφρνπο ηελ θαηαλφεζε ηεο επηηαθηηθήο αλάγθεο γηα πξνζηαζία
θαη ηε δεκφζηα ζπκκεηνρή, δίλνληαο σο θίλεηξν ηελ πιεξνθφξεζε γηα ην
ζπγθεθξηκέλν νηθνζχζηεκα θαη ηνπο δσληαλνχο νξγαληζκνχο πνπ θηινμέλεη
(Nareshwar 2006). Δπηπιένλ, φπσο ππνγξακκίδνπλ νη Packer θαη Ballantyne
(2004), νη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο σο επαίζζεηα νηθνινγηθά ζπζηήκαηα
απνηεινχλ έλα κέζν παξνρήο πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο πνιίηεο, φπνπ κπνξνχλ
λα αλαπηχμνπλ ηηο ηδέεο ηνπο θαζψο θαη λέα νξάκαηα γηα ηνπο ίδηνπο θαη ηελ
θνηλσλία. Δπηπιένλ, απνηεινχλ κηα κνλαδηθή επθαηξία φπνπ κέζα απφ ηελ
εκπεηξία ζα κπνξνχλ νη πνιίηεο λα αληηιεθζνχλ ηε ζρέζε ησλ πεξηνρψλ απηψλ κε ην πεξηβάιινλ, ηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ θάζε ηφπνπ (Moscardo
1998). Δηδηθφηεξα, ε εκπεηξία ηεο μελάγεζεο, ηεο παξαηήξεζεο θαη γεληθφηεξα ηεο απφιαπζεο ηεο θχζεο, θαη ζπλάκα ε επθαηξία γηα ηε βαζχηεξε θαηαλφεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ απεηιψλ ηνπ
ζπληζηνχλ ζεκαληηθφ θίλεηξν γηα ηελ πηνζέηεζε κηαο πην ππεχζπλεο πεξηβαιινληηθά ζπκπεξηθνξάο (Fennell and Weaver 2005).
Ζ ελεκέξσζε, ε πιεξνθφξεζε θαη ε εθπαίδεπζε γηα ηελ αμία ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ δελ αθνξνχλ κφλν ζηε κειέηε ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ηε θχζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, αιιά επηθεληξψλνληαη θαη ζηηο θνηλσληθέο - νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζηηθέο επηπηψζεηο, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ
απφ ηηο δηαρεηξηζηηθέο πξαθηηθέο ζε θάζε πεξίπησζε (Pröbstl 2003). πλεπψο, νη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο απνηεινχλ έλα ηδαληθφ πιαίζην γηα ηελ
θαηαλφεζε ηεο αλζξψπηλεο εμάξηεζεο απφ ηε θχζε άιια θαη ηνπ αληίθηπ39

πνπ ησλ αλζξσπίλσλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνπο θπζηθνχο πφξνπο. Οπζηαζηηθά,
πξφθεηηαη γηα ηελ αλάπηπμε πεξηβαιινληηθήο εζηθήο θαη ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ πνπ ζα επηηξέπνπλ ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη γεληθφηεξα ζηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ,
εληζρχνληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαρείξηζεο (Αλδξεά θ.ά. 2012α).
Δπνκέλσο, ε αλάπηπμε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο
εθπαίδεπζεο θαη επηθνηλσλίαο ζπληζηά κηα ζεκαληηθή δηαδηθαζία κε δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πξνο ηελ ηνπηθή θνηλσλία, ηνπο επηζθέπηεο, ηνπο ππεχζπλνπο δηαρείξηζεο θαη ηνπο δηνηθεηηθνχο θνξείο, ιακβάλνληαο πάληα ππφςε
ηελ ηνπηθή θαη εζληθή ηδηνζπγθξαζία ηνπ θνηλνχ ζην νπνίν απεπζχλνληαη
(Σζακπνχθνπ - θαλαβή 2004α, Αλδξεά θαη Σζαληφπνπινο 2008). Ζ θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο πξνζηαζίαο, θαζψο θαη ησλ δπλαηνηήησλ γηα απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε, είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ πεξηβαιινληηθή επηθνηλσλία θαη πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, κε
ζηφρν ηε ζπκκεηνρή ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο πεξηβαιινληηθψλ απνθάζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία, αλάπηπμε θαη αλάδεημε πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ (Αλδξεά θαη Σζαληφπνπινο 2008).
Ζ αλάγθε γηα πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε ησλ πνιηηψλ δελ εζηηάδεηαη
κφλν ζηνπο ηνπηθνχο θαηνίθνπο θαη ηνπο επηζθέπηεο άιια θαη ζην ίδην ην
πξνζσπηθφ ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο ζηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο. χκθσλα κε ηνπο Skanavis θαη Giannoulis (2010), ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε ησλ νηθν-μελαγψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή, ψζηε λα κπνξνχλ λα κεηαδψζνπλ κε νξζφ ηξφπν ηελ πεξηβαιινληηθή εξκελεία γηα ηνπο θπζηθνχο πφξνπο, ηε βηνπνηιφηεηα, άιια θαη ηελ επηηαθηηθή αλάγθε ηεο πηνζέηεζεο
βηψζηκσλ πξαθηηθψλ απφ ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο.
Ζ ίδξπζε ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δλεκέξσζεο ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, κε πξσηνβνπιία ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ., κε ζηφρν
ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηε θχζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, θαζψο θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζή ηνπ πάλσ ζε πξνβιήκαηα
πνπ αληηκεησπίδνπλ, ππήξμε έλα ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο. Ζ ιεηηνπξγία ησλ
Κέληξσλ Δλεκέξσζεο βαζίδεηαη ζηε ρξήζε θαη δηαλνκή ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ κε ηε κνξθή θπιιαδίσλ θαη αθηζψλ άιια θαη ηε δηνξγάλσζε εηδηθψλ
πξνγξακκάησλ γηα ηνπο επηζθέπηεο θαη ηνπο καζεηέο θαζψο θαη εκεξίδσλ
(Σζακπνχθνπ - θαλαβή 2004α).
Αληίζηνηρα ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ δεκηνχξγεζε
θαη ιεηηνπξγεί Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ΚΔΠ), πνιιέο θνξέο
θνληά ζε πξνζηεπφκελεο πεξηνρέο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ην ΚΠΔ
νπθιίνπ, πνπ βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζην Δζληθφ Πάξθν Γαδηάο θαη δεκηνπξγήζεθε κε ζηφρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ λέσλ ηεο πεξηνρήο ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα, ηελ εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ πξν40

γξακκάησλ απφ καζεηέο θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ζρνιείσλ ηεο πεξηθέξεηαο, ηελ παξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ θαη πηινηηθνχ πιηθνχ γηα ζρνιεία,
θαη, επηπιένλ, ηε ζπλεξγαζία κε αθαδεκατθνχο θνξείο ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη
δηεζλέο επίπεδν. Οη δξάζεηο απηέο έρνπλ σο ζηφρν ηε βειηίσζε θαη ελίζρπζε
ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο έξεπλαο, θαζψο
θαη ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη πνιίηεο, κε πξσηνβνπιία άιισλ θπβεξλεηηθψλ θαη κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ (Manolas et al. 2008).

Δηθφλα 5. Σν Κέληξν Δλεκέξσζεο ζην Δζληθφ Πάξθν ηεο Γαδηάο.
Ζ θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ζεκαληηθή, θαζψο ε γλψζε θαη
νη δεμηφηεηεο πνπ ζα αλαπηχμνπλ έρνπλ άκεζν αληίθηππν ζηνλ ηξφπν κε ηνλ
νπνίν επεξεάδνπλ θαη ελζαξξχλνπλ ηνπο καζεηέο σο πξνο ηε ζηάζε ηνπο
απέλαληη ζηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε. Σν γεγνλφο απηφ θαζηζηά αλαγθαία ηε ζπλερή ελεκέξσζή ηνπο θαη ηελ εθαξκνγή πεξηζζφηεξσλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο δηδαθηηθήο ηεο πεξηβαιινληηθήο επηζηήκεο (Σζαληφπνπινο θ.ά. 2009).
Πποζηαηεςόμενερ πεπιοσέρ, πποοπηικέρ και πποϋποθέζειρ για
πεπιθεπειακή ανάπηςξη
ηελ Διιάδα, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ην θαηλφκελν εγθαηάιεηςεο ηεο ππαίζξνπ, ε Κπβέξλεζε πξνρψξεζε ζηε ζέζπηζε κέηξσλ, ψζηε λα
κπνξνχλ νη αγξφηεο λα αλαπηχμνπλ ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Πέξα απφ
ηελ εμάζθεζε αζρνιηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ πξσηνγελή ηνκέα, ε χπαη41

ζξνο πξνζθέξεηαη γηα ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη, κεηαμχ άιισλ, κε ηελ αλαςπρή, ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ θαη γεληθφηεξα κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο (Tampakis et al.
2006). Ζ αλάπηπμε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ απνηέιεζε γηα πνιιέο πεξηνρέο ηεο
ππαίζξνπ έλα πξφζζεην εηζφδεκα γηα ηνπο αγξφηεο (Koutroumanidis et al.
2006) θαη κηα ζπνπδαία ελαιιαθηηθή θαηλνηνκία γηα απηνχο πνπ αλαδεηνχζαλ επθαηξίεο αλαςπρήο θνληά ζηε θχζε, μεθεχγνληαο απφ ην πξφηππν ηνπ
καδηθνχ ηνπξηζκνχ.
Ζ πξνψζεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο θαη Δζληθά Πάξθα απεπζχλεηαη θπξίσο ζε επηζθέπηεο κε νηθνινγηθά θαη πεξηβαιινληηθά ελδηαθέξνληα, φπσο ε πεδνπνξία, ε νξεηβαζία, ε
επίζθεςε ζε κλεκεία ηεο θχζεο ή αθφκε θαη ζε ρψξνπο πνπ ζπλδένληαη κε
ηελ ηζηνξία, ηε ζξεζθεία, ηνλ πνιηηηζκφ. Ζ δηαδηθαζία απηή, γηα λα είλαη
απνηειεζκαηηθή, ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ επηζθεπηψλ
απφ ηελ πεξηνρή, ηηο ππνδνκέο θαη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο (Arabatzis and
Grigoroudis 2010). Χζηφζν, ζηα πνιηηηθά κέηξα πνπ ειήθζεζαλ πξνο ηελ
θαηεχζπλζε απηή πξνέθπςαλ αληηθάζεηο κεηαμχ ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θαη
πξνζηαζίαο ηεο θχζεο, νη νπνίεο εμηζνξξνπήζεθαλ κέζα απφ ηε ιχζε ηεο
βηψζηκεο αλάπηπμεο (Skanavis and Sakellari 2011).
Δπνκέλσο, γίλεηαη θαλεξφ φηη κε ηελ θαζηέξσζε ησλ Δζληθψλ Πάξθσλ
θαη ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ δεκηνπξγνχληαη πξννπηηθέο γηα ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, ηελ αλάδεημε ηεο ππαίζξνπ θαη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ
εξγαζίαο, εθφζνλ πιεξνχληαη νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα πξέπεη λα
ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε απφ ηνπο ππεχζπλνπο ηεο δηαρείξηζεο ησλ πεξηνρψλ απηψλ. Ζ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε έρεη σο ζηφρν λα εμαζθαιίζεη ηε
βησζηκφηεηα ησλ ζπάλησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη, ηαπηφρξνλα, λα θαηαλείκεη
ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ χπαξμή ηνπο κε δίθαην ηξφπν (Skanavis
and Giannoulis 2010), γεγνλφο πνπ εκπεξηέρεη ηελ έλλνηα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο (Ham et al. 1993).
Με ηελ αλαγλψξηζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ σο πφξσλ πςειήο
αμίαο πνπ ζπκβαδίδνπλ κε ηελ αλάπηπμε κηαο πεξηνρήο, παξαηεξήζεθε αχμεζε ζρεηηθά κε ηε δήηεζε ησλ επηζθεπηψλ γηα πνιχ ζεκαληηθέο πεξηνρέο,
φπσο ηα Δζληθά Πάξθα. Σν γεγνλφο απηφ νδήγεζε ηνπο δηαρεηξηζηέο ζηε κειέηε ηεο ζηάζεο ησλ επηζθεπηψλ (DeLuzio 1989). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε
αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο (Eagles and McCool 2002, Newsome 2002,
Bushell 2003) ζηηο πεξηνρέο απηέο νδήγεζε ζηε ζέζπηζε αλαγθαίσλ κέηξσλ,
θαζψο θαη ζηελ εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο πεξηβαιινληηθήο εξκελείαο γηα ηε
θχζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπο κε ην
θνηλσληθφ, πνιηηηζκηθφ θαη νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ψζηε λα κεησζνχλ θαη
λα ειέγρνληαη νη επηδξάζεηο ησλ επηζθεπηψλ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ
(Skanavis and Giannoulis 2010).
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ΚΕΦΑΛΑΘΟ 3
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΘ ΦΟΡΕΘ ΚΑΘ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΘΚΗ ΔΘΑΥΕΘΡΘΗ

Από ηη Δαζική Τπηρεζία ζηοσς Φορείς Διατείριζης
Σε γεληθέο γξακκέο ε δηαρείξηζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ εμαξηάηαη απφ ηηο δηάθνξεο κνξθέο ησλ πεξηνρψλ απηψλ, ηελ επηζθεςηκφηεηά
ηνπο θαη ηηο αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο θάζε πεξηνρήο. Οη δηαθνξεηηθέο κνξθέο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ δηαθξίλνληαη θπξίσο σο πξνο ηελ ηνπξηζηηθή δήηεζε. Σε πεξηνρέο κε ειάρηζηε παξνπζία ηνπξηζηψλ, παξαηεξείηαη κηα
κηθξή επίπησζε ζηε ρισξίδα θαη ηελ παλίδα ηεο πεξηνρήο ιφγσ ηνπ κηθξνχ
ρξφλνπ παξακνλήο θαη ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ επηζθεπηψλ. Σε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο κε ήπηα θαη ειεγρφκελε ηνπξηζηηθή δήηεζε θαη αλάπηπμε, νη επηπηψζεηο απφ ηελ παξνπζία ηνπξηζηψλ είλαη εμίζνπ ήπηεο, εμαηηίαο
ησλ πθηζηάκελσλ πεξηνξηζκψλ θαη ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πξνζηαζίαο, ελψ
ππάξρνπλ θαη πεξηνρέο πνπ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή ηνπξηζηηθή δήηεζε, κε
ή ρσξίο νξγαλσκέλν πιαίζην αλάπηπμεο θαη δηαρείξηζεο.
Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο νη ηχπνη επηζθεπηψλ πνηθίιινπλ απφ πεξηεγεηέο, θπζηνιάηξεο, νηθνηνπξίζηεο κε επηζηεκνληθά ή εθπαηδεπηηθά ελδηαθέξνληα ή εηδηθά θίλεηξα (παξαηήξεζε πνπιηψλ), έσο θαη θιαζηθνχ ηχπνπ
ηνπξίζηεο νη νπνίνη επηζθέπηνληαη ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ζηα πιαίζηα κηαο επξχηεξεο εθδξνκήο. Ωζηφζν, πεξηνρέο πνπ ζηεξνχληαη νξγαλσκέλν πιαίζην δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμεο ζπλήζσο πξνζθέξνπλ πεξηνξηζκέλν
αξηζκφ ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ, θαη παξαηεξνχληαη νξγαλσηηθέο ειιείςεηο, ρσξνηαμηθέο παξεκβάζεηο θαη αζαθείο αξκνδηφηεηεο φπσο θαη δηαδηθαζίεο πξνζηαζίαο. Ζ έιιεηςε νξγαλσκέλνπ πιαηζίνπ δηαρείξηζεο νδεγεί ζε
ζηαδηαθή ππνβάζκηζε ησλ πεξηνρψλ απηψλ (WTO 1993, Lane 1993, Dafis et
al. 1996, Wearing and Neil 2000).
Σηελ Διιάδα, ε χπαξμε πιήζνπο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ κε ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηδηνκνξθίεο θαζηζηά σο επηηαθηηθή αλάγθε ηελ ελζσκάησζε
ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ζηηο πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ θαζεζηψηνο πξνζηαζίαο. Γηα λα είλαη θάηη ηέηνην εθηθηφ, ζα πξέπεη λα ιακβά-

λνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ κέηξα πνπ ζα πξνσζνχλ ηε δεκφζηα ζπκκεηνρή
ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο πεξηβαιινληηθψλ απνθάζεσλ άιια θαη ηελ χπαξμε
ελφο μεθάζαξνπ θαη ζαθνχο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα ξπζκίδεη ηελ θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ησλ θνξέσλ δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ζε θάζε πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή (Αλδξεά θ.ά. 2008).
Μέρξη ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο ν πξνγξακκαηηζκφο γηα ηα Δζληθά
Πάξθα βαζίδνληαλ ζε απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαλ απφ ηελ αξκφδηα δεκφζηα αξρή (Moore and Lee 1999). Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζην πξψην θεθάιαην, πξηλ ην Νφκν 2742/1999 ε δηαρείξηζε ησλ πεξηνρψλ απηψλ ζηε ρψξα
καο, απνηεινχζε αξκνδηφηεηα ηεο Γαζηθήο Υπεξεζίαο (ζηα δεκφζηα δάζε
θαη δαζηθέο εθηάζεηο). Ωζηφζν, ε έιιεηςε ζπκκεηνρήο απφ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηα Δζληθά πάξθα ζηελ Διιάδα, δεκηνχξγεζε θφβν θαη δπζπηζηία. Τν θιίκα απηφ, νδήγεζε ζε ζπρλέο ζπγθξνχζεηο
κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ νκάδσλ θαη ησλ δηνηθεηηθψλ αξρψλ (Papageorgiou
1996), ζε δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ ζεζκνχ απφ ηα ζπλαξκφδηα
Υπνπξγεία (Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ, ΠΔ.ΦΩ.Γ.Δ. θ.ιπ.) (Τακπάθεο 2009) θαη ηηο πνιηηηθέο ηεο Δ.Δ., θπξίσο ζην επίπεδν ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, θαη ηέινο ζηε δεκηνπξγία ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο.
Σην πιαίζην ηεο δηακφξθσζεο κηαο εληαίαο πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θχζεο ππάξρνπλ δχν λνκνζεηηθά θείκελα, ε
Οδεγία 79/409 ΔΟΚ γηα ηε δηαηήξεζε ησλ πηελψλ θαη ε Οδεγία 92/43 ΔΟΚ
γηα ηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαη ηεο άγξηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο, ε νπνία πξνβιέπεη ηε δεκηνπξγία ελφο Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ Δηδηθψλ
Εσλψλ Γηαηήξεζεο κε ηελ νλνκαζία Natura 2000. Λφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ζρεηηθά κε ην δηαρσξηζκφ θαη ηελ νκαδνπνίεζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ
θαη ησλ ππφ πξνζηαζία πεξηνρψλ, επηιέρζεθαλ θάπνηα θξηηήξηα γηα ηε ρσξηθή νκαδνπνίεζε ησλ πεξηνρψλ ζην Γίθηπν Natura 2000, φπσο ε εθπφλεζε
Δηδηθήο Πεξηβαιινληηθήο Μειέηεο, ε πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ζηήξημεο
απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, θαζψο θαη ε ίδξπζε Φνξέσλ Γηαρείξηζεο
(Φξπζνκάιιεο 2002).
Ο Νφκνο 2742/1999 ξχζκηδε ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ ίδξπζε ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο. Τν έξγν ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο πεξηιακβάλεη ηελ εθπφλεζε δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ θαη θαλνληζκψλ
ιεηηνπξγίαο, ηελ παξαθνινχζεζε θαη εθηίκεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπο, ηελ παξνρή βνήζεηαο ζηηο αξκφδηεο δηνηθεηηθέο θαη δηθαζηηθέο αξρέο, ηε γλσκνδφηεζε γηα ηελ πξνέγθξηζε ρσξνζέηεζεο πξνηεηλφκελσλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ηελ εθπφλεζε κειεηψλ θαη θαηαζθεπή έξγσλ, ηε δηεμαγσγή εξεπλψλ θαη ηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ (Φαηδεδάθεο
2002).
Σχκθσλα κε ηνλ Καζηνχκε (1994), ν αξρηθφο ζρεδηαζκφο γηα ηε δηνίθεζε πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ζηελ Διιάδα νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία
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αλεμάξηεησλ θνξέσλ, ηνπο Φ.Γ. Οη θνξείο απηνί σζηφζν, δελ είραλ λνκηθά
θαηνρπξσκέλεο αξκνδηφηεηεο ζηελ πξάμε (Papageorgiou and Kassioumis
2005). Οη αξκνδηφηεηέο ηνπο είλαη πεξηζζφηεξν ελεκεξσηηθνχ, γλσκνδνηηθνχ, πηζηνπνηεηηθνχ ραξαθηήξα, πξνψζεζεο θαη ζπληνληζκνχ δξάζεσλ θαη
παξεκβάζεσλ πξνο ηηο εθάζηνηε αξκφδηεο αξρέο. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα
έλα βνεζεηηθφ ξφιν, κε απνηέιεζκα λα κε κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ θαη λα
θέξνπλ εηο πέξαο δξάζεηο πξαγκαηηθνχ δηαρεηξηζηή (Βψθνπ 2012). Απηφ
πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ επίιπζε ηέηνηνπ είδνπο πξνβιεκάησλ, θαη ηδηαίηεξα φηαλ ζπλδένληαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ θαζεζηψηνο πξνζηαζίαο, είλαη έλα απνηειεζκαηηθφ δηαρεηξηζηηθφ ζρέδην. Δηδηθφηεξα, απηφ ζα πξέπεη
λα έρεη εληνπίζεη ηα θαηάιιεια κέηξα πνπ είλαη αλαγθαία λα ζεζπηζηνχλ,
ηφζν γηα ηε λνκνζεζία θαη ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο, φζν θαη θάπνηα ζπκβαηηθά
κέηξα πνπ ζα έρνπλ σο ζηφρν λα απμήζνπλ ηελ απνδνρή θαη λα εληζρχζνπλ
ηε δηαθάλεηα ησλ δηαρεηξηζηηθψλ κέηξσλ ζηα κάηηα ησλ πνιηηψλ (European
Commission 2000). Σχκθσλα κε ηνλ Pröbstil (2003) θαη ηνπο
Dimitrakopoulos θ.ά. (2010), ν κφλνο ηξφπνο γηα επηηεπρζεί θάηη ηέηνην, είλαη ε ζπκκεηνρή θαη ε ζπλεξγαζία κε ηηο νκάδεο ζπκθεξφλησλ ζε θάζε πεξίπησζε.
Δληνχηνηο, ζε ζπλεηεχμεηο πνπ ειήθζεζαλ γηα ην πάξθν ηεο Γαδηάο,
απφ εθπξνζψπνπο ηνπ Γήκνπ, ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο,
αλαγλσξίδεηαη ε κε επαξθήο ζπκκεηνρή ησλ θαηνίθσλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ην Πάξθν. Μάιηζηα, ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο θαη
ν Γήκνο αλαθέξνπλ έιιεηςε ζπληνληζκνχ κε ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε, θαζψο
νη εθπξφζσπνη ησλ αξκφδησλ ππνπξγείσλ δελ παξεπξίζθνληαη ζην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην. Απηφ πνπ ηνλίδεηαη είλαη φηη κε ηελ ελ ιφγσ ζηάζε ηνπο, επηβαξχλεηαη ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ. Ζ Πεξηθέξεηα θαη ν Γήκνο πξνηείλνπλ σο κέηξν ηελ νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο απφ ην Φνξέα, κε ζθνπφ ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε ηνπ
ηνπηθνχ πιεζπζκνχ (Αλδξεά 2013).
Οη Lange θαη Müller (2009), παξφια απηά ηνλίδνπλ φηη ε ζηειέρσζε
ησλ ΦΓ κε ην απαξαίηεην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ θαη ε ηαθηηθή νηθνλνκηθή ηνπο ελίζρπζε απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε
θαη αλάδεημε κηαο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο. Δπίζεο ε ζπκκεηνρή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο απνηειεί έλα αθφκε ζεκαληηθφ παξάγνληα πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή.
τεδιαζμός αποηελεζμαηικής διατείριζης με βάζη ηη ζσμμεηοτή
Οη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο πέξα απφ ηελ ηεξάζηηα νηθνινγηθή ζεκαζία ηνπο επηηεινχλ θαη θνηλσληθφ ξφιν. Πξφθεηηαη γηα ζεκεία αλαθνξάο
φπνπ κέζα απφ ηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ θαη ηνπ
θπζηθνχ πεξηβάιινληνο κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί έλα πγηέο ππφβαζξν γηα ηελ
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αλάπηπμε νηθνινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ σθειεηψλ θαη αμηψλ κε βάζε ηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε θαη ηελ πξνζηαζία ηεο θχζεο (Dudley and Stoulton
2009).
Πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιαρζεί θαη λα δηαηεξεζεί απηή ε πγηήο θαη ζεκαληηθή ζρέζε αιιειεπίδξαζεο, θξίλεηαη αλαγθαίν λα εμεηάδνληαη, λα κειεηψληαη θαη λα επαλαπξνζδηνξίδνληαη ζπλερψο νη παξάγνληεο πνπ δηαηαξάζζνπλ ηηο ηζνξξνπίεο, ηε δπλακηθή ησλ εθάζηνηε θαηαζηάζεσλ θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή κηα ηέηνηα δηαδηθαζία, ζα πξέπεη λα απνθηά εξεπλεηηθφ ραξαθηήξα, ψζηε λα εμεηάδνληαη θαη
λα θαηαλννχληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ
(Tsantopoulos et al. 2012a) θαη λα ππάξρεη κηα βάζε πιεξνθνξηψλ πνπ ζα
ιεηηνπξγεί σο αθεηεξία γηα θάζε πξνζπάζεηα δηαθνξεηηθήο πξνζέγγηζεο
(Αλδξεά θ.ά. 2012β).
Σε πξφζθαηεο έξεπλεο, εμεηάδεηαη ε δπλαηφηεηα γηα κηα λένπ ηχπνπ δηαρείξηζε πνπ ζα έρεη πην πξνζαξκνζηηθφ ραξαθηήξα ζηηο αιιαγέο θαη ζηηο
λέεο απαηηήζεηο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ (Hahn et al. 2006, Hayes 2006,
Schoon 2008). Οπζηαζηηθά, δηεξεπλάηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη λέεο αληηιήςεηο ελδερνκέλσο λα εληζρχνπλ ηε βηψζηκε αλάπηπμε, εμππεξεηψληαο
καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο ζε κηα κεγαιχηεξε ρξνληθή πεξίνδν. Πξφθεηηαη
γηα αληηιήςεηο ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ γηα ηελ πηνζέηεζε ζηάζεσλ πεξηζζφηεξν θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ, θαζψο θαη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ελεκέξσζεο - πιεξνθφξεζεο πνπ αθνξά ζηηο πεξηβαιινληηθέο απνθάζεηο
(Dietz et al. 2003, Folke et al. 2005, Folke 2007).
Σχκθσλα κε ηνλ Leeuwis (2004), νη αληηιήςεηο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ
γηα ην πεξηβάιινλ ζπλδένληαη κε ηε γεληθφηεξε αληίιεςε γηα ηνλ θφζκν πνπ
καο πεξηβάιιεη, κέζα απφ έλα πνιχπινθν δίθηπν φπνπ ε ινγηθή ζπλδέεηαη
θαη επεξεάδεηαη απφ θνηλσληθνχο παξάγνληεο. Τέηνηνη κπνξεί λα είλαη νη
πεπνηζήζεηο, ε γιψζζα, ε ζξεζθεία, νη αμίεο, είηε αηνκηθνί παξάγνληεο, φπσο ην ζπλαίζζεκα, ε απηνεθηίκεζε, νη πξνζσπηθέο εκπεηξίεο, ε ζεσξεηηθή
γλψζε, ε δηαίζζεζε θαη νη πξνθαηαιήςεηο.
Ζ ζπζρέηηζε θαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εζσηεξηθεχνπκε θάζε θαηάζηαζε. Σεκαληηθφ
ξφιν ζηε δηακφξθσζε κηαο ζηάζεο παίδεη επίζεο θαη ην θίλεηξν. Τν γεγνλφο
φηη ν ηνπηθφο πιεζπζκφο ελδερνκέλσο λα αλαπηχζζεη αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ πξνζηαζία, κπνξεί λα νθείιεηαη ζε πνιινχο παξάγνληεο, φπσο
είλαη ην ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν, ε έιιεηςε ελεκέξσζεο - πιεξνθφξεζεο γηα ηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα θαη ε απνπζία ζπκκεηνρήο ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο πεξηβαιινληηθψλ απνθάζεσλ (Pyrovetsi and Daoutopoulos
1997, Sah and Heinen 2001, Allendorf et al. 2006). Δπίζεο, νη αληηιήςεηο
ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ επεξεάδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε γεληθφηεξε
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αληίιεςε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο βηνινγηθήο πνηθηιφηεηαο (Picard 2003,
McClanahan et al. 2005).
Δπνκέλσο, ε θαηαλφεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ θαηνίθσλ θαη ε δεκηνπξγία κηαο βάζεο πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο
ζηάζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο απνηειεί
έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο. Οπζηαζηηθά, παξέρεη
ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ελζσκαηψλνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο πεξηβαιινληηθψλ απνθάζεσλ. Μέζα απφ ηε βειηίσζε ηεο ζηάζεο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ θαη ηελ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο ζα εληζρχνληαη νη πξνζπάζεηεο επίιπζεο αληηθξνπφκελσλ ζπκθεξφλησλ (Traikolis
2001, Manfredo et al. 2004).
Ζ θαηαλφεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ ζηάζεσλ ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ
απνηειεί έλα ζεκαληηθφ βήκα ζηελ πνξεία ηεο απνδνρήο παξεκβάζεσλ πνπ
έρνπλ σο ζηφρν ηελ πξνζηαζία. Δπηπιένλ, ζα κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ θαη
λα αληηκεησπηζηνχλ πην εχζηνρα νη αληηδξάζεηο ηνπ ζηελ εθαξκνγή ησλ
κειινληηθψλ ζηξαηεγηθψλ ζρεδίσλ. Σχκθσλα κε ηνλ Zachrisson (2008), έξεπλεο πνπ εμεηάδνπλ ηηο απφςεηο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ απνηεινχλ ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ην ζρεδηαζκφ απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ησλ Δζληθψλ
Πάξθσλ κε θχξην ζηφρν ηελ πξνζηαζία θαη άκεζν απνηέιεζκα ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε. Ζ αληίιεςε απηή θαίλεηαη λα εληζρχεη κηα αηζηφδνμε εθδνρή γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ζηε δηαρείξηζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ.
Ζ πνιππινθφηεηα ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ε δπλακηθή
θχζε ηνπο, θαζηζηνχλ απαξαίηεηε ηε ζπκκεηνρή ησλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ
ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ. Απηφ ην ζπλνζχιεπκα πιεξνθνξηψλ
θαη αμηψλ πνπ επηηπγράλεηαη ράξε ζηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηηο απνθάζεηο ηεο Γηνίθεζεο απνηειεί γεγνλφο πνπ αλαγλσξίδεηαη πιένλ ζηελ εθαξκνγή πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ηφζν ζε εζληθφ επίπεδν θάζε ρψξαο φζν
θαη ζε δηεζλέο επίπεδν (Reed 2008).
Ζ δηαδηθαζία ηεο εκπινθήο αλζξψπσλ νη νπνίνη δελ αλήθνπλ ζηνλ επίζεκν θξαηηθφ ζρεδηαζκφ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ (Fulop 2002),
κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηελ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο, ηελ έθθξαζε απφςεσλ θαη ζπκκεηνρή ζε δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο, ή αθφκε θαη ηε δπλαηφηεηα
λνκηθψλ ελεξγεηψλ ζε πεξηπηψζεηο δηαθσλίαο (Τζακπνχθνπ - Σθαλαβή
2004β), άιια επηπιένλ θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζε νξγαλψζεηο, ζπιιφγνπο ή ζσκαηεία (Tsantopoulos et al. 2012b).
Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνπο Fiorino (1996) θαη Parnell (2002), ε ζπκκεηνρή κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε επηιεθηηθή θαη δεκνθξαηηθή. Σηελ πξψηε πεξίπησζε νη ζπκκεηέρνληεο δηαζέηνπλ επηζηεκνληθή / επαγγεικαηηθή εηδίθεπζε
ή εθπξνζσπνχλ δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο δπλάκεηο, ζηνρεχνληαο είηε ζηελ επηζηεκνληθή εγθπξφηεηα, είηε ζηελ επηδνθηκαζία ελφο κεγάινπ κέξνπο ηνπ
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εθινγηθνχ ζψκαηνο. Δλψ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε νη ζπκκεηέρνληεο ιακβάλνπλ κέξνο κε ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο πνιίηεο θαη πξναζπηζηέο ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο θαη κάιηζηα ζχκθσλα κε ηνλ Osler (1997), απηνχ ηνπ είδνπο ε
ζπκκεηνρή πεξηιακβάλεη αθελφο ηε ζεζκηθή ή πνιηηηθή δηάζηαζε θαη αθεηέξνπ ηελ πνιηηηζηηθή ή πξνζσπηθή ζέζε ηνπ ίδηνπ ηνπ πνιίηε.
Κάηη αληίζηνηρν ζπκβαίλεη θαη κε ηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο πεξηβαιινληηθψλ απνθάζεσλ ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο. Ο ζρεδηαζκφο γηα ηε δηαρείξηζή ηνπο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ, θαζψο θαη
νη ίδηνη ην πξνζδνθνχλ, εθφζνλ νη απνθάζεηο απηέο επεξεάδνπλ ηε δσή
ηνπο. Απηφο είλαη θαη ν θχξηνο ιφγνο πνπ αληηδξνχλ αξλεηηθά, φηαλ απνθιείνληαη απφ ηε δηαδηθαζία. Μέζα απφ ηε ζπκκεηνρή λνκηκνπνηνχληαη νη
απνθάζεηο ηεο Γηνίθεζεο θαη ζηεξίδνληαη νη πνιηηηθέο επηινγέο. Δπίζεο, ε
ελεξγφο ζπκκεηνρή κπνξεί λα βειηηψζεη ζην κέγηζην δπλαηφ ηελ πνηφηεηα
ησλ απνθάζεσλ, δεδνκέλνπ φηη ηα πξνβιήκαηα πξνζδηνξίδνληαη κέζα απφ
νηθνλνκηθνχο, πνιηηηθνχο θαη ηερλνινγηθνχο φξνπο (Waugh 2002). Σηελ
πξαγκαηηθφηεηα φζν πην πιεξνθνξεκέλνη είλαη νη πνιίηεο ηφζν πην επέιηθηε
ζα είλαη ε θνηλσλία ζην λα αληηκεησπίδεη ηα ηξέρνληα θαη κειινληηθά πξνβιήκαηα (Comfort 1999).
Ο ζρεδηαζκφο ηεο δηαρείξηζεο κε βάζε ηε ζπκκεηνρή ησλ ηνπηθψλ θαηνίθσλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ είλαη έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά
ζηάδηα απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο θαη έλα κέζν εμηζνξξφπεζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ησλ αξλεηηθψλ αληηδξάζεσλ θαηά ηελ εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ ζρεδίσλ. Ζ γλψζε ησλ απφςεσλ ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ, ηδηαίηεξα φηαλ πξφθεηηαη γηα ηνπηθέο θνηλσλίεο πνπ βξίζθνληαη ζηα φξηα πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ θνξέσλ δηαρείξηζεο θαη ησλ πνιηηψλ, δεκηνπξγψληαο ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο θαη
αιιεινθαηαλφεζεο (Αλδξεά θ.ά. 2009).
Ζ αλάπηπμε ηνπ αηζζήκαηνο ηεο δέζκεπζεο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ
απέλαληη ζηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο απνηειεί ζεκειηψδε αξρή γηα ηε
ζηάζε ηνπο ζρεηηθά κε ηελ ίδξπζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ Δζληθψλ Πάξθσλ.
Σε πνιιέο ρψξεο, φπσο απηέο ηεο Αθξηθήο, νη ππεχζπλνη γηα ηε δηαρείξηζε
ησλ Δζληθψλ Πάξθσλ εθαξκφδνπλ ζηελ πξάμε δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα φπνπ
ζηφρνο είλαη ε ζπλεξγαζία θαη ε εθαξκνγή ελφο ηχπνπ ζπλ-δηαρείξηζεο κε
ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Σχκθσλα κε απηφ ην πξφηππν βειηηψλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαρεηξηζηηθψλ ζηφρσλ (Barrow and Murphree 2001).
Σχκθσλα κε ηνπο Brody (2003) θαη Reed (2008), ε ζπκκεηνρή ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ησλ πεξηβαιινληηθψλ
απνθάζεσλ.
Σε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν ζρεδηαζκφο δε βαζίζηεθε ζην
φηη νη ηνπηθέο θνηλσλίεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο πξνζηαζίαο
ηεο θχζεο, νη πξνζπάζεηεο γηα πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη γεληθφηε48

ξα γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ απέηπραλ (Yeo-Chang 2009, Hamilton et al. 2000, Hulme and Murphree 2001).
Σην πιαίζην κηαο πξνζπάζεηαο γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ κεζφδσλ δηαρείξηζεο
βάζεη ησλ νπνίσλ ζα ιακβάλνληαη ππφςε νη απαηηήζεηο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ, δεκηνπξγήζεθαλ λέεο ζηξαηεγηθέο πνπ ζπλδπάδνπλ ηελ πξνζηαζία κε
ηελ θνηλσλία (Infield and Namara 2001). Σχκθσλα κε ηηο πξνζεγγίζεηο απηέο νη θηινδνμίεο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ ελδπλακψλνληαη θαη πξνσζείηαη ε
ελεξγφο ζπκκεηνρή, ψζηε λα εληζρχνληαη νη ηνπηθέο νηθνλνκίεο (Songorwa
1999, Infield and Namara 2001, Mehta and Heinen 2001). Μέζα απφ απηήλ
ηελ αμίσζε εμνκαιχλνληαη ηα αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα.
Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηηο δηαδηθαζίεο
ιήςεο απνθάζεσλ, πέξα απφ ην γεγνλφο φηη ελδπλακψλεη ην ζχλδεζκν αλάκεζα ζε εθείλνπο πνπ θπβεξλνχλ θαη ζε απηνχο πνπ θπβεξλψληαη, έρεη νπζηαζηηθά ηε δχλακε λα κεηαβάιεη ή θαη λα αλαζηξέςεη ηελ εθαξκνγή κηαο ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο (Walpole and Goodwin 2001, Younge and Fowkes
2003, Richards et al. 2004). Οη Pretty θαη Ward (2001) έδεημαλ φηη ε δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο θαη ε ζπκκεηνρή ελεξγψλ πνιηηψλ ππήξμε πξαγκαηηθά ηθαλή ζην λα ιχζεη ηνπηθά πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα
ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο. Όηαλ νη πνιίηεο αηζζάλνληαη φηη αζθνχλ επηξξνή
πάλσ ζηηο απνθάζεηο πνπ ηνπο αθνξνχλ, ηφζν πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο
ππάξρνπλ ζην λα ζπκβηβαζηνχλ κε ηηο λέεο απαηηήζεηο ηεο δηαρείξηζεο
(Bryner 2001, Rowe et al. 2004). Δπηπιένλ, νη νκάδεο ζπκθεξφλησλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζε κηα ηνπηθή θνηλσλία γλσξίδνπλ θαιχηεξα απφ ηνλ θαζέλα
ηε θχζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ
πην εχζηνρεο ιχζεηο.
Ζηηήμαηα τρημαηοδόηηζης
Ζ ιεηηνπξγία ησλ Δζληθψλ Πάξθσλ ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην θξάηνο θαη εηδηθφηεξα ζηα θνλδχιηα πνπ παξέρνληαη γηα ηελ
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Σηελ πξαγκαηηθφηεηα, φπσο ζεκεηψλνπλ νη
White θαη Lovett (1999), ε δεδνκέλε απηή θαηάζηαζε ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ Δζληθψλ Πάξθσλ ελδέρεηαη λα αιιάμεη κειινληηθά. Σπγθεθξηκέλα, φιεο νη ελδείμεηο ζρεηηθά κε ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή γηα ηηο
πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ζπγθιίλνπλ ζην γεγνλφο φηη νη πεγέο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο κεηψλνληαη ζηαδηαθά, ελψ εκθαλίδεηαη κηα λέα γξακκή αλάπηπμεο πνπ απνδίδεηαη σο νηθνλνκηθή επάξθεηα ησλ πεξηνρψλ απηψλ, νη νπνίεο
κε ηελ απνηειεζκαηηθή ηνπο δηαρείξηζε δχλαληαη λα εμαζθαιίζνπλ ηελ ίδηα
ηε βησζηκφηεηά ηνπο (Hearne and Salinas 2002).
Ωζηφζν, ην ζελάξην γηα ηελ απηνλφκεζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ σο ηνπξηζηηθψλ αμηνζέαησλ θαη πφξσλ ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο είλαη ππαξθηφ θαη νθείιεηαη ζηε δπλακηθή ηνπο δήηεζε σο ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ,
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θαζψο ππάξρεη πην εληαηηθή πιεξνθφξεζε ησλ επηζθεπηψλ θαη λέα πεξηβαιινληηθά θίλεηξα. Σπνπδαίν ξφιν επηηειεί ε πξνβνιή θαη αλάδεημή ηνπο
κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ πνπ είλαη πιένλ εχθνια πξνζβάζηκν απφ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πνιηηψλ, ελψ ε ηάζε απηή εληζρχεηαη απφ ηε δξάζε ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ θαη θπξίσο ησλ ηνπηθψλ κεραληζκψλ γηα ηελ πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ (Τζάξηαο 2002).

Δηθφλα 6. Τν ζεκείν πξφζβαζεο γηα ηελ πεξηήγεζε κε ηε βάξθα ζην Δζληθφ
Πάξθν ηνπ Γέιηα ηνπ Έβξνπ φπνπ είλαη νινθάλεξε ε ππνβάζκηζε θαη ε εγθαηάιεςε.
Σχκθσλα κε ηνπο McNeely (1994) θαη Dharmaratne θ.ά. (2000), ν νηθνηνπξηζκφο ζεσξείηαη σο έλα απφ ηα θπξηφηεξα κέζα πνπ κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ νηθνλνκηθή απηνδπλακία θαη αλεμαξηεζία ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ. Οη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ Δζληθψλ
Πάξθσλ ζα πξέπεη λα ζηεξίδνληαη ζηελ πξνζηαζία ηεο νηθνινγηθήο αθεξαηφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο, αιιά θαη ζηηο επθαηξίεο αλαςπρήο πνπ πξνζθέξνληαη ζηνλ επηζθέπηε, θαζψο επίζεο θαη ζηελ επραξίζηεζή ηνπ απφ ηελ
αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ (Mayer et al. 2010).
Σηε ρψξα καο ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ γηλφηαλ θπξίσο κέζσ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Ωζηφζν, ε θχζε ηεο δηαρείξηζήο ηνπο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηεθδηθήζνπλ εζληθά ή θνηλνηηθά
ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα. Πξφθεηηαη γηα πεξηνρέο πνπ πξνζθέξνπλ κηα
εμαηξεηηθή επθαηξία γηα επελδχζεηο απφ πεξηθεξεηαθά πξνγξάκκαηα. Δπίζεο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζηήξημεο θαη απφ δηεζλή θεθάιαηα (Τακπάθεο
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2009). Δληνχηνηο, ε ιεηηνπξγία θαη ε ζπζηεκαηηθή νξγάλσζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ κέζα απφ ηνπο ρεηξηζκνχο ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο
πξνυπνζέηεη ηελ νκαιή ρξεκαηνδφηεζή ηνπο, ηε ζηειέρσζε κε ην αλαγθαίν
επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ θαη πξνζσπηθφ θχιαμεο. Ζ ιήμε ηεο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο, ελδερνκέλσο κεηά ην 2015, πξνγξακκάησλ πνπ πξνέξρνληαη
απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ζα απνηειέζεη ζεκαληηθφ πξφβιεκα ζηε ιεηηνπξγία ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο πνιιψλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ.
Οη ΦΓ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά ιεηηνπξγηθά θαη πξαθηηθά πξνβιήκαηα.
Απηά, πξνέξρνληαη θπξίσο εμαηηίαο ηεο αλππαξμίαο ελφο μεθάζαξνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ θαζψο θαη ηεο ειιηπνχο θαη κε ηαθηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο,
ησλ ειιείςεσλ ζε πξνζσπηθφ (επηζηεκνληθφ, θχιαμεο), ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο (Beriatos 2005, Skanavis and Giannoulis 2009). Όηαλ νη αληηθεηκεληθνί δηαρεηξηζηηθνί ζθνπνί δελ είλαη μεθάζαξνη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πνιηηηθή αδηαθνξία θαη ηελ νηθνλνκηθή δπζρέξεηα, δελ αθήλνπλ πνιιά πεξηζψξηα
γηα απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ πεξηνρψλ απηψλ (McCool and Guthrie
2001, LaChapelle et al. 2003).

Δηθφλα 7. Τν φρεκα πνπ κεηαθέξεη ηνπο επηζθέπηεο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ
Γαδηάο ζηελ πεξηνρή παξαηήξεζεο ησλ πνπιηψλ - ηαΐζηξα.
Διατείριζη Εθνικών Πάρκων ως δίκησο ηοσριζηικών προοριζμών
Ζ δηαηήξεζε θαη ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ Δζληθψλ Πάξθσλ
απνηειεί βαζηθφ εξγαιείν ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ πξνζηαζία
ζπάλησλ νηθνζπζηεκάησλ (Αλδξεά θ.ά. 2012γ). Τα Δζληθά Πάξθα πξνζθέξνπλ πιήζνο δξαζηεξηνηήησλ γηα απφιαπζε ηεο θχζεο θαη πνιιέο επθαηξίεο
γηα αλαςπρή, ελψ παξάιιεια θαίλεηαη λα γίλνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν
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δεκνθηιείο ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί. Γηα απηφλ ην ιφγν νη δηαρεηξηζηέο ζα
πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ζε κηαλ ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ αλαγθψλ ησλ επηζθεπηψλ θαη ησλ ζηφρσλ πξνζηαζίαο ηεο εθάζηνηε πεξηνρήο. Μέζα απφ απηή
ηελ εμηζνξξφπεζε πξνζηαζίαο θαη αλάπηπμεο θαη κε ηελ πξνψζεζε ηνπ
βηψζηκνπ ηνπξηζκνχ ζα κπνξνχλ λα εμνκαιχλνληαη ηα αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα θαη λα ειαηηψλνληαη νη αληηδξάζεηο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ θαζεζηψηνο πξνζηαζίαο γηα ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ (Alden 1997, Cope et al. 1999,
Kerkvliet and Nowell 2000).
Ζ εμαζθάιηζε εηζνδήκαηνο απφ ηελ αλάπηπμε ηνπξηζκνχ θαη ηελ θίλεζε ησλ επηζθεπηψλ εληζρχεη ηηο ηνπηθέο νηθνλνκίεο, αληηζηαζκίδνληαο ηηο
παξάπιεπξεο απψιεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ίδξπζε Δζληθψλ Πάξθσλ
(Saarinen 2003, Huhtala et al. 2010). Δπνκέλσο, νη δηαρεηξηζηέο θαινχληαη
λα βξνπλ κηαλ ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο πξνζηαζίαο θαη ηεο αλάπηπμεο - αλάδεημεο ησλ Δζληθψλ Πάξθσλ. Οπζηαζηηθά, ζα πξέπεη λα έρνπλ θξνληίζεη γηα
ηελ εθπιήξσζε ησλ αλαγθψλ αλαςπρήο ησλ επηζθεπηψλ, ελψ ηαπηφρξνλα
λα έρνπλ κεξηκλήζεη, ψζηε λα εμππεξεηνχληαη θαη νη ζηφρνη πξνζηαζίαο ηεο
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηεο θχζεο (Suckall et al. 2008).
Ζ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ε νπνία απνζθνπεί ηφζν ζηελ θνηλσληθή
φζν θαη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ εληζρχεηαη κέζα απφ ηε δηαρείξηζή ηνπο σο «δίθηπα» (Τακπάθεο 2009). Δπηπιένλ,
κέζα απφ ηε δεκηνπξγία δηθηχσλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ζα πξνσζείηαη
θαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε πξνζηαζία ηνπο. Βαζηθφ φξγαλν γηα ηελ επίηεπμε
απηνχ ηνπ ζθνπνχ απνηειεί ε δεκηνπξγία ηνπ δηθηχνπ πξνζηαηεπφκελσλ
πεξηνρψλ Natura (Τζακπνχθνπ - Σθαλαβή 2004α).
Πξφθεηηαη γηα κηα πξνζπάζεηα λα δεκηνπξγεζνχλ ζε κηα επξχηεξε πεξηνρή πφινη έιμεο γηα ηνπο επηζθέπηεο θαη θίλεηξα γηα ηνπο ηνπηθνχο θαηνίθνπο, ψζηε λα αλαπηχμνπλ κηα πεξηβαιινληηθά επαηζζεηνπνηεκέλε ζπκπεξηθνξά, ζε έλα πιαίζην φπνπ ζα ελζσκαηψλεηαη θαη ε βηψζηκε αλάπηπμε ηεο
πεξηνρήο ηνπο (Αλδξεά θ.ά. 2012γ). Μάιηζηα, ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ γχξσ απφ ηα δίθηπα ησλ Δζληθψλ Πάξθσλ είλαη πνιχ ζεκαληηθά. Σηε Νφηηα Φηλιαλδία ε χπαξμε
ηξηψλ Δζληθψλ Πάξθσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ σο δίθηπν ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ δεκηνχξγεζε πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε κηθξψλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ κε θέξδε πνπ αγγίδνπλ εηεζίσο ην έλα εθαηνκκχξην επξψ
(Selby et al. 2011).
Σχκθσλα κε ηνπο Getzner θαη Jungmeier (2002), ε δεκηνπξγία ηνπ Γηθηχνπ Natura 2000 θαίλεηαη λα έρεη ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζε ηνπηθφ επίπεδν, ηδίσο κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο γηα ηηο πεξηνρέο απηέο, ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη πξνγξακκάησλ ρξεκαηνδφηεζεο φπσο ην LIFE (Liederman 1996, Le Block
1997). Δπίζεο, κε ηελ παξνρή απνδεκηψζεσλ θαη ηελ νηθνλνκηθή ζηήξημε
52

νκάδσλ ζπκθεξφλησλ πνπ πιήηηνληαη άκεζα απφ ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ
πξνζηαζίαο, κπνξεί λα εληζρπζεί ε νηθνλνκηθή ζηήξημε ησλ νκάδσλ απηψλ
(Barker and Stockdale 2008, Ezebilo and Mattsson 2010).
Πέξα απφ ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ
(Bennett et al. 2012) ζα κπνξνχζε λα εληζρπζεί θαη ν πξσηνγελήο ηνκέαο
κηαο πεξηνρήο κε ηελ πξνψζεζε πηζηνπνηεκέλσλ αγξνηηθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ ηνπηθψλ πξντφλησλ. Σηελ πεξίπησζε πνπ ε πεξηνρή βαζίδεηαη ζηνλ
δεπηεξνγελή ηνκέα ε παξνρή απνδεκηψζεσλ γηα ηε κεηαθίλεζε ησλ βηνκεραληθψλ κνλάδσλ ζε άιιεο πεξηνρέο, εθηφο ησλ νξίσλ ηεο πξνζηαηεπφκελεο
έθηαζεο, ζα απνηεινχζε κηα λέα πξνζέγγηζε ζηε δεκηνπξγία ελφο δηθηχνπ
αλάπηπμεο (Getzner and Jungmeier 2002).
Δμίζνπ ζεκαληηθφ πξνο ηελ πνξεία απηή είλαη νη ηνπηθέο θνηλσλίεο λα
εθπξνζσπνχληαη θαη λα ζπκκεηέρνπλ απνηειεζκαηηθά ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν είλαη πνιχ πην πηζαλφ λα απμεζνχλ νη
αλακελφκελεο ζεηηθέο επηδξάζεηο απφ ηελ θαζηέξσζε ηνπ Natura 2000 ζηελ
νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ηνπο (Getzner and Jungmeier 2002,
Apostolopoulou et al. 2012).
Όπσο ζεκεηψλνπλ νη Getzner θαη Jungmeier (2002) ζε ζρεηηθή έξεπλα
ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ηνπ Γηθηχνπ Natura 2000 ζηελ Απζηξία, αλ
θαη ε Γηνίθεζε αληηκεηψπηζε ζνβαξά πξνβιήκαηα θαη ελψ ζεκεηψζεθαλ
ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, ην δηαρεηξηζηηθφ πιάλν
βξήθε εθαξκνγή, θαη νη πεξηνρέο απηέο ιεηηνπξγνχλ ηειηθά σο δίθηπν αλάπηπμεο. Σε πεξηνρέο φπνπ βξίζθνληαη ζε κηθξή γεσγξαθηθή απφζηαζε απφ
πεξηζζφηεξεο απφ κηα πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ελδέρεηαη λα ππάξρεη δπλακηθή αλάπηπμεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο σο πξνο ηελ
επηζθεςηκφηεηα θαη ηελ πξνζέιθπζε ηνπξηζηψλ. Σε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο θχξηνο ζηφρνο είλαη ε αλάπηπμε ελφο δηθηχνπ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, κέζα απφ έλα πιαίζην ζπλεξγαζίαο ην νπνίν ζα κπνξεί λα πξνζζέηεη θαη λα εληζρχεη ηα νθέιε απφ ηε ζχλδεζε ησλ δχν πεξηνρψλ. Σεκαληηθφ, επίζεο, είλαη λα δεκηνπξγεζεί έλα πιαίζην ζπλεξγαζίαο κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ (Αλδξεά θ.ά. 2012γ).
Σηελ πεξίπησζε ηεο πεξηνρήο ηνπ Έβξνπ ην Δζληθφ Πάξθν ηεο Γαδηάο
απνηειεί έλα ζπάλην ρεξζαίν νηθνζχζηεκα πνπ κπνξεί λα ζπλδπάζεη πνιιέο
κνξθέο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ (www. dadia-np.gr), ελψ αληίζηνηρα ην
Δζληθφ Πάξθν ηνπ Γέιηα ηνπ Έβξνπ απνηειεί έλαλ ζπάλην πγξφηνπν δηεζλνχο ζεκαζίαο, φπνπ ν επηζθέπηεο κπνξεί λα απνιαχζεη ηνλ ηνπξηζκφ ησλ
πγξνβηνηφπσλ (www. evros-delta.g). Ζ πεξηνρή ηνπ Ννκνχ Έβξνπ κπνξεί
λα ιεηηνπξγήζεη σο δίθηπν ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ, ην νπνίν πέξα απφ δίθηπν πξνζηαζίαο ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη σο δίθηπν αλάπηπμεο γηα
ηελ επξχηεξε πεξηνρή. Δηδηθφηεξα, ζηελ πεξηνρή έρνπλ αλαπηπρζεί ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ πνπ εμππεξεηνχλ πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο, θαη θα53

ιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα πξνηηκήζεσλ επηζθεπηψλ (www.peevrou.eu). Απηέο είλαη : α) Ηακαηηθφο ηνπξηζκφο ζε δχν πεξηνρέο ζην επξχηεξν ηκήκα ηνπ
Ννκνχ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα Ηακαηηθά Λνπηξά Τξαïαλνχπνιεο θαη ζηα Ηακαηηθά Λνπηξά Σακνζξάθεο, β) Οξεηβαηηθφο ηνπξηζκφο ζηε Σακνζξάθε, γ)
Θξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο ζηηο Φέξεο, ζην Γηδπκφηεηρν θαη ζηε Γαδηά, δ) Οηθνηνπξηζκφο ζην Γέιηα ηνπ Έβξνπ θαη ζην Γάζνο ηεο Γαδηάο, ε) Σπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε, ζη) Πεξηπαηεηηθφο ηνπξηζκφο θαη
ηνπξηζκφο ησλ κνλνπαηηψλ ζην Γάζνο ηεο Γαδηάο, δ) Σρνιηθφο ηνπξηζκφο
ζην Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Σνπθιίνπ, ε) Αγξνηνπξηζκφο
ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Έβξνπ, ζ) Κπλεγεηηθφο ηνπξηζκφο θαη η) Τνπξηζκφο ηεο πεξηπέηεηαο κε δξαζηεξηφηεηεο φπσο θαλφ ζηε Λίκλε Τπρεξνχ,
πνδειαζία ζηελ παξαιηαθή δηαδξνκή Μάθξεο-Μεζεκβξίαο- Μαξψλεηαο,
θαζψο θαη πνδειαηνδξνκίεο ζην Γέιηα ηνπ Έβξνπ θαη ζην Οηθνηνπξηζηηθφ
Κέληξν ηεο Γαδηάο, ηέινο πεξηήγεζε θαηά κήθνο ηνπ πνηακνχ Έβξνπ κε
βάξθα ζην Γέιηα ηνπ Έβξνπ θαη παξαηήξεζε ησλ πνπιηψλ ζην Γάζνο ηεο
Γαδηάο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΗ ΚΑΣΟΙΚΩΝ ΜΕ ΣΗΝ
ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΥΗ

Σνπηθή θνηλωλία θαη πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο
Η θαζηέξσζε θαη ε ιεηηνπξγία ησλ Δζληθψλ Πάξθσλ ζπληζηνχλ κηα
ζεκαληηθή πξνυπφζεζε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο απηνχ ηνπ
πιαλήηε. Η απνηειεζκαηηθή ηνπο δηαρείξηζε, κε ηε ζεηξά ηεο, είλαη απηή
πνπ ζα εμαζθαιίζεη θαη ηε κειινληηθή ηνπο χπαξμε. Απφ ηελ άιιε, ε χπαξμε ελφο Δζληθνχ Πάξθνπ, κε φινπο ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηεη ην θαζεζηψο πξνζηαζίαο ζηελ ελ ιφγσ πεξηνρή, ζέηεη ζην πεξηζψξην ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ απφ ηνπο ηνπηθνχο πιεζπζκνχο πνπ δνπλ ζηελ
επξχηεξε πεξηνρή. Παξφια απηά αλαγλσξίδεηαη πιένλ επξέσο φηη νη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο γεληθφηεξα παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε βησζηκφηεηα κηαο πεξηνρήο θαη ηδίσο ζηηο θνηλσλίεο πνπ βξίζθνληαη πιεζίνλ ηνπο
(McNeely 1993, Ghimire and Pimbert 1997). Δίλαη ζεκαληηθφ νη πνιίηεο
πνπ δνπλ γχξσ απφ πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο λα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα
θαηαλννχλ ηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ, λα αληηιακβάλνληαη
ηηο αηηίεο ηνπο θαη λα αμηνινγνχλ ηηο πηζαλέο ηνπο ιχζεηο κέζα απφ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ (Αλδξεά θ.ά.
2009).
Οη πεξηζζφηεξνη εκπιεθφκελνη ζηηο νκάδεο ζπκθεξφλησλ θαη ηδηαίηεξα
νη ηνπηθνί θάηνηθνη πνπ δνπλ γχξσ απφ πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο βαζίδνληαη ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ ησλ πεξηνρψλ απηψλ είηε γηα
ηε βαζηθή θαη θχξηα νηθνλνκηθή ηνπο απαζρφιεζε πνπ απνζθνπεί ζηελ επηβίσζε ηνπο είηε σο ελαιιαθηηθή απαζρφιεζε (Ouyang et al. 2002). Ωζηφζν,
ππάξρνπλ εκπεηξηθέο απνδείμεηο πνπ θαηαδεηθλχνπλ φηη ε αλάζεζε ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο επζπλψλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία απνηειεί έλα
θξίζηκν βήκα ζηε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο πεξηβαιινληηθψλ απνθάζεσλ θαη λα νδεγήζνπλ ζηελ ειαρηζηνπνίεζε αληηθξνπφκελσλ ζπκθεξφλησλ (Jim et al.
2002, Rao et al. 2003).

Δηθφλα 8. Τα παξαπήγκαηα ησλ ςαξάδσλ ζην Γέιηα ηνπ Έβξνπ.
Η εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο επηθνηλσλίαο κε ζηφρν
ηελ πιεξνθφξεζε ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ ζρεηηθά κε ηελ άξξεθηε ζρέζε
κεηαμχ πξνζηαζίαο θαη αλάπηπμεο, σο κέζνδνο πξνζέγγηζεο ησλ ηνπηθψλ
θαηνίθσλ, απνηειεί ην ζεκέιην ιίζν ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ
κεηαμχ ησλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ (Ezebilo and Mattsson 2010). Δπίζεο,
φπσο αλαθέξνπλ νη Salafsky θ.ά. (2001), εάλ ν ηνπηθφο πιεζπζκφο κπνξεί
λα επσθειεζεί νηθνλνκηθά απφ επηρεηξήζεηο ή ππεξεζίεο πνπ βαζίδνληαη
ζηελ χπαξμε ζπάλησλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, ηφηε απνθαζίδεη λα αλαιάβεη δξάζε, πξνθείκελνπ λα εμαζθαιίζεη ηελ πξνζηαζία θαη ηε βηψζηκε
ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ ζηα νηθνζπζηήκαηα απηά.
Απφ νηθνλνκηθή ζθνπηά νη αμίεο ρξήζεο θαη κε-ρξήζεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ χπαξμε ελφο Δζληθνχ Πάξθνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπλδπαζηνχλ, έηζη ψζηε λα εμνκαιχλνληαη ηα αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα θαη κάιηζηα θαηά ηξφπν ηέηνην, ψζηε λα επσθεινχληαη νη νκάδεο ζπκθεξφλησλ
κέζσ ηεο επίηεπμεο πνιιαπιψλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ (Suh and Harisson
2005). Οη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο απνηεινχλ ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ
κπνξεί λα δψζεη ψζεζε ζηηο αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο θάζε ηφπνπ (Mbile et
al. 2005, Gimmi et al. 2011). Ωζηφζν, γηα λα ππάξρεη αληίθξηζκα, ζα πξέπεη
λα πηνζεηνχληαη πξαθηηθέο πνπ λα ελαξκνλίδνληαη ηφζν κε ηηο ππάξρνπζεο
πξννπηηθέο θάζε ηφπνπ φζν θαη κε ηε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο απφ ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο (Shova and Hubacek 2011).
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Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζηάζε ηνπ ηνπηθνύ πιεζπζκνύ
Οη απφςεηο θαη νη ζηάζεηο ησλ θαηνίθσλ πνπ δνπλ γχξσ απφ Δζληθά
Πάξθα απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο δηαρείξηζήο ηνπο (Xu et al. 2006, Mose
and Weixlbaumer 2007, Schaal 2009). Σπλεπψο, ζην πιαίζην ελφο νξγαλσκέλνπ θαη εχζηνρνπ ζρεδηαζκνχ, νη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο δε ζα πξέπεη
λα ιακβάλνληαη ππφςε σο κηα μερσξηζηή νληφηεηα, αιιά σο έλα εληαίν νηθνζχζηεκα πνπ βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ην γχξσ πεξηβάιινλ
(Revermann and Petermann 2003).
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ έρνπλ δηεμαρζεί αξθεηέο
έξεπλεο πνπ κειεηνχλ ηηο ζηάζεηο θαη ηηο απφςεηο ησλ ηνπηθψλ θαηνίθσλ, νη
νπνίνη δνπλ γχξσ απφ Δζληθά Πάξθα. Σχκθσλα κε ηελ Stoll- Kleemann
(2001a) θαη ηνπο Schenk θ.ά. (2007), ν ηνπηθφο πιεζπζκφο αληηδξά αξλεηηθά ζηελ ίδξπζε θαη ηε ιεηηνπξγία ελφο Δζληθνχ Πάξθνπ, φηαλ αληηιακβάλεηαη φηη ζέηνληαη ζε ηζρχ πεξηνξηζκνί θαη απαγνξεχζεηο πνπ ζπλδένληαη κε
νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ρξήζεηο γεο ή αθφκε θαη δξαζηεξηφηεηεο
ηνπ ειεπζέξνπ ρξφλνπ. Οη πεξηνξηζκνί πνπ ζέηεη ην θαζεζηψο πξνζηαζίαο
κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα
κε ηε δαζνθνκία, ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ εδάθνπο, άιια θαη κε ςπραγσγηθέο,
φπσο ηελ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα, ρηνλνδξνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζήξα,
αιηεία, πνδειαηνδξνκία, θνπή μεξίδσκα θπηψλ ή θαξπψλ θαη άιια.
Άιινη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο απφςεηο ησλ θαηνίθσλ είλαη ην
επίπεδν πιεξνθφξεζήο ηνπο γηα ζέκαηα ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ, ε κφξθσζε, ε
ειηθία, ηα ηδηνθηεζηαθά ηνπο δηθαηψκαηα ζηελ πεξηνρή (McLean and
Straede 2003, Rao et al. 2003), ην θχιιν θαη ε εζληθφηεηα (Gillingham and
Lee 1999, Mehta and Heinen 2001), ν ηφπνο δηακνλήο, ν ρξφλνο δηακνλήο
ζην Δζληθφ Πάξθν, ε επηζθεςηκφηεηα ζην πάξθν (Liebecke et al. 2008), θαζψο θαη ε θνηλσληθή ηνπο ηδηφηεηα (Stoll- Kleemann 2001a), ην αλ δειαδή
αλήθνπλ ζε θάπνηα νκάδα ζπκθεξφλησλ.
Δηδηθφηεξα, ζε άηνκα ζηα νπνία παξέρεηαη πιεξνθφξεζε γηα ζέκαηα
ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ (Job 1996), κε αλψηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν (Liebecke
et al. 2008), θαη άηνκα πνπ εκπιέθνληαη ζηελ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ε
νπνία ζπλδέεηαη κε ηελ χπαξμε ηνπ πάξθνπ, θαίλεηαη λα δείρλνπλ κηα πεξηζζφηεξν ζεηηθή ζηάζε σο πξνο ηελ θαζηέξσζε ησλ Δζληθψλ Πάξθσλ. Αληίζεηα, ζε πεξηπηψζεηο φπνπ νη ηνπηθέο θνηλσλίεο επεξεάδνληαη απφ κεηψζεηο εηζνδεκάησλ, απαηηείηαη ν θαηάιιεινο ζρεδηαζκφο, ψζηε νη θάηνηθνη
λα κπνξνχλ λα εμνηθνλνκνχλ έλα επηπξφζζεην εηζφδεκα πνπ ζα αγγίδεη ην
αξρηθφ ηνπο επίπεδν.
Η αλάπηπμε ηνπ νηθνηνπξηζκνχ απνηειεί ην ζπλδεηηθφ θξίθν αλάκεζα
ζηελ πξνζηαζία θαη ηελ αλάπηπμε. Τα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ απαηηνχλ ηελ χπαξμε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη, ε57

πνκέλσο, ζέζεηο εξγαζίαο θαη πξφζζεηα εηζνδήκαηα γηα ηνπο θαηνίθνπο πνπ
δηακέλνπλ γχξσ απφ Δζληθά Πάξθα θαη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο. Σε γεληθέο γξακκέο, ε αληίιεςε ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ επεξεάδεηαη απφ ηνλ ηξφπν θαη ην είδνο δηαρείξηζεο ησλ Δζληθψλ Πάξθσλ θαη εηδηθφηεξα απφ ηα νθέιε ηα νπνία ιακβάλνπλ απφ ηελ χπαξμή ηνπο (Ormsby and Kaplin 2005).
Δπίζεο, νη απαγνξεχζεηο πνπ ηζρχνπλ ζε πεξηνρέο γχξσ απφ Δζληθά
Πάξθα αθνξνχλ νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο αιηεία, θηελνηξνθία θαη
γεσξγία, γεγνλφο πνπ θαζηζηά δχζθνιε ηελ επηβίσζε ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ (Τζαραιίδεο θαη Τζαληφπνπινο 2000). Ωζηφζν, ε αλάπηπμε ηνπ βηψζηκνπ ηνπξηζκνχ ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο ιεηηνπξγεί σο ελαιιαθηηθή ιχζε,
πξνζθέξνληαο επθαηξίεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ θαη ηαπηφρξνλα γηα
πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο (Doswell 2002).

Δηθφλα 9. Βννεηδή απνιακβάλνπλ ηε ζθηά ζηε ιίκλε Βηζηνλίδα.
Σε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο πξνθχπηεη κηα δίπηπρε επηηαθηηθή αλάγθε
πξνζηαζίαο θαη αλάπηπμεο, φπνπ κέζα απφ ηε δηαρείξηζε ησλ Δζληθψλ Πάξθσλ ζα πξέπεη λα πξνσζείηαη ε πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαηά ηξφπν βηψζηκν, λα ζρεδηάδνληαη θαη λα εθαξκφδνληαη πξνγξάκκαηα ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ πνπ ζα πξνζθέξνπλ επθαηξίεο γηα αλαςπρή ζηνπο επηζθέπηεο (Jarvis
2000) θαη έλα πξφζζεην εηζφδεκα ζηνπο ηνπηθνχο θαηνίθνπο. Οη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο κνλαδηθά ηνπξηζηηθά
ζέιγεηξα (Bushell and Eagles 2007, Reinius and Fredman 2007) θαη σο εμαηξεηηθή βάζε νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο γηα ηηο αδχλακεο ηνπηθέο νηθνλνκίεο,
κέζσ ησλ εζφδσλ απφ ηε δηάζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο (Mayer et al.
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2010), φπσο ε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο θαη νη επθαηξίεο γηα ηελ παξνρή
ππεξεζηψλ θαη πψιεζε αγαζψλ (Doswell 2002).
Ωο επαθφινπζν ηεο αλάπηπμεο ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ,
ηα Δζληθά Πάξθα απνηεινχλ πιένλ παγθνζκίσο ζεκαληηθά ζέιγεηξα ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ (Juutinen et al. 2011). Τα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ χπαξμε Δζληθψλ Πάξθσλ πξνζθέξνπλ κηα δπλεηηθή αληηζηάζκηζε γηα ηα έκκεζα θφζηε πνπ πξέπεη λα ππνζηεί ν ηνπηθφο πιεζπζκφο
θαη πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηηο ρξήζεηο γεο. Η αληίζεζε
ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ ζηελ θαζηέξσζε ησλ Δζληθψλ Πάξθσλ ζπληζηά ζχλεζεο θαηλφκελν ζε ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ηεο Δπξψπεο, ηδηαίηεξα ζε
πεξηπηψζεηο λέσλ απνθάζεσλ θαζηέξσζεο Δζληθψλ Πάξθσλ (StollKleemann 2001b, Liebecke et al. 2008, Buijs 2009). Τν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηνπο πεξηνξηζκνχο παξαδνζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζηε κείσζε εηζνδεκάησλ πνπ επηθέξνπλ νη απαγνξεχζεηο πνπ ζέηεη ην θαζεζηψο
πξνζηαζίαο, θαη ζηα αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα κεηαμχ ησλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ ηεο πεξηνρήο.
Απφ ηελ άιιε, ε βηψζηκε αλάπηπμε πνπ πξνζθέξνπλ ε δεκηνπξγία θαη
ε θαζηέξσζε ελφο Δζληθνχ Πάξθνπ έξρεηαη λα αληηζηαζκίζεη ηηο αξλεηηθέο
αληηδξάζεηο θαη λα εμνκαιχλεη ηηο ζπγθξνχζεηο. Μέζα απφ ηελ αλάπηπμε
ηνπ ηνπξηζκνχ ηθαλνπνηνχληαη πνιιέο αλάγθεο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ, πνπ
θαζηζηνχλ κηα πεξηνρή βηψζηκε θαη βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο,
δεκηνπξγψληαο ππνδνκέο θαη απμάλνληαο ηηο επθαηξίεο γηα επελδχζεηο (Αλδξεά θ.ά. 2012γ). Δπηπιένλ, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα εηζξνήο επηπξφζζεησλ
πφξσλ, κέζα απφ δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο θαη απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ
Δζληθψλ Πάξθσλ (Buultjens et al. 2005).
Σχκθσλα κε ηνπο Tsantopoulos θ.ά. (2012a), ε εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ππφ κηα
ζπλερή δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη παξαθνινχζεζεο ζε ηνπηθφ θαη εζληθφ επίπεδν. Τν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ βηψζηκνπ ηνπξηζκνχ ζηηο πεξηνρέο απηέο, κε ζθνπφ λα σθεινχληαη φρη κφλν νη επηζθέπηεο αιιά θαη νη
ηνπηθέο θνηλσλίεο. Σην πιαίζην ηνπ απνηειεζκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ νη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαη παξαθνινχζεζεο θξίλνληαη σο δσηηθήο ζεκαζίαο, ψζηε
λα απνθεπρζνχλ ή θαη λα πξνιεθζνχλ νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ (Hall 2000, Gunn 2002) ζην πεξηβάιινλ άιια θαη ζηε δσή ησλ θαηνίθσλ.
Η δεκηνπξγία θαη βειηίσζε ππνδνκψλ, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα
ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ αληαγσληζκνχ (Sheykhi 2009), απνηεινχλ έλαλ απφ
ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ηνπηθή θαη πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε. Η πινπνίεζε ζρεδίσλ αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο ησλ
ππνδνκψλ έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη ηελ
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αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ζηελ χπαηζξν (Shen et al. 2012).
Ο ηνπηθφο πιεζπζκφο επσθειείηαη κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο ζηηο ζπγθνηλσλίεο, θαη ζηα δεκφζηα έξγα γηα ηε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ, φπσο ε θαηαζθεπή θαη ε ζπληήξεζε δηθηχνπ δξφκσλ, ε δήηεζε
πξνζσπηθνχ ζε μελνδνρεηαθέο εγθαηαζηάζεηο, ρψξνπο εζηίαζεο θαη δηαζθέδαζεο, ζηα ίδηα ηα Δζληθά Πάξθα θαη ζε νπνηαδήπνηε ζέζε παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ (Andrea et al. 2012).
πκκεηνρή ηνπηθώλ θνηλωληώλ ζην ζρεδηαζκό πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο
Γχξσ απφ ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο αλαπηχζζνληαη νκάδεο ζπκθεξφλησλ (stakeholders ή actors), νη νπνίεο αθξηβψο
επεηδή βηψλνπλ ηα πξνβιήκαηα ηεο πεξηνρήο, γλσξίδνπλ θαιχηεξα απφ ηνλ
θαζέλα κε πνηνλ ηξφπν πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ (Τζακπνχθνπ - Σθαλαβή,
2004α). Σην πιαίζην ησλ απνθάζεσλ γηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα θαη πξνθεηκέλνπ ε δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο λα θαηαιήμεη ζε κηα ζρεηηθή νκνθσλία πνπ ζα έρεη εμαζθαιίζεη ηε ζπκκεηνρή ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, ε
ζσζηή νξγάλσζε παίδεη ζεκαληηθφ ξνιφ. Η επηηπρία κηαο ηέηνηαο δηαδηθαζίαο κπνξεί λα επηθέξεη θνηλσληθή ηζνξξνπία, ηδίσο φηαλ ππάξρνπλ αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα (Senecah 2004). Σχκθσλα κε ηνλ Cronen (1995), ε
δηαδηθαζία ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ πξάμε, ζα πξέπεη λα αμηνινγείηαη κε βάζε
ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο θαη ηελ επηξξνή ζηηο ηειηθέο απνθάζεηο πξηλ απηέο εθαξκνζηνχλ.
Οη εκπιεθφκελνη θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηηο απνθάζεηο ησλ
δηνηθήζεσλ ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά κε ηηο επθαηξίεο απαζρφιεζεο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ. Δπίζεο, ε ελεκέξσζε ζα πξέπεη λα αθνξά θαη ζηα πεξηνξηζηηθά κέηξα πνπ πξνθχπηνπλ
γηα ζρέδηα επελδχζεσλ ζηελ πεξηνρή. Μέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία νη επηρεηξεκαηίεο ηεο πεξηνρήο ζα είλαη πιεξνθνξεκέλνη ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ηθαλνπνηεηηθά ζε θάζε πεξίπησζε (Long and Nuckolls 1994).
Δηδηθφηεξα, νη νκάδεο ησλ ηνπηθψλ θαηνίθσλ πνπ αλαιακβάλνπλ απηφλ
ην ξφιν ζα πξέπεη λα εθπαηδεχνληαη, ψζηε λα κπνξνχλ λα εξκελεχνπλ ηηο
πεξηβαιινληηθέο πιεξνθνξίεο. Σηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο ζχλδεζεο κεηαμχ ηνπ νηθνηνπξηζκνχ θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ηαπηφρξνλα ηφζν ε νηθνινγηθή φζν θαη ε νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ηεο
πεξηνρήο (Skanavis and Giannoulis 2010).
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Δπηπιένλ, νη ηνπηθέο αξρέο, ζα πξέπεη λα εζηηάζνπλ ζηε δεκηνπξγία ή
ζηε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ, φπσο είλαη ε δεκηνπξγία ζέζεσλ ζηάζκεπζεο,
θαζψο θαη ζηε δεκηνπξγία ηνπξηζηηθψλ αμηνζέαησλ, φπσο ε ζπληήξεζε αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη ε ζηήξημε ηνπηθψλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ (Αλδξεά θ.ά. 2012δ, Andrea et al. 2013c). Σεκαληηθφ ξφιν παίδεη, επίζεο, θαη ε
πξνψζεζε πξνγξακκάησλ ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, θαη ηέηνηα κπνξεί λα είλαη ε δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ ζηνλ παγθφζκην ηζηφ κέζσ ησλ Τνπηθψλ Γηνηθεηηθψλ Φνξέσλ, θαζψο θαη ε δεκηνπξγία πχιεο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ
(Long and Nuckolls 1994, Walle 1996, Wynne et al. 2001). Έηζη, ζα δεκηνπξγνχληαη νη πξννπηηθέο, ψζηε λα κπνξνχλ λα πξνσζνχληαη ηα ηνπηθά πξντφληα κε ην ιηγφηεξν δπλαηφ θφζηνο, άιια θαη ζα επηηπγράλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε πξνβνιή ησλ Δζληθψλ Πάξθσλ.
Σηελ Διιάδα ε αλαδήηεζε ελαιιαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ε γλσξηκία κε ηε θχζε έρνπλ πξνζειθχζεη πνιινχο ηνπξίζηεο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Αλ θαη ζηε Λεθάλε ηεο Μεζνγείνπ ην απμεκέλν ξεχκα καδηθνχ ηνπξηζκνχ δεκηνχξγεζε κηα ρξνληθή θαζπζηέξεζε σο πξνο ηελ αλάπηπμε λέσλ
ελαιιαθηηθψλ δηαθνπψλ, ην ξεχκα ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο ππαίζξνπ (νηθνηνπξηζκφο ή αγξνηνπξηζκφο γεληθφηεξα), είλαη ήδε αλεπηπγκέλν ζηηο Βφξεηεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο. Παξφια απηά ε δήηεζε ησλ επηζθεπηψλ γηα ηηο λέεο κνξθέο νδεγεί φιεο ηηο ρψξεο ζηελ αλάγθε εμεχξεζεο λέσλ δξαζηεξηνηήησλ. Η
αλάπηπμε ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ Διιάδα μεθίλεζε κε
ηελ πξνηξνπή ηεο Δ.Δ. θαη ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ κέζσ ηνπ
LEADER. Τν ελδηαθέξνλ ησλ επελδπηψλ ζπλερίδεη απαξάκηιιν θαη ζήκεξα,
κε απψηεξν ζθνπφ ηφζν ηελ ηφλσζε ηεο ειιεληθήο ππαίζξνπ φζν θαη ηελ
παξνρή λεσηεξηζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε επηζθέπηεο πνπ
αλαδεηνχλ θάηη δηαθνξεηηθφ. Τν Υπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ ζηελ
Διιάδα ζην πιαίζην κηαο πξνζπάζεηαο δεκηνπξγίαο βηψζηκσλ επελδχζεσλ
ζε πξφηππα αγξνθηήκαηα θαη αγξνηνηνπξηζηηθά πάξθα, έρεη εθπνλήζεη κειέηεο κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ αχμεζε
ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο. Η έλλνηα ηεο ζπλεξγαζίαο θαίλεηαη λα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν, γηα απηφ
θαη ελζαξξχλεηαη ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε ηνπηθή
θνηλσλία κπνξεί λα ιακβάλεη κέξνο ζηελ αμηνιφγεζε πξνηάζεσλ, θαζνξίδνληαο ην είδνο αλάπηπμεο θαη ηελ πνηνηηθή παξνρή ησλ ππεξεζηψλ
(www.minagric.gr).
Τν έξγν ησλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ θαη ηδηαίηεξα ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ζα πξέπεη λα εζηηάδεη ζηε ζηήξημε θαη θαζνδήγεζε ησλ
επηρεηξήζεσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ, ψζηε λα ελζαξξχλνληαη λα
αλαπηχζζνπλ θαη λα βειηηψλνπλ ηηο ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο πνπ απνηεινχλ
ζεκαληηθή πξνυπφζεζε αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνχ (Tampakis et al. 2012,
Andrea et al. 2012).
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Σε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Σθηάζν νη ηνπξίζηεο βιέπνπλ πην
επηθαλεηαθά θαη αμηνινγνχλ επηεηθεζηέξα ηεο ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο ζε ζρέζε κε ηνπο κφληκνπο θαηνίθνπο ηνπ λεζηνχ. Τν γεγνλφο απηφ είλαη ζεηηθφ
γηα ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ, αθνχ θαίλεηαη φηη νη επηζθέπηεο
ηνπ λεζηνχ έρνπλ γηα ηηο ππνδνκέο ηνπ λεζηνχ ζεηηθέο εληππψζεηο. Δληνχηνηο, νη ππνδνκέο γηα ηνπο κφληκνπο θαηνίθνπο είλαη ζεκαληηθφηεξεο ζε φ,ηη
αθνξά ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ηνπο, γη’ απηφ θαη είλαη απζηεξφηεξνη ζηελ αμηνιφγεζή ηνπο (Tampakis et al. 2012). Σην πιαίζην ελφο
ζρεδίνπ δηαρείξηζεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ βαζηζκέλν ζηελ θνηλσλία ν
ηνπηθφο πιεζπζκφο έρεη πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο λα ζπκκεηέρεη ζηηο απνθάζεηο, ελψ ήδε ζε θάπνηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ζρεδηάδνληαη νη
ζηξαηεγηθέο κε ηε ζπκκεηνρή ησλ ηνπηθψλ θαηνίθσλ (Lowe et al. 1995),
ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε νξζή ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ε βηψζηκε
αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΗ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ ΜΕ ΣΗΝ
ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΥΗ

Επιζκέπηερ και πποζηαηεςόμενερ πεπιοσέρ
Η χπαξμε ελφο Εζληθνχ Πάξθνπ, φπσο αλαθέξζεθε, ζπλδέεηαη κε δηάθνξεο θνηλσληθφ-νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ζηε γχξσ πεξηνρή (Ezebilo and
Mattsson 2010). Γηα απηφλ ην ιφγν ν ζρεδηαζκφο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο
ζηηο πεξηνρέο απηέο ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ πξφβιεςε ησλ νηθνλνκηθψλ
κνληέισλ ηφζν γηα ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηηο ηνπηθέο νηθνλνκίεο, φπσο
νη πεξηνξηζκνί δξαζηεξηνηήησλ, φζν θαη γηα ηηο ζεηηθέο επηδξάζεηο, φπσο ε
αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ (Cihar and Stankova 2006). Ο ηνπξηζκφο πνπ αλαπηχζζεηαη ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο απνηειεί κηα δπλακηθή νηθνλνκηθήο
αλάπηπμεο κέζα απφ ηελ παξνρή ελφο πξφζζεηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο, θαζψο θαη κέζα απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ απφ εζληθνχο πφξνπο (Buultjens et al. 2005). Σε
πνιιέο πεξηπηψζεηο ν ζπλδπαζκφο ραξαθηεξηζηηθψλ καδηθνχ θαη ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα δηαρείξηζεο
ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ (Reihanian θ.ά. 2012). Η αλάπηπμε ηνπ
ηνπξηζκνχ θαη ησλ ππεξεζηψλ αλαςπρήο ζπλδέεηαη κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κηαο πεξηνρήο, πξνζδίδνληαο κεγαιχηεξε αμία ζηελ χπαηζξν, ελψ παξάιιεια ε δπλακηθή ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο κηαο πεξηνρήο εμαξηάηαη απφ
ηνπο θπζηθνχο πφξνπο θαη ηα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία πνπ απηή δηαζέηεη
(Soutsas et al. 2006). Οη ήπηεο κνξθέο ηνπξηζκνχ, σζηφζν ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδνληαη απφ ζπκβαηφηεηα κε ηελ πγεία θαη ηε θχζε, ηελ θνηλσληθή
θαη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηελ σθέιεηα θαη ηε ρσξνηαμηθή θαηαλνκή
(Teh and Cabanban 2007).
Η αλάπηπμε ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ εμαξηάηαη απφ ηηο
επηινγέο ησλ επηζθεπηψλ θαη απνηειεί πεδίν ελδηαθέξνληνο γηα ηνπο ηνπξίζηεο, ηνπο ηνπηθνχο πιεζπζκνχο θαη γηα φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο
(Teh and Cabanban 2007). Σε πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη ζε κηθξή γεσγξαθηθή απφζηαζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ελδέρεηαη λα

ππάξρεη δπλακηθή αλάπηπμεο, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηελ αιιειεπίδξαζή
ηνπο σο πξνο ηελ επηζθεςηκφηεηα θαη ηελ πξνζέιθπζε ηνπξηζηψλ. Σε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, θχξηνο ζηφρνο είλαη ε αλάπηπμε ελφο δηθηχνπ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ κέζα απφ έλα πιαίζην ζπλεξγαζίαο, ην νπνίν ζα κπνξεί
λα πξνζζέηεη θαη λα εληζρχεη ηα νθέιε απφ ηε ζχλδεζε ησλ δχν πεξηνρψλ
(Mayer et al. 2010). Η αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ χπαηζξν πξνυπνζέηεη
ηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ, φπσο ε αλάπηπμε θαη ε βειηίσζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ (Αλδξηψηεο 2008). Με απηφ ηνλ ηξφπν εμαζθαιίδεηαη θαη ε πξνζβαζηκφηεηα ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ.

Εηθφλα 10. Πεξηήγεζε επηζθεπηψλ κε βάξθα ζην Δέιηα ηνπ Έβξνπ.
Παξά ην γεγνλφο φηη ε έλλνηα ηνπ νηθνηνπξηζκνχ έρεη θαζηεξσζεί ζηε
ρψξα καο απφ ην 1980 (Svoronou θαη Holden 2005), σζηφζν, δελ έρνπλ γίλεη νη απαξαίηεηεο πξνζπάζεηεο ψζηε λα ππάξμεη αλάπηπμε ησλ ηνπξηζηηθψλ
ππνδνκψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. Υπάξρνπλ ειιείςεηο θπξίσο ζε ππνδνκέο
πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ππνζηεξίμνπλ ηελ ελίζρπζε ηεο ππάξρνπζαο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο (Beriatos 2005). Έηζη, ε θαζηέξσζε ησλ Εζληθψλ Πάξθσλ
ζα πξέπεη λα εμππεξεηεί, πέξα απφ ηνπο ζηφρνπο δηαηήξεζεο ηεο νηθνινγηθήο ζηαζεξφηεηαο, θαη ζηφρνπο πνπ ζα πξνζθέξνπλ επθαηξίεο γηα αλαςπρή
θαη παξάιιεια λα δεκηνπξγνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα αλάπηπμε ηνπ βηψζηκνπ ηνπξηζκνχ ζηηο πεξηνρέο πνπ ηηο πεξηβάιινπλ (IUCN 2008). Όπσο ηνλίδνπλ νη Skanavis θαη Sakellari (2011), ε πεξηβαιινληηθή πνηφηεηα ελφο
πξννξηζκνχ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ απφθαζε ηαμηδηνχ θαη απνηειεί αληα64

γσληζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ επηινγή ησλ επηζθεπηψλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ
ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ.
Ο νηθνηνπξηζκφο πνπ αλαπηχζζεηαη ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο απνηειεί κηα κνξθή ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ πνπ πξνυπνζέηεη ηνλ θαζνξηζκφ
δσλψλ πξνζηαζίαο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο, ψζηε λα κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ν κέγηζηνο αξηζκφο επηζθεπηψλ ζε
ζρέζε κε ηε θέξνπζα ηθαλφηεηα ηεο θάζε πεξηνρήο. Ωζηφζν, ζα πξέπεη λα
ππάξρεη ζρεδηαζκφο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ηνπξηζκνχ ζρεηηθά κε ηηο ρξήζεηο
θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαγνξεχνληαη ή επηηξέπνληαη αληίζηνηρα, θαζψο
θαη ε χπαξμε ππνδνκψλ πξνζαξκνζκέλσλ ζην πεξηβάιινλ (Σθαθηαλάθεο
2000, Κνθθψζεο θαη Τζάξηαο 2001). Επίζεο, ζα πξέπεη λα πξνβιέπνληαη
ηφζν ε δηαρείξηζε ησλ επηζθεπηψλ φζνλ αθνξά ζηε ράξαμε θαη ζήκαλζε
δξφκσλ, φζν παξάιιεια θαη ε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ελεκέξσζεο θαη
επαηζζεηνπνίεζεο, θαζψο θαη ε θαηαγξαθή ηεο θίλεζήο ηνπο θαη νη επηπηψζεηο ζην θπζηθφ, θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Εμίζνπ ζεκαληηθφ
είλαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα έζνδα γηα ηελ ίδηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο (Αλδξεά θ.ά. 2013).
Παπάμεηποι επιζκετιμόηηηαρ πποζηαηεςόμενυν πεπιοσών
Η νινέλα θαη κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή αμία ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ε έκκεζε
επηξξνή ηνπ ζε παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνκείο αλάπηπμεο νδήγεζε
ζην λα ζπγθαηαιέγεηαη σο δπλακηθή παξάκεηξνο ζην ζρεδηαζκφ πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο θαη πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε. Ο αξηζκφο θαη ην είδνο ησλ επηζθεπηψλ ζε έλα Εζληθφ Πάξθν θαζνξίδνπλ ην βαζκφ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηζθεςηκφηεηάο ηνπ θαη ιεηηνπξγνχλ σο κνριφο αλάπηπμεο θαη νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο γηα ηνπο θαηνίθνπο πνπ δνπλ γχξσ απφ απηά (Good 2000, Walpole and Goodwin 2001, Lai
and Nepal 2006, Mayer et al. 2010). Ο ηξφπνο πνπ αμηνινγνχλ νη επηζθέπηεο
ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο απνηειεί κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία πνπ επεξεάδεηαη
απφ εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. Σεκαληηθφ ξφιν ζηελ αμηνιφγεζή ηνπο παίδνπλ ν πξννξηζκφο θαζψο θαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο,
ελψ απνηεινχλ ρξήζηκα δεδνκέλα γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο δηαρείξηζεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ σο ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ (Coghlan 2012, Andrea et
al. 2012). Σπλεπψο, ηα θίλεηξα ησλ επηζθεπηψλ απνηεινχλ κηα εζσηεξηθή
θαηάζηαζε πνπ ελεξγνπνηεί ην άηνκν, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζεη κηα ζπκπεξηθνξά θαη λα θαηαιήμεη ζηελ επηινγή πξννξηζκνχ, πνπ ζα ηθαλνπνηεί
ηελ επίηεπμε ελφο ζηφρνπ. Τα θξηηήξηα επηινγήο ησλ επηζθεπηψλ κπνξεί λα
είλαη ην ηνπίν, ην είδνο ηαμηδηνχ, ην κέζν κεηαθνξάο, νη παξνρέο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ, νη πεγέο ελεκέξσζεο, νη πξνδηαγξαθέο
αζθαιείαο θαη νη ππνδνκέο. Σπλεπψο, ζηα θξηηήξηα απηά ζα πξέπεη λα δνζεί
ηδηαίηεξε ζεκαζία θαηά ην ζρεδηαζκφ θαζψο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ζα ε65

θαξκνζηνχλ ζε κηα νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε κηαο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο (Αλδξεά θ.ά. 2011). Σχκθσλα κε ηνλ Van der Zee (1990), ε αλαςπρή
θνληά ζηε θχζε θαη ηνπο θπζηθνχο πφξνπο βαζίδεηαη ζε έλα κνληέιν επηινγήο πνπ απνηειείηαη απφ ηξία βαζηθά θξηηήξηα. Απηά πεξηιακβάλνπλ ηε θπζηθή θαηαιιειφηεηα κηαο πεξηνρήο λα θπινμελεί ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, ηελ πνηφηεηα ηνπ ηνπίνπ φπνπ θάπνηεο ζέζεηο ζέαο κπνξεί λα είλαη
πεξηζζφηεξν ειθπζηηθέο απφ θάπνηεο άιιεο θαη ηέινο, ηελ πξνζβαζηκφηεηα
ζε απηέο.
Σχκθσλα κε ηνλ Ειεπζεξηάδε (2003), ε ποιόηηηα ηος ηοπίος απμάλεη
ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ επηζθεπηψλ θαη επνκέλσο ηνλ αξηζκφ ηνπο. Σπλεπψο,
νη ρψξνη αλαςπρήο ζηε θχζε ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαηά ηξφπν ηέηνην,
ψζηε λα ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ επηζθεπηψλ. Σε ζρεηηθέο έξεπλεο φπνπ
κειεηψληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ, ηα θίλεηξα θαη νη αηηίεο επηζθεςηκφηεηαο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο βαζίδνληαη ζηε ζρέζε ηνπ
επηζθέπηε κε ηε θχζε, ζηελ απνκφλσζε, ζηηο ελδν-νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο,
ζηε ξηςνθηλδπλφηεηα ηνπ αηφκνπ, ζηε θπζηθή θαηάζηαζε, ζηηο γεληθέο γλψζεηο θάπνηνπ (Manfredo et al. 1983), ζηε ρσξνηαμηθή άπνςε - φπσο γηα παξάδεηγκα ε παξαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ, ζηα αμηνζέαηα, αθφκε θαη
ζηνπο ήρνπο θαη ηηο κπξσδηέο ηεο θχζεο (McDonald and Hammit 1983).
Σχκθσλα κε φζα πξναλαθέξζεθαλ νη ππεχζπλνη δηαρείξηζεο γηα ζέκαηα
αλαςπρήο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηα ζέκαηα ησλ νπηηθψλ επηινγψλ θαη πξνηηκήζεσλ γηα ην θπζηθφ ηνπίν, θαζψο ε αηζζεηηθή επθνξία
πνπ πξνθαιεί ην θπζηθφ πεξηβάιινλ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ αλζξψπηλε
επεμία. Σχκθσλα κε ηνλ Ulrich et al. (1981), ε παξαηήξεζε θπζηθψλ ηνπίσλ
ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηα νθέιε ηεο ςπραγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο, απνθέξνληαο ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ αλζξψπηλε ςπρνινγία. Η άπνςε γηα ηελ αηζζεηηθή ηνπ πεξηβάιινληνο εμαξηάηαη θαηά έλα κεγάιν κέξνο απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ θαζελφο. Γεγνλφο πνπ δηθαηνινγεί
θαη ηελ επαλάιεςε ζπρλψλ επηζθέςεσλ ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ ζε έλα Εζληθφ Πάξθν (Hammit 1981), ζε ζπλδπαζκφ πάληα κε ηηο δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο θαη ζηάζεηο ησλ επηζθεπηψλ απέλαληη ζην πεξηβάιινλ (Virden and
Schreyer 1988).
Απφδεημε φισλ απηψλ απνηειεί ην γεγνλφο φηη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο
επηινγήο γηα ηε δεκηνπξγία Εζληθψλ Πάξθσλ ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε ε
πνηφηεηα ηνπ ηνπίνπ ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο. Τειηθά, νη επηζθέπηεο
κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαηεγνξηνπνηνχληαη αλάινγα κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηηο εκπεηξίεο ηνπο, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπο, θαηαιήγνληαο ζε δηαθνξεηηθέο επηινγέο ηνπίσλ (DeLuzio 1989).
Η απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ Εζληθψλ Πάξθσλ πξνυπνζέηεη ηε δηεξεχλεζε θαη θαηαλφεζε ηνπ ηύπος ηαξιδιού πνπ δχλαληαη λα επηιέμνπλ νη
επηζθέπηεο (Αλδξεά θ.ά. 2011). Η κειέηε ηνπ ηχπνπ κεηαθίλεζεο πνπ ρξε66

ζηκνπνηνχλ νη επηζθέπηεο, αιιά θαη ε απφζηαζε πνπ δηαλχεη ν επηζθέπηεο,
γηα λα πξνζεγγίζεη ηελ πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή (Zhang et al. 1999), απνηεινχλ πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ζεκαληηθή βάζε
δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηηο απνθάζεηο γηα ηα κέηξα δηαρείξηζεο, φπσο ε επηινγή δξαζηεξηνηήησλ, ε νξγάλσζε αμηνζέαησλ, ε θαζηέξσζε θνκβηθψλ ζεκείσλ, ε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ ζηέγαζεο θαη ε νξγάλσζε ησλ ζπγθνηλσληψλ (Cole and Daniel 2003, McKercher and Lau 2008).
Η κειέηε ηνπ ηχπνπ ηαμηδηνχ θαη ε κεηαθίλεζε ησλ επηζθεπηψλ κεηαμχ
δηαθφξσλ πξννξηζκψλ ζπληζηά κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία (Xia et al. 2011),
θαζψο ππάξρνπλ πνιινί ηχπνη δξνκνινγίσλ (Holt and Kearsley 1998, Mings
and McHugh 1992, Lue et al. 1993, Oppermann 1995, Lew and McKercher
2002) θαη κεγάιε πνηθηιία δηαδξνκψλ θαη αμηνζέαησλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ
πξέπεη λα δηαιέμνπλ (Lew and McKercher 2002), ελψ ηαπηφρξνλα επεξεάδεηαη θαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά επηζθέπηε θαη επίζθεςεο (Flognfeldt 1992,
Xia et al. 2010). Καηά ηνπο Leung θ.ά. (1997) ην είδνο ηαμηδηνχ πνπ ζα επηιέμνπλ νη επηζθέπηεο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ, πέξα απφ ην ελδηαθέξνλ
ηνπο γηα ηνπο θπζηθνχο πφξνπο, θαη απφ ηελ πνηφηεηα παξνρψλ ζηέγαζεο
θαη ηηο ππνδνκέο.
Η επηινγή κεηαμχ ελφο πξννξηζκνχ ή ζπλδπαζκνχ ελφο θχξηνπ πξννξηζκνχ κε επηζθέςεηο - ζηάζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή θαζνξίδεη θαη ηελ επηινγή ηνπ ηχπνπ κεηαθίλεζεο (WTO 2007). Όπσο ζεκεηψλνπλ νη McKercher
θαη Lew (2004), νη ηχπνη δξνκνινγίσλ εληάζζνληαη ζε ηέζζεξηο γεληθέο ελφηεηεο φπσο: α) εθδξνκή ζε έλα πξννξηζκφ πνπ ελδέρεηαη λα κελ πεξηιακβάλεη άιιεο ζηάζεηο, β) δηέιεπζε ζε έλα κεγάιν ηκήκα κηαο πεξηνρήο - ζπλήζσο θπθιηθνχ ηχπνπ πεξηήγεζε κε ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο θαη δηαλπθηέξεπζε ζε δηάθνξα κέξε, γ) θπθιηθή πεξηήγεζε κε πνιιέο ζηάζεηο θαη δηαλπθηεξεχζεηο, φπνπ εληάζζνληαη εθδξνκέο αλαςπρήο θαη δ) επηινγή ελφο
θνκβηθνχ ζεκείνπ κε εθδξνκέο ζε γεηηνληθέο πεξηνρέο, ζε πνξεία αθηηλσηήο
δηάηαμεο.
Σε γεληθέο γξακκέο, ε πξνζβαζηκφηεηα είλαη ν παξάγνληαο πνπ θαζνξίδεη ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ επηζθεπηψλ γχξσ απφ ηα Εζληθά Πάξθα (Holt and
Kearsley 1998, Coombes et al. 2009). Σρεηηθά κε ηελ επηινγή ηεο πεξηνρήο,
ζχκθσλα κε ηνπο Murphy θαη Keller (1990), παξαηεξνχληαη απμεκέλα πνζνζηά επηζθεςηκφηεηαο ζηα Εζληθά Πάξθα πνπ βξίζθνληαη ζε θνληηλή απφζηαζε απφ πεξηνρέο κε κεγάιν πιεζπζκφ θαη έληνλν αζηηθφ ραξαθηήξα. Τέινο, ζεκαληηθφ θξηηήξην ζηελ επηινγή ησλ επηζθεπηψλ παίδεη ε απφζηαζε
απφ ην κφληκν ηφπν δηακνλήο, θαζψο ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε παξαηεξείηαη
κεησκέλε δήηεζε γηα καθξηλνχο πξννξηζκνχο, φηαλ ν επηζθέπηεο κπνξεί λα
βηψζεη κηα παξφκνηα εκπεηξία ζε πξννξηζκνχο πνπ βξίζθνληαη ζε κηθξφηεξε
απφζηαζε (McKercher and Lew 2003).
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Επίζεο, ηα κέζα κεηαθνξάο θαη ην νδηθφ δίθηπν απνηεινχλ ζηνηρεία
πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ ηαμηδηνχ. Σε Εζληθά Πάξθα πνπ πξνζειθχνπλ κεγάιν αξηζκφ επηζθεπηψλ, φπσο απηφ ηνπ Rocky Mountain ζηηο
ΗΠΑ, ζε πεξηφδνπο πςειήο επηζθεςηκφηεηαο παξαηεξνχληαη θαηλφκελα
θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο θαζψο θαη πηεζηηθέο ζπλζήθεο ζρεηηθά κε ηελ
εχξεζε ρψξνπ ζηάζκεπζεο, αθφκε θαη κε ηελ πξφζβαζε ζηα αμηνζέαηα
(Pettebone et al. 2011). Σε αλάινγεο πεξηπηψζεηο ζπληζηάηαη ε θαζηέξσζε
κηθξψλ ηαθηηθψλ δξνκνινγίσλ κε κέζα καδηθήο κεηαθνξάο, κία ελαιιαθηηθή ιχζε κε ηελ νπνία κεηψλεηαη ν θπθινθνξηαθφο θφξηνο, εληζρχνληαη ηα
κέηξα αζθαιείαο, εκπινπηίδνληαη νη εκπεηξίεο ηνπ επηζθέπηε θαη επηηπγράλεηαη ε απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πφξσλ ηνπ Εζληθνχ Πάξθνπ (National Park Service 1999, Turnbull 2003, Dunning 2005).
Γηα λα επηηχρεη κηα ηέηνηα πξνζπάζεηα, ζα πξέπεη λα δίλεη θίλεηξα ζηνλ
ηαμηδηψηε, φπσο ν κηθξφο ρξφλνο αλακνλήο γηα θάζε δξνκνιφγην, δειαδή
πεξίπνπ 15 - 25 ιεπηά ην πνιχ (Eaton and Holding 1996, Laube and Stout
2000, Lumsdon 2006, Holly et al. 2010), ην ρακειφ θφζηνο ρξήζεο ηεο ππεξεζίαο (Sims et al. 2005, Lumsdon et al. 2006, Shiftan et al. 2006), φπσο ε
άλεζε ηεο ζέζεο ζην κεηαθνξηθφ κέζν (Laube and Stout 2000), νη δηεπθνιχλζεηο ζρεηηθά κε ηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο (White 2007, Youngs et al.
2008), ε έθηαζε ηνπ δξνκνινγίνπ πνπ δχλαηαη λα θαιχςεη ην ιεσθνξείν
(Holly et al. 2010), θαη φπσο αθφκε ε δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο θαη ε δπλαηφηεηα ελεκεξσηηθψλ πξνγξακκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο
(Pettebone et al. 2011).
Αληίζεηα, κε ηε ρξήζε ηνπ απηνθηλήηνπ κέρξη ηελ είζνδν ηνπ Εζληθνχ
Πάξθνπ, απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα λα κελ ππάξρεη δηαζέζηκνο ρψξνο ζηάζκεπζεο θαη ράλεηαη θάζε επθαηξία λα απνιαχζεη ν επηζθέπηεο ηε θχζε θαη
ην ηνπίν ηεο γχξσ πεξηνρήο πεξπαηψληαο (Daigle and Zimmerman 2004). Σε
φ,ηη αθνξά ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπο, ζπλήζσο επηζθέπηεο πνπ θέξνπλ καδί
ηνπο παηδηά ή εμνπιηζκφ πξνηηκνχλ ηε ρξήζε ηνπ απηνθηλήηνπ ηνπο (White
2007, Youngs et al. 2008), θαζψο πξνζθέξεη κεγαιχηεξε άλεζε θαηά ηε κεηαθνξά θαη πξνζθέξεη πξαθηηθά πιενλεθηήκαηα. Η επηινγή ηνπ κέζνπ κεηαθνξάο ζηεξίδεηαη ζηελ ειεπζεξία επηινγήο ζέζεο θαη ζηελ πξφζβαζε ζε
απηή, δειαδή ζηε δπλαηφηεηα λα κπνξεί λα πάεη θάπνηνο φπνπ ζέιεη θαη φηαλ ην ζέιεη.
Οη παποσέρ θαη νη δπαζηηπιόηηηερ ηος ελεύθεπος σπόνος πνπ κπνξεί
λα απνιαχζεη ν επηζθέπηεο ζηα Εζληθά Πάξθα δηακνξθψλνληαη κε βάζε ηε
δήηεζε θαη ηε δπλαηφηεηα ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο λα ηηο εθαξκφζεη. Επίζεο,
ε εγγχηεηα ησλ πεξηνρψλ απηψλ ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα επεξεάδεη ηε δηαδηθαζία επηινγήο πξννξηζκνχ (Arnberg and Hinterberger 2003). Υπάξρνπλ
πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη ζε θνληηλή απφζηαζε απφ αζηηθέο πεξηνρέο, φπσο ε πεξίπησζε ηνπ Εζληθνχ Πάξθνπ Danube Floodplains
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ζηελ Απζηξία, κε κεγάιν αξηζκφ επηζθεπηψλ, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ
νπνίσλ πξνέξρεηαη απφ γεηηνληθά πξνάζηηα θαη ρσξηά, θαη νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ ην πάξθν γηα ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπο, φπσο βφιηα κε ην ζθχιν, ηξέμηκν, βφιηα κε ην πνδήιαην, πεδνπνξία θαη ζπιινγή αλζέσλ (Arnberg and Hinterberger 2003). Σε απηνχ ηνπ είδνπο ηα Εζληθά Πάξθα νη επηζθέπηεο αλήθνπλ θπξίσο ζηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ, ελψ κηθξφο αξηζκφο ηνπξηζηψλ απφ άιια κέξε επηζθέπηεηαη απηέο ηηο
πεξηνρέο απνθιεηζηηθά, γηα λα απνιαχζεη ηε θχζε (Arnberger and
Brandenburg 2001).
Οη παξαδνζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο, φπσο ην πεξπάηεκα, ε νξεηβαζία, ην ςάξεκα ζηα πνηάκηα θαη ηηο ιίκλεο, έρνπλ εκπινπηηζζεί κε λέεο, φπσο ην ζθη, νη πεξηεγήζεηο κε ιεκβνπινία ζε ηερλεηέο θαη θπζηθέο ιίκλεο, δξαζηεξηφηεηεο ζε πισηά πνηάκηα, θαη άιιεο (Ειεπζεξηάδεο 2003).
Όηαλ ε επηινγή ηνπ ηαμηδηνχ θαζνξίδεηαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηαηίζεληαη ζην Εζληθφ Πάξθν - πξννξηζκφ, ηφηε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ απφθαζε
ηνπ ηαμηδηψηε αιιά θαη ζηε κεηέπεηηα ζπκπεξηθνξά ηνπ παίδνπλ νη θαηξηθέο
ζπλζήθεο, φπσο ε ζεξκνθξαζία θαη ε αζηάζεηα ηνπ θαηξνχ (Brandenburg
and Plone 2002).

Εηθφλα 11. Μνλνπάηηα ζην Εζληθφ Πάξθν ηεο Δαδηάο.
Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρεη εθδεισζεί ην ηειεπηαίν δηάζηεκα γηα δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο είλαη ζρεηηθά αλέμνδεο, ιακβάλνπλ ρψξα ζε Εζληθά
Πάξθα πνπ βξίζθνληαη πιεζίνλ ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ησλ επηζθεπηψλ θαη δελ
απαηηνχλ νιφθιεξε ηε κέξα. Τέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο πεξηιακβάλνπλ
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πεδνπνξία, αλαξξίρεζε - νξεηβαζία θαη θαηαζθήλσζε. Σχκθσλα κε ηνπο
Oku θαη Fukamachi (2004), ε επηινγή δξαζηεξηνηήησλ θαη παξνρψλ δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηελ αληίιεςε ησλ επηζθεπηψλ γηα ην πεξηβάιινλ, ηελ
ειηθία θαη ηελ εμνηθείσζε ηνπο κε ην πεξηβάιινλ ηνπ Πάξθνπ έπεηηα απφ
πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο - επηζθέςεηο ζην ίδην Πάξθν. Ελδεηθηηθά, άηνκα λεαξήο ειηθίαο ζπλήζσο ζπλνδεχνληαη απφ θίινπο ή κέιε ηεο νηθνγέλεηαο
ηνπο, ελψ άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο, πνπ είλαη πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλνη
κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, εμαηηίαο πξνεγνχκελσλ εκπεηξηψλ, πξνηηκνχλ πεξηπάηνπο γχξσ απφ ην Πάξθν κε ηε ζπληξνθηά ιηγφηεξσλ αηφκσλ.
Πξνθεηκέλνπ ηα Εζληθά Πάξθα λα εμππεξεηνχλ πέξα απφ ηνπο ζθνπνχο
πξνζηαζίαο θαη ηνπο ζθνπνχο αλαςπρήο πνπ έρνπλ αλάγθε νη επηζθέπηεο,
θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο δηαρείξηζεο, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη θαηεγνξίεο ησλ επηζθεπηψλ, ψζηε λα παξέρνληαη ηα κέζα, γηα λα κπνξνχλ λα
απνιαχζνπλ νη επηζθέπηεο δηάθνξα είδε θαη επθαηξίεο αλαςπρήο κε βάζε ηα
πξνζσπηθά ηνπο ελδηαθέξνληα (U.S. Department of Agriculture Forest
Service 1982).
Οη Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρέο πξνζθέξνπλ έλα επξχ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ, φπσο παξαηήξεζε ηεο άγξηαο δσήο, παξαηήξεζε ησλ πηελψλ, πεξηπάηνπο ζηε θχζε θαη ζηα κνλνπάηηα, πεξπάηεκα, απφιαπζε ηεο θχζεο θαη
ησλ κλεκείσλ ηεο, θσηνγξαθία, θαηαζθήλσζε, νξγαλσκέλε πεδνπνξία, ραιάξσζε, γεχκα ζηε θχζε (Obua and Harding 1996) θαη ζπκκεηνρή ζε ελεκεξσηηθά - εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. Ο επηζθέπηεο κε θξηηήξην ηα πξνζσπηθά ηνπ ελδηαθέξνληα ζα επηιέμεη ηνλ πξννξηζκφ πνπ αληαπνθξίλεηαη
πεξηζζφηεξν ζηνλ επηδησθφκελν ζπλδπαζκφ δξαζηεξηνηήησλ. Σχκθσλα κε
ηνπο Lemelin θαη Μaher (2009), ζην Εζληθφ Πάξθν Torngat Mountain ηνπ
Καλαδά, ε παξαηήξεζε ησλ πνιηθψλ αξθνχδσλ ζπληζηά ην βαζηθφ αμηνζέαην ηνπ Πάξθνπ, ην ζέακα ησλ νπνίσλ απνηειεί θαη ην βαζηθφ θίλεηξν ηεο
επίζθεςεο, πξνζειθχνληαο πιήζνο επηζθεπηψλ.
Λφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηνπο ζέζεο, ζπλήζσο ζηελ πεξηθεξεηαθή δψλε
αζηηθψλ πεξηνρψλ, ηα Εζληθά Πάξθα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνζθέξνπλ
κνλαδηθά ηνπξηζηηθά αμηνζέαηα ζηνπο επηζθέπηεο θαη λα ιεηηνπξγνχλ κε ηε
ζεηξά ηνπο σο κνριφο αλάπηπμεο γηα ηελ νηθνλνκία ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο
(Bushell and Eagles 2007, Reinius and Fredman 2007). Με βάζε δεδνκέλα
ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δηνίθεζεο ηνπ Newfoundland θαη Labrador ηνπ Καλαδά
φπνπ βξίζθεηαη ην Εζληθφ Πάξθν Torngat Mountain, ε αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ζηεξίδεηαη ζην ηνπξηζηηθφ πξντφλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ χπαξμε ηνπ Εζληθνχ Πάξθνπ ηεο πεξηνρήο (Newfoundland
and Labrador 2009).
Η ενημέπυζη ηυν επιζκεπηών γηα ηελ χπαξμε ελφο Εζληθνχ Πάξθνπ
απνηειεί ηνλ πξψην θαη βαζηθφηεξν ιφγν γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο επηζθεςηκφηεηάο ηνπ. Επνκέλσο, ε δηαρείξηζε ελφο Εζληθνχ Πάξθνπ θαιείηαη λα ε70

μαζθαιίζεη αξρηθά ην φηη νη ελδερφκελνη επηζθέπηεο ζα ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ, θαζψο θαη γηα ηηο παξερφκελεο
ππεξεζίεο, ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο, ηηο ππνδνκέο, ηελ πξνζβαζηκφηεηα
θαη ηνπο ζθνπνχο πνπ εμππεξεηεί (Αλδξεά θ.ά. 2011).
Οη πεγέο θαη ηα κέζα ελεκέξσζεο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ απφθαζε ηνπ επηζθέπηε λα επηιέμεη έλα Εζληθφ Πάξθν, θαη απηέο κπνξεί λα είλαη θίινη, γλσζηνί, ηειεφξαζε, ξαδηφθσλν, δηαθεκηζηηθά έληππα, δηαδίθηπν,
έληππνο ηχπνο, βηβιία (Αλδξεά 2008), αθίζεο, ηνπξηζηηθά γξαθεία, ηνπξηζηηθνί νδεγνί θαη μελνδνρεία (Obua and Harding 1996). Ο βαζκφο ελεκέξσζεο ησλ επηζθεπηψλ γηα κηα πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή θαζνξίδεη ηελ επηινγή ηεο επίζθεςεο θαη σο ζπλέπεηα ηελ αλάπηπμε ησλ εηδηθψλ θαη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ πνπ επηθέξνπλ έλαλ πξφζζεην νηθνλνκηθφ πφξν
ζηνπο θαηνίθνπο νη νπνίνη δνπλ γχξσ απφ πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ζηα
πιαίζηα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο (Αλδξεά 2008).
Ο επηζθέπηεο κεηά ηελ πιεξνθφξεζή ηνπ γηα ην Εζληθφ Πάξθν κέζσ
ησλ παξαπάλσ πεγψλ ελεκέξσζεο, ζρεκαηίδεη ηελ πξψηε εληχπσζε γηα ηελ
επηινγή ηνπ. Μεηά ηελ άθημή ηνπ ζην Εζληθφ Πάξθν εκπινπηίδεη ηηο εληππψζεηο ηνπ, παξαηεξψληαο ηηο ππνδνκέο, φπσο ηελ θαζαξηφηεηα, ηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο, ηνπο ρψξνπο ζηέγαζεο - εζηίαζεο θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο,
θαη αθφκε ην ρψξν ππνδνρήο, ην θέληξν ελεκέξσζεο, ηηο ηνπαιέηεο, ηνπο
θάδνπο απνξξηκκάησλ, αλ ππάξρνπλ ράξηεο, πηλαθίδεο, παγθάθηα, θηφζθηα,
παξαηεξεηήξηα, κνλνπάηηα, απφζεκα λεξνχ, ρψξνο μεθνχξαζεο - αλαςπρήο
(Αλδξεά θ.ά. 2011). Οη απφςεηο ησλ επηζθεπηψλ γηα ηηο ππνδνκέο θαζψο θαη
νη πηζαλέο πξνηάζεηο ηνπο γηα βειηίσζε ζπληζηάηαη λα απνηεινχλ πνιχ ζεκαληηθφ θξηηήξην γηα ηηο απνθάζεηο θαη ηηο δξάζεηο ηεο Δηνίθεζεο ηνπ Εζληθνχ Πάξθνπ. Επνκέλσο, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε (Obua
and Harding 1996, Andrea, et al. 2012), δηφηη ε ηθαλνπνίεζε ησλ επηζθεπηψλ
απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο ζθνπνχο ηεο δηαρείξηζεο ζην πιαίζην ηεο
αεηθφξνπ αλάπηπμεο.
Έλαο παξάγνληαο πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ζηα ζηάδηα ειέγρνπ ησλ ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο επηζθέπηεο είλαη ε αζθάλεια (Αλδξεά θ.ά. 2011). Η αίζζεζε αζθάιεηαο δεκηνπξγεί ζηνλ
επηζθέπηε έλα αίζζεκα νηθεηφηεηαο θαη ειεπζεξίαο ζην ρψξν φπνπ κπνξεί
αλελφριεηνο λα απνιαχζεη ηελ επαθή ηνπ κε ηε θχζε. Επίζεο, απνηειεί θαη
έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα ν νπνίνο κπνξεί λα επζχλεηαη γηα ηελ επαλάιεςε ηεο επίζθεςεο. Η αζθάιεηα κπνξεί λα εμαζθαιίδεηαη απφ ηελ παξνπζία θχιαθα ζηηο εγθαηαζηάζεηο (Obua and Harding 1996), εηδηθνχ μελαγνχ θαηά ηελ πεξηήγεζε θαη ην πεξπάηεκα ζηα κνλνπάηηα, απφ ηελ χπαξμε
πξνεηδνπνηεηηθψλ πηλαθίδσλ γηα δηάθνξνπο θηλδχλνπο, απφ ηελ αζθάιεηα
θαηαζθεπήο ησλ θηεξίσλ θαη ησλ ππνδνκψλ ζε πεξηπηψζεηο θπζηθψλ θαηα-
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ζηξνθψλ, φπσο ππξθαγηέο, ζεηζκνί, πιεκκχξεο, θαζψο θαη θαηά ηε δηέιεπζε
θαη ζηάζκεπζε ησλ νρεκάησλ (Beunen et al. 2007).
Σπλεπψο, νη πεγέο ελεκέξσζεο, νη πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη νη ππνδνκέο απνηεινχλ βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ αξηζκφ θαη ην
είδνο ησλ επηζθεπηψλ ζηα Εζληθά Πάξθα θαη ε αμηνιφγεζή ηνπο είλαη ζεκαληηθή θαηά ην ζρεδηαζκφ ζηξαηεγηθψλ ζρεδίσλ γηα κηα απνηειεζκαηηθή
δηαρείξηζε (Andrea et al. 2012). Η βηψζηκε αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηηο
πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλέρηζήο ηνπο, θαη επνκέλσο, ε κειέηε ησλ παξαγφλησλ πνπ θαζνξίδνπλ ην είδνο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ επηζθεπηψλ ζα πξέπεη λα επαλαιακβάλεηαη ηαθηηθά,
εμαζθαιίδνληαο έηζη έλα είδνο ζπκκεηνρήο ησλ επηζθεπηψλ ζηηο απνθάζεηο
ηεο Δηνίθεζεο γηα ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ (Αλδξεά θ.ά. 2011).
Διεπεύνηζη ηυν σαπακηηπιζηικών ηυν επιζκεπηών
Οη ππεχζπλνη γηα ηε δηαρείξηζε Εζληθψλ Πάξθσλ κνηξάδνληαη κηα θνηλή επζχλε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θχζεο θαη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο
θαη ηαπηφρξνλα ηε δηάζεζε ησλ Εζληθψλ Πάξθσλ πξνο αλαςπρή θαη αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ (Cessford and Muhar 2003). Σχκθσλα κε ηνπο
Cessford θαη Thomson (2002), νη βαζηθνί ζηφρνη ηεο πξνζηαζίαο πξέπεη λα
βξίζθνληαη ζε ηζνξξνπία κε ηνπο δεπηεξεχνληεο, φπσο είλαη ε αλαςπρή θαη
νη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη. Πξνθεηκέλνπ νη δηαρεηξηζηηθέο πξαθηηθέο λα θαιχπηνπλ απηφ ην κεγάιν εχξνο αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ, απαηηείηαη ν ζπλερήο
έιεγρνο ηεο δηαδηθαζίαο ζε ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα. Απηά πεξηιακβάλνπλ ηνλ
ιεηηνπξγηθφ έιεγρν ησλ κέηξσλ, ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ θνλδπιίσλ
πνπ πξνβιέπνληαη, ηελ θαηάζηαζε ησλ θπζηθψλ αμηνζέαησλ θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ηνλ αξηζκφ ησλ επηζθεπηψλ, ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηελ επηξξνή ηνπ ηνπξηζκνχ ζην θπζηθφ θαη
θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, θαζψο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ηνπξηζηψλ απφ ηελ
επίζθεςε ζην Εζληθφ Πάξθν θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή (Cessford and Muhar
2003).
Η βηψζηκε αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλέρηζήο ηνπο, θαη επνκέλσο, ε
κειέηε ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ην είδνο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ επηζθεπηψλ ζα πξέπεη λα επαλαιακβάλεηαη ηαθηηθά (Αλδξεά θ.ά. 2011). Να
ππνινγίδεηαη θαη ε θέξνπζα ηθαλφηεηα ηνπ ηνπξηζκνχ ζηηο πεξηνρέο απηέο,
ην νξηαθφ, δειαδή, ζεκείν φπνπ επηπιένλ επηζθέπηεο ζα κπνξνχζαλ λα επηβαξχλνπλ ην πεξηβάιινλ ή λα κεηψζνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ππφινηπσλ επηζθεπηψλ. Σχκθσλα κε ηνλ Doswell (2002), ε θέξνπζα ηθαλφηεηα ηνπ ηνπξηζκνχ κπνξεί λα απμεζεί κέζα απφ ηνλ πξνζεθηηθφ ζρεδηαζκφ - πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε. Επίζεο, ε ιεηηνπξγία ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ σο ρψξσλ αλαςπρήο πξνυπνζέηεη ηελ ειαρηζην72

πνίεζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζην ρψξν, αθνχ πξψηα αμηνινγεζνχλ απφ ηνπο επηζθέπηεο (Καξαληθφια θαη Τακπάθεο 2006).
Η θαηαλφεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ επηζθεπηψλ ζε Εζληθά Πάξθα
απνηειεί κηα εμαηξεηηθά ζεκαληηθή δηαδηθαζία γηα ηε δεκηνπξγία, ηελ αλάπηπμε θαη ηε ζπλέρηζε ηνπ βηψζηκνπ ηνπξηζκνχ. Η εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ην είδνο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ επηζθεπηψλ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο κηα βάζε πιεξνθνξηψλ πνπ ζα παξέρεη
γλψζεηο θαη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνζδνθίεο
ηνπο. Τα δεδνκέλα απηά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε Εζληθψλ Πάξθσλ, ηε βειηίσζε ησλ παξνρψλ θαη ππνδνκψλ θαη γηα
ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν ηξφπν δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο (Αλδξεά θ.ά.
2012γ).
Σχκθσλα κε ηνλ Rolston (2002) ην θπζηθφ θάιινο κηαο πεξηνρήο ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηε δεκηνπξγία ελφο ζπλαηζζεκαηηθνχ θαζήθνληνο ζηελ
ςπρνινγία ηνπ επηζθέπηε, γηα λα πξνζηαηεπζεί ε πεξηνρή θαη λα ζπλερίζεη
λα ππάξρεη. Σπλεπψο, ε ζηάζε ησλ επηζθεπηψλ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην
ζρεδηαζκφ ηεο δηαρείξηζεο γηα ηελ αλάδεημε θαη πξνζηαζία ησλ Εζληθψλ
Πάξθσλ.
Ωζηφζν, γηα λα ππάξμνπλ ζηξαηεγηθά ζρέδηα αλάπηπμεο θαη λα κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ, ζα πξέπεη λα βαζίδνληαη αξρηθά ζηελ έξεπλα θαη ζηε
ζπλέρεηα ζηε ζπζηεκαηηθή κειέηε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ επηζθεπηψλ
(Watson et al. 2000). Η επίηεπμε ελφο ηέηνηνπ ζηφρνπ απαηηεί ηε ζπιινγή
πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηνπο επηζθέπηεο, φπσο νη αλάγθεο, νη πξνηηκήζεηο
ηνπο, θαζψο θαη ε θαηαλνκή ηνπο ζην ρψξν θαη ην ρξφλν ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή (Eagles 2002, Hendee and Dawson 2002).
Εηδηθφηεξα, φηαλ εμεηάδνληαη νη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, νη νπνίεο κάιηζηα βξίζθνληαη ζε θνληηλή γεσγξαθηθή απφζηαζε, θαη νη πξννπηηθέο αλάπηπμεο πνπ κπνξεί λα
πξνθχςνπλ απφ απηή ηελ αιιειεπίδξαζε, θξίλεηαη αλαγθαίν λα εμεηάδνληαη
ηα θξηηήξηα κε βάζε ηα νπνία επηιέγνπλ νη επηζθέπηεο ηνλ ηνπξηζηηθφ ηνπο
πξννξηζκφ, ηελ θαηαλνκή ηνπο ζην ρψξν θαη ην ρξφλν, ηνπο παξάγνληεο πνπ
επεξεάδνπλ ηηο επηινγέο ηνπο (Cole and Daniel 2003), ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο
απφ ηελ επίζθεςε πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ θαη ηελ αμηνιφγεζή ηνπο ζρεηηθά
κε ηηο εκπεηξίεο πνπ απνθφκηζαλ (ηνπίν, ππνδνκέο, παξερφκελεο ππεξεζίεο)
(Αλδξεά θ.ά. 2012δ, Αλδξεά θ.ά. 2013, Andrea et al. 2013b). Επίζεο, εμεηάδνληαο ηελ πξφζεζε ηνπο λα επηζθεθζνχλ γεηηνληθά Εζληθά Πάξθα ή άιιεο
πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο θαη ζπγθξίλνληαο ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο, δίδεηαη
ε δπλαηφηεηα λα δηεξεπλεζεί ε ζρέζε αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ πξννξηζκψλ
πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγνχλ σο δίθηπν, θαζψο θαη νη πξννπηηθέο γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ (Αλδξεά θ.ά. 2012γ).
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Μέρξη ηα ηειεπηαία ρξφληα θίλεηξν γηα ηελ εγθαηάζηαζε νξγαλσκέλνπ
πιαηζίνπ κεραληζκψλ κε ζηφρν κεηξήζεηο θαη έιεγρν ζηα Εζληθά Πάξθα
απνηεινχζε ην επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ γηα ηε δεκηνπξγία θαηαιφγσλ απνγξαθήο κε βάζε ηελ παξαηήξεζε, αθελφο ησλ εηδψλ ρισξίδαο θαη παλίδαο
θη αθεηέξνπ ησλ νηθνζπζηεκάησλ, ελψ ν έιεγρνο ησλ επηζθεπηψλ είρε κηθξφηεξε απήρεζε ζε εξεπλεηηθφ πεδίν. Γηα απηφλ ην ιφγν νη εηδηθνί ζε ζέκαηα ελέγσος και μέηπηζηρ επιζκεπηών είλαη αθφκε εμαηξεηηθά ιίγνη ζηνλ
αξηζκφ ηνπο. Σε αξθεηέο ρψξεο, σο κέηξν αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο
απηνχ πξνσζείηαη ε ζπλεξγαζία ηνπο κε Φνξείο Δηαρείξηζεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, ελψ ρξεζηκνπνηνχληαη δεπηεξνγελή ζηνηρεία απφ δηάθνξεο
έξεπλεο σο εξγαιεία δηαρείξηζεο (Arnberger and Brandenburg 2001).
Ωζηφζν, ε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηνπο επηζθέπηεο, θαζψο θαη ε ζχγθξηζε θαη ηαμηλφκεζε ησλ δεδνκέλσλ, ζπληζηνχλ ηδηαηηέξσο
ζεκαληηθά βήκαηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο
ησλ Εζληθψλ Πάξθσλ. Εηδηθφηεξα, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο βαζηθφ
πιαίζην, πάλσ ζην νπνίν ζα βαζίδεηαη ν ζρεδηαζκφο γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο,
ζα θαζνξίδνληαη λέα θξηηήξηα ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ επηζθεπηψλ,
ελψ, εμάιινπ, ζα νξγαλψλεηαη απνηειεζκαηηθά ν πξνυπνινγηζκφο γηα ηα
ιεηηνπξγηθά έμνδα ησλ Πάξθσλ. Επηπιένλ, ράξε ζηηο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ζα αμηνινγνχληαη νη επηδξάζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ θαη νη πξννπηηθέο γηα λέεο πνιηηηθέο αλάπηπμεο γχξσ απφ ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο
(Hornback and Eagles 1998, Wardell and Moore 2004).
Επίζεο, ζα πξέπεη λα πξνσζείηαη ε δηαδηθαζία γηα ζπιινγή, ζχγθξηζε
θαη ηαμηλφκεζε ησλ δεδνκέλσλ ειέγρνπ θαη κέηξεζεο ησλ επηζθεπηψλ, ψζηε λα δεκηνπξγνχληαη επθαηξίεο γηα ζχλζεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ θαη παξαδεηγκάησλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο
ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηνπο ππεχζπλνπο δηαρείξηζεο ησλ Εζληθψλ Πάξθσλ, ζηα πιαίζηα ελφο απνηειεζκαηηθφηεξνπ ζρεδηαζκνχ (Αλδξεά θ.ά. 2013).
Η δεκηνπξγία κηαο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ ζα παξέρεη αθξηβείο θαη αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ θαη ην είδνο ησλ επηζθεπηψλ ζηα
Εζληθά Πάξθα απνηειεί έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηηο ζηξαηεγηθέο θαη
ιεηηνπξγηθέο επεκβάζεηο ζηε δηαρείξηζε απηψλ ησλ λεπξαιγηθψλ ρψξσλ.
Σηφρνο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηαπηφρξνλα ε ηθαλνπνίεζε ησλ επηζθεπηψλ (Manning 2008). Επίζεο, κέζα απφ
ηνλ έιεγρν ησλ επηζθεπηψλ αμηνινγνχληαη θαη νη επηδξάζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ
ζηελ πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. Τέηνηνπ είδνπο κεηξήζεηο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηηο κεηξήζεηο ζρεηηθά κε
ηελ έληαζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο, κεηξήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε δηαηάξαμε
ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ή αθφκε θαη ηνλ ππνινγηζκφ ηεο νηθνλνκηθήο
επίδξαζεο ηνπ ηνπξηζκνχ (Eagles and McCool 2002).
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Υπάξρνπλ Εζληθά Πάξθα πνπ θηινμελνχλ εηεζίσο κέρξη θαη 3,5 εθαηνκκχξηα επηζθέπηεο (National Park Service 2008), κε ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηελ πεξίπησζε ηνπ Εζληθνχ Πάξθνπ Yosemite ζηελ Καιηθφξληα
ησλ Η.Π.Α., φπνπ ν έιεγρνο κέηξεζεο ησλ επηζθεπηψλ απνηειεί δσηηθήο
ζεκαζίαο δηαδηθαζία ηφζν γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ
νηθνζπζηήκαηνο φζν θαη γηα ηελ εμππεξέηεζε αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ, κε
άκεζε επηδίσμε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ επηζθεπηψλ (Petterbone et al. 2010).
Οη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ην ζρεδηαζκφ, ηνλ
θαζνξηζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηηο ππνδνκέο θαη ηηο
παξερφκελεο ππεξεζίεο, ζπζρεηηζκνχο κε ηα επίπεδα ρξήζεο ππνδνκψλ θαη
ππεξεζηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο θνηλσληθέο θαη θπζηθέο επηδξάζεηο, θαζψο
θαη κέηξα γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ επηζθεπηψλ
(Loomis 2000). Ο εληνπηζκφο ζεκείσλ ζπλσζηηζκνχ κέζα ζην Πάξθν θαη ε
δηαπίζησζε ησλ επηδξάζεψλ ηνπο απνηεινχλ, επίζεο, κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο.
Οπζηαζηηθά, εμεηάδεηαη ε πξννπηηθή γηα λέεο παξνρέο θαη ππνδνκέο, λέεο
ζηξαηεγηθέο γηα ηε βειηίσζε ησλ πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ θαη κνλνπαηηψλ
(Lynch et al. 2002) θαη γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη γηα ηε
βειηίσζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ησλ κέζσλ κεηαθνξάο (Cole and Daniel
2003).
Σηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ζρεηηθά κε ηηο παξεκβάζεηο γηα ηελ
πξνζηαζία θαη ηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ αιιά θαη γηα ηηο επηδξάζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ ζε απηνχο, είλαη ζεκαληηθφ λα νξγαλψλεηαη απνηειεζκαηηθά ε θαηαλνκή ηνπ ππεχζπλνπ πξνζσπηθνχ (Petterbone et al. 2010).
Επίζεο, ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε αλαγλψξηζε ηεο ζεκαζίαο ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ ζε θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ επίπεδν (Cessford
and Muhar 2003).
Ελδερνκέλσο ηα δεδνκέλα ηεο θαηακέηξεζεο επηζθεπηψλ λα ζπλεηζθέξνπλ θαηά έλα κέξνο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαρείξηζεο (Watson et
al. 2000, AALC 1994) θαη ζηελ αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ. Ταπηφρξνλα,
φκσο, πξφθεηηαη γηα ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηνπο επηζθέπηεο θαη ηηο δηαρεηξηζηηθέο πξαθηηθέο πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηνπ
θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Η αμηνπηζηία θαη ε ζσζηή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ζπλδένληαη κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα δηαδηθαζηψλ, φπσο ν ζρεδηαζκφο γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ επηζθεπηψλ, ε αμηνιφγεζε γηα ηηο επηδξάζεηο
ηεο επηζθεςηκφηεηαο, φπσο επίζεο ε θέξνπζα ηθαλφηεηα κηαο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο θαη ζε επξχηεξε θιίκαθα, ε δηαρείξηζε θπζηθψλ πφξσλ θαη
νη πνιηηηθέο αλάπηπμεο ηνπ βηψζηκνπ ηνπξηζκνχ (Cessford and Muhar
2003).
Η ζςλλογή ηυν δεδομένυν ελέγσος και μέηπηζηρ επιζκεπηών ζπληζηά κηα πεξίπινθε δηαδηθαζία, θαζψο ηα Εζληθά Πάξθα κπνξεί λα είλαη απνκνλσκέλεο πεξηνρέο κε πεξηνξηζκέλν νδηθφ δίθηπν, πνιιά ζεκεία πξφ75

ζβαζεο (εηζφδνπ - εμφδνπ) θαη κε πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο πξφζζεηεο επηβάξπλζεο ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ γηα ηηο αλάγθεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ (Cessford and Muhar 2003). Επηπιένλ,
θαηά ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα εμαηηίαο ησλ
ειιείςεσλ ζε πξνζσπηθφ, ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα απαζρνιεζεί θπξίσο ζε
έξεπλεο πεδίνπ. Επίζεο, ζηα Εζληθά Πάξθα πνπ βξίζθνληαη θνληά ζε κεγάια
αζηηθά θέληξα παξαηεξείηαη έληνλε επηζθεςηκφηεηα θαη απφ ηνλ ηνπηθφ
πιεζπζκφ. Σπλεπψο, ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο πξνθχπηεη ε δπζθνιία δηαρσξηζκνχ ησλ γεγελψλ θαηνίθσλ απφ ηνπο επηζθέπηεο (Αλδξεά θ.ά. 2013).
Οη ππεχζπλνη δηαρείξηζεο Εζληθψλ Πάξθσλ εθαξκφδνπλ δηάθνξεο ηερληθέο θαη κεζφδνπο δεηγκαηνιεςίαο γηα ηε κέηξεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ επηζθεπηψλ, ελψ ζπρλά ρξεζηκνπνηνχλ θαη ζπλδπαζκνχο κεζφδσλ, αλάινγα
κε ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο πνπ εμεηάδνπλ θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ
θάζε Πάξθνπ. Σε γεληθέο γξακκέο ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο ηχπνπο, φπσο ε
άκεζε παξαηήξεζε, ε θαηακέηξεζε επί ηφπνπ, νη εγγξαθέο / θαηαρσξήζεηο
επίζθεςεο θαη νη επαγσγηθέο θαηακεηξήζεηο (Cessford and Muhar 2003).
Η άκεζε παξαηήξεζε απαηηεί ζρεηηθά πςειφ θφζηνο δηεμαγσγήο, πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε πξνζσπηθνχ κε ηελ ηδηφηεηα ησλ παξαηεξεηψλ ζε ζπγθεθξηκέλα αμηνζέαηα (Murphy 1992, Keul and Κühberger 1997) θαη δηαθξίλεηαη ζηηο κεζφδνπο παξαηεξεηψλ πεδίνπ, ζηε βηληενζθφπεζε θαη ζηελ
απηφκαηε αλίρλεπζε απφ απνκαθξπζκέλα ζεκεία. Οη παξαηεξήζεηο πεδίνπ
πεξηιακβάλνπλ ηελ επί ηφπνπ θαηαγξαθή ησλ επηζθεπηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ πεξηπιαλήζεηο κέζα ζην Πάξθν απφ πξνζσπηθφ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία κέζσ κέηξεζεο ή θαηαγξαθήο ηνπο κε εγγξαθή ζε θάπνην ςεθηαθφ αξρείν. Η κέζνδνο θαηακέηξεζεο, κε βηληενζθφπεζε ή θσηνγξάθεζε, πξαγκαηνπνηείηαη, επίζεο, κε ηελ ηνπνζέηεζε πξνζσπηθνχ ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία θαηά ηελ επηζηξνθή ησλ επηζθεπηψλ απφ
θάπνηα πεξηήγεζε ή θαηά ηε κεηάβαζή ηνπο ζηε βάζε αθεηεξίαο (Hornback
and Eagles 1998, Watson et al. 2000). Επίζεο, ε απηφκαηε αλίρλεπζε απφ
απνκαθξπζκέλα ζεκεία πξαγκαηνπνηείηαη ζπλήζσο απφ αεξνθσηνγξαθίεο
κέζσ αεξνπιάλσλ ή δνξπθφξσλ (Cessford and Muhar 2003).
Η θαηακέηξεζε επί ηφπνπ πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ηνπ αλαγθαίνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ πνπ ζα
κπνξεί λα απνθσδηθνπνηήζεη ηα δεδνκέλα θαη είλαη ε ζρεηηθά πην αλέμνδε
απφ ηηο κεζφδνπο άκεζεο παξαηήξεζεο. Πεξηιακβάλεη ηηο εμήο κεζφδνπο:
κεραληθή, πίεζεο, ζεηζκηθή θαη θξαδαζκψλ / ηαιάλησζεο, ελεξγή νπηηθή,
παζεηηθή νπηηθή, καγλεηηθήο απηφκαηεο αλίρλεπζεο θαη απηφκαηεο αλίρλεπζεο κε κηθξνθχκαηα (Cope et al. 2000). Η επί ηφπνπ θαηακέηξεζε γίλεηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε κηθξνζθνπηθψλ ζπζθεπψλ άιινηε ζε εκθαλή ζεκεία,
φπνπ θαη ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ θαηλφκελα βαλδαιηζκνχ, θαη άιινηε κε
ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζε ζεκεία πνπ δελ είλαη επδηάθξηηα. Η κέζνδνο ηεο πί76

εζεο απνηειεί ελδεηθηηθφ παξάδεηγκα κε ηελ νπνία νη ζπζθεπέο πνπ δίλνπλ
ην εξέζηζκα ηνπνζεηνχληαη θάησ απφ ην έδαθνο θαη ελεξγνπνηνχληαη κε ηελ
άζθεζε πίεζεο.
Κχξηα κεηνλεθηήκαηα ησλ πεξηζζνηέξσλ κεζφδσλ απηνχ ηνπ ηχπνπ είλαη φηη κπνξεί λα θαηακεηξνχλ ην πξνζσπηθφ ηνπ Πάξθνπ αιιά θαη είδε ηεο
παλίδαο (ελεξγνπνίεζε αηζζεηήξσλ κε ην πέξαζκα). Επίζεο, νη θπζηθέο
θζνξέο θαη αιινηψζεηο πνπ πθίζηαληαη κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηελ αθξίβεηα
ηεο θαηακέηξεζεο, ελψ θαη ζηελ πεξίπησζε θάπνησλ κεζφδσλ, φπσο απηέο
ηεο καγλεηηθήο απηφκαηεο αλίρλεπζεο θαη απηφκαηεο αλίρλεπζεο κε κηθξνθχκαηα (εληνπίδνπλ νρήκαηα θαη αληρλεχνπλ ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ αληίζηνηρα), ηα φξγαλα θαηακέηξεζεο είλαη εμαηξεηηθά επαίζζεηα. Τα ηειεπηαία ρξφληα γίλνληαη πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ βηληενζθφπεζεο, ςεθηνπνίεζεο εηθφλσλ θαη ζπζηεκάησλ κεηάδνζεο, γηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα θαη κεγαιχηεξε αθξίβεηα ζηηο κεηξήζεηο, θαζψο
επίζεο θαη γηα έιεγρν ησλ επηζθεπηψλ (Kammler and Schernewski 2004,
Guillen et al. 2008).
Η κέζνδνο ηεο εγγξαθήο / θαηαρψξεζεο επίζθεςεο βαζίδεηαη ζηελ θαηακέηξεζε ηεο έθδνζεο έγγξαθσλ αδεηψλ πξφζβαζεο ησλ επηζθεπηψλ ζε
ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ζην Πάξθν (πνπ πξναπαηηείηαη, πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ
πξφζβαζε ζε απηά) ή ζηα αξρεία πνπ θξαηνχλ νη ππεχζπλνη ησλ Πάξθσλ σο
έλα είδνο κεηξψνπ / πξσηνθφιινπ γηα ηνπο επηζθέπηεο. Η κέζνδνο απηή
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ θαηακέηξεζε ησλ επηζθεπηψλ θαη απνδεηθηηθά ηηκνιφγηα εμφδσλ ηνπ θαζελφο απφ απηνχο, φπσο γηα παξάδεηγκα αληίηηκν εηζφδνπ (αλ πξνβιέπεηαη), αληίηηκν ζπκκεηνρήο ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ
νξγαλψλνληαη απφ ην Φνξέα Δηαρείξηζεο (εθδξνκέο, πεξηεγήζεηο θαηά κήθνο ιηκλψλ ή πνηακψλ) ή θαη απνδεηθηηθά εμφδσλ ησλ επηζθεπηψλ πνπ
πξνέξρνληαη απφ ηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Επίζεο, ηα
κεηξψα επηζθέςεσλ κπνξεί λα πξνέξρνληαη θαη απφ θαηαγξαθέο εζεινληψλ
ζηα βηβιία εληππψζεσλ επηζθεπηψλ (Watson et al. 2000).
Τέινο, νη επαγσγηθέο κέζνδνη θαηακέηξεζεο επηζθεπηψλ ρξεζηκνπνηνχλ θαηακεηξήζεηο άιισλ δεδνκέλσλ θαηά ηηο νπνίεο νπζηαζηηθά γίλνληαη
πξνζεγγίζεηο ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ηνλ επηζθεπηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε δηάθνξα αμηνζέαηα. Οη κέζνδνη πεξηιακβάλνπλ ηηο ελδεηθηηθέο θαηακεηξήζεηο
θαη ηηο πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζπκπιεξσκαηηθφ κέζν γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο εγθπξφηεηαο θαη αθξίβεηαο ησλ ππφινηπσλ κεζφδσλ θαηακέηξεζεο (Cessford and Muhar 2003).
Σηηο ελδεηθηηθέο θαηακεηξήζεηο κπνξεί λα γίλεηαη θαηακέηξεζε ζηνηρείσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ χπαξμε επηζθεπηψλ, φπσο παξαδείγκαηνο ράξηλ απνξξίκκαηα, ππνβάζκηζε ηνπ εδάθνπο θαη ηεο βιάζηεζεο, θαηακεηξήζεηο ησλ νρεκάησλ ζηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο (Cessford and Muhar 2003).
Σε πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ζηφρνο είλαη ν έιεγρνο ηεο ελδνθηλεηηθφηεηαο
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θαη ηεο επηινγήο ζπγθεθξηκέλεο πνξείαο κέζα ζε Εζληθά Πάξθα, ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ηερλνινγίεο GPS- global positioning systems (Orellana et al.
2011, Wolf et al. 2012). Πνιιέο θνξέο δηεμάγνληαη έξεπλεο «ρακειήο - πςειήο» επηζθεςηκφηεηαο ζε ζπγθεθξηκέλα αμηνζέαηα θαη θπζηθνχο νηθνηφπνπο, πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηνχλ ηφζν ε θέξνπζα ηθαλφηεηα φζν θαη νη
επηδξάζεηο ηνπ ζπλσζηηζκνχ πνπ δέρνληαη (Wolf et al. 2012).
Δςναηόηηηερ εθαπμογήρ ηυν μεθόδυν ελέγσος και μέηπηζηρ ηυν επιζκεπηών
Τα Εζληθά Πάξθα πξνζθέξνπλ πιήζνο δξαζηεξηνηήησλ γηα απφιαπζε
ηεο θχζεο θαη πνιιέο επθαηξίεο γηα αλαςπρή, ελψ παξάιιεια θαίλεηαη λα
γίλνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν δεκνθηιείο ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί. Σχκθσλα κε ηνπο Obua θαη Harding (1996), ε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηνπο επηζθέπηεο θαη ηα αμηνζέαηα πνπ ηνπο πξνζειθχνπλ παίδεη νπζηαζηηθφ ξφιν
ζηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ρψξσλ αλαςπρήο. Γηα ηελ αλάπηπμε πνιηηηθψλ απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο είλαη αλαγθαίν
λα παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο επηζθέπηεο.
Οη Φνξείο Δηαρείξηζεο ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξνπο ζπλδπαζκνχο έιεγρνπ κέηξεζεο επηζθεπηψλ, αλάινγα κε ην είδνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη
αλαγθαίν λα ζπιιέμνπλ, ηα κνληέια ρξήζεο ησλ επηζθεπηψλ, ηα ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ αμηνζέαησλ, ηηο ιεηηνπξγηθέο δπλαηφηεηεο θαη ηνπο πφξνπο πνπ είλαη ζηε δηάζεζή ηνπο, θαζψο θαη ηηο δπλαηφηεηεο απφ πιεπξάο
πξνζσπηθνχ (Cessford and Muhar 2003). Όιεο νη κέζνδνη παξνπζηάδνπλ
πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα, γηα απηφ θαη ε ηειηθή επηινγή ηεο κεζφδνπ θαη ησλ ηερληθψλ πνπ ζα εθαξκνζηνχλ γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε κέηξεζε
ησλ επηζθεπηψλ ζα πξέπεη λα δεζκεχεηαη κεηαμχ ηεο επηζπκεηήο αθξίβεηαο
ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ πξαθηηθψλ δπλαηνηήησλ κέηξεζεο. Τν γεγνλφο
απηφ πξνυπνζέηεη ηε δηαζαθήληζε κεηαμχ ησλ δηαρεηξηζηηθψλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ ζρεηηθά κε ηηο κεηξήζεηο ησλ επηζθεπηψλ (Wolf et al. 2012).
Επίζεο, νη δηαθνξεηηθέο δπλαηφηεηεο θάιπςεο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κεζφδσλ θαζηζηνχλ αλαγθαίν λα γίλεηαη ζπλδπαζκφο ηνπο, θαηά
ηξφπν ηέηνην ψζηε λα εμππεξεηνχληαη νη δηαρεηξηζηηθνί ζηφρνη. Σχκθσλα κε
ηνπο Cessford θαη Muhar (2003), ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλνη παξάγνληεο πνπ
θαζνξίδνπλ ηελ επηινγή απηνχ ηνπ ζπλδπαζκνχ, φπσο ιφγνπ ράξε ηα κνληέια ρξήζεο επηζθεπηψλ θαη ε δηαλνκή ηνπο ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν, ην
θπζηθφ ππφβαζξν, νη απαηηήζεηο βαζκνλφκεζεο - ηαμηλφκεζεο ησλ δεδνκέλσλ, θαζψο αθφκε θαη ε δηαζεζηκφηεηα θαη ε νξγάλσζε ησλ δηαζέζηκσλ
πφξσλ.
Τα κνληέια ρξήζεο επηζθεπηψλ θαη ε δηαλνκή ηνπο ζην ρψξν θαη ζην
ρξφλν ζρεηίδνληαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ επηζθεπηψλ, ηηο δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο
νπνίεο αζρνινχληαη, φηαλ πξφθεηηαη γηα γθξνππ ζρεηίδνληαη, επίζεο, κε ηνλ
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αξηζκφ ηνπο, θαζψο θαη κε ηηο πεξηνρέο πνπ επηζθέπηνληαη, αιιά θαη κε ηηο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνπλ ζε απηέο. Επνκέλσο, είλαη ζεκαληηθφ λα
πξνζδηνξίδνληαη απνηειεζκαηηθά ηα ζεκεία φπνπ ζα δηεμαρζνχλ νη κεηξήζεηο, φπσο θεληξηθνί δξφκνη, ζέζεηο ζηάζκεπζεο, ζεκεία εηζφδνπ - εμφδνπ.
Επίζεο, ηα Κέληξα Ελεκέξσζεο θαη νη μελψλεο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ
ζεκαληηθά ζεκεία γηα ηε κέηξεζε ησλ επηζθεπηψλ (Αλδξεά θ.ά. 2013).
Σχκθσλα κε ηνπο Cessford θαη Muhar (2003), ππάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο νη επηζθέπηεο επηιέγνπλ λα επηζθεθζνχλ πην απνκνλσκέλα κέξε κέζα ζην Πάξθν, φπνπ είλαη πξαθηηθά δχζθνιν κέζσ ησλ κεζφδσλ κέηξεζεο λα θαηαγξαθνχλ νη δηαθνξεηηθνί ηχπνη επηζθεπηψλ (πεξηπαηεηέο ή πνδειάηεο). Τν θαηλφκελν αληηκεησπίδεηαη κε πεξηνδηθέο παξαηεξήζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα κέζσ ηνπ ζπλδπαζκνχ ηνπο κε ηηο ππφινηπεο
κεζφδνπο, πξνθεηκέλνπ λα εμαρζεί θάπνην αζθαιέο ζπκπέξαζκα. Επίζεο,
ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο ειέγρνπ θαη κέηξεζεο επηζθεπηψλ
θαηά κήθνο κεγάισλ εθηάζεσλ κέζα ζηα φξηα Εζληθψλ Πάξθσλ άιια θαη
δηα κέζνπ ελφο δηθηχνπ Εζληθψλ Πάξθσλ ή πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ. Οη
πεξηνρέο κε βάζε ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα νξγαλψλεηαη ε δηαδηθαζία ειέγρνπ
θαη κέηξεζεο ησλ επηζθεπηψλ είλαη αλαγθαίν λα επηιέγνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα σο ζέζεηο ηδηαίηεξνπ δηαρεηξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο, είηε σο ζέζεηο
πνπ ζεσξνχληαη αληηπξνζσπεπηηθέο (AALC 1995).
Επίζεο, ε ρξνληθή πεξίνδνο πνπ ζα επηιερζεί γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ είλαη ζεκαληηθή, φπσο εμάιινπ θαη ε δηάξθεηά ηεο, θαη ζα πξέπεη λα
είλαη θαηά ην κέγηζην δπλαηφλ αληηπξνζσπεπηηθή σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηνπ
Πάξθνπ καθξνπξφζεζκα. Επηπιένλ, θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο δηαδηθαζίαο ζα
πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε ην θπζηθφ ππφβαζξν, θαζψο ε ηνπνζέηεζε ζπζθεπψλ κέηξεζεο ζε θάπνηα ζηαζεξά ζεκεία επεξεάδεηαη απφ ηηο
θαηξηθέο ζπλζήθεο. Η πγξαζία θαίλεηαη λα απνηειεί έλαλ ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηε δηάβξσζε ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηελ θαηαζηξνθή ησλ
ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ ησλ ζπζθεπψλ κέηξεζεο, επεηδή ζε ζπλδπαζκφ
κε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο πξνθαιεί ζνβαξέο δεκηέο ζηελ εζσηεξηθή δνκή
ησλ νξγάλσλ. Επίζεο, νη ρακειέο ζεξκνθξαζίεο πξνθαινχλ κείσζε ζηε
δηάξθεηα δσήο ησλ κπαηαξηψλ, ελψ νη πςειέο ζεξκνθξαζίεο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ παξακνξθψζεηο θαη αιινηψζεηο ζηηο βάζεηο φπνπ ζηεξίδνληαη ηα
φξγαλα κέηξεζεο. Σπρλφ θαηλφκελν, επίζεο, απνηειεί ην γεγνλφο φηη ζπζθεπέο πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζε εκθαλή ζεκεία πθίζηαληαη βαλδαιηζκνχο θαη θαηαζηξνθέο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο επηζθέπηεο. Η ηνπνζέηεζε ησλ
νξγάλσλ κέηξεζεο ζε εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ απαηηεί λα είλαη αλζεθηηθά
ζηελ πγξαζία, δηαθξηηηθά ηνπνζεηεκέλα, λα είλαη γεξέο θαηαζθεπέο θαη λα
απαξηίδνληαη απφ απνζπψκελα κέξε, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε κεηαθνξά
θαη ε επαλαηνπνζέηεζή ηνπο ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία (Cessford and Muhar
2003).
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Μεηά ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ, αθνινπζεί ε βαζκνλφκεζε ηαμηλφκεζή ηνπο. Πξφθεηηαη γηα ηε κεηαθνξά ησλ αξρηθψλ κεηξήζεσλ θαη
ηελ εξκελεία ηνπο ζε πξαγκαηηθά δεδνκέλα θαη ζπληζηά βαζηθφ ζηνηρείν κηαο απνηειεζκαηηθήο πξνζέγγηζεο κέηξεζεο θαη ειέγρνπ ησλ επηζθεπηψλ.
Ωζηφζν, ε ρξήζε θάπνησλ κεζφδσλ ελδέρεηαη λα παξάγεη ζθάικαηα ζηηο
πξαγκαηηθέο κεηξήζεηο (Lindsey et al. 2006, Bates et al. 2007).
Εηδηθφηεξα, νη κέζνδνη ηεο άκεζεο παξαηήξεζεο, ελψ είλαη εμαηξεηηθά
αμηφπηζηεο φζνλ αθνξά ζηελ ηαμηλφκεζε ησλ απνηειεζκάησλ, είλαη δχζθνιν λα εθαξκνζηνχλ ζε κεγάιε θιίκαθα, θαζψο πξνυπνζέηνπλ ηελ χπαξμε
ηνπ αλαγθαίνπ πξνζσπηθνχ. Η δηαδεδνκέλε ρξήζε ησλ πεξηζζνηέξσλ ζπζθεπψλ κέηξεζεο ζπλδέεηαη κε πιεζψξα ζθαικάησλ θαηακέηξεζεο πνπ
πνιιέο θνξέο νθείινληαη ζηε κνξθνινγία ησλ ζεκείσλ ηνπνζέηεζήο ηνπο
(Petterbone et al. 2010) ή αθφκε θαη ζηηο ελαιιαγέο ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ
(Vaske et al. 2008). Γηα παξάδεηγκα ζθάικαηα απφ ηηο κεηξήζεηο κε δέζκε
θσηφο κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηελ θίλεζε εηδψλ ηεο άγξηαο παλίδαο, αιιά αθφκε θαη απφ θηλήζεηο ηνπ θπιιψκαηνο ησλ δέληξσλ, εμαηηίαο ηνπ αλέκνπ (Cessford and Muhar 2003).
Σηελ παζεηηθή νπηηθή κέζνδν, ζθάικαηα κέηξεζεο πξνθχπηνπλ, φηαλ
ππάξρεη έληνλνο ζπλσζηηζκφο απφ ην πέξαζκα ησλ επηζθεπηψλ, αιιά θαη
φηαλ πεξλνχλ επηζθέπηεο κε πνιχ αλνηρηφρξσκν ή ζθνπξφρξσκν ρξσκαηηζκφ έλδπζεο ζε ζρέζε κε ην ζθεληθφ (Gasvoda 1999). Σε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, αλ θαη ε χπαξμε ζθαικάησλ είλαη αλαπφθεπθηε, θξίλεηαη αλαγθαίν
λα εθαξκνζηνχλ δηνξζψζεηο ζθαικάησλ κε ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία θαη
ηελ πινπνίεζε δηαζηξψζεσο ησλ απνηειεζκάησλ κε ηε ρξήζε βνεζεηηθψλ
κεζφδσλ θαηακέηξεζεο. Απηέο κπνξεί λα είλαη ζπλεληεχμεηο, επαγσγηθέο ζπκπεξαζκαηηθέο κέζνδνη (Muhar 2001) θαη εθαξκνγή ζηξσκαηνπνηεκέλεο
δεηγκαηνιεςίαο (Gregorie and Buyhoff 1999, English et al. 2001).
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6
ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΔ ΠΔΡΙΟΥΔ ΚΑΙ
ΜΗ ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΟΡΓΑΝΩΔΙ

Με θσβερλεηηθές περηβαιιοληηθές οργαλώζεης
Οη κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο απνηεινχλ κηα κνξθή εθπξνζψπεζεο
ησλ πνιηηψλ, είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηελ θπβέξλεζε, ηα πνιηηηθά θφκκαηα
θαη γεληθφηεξα απφ θάζε κνξθή Γηνίθεζεο, δηαζέηνπλ θαηαζηαηηθφ θαηνρχξσζεο κεηά απφ ηδησηηθή πξσηνβνπιία γηα ηελ ίδξπζή ηνπο (Αλζφπνπινο
2002), κε δηαθξηηφ λνκηθφ ραξαθηήξα θαη έρνπλ σο ζηφρν ηνπο ην θνηλφ θαιφ (Clark 1998, DeMars 2005).
Όπσο ζεκεηψλεη ν Young (2000), ζηηο ΜΚΟ κπνξεί λα εληάζζνληαη
νξγαληζκνί κε θξαηηθνί ή κε θεξδνζθνπηθνί, ηνπο νπνίνπο ζπλζέηνπλ θπξίσο εζεινληέο θαη εμππεξεηνχλ δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο. Οη κε θπβεξλεηηθέο
νξγαλψζεηο κπνξεί λα αλαπηχζζνπλ δηεζλή δξάζε, εμππεξεηψληαο αλάγθεο
αλζξσπηζηηθνχ ραξαθηήξα, φπσο νη „„Γηαηξνί ρσξίο ζχλνξα‟‟, λα αλαπηχζζνπλ δηεζλή δξάζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε παγθφζκησλ πξνβιεκάησλ, δεκηνπξγψληαο παξαξηήκαηα ζε δηάθνξεο ρψξεο θαη έρνληαο θνηλφ δίθηπν δξάζεο (DeMars 2005) φπσο νη WWF, Greenpeace, ή λα απνηεινχλ εζληθέο ή
ηνπηθέο νξγαλψζεηο κε ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ηνπηθψλ ή εζληθψλ πξνβιεκάησλ, φπσο νη νξγαλψζεηο „„Διιεληθή Οξληζνινγηθή Δηαηξεία‟‟, „„Αξθηνχξνο‟‟, „„Γίθηπν Μεζφγεηνο S.O.S.‟‟ ζηελ Διιάδα.
Οη δξάζεηο ηεο θάζε νξγάλσζεο θαζνξίδνληαη κε βάζε ην θαηαζηαηηθφ
θαη ην θαζεζηψο ηνπο θαη έρνπλ σο ζηφρν ηελ επίιπζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ, ελψ παξάιιεια πξνζαξκφδνληαη ζηηο αλάγθεο θάζε πεξηνρήο
(Μπίκπα 2009). Δπίζεο, θαηά ηνλ Fisher (1997) νη κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο. ηελ πξψηε αλήθνπλ θάπνηεο νξγαλσκέλεο νκάδεο είηε ζε εζληθφ είηε ζε δηεζλέο επίπεδν ησλ νπνίσλ νη δξάζεηο ζπλεηζθέξνπλ ζην θνηλφ θαιφ, ρσξίο νη ίδηεο λα ιακβάλνπλ θάπνην
θέξδνο, θαη ζε κία δεχηεξε, φπνπ ηα κέιε δε δεζκεχνληαη ζε θάπνην λνκηθφ
θαζεζηψο θαη νη δξάζεηο ηνπο έρνπλ πεξηζζφηεξν εζεινληηθφ ραξαθηήξα.

Όζνλ αθνξά ζηελ αλάκημή ηνπο ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο πεξηβαιινληηθψλ απνθάζεσλ, νη ζπλεξγαζίεο κε κε θπβεξλεηηθέο πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο είλαη ζεκαληηθφ λα επηδηψθνληαη, θαζψο αληηπξνζσπεχνπλ κηα βειηησκέλε πξνζέγγηζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ην ζρεδηαζκφ πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο (Gibson et
al. 2000, Wondolleck and Yaffe 2000, Brick et al. 2001). Δπίζεο, έρνπλ σο
ζηφρν λα ελεκεξψζνπλ θαη λα επαηζζεηνπνηήζνπλ ην επξχ θνηλφ γηα ηελ
αλαγθαηφηεηα ηεο επίιπζεο ησλ ζνβαξψλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ
(Piperopoulos and Tsantopoulos 2006).
Οη ΜΚΟ επηηεινχλ ζεκαληηθφ έξγν ζηελ θνηλσλία, αλαιακβάλνληαο
δξάζεηο θνηλσληθνχ ή πεξηβαιινληηθνχ ραξαθηήξα (Speckbacher 2003).
Παξά ην φηη ε ιεηηνπξγία ηνπο είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε
θάζε ρψξαο, σζηφζν κέζα απφ ηηο δξάζεηο ηνπο δηεπθνιχλνληαη νη ζρέζεηο
κεηαμχ θπβέξλεζεο θαη θνηλσλίαο, αιιά θαη κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ Τπνπξγείσλ θαη νξγαληζκψλ (Calado et al. 2012). Δπνκέλσο, πέξα απφ ηνλ έιεγρν
γηα ηελ απφδνζε Κνηλσληθήο Δπζχλεο απφ δηάθνξνπο θνξείο ή Δηαηξηθήο
Κνηλσληθήο Δπζχλεο απφ κέξνπο ησλ επηρεηξήζεσλ, ζα πξέπεη θαη νη ίδηεο νη
ΜΚΟ λα δηέπνληαη απφ ηηο αξρέο Κνηλσληθήο Δπζχλεο (Edwards 2004,
Papaspyropoulos et al. 2012) ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο. Κάηη ηέηνην κπνξεί λα κεηαθξάδεηαη ζε δηαθάλεηα ησλ νηθνλνκηθψλ κέζσλ άιια θαη σο ακνηβαία Κνηλσληθή Δπζχλε κεηαμχ ησλ ΜΚΟ (Gray et al. 2006). Μφλνλ έηζη ζα κπνξνχλ λα απνηεινχλ έλα αλεμάξηεην φξγαλν πνπ ζα ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηελ Κνηλσλία ησλ Πνιηηψλ.
Περηβαιιοληηθά δεηήκαηα θαη ΜΚΠΟ - Ιζηορηθή Αλαδροκή
Ζ έληνλε πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε πνπ έγηλε θάηη πεξηζζφηεξν απφ
αηζζεηή ζηα κέζα ηνπ 20νπ αηψλα ζπλέβαιιε δξαζηηθά ζηε δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο, θαζψο θαη ζηελ απαίηεζε ησλ πνιηηψλ γηα εθαξκνγή πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηεο θχζεο θαη
είρε σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ηνπ Πεξηβαιινληηθνχ Κηλήκαηνο ηνπ
20νπ αηψλα (Keene and Pullin 2011). Σν θίλεκα απηφ εμειίρζεθε θαη εκθαλίζηεθαλ νη πξψηεο πεξηβαιινληηθέο κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, ζηνρεχνληαο ζην θνηλφ θαιφ. Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηνπο Fiorino (2001) θαη Durant
θ.ά. (2004), ε δεκηνπξγία ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θηλήκαηνο εληνπίδεηαη πνιχ
παιαηφηεξα, γχξσ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, κε ηελ ςήθηζε λνκνζρεδίσλ πνπ αθνξνχζαλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηε δεκηνπξγία νξγαλψζεσλ πνπ ζπληφληδαλ εθζηξαηείεο ζρεηηθά κε ηελ ελίζρπζε
ησλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ πγεία θαη ηε δηαθχιαμε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο.
ηελ αξρή ηεο επφκελεο δεθαεηίαο ε ζπκκεηνρή ησλ ΜΚΠΟ ζε δηεζλή
ζπλέδξηα γηα ην πεξηβάιινλ έγηλε έληνλα αηζζεηή. πγθεθξηκέλα, ην 1972
ζην πλέδξην ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Πεξηβάιινλ ηνπ Αλζξψπνπ πνπ
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πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε ηνθρφικε, πήξαλ κέξνο 250 εθπξφζσπνη ΜΚΠΟ,
κεηαθέξνληαο ηερλνγλσζία, απφςεηο, γλψζεηο θαη αμίεο, ζέηνληαο ηελ πξψηε
βάζε γηα ηνπο θαλφλεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο απνθάζεηο γηα ην πεξηβάιινλ,
θαζψο θαη ζπκκεηέρνληαο ζε παξάιιεια θφξνπκ, ηα νπνία είραλ ζρεδηαζηεί
γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ζπλεξγαζηψλ αλάκεζα ζηηο ίδηεο ηηο ΜΚΠΟ ζε παγθφζκηα θιίκαθα (Betsill and Corell 2008).
ηηο δηαζθέςεηο γηα ην πεξηβάιινλ πνπ αθνινχζεζαλ ζηα επφκελα έηε
αλαγλσξίζηεθε αθφκε πεξηζζφηεξν ν ξφινο ησλ ΜΚΠΟ. Σν 1992 ζηε Γηάζθεςε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αλάπηπμε πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Ρίν ληε Σδαλέηξν, ζπκκεηείραλ πάλσ απφ 1400
ΜΚΠΟ, ελψ ζην παξάιιειν Γηεζλέο Φφξνπκ ζπκκεηείραλ πάλσ απφ 25.000
άηνκα απφ 167 ρψξεο, πξνσζψληαο δηεζλείο ζπλεξγαζίεο θαη ελαιιαθηηθέο
ζηξαηεγηθέο κεηαμχ ησλ ΜΚΠΟ (Kakabadse and Burns 1994, Morphet
1996, Dodds 2001).
ηε Γηάζθεςε ηνπ Ρίν έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά επηηεχγκαηα ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο, ε Agenda 21, αλαγλψξηζε πιένλ θαη επίζεκα ην ξφιν ησλ ΜΚΠΟ σο ζεκαληηθψλ ζπλεξγαηψλ ζηηο πξνζπάζεηεο ηνπ 21νπ αηψλα γηα βηψζηκε αλάπηπμε (Betsill and Corell 2008).
ηε ζπλέρεηα, ην 2002 ζηε χλνδν Κνξπθήο γηα ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε
ζην Γηνράλεζκπνχξγθ πάλσ απφ 3.200 νξγαληζκνί εμνπζηνδνηήζεθαλ απφ
ηελ χλνδν γηα ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε ζηφρν ηε βηψζηκε αλάπηπμε,
κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη ΜΚΠΟ θαηείραλ ηνλ θπξίαξρν ξφιν (Gutman 2003,
Speth 2003). χκθσλα κε ηνλ Reed (1997), ε αικαηψδεο αλάπηπμε θαη ην
έληνλν αζηηθφ πεξηβάιινλ ζηηο κεγάιεο πφιεηο ζε φιν ηνλ θφζκν νδήγεζαλ
ζηαδηαθά ζηελ απαίηεζε γηα ζρεδηαζκφ ζηξαηεγηθψλ θαη πξνγξακκάησλ κε
ζηφρν ηελ παξνρή πεξηβαιινληηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ αλαςπρήο γηα
ηνπο πνιίηεο, ν νπνίνο πεξηιάκβαλε ηελ αλάκεημε ησλ Με Κπβεξλεηηθψλ
Πεξηβαιινληηθψλ Οξγαλψζεσλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο πεξηβαιινληηθψλ
απνθάζεσλ.
Όζνλ αθνξά ζηελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζρεηηθά κε ηηο
δηαδηθαζίεο ιήςεο πεξηβαιινληηθψλ απνθάζεσλ, ππήξμαλ ζπνπδαίεο αιιαγέο, θαζψο αξρηθά ζηεξίρζεθαλ ζε πξνζσπηθέο θξίζεηο, ελψ ζηε ζπλέρεηα ε
επηζηεκνληθή έξεπλα απέδεημε φηη ε νκνθσλία κεηαμχ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ήηαλ ηθαλή λα βειηηψζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο
(Pullin and Knight 2009). Άιισζηε, ην γεγνλφο φηη ε δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ εκπεηξηθή γλψζε είλαη θνηλψο απνδεθηφ.
Χζηφζν, γηα λα είλαη επηηπρήο κηα ηέηνηα επηδίσμε, ζα πξέπεη νη ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο λα πεξηιακβάλνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθαξκφζηκσλ θαη εθαξκνζκέλσλ πνιηηηθψλ ζρεδίσλ δξάζεο, ηε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ησλ απνθάζεσλ ζηα εθάζηνηε δεδνκέλα θαη ηηο
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ζπλζήθεο πνπ έρνπλ ηελ ηάζε λα κεηαβάιινληαη θαη αθφκε ηε ζπζηεκαηηθή
επίβιεςε θαη ηνλ έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο. Παξφια απηά ζηελ πξάμε ε εθαξκνγή απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ
θαη ε αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ ζπρλά ζπλαληνχλ ζνβαξά εκπφδηα ζε ηερληθφ,
νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ επίπεδν (Keene and Pullin 2011).
ΜΚΠΟ θαη οη δηεζλείς ηοσς δράζεης
Μέρξη ην 1970 ππήξραλ κφλν 10 επίζεκα Τπνπξγεία παγθνζκίσο πνπ
ήηαλ ππεχζπλα γηα ηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα θάζε ρψξαο (Ausubel et al.
1995), ελψ ζήκεξα απαξηζκνχληαη πεξίπνπ 195 πνπ επηθεληξψλνληαη ζηελ
εθπιήξσζε δχν βαζηθψλ πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ, ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ (Trzyna 2008). Παξάιιεια, ν αξηζκφο ησλ Με Κπβεξλεηηθψλ Πεξηβαιινληηθψλ Οξγαλψζεσλ
απμάλεηαη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ (DeMars 2005), κε ελδεηθηηθφ παξάδεηγκα ηελ πεξίπησζε ησλ ΖΠΑ φπνπ απφ ην 1960 απμαλφηαλ εηεζίσο θαηά
4,6% κέρξη ην 1995, ελψ ην 2005 ηα έζνδα ησλ εγγεγξακκέλσλ ΜΚΠΟ μεπέξαζαλ ηα 8,2 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. χκθσλα κε ηνπο Keene θαη
Pullin (2011), ην 2006 δέθα κεγαιχηεξεο ΜΚΠΟ ζηηο ΖΠΑ μφδεςαλ 1,5 δηζεθαηνκκχξην δνιάξηα γηα ηηο δξάζεηο ηνπο, ελψ απαζρνινχζαλ πεξίπνπ
7000 άηνκα σο πξνζσπηθφ.
ηελ Απζηξαιία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην νη δξάζεηο ησλ ΜΚΠΟ απνηεινχλ κέξνο ελφο επξχηεξνπ πεξηβαιινληηθνχ θνηλσληθνχ θηλήκαηνο πνπ
έρεη ηελ ηάζε λα επεξεάδεη ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο, ελψ ζηε Βφξεηα Ακεξηθή νη δξάζεηο ηνπο εζηηάδνληαη πεξηζζφηεξν ζηε βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ (Lane and Morrison
2006). Δπίζεο, ζηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ζε
απηέο ηεο Αζίαο γχξσ ζηα ηέιε ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ άξρηζαλ λα αλαπηχζζνληαη νη πξψηεο ΜΚΟ ησλ νπνίσλ νη δξάζεηο, κεηά ηελ πηψζε ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο βαζίζηεθαλ ζηελ θαζηέξσζε πνιηηηθψλ θνκκάησλ
θαη ζηελ νξγάλσζε εθινγηθψλ δηαδηθαζηψλ, ζηελ αλεμαξηεζία ησλ κέζσλ
καδηθήο επηθνηλσλίαο, ζηε δεκηνπξγία νκάδσλ πξνάζπηζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ γπλαηθψλ, θαη ζηε κείσζε ησλ θπιεηηθψλ ζπγθξνχζεσλ (Mendelson and Glenn 2002).
Λίγν αξγφηεξα, πεξίπνπ ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, εκθαλίζηεθαλ ζηε Ρσζία νη πξψηεο κε θπβεξλεηηθέο πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο, εμαζθαιίδνληαο κε ηε ζπλεξγαζία θαη άιισλ ηδξπκάησλ πηζηψζεηο χςνπο δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ γηα ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ πξνζηαζίαο ηνπ
πεξηβάιινληνο, ηα νπνία, παξφηη δελ θαηάθεξαλ λα εθπιεξψζνπλ ζην έπαθξν ηνπο ζηφρνπο ηνπο, σζηφζν, ε εθαξκνγή ηνπο βνήζεζε ζεκαληηθά ζηε
δεκηνπξγία δίαπισλ επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηεο Κπβέξλεζεο θαη ησλ πνιηηψλ,
θαη έδσζαλ θίλεηξα ζηνπο Ρψζνπο πνιίηεο, ψζηε λα αλαπηχμνπλ ελδηαθέξνλ
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θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζην ζρεδηαζκφ πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο. Δπίζεο,
ζηελ θαζηέξσζε ησλ “Zapovednik”, πνπ απνηεινχζαλ πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, ε δξάζε ησλ ΜΚΠΟ WWF θαη McArthur
Foundation, ππήξμε θαζνξηζηηθή ζηελ εμαζθάιηζε πηζηψζεσλ, ζηε ζχλζεζε
ηνπ θαζεζηψηνο πξνζηαζίαο, ζηελ εμαζθάιηζε εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη ζηελ
εθπαίδεπζε ησλ δηαρεηξηζηψλ ηνπο (Powell 2002).
ηελ Δπξψπε, ε ζπνπδαηφηεηα ηεο αλάκεημεο ησλ ΜΚΠΟ ζηελ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 92/43 ΔΟΚ γηα ηνπο θπζηθνχο νηθνηφπνπο ππήξμε θαζνξηζηηθή γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Γηθηχνπ Natura 2000. Ζ πνιχπινθε θχζε ησλ
πνιηηηθψλ δνκψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε γξήγνξε αλάπηπμε ησλ θξαηψλ - κειψλ ηεο θαη νη λέεο ηάζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνιηηηθή ηεο θαηέζηεζαλ ηε ζπκκεηνρή ησλ ΜΚΠΟ σο δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε
ηνπ Γηθηχνπ Natura 2000 θαη ηελ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 92/43 ΔΟΚ (Weber
and Christoferesen 2002). Σν έξγν ησλ ΜΚΠΟ αθνξά ηφζν ζηελ επηθχξσζε
ησλ πεξηνρψλ πνπ έπξεπε λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνλ θαηάινγν Natura φζν
θαη ζηελ ελζσκάησζε θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο θαη πξνζέγγηζεο
ησλ ηνπηθψλ πιεζπζκψλ, ψζηε λα απνδερηνχλ ηελ πξνζηαζία θαη λα ηελ αληηκεησπίζνπλ σο πξννπηηθή αλάπηπμεο (Weber and Christoferesen 2002).
Ζ Δπηηξνπή Environment Directorate - General, πνπ δηνηθεηηθά αλήθεη
ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη είλαη ππεχζπλε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην ζρεδηαζκφ εληαίαο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο γηα ηα θξάηε κέιε, θαηάθεξε λα εμαζθαιίζεη ηελ παξνρή ελφο
ηεηξαεηνχο πξνγξάκκαηνο χςνπο 10,6 εθαηνκκπξίσλ επξψ σο ππξήλα ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηηο ΜΚΠΟ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηθηχνπ Natura 2000
(www.ec.europa.eu/dgs/environment/). Χο βαζηθφ ηνπ ζηφρν είρε λα γεθπξψζεη ην ράζκα κεηαμχ ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο ησλ θξαηψλ θαη ησλ ηνπηθψλ πιεζπζκψλ γχξσ απφ πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο (Weber and
Christoferesen 2002). Δπίζεο, ε δξάζε ηνπο ζηελ Δπξψπε ζρεηηθά κε ηελ
πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απέλαληη ζηηο δηεζλείο
εμειίμεηο ππήξμε εμίζνπ ζεκαληηθή (Breitmeier and Rittberger 1998). πγθεθξηκέλα, ε εκπινθή ησλ ΜΚΠΟ ζε ζέκαηα Γαζηθήο Πνιηηηθήο πνιιέο
θνξέο μεπεξλνχζε ηνλ θαζνδεγεηηθφ ξφιν θαη πεξηειάκβαλε ηελ αλάιεςε
επζπλψλ γηα ην ζρεδηαζκφ πνιηηηθήο (Anderson et al. 1998). Σν γεγνλφο απηφ εμεγείηαη απφ ηελ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζε θπβεξλεηηθνχο θνξείο ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο δαζψλ ζε κηα αεηθφξν βάζε (Ingram and Enroth 1999).
Οη κεγαιχηεξεο ΜΚΠΟ ζηνλ θφζκν ζπληνλίδνπλ δξάζεηο δσηηθήο ζεκαζίαο θαη έρνπλ σο φξακα θαη ζηφρν ηελ απφιαπζε βαζηθψλ αμηψλ, φπσο ν
θαζαξφο αέξαο, ην θαζαξφ λεξφ θαη ε δηαζθάιηζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ
πιαλήηε. Κάπνηεο απφ ηηο πην ζεκαληηθέο είλαη νη εμήο: NOAA, EPA, WWF,
WCS, TNC (Redford et al. 2003, Heimlich 2009).
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Ζ νξγάλσζε National Oceanic and Atmosphere Administration
(NOAA) εζηηάδεη ηηο δξάζεηο ηεο ζηελ θαηαλφεζε θαη πξφβιεςε ησλ πεξηβαιινληηθψλ αιιαγψλ, θαζψο θαη ζηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ ζαιάζζησλ πφξσλ θαη γηα απηφλ ην ιφγν νη εθζηξαηείεο πνπ νξγαλψλεη έρνπλ
σο ζηφρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ην ξφιν ησλ
σθεαλψλ, ησλ αθηψλ θαη ηεο αηκφζθαηξαο ζην παγθφζκην νηθνζχζηεκα
(www.noaa.gov).
Ζ ΜΚΠΟ United States Environmental Protection Agency (EPA)
απνηειεί κηα νξγάλσζε κε ζεκαληηθέο δξάζεηο γηα ηελ εμαζθάιηζε ελφο θαζαξνχ θαη πγηνχο πεξηβάιινληνο, θαη σο ζηφρν έρεη ηελ πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο πγείαο θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο (www.epa.gov).
Ζ νξγάλσζε World Wildlife Fund (WWF) ζπληζηά κηα απφ ηηο πην
ζεκαληηθέο ΜΚΠΟ γηα ηε δξάζε ηεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ηε βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ
θπζηθψλ πφξσλ θαη ηε κείσζε ηεο ξχπαλζεο θαη ησλ απνβιήησλ παγθνζκίσο (www.wwf.org). Αληίζηνηρε θαη εμίζνπ ζπνπδαία είλαη θαη ε δξάζε ηεο
νξγάλσζεο Wildlife Conservation Society (WCS) πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ
πξνζηαζία ηεο άγξηαο δσήο θαη ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ, θαη νξγαλψλεη εθζηξαηείεο γηα ηε κειέηε θαη ηελ αιιαγή ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο,
πξνθεηκέλνπ λα πηνζεηνχλ νη πνιίηεο πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε θαη λα θαηαλννχλ ην ξφιν ηεο πξνζηαζίαο, ζπλδένληάο ηελ κε ηε βηψζηκε αλάπηπμε
(www.wcs.org).
Σέινο, ε νξγάλσζε The Nature Conservancy (TNC), κε εθζηξαηείεο
θαη δξάζεηο ζε φιν ηνλ θφζκν, ζηνρεχεη ζηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ησλ ρεξζαίσλ θαη ζαιάζζησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ (www.nature.org).
Ζ ζπκβνιή ησλ MΚΠΟ ζηε δηαρείξηζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ππήξμε πνιχ ζεκαληηθή, θαη ηδίσο ζηελ νξγάλσζε θαη ηε δηαρείξηζε
ηνπ νηθνηνπξηζκνχ. Πέξα απφ ηελ εμαζθάιηζε ρξεκαηνδφηεζεο πνπ κπνξεί
λα πξνέξρεηαη απφ ηηο ΜΚΠΟ, ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη ην επίπεδν ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθνπλ
θαη νη ΜΚΠΟ (Αλδξεά θ.ά. 2013β). Όπσο ζεκεηψλνπλ νη Kleiman θ.ά.
(2000) θαη Trzyna (2008), ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Γηνίθεζεο, ησλ ΜΚΠΟ θαη άιισλ θνξέσλ ζρεηηθά κε εζσηεξηθά δεηήκαηα, θαζψο
θαη κε ηελ εμαζθάιηζε ρξεκαηνδνηήζεσλ ή ηεο πξνζέιθπζεο ηνπ πνιηηηθνχ
ή ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο, απνηεινχλ παξάγνληεο πνπ έρνπλ ηελ ηάζε λα
δεκηνπξγνχλ εκπφδηα ζηελ αλάπηπμε θαιψλ ζπλεξγαζηψλ.
Δπίζεο, πνιιέο θνξέο, αθφκε θαη φηαλ ππάξρεη δηάζεζε γηα θαιέο ζπλεξγαζίεο, ε επηηπρήο έθβαζε ηεο δηαδηθαζίαο επηβαξχλεηαη θαη απφ άιινπο
παξάγνληεο, φπσο νη δηαθνξεηηθέο ηδενινγηθέο θαη πνιηηηζκηθέο θαηεπζχλζεηο ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ή αθφκε θαη νη γεσγξαθηθέο ηνπο θαηαβνιέο, ελψ ζηελ πεξίπησζε ησλ ΜΚΠΟ ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη ην νξηζκέ86

λν θαηαζηαηηθφ ηεο θάζε νξγάλσζεο, πάλσ ζην νπνίν βαζίδνληαη θαη νη
ζηφρνη πνπ πξέπεη λα θέξεη εηο πέξαο (Rohrschneider and Dalton 2002,
Betsill and Corell 2008).
Όζνλ αθνξά ζηε δηεζλή δξάζε ησλ ΜΚΠΟ, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο, επεηδή ε θηινζνθία ηνπο ζηεξίδεηαη ζηα δεδνκέλα ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ, κπνξεί λα ζέηνπλ σο ζέκαηα δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο
πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα, φπσο ε πνηφηεηα ηνπ αέξα ή ηνπ λεξνχ, ηελ ίδηα
ζηηγκή πνπ ζε άιιεο ρψξεο ηνπ πεδίνπ δξάζεο ηνπο ζηηο αλαπηπζζφκελεο
θαη ζηηο ρψξεο ηνπ ηξίηνπ θφζκνπ ζεσξνχληαη σο πξσηεχνπζαο ζεκαζίαο,
θαζψο ε εμαζθάιηζή ηνπο δε ζεσξείηαη απηνλφεηε (Van Der Heijden 1999).
Κάηη ηέηνην ζχκθσλα κε ηνλ Van Der Heijden (1999) κπνξεί λα πξνθαιέζεη
πξνζηξηβέο ζε πνιηηηθφ ή ηδενινγηθφ επίπεδν θαη λα δπζρεξαίλεη ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ αλεπηπγκέλσλ, αλαπηπζζφκελσλ θαη θησρψλ
ρσξψλ.
ηελ πεξίπησζε ηεο Βξαδηιίαο, κίαο ρψξαο κε ηεξάζηηεο εθηάζεηο θαηαθχγηα βηνπνηθηιφηεηαο, νη ΜΚΠΟ ζπλέβαιαλ νπζηαζηηθά ζηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ νη νπνίεο, ζπληνλίδνληαο ηηο δξάζεηο ηνπο γηα ηε ζεζκνζέηεζε πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, απέθηεζαλ έλαλ πεξηζζφηεξν θνηλσληθφ
ραξαθηήξα απέλαληη ζηελ θιαζηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ ίδξπζή ηνπο πνπ είρε
σο ζηφρν ηελ απφιπηε πξνζηαζία θαη ηελ απαγφξεπζε θάζε αλζξψπηλεο επέκβαζεο. Μέζα απφ εθζηξαηείεο θαηάθεξαλ λα πξνσζήζνπλ θαηλνηφκεο
πξαθηηθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αληηθξνπφκελσλ ζπκθεξφλησλ κεηαμχ
ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ. Μεγάιν κέξνο ησλ θαηνίθσλ ήηαλ εγθαηεζηεκέλν
κέζα ζηα φξηα ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, θαη ζηε ζπλέρεηα έγηλαλ κέιε ζε πνιιέο απφ απηέο, εληζρχνληαο ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζίεο
ιήςεο πεξηβαιινληηθψλ απνθάζεσλ (Gordon 2006). Δπίζεο, βαζηθή ηνπο
επηδίσμε απνηέιεζε ε αλαζεψξεζε ηνπ απζηεξνχ θαζεζηψηνο πξνζηαζίαο,
ψζηε νη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο λα ζπλδπάδνπλ πξνζηαζία θαη βηψζηκε
αλάπηπμε. Δπηπξφζζεηα, ζηήξημαλ ηελ νξγάλσζε θαη ηε δηαρείξηζε ζε πνιιέο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο κεηά ηε ζεζκνζέηεζή ηνπο κε ηε ζπγθέληξσζε κεγάισλ πηζηψζεσλ θαη ηε ζηήξημε πηινηηθψλ πξνγξακκάησλ. Αθφκε
θαη ζήκεξα ζε θάπνηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, νη ΜΚΠΟ θαηέρνπλ θαη επίζεκα ηελ επζχλε ηεο δηαρείξηζεο (Röper 2000).
ηελ πεξίπησζε ηεο θαζηέξσζεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ζηελ Ηλδία, ζχκθσλα κε ηνπο Allendorf θ.ά. (2007), ηα πξνγξάκκαηα ησλ ΜΚΠΟ
επηθεληξψζεθαλ πέξα απφ ηελ πξνζηαζία θαη ηε βηψζηκε αλάπηπμε ζηε δηακφξθσζε κηαο πην ζεηηθήο ζηάζεο ησλ ηνπηθψλ θαηνίθσλ απέλαληη ζηηο
πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο θαη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζπγθξνχζεσλ πνπ
είραλ ζρέζε κε ηελ παξάλνκε εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Οη εθζηξαηείεο ησλ ΜΚΠΟ βαζίζηεθαλ ζηε ζεκειηψδε αξρή πνπ ζπληζηά ηηο αληηιήςεηο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ σο δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ην ζρεδηαζκφ
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ησλ θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ θαη πνιηηηθψλ δηαρείξηζεο πξνζηαηεπφκελσλ
πεξηνρψλ. Βαζηθφο ζηφρνο ησλ δξάζεσλ ήηαλ νη δηαρεηξηζηηθέο πξαθηηθέο λα
ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ θαηνίθσλ, πξνθεηκέλνπ λα
βξίζθνπλ εθαξκνγή (Mehta and Heinen 2001, Sah and Heinen 2001,
Weladji et al. 2003, Mukherjee and Borad 2004). Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα
απνηειεί ε αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ
Royal Bardia ζηα δπηηθά ηνπ Νεπάι, φπνπ απφ ην 1995 νη ΜΚΠΟ King
Mahendra Trust for Nature Conservation, Women in Environment, WWF Nepal θαη CARE - Nepal εθάξκνζαλ πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζηελ πξνζηαζία θαη βηψζηκε αλάπηπμε ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο (Allendorf et al. 2007).
ΜΚΠΟ - Αλαδροκή ζηελ ειιεληθή πραγκαηηθόηεηα
Σν 1951 ηδξχζεθε ζηελ Διιάδα ε πξψηε νξγάλσζε γηα ηελ πξνζηαζία
ηνπ πεξηβάιινληνο, ε Διιεληθή Δηαηξία Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο. Μεηά ηελ
πνιηηηθή ζηαζεξνπνίεζε ζηε ρψξα θαη σο απνηέιεζκα ηεο βηνκεραληθήο
αλάπηπμεο, επήιζε απφ ηε κία πιεπξά ε ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο κε
εκθαλή πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, αιιά απφ ηελ άιιε ηαπηφρξνλα θαη ε
αλάπηπμε ηνπ πξψηνπ νηθνινγηθνχ θηλήκαηνο. Αθνινχζεζαλ θηλεηνπνηήζεηο ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ επηζηεκνληθέο εηαηξίεο, φπσο ε Διιεληθή Δηαηξία γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Φχζεο, ε Οξληζνινγηθή Δηαηξία θαη ν χιινγνο Διιήλσλ Οηθνιφγσλ (Σζακπνχθνπ - θαλαβή 2004α), νη νπνίεο θαηά
ηνπο Alexandropoulos θαη Serdedakis (2000) επέδεηρλαλ απιφ ελδηαθέξνλ
γηα ηηο πεξηνρέο πνπ απεηινχληαλ θαη φρη βαζηά γλψζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ
πξνβιεκάησλ θαη ησλ ρεηξηζκψλ πνπ απαηηνχληαλ γηα ηελ αληηκεηψπηζή
ηνπο.
Μέζα ζηηο επφκελεο δεθαεηίεο ηδξχζεθαλ ηα «πξάζηλα» θφκκαηα ρσξίο
θάπνηα ζεκαληηθή νηθνινγηθή δξάζε (Kousis and Lenaki 1999), ελψ παξάιιεια ζην δηεζλή ρψξν νη πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο απνθηνχζαλ δχλακε
θαη παξήγαγαλ ζεκαληηθφ έξγν (Botetzagias 2000).
χκθσλα κε ηελ Σζακπνχθνπ - θαλαβή (2004α), νη ειιεληθέο κε θπβεξλεηηθέο νηθνινγηθέο πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο πνπ παξέρνπλ ζήκεξα
νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη δξάζεηο κε
δπλαηφηεηεο ζπκκεηνρήο ζε δίθηπα θαη ζπληνληζκφ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ
εθαξκνγή πεξηβαιινληηθψλ πξνγξακκάησλ είλαη ε Διιεληθή Δηαηξία Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο, ε Διιεληθή Δηαηξία γηα ηελ Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο, ν Αξθηνχξνο, ε Διιεληθή Έλσζε
Πξνζηαζίαο ηνπ Θαιάζζηνπ Πεξηβάιινληνο - HELMEPA, ν Μεζνγεηαθφο
χλδεζκνο γηα ηε ζσηεξία ησλ Θαιάζζησλ Υεισλψλ - MEDASSET, ην Γίθηπν «Μεζφγεηνο S.O.S», ε Δηαηξία γηα ηε Μειέηε θαη ηελ Πξνζηαζία ηεο
Μεζνγεηαθήο Φψθηαο - MΟm, ν χιινγνο γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Θαιάζ88

ζηαο Υειψλαο - ΑΡΥΔΛΧΝ, ε WWF Διιάο, ε Διιεληθή Οξληζνινγηθή Δηαηξία, ε Νέα Οηθνινγία θαη ε Greenpeace.
χκθσλα κε ηνπο Piperopoulos θαη Tsantopoulos (2006), νη ΜΚΠΟ
ζηελ Διιάδα παξήγαγαλ ζπνπδαίν έξγν φζνλ αθνξά ζηηο πξνζπάζεηεο γηα
πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη
νξγαλψζεηο ήηαλ ζηειερσκέλεο κε ππεχζπλν επηθνηλσλίαο, ελψ ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε νη δξάζεηο ηνπο ήηαλ θπξίσο απνζπαζκαηηθέο θαη ελδερνκέλσο ρσξίο ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα. Γηα ην ιφγν απηφ θξίζεθε αλαγθαίν ηα επφκελα ρξφληα νη ΜΚΠΟ λα εληζρχζνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο
ζηνλ ηνκέα ηεο πεξηβαιινληηθήο επηθνηλσλίαο, ζηξαηνινγψληαο κέιε πνπ
είραλ θάπνηα εηδίθεπζε ζηνλ ηνκέα ηεο επηθνηλσλίαο θαη ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ (Tsantopoulos and Karamichas 2009). Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο αθνξά ηελ θνηλσλία, θαη ε δηαζθάιηζή ηεο πξνυπνζέηεη ηελ αλάπηπμε
δίαπισλ επηθνηλσλίαο θαη ηελ αλάπηπμε ζρέζεο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηεο
επηζηεκνληθήο δενληνινγίαο θαη ηεο θνηλσληθήο απνδνρήο (Πνιπδσξφπνπινο θαη ηαπξνπινπνχινπ 2004).
Η ζσκβοιή ηωλ ζεκαληηθόηερωλ ΜΚΠΟ ζηε δηατείρηζε προζηαηεσόκελωλ περηοτώλ ζηελ Διιάδα
Ζ δξάζε ηνπ Παγθόζκηοσ Σακείοσ γηα ηε Φύζε - WWF Διιάς ζηελ
πεξηνρή ηεο Γαδηάο απνηέιεζε ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα γηα ηελ δηαρείξηζε πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ΜΚΠΟ. Ζ νξγάλσζε άξρηζε λα δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Έβξνπ απφ ην 1979, ελψ
ην 1992 κία επηζηεκνληθή νκάδα εγθαηαζηάζεθε κφληκα ζηε Γαδηά. Ο ζηφρνο ηεο νκάδαο ήηαλ δηπιήο ζεκαζίαο, θαζψο πεξηειάκβαλε ηελ νξγαλσκέλε αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ θαη απεηιψλ ηνπ δάζνπο Γαδηάο - Λεπθίκεο νπθιίνπ, θαη ηαπηφρξνλα ηελ θαηαγξαθή ησλ εμειίμεσλ ζην Γέιηα ηνπ
Έβξνπ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο
θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ (www. wwf.gr).
Σν κφληκα εγθαηεζηεκέλν πξνζσπηθφ ηεο νξγάλσζεο ζηελ πεξηνρή πνπ
ζπληφληδε ηηο δξάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αλάπηπμε, επηηειψληαο άηππα ην ξφιν ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο θαη ε εμαζθάιηζε ρξεκαηνδνηήζεσλ
απνηέιεζαλ πνιχ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο, ψζηε ε θαζηέξσζε ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο ηεο Γαδηάο λα γίλεη απνδεθηή απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία
(βνξψλνπ 2002). Ζ WWF Διιάο ζπκκεηέρεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ Γαδηάο - Λεπθίκεο - νπθιίνπ,
φπσο θαη ζε απηφ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ηνπ Τγξνηνπηθνχ Πάξθνπ ηνπ
Γέιηα ηνπ Έβξνπ, θαζψο θαη ζε άιιεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο (www.
wwf.gr).
Mία, επίζεο, ειιεληθή κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηεο αεηθνξηθήο αλάπηπμεο
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ζηελ ειιεληθή χπαηζξν γηα ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε πξνζηαηεπφκελσλ
πεξηνρψλ θαη αζθεί πίεζε γηα ηηο επεκβάζεηο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ είλαη
θαη ν Αρθηούρος. Ζ βαζηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο νξγάλσζεο εζηηάδεηαη ζηε
ιεηηνπξγία ηνπ Πεξηβαιινληηθνχ Κέληξνπ Αξθηνχξνπ ζην Νπκθαίν Φιψξηλαο. Ζ νξγάλσζε πινπνηεί δηαζπλνξηαθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ πξνζηαζία
ησλ νξεηλψλ νηθνζπζηεκάησλ κε έκθαζε ζηελ αξθνχδα θαη ηα κεγάια ζειαζηηθά, θαη ζπκκεηέρεη ζηελ εθαξκνγή ησλ εζληθψλ δεζκεχζεσλ γηα ην
πεξηβάιινλ. Αμηφινγν είλαη ην έξγν ηεο νξγάλσζεο ζην πεδίν ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο κέζα απφ πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηεί κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο (www.arcturos.gr).

Δηθφλα 12. Πηλαθίδεο ελεκέξσζεο γηα πξνγξάκκαηα LIFE έμσ απφ ην Φ.Γ.
Γαδηάο. Δηδηθφηεξα, ε θάησ πηλαθίδα αλαθέξεηαη ζηε ζπληήξεζε δαζηθψλ
δηάθελσλ ζην ππξήλα απζηεξήο πξνζηαζίαο ηνπ δάζνπο, δηθαηνχρνο είλαη ην
WWF Διιάο, αλάδνρνο νη δαζηθνί ζπλεηαηξηζκνί ηεο πεξηνρήο θαη θνξέαο
επίβιεςεο ην Γαζαξρείν. Ζ ρξεκαηνδφηεζε γίλεηαη θαηά 60% απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη 40% απφ ην WWF Διιάο.
Δπίζεο, ε Διιεληθή Δηαηρία Προζηαζίας ηες Φύζες, ε πξψηε κε
θπβεξλεηηθή πεξηβαιινληηθή νξγάλσζε πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηελ Διιάδα,
ζπλεηέιεζε ζηε δεκηνπξγία ησλ πεξηζζνηέξσλ Δζληθψλ Γξπκψλ, ησλ πγξνηφπσλ δηεζλνχο ζεκαζίαο Ramsar θαη πνιιψλ άιισλ πξνζηαηεπνκέλσλ πεξηνρψλ. Πξσηνζηάηεζε, επίζεο, ζηηο πξνζπάζεηεο πξνζηαζίαο απεηινπκέλσλ εηδψλ θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζήκεξα ζε ηέζζεξηο άμνλεο: Πεξηβαιιν90

ληηθή Δθπαίδεπζε, Πξνγξάκκαηα Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο, Παξεκβαηηθή
Πξνζηαζία, Γεληθφηεξε Δπαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ (www.eepf.gr).
Μία αθφκε ΜΚΠΟ κε ζπνπδαία δξάζε είλαη θαη ε Διιεληθή Δηαηρία
γηα ηελ Προζηαζία ηοσ Περηβάιιοληος θαη ηες Ποιηηηζηηθής Κιερολοκηάς (ΔΛΛΔΣ), θαη ζπγθεθξηκέλα ε δξάζε ηνπ πκβνπιίνπ Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο - ΦΤΠ επηθεληξψλεηαη ζηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηε ζρεηηθή Οδεγία πεξί Οηθνηφπσλ 92/43/ΔΟΚ (Γίθηπν
Natura 2000), ζηελ πνηφηεηα ησλ πδάησλ θαη ηε ζρεηηθή Οδεγία-Πιαίζην
γηα ηα Νεξά 2000/60/ΔΟΚ, ζηε δηαρείξηζε απνβιήησλ θαη ιπκάησλ, ζηα
γεσξγηθά θάξκαθα θαη βαξέα κέηαιια, αιιά θαη ζην πψο ε ρψξα καο ζπκκεηέρεη ζηε δηακφξθσζε άιισλ εμεηδηθεπκέλσλ λέσλ νδεγηψλ (νδεγία γηα
ηα εδάθε, γηα ηνλ πδξάξγπξν). Με ηε ζχληαμε θαη ππνβνιή πξνηάζεσλ ζε
Δπξσπατθά (LIFE+, EEA Grants) αιιά θαη εζληθά πξνγξάκκαηα είηε σο ζπληνληζηήο είηε σο απιφο εηαίξνο, πξνζπαζεί λα δηεπξχλεη ην πεδίν δξάζεο
ηεο θαη λα αλαπηχμεη θαη έλα ζεκαληηθφ εξεπλεηηθφ έξγν ζηα πεδία απηά.
(www.ellinikietairia.gr).
Ο Μεζογεηαθός ύλδεζκος γηα ηε ωηερία ηωλ Θαιάζζηωλ Υειωλώλ MEDASSET απνηειεί κηα αθφκε ΜΚΠΟ κε ζεκαληηθέο δξάζεηο γηα
ηελ θαζηέξσζε ηνπ Δζληθνχ Θαιάζζηνπ Πάξθνπ Εαθχλζνπ. Απφ ην 1983,
κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο (ΜΚΟ) καδί κε εθαηνληάδεο εζεινληέο αζρνινχληαη ελεξγά κε ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο ρειψλαο. Οη δξάζεηο ηεο νξγάλσζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ζαιάζζηαο ρειψλαο
εθηείλνληαη θαη εθηφο ζπλφξσλ ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ηεο Σνπξθίαο
θαη ηεο Κχπξνπ, αιιά θαη εληφο ζπλφξσλ ζηελ πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή
ησλ Θίλσλ Κππαξηζζίαο πνπ αλήθεη ζην Γίθηπν Natura 2000
(www.medasset.gr).
Σν Γίθησο Μεζόγεηος S.O.S. ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε δηνξγάλσζε εθζηξαηεηψλ κε ζηφρν ηελ πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ην ζεζκφ ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ θαη ην Δπξσπατθφ Γίθηπν Natura 2000 θαη ηελ αλάδεημε ησλ πξνθιήζεσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο. ε
ζπλεξγαζία κε ηνπο Φνξείο Γηαρείξηζεο εθαξκφδεη πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο επηθνηλσλίαο ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, αλαδεηθλχνληαο ηελ αλάγθε
πξνζηαζίαο ηνπ ζεζκνχ ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ θαη ηα πνιιαπιά
νθέιε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ γηα ηηο ηνπηθέο
νηθνλνκίεο (www.medsos.gr).
H Δηαηρεία γηα ηε Μειέηε θαη Προζηαζία ηες Μεζογεηαθής Φώθηας - MOm ηδξχζεθε αξρηθά γηα ηε κειέηε ηεο κεζνγεηαθήο θψθηαο θαη ζηε
ζπλέρεηα απέθηεζε δηεζλείο δηαθξίζεηο θαη ζπλεξγαζίεο, ελψ ζήκεξα είλαη
κέινο ηνπ κεγαιχηεξνπ παγθφζκηνπ νξγαληζκνχ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θχζεο IUCN (International Union for the Conservation of Nature). O ξφινο ηεο
νξγάλσζεο ππήξμε ζεκαληηθφο γηα ηε δεκηνπξγία ησλ πξνζηαηεπφκελσλ
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πεξηνρψλ ηεο Κηκψινπ θαη Καξπάζνπ, θαζψο θαη γηα ηελ θαζηέξσζε ηνπ
Δζληθνχ Θαιάζζηνπ Πάξθνπ Αινλλήζνπ Βνξείσλ πνξάδσλ. Δπίζεο, εθαξκφδεη πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ζε καζεηέο, αιιά θαη
πξνγξάκκαηα επαηζζεηνπνίεζεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο (www.mom.gr).
O χιινγνο γηα ηελ Προζηαζία ηες Θαιάζζηας Υειώλας, ΑΡΥΔΛΩΝ ζπληζηά κηα αθφκε ΜΚΠΟ ε νπνία απφ θνηλνχ κε άιιεο πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο άζθεζαλ έληνλεο πηέζεηο γηα ηελ ίδξπζε θαη θαζηέξσζε
ηνπ πξψηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ζαιαζζίσλ ρεισλψλ
ζε φιε ηε Μεζφγεην, ηνπ Δζληθνχ Θαιάζζηνπ Πάξθνπ Εαθχλζνπ (ΔΘΠΕ)
ην Γεθέκβξε ηνπ 1999. Δπίζεο, απνηέιεζε ηελ πξψηε πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή ζηελ Διιάδα κε ζεζκνζεηεκέλν Φνξέα Γηαρείξηζεο. Ο ΑΡΥΔΛΧΝ
καδί κε ην WWF-Διιάο θαη ηε Mom κεηέρνπλ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ηνπ Πάξθνπ (www.archelon.gr).

Δηθφλα 13. Ζ Γηνξηή Πνπιηψλ ζην δάζνο ηεο Γαδηάο πνπ δηνξγαλψζεθε απφ
ηελ Διιεληθή Οξληζνινγηθή Δηαηξεία ην 2012.
Ζ Διιεληθή Ορληζοιογηθή Δηαηρεία είλαη κηα πεξηβαιινληηθή κε
θεξδνζθνπηθή νξγάλσζε κε αληηθείκελν ηελ πξνζηαζία ησλ άγξησλ πνπιηψλ θαη ησλ βηνηφπσλ ηνπο ζηελ Διιάδα θαη σο ζεκαληηθφ έξγν έρεη λα επηδείμεη ηε δηαθχιαμε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο.
Σν έξγν ηεο νξγάλσζεο επηθεληξψλεηαη ζε δξάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
πνπιηψλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ βηνηφπσλ ηνπο, ηε θχιαμε θαη παξαθνινχζεζε πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, ηελ θαηακέηξεζε πιεζπζκψλ πνπιηψλ,
ηελ αλαβάζκηζε θαη αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ηε δηαρείξηζε θαη
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απνθαηάζηαζε βηνηφπσλ. Αιιά εηδηθεχεηαη θαη ζε δξάζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο
(www.ornithologiki.gr).
ην Δζληθφ Πάξθν Βφξεηαο Πίλδνπ ε δξάζε ησλ ΜΚΠΟ Πίλδνο Πεξηβαιινληηθή θαη Δηαηξεία Πξνζηαζίαο Βάιηα Κάιληα ππήξμε εμαηξεηηθά ζεκαληηθή. Ζ Πίλδος Περηβαιιοληηθή δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Πίλδνπ γηα ηε κειέηε, δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη
αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο, πινπνηψληαο εθδειψζεηο, πξνγξάκκαηα,
αλαθνηλψζεηο θαη δεκνζηεχζεηο. Δπίζεο, ε ζπκκεηνρή ηεο Πίλδνο Πεξηβαιινληηθή ζε ρξεκαηνδνηηθά επξσπατθά πξνγξάκκαηα, άιια θαη ζην δηαζπλνξηαθφ πξφγξακκα Interreg Creece -Albania -IPA Cross Border program
2007-2013, έρεη ζπκβάιεη ζηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ Δζληθνχ
Πάξθνπ (www.pindosperivallontiki.org).
ηελ ίδηα πεξηνρή δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ε Δηαηρεία Προζηαζίας Βάιηα Κάιληα. Πξφθεηηαη γηα κηα ΜΚΠΟ κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηεο θπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ έξγνπ
ησλ θξαηηθψλ ή ηδησηηθψλ θνξέσλ γηα ηε δηαηήξεζε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ηεο Βάιηα Κάιληα θαη ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ Βφξεηαο Πίλδνπ,
ελψ ζεκαληηθέο είλαη νη παξεκβάζεηο γηα ηελ απνθπγή πινπνίεζεο ππνδνκψλ θαη κεγάισλ ηερληθψλ έξγσλ πνπ αιινηψλνπλ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ,
κε ελεξγνπνίεζε θαη ζπκκεηνρή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο (www.venetikos.gr).
Δπίζεο, ην έξγν ηεο Δηαηρείας Προζηαζίας Πρεζπώλ πξνζαλαηνιίδεηαη ζηε ζπλεξγαζία θαη ηε ζπκκεηνρή θαη ησλ ηξηψλ θξαηψλ πνπ κνηξάδνληαη ηελ Πξέζπα (ΠΓΓΜ, Αιβαλία, Διιάδα), θαη εζηηάδνπλ ζηελ πξνζηαζία
ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ησλ ελδηαηηεκάησλ ηεο άγξηαο δσήο θαη ηελ πξνψζεζε
ήπησλ κνξθψλ αλάπηπμεο, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηελ νηθηζηηθή αλάπηπμε θαη
ηελ πξνψζεζε θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ κεζφδσλ θαιιηέξγεηαο. Δπηπιένλ, ε νξγάλσζε ζπκκεηέρεη θαη πινπνηεί επξσπατθά πξνγξάκκαηα, φπσο ην
Life - Φχζε θαη ζπκκεηέρεη σο κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζην Φνξέα Γηαρείξηζεο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ Πξεζπψλ ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ηνπ
πγξνηφπνπ θαη εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ (www.spp.gr).
Σέινο, αμηνζεκείσηε είλαη θαη ε δξάζε ηεο λενζχζηαηεο ΜΚΠΟ Καιιηζηώ κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηεο θχζεο θαη ηεο άγξηαο παλίδαο, θαη ηε
κειέηε ησλ ζπάλησλ εηδψλ ηεο αξθνχδαο, ηνπ ιχθνπ θαη ηνπ ιχγθα. Γηα ηελ
επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ δηνξγαλψλνληαη εθζηξαηείεο ελεκέξσζεο θαη
επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ θαη πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. Δπίζεο, πινπνηεί δξάζεηο κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία
ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ θαη άιισλ εζληθψλ θαη δηεζλψλ δηθηχσλ,
φπσο ην Natura 2000 (www.callisto.gr).
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Κοηλές δράζεης ηωλ ΜΚΠΟ ζηης προζηαηεσόκελες περηοτές ζηελ
Διιάδα
Ζ πξνζηαζία ησλ πεξηνρψλ Natura 2000 ζπζπείξσζε ην Μάην ηνπ 2005
ηηο ΜΚΠΟ Διιεληθή Δηαηξία Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο, Διιεληθή Δηαηξία γηα
ηελ Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο, ην
Γίθηπν «Μεζφγεηνο S.O.S», ηελ Δηαηξία γηα ηε Μειέηε θαη ηελ Πξνζηαζία
ηεο Μεζνγεηαθήο Φψθηαο - MΟm, ην χιινγν γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Θαιάζζηαο Υειψλαο - ΑΡΥΔΛΧΝ, ηε WWF Διιάο θαη ηελ Διιεληθή Οξληζνινγηθή Δηαηξία, ψζηε λα ππνβάινπλ πξνο ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή αλαθνξά γηα ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ζηελ
Διιάδα. H ελ ιφγσ αλαθνξά ζπληάρζεθε, πξνθεηκέλνπ ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή λα ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα κε βάζε ην ηζρχνλ πιαίζην γηα ηηο
πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο θαη ηελ εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο Οδεγία ησλ Οηθνηφπσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θχζεο, ψζηε λα πηέζεη γηα ηελ αλάγθε βειηίσζεο ηεο θαηάζηαζεο. χκθσλα κε ηηο πξναλαθεξζείζεο ΜΚΠΟ, ε έιιεηςε
απνηειεζκαηηθήο πξνζηαζίαο ζηηο πεξηνρέο Natura 2000 απνηειεί ηνλ θχξην
ιφγν γηα ηελ ππνβάζκηζε απηψλ ησλ ζπάλησλ νηθνζπζηεκάησλ, ελψ επίζεο
ζεσξνχλ φηη ν πξνγξακκαηηζκφο γηα ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο είλαη εμαηξεηηθά πξνβιεκαηηθφο, θαη πσο αθφκε θαη ε ίδξπζε ηεο Δπηηξνπήο Φχζε
δελ θαιχπηεηαη απφ θάπνηα ζαθή ζηξαηεγηθή (www.wwf.gr).
Δπίζεο, ην Φεβξνπάξην ηνπ 2009 νη ΜΚΠΟ Διιεληθή Δηαηξία γηα ηελ
Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο, ην Παγθφζκην Σακείν γηα ηε Φχζε WWF Διιάο θαη ε Διιεληθή Οξληζνινγηθή
Δηαηξία ζπλέηαμαλ κηα έθζεζε αμηνιφγεζεο ηεο πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο
Διιεληθψλ Τγξφηνπσλ Ramsar κε ζθνπφ λα παξνπζηάζνπλ ηελ θαηάζηαζε
ησλ πγξνηφπσλ, ηηο απεηιέο πνπ αληηκεησπίδνπλ, θαη αθφκε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ θαζεζηψηνο πξνζηαζίαο θαη ησλ δηαρεηξηζηηθψλ ηνπο κέηξσλ (www.ellinikietairia.gr, www.wwf.gr, www.ornitho
logiki.gr). Οη ΜΚΠΟ Διιεληθή Δηαηξία Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο, Διιεληθή
Δηαηξία Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηζκνχ, Διιεληθή Οξληζνινγηθή Δηαηξία,
Γίθηπν „„Μεζφγεηνο S.O.S.‟‟, ΑΡΥΔΛΧΝ θαη MOm είλαη αληίζεηεο ζηελ
εθηέιεζε ηνπ απνζηξαγγηζηηθνχ έξγνπ κεγάιεο θιίκαθαο ζην Γέιηα ηνπ πνηακνχ Αρέξνληα ζε κία δηεζλψο πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή κε νηθνινγηθή,
αηζζεηηθή θαη νηθνλνκηθή αμία. Οη νξγαλψζεηο απηέο θξίλνπλ ηε Μειέηε
Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ σο ακθηβφινπ επηζηεκνληθήο ηεθκεξίσζεο
θαη ηνλίδνπλ φηη ην απνζηξαγγηζηηθφ – αξδεπηηθφ έξγν Βαζππέδνπ Ακκνπδηάο θαη Βαιαληδνξξάρεο εγθπκνλεί πνιιαπινχο θηλδχλνπο (www.eepf.gr).
Μηα αθφκε ζεκαληηθή παξέκβαζε, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Ηνχιην
ηνπ 2012, ησλ ΜΚΠΟ Αξθηνχξνο, ΑΡΥΔΛΧΝ, Διιεληθή Οξληζνινγηθή
Δηαηξεία, Διιεληθή Δηαηξεία Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηζκνχ, Διιεληθή Δ94

ηαηξία Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο, Δηαηξία Πξνζηαζίαο Πξεζπψλ, Καιιηζηψ,
Δηαηξεία γηα ηελ Μειέηε θαη Πξνζηαζία ηεο Μεζνγεηαθήο Φψθηαο MOm
θαη ηεο WWF Διιάο, γηα ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, απνηειεί θαη ε θνηλή επηζηνιή πξνο ηα αξκφδηα ππνπξγεία (Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο
θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο), κέζσ ηεο νπνίαο δεηνχζαλ ηελ αλαζεψξεζε ηεο απφθαζεο γηα ζπγρψλεπζε ησλ θνξέσλ δηαρείξηζεο απφ 29 ζε 14,
θαη ηελ έλαξμε νπζηαζηηθήο δηαβνχιεπζεο κε ζηφρν ηε ζεζκηθή αλαδηνξγάλσζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ ζηελ Διιάδα.
χκθσλα κε ηελ επηζηνιή ζα παξνπζηαζηνχλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα
απφ ηε ζπγρψλεπζε ησλ ΦΓ, φπσο ε θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ θαη ε λέα θαηαλνκή ηεο έθηαζεο πνπ ζα θαινχληαη λα δηαρεηξηζηνχλ θαη λα επνπηεχνπλ
νη λένη ΦΓ. Δπίζεο, ε εμνηθνλφκεζε πφξσλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα „„Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε‟‟ (ΔΠΠΔΡΑΑ),
θαζψο θαη ε απνξξφθεζε θνλδπιίσλ, δεδνκέλνπ φηη ζα απμεζνχλ ηα νδνηπνξηθά έμνδα, ζα δεκηνπξγήζνπλ δπζθνιίεο ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε ησλ δεζκεχζεσλ ηεο Διιάδαο πξνο ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή (www.arcturos.gr).
Μία απφ ηηο πην έληνλεο αληηδξάζεηο ησλ ΜΚΠΟ, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ
2011, απνηειεί ε θνηλή ηνπο θαηαςήθηζε γηα ηελ ππφζεζε ηεο ηαθηνπνίεζεο
ησλ απζαηξέησλ θηηζκάησλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηα φξηα πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ. πγθεθξηκέλα, νη ΜΚΠΟ Αξθηνχξνο, ΑΡΥΔΛΧΝ, Διιεληθή
Δηαηξεία Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηζκνχ, Διιεληθή Δηαηξεία Πξνζηαζίαο
ηεο Φχζεο, Διιεληθή Οξληζνινγηθή Δηαηξεία, Καιιηζηψ, Γίθηπν „„Μεζφγεηνο SOS‟‟, Δηαηξία Μειέηεο θαη Πξνζηαζίαο ηεο Μεζνγεηαθήο Φψθηαο
MΟm, Greenpeace θαη WWF Διιάο, θαηαδηθάδνπλ ηε δηάηαμε γηα ηαθηνπνίεζε απζαηξέησλ εληφο ησλ νξίσλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ πνπ πξνζηέζεθε ζην ζρεηηθφ λνκνζρέδην ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο
θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (www.arcturos.gr).
Σν επηέκβξην ηνπ 2011 νη νξγαλψζεηο WWF Διιάο, Greenpeace, Αξθηνχξνο, Αξρέισλ, Διιεληθή Οξληζνινγηθή Δηαηξεία, Διιεληθή Δηαηξεία
Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηζκνχ, Διιεληθή Δηαηξεία Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο,
MOm, Καιιηζηψ θαη Γίθηπν „„Μεζφγεηνο SOS‟‟, θαηαςήθηζαλ νκφθσλα ην
λνκνζρέδην γηα επέθηαζε δφκεζεο κέζα ζηα φξηα πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ. χκθσλα κε ηελ νκφθσλε γλψκε ησλ παξαπάλσ ΜΚΠΟ, ελδερφκελε
απφξξηςε ηεο δηάηαμεο γηα ηελ εθηφο ζρεδίνπ δφκεζε εληφο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην ππφ ζπδήηεζε λνκνζρέδην γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα ζα απνηειέζεη ηζηνξηθή ληξνπή γηα ηελ θνηλνβνπιεπηηθή δσή
ηεο ρψξαο. Τπνζηεξίδνπλ, επίζεο, φηη ε επίκαρε δηάηαμε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην λνκνζρέδην ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο απνηειεί κηα απηνλφεηε θαη ειάρηζηε ξχζκηζε γηα ηηο πεξην95

ρέο Natura 2000 πνπ έρνπλ ήδε ραξαθηεξηζηεί σο πξνζηαηεπφκελεο κε βάζε
ην θνηλνηηθφ δίθαην ζχκθσλα κε ηηο Οδεγίεο 92/43/ΔΟΚ γηα ηε δηαηήξεζε
ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαη ηεο άγξηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο θαη
2009/147/ΔΚ πεξί δηαηεξήζεσο ησλ άγξησλ πηελψλ (www.mom.gr).
Δπίζεο, εθπξφζσπνη ηεο MEDASSET, ηεο Mom, ηεο WWF θαη ηνπ
ΑΡΥΔΛΧΝ ζπλππέγξαθαλ ην 2006 κηα θαηαγγειία γηα ην ζνβαξφηαην ζέκα
ηεο χπαξμεο θαη ζπλερηδφκελεο παξάλνκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΥΤΣΑ ζην Δζληθφ Θαιάζζην Πάξθν Εαθχλζνπ (ΔΘΠΕ), πνπ ιεηηνπξγεί ζην φξνο θνπφο εληφο ηνπ Πάξθνπ, δεηψληαο απφ ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ηελ άκεζε παχζε ιεηηνπξγίαο θαη ηε κεηεγθαηάζηαζή ηνπ. πγθεθξηκέλα, ν ΥΤΣΑ βξίζθεηαη εληφο ησλ νξίσλ ηεο
Εψλεο Φ1 «Πεξηνρή πξνζηαζίαο ηνπίνπ φξνπο θνπνχ Βαζηιηθνχ» ηνπ
ΔΘΠΕ θαη εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί παξάλνκα, ελψ ζήκεξα βξίζθεηαη ζε
εμέιημε ε κειέηε γηα ηελ θαηαζθεπή λένπ ΥΤΣΑ εθηφο νξίσλ ηνπ ΔΘΠΕ
(www.archelon.gr).
Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2012 ην έληνλν πξφβιεκα ιαζξνζεξίαο ζην Δζληθφ
Πάξθν Πξεζπψλ νδήγεζε ηηο πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο: Δηαηξία Πξνζηαζίαο Πξεζπψλ, ΑΡΚΣΟΤΡΟ, Διιεληθή Δηαηξεία Πεξηβάιινληνο θαη
Πνιηηηζκνχ, Διιεληθή Δηαηξεία Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο, Διιεληθή Οξληζνινγηθή Δηαηξεία, Καιιηζηψ θαη WWF Διιάο, λα θαηαγγείινπλ ηελ αλεμέιεγθηε ιαζξνζεξία κέζα ζηα φξηα ηνπ Πάξθνπ. Οπζηαζηηθά, θαινχζαλ ηελ
Πνιηηεία λα ιάβεη επεηγφλησο κέηξα γηα ηελ πάηαμε ησλ παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, θαζψο θαη λα εληζρχζεη ηε δπλαηφηεηα ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο λα επηηειέζνπλ ην έξγν ηνπο γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ πνιχηηκσλ θαη επαίζζεησλ απηψλ πεξηνρψλ (www.spp.gr).
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σζηήμαηα οργάνωζης - διοίκηζης προζηαηεσόμενων περιοτών
Η απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαρείξηζεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ
ζηεξίδεηαη ζηα κέζα θαη ην είδνο ησλ δηνηθεηηθψλ κεραληζκψλ θαη ζηελ νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο πνπ έρεη ζεζπίζεη θάζε ρψξα ζην πιαίζην ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ηεο (Dudley et al. 2007, Leverington et
al. 2008). Αλ θαη ε δηάθξηζε κεηαμχ δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ δελ απνηειεί κηα ζαθή θαη μεθάζαξε έλλνηα, σζηφζν ε Γηαρείξηζε βαζίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηηο δπλάκεηο, αξρέο θαη επζχλεο πνπ αθνξνχλ ζε λνκηθά πξφζσπα θαη νξγαληζκνχο. Η δηνίθεζε ζρεηίδεηαη κε ηνπο
πφξνπο, ην ζρεδηαζκφ θαη ηηο δξάζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εθαξκνγή
πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ηεο θπβέξλεζεο (Lockwood 2010).
Η έλλνηα ηεο δηνίθεζεο αθνξά δνκέο θαη δηαδηθαζίεο ζηηο νπνίεο νη πνιίηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο πεξηβαιινληηθψλ απνθάζεσλ θαη ζηελ αλάιεςε αξκνδηνηήησλ (Graham et al. 2003,
Lebel et al. 2006). Τα είδε δηνίθεζεο πνηθίιινπλ απφ κνληέια πνπ έρνπλ σο
βάζε ηελ θεληξηθή εμνπζία, δηνίθεζε πνπ βαζίδεηαη ζε ζπλεξγαζίεο, ζπλεηαηξηζκνχο θαη αληηπξνζσπείεο θαη είδε δηνίθεζεο πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ
θνηλσλία (Borrini-Feyerabend 2003, Lockwood 2010). Η Γηνίθεζε Δζληθψλ
Πάξθσλ θαη πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ κπνξεί λα αθνξά πεξηθεξεηαθά φξγαλα, θνξείο δηαρείξηζεο θαη αξκφδηα ππνπξγεία, αθφκε θαη παλεπηζηεκηαθά
ηδξχκαηα ή κε θπβεξλεηηθέο πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο (Lockwood 2010,
Mauerhofer 2011).
Δπίζεο, νη βαζηθέο αξρέο γηα ηε δηνίθεζε πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ
ζηεξίδνληαη ζε Γηεζλείο Σπκβάζεηο. Οη θπξηφηεξεο είλαη ε Σχκβαζε γηα ηε
Βηνπνηθηιφηεηα (Wolfrum 2001, Siebenhüner 2007, Zachrisson 2008), ε
Σχκβαζε γηα ηα Μεηαλαζηεπηηθά Δίδε (Koester 2002), ζε επξσπατθφ επίπεδν ε απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Σπκβνπιίνπ γηα ηε Βηνπνηθηιφηεηα θαη ηνπο
Φπζηθνχο Οηθνηφπνπο, γλσζηή θαη σο Σχκβαζε ηεο Βέξλεο (Bennett and

Ligthart 2001). Η Σχκβαζε απηή έρεη σο θεληξηθνχο κεραληζκνχο εθαξκνγήο ηελ Οδεγία γηα ηα Πνπιηά θαη ηελ Οδεγία γηα ηνπο Φπζηθνχο Οηθνηφπνπο ζην πιαίζην ηεο αλάπηπμεο δηθηχνπ Natura (Mauerhofer 2008,
Zacrisson 2008, Morris 2011). Οπζηαζηηθά, απνζθνπεί ζηελ εμαζθάιηζε ηεο
πξνζηαζίαο θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαη εηδψλ ρισξίδαο θαη παλίδαο κε ηδηαίηεξν νηθνινγηθφ ελδηαθέξνλ (Τζαληφπνπιφο θαη Τζαραιίδεο 2000).
Σηελ Δπξψπε ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ησλ παξαπάλσ Οδεγηψλ ν
αξηζκφο θαη ε έθηαζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ απμάλεηαη ζπλερψο.
Τν θαηλφκελν απηφ παξαηεξείηαη ζε δηεζλή θιίκαθα, έρνληαο σο θηλεηήξηεο
δπλάκεηο λνκηθέο δξάζεηο ζε ηνπηθφ θαη εζληθφ επίπεδν θαη κεραληζκνχο πνπ
πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά επίπεδα δηνίθεζεο (Bennett and Ligthart
2001, Susskind 2008).
Οη Danaher θ.ά. (2000) ηνλίδνπλ, σζηφζν, φηη νη απνθάζεηο ηεο Γηνίθεζεο, φπνηα κνξθή θη αλ έρεη εθείλε, ζα πξέπεη λα ζηεξίδνληαη ζηελ αλάπηπμε κηαο ζρέζεο πνπ ζα δηαθξίλεηαη απφ νκφθσλεο γλψκεο κεηαμχ ηεο Γηνηθεηηθήο Αξρήο θαη ηνπ πιεζπζκνχ ζηνλ νπνίν αθνξά. Σχκθσλα κε ηνλ
Foucault (1991), πξφθεηηαη γηα ην ρηίζηκν κηαο ζρέζεο κεηαμχ πνιηηψλ, νκάδσλ ζπκθεξφλησλ θαη ηνπ θνξέα δηνίθεζεο ε νπνία βξίζθεηαη ζε αδηάθνπε
εμέιημε. Σηφρνο ηεο δεκηνπξγίαο κηαο ζρέζεο εκπηζηνζχλεο είλαη ε αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κέζα απφ ην ζρεδηαζκφ πνιηηηθήο, δνκψλ θαη δηαδηθαζηψλ,
κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν θαη ηελ ηζφηηκε θαηαλνκή ησλ θνηλσληθψλ σθειεηψλ
(Steward and Jones 2003).
Καηά ζπλέπεηα, ν ζρεδηαζκφο ελφο ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ζηηο δηαδηθαζίεο
ιήςεο πεξηβαιινληηθψλ απνθάζεσλ (Clarke 2004) απνηειεί κία λέα πξνζέγγηζε ζηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ. Σηελ
πξαγκαηηθφηεηα, κειεηψληαη δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο κε βάζε ηηο πξνζδνθίεο ησλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ (Dawkins 2004), πξνζθέξνληαο κάιηζηα
θαη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο (Skanavis et al. 2005).
Οργανιζμοί και αρτές διοίκηζης προζηαηεσόμενων περιοτών
Η νξγάλσζε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ απνηεινχζε αξρηθά έλα θνκκάηη ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηε δηαρείξηζε
ρξήζεσλ γεο θαη ηελ θαηαλνκή εθηάζεσλ, φπσο απηή ηεο δηαρείξηζεο δαζηθψλ εθηάζεσλ (Buttoud and Yunusova 2002). Σηε ζπλέρεηα, νη πξψηεο πξνζεγγίζεηο γηα πην απηφλνκν ραξαθηήξα ηεο δηνίθεζεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ δφζεθαλ απφ ηε Γηεζλή Έλσζε γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Φχζεο
(IUCN), κε ζηφρν λα δηαζθαιηζηεί ε κειινληηθή ηνπο βησζηκφηεηα
(McNeely et al. 1994).
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Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, θαη πξνθεηκέλνπ ε δηαρείξηζε πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ λα νξγαλσζεί ζε κηα πην απνηειεζκαηηθή βάζε, ν ζρεδηαζκφο γηα ηε δηνίθεζε απνθηνχζε κηα λέα κνξθή, πην εμειηγκέλε ε νπνία
άθελε πεξηζψξηα γηα αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο, ησλ
ηνπηθψλ θνηλσληψλ θαη ησλ επηζθεπηψλ (Papageorgiou and Kassioumis
2005). Σπγθεθξηκέλα, θαηά ηνπο Venter θαη Breen (1998) θαη Beltran
(2000), ζε πνιιέο αλεπηπγκέλεο θαη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο εθαξκφζηεθαλ
λέεο ηερληθέο κε επίθεληξν ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ θαηνίθσλ θαη
ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο γηα ηελ πξνζηαζία πφξσλ πςειήο βηνινγηθήο αμίαο. Υπάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ ζε θάπνηεο ρψξεο ε δηνίθεζε πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ αλήθεη απνθιεηζηηθά ζε κε θπβεξλεηηθέο πεξηβαιινληηθέο
νξγαλψζεηο (IUCN 1991, Schneider and Burnett 2000), ελψ ζε θάπνηεο άιιεο, φπσο ην Ηλσκέλν Βαζίιεην, ζε δεκφζηνπο θνξείο πνπ δελ αλήθνπλ ζε
θάπνην ππνπξγείν, φπσο, δειαδή, είλαη ηα ζσκαηεία γηα ηελ πξνζηαζία ηεο
θχζεο (Bishop et al. 1997).
Σηηο Η.Π.Α. βξίζθνληαη 375 πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ζε 49 Πνιηηείεο
θαη ην ζχζηεκα δηνίθεζεο πεξηιακβάλεη έλα ζρεηηθά απηφλνκν φξγαλν, ηελ
Υπεξεζία Δζληθψλ Πάξθσλ (Hamin 2001). Η ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο βαζίδεηαη ζε έλα είδνο ζπλεηαηξηζκνχ κε ηηο ηνπηθέο αξρέο Γηνίθεζεο, ηηο κε
θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο θαη ηνπο ηνπηθνχο θαηνίθνπο θαη έρεη σο ζηφρν
ηελ επίηεπμε ησλ δηαρεηξηζηηθψλ ζθνπψλ (Zube 1992, Hamin 2001a). Απηνί,
κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηελ επέθηαζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ή
ηε ζπγθέληξσζε νκνζπνλδηαθψλ πηζηψζεσλ γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο
(Hamin 2001a).
Η θηινζνθία ησλ ζπλεηαηξηζκψλ Γηνίθεζεο βαζίδεηαη ζηελ ηδέα φηη είλαη πξνηηκφηεξν ε θνηλσλία λα έρεη θεληξηθφ ξφιν ζηηο δηαρεηξηζηηθέο θαηεπζχλζεηο, παξά λα βξίζθεηαη ζην πεξηζψξην (Hamin 2001a). Τν ζχζηεκα
δηνίθεζεο, φζνλ αθνξά ζηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ, θαίλεηαη λα είλαη πεξηζζφηεξν πνιχπινθν. Σπγθεθξηκέλα, ε θαζηέξσζε ελφο Δζληθνχ Πάξθνπ ζηηο
Η.Π.Α. πξνυπνζέηεη λα εληάζζεηαη ζηε λνκνζεζία ζχκθσλα κε ην Κνγθξέζν, λα έρεη ηε ζηήξημε ηεο ζρεηηθήο Πνιηηείαο φπνπ αλήθεη γεσγξαθηθά, θαη
ζηε ζπλέρεηα ηνλ ηειηθφ ιφγν έρνπλ ν Γεξνπζηαζηήο, νη Κπβεξλεηηθνί Αληηπξφζσπνη ηεο Πνιηηείαο, φπσο επίζεο θαη ν Πξφεδξνο ηεο Κπβέξλεζεο.
Παξφια απηά, νη δηαδηθαζίεο δηεπθνιχλνληαη, φηαλ ππάξρεη ε ζχκθσλε
γλψκε ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ γηα ηελ ίδξπζε ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ,
πνπ πξνηείλεηαη απφ ηελ Υπεξεζία Δζληθψλ Πάξθσλ (Lowry 1998, Hamin
2001b).
Πέξα απφ ηε δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο κέζα απφ ηελ επνπηεία θαη
ηελ εθαξκνγή ηνπ θαζεζηψηνο πξνζηαζίαο ζηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο,
ε βηψζηκε αλάπηπμε κέζα απφ ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ απνηειεί
έλαλ αθφκε ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ηηο απνθάζεηο θαη ηνπο
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κεραληζκνχο ηεο Γηνίθεζεο. Η θχζε ηεο νξγάλσζεο αξκνδηνηήησλ είλαη ηέηνηα, ψζηε λα απαηηεί ηελ εκπινθή ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ, γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή. Η Γηνίθεζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ είλαη ππεχζπλε
γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη ηηο ππνδνκέο (Puustinen et al. 2009), ελψ ππεξεζίεο, φπσο ν ηνπξηζκφο, ε θηινμελία θαη ε αλαςπρή παξέρνληαη θπξίσο
απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο
(Selby et al. 2011).
Δπνκέλσο, ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε
ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ αλαςπρήο (Elliot 1997) θη απηέο
λα είλαη ελαξκνληζκέλεο κε ηε θχζε ησλ ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη λα ζηεξίδνληαη απφ ηελ Τνπηθή Απηνδηνίθεζε (Selby et al. 2011). Ταπηφρξνλα, είλαη ζθφπηκν λα παξέρνληαη επθαηξίεο γηα αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ηεο
Γηνίθεζεο θαη ησλ ηνπηθψλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ, ψζηε νη απφςεηο ηνπο λα
ιακβάλνληαη ππφςε ζην ζρεδηαζκφ πνιηηηθήο θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα
ηελ πεξηνρή πνπ δνπλ (Shaw 2004, Church 2004).
Ο ξφινο ηεο Τνπηθήο θαη Κεληξηθήο Γηνίθεζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο
γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ βηψζηκνπ ηνπξηζκνχ γχξσ απφ πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, θαζψο δχλαηαη λα εληζρχεη ηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο, ηε δήηεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, θαη λα πξνσζεί αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα
(Pickvance 1990a,b, Hall and Jenkins 2004). Γηα απηφλ ην ιφγν νη Τνπηθέο
Γηνηθεηηθέο Αξρέο, Γήκαξρνη, Γεκνηηθνί Σχκβνπινη, πξνζσπηθφ ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο ή άιιεο ηνπηθέο νκάδεο δξάζεο, φπσο ζχιινγνη θαη ζπλεηαηξηζκνί, ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη γηα επθαηξίεο βηψζηκεο αλάπηπμεο
ζηελ πεξηνρή ηνπο (Long and Nuckolls 1994, Selby et al. 2011).
Δλδεηθηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ηεο Φηλιαλδίαο ζηελ νπνία ε νξγάλσζε
γηα ηε δηνίθεζε πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, αλαθνξηθά κε ηελ αλάπηπμε
ηνπ ηνπξηζκνχ, αλήθεη θαηά βάζε ζηνπο ζρεηηθνχο Γήκνπο φπνπ βξίζθνληαη
ηα Δζληθά Πάξθα. Παξφια απηά, πξφθεηηαη γηα έλα κνληέιν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πνπ βαζίδεηαη ζε έλα ζχζηεκα εμαξηψκελν απφ ηελ Πνιηηεία. Πξαθηηθά, δελ αθήλεη πνιιά πεξηζψξηα ζπκκεηνρήο ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη
ζηηο κε θπβεξλεηηθέο πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο νη νπνίεο, σζηφζν, ζα
κπνξνχζαλ λα ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε (Selby et
al. 2011).
Σηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηνχλ ηφζν ε ηζφηηκε θαηαλνκή σθειεηψλ απφ ηνπο θπζηθνχο πφξνπο φζν θαη ε βησζηκφηεηα,
εθαξκφδεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα έλα είδνο απνθέληξσζεο ζηε δηνίθεζε
θπζηθψλ πφξσλ (Sundar 2001, Andersson 2004, Larson and Ribot 2004). Τα
απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο ζηεξίδνληαη θαηά θχξην ιφγν ζηηο δπλακηθέο ζεζκνζέηεζεο ηεο θάζε ρψξαο
(Blair 2000, Larson and Ribot 2004). Πνιιέο θνξέο ε ίδξπζε πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ σο απνθεληξσκέλν Γηνηθεηηθφ φξγαλν απφ ηελ Κεληξηθή
100

Γηνίθεζε ιεηηνχξγεζε σο εξγαιείν γηα ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ησλ δαζηθψλ πφξσλ, ην νπνίν αλέζεηε επζχλεο θαη δηνηθεηηθέο αξκνδηφηεηεο θαη ζηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ (Agraval and Ostrom 2001).
Η θπβέξλεζε ησλ Φηιηππίλσλ πηνζέηεζε έλα ζχζηεκα απνθεληξσκέλεο
δηνίθεζεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ κε αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο ηνπηθνχο θαηνίθνπο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Μέζα απφ
απηφλ ην λέν ηξφπν δηνίθεζεο ε Κπβέξλεζε θαηάθεξε κε έκκεζνπο ηξφπνπο
λα ειέγρεη ηελ εθαξκνγή ηνπ θαζεζηψηνο πξνζηαζίαο, ηελ πξνζηαζία ησλ
δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία (Vitug 2000). Σπλεπψο,
εθφζνλ νη ηνπηθνί θάηνηθνη απέθηεζαλ πνιηηηθά δηθαηψκαηα, ην Απνθεληξσκέλν Σψκα Γηνίθεζεο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ειέγρεη πην άκεζα ηελ πξφζβαζή ηνπο ζηνπο θπζηθνχο πφξνπο
(Bryant 2000, Urich et al. 2001).
Όπσο ζεκεηψλνπλ νη Dressler θ.ά. (2006), ε δεκηνπξγία ηνπ Δληαίνπ
Σπζηήκαηνο Πξνζηαηεπνκέλσλ Πεξηνρψλ ησλ Φηιηππίλσλ έδσζε ηελ επθαηξία ηεο αλάζεζεο δηνηθεηηθψλ επζπλψλ ζε ηνπηθνχο θνξείο θαη ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε κε θπβεξλεηηθέο πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο, φπσο ε
WWF, θαη ηέινο ην ζεκαληηθφηεξν, ηελ επθαηξία ζηνπο πνιίηεο λα εθθξάζνπλ ηηο αλάγθεο θαη ηα πξνβιήκαηά ηνπο απεπζείαο ζηνπο δηαρεηξηζηέο ησλ
Δζληθψλ Πάξθσλ.
H κεηαθνξά δηνηθεηηθψλ αξκνδηνηήησλ ζηνπο θαηνίθνπο, πέξα απφ ην
γεγνλφο φηη εκθνξείηαη απφ δεκνθξαηηθά ηδεψδε, εμαζθαιίδεη θαη κηα θαιχηεξε αληηπξνζψπεπζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ (Larson and Ribot
2004). Δπηπιένλ, απνηειεί έλα απνηειεζκαηηθφ κέηξν γηα ηελ ηεξάξρεζε
ησλ ζρέζεσλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ησλ πνιηηψλ
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο θπζηθνχο πφξνπο είηε είλαη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο
είηε επηζθέπηεο, θαζψο θαη ησλ δηαρεηξηζηψλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ
(Montinola 1999).
Όπσο ζεκεηψλεη ν Brotherton (1991), ζηα Δζληθά Πάξθα ηεο Αγγιίαο
θαη ηεο Οπαιίαο ε θπβέξλεζε ζε ζπλεξγαζία κε ηηο δηαρεηξηζηηθέο αξρέο
ησλ Πάξθσλ (Δπηηξνπή γηα ηελ Ύπαηζξν, Σπκβνχιην Γηαηήξεζεο ηεο Φχζεο, Γξάζε γηα ηελ Ύπαηζξν), πξνρψξεζε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 ζε
ζπκθσλίεο γηα ηα δηαρεηξηζηηθά κέηξα κε ηνπο αγξφηεο ησλ πεξηνρψλ απηψλ,
πξνθεηκέλνπ λα επηιχζεη ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα πξνέθππηαλ θαηά ηελ εθαξκνγή κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ επηηέιεζε ηεο γεσξγίαο.
Σηα Δζληθά Πάξθα ηεο Αθξηθήο παξαηεξείηαη πσο γηα ηελ ίδξπζή ηνπο,
απηνί πνπ θηλεηνπνηήζεθαλ πξψηνη ήηαλ θπλεγνί, θπξίσο απνηθηζηέο. Απηνί
πξνψζεζαλ βηβιία θαη ηαηλίεο ζην θνηλφ ηεο Ακεξηθήο θαη ηεο Δπξψπεο
ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ηεο πξνζηαζίαο ηεο ζπάληαο βηνπνηθηιφηεηαο ησλ
πεξηνρψλ ηεο Ταλδαλίαο θαη ηεο Κέλπαο, ζπγθεληξψλνληαο ηεξάζηηα πνζά
γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θχζεο (Bolaane 2005).
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Δπίζεο, ζηελ πεξίπησζε ηεο Τατβάλ απνδείρζεθε φηη ε εμαζθάιηζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ ζπλεηέιεζε ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ θαη ζπκκεηνρηθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ θαη ΜΚΠΟ. Σηφρνο
ηεο Γηνίθεζεο ήηαλ λα πηνζεηήζνπλ νη θάηνηθνη ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε
ζέζπηζε πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ θαη θπξίσο θαηαθπγίσλ ηεο άγξηαο
δσήο (Lu et al. 2005).
Όπσο αλαθέξνπλ νη Wilshusen θ.ά. (2002), κηα λέα πξνζέγγηζε πνπ ζα
αληηκεησπίδεη ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο σο θνηλσληθή δηαδηθαζία
ελδερνκέλσο λα εθπιεξψλεη κε πιεξέζηεξν ηξφπν ηνπο ζηφρνπο ηεο πξνζηαζίαο. Η πξνζέγγηζε απηή βαζίδεηαη θπξίσο ζην γεγνλφο φηη ηα πεξηζζφηεξα ζπάληα νηθνζπζηήκαηα ζπλδένληαη κε βηψζηκεο πξαθηηθέο αλζξψπηλσλ
παξεκβάζεσλ απφ ηελ χπαξμή ηνπο (Gomez-Pompa and Kaus 1992,
McNeely 1994, Ghimire and Pimbert 1997).
Σχκθσλα κε ηνλ Hough (2006), ε δηνίθεζε, γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή, ζα πξέπεη λα έρεη αλαπηχμεη θαη λα εθαξκφδεη επέιηθηα ζπζηήκαηα γηα
ηε δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ηε ρξεκαηνδφηεζε, ηνπο κεραληζκνχο
εθαξκνγήο ησλ απνθάζεσλ, ην ζρεδηαζκφ, ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη ηελ
παξνρή πιεξνθνξηψλ. Δπίζεο, αλαθέξεη φηη ζρεηηθά κε ηελ εζσηεξηθή Γηνίθεζε ζα πξέπεη λα έρεη εμαζθαιίζεη ην αλαγθαίν πξνζσπηθφ, ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο θαη ηηο ππνδνκέο, ψζηε λα κπνξνχλ θαη νη εκπιεθφκελνη θνξείο λα ζηαζνχλ αληάμηνη ησλ επζπλψλ θαη αξκνδηνηήησλ πνπ ηνπο έρνπλ
αλαηεζεί.
Σχκθσλα κε ηνλ Lockwood (2010) ε Γηνίθεζε, πξέπεη λα δηέπεηαη απφ
επηά βαζηθέο αξρέο γηα λα ζεσξείηαη φηη πηνζεηεί «θαιέο πξαθηηθέο» θαη απηέο αθνξνχλ ηελ αξρή ηεο λνκηκφηεηαο, ηεο δηαθάλεηαο, ηεο ππεπζπλφηεηαο,
ηεο ζπκκεηνρήο ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, ηεο δηθαηνζχλεο, ηεο ζπλεξγαζίαο, θαζψο θαη ηεο επειημίαο ή πξνζαξκνζηηθφηεηαο ζε λέα δεδνκέλα θαη
θαηαζηάζεηο. Τέινο, ε ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ησλ πεξηβαιινληηθψλ θαη θνηλσληθψλ νξγαλψζεσλ, ζσκαηείσλ ή ζπιιφγσλ θαη ησλ εηδηθψλ επηζηεκφλσλ ζηηο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ, εθαξκνγήο θαη ειέγρνπ ησλ πεξηβαιινληηθψλ απνθάζεσλ ζπληζηά κηα λέα θαη πην
επέιηθηε πξνζέγγηζε ζηε ράξαμε απνηειεζκαηηθήο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο (Αλδξεά θ.ά. 2008).
Φορείς Διατείριζης προζηαηεσόμενων περιοτών ζηην Ελλάδα
Σηελ Διιάδα ε Γηνίθεζε γηα ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο αληηκεηψπηζε αξθεηά πξνβιήκαηα ηα νπνία πξνέθπςαλ, εμαηηίαο ηεο κε επαξθνχο
ζπκκεηνρήο ησλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ.
Τν γεγνλφο απηφ νδήγεζε ζηελ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ησλ ηνπηθψλ θαηνίθσλ θπξίσο ζηε Γηνίθεζε, κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ηνπηθψλ θαηνίθσλ, επηζθεπηψλ θαη Φνξέσλ Γηαρείξηζεο (Papageorgiou
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1997). Η αληηκεηψπηζε ησλ αληηθξνπφκελσλ ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ απνηέιεζε ην θίλεηξν γηα ην ζρεδηαζκφ ελφο λένπ
ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο. Απηφ ζα πεξηειάκβαλε αιιαγέο ζηε θχζε ηνπ ζεζκνχ ησλ δηνηθεηηθψλ κεραληζκψλ, ζηηο επθαηξίεο γηα ρξεκαηνδφηεζε θαη
ζηε ξχζκηζε ηνπ θαζεζηψηνο πξνζηαζίαο (Papageorgiou and Kassioumis
2005).
Η αξρηθή θαηάηαμε ηεο δηνηθεηηθήο κέξηκλαο γηα ηηο πξνζηαηεπφκελεο
πεξηνρέο νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ελφο απηφλνκνπ νξγαληζκνχ, ηηο Δηδηθέο
Γηνηθεηηθέο Αξρέο Δζληθψλ Γξπκψλ γηα θάζε πεξηνρή (Καζηνχκεο 1994).
Απηέο δελ απέθηεζαλ πνηέ ζεζκνζεηεκέλεο αξκνδηφηεηεο ζηελ πξάμε, κε
απνηέιεζκα ε επζχλε γηα ηε δηαρείξηζε πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ λα πεξάζεη ζηα αξκφδηα Γαζαξρεία, ηα νπνία ρξεκαηνδνηνχληαλ γηα ηηο δξάζεηο
ηνπο απφ ην ηφηε Υπνπξγείν Γεσξγίαο (Papageorgiou and Kassioumis 2005).
Τν 1986 ε Διιεληθή Κπβέξλεζε πξνρψξεζε ζηελ ςήθηζε ηνπ Νφκνπ
1650/1986 (ΦΔΚ 160/16-10-1986 η. Α'), πνπ εηζήγαγε αιιαγέο ζηελ πνιηηηθή γηα ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο. Μεηαμχ άιισλ, νη ζεκαληηθφηεξεο
αιιαγέο αθνξνχζαλ ζην ραξαθηεξηζκφ λέσλ ηχπσλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ (Πεξηνρέο Απφιπηεο Πξνζηαζίαο, Πεξηνρέο Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο,
Δζληθά Πάξθα, Πξνζηαηεπφκελνη Φπζηθνί Σρεκαηηζκνί, Πξνζηαηεπφκελα
Τνπία θαη Σηνηρεία Τνπίνπ, Πεξηνρέο Οηθναλάπηπμεο), θαζψο θαη αιιαγέο
πνπ αθνξνχζαλ ζηνλ ηξφπν δηνίθεζεο (άξζξν 21 ηνπ Ν. 1650/1986 θαη παξάγξαθνο 1 άξζξνπ 12 ηνπ Ν, 2742/1999).
Δηδηθφηεξα, ε δηαρείξηζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ πέξα απφ ηα
δαζαξρεία αλαηέζεθε εθ λένπ ζε άιιν ππνπξγείν, ην Υπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Σρεδηαζκνχ θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, κε απνηέιεζκα λα παξνπζηαζηνχλ πξνβιήκαηα εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο δεκφζηαο ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη
γξαθεηνθξαηηθά δεηήκαηα, πνπ ζρεηίδνληαλ κε ζχγρπζε αξκνδηνηήησλ (Καζηνχκεο 1994, Troubis 1995).
Σηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ε πίεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ θαη ε επηηαθηηθή αλάγθε γηα απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε
ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ νδήγεζαλ ζηελ ςήθηζε ηνπ Νφκνπ
2742/1999. Ο λφκνο απηφο πξνέβιεπε ηε ζχζηαζε Φνξέσλ Γηαρείξηζεο σο
απηφλνκσλ νξγαληζκψλ πνπ ζα αλαιάκβαλαλ αξκνδηφηεηεο ζρεηηθά κε ηελ
πξνζηαζία, ηελ επνπηεία, ηελ πινπνίεζε πηινηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, ηελ έξεπλα θαη ηε βηψζηκε αλάπηπμε ηεο θάζε
πεξηνρήο. Τν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ θάζε θνξέα ζα απαξηηδφηαλ απφ 711 κέιε - εκπιεθφκελνπο θνξείο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ κέιε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, εηδηθνί επηζηήκνλεο, αξκφδηνη θνξείο Τνπηθήο θαη Κεληξηθήο Γηνίθεζεο θαη κέιε κε θπβεξλεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ νξγαλψζεσλ (Papageorgiou and Kassioumis 2005).
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Η ιεηηνπξγία ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο, γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή,
ζα πξέπεη λα επνπηεχεηαη κέζα απφ κνληέια αμηνιφγεζεο πνπ ζα ειέγρνπλ
ην πνιηηηθφ, θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ θαη ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ ηνπο, ην
Ννκηθφ θαη Θεζκηθφ Πιαίζην ζε δηεζλέο, επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν, ηηο
ηνπηθέο θνηλσληθφ-νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηε ζχλδεζε ηνπο κε ηελ Κνηλσλία
Πνιηηψλ, θαη ηηο ζπλεξγαζίεο κε άιινπο Φνξείο Γηαρείξηζεο (Apostolopoulou and Pantis 2009, Βψθνπ 2012).
Δπίζεο, ζεκαληηθφ είλαη λα ειέγρεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ην φξακα, ηελ απνζηνιή,
ηε ζηνρνζεζία θαη ηνλ επηρεηξεζηαθφ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ θάζε Φνξέα, ηηο
παξερφκελεο ππεξεζίεο, ην πξνζσπηθφ θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπ ξφιν. Η
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εζσηεξηθήο νξγάλσζεο αθνξά θπξίσο ζηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη επειημία ζε λέεο εμειίμεηο (Apostolopoulou et al. 2012).
Η εμαζθάιηζε ζπκκεηνρήο ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ απνηειεί έλα
ζεκαληηθφ έξγν πνπ πξέπεη λα επηηεινχλ νη Φνξείο Γηαρείξηζεο. Δπίζεο, ε
επηηπρία ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ θαη ε αληηκεηψπηζε θξίζεσλ ή έθηαθησλ
πεξηζηαηηθψλ, αιιά θαη ε δηαηήξεζε ηεο βηνπηθνηιφηεηαο απνηεινχλ βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Δμίζνπ ζεκαληηθφ, σζηφζν, είλαη ην λα
αμηνινγνχληαη ν ίδηνο ν νξγαληζκφο θαη ε ζπλνιηθή επίδνζε ησλ δξάζεψλ
ηνπ κέζα απφ ηελ επεκεξία ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, ηε κειέηε ησλ επηζθεπηψλ, ηελ πξνβνιή ηεο πεξηνρήο θαη ηηο δξάζεηο έξεπλαο ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν (Μπηκπίηζνο θ.ά. 2011).
Οι ομάδες ζσμθερόνηων ζε ρόλο ζσν-διατειριζηών
Η δηνίθεζε πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ππήξμε θεληξηθφ ζέκα ζε δηεζλείο ζπζθέςεηο γηα ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο. Τα ηειεπηαία ρξφληα αλαγλσξίζηεθαλ ηέζζεξηο βαζηθνί ηχπνη δηνίθεζεο: δηνίθεζε πνπ πξνέξρεηαη
απφ ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε, δηνίθεζε κε θαηακεξηζκφ αξκνδηνηήησλ, δηνίθεζε πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη δηνίθεζε απφ ηνπο απηφρζνλεο πιεζπζκνχο θαη ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. Η ζεκαζία ηεο ζπκκεηνρήο
ησλ ηνπηθψλ θαηνίθσλ ζε ξφιν ζπλ-δηαρεηξηζηψλ αλαγλσξίζηεθε επξέσο,
θαζψο ην ηειεπηαίν είδνο δηνίθεζεο ελζσκαηψζεθε ζηελ αλαζεψξεζε γηα
ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο σο πξνο ηε δηαρείξηζε πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ (Dudley 2008).
Η εθαξκνγή ηνπ θαζεζηψηνο πξνζηαζίαο ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο
παγθνζκίσο επέθεξε ζνβαξά πξνβιήκαηα θαη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ θαη ησλ Γηνηθεηηθψλ Αξρψλ (Zachrisson 2008). Σε πνιιέο
πεξηπηψζεηο ρξεηάζηεθε ε άκεζε επέκβαζε κε θπβεξλεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ νξγαλψζεσλ θαη δηάθνξσλ επηηξνπψλ γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο επηθνηλσλίαο (Lockwood 2010). Οη επεκβάζεηο επηθεληξψλνληαλ ζηελ πξνζέγγηζε θαη ελεκέξσζε ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ ζρε104

ηηθά κε ηελ πξνζηαζία θαη ηηο επθαηξίεο πνπ πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηε βηψζηκε αλάπηπμε, άιια θαη γηα ηελ πηνζέηεζε κηαο λέαο κνξθήο δηαρείξηζεο
πνπ ζα βαζίδεηαη ζηελ θνηλσλία (Dressler et al. 2006, Clark and Clarke
2011).
Μηα ηέηνηνπ είδνπο πξνζέγγηζε πξνυπνζέηεη ηελ ακνηβαία θαηαλφεζε
θαη δέζκεπζε κεηαμχ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ηεο θπβέξλεζεο. Πξνθεηκέλνπ νη πξνζπάζεηεο απηέο λα είλαη επηηπρείο, απαηηνχληαη ακνηβαία αλαγλψξηζε ησλ ζηφρσλ πξνζηαζίαο θαη ε αλαζεψξεζε ησλ ζεζκψλ θαη ηνπ θαζεζηψηνο πξνζηαζίαο (Aagesen 2000), φπνπ απηφ θξίλεηαη νκφθσλα σο απαξαίηεην. Σχκθσλα κε ηελ Zachrisson (2008), o ξφινο ησλ ηνπηθψλ θαηνίθσλ
σο ζπλ-δηαρεηξηζηψλ ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε αληηθξνπφκελσλ ζπκθεξφλησλ κέζα απφ ηηο νπνίεο
είλαη πνιχ πην πηζαλφ λα επηηεπρζνχλ παξάιιεια δηαρεηξηζηηθνί ζηφρνη
πξνζηαζίαο θαη αλάπηπμεο. Αθφκε θαη ζηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε ηνπ
βηψζηκνπ ηνπξηζκνχ θάζε πξνζπάζεηα δηαρείξηζεο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη
ππφςε ηηο απφςεηο θαη ηνπο θφβνπο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ, πνπ ζπλδένληαη κε ηα κειινληηθά αλαπηπμηαθά ζρέδηα ηεο πεξηνρήο ηνπο (Τακπάθεο
θ.ά. 2011).
Οη δηαδηθαζίεο πνπ πξνσζνχλ ηε ζπλ-δηαρείξηζε πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ κε ηηο ηνπηθέο νκάδεο ζπκθεξφλησλ πξνυπνζέηνπλ ηε ζπκκεηνρή
ησλ πνιηηψλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ θαη πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ κέηξα ψζηε λα είλαη νη πνιίηεο πην ελεκεξσκέλνη (Jones et al. 2012). H
νξγάλσζε θνηλσληθψλ δηθηχσλ αθνξά ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζε νξγαλσκέλνπο ζπιιφγνπο πνπ κπνξεί λα απνηεινχλ νη ΜΚΟ, πεξηιακβάλεη ηελ
αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ κειψλ σο ζεκαληηθή πξνυπφζεζε γηα
ηε ζπκκεηνρή ηνπο (Stamieszkin et al. 2009) αιιά θαη ηελ ελεξγφ δξάζε
ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα (Cramb 2005, Jones et al.
2009).
Δπίζεο, ε δεκηνπξγία ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο απέλαληη ζηνπο ζεζκνχο
απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα ζε ζέκαηα ζπλεξγαζίαο θαη ζπλ-δηαρείξηζεο
κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ (Nursey-Bray and Rist 2009),
θαη επεξεάδεη ζεηηθά ηελ ακνηβαία απνδνρή κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κεηαμχ
ησλ πξνηεηλνκέλσλ δηαρεηξηζηηθψλ κέηξσλ (Bogaert et al. 2009,
Gerhardinger et al. 2009). Η αλάπηπμε ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο γηα ηνπο ζεζκνχο, νη θνηλσληθνί δεζκνί ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη ε ζεηηθή ζηάζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ απνηεινχλ παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ ζπλ-δηαρείξηζεο (Putnam 2000) θαη γεληθφηεξα
ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ (Jones and Burgess
2005, Jones et al. 2009).
Όζνλ αθνξά ζην είδνο ηεο δηαρείξηζεο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη απνηειεζκαηηθή, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη πξνζεγγίζεηο πνπ ζα βαζίδνληαη ζηελ
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θνηλσλία θαη ζε πνιιά θνηλσληθά επίπεδα ηαπηφρξνλα. Έηζη, ζα γίλνληαη πην
εχζηνρεο νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξαθηηθψλ θαη εζηθψλ
πεξηνξηζκψλ πνπ ζέηνπλ νη πνιηηηθέο γηα ην πεξηβάιινλ ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν (McCarthy 2007).
Οη πξαθηηθέο «θαιήο δηαθπβέξλεζεο» απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαζψο θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο θαη
πνιηηηθήο ζηήξημεο, πνπ είλαη νπζηψδεηο γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε θαη, επνκέλσο, ηε ζπλέρηζε ηεο χπαξμεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ (Lockwwod
2010). Σχκθσλα κε ηνπο Skanavis θ.ά. (2011), πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη βηψζηκε αλάπηπμε, νη πνιίηεο είλαη αλαγθαίν λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ Τνπηθή Γηνίθεζε.
Σηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο ηα 158 απφ ηα
184 Δζληθά Πάξθα πεξηιακβάλνπλ εγθαηεζηεκέλα λνηθνθπξηά ησλ ηνπηθψλ
θαηνίθσλ κέζα ζηα φξηά ηνπο, κε θχξηα αζρνιία ηνλ πξσηνγελή ηνκέα
(Aagesen 2000). Δπίζεο, έρνπλ πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο γηα επελδχζεηο
θεθαιαίσλ θαη δηθαηψκαηα ζηελ εθκεηάιιεπζε ηεο γεο θαη ησλ θπζηθψλ
πφξσλ, κε απνηέιεζκα λα πηνζεηνχλ κε βηψζηκεο πξαθηηθέο (Amend and
Amend 1995). Έηζη, ε ππεξεζία Δζληθψλ Πάξθσλ ηεο Αξγεληηλήο ζε κηα
πξνζπάζεηα λα εμηζνξξνπήζεη ηα ζνβαξά πξνβιήκαηα ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ζηα Δζληθά ηεο Πάξθα, επεδίσμε ρσξίο επηηπρία ηε κεηαθίλεζε
ηνπ απηφρζνλνο πιεζπζκνχ έμσ απφ ηα φξηα ησλ Πάξθσλ. Με ην πέξαζκα
ηνπ ρξφλνπ θαη ηελ ςήθηζε λέσλ λνκνζρεδίσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ππφ ηελ αηγίδα ηεο Δπηηξνπήο γηα ηα Δζληθά Πάξθα, θαηαγξάθεθαλ νη πξψηεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ θπβεξλεηηθψλ θνξέσλ θαη κε πεξηβαιινληηθψλ θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ.
Σηφρνο ήηαλ ε πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε κε βάζε κηα πην ζεηηθή κειινληηθή
αληηκεηψπηζε ηεο πξνζηαζίαο απφ πιεπξάο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ
(Aagesen 2000).
Σχκθσλα κε ηνλ Stevens (1997), ε δηαρείξηζε πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ εμειίρζεθε, παίξλνληαο κηα κνξθή πεξηζζφηεξν βαζηζκέλε ζηελ θνηλσλία. Οπζηαζηηθά, απνηεινχζε κηα λέα πξνζέγγηζε πνπ επέηξεπε ζηνπο ηνπηθνχο θαηνίθνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζην ζρεδηαζκφ πνιηηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ
πξνζηαζία. Απηή ε εμειηγκέλε δηαδηθαζία πεξηειάκβαλε, κεηαμχ άιισλ, ηνλ
θαηακεξηζκφ επζπλψλ ζε θπβεξλεηηθνχο θνξείο, ΜΚΠΟ θαη ζηελ ηνπηθή
θνηλσλία, ζηνρεχνληαο ζηελ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ησλ πεξηνρψλ απηψλ.
O ζρεδηαζκφο ηεο απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο ζα πξέπεη λα είλαη πεξηζζφηεξν πξνζαλαηνιηζκέλνο ζηελ θνηλσλία, κε ηελ έλλνηα ηεο αλάπηπμεο θαη
δηαηήξεζεο νπζησδψλ ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ Κεληξηθήο θαη Τνπηθήο Γηνίθεζεο, ηνπηθψλ θαηνίθσλ θαη ζπλεηαηξηζκψλ (Borrini-Feyerabend 2003,
Lockwood 2010).
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Η ηζηνξία απνδεηθλχεη φηη ε δηαρείξηζε πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ
πνπ βαζίδεηαη ζηελ θνηλσλία απνηειεί κηα πξνζέγγηζε απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ηνπ θαζεζηψηνο πξνζηαζίαο ε νπνία δείρλεη παξάιιεια ζεβαζκφ
ζηα δηθαηψκαηα ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ γηα ηε ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ
(Aagesen 2000). Σε θάπνηα Δζληθά Πάξθα ηεο Απζηξαιίαο φπνπ ε Γηνίθεζε
αληηκεηψπηδε παξφκνηα πξνβιήκαηα, έπεηηα απφ δηαπξαγκαηεχζεηο κε ην
γεγελή πιεζπζκφ, ε θπβέξλεζε θαηάθεξε λα δηαζθαιίζεη ηελ πξνζηαζία
κέζα απφ ηε δέζκεπζή γηα έλα είδνο ζπλ-δηαρείξηζεο κε ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ πνπ δνχζε κέζα ζηα φξηα ησλ Δζληθψλ Πάξθσλ.
Οη ηνπηθνί θάηνηθνη, πέξα απφ ηελ επζχλε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ Δζληθψλ Πάξθσλ θαη ηελ αλάπηπμε απνηειεζκαηηθψλ δίαπισλ επηθνηλσλίαο κε
ηνπο θξαηηθνχο ππαιιήινπο, αλέιαβαλ θαζήθνληα ζε δηάθνξεο ζέζεηο εξγαζίαο είηε σο πξνζσπηθφ ησλ Πάξθσλ είηε σο δαζνθχιαθεο, ελψ παξάιιεια
δηθαηνχληαλ κεξίδην απφ δηάθνξα κέζα ρξεκαηνδφηεζεο ησλ Πάξθσλ, φπσο
ην αληίηηκν εηζφδνπ. Σχκθσλα κε ηνπο de Lacy θαη Lawson (1997), απηφ ην
κνληέιν ζπλ-δηαρείξηζεο ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί θαη ζε άιιεο παξφκνηεο πεξηπηψζεηο.
Η πεξίπησζε ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ Batang Ai ηεο Μαιαηζίαο απνδεηθλχεη φηη ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε βαζίζηεθε ζηελ θαηαλφεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ θαη ζηελ αληηκεηψπηζή ηνπο σο κέξνο
ησλ ζηξαηεγηθψλ ζρεδηαζκψλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πεξηνρήο. Έλα απφ ηα
ζεκαληηθφηεξα θίλεηξα, ψζηε λα αλαιάβνπλ νη πνιίηεο πξσηνβνπιίεο ζπλδηαρείξηζεο, ήηαλ ε επίζεκε ζεζκνζέηεζε ηεο σο ηφηε αλεπίζεκεο ηνπηθήο
λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πεξηνρήο (Horowitz 1998).
Αληίζηνηρεο πνιηηηθέο ζπλ-δηαρείξηζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε Δζληθά
Πάξθα ζην Νεπάι φπνπ θαζηεξψζεθαλ επίζεκα παξαδνζηαθνί ζεζκνί κέζα
απφ ηελ ίδξπζε ηνπηθψλ δαζηθψλ επηηξνπψλ. Απηέο θαηάθεξαλ λα πείζνπλ
ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ γηα ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ελεξγνχ ηνπο ξφινπ ζηε δηαρείξηζε, δεδνκέλνπ φηη ε πξνζηαζία θαη ε βηψζηκε ρξήζε ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ απνηειεί επζχλε πνπ βαξαίλεη ηελ ίδηα ηελ θνηλσλία πνπ δεη
εθεί θαη φρη εμσηεξηθνχο θνξείο (Stevens 1997).
Ο Richards (1996) ηνλίδεη, επίζεο, φηη ε ζπκκεηνρή ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ είλαη ηθαλή ζην λα επηηχρεη κηα απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε, πξνβάιινληαο σο παξάδεηγκα ηελ πεξίπησζε πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ζηελ Ολδνχξα. Σηελ πεξηνρή απηή, παξά ηελ έιιεηςε πνιηηηθήο ζέιεζεο θαη ηελ χπαξμε νξγάλσζεο θπβεξλεηηθψλ θνξέσλ, νη κε θπβεξλεηηθέο πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο θαηάθεξαλ λα εληάμνπλ ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο ζε ξφιν ζπλδηαρεηξηζηψλ θαη λα εληζρχζνπλ ζεζκνχο πνπ είραλ ραιαξψζεη ζεκαληηθά.
Η έλλνηα ηεο ζπλ-δηαρείξηζεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ απνηειεί κηα
πην πξνζαξκνζηηθή κνξθή ζηηο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο, ζε ζπγθεθξηκέλα
δεδνκέλα. Απηή ε λέα κνξθή εζηηάδεη ζηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα ζπ107

λεξγαζία κεηαμχ αηφκσλ, νξγαληζκψλ, ζεζκψλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ
θνηλσλία, πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςεη έλα θαιχηεξν απνηέιεζκα (Folke et al.
2005, Clark and Clarke 2011). Η πξννπηηθή απηή ζεσξείηαη σο πηζαλή, εθφζνλ ζα εμεηάδεη θνηλσληθά θαη νηθνινγηθά ζπζηήκαηα ζε ηαπηφρξνλε βάζε
(Anderies et al. 2004). Η αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ δεκφζηνπ, ηδησηηθνχ ηνκέα θαη εζεινληψλ, θαζψο θαη ηδξπκάησλ πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθά πνιηηηθνθνηλσληθά επίπεδα ή γεσγξαθηθέο ζέζεηο, απνηειεί ην πιένλ ζεκαληηθφ κέζν πνπ κπνξεί λα θαιχςεη ηνπο πνιιαπινχο ζηφρνπο ηεο ίδξπζεο
πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ (πξνζηαζία θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε) (Berkes
et al. 2003, Brunner et al. 2005, Olsson et al. 2007).
Τν ζχζηεκα απηφ εθαξκφδεηαη ζε επξσπατθέο ρψξεο, φπσο ην Ηλσκέλν
βαζίιεην. Οη θνξείο δηαρείξηζεο ησλ Δζληθψλ Πάξθσλ ζε ζπλεξγαζία κε ην
Τακείν γηα ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε ησλ Δζληθψλ Πάξθσλ πξνσζνχλ κέηξα
δηαρείξηζεο κε ζηφρν ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ θαη δηνηθεηηθψλ θνξέσλ, ψζηε λα δηεπθνιχλνληαη νη ζρέζεηο θαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ Πνιηηείαο θαη νκάδσλ ζπκθεξφλησλ (Clark and Clarke 2011). Οη αξρέο
ηεο πξνζαξκνζηηθήο δηαρείξηζεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ εθαξκφδνληαη
ζηε δηαρείξηζε θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, θπξίσο γηα
ηε βηψζηκε αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ (Fennell and Butler 2003, Plummer and
Fennell 2009).
Σηε Σνπεδία, κηα επξσπατθή ρψξα φπνπ νη βαζηθέο αξρέο γηα ηε δηνίθεζε πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ βαζίδνληαη ζε Κνηλνηηθέο Οδεγίεο, ην πεδίν ηεο ζπλ-δηαρείξηζεο είλαη ζρεηηθά λέν ζε φ,ηη αθνξά ζηελ πνιηηηθή γηα
ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, αλ θαη έρεη εθαξκνζηεί ζην παξειζφλ γηα ηε
δηαρείξηζε πδάηηλσλ θαη άιισλ θπζηθψλ πφξσλ (Zachrisson 2008). Σηελ
νπζία, απνηειεί ζεκείν ακθηζβήηεζεο ελφο άιινπ ηξφπνπ δηνίθεζεο, πνπ
ζηεξίδεηαη ζηε θηινζνθία ηεο νξγάλσζεο ελφο ζσκαηείνπ φπνπ εληάζζνληαη ηνπηθνί θνξείο, θαη παξνπζηάδεη πην απηφλνκν ραξαθηήξα (Jentoft and
MacCay 2003). Πξφθεηηαη γηα κηα αξαηνθαηνηθεκέλε Σθαλδηλαβηθή ρψξα κε
ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ λα βξίζθεηαη ζηνλ
νξεηλφ φγθν φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη θπξίσο νη Σάκη (γεγελήο πιεζπζκφο). Καζψο νη Σάκη απαηηνχλ λα έρνπλ κεγαιχηεξε επηξξνή ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ, ε ηδέα ηεο ζπλ-δηαρείξηζεο ζηελ πξάμε έρεη ηελ έλλνηα ηεο θαηαλνκήο αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ηνπ Σνπεδηθνχ Σσκαηείνπ γηα
ηελ Πξνζηαζία ηεο θχζεο, θπβεξλεηηθψλ Γηνηθεηηθψλ θνξέσλ, ζρεηηθψλ
Γήκσλ (φπνπ αλήθεη ε θάζε πεξηνρή), ηνπηθψλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ θαη
εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ (Zachrisson 2008).

108

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία
Aagesen, D. (2000). Rights to land and resources in Argentina‘s Alerces
National Park. Bulletin of American Research, Vol. 19, pp. 547-569.
AALC, (1994). Visitor Monitoring Strategy. (ed L. Wyld), Australian Alps
Liaison Committee, Environment Science and Services.
AALC (1995) Review of Visitor Monitoring in the Australian Alps.
Australian Alps Liaison Committee.
Adams, W.M., Hutton, J., (2007). People, parks and poverty: Political
ecology and biodiversity conservation, Conservation and Society, Vol.
5, No. 2, pp. 147-183.
Agrawal, A. and Ostrom, E. (2001). Collective action, property rights and
decentralization in resource use in India and Nepal, Politics and
Society, Vol. 29, pp. 485-514.
Agrawal, A. and Redford, K. (2009). Place, conservation and displacement,
Ecology and Society, Vol. 1, No.1, pp. 56-58.
Alden, D. (1997). Recreational user management of parks: An ecological
Framework. Ecological Economics, Vol. 23, pp. 225-236.
Alexandropoulos, S. and Serdedakis, N. (2000), Greek environmentalism:
From the statusnascendi of a movement to its integration, ECPR Joint
Sessions, Workshop on environmental movements in comparative
perspective, April 14-19, Copenhagen.
Allendorf, T., Swe, K.K., Oo, T., Htut, Y., Aung, M., Aung, M., Allendorf,
K., Hayek, L.A., Leimgruber, P., Wemmer, C. (2006). Community
attitudes toward three protected areas in Upper Myanmar (Burma),
Environmental Conservation, Vol. 33, No. 4, pp. 344-352.
Allendorf, D.T., Smith, L.D.J. and Anderson, H.D. (2007). Residents‘
perceptions of Royal Bardia National Park, Nepal, Landscape and
Urban Planning, Vol. 82, Issues 1-2, pp. 33-40.
Amend, S., and Amend, T. (1995). Inhabitants in national parks: An
unsolvable contradiction? In S. Amend and T. Amend, National parks
without people: The South American experience (pp. 449-469), Gland,
Switzerland: International Union for the Conservation of Nature.

Anderies, J., Janssen, M. and Ostrom, E. (2004). A framework to analyze the
robustness of social-ecological systems from an institutional
perspective, Ecology and Society, Vol. 9, No.1, pp. 18.
Anderson, J., Clément, J. and Crowder, L.V. (1998). Accommodating
conflicting interests in forestry - concepts emerging from pluralism,
Unasylva, Vol. 194, No. 49, pp. 3-10.
Andrea, V., Tampakis, S., Skanavis, K. and Tsantopoulos, G. (2012).
Assessing tourism infrastructure in the protected areas of Dadia and
Evros Delta: The views of local Population, Proceedings of the
International Conference ―Protection and Restoration of the
Environment XI‖, 3-6 July 2012, Thessaloniki, pp. 1954-1962.
Andrea, V., Tampakis, S., Tsantopoulos, G. and Soutsas, K. (2013a).
Tourism infrastructure, a prerequisite for sustainable development:
case study of the National Parks of Evros, Greece, Journal of
International Scientific Publications: Ecology and Safety, Vol. 7, Part
3, pp. 108-119.
Andrea, V., Tampakis, S., Tsantopoulos, G. and Arabatzis, G. (2013b).
Administration and Management Effectiveness of Protected areas:
Stakeholders‘ views of the National Park of Dadia, Greece, eco.mont
Journal on Protected Mountain Areas Research and Management (In
press).
Apostolopoulou, E. and Pantis, D.J. (2009). Conceptual gaps in the national
strategy for the implementation of the European Natura 2000
conservation policy in Greece, Biological Conservation, Vol. 142,
Issue 1, pp. 21-237.
Apostolopoulou, E., Drakou, E. and Pediaditi, K. (2012). Participation in the
management of Greek Natura 2000 sites: Evidence from a cross-level
analysis. Journal of Environmental Management, Vol. 113, pp. 308318.
Arabatzis, G. and Grigoroudis, E. (2010). Visitors‘ satisfaction, perceptions
and gap analysis: The case of Dadia – Lefkimi – Souflion National
Park, Forest Policy and Economics, Vol. 12, Issue, 3, pp. 163-172.
Arnberger, A. and Brandenburg, C. (2001) Der Nationalpark als
Wohnumfeld
und
Naherholungsgebiet
Ergebnisse
der
Besucherstromanalyse im Wiener Anteil des Nationalpark DonauAuen. [The National Park as Residential Environment and Regional
Recreation Area – Analysis Results of Visitor Flows in the Viennese
Section of the Danube Floodplains National Park]. Naturschutz und
Landschaftsplanung, Vol. 33, Issue 5, pp. 157-161.
Arnberger, A., Brandenburg, C. and Muhar, A., (2002). Monitoring and
management of visitor flows in recreational and protected areas.

110

Conference Proceedings, January 30-February 2, 2002, Institute for
Landscape Architecture and Landscape Management, Vienna, Austria.
Arnberg, A. and Hinterberger, B. (2003) Visitor monitoring methods for
managing public use pressures in the Danube Floodplains National
Park, Austria. Journal for the Nature Conservation, Vol. 11, Issue 2,
pp. 260-267.
Ausubel, J.H., Victor, D.G. and Wernick, I.K. (1995). The environment
since 1970, Consequences, Vol. 1, Issue 3, pp. 3-15.
Bakeo, A.C., Wells, N. and Johnson, S. (2000). Vanuatu national population
and housing census 1999, Main Report, Educational Office: Republic
of Vanuatu, Port Vila.
Bandara, R. and Tisdell, C. (2003). Comparison of rural and urban attitudes
to the conservation of Asian elephant in Sri Lanka: empirical evidence,
Biological Conservation, Vol.110, pp. 327-342.
Barker, A. and Stockdale, A. (2008). Out of the wilderness? Achieving sustainable development within Scottish national parks, Journal of Environmental Management, Vol. 88, Issue 1, pp. 181-193.
Bartlett, C.Y., Maltali, T., Petro, G. and Valentine, P. (2010). Policy implications of protected area discourse in Pacific islands, Marine Policy,
VoL 34, Issue 1, pp. 99-104.
Barrow, E., Murphree, M. (2001). Community Conservation, In: Hulme, D.,
Murphree, M. (Eds.), African Wildlife and Livelihoods, James Curry
Ltd, Oxford UK, pp. 24-37.
Bates, M., Wallace, G. and Vaske, J.J. (2007). Estimating visitor use in
Rocky Mountain National Park (HDNRU Report No. 74), Report for
Rocky Mountain National Park. Colorado State University, Human
Dimensions in Natural Resources Unit, Fort Collins.
Beierle, T.C., (2002). The quality of stakeholder-based decisions, Risk
Analysis, Vol. 22, pp. 739-749.
Beltran, J. (2000). Indigenous and traditional peoples and protected areas:
Principles, guidelines and case studies, IUCN and WWF, Gland and
Cambridge.
Bennett, G. and Ligthart, S. (2001). The implementation of international nature conservation agreements in Europe: the case of the Netherlands,
European Environment, Vol. 11, Issue 3, pp.140-150.
Bennett, N., Lemelin, R.H., Koster, R. and Budke, I. (2012). A capital assets
framework for appraising and building capacity for tourism development in aboriginal protected area gateway communities, Tourism
management, Vol. 33, Issue 4, pp. 752-766.
Beriatos, E. (2005). Protected areas as spaces for (creative) tourism development: the case of Greece. Bilbao, Spain: ISOCarp World Congress.

111

Berkes, F., George, P. and Preston, R.J. (1991). Co-management: the evolution in theory and practice of the joint administration of living resources, Alternatives, Vol. 18, Issue 2, pp.12-18.
Berkes, F., Colding, J. and Folke, C. (2003). Navigating Social-Ecological
Systems: Building Resilience for Complexity and Change, Berkes, F.,
Colding, J. and Folke, C. (Eds.), Cambridge University Press, Cambridge.
Betsill, M.M. and Corell, E. (2008). NGO Diplomacy, The Influence of
Nongovernmental Organizations in International Environmental Negotiations, Betsill, M.M. and Corell, E. (Eds), The MIT Press, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, pp. 6-13.
Beunen, R., Regnerus, H. and Jaarsma, C. (2007). Gateways as a means of
visitor management in national parks and protected areas, Tourism
Management, Vol. 29, Issue 1, pp.138-145.
Bishop, K., Phillips, A. and Warren, L.M. (1997). Protected areas for the future: Models from the past, Journal of Environmental Planning and
Management, Vol. 40, Issue 1, pp. 81-110.
Blair, H. (2000). Participation and accountability at the periphery: democratic local governance in six countries, World Development, Vol. 28. Issue 1, pp.21-30.
Bogaert, D., Cliquet, A. and Maes, F. (2009). Designation of marine protected areas in Belgium: a legal and ecological success? Marine Policy,
Vol. 33, Issue 6, pp. 878-886.
Bolaane, M. (2005). Chiefs, hunters and adventurers: the foundation of the
Okavago / Moremi National Park, Botswana, Journal of Historical Geography, Vol. 31, Issue 2, pp. 241-259.
Borrini-Feyerabend, G. (2003). Governance of protected areas—innovative
in the air, Borrini-Feyerabend, G. (Ed.), Community Empowerment
for Conservation, IUCN Commission on Environmental, Economic
and Social Policy, Policy Matters, Vol. 12, pp. 92-101.
Botetzagias, I. (2000). Patterns of networking and interaction for Greek
NGO‘s, ECPR Joint Sessions, Workshop on environmental
movements in comparative perspective, April 14-19, Copenhagen.
Bown, K.N., Gray, S.T, and Stead, M.S. (2013). Co-management and
adaptive co-management: two modes of governance in Honduran
marine protected area, Marine Policy, Vol. 39, pp. 128-134.
Brandenburg, C. and Ploner, A. (2002). Models to Predict Visitor
Attendance Levels and the Presence of Specific User Groups. In:
Arnberger, A., Brandenburg, C., Muhar, A. (Eds.): Monitoring and
Management of Visitor Flows in Recreational and Protected Areas;
Proc., 166-172; published by Institute for Landscape Architecture and
Landscape Management.
112

Breitmeier, H. and Rittberger, V. (1998). Environmental NGOs in an
emerging Global Civil Society, Tübinger Arbeitspapiere zur
internationalen Politik und Friedensforschung Nr. 32, Tübingen.
Brick, P., Snow, D. and Van De Wetering, S. (2001). Across the Great
Divide: Explorations in Collaborative Conservation and the American
West, Brick, P., Snow, D. and Van De Wetering, S. (Eds.), Island
Press, Washington, DC.
Brotherton, I. (1991). Strategies for the conclusion of management
agreements in national parks, Journal of Environmental Management,
Vol. 33, Issue 4, pp. 395-404.
Buttoud, G. and Yunusova, I. (2002). A mixed model for the formulation of
a multipurpose mountain forest policy, Theory vs practice on the
example of Kyrgyzstan, Forest Policy and Economics, Vol. 4, pp.149160.
Brockington, D. and Igoe, J. (2006). Eviction for conservation, A global
overview, Conservation and Society, Vol. 4, No. 3, pp. 424-470.
Brody, S.D. (2003). Measuring the Effects of Stakeholder Participation on
the Quality of Local Plans Based on the Principles of Collaborative
Ecosystem Management, Journal of Planning Education and Research,
Vol. 22, No. 4, pp. 407-419.
Bruner, A.G., Gullison, R.E. and Balmford, A. (2004). Financial costs and
shortfalls of managing and expanding protected-area systems in developing countries, Bioscience, Vol. 54, pp. 1119-1126.
Brunner, R., Steelman, T. and Juell, L. (2005). Adaptive Governance:
Integrating Science, Policy, and Decision Making, Columbia
University Press, New York.
Bryant, R. (2000). Politicized moral geographies: debating biodiversity conservation and ancestral domain in the Philippines, Political Geography,
Vol. 19, pp. 673-705.
Bryner, G. (2001). Cooperative instruments and policy making: participation
in US environmental regulation, European Environment, Vol. 11, pp.
49-60.
Buijs, A.E. (2009). Public support for river restoration, A mixed-method
study into local residents‘ support for and framing of river management and ecological restoration in the Dutch floodplains, Journal of
Environmental Management, Vol. 90, No. 8, pp. 2680-2689.
Bushell, R. (2003). Balancing Conservation with visitation in protected areas, Buckley, R., Pickering, C. and Weaver, D. (Eds), Nature-Based
Tourism, Environment and Land Management, pp. 197-208, CABI International.
Bushell, R. and Eagles, P. (Eds.) (2007). Tourism and Protected Areas. Benefits Beyond Boundaries, CABI, Wallingford and Cambridge, UK.
113

Buultjens, J., Ratnayake, I., Gnanapala, A.and Aslam, M. (2005). Tourism
and its implications for management in Ruhuna National Park (Yala),
Sri Lanka. Tourism Management, Vol. 26, .pp. 733-742.
Calado, H., Bentz, J., Ng, K., Zivian, A., Schaefer, N., Pringle, C., Johnson,
D. and Phillips, M. (2012). NGO involvement in marine spatial planning: A way forward?, Marine Policy, Vol. 36, Issue 2, pp. 382-388.
Ceballos-Lascurain, H. (1996). Tourism Ecotourism and Protected Areas:
the state of Nature-based Tourism Around the World and Guidelines
for its Development, IUCN, Gland Switzerland and Cambridge England.
Cessford, G, and Thompson, A. (2002). Managing Tourism in the New Zealand Protected Area System. Parks, Vol.12, No. 1, pp. 26-36. Protected
Area Programme, World Commission on Protected Areas (WCPA),
World Conservation Union (IUCN).
Cessford, G. and Muhar, A. (2003). Monitoring options for visitor numbers
in national parks and natural areas. Journal of Nature and Conservation, Vol. 11, pp. 240-250.
Chape, S., Harrison, J., Spalding, M. and Lysenko, I. (2005). Measuring the
extent and effectiveness of protected areas as an indicator for meeting
global biodiversity targets, Philosophical Transactions of the Royal
Society B – Biological Sciences, Vol. 360, pp. 443-455.
Church, A. (2004). Local and regional tourism policy and power, Lew, A.,
Hall, C. and Williams, A. (Eds.), A Companion to tourism, Blackwell
Publishing, Oxford, pp. 555-568.
Cihar, M. and Stankova, J. (2006). Attitudes of stakeholders towards the Podyji/Thaya River Basin National Park in the Czech Republic, Journal
of Environmental Management, Vol. 81, pp: 273-285.
Clark, G. (1998). Non-Governmental Organizations (NGO‘s) and Politics in
thw Developing World, Political Studies, Vol. 46, pp. 36-52.
Clark, J.R.A and Clarke, R. (2011). Local sustainability in English National
Parks: What role for adaptive governance, Land Use Policy, Vol. 28,
No. 1, pp. 314-324.
Clarke, T. (2004). Introduction: theories of governance – reconceptualising
corporate governance theory after the Enron experience. In: Clarke, T.
(Ed.), Theories of Corporate Governance. Routledge, London, pp. 132. first edition.
Coad, L., Burgess, N., Fish, L., Ravillious, C., Corrigan, C., Pavese, H.,
Granziera, A. and Besancon, C. (2009). Progress towards the convention on biological diversity terrestrial 2010 and marine 2012 targets for
protected area coverage, Parks, Vol. 17, pp. 35-42.

114

Cole, N.D. and Daniel, T. (2003). The science of visitor management in
parks and protected areas: From verbal reports to simulation models.
Journal of Nature and Conservation, Vol. 11, pp. 269-277.
Coombes, E.G., Jones, A.P., Bateman, I.J., Tratalos, J.A., Gill, J.A., Showler, D.A., et al. (2009). Spatial and temporal modelling of beach use: a
case study of East Anglia, UK, Coastal Management, Vol. 37, Issue 1,
pp. 94-115.
Comfort, L.K. (1999). Shared risk: Complex systems in seismic response,
Pergamon Press, Amsterdam.
Coghlan, A. (2012). Facilitating reef tourism management through an innovative importance-performance analysis method, Tourism Management, Vol. 33, Issue 4, pp. 767-775.
Cope, A., Doxford, D., and Millar, G. (1999). Counting users of informal
recreation facilities, Managing Leisure, Vol. 4, pp. 229-244.
Cope, A., Doxford, D. and Probert, C. (2000). Monitoring visitors to UK
countryside resources, The approaches of land and recreation resource
management organisations to visitor monitoring, Land Use Policy,
Vol. 27, pp. 59-66.
Cramb, R.A. (2005). Social capital and soil conservation: evidence from the
Philippines, Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, Vol. 49, Issue 2, pp.211-226
Cronen, V.E. (1995). Practical Theory, and the tasks ahead for social approaches to communication, in L. Leeds–Hurwitz (Ed.), Social approaches to communication, pp. 217-242, Guilford Press, New York.
Crowley, J. (2007). The consequences of vernacular literacy in the Pacific,
Liddicoat, A.J. (Ed.), Language planning and policy: issues in language planning and literacy, South Australia: Multilingual Matters, pp.
164-184.
Cundill, G., Thondhlana, G., Sisitka, L., Shacleton, S. and Blore, M. (2013).
Land claims and the pursuit of co-management on four protected areas
in South Africa, Land Use Policy, Vol. 35, pp. 171-178.
Dafis, S., Papastergiadou, E., Georghiou, K., Babalonas, T., Georgiadis, T.,
Papageorgiou, M., Lazaridou and Tsiaousi, V. (1996) Directive
92/43/EEC The Greek ―Habitat‖ Project NATURA 2000: An Overview, Life Contract B4-3200/94/756, Commission of the European
Communities DG XI, The Goulandris Natural History Museum –
Greek Biotope/Wetland Centre.
Daigle, J.J. and Zimmerman, C.A. (2004). Alternative transportation and
travel technologies: monitoring parking lot conditions over three
summer seasons at Acadia National Park, Journal of Park and Recreation Administration, Vol. 22, Issue 4, pp. 81-102.

115

Danaher, G., Schirato, T. and Webb, J. (2000). Understanding Foucault, Sage, London.
Dawkins, S. (2004). Corporate responsibility: the communication challenge,
Journal of Communication Management, Vol. 9, pp. 108-119.
de Lacy, T. and Lawson, B. (1997). The Uluru-Kakadu model: Joint management of aboriginal-owned national parks in Australia, Stevens, S.
(Ed.), Conservation through cultural survival: Indigenous peoples and
protected areas, pp. 155-187, Island Press, Washington.
De Lucio, J.V. (1989). Interpretación del medio y Educación Ambiental,
Análisis automático de actitudes ambientales, Doctoral Thesis, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma, Madrid.
DeMars, E.W., (2005). NGO‘s and Transnational Networks: Wild Cards in
World Politics, Pluto Press, London, pp. 6-13.
Dietz, T., Ostrom, E. and Stern, P. (2003). The struggle to govern the commons, Science, Vol. 302, No. 5652, pp. 1907-1912.
Dimitrakopoulos, G.P., Jones, N., Iosifides, T., Florokapi, I.,. Lasda, O.,
Paliouras, F. and Evangelinos, I.K. (2010). Local attitudes on protected areas: Evidence from three Natura 2000 wetland sites in Greece,
Journal of Environmental Management, Vol. 91, Issue 9, pp. 18471854.
Dharmaratne, G.S., Yee Sang, F. and Walling, L.J. (2000). Tourism potentials for financing protected areas. Annals of Tourism Research, Vol.
27, pp. 590-610.
Dodds, F. (2001). From the corridors of power to the global negotiating table: The NGO steering committee of the Commission on Sustainable
Development, In Global Citizen Action, Edwards, M. and Gaventa, J.
(Eds.), Boulder, Lynne Rienner, pp. 203-213.
Doswell, R. (2002). Σνπξηζκφο, Ο ξφινο ηνπ απνηειεζκαηηθνχ κάλαηδκελη,
Σνπξηζκφο θαη αλαςπρή, Δθδφζεηο Κξηηηθή, Αζήλα.
Dressler, H.W., Christian, A.K. and Meredith, C.T. (2006). The Politics of
decentralizing national parks management in the Philippines, Political
Geography, Vol. 25, Issue, 7, pp. 789-816.
Dudley, N., Belokurov, A., Higgins-Zogib, L., Hockings, M., Stolton, S. and
Burgess, N. (2007). Tracking Progress in Managing Protected Areas
Around the World, WWF International, Gland, Switzerland.
Dudley, N. (2008), Guidelines for Applying Protected Area Management
Categories, IUCN, Gland, Switzerland, pp. 86
Dudley, N., Stoulton, S. (Eds.), (2009). Defining Protected Areas: An International Conference in Almeria, Spain, International Union for the
Conservation of Nature, Gland.

116

Dunning, A. (2005). Impacts of transit in national parks and gateway communities. Transportation Research Records: Journal of the Transportation Research Board Vol. 1931, pp. 129-136.
Durant, R.F., Fiorino, D.J. and O‘Leary, R. (2004). Environmental Governance Reconsidered: Challenges, Choices, and Opportunities, MIT
Press.
Eagles, P.F.J. (2002). Tourism use measurement and reporting in parks and
protected areas, Parks, Vol. 12, pp. 3-10.
Eagles, P.F.J. and McCool, S.F. (2002).Tourism in National Parks and Protected Areas, Planning and Management, CABI Publishing, USA.
Eaton, B. and Holding, D. (1996). The evaluation of public transport alternatives to the car in British national parks, Journal of Transport Geography, Vol. 4, pp. 55-65.
Edwards, M. (2004). Civil Society, Polity Press, Cambridge.
Elliott, J. (1997). Tourism, Politics and Public Sector Management,
Routledge, London.
English, D.B.K., Kocis, S.M., Zamoch, S.J. and Arnold, J.R. (2001). Forest
Service National Visitor Use Monitoring Process: Research Method
Documentation. http://www.fs.fed.us/recreation/programs/nvum/me
thods /methods052001.rtf
European Commission (Hrsg.) (2000) Natura 2000 – Gebietsmanagement.
Die Vorgaben des Artikels 6 der Habitat-Richtlinie 92/43/EWG, 52.
Ezebilo, E.E. and Mattsson, L. (2010). Socio-economic benefits of protected
areas perceived by local people around Cross River Park, Nigeria,
Forest Policy and Economics, Vol. 12, Issue 3, pp. 189-193.
Fennell, D. and Butler, R. (2003). A human ecological approach to tourism
interactions, International Journal of Tourism Research, Vol. 5, Issue
3, pp.197-210.
Fennell D. and Weaver D. (2005). The ecotourism concept and tourism conservation symbiosis, Journal of Sustainable Tourism, Vol.13, Issue 4,
pp.373-390.
Fiorino, D.J. (1996). Environmental policy and the participation gap, Lafferty, W.M. Meadowcroct, J., Democracy and the environment, Problems
and prospects, Edward Elgar, Cheltenham UK, Lyme, US.
Fiorino, D.J. (2001). Environmental policy as learning: a new view of an old
landscape, Public Administration Review, Vol. 61, Issue 3, pp. 322334.
Fisher, W.F. (1997). Doing good? The Politics and Antipolitics of NGO
Practices, Annual Review of Anthropology, Vol. 26, pp. 439-464.
Flognfeldt, T. (1992). Area, site or route: the different movement patterns of
travel in Norway, Tourism Management, Vol. 13, Issue 1, pp. 145151.
117

Folke, C., Hahn, T., Olsson, P. and Norberg, J. (2005). Adaptive governance
of social-ecological systems, Annual Review of Environmental Resources, Vol. 30, pp. 411–473.
Folke, C. (2007). Adaptive governance of social-ecological systems, Paper
given at Workshop on Resilience, Realities and Research in African
Environments, Jesus College, University of Oxford, 19 June.
Foucault, M. (1991). Governmentality, Burchell, G., Gordon, C. and Miller,
P. (Eds.), The Foucault Effect, Harvest Wheatsneaf, London.
Fulop, S. (2002). Why do we want public participation in environmental decision making? Fifth Guta Conference, Budapest, available in: http:
//www.osi.hu/infoprogram/commworkshop/Presentations/PPCIKK.ht
m
Gasvoda, D. (1999). Trail Traffic Counters: Update, Report 9923-2835MTDC. USDA Forest Service, Missoula Technology and Development Centre, Missoula, Montana. http://www.sctrails.net/trails/fspubs
/trafficcounter/index.htm
Geoghegan, T. and Renard, Y. (2002). Beyond community involvement: lessons from the insular Caribbean, Parks, Vol. 12, Issue 2, pp. 16-27.
Gerhardinger, L.C., Godoy, E.A.S. and Jones, P.J.S. (2009). Local ecological knowledge and the management of marine protected areas in Brazil, Ocean and Coastal Management, Vol. 52, Issue 3-4, pp. 154-165.
Getzner, M. and Jungmeier, M. 2002. Conservation policy and the regional
economy: the regional economy impact of Natura 2000 conservation
sites in Austria, Journal for Nature Conservation, Vol. 10, No. 1, pp.
25-34.
Gibson, C.C., McKean, M.A. and Ostrom, E. (2000). Explaining deforestation: the role of local institutions, Gibson, C.C., McKean, M.A.,
Ostrom, E. (Eds.), People and Forests: Communities, Institutions, and
Governance, The MIT Press, London, pp. 1-26.
Gillingham, S. and Lee, P.C. (1999). The impact of wildlife-related benefits
on the conservation attitudes of local people around the Selous Game
Reserve, Tanzania, Environmental Conservation, Vol. 26, No. 3, pp.
218-228.
Gimmi, U., Shelley L.S., Hawbaker, T.J., Alcántara C., Gafvert, U. and
Radeloff, C.V. (2011). Increasing development in the surroundings of
U.S. National Park Service holdings jeopardizes park effectiveness,
Journal of Environmental Management, Vol. 92, Issue 1, pp. 229-239.
Ghimire, K. and Pimbert, M.P. (1997). Social change and conservation: an
overview of issues and concepts, Ghimire, K., Pimbert, M.P. (Eds.),
Social Change and Conservation: Environmental Politics and Impacts
of National Parks and Protected areas, Earthscan, London, pp. 1-45.

118

Gomez-Pompa, A. and Kaus, A. (1992). Taming the wilderness myth, BioScience, Vol. 42, Issue 4, pp. 271–279.
Good, J. (2000). Benefits of parks and protected areas. Economic framework
project (report 251-e). Amherst Island, ON: The Outspan Group and
Canadian Parks Council.
Gordon, J.E. (2006). The role of science in NGO mediated conservation: insight from a biodiversity hotspot in Mexico, Environmental Science
and Policy, Vol. 9, Issue6, pp. 547-554.
Graham, J., Amos, B. and Plumptre, T. (2003). Governance Principles for
Protected Areas in the 21st Century. Institute on Governance, Ottawa.
Gray, R.H., Bebbington, J. and Collison, D. (2006). NGOs, civil society and
accountability: making the people accountable to capital, Accounting
Auditing and Accountability Journal, Vol. 19, Issue 3, pp.319-348.
Gregorie, T.G. and Buhyoff, G.J. (1999). Sampling and Estimating Recreational Use, USDA Forest Service, General Technical Report PNWTGR-456, Pacific Northwest Research Station, Portland, Oregon.
Grieser, M. (2000). Participation, Chapter 3, ζην: Day B. A., Monroe C. M.,
(Eds), Environmental Education & Communication for a Sustainable
World, GreenCom http://www.usaid.gov/environment/greencom
Guillen, J., Garcia-Olivares, A., Ojeda, E., Osorio, A., Chic, O., and Gonzalez, R. (2008). Long-term quantification of beach users using video
monitoring, Journal of Coastal Research, Vol. 24, pp.1612-1619.
Gunn, C. (2002). Tourism Planning: Basics, Concepts, Cases, London:
Routledge.
Gutman, P. (2003). What did the WSSD accomplish? Environment, Vol. 45,
Issue 2, pp. 20-26.
Hahn, T., Olsson, P., Folke, C. and Johansson, K. (2006). Trust-building,
knowledge generation and organizational innovations: the role of a
bridging organization for Adaptive co-management of a wetland landscape around Kristianstad, Sweden. Human Ecology, Vol. 34, pp. 573592.
Hall, M. (2000). Tourism Planning: Policies, Process and Relationships,
Harlow: Prentice-Hall.
Hall, C. and Jenkins, J. (2004). Tourism and public policy, Lew, A., Hall, C.
and Williams, A. (Eds.), A Companion to tourism, Blackwell Publishing, Oxford, pp. 525-540.
Halpern, B., Pyke, C., Fox, H., Haney, J., Schlaepfer, M. and Zaradic, P.
(2006). Gaps and mismatches between global conservation priorities
and spending, Conservation Biology, Vol. 20, pp. 56-64.
Hamilton, A., Cunningham, A., Byarugaba, D. and Kayanja, F. (2000). Conservation in a region of political instability: Bwindi impenetrable forest, Uganda, Conservation Biology, Vol. 14, pp. 1722-1725.
119

Hamin, M.E. (2001). The US National Park Service‘s partnership parks: collaborative responses to middle landscapes, Land of Use Policy, Vol.
18, Issue 2, pp. 123-135.
Hamin, E. (2001b). Stories of the Mojave: Interpretive Planning and the National Preserve, Johns Hopkins University Press, Baltimore.
Ham, S.H., Sutherland, D.S. and Meganck, R.A. (1993). Applying environmental interpretation in protected areas of developing countries: Problems in exporting a US model, Environmental Conservation, Vol. 20,
No.3, pp.232-242.
Hammitt, W.E. (1981). The familiarity-preference component of on-site recreational experiences, Leisure Sciences, Vol. 4, pp. 177-193.
Hayes, T. (2006). Parks, people, and forest protection: an institutional assessment of the effectiveness of Protected Areas, World Development,Vol. 34, No 12, pp. 2064-2075.
Hearne, R.R. and Salinas, Z.M. (2002). The use and choice experiments in
the analysis of tourist preferences for ecotourism development in Costa Rica, Journal of Environmental Management, Vol. 65, pp. 153-163.
Heimlich, J.E. (2009). Environmental education evaluation: reinterpreting
education as a strategy for meeting mission, Evaluation and Program
Planning, Vol. 33, Issue 4, pp. 180-185.
Heliotis, F.D. (1988). An inventory and review of the wetland resources in
Greece. Wetlands, vol. 8, pp 15-31.
Hendee, J.C. and Dawson, C.P. (2002). Wilderness Management: Stewardship and Protection of Resources and Values, 3rd edition. Fulcrum
Publishing, Golden, Colorado.
Hickey, F.R. (2006). Traditional marine resource management in Vanuatu:
acknowledging, supporting and strengthening indigenous management
systems, SPC Traditional Marine Resource Management and
Knowledge Information Bulletin, Vol. 20, pp. 11.
Hills, R. (2008). Loru rainforest protected area.
Hoekstra, J.M., Boucher, T.M., Ricketts, T.H. and Roberts, C. (2005). Confronting a biome crisis: global disparities of habitat loss and protection, Ecology Letters, Vol. 8, pp. 23-29.
Holly, F.M., Hallo, J.C., Baldwin, E.D. and Mainella, F.P. (2010). Incentives
and disincentives for day visitors to park and ride public transportation
at Acadia National Park. Journal of Park and Recreation Administration, Vol. 28, Issue 2, pp.74-93.
Holt, A. and Kearsley, G.W. (1998). The modelling of visitor flow patterns.
In proceedings 10th Colloquium of the Spatial Information Research
Centre. P. Firns (ed). 16-19 Dec, Dunedin, New Zealand. University of
Otago, ISBN1877139122. pp. 145-146.

120

Horowitz, L.S. (1998). Integrating indigenous resource management with
wildlife conservation: A case study of Batang Ai National Park, Sarawak, Malaysia. Human ecology: An Interdisciplinary Journal, Vol. 26,
Issue 3, pp. 371-404.
Hornback, K.E., and Eagles, P.F.J. (1998). Guidelines for public use measurement and reporting at parks and protected areas, Gland, Switzerland: World Commission on Protected Areas, World Conservation Union (IUCN).
Hough, J. (2006). Developing capacity, Lockwood, M., Worboys, G.L. and
Kothari, A (Eds.), Managing Protected Areas: A Global Guide,
Earthscan, London, pp. 164-192.
Huhtala, M., Kajala, L. and Vatanen, E. (2010). Local economic impacts of
national park visitors' spending: the development process of an estimation method: Working Papers of the Finnish Forest Research Institute,
No. 149.
Hulme, D. and Murphree, M. (2001). Community conservation as policy:
promise and performance, In: Hulme, D., Murphree, M. (Eds.), African Wildlife and Livelihoods: The Promise and Performance of Community Conservation, David Philip Publications, Cape Town, South
Africa, pp. 280-297.
Infield, M. and Namara, A. (2001). Community attitudes and behaviour towards conservation: an assessment of a community conservation programme around Lake Mburo National Park, Uganda, Oryx, Vol. 35,
No. 1, pp. 48-60.
Ingram, D. and Enroth, R.R. (1999). Timber certification prospects, Palo, M.
and Uusivuori, J. (Eds.), World Forests, Society and Environment,
Kluwer, Dordrecht, pp. 285-293.
IUCN (1986). Managing Protected Areas in the Topics. IUCN Gland Switzerland.
IUCN (World Conservation Union) (1991). Protected areas of the world: A
review of national systems, Vol. 2, pp. 184–192, IUCN Gland, Switzerland and Cambridge.
IUCN (1993). Parks for Life. Report of the Fourth World Congress on National Parks and Protected Areas. IUCN, Gland, Switzerland, pp 252.
IUCN, (1994). Guidelines for protected areas management categories,
IUCN, Cambridge UK and Gland, Switzerland, pp 261.
IUCN, (2008). Guidelines for Protected Areas Management Categories, Part
II, The Management Categories, Author, Gland, Switzerland.
Jarvis, T.D. (2000). The responsibility of national parks in rural development. In: Machlis, G.E., Field, D.R. (Eds.), National Parks and Rural
Development, Practice and Policy in the United States, Island Press,
Washington, D.C., pp. 219-230.
121

Jenkins, C.N., Joppa, L. (2009). Expansion of the global terrestrial protected
area System, Biological Conservation, Vol. 142, pp. 2166-2174.
Jim, C.Y. and Steve, S.W.XU. (2002). Stifled stakeholders and subdued participation: interpreting local responses toward Shimentai Nature Reserve in South China, Environmental Management, Vol. 30, Issue 3,
pp. 327-341.
Jentoft, S. and McCay, B.J. (2003). The place of civil society in fisheries
management, Wilson, D.C., Nielsen, J.R. and Degnbol, P. (Eds.), The
Fisheries Co-management Experience, Fish and Fisheries Series,
Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, pp. 293-307.
Job, H. (1996). Großschutzgebiete und ihre Akzeptanz bei Einheimischen,
Das Beispiel der Nationalparke im Harz. Geographische Rundschau,
Vol. 48, No. 3, pp. 159-165.
Johannes, R.E. (1998). Government-supported, village-based management of
marine resources in Vanuatu, Ocean and Coastal Management; Vol.
40, pp.165-86.
Johannes, R.E. (2002). The renaissance of community-based marine resource management, Annual Review of Ecology and Systematics, Vol.
33, pp.317-340.
Jones, P.J.S. and Burgess, J. (2005). Building partnership capacity for the
collaborative management of marine protected areas in the UK: a preliminary analysis, Journal of Environmental Management, Vol. 77, Issue 3, pp. 227-243.
Jones, N., Sophoulis, C.M., Iosifides, T., Botetzagias, I. and Evangelinos,
I.K. (2009). The influence of social capital on environmental policy
instruments, Environmental Politics, Vol. 18, Issue 4, pp. 595-611.
Jones, N., Clark, J.R.A., Panteli, M., Proikaki, M. and Dimitrakopoulos, P.G.
(2012). Local social capital and the acceptance of Protected Area policies: An empirical study of two Ramsar river delta ecosystemsin
northern Greece, Journal of Environmental Management, Vol. 96, Issue 1, pp. 55-63.
Juutinen, A., Mitani, Y., Mäntymaa, E., Shoji, Y., Siikamäki, P. and Svento,
R. (2011). Combining ecological and recreational aspect in national
park management, A choice experiment application, Ecological Economics, Vol. 70, pp. 1231-1239.
Kakabadse, Y.N. and Burns, S. (1994). Movers and Shapers: NGO‘s in International Affairs, Washington, World Resources Institute.
Kammler, M., and Schernewski, G. (2004). Spatial and temporal analysis of
beach tourism using webcam and aerial photographs, In Managing the
Baltic Sea, Coastline Reports, Vol. 2, pp. 121-128.

122

Keene, M. and Pullin, S.A. (2011). Realizing an effectiveness revolution in
environmental management, Journal of Environmental Management,
Vol. 92. pp. 2130-2135.
Kerkvliet, J. and Nowell, C. (2000). Tool for recreation management in
parks: The case of the greater Yellowstone‘s blue-ribbon fishery, Ecological Economics, Vol. 34, pp. 89-100.
Keul, A., and Kühberger, A. (1997). Tracking the Salzburg tourist, Annals of
Tourism Research, Vol. 24, pp. 1008-1012.
Kleiman, D.G.R., Richard, P., Miller, B.J., Clark, T.W., Scott, J., Robinson,
M., Wallace, J., Richard, L., Cabin, R.J. and Felleman, F. (2000). Improving the evaluation of conservation programs, Conservation Biology, Vol. 14, Issue 2, pp. 356-365.
Koester, V. (2002). The five global biodiversity-related conventions: a
stocktaking, Review of European Community and International Environmental Law, Vol. 11, Issue 1, pp. 96-103.
Koontz T.M. (1999). Citizen Participation: Conflicting Interests in State and
National Agency policy Making, The Social Science Journal, Vol. 36,
No 3, pp. 441-458.
Kousis, M. and Lenaki, K. (1999). Protest events and environmental claims
in Greece: Exploring the effects of the external environment, 27th
ECPR Joint Sessions, March 26-31, Manheim.
Koutroumanidis, Σ., S. Σampakis, Δ. Μanolas, D. Giannoukos, and C.
Stoupas. (2006). The involvement of farmers in multiple business activities in the context of sustainable management: The case of the prefecture of Corfu, In Proceedings of Naxos International Conference:
Sustainable Management and Development of Mountainous and Island
Areas, Naxos 29/9-1/10, (edited by Manolas, E.), Vol I, pp. 245-253.
LaChapelle, P.R., McCool, S.F. and Patterson, M.E. (2003). Barriers to effective natural resource planning in a ―messy‖ world, Society and Natural Resources, Vol. 16, pp. 473-490.
Lai, P.H. and Nepal, S.K. (2006). Local perspectives of ecotourism development in Tawushan Nature Reserve, Taiwan, Tourism Management,
Vol. 27, pp. 1117-1129.
Lane, P. (1993). Tourism strategies and rural development: A review for the
OECD, Bristol, UK.
Lane, M.B. and Morrison, T.H. (2006). Public interest or private agenda? A
meditation on the role of NGOs in environmental policy and management in Australia, Journal of Rural Studies, Vol. 20, Issue 2, pp.232242.
Lane, M.B. (2006). Evaluating the governance of coastal resources and environments in Vanuatu, Technical Report IWP-Pacific, International
Waters Project, Vol. 37, SPREP, Apia, Samoa.
123

Lange, S. and Müller, B. (2009). Turning Technical Experts into Multifunctional Managers of Protected Areas. eco.mont, Vol. 1, Issue 1, pp. 6367.
Larson, A. and Ribot, J. (2004). Democratic decentralization through a natural resource lens: an introduction, European Journal of Development
Research, Vol. 16, pp. 1-25.
Laube, M.M. and Stout, R.W. (2000). Grand Canyon National Park – assessment of transportation alternatives, Transportation Research Record – Transit: Planning, Intermodal Facilities, Management and Marketing, Vol. 1735, pp. 59-69.
Lebel, L., Anderies, J.M., Campbell, B., Folke, C., Hatfield-Dodds, S.,
Hughes, T.P. and Wilson, J. (2006). Governance and the capacity to
manage resilience in regional social–ecological systems, Ecology and
Society, Vol. 11, Issue 1, pp.19.
Le Block, F. (1997). LIFE-Natura 1996 et l‘emploi, estimation des emplois
financηs dans le cadre des projects LIFE 96. European Commission,
DG XI, Brussels.
Leeuwis, C. (2004). Communication for Rural Innovation: Rethinking Agricultural Extension, Third Edition, eds., Blackwell Publishing.
Lemelin, R.H. and Maher P.T. (2009). Nanuk of the Torngats: human-polar
bear interactions in Torngat Mountains National Park, Labrador, Canada. Human Dimensions of Wildlife, Vol.14, Issue 2, pp. 152-155.
Leung, Y.F; Marion, L.J.; Ferguson, Janet Y. (1997). Methods for assessing
and monitoring backcountry trail conditions: An empirical comparison. In: Harmon, David, ed. Making Protection Work: Proceedings of
the 9th George Wright Society Conference on Research and Resource
Management in Parks and on Public Lands; Albuquerque, NM. Hancock, MI: The George Wright Society: 406-414.
Lew, A. and McKercher, B. (2002). Trip destinations, gateways and itineraries: the example of Hong Kong, Tourism Management, Vol. 23, Issue
6, pp. 609-621.
Lewis, C. (1996) Managing Conflicts in Protected Areas, Gland, Switzerland
and Cambridge, UK: IUCN.
Leverington, F., Hockings, M., Pavese, H., Costa, K.L. and Courrau, J.
(2008) Management effectiveness evaluation in protected areas: Report for the project ‗Global study into management effectiveness evaluation of protected areas, The University of Queensland, IUCN
WCPA, TNC, WWF, Gatton, Australia.
Liebecke, R., Wagner, K. and Suda, M. (2008a). Die Akzeptanz des Nationalparks bei der lokalen Bevölkerung, Berichte aus dem Nationalpark
Heft 3/2008 Grafenau, Nationalpark Bayerischer Wald.

124

Liebecke, R., Wagner, K. and Suda, M. (2008b). Nationalparks im Spannungsfeld zwischen Prozessschutz, traditionellen Werten und Tourismus - Das Beispiel Nationalpark Bayerischer Wald [National parks
between ecological integrity, traditional values and tourism - The
example of Bayerischer Wald National Park], Jahrbuch des Vereins
zum Schutz der Bergwelt, Vol. 73, pp. 125-138.
Lindsey, G., Han, Y., Wilson, J. and Yang, J. (2006). Neighborhood correlates of urban trail use, Journal of Physical Activity and Health, Vol. 3,
Issue 1, pp. 139-157.
Lockwood, M. (2010). Good governance for terrestrial protected areas: A
framework, principles and performance outcomes, Journal of Environmental Management, Vol. 91, Issue 3, pp. 754-766.
Long, P. and Nuckolls, J. (1994). Organizing resources for rural tourism development: The importance of leadership, planning and technical assistance, Tourism Recreation Research, Vol.19, pp. 19-34.
Loomis, J.B. (2000). Counting on recreation use data: a call for long term
monitoring, Journal of Leisure Research, Vol. 32, Issue1, pp. 93-96.
Low, W. and Davenport, E. (2002). NGO capacity building and sustainability in the Pacific, Asia Pacific Viewpoint, Vol. 43, pp. 367-379.
Lowe P., Murdoch, J. and Ward, N. (1995). Networks in rural development:
beyond endogenous and exogenous approaches, In J.D.Van der Ploed
& G. Van Dijk (Eds), Beyond modernisation, the impact of endogenous rural development, The Netherlands: Van Gorrum, Assen.
Lowry, W.R. (1998). Preserving Public Lands for the Future: The Politics of
Intergenerational Goods, Georgetown University Press, Washington.
Lu, D.J., Ghou, Y.F. and Yuan, H.W. (2005). Paradigm shift in the institutional arrangement of protected areas management in Taiwan- a case
study of Wu-Wei-Kang Waterfowl Wildlife Refuge in Ilan, Taiwan,
Environmental Science and Policy, Vol. 8, Issue 4, pp. 418-430.
Lue, C.C., Crompton, J.L. and Fesenmaier, D.R. (1993). Conceptualisation
of multi-destination pleasure trips, Annals of Tourism Research, Vol.
20, pp. 289-301.
Lumsdon, L. (2006). Factors affecting the design of tourism bus services,
Annals of Tourism Research, Vol. 33, pp. 748-766.
Lynch, J., Vogt, C., Cindrity, S., Nelson, C. (2002). Measuring and monitoring trail use: a nationwide survey of state and federal trail managers
Report for Michigan Department of Transportation (via the Pere Marquette Rail-Trail Research Project). Michigan State University, Department of Park, Recreation and Tourism Resources.
Maikhuri, R.K., Nautiyal, S., Rao, K.S. and Saxena, K.G. (2001). Conservation policy-people conflicts: a case study from Nanda Devi Biosphere

125

Reserve (a World Heritage Site), India, Forest Policy and Economics,
Vol. 2, pp. 355-365.
Manfredo, M.J., Driver, B.L. and Brown, P.J. (1983). A Test of concepts inherent in experience based setting management for outdoor recreation
areas, Journal of Leisure Research, Vol.15, pp. 263-283.
Manfredo, M., Teel, T. and Bright, A.D. (2004). Application of the concepts
of values and attitudes in human dimensions of natural resources research, In: Manfredo, M., Vaske, J., Bruyere, B., Field, D., Brown, P.
(Eds.), Society and Natural Resources: A Summary of Knowledge,
Modern Litho, Jefferson, MO, USA, pp. 271-282.
Manning, R.E. (2008). Parks and Carrying Capacity Commons without
Tragedy, Island Press, Corvalis, Oregon.
Manolas, E., Karanikola, P., Tampakis, S., Alexoudis, I. and Boutakis, G.
(2008). Characteristics of educators and their views on the work of the
Environmental Education Center of Soufli, Economic and Environmental Studies, No. 11/2008, pp.123-135.
Manolas, E. and Tampakis, S. (2010). Environmental Responsibility: Teachers Views, Journal of Teacher Education for Sustainability, Vol. 12,
No.1, pp. 27-36.
Mauerhofer, V. (2008). Conservation of wildlife in the European Union with
a focus on Austria, Panjwani, R. (Ed.), Wildlife Law: A Global Perspective, American Bar Association (ABA) Publishing, Chicago, pp.
1-55.
Mauerhofer, V. (2011). A bottom-up ‗Convention-Check‘ to improve topdown global protected area governance, Land Use Policy, Vol. 28, Issue 4, pp. 877-886.
Mayer, M., Müller, M., Woltering, M., Arnegger, J. and Job, H. (2010). The
economic impact of six German national parks. Landscape and Urban
Planning, Vol. 97, pp. 73-82.
Mbile, P., Vabi, M., Meboka, M., Okon, D., Arrey-Mbo, J., Nkongho, F. and
Ebong, E. (2005). Linking management and livelihood in environmental conservation: case of the Korup National Park Cameroon, Journal
of Environmental Management, Vol. 76, Issue 1, pp. 1-13.
McCarthy, J. (2007). States of nature: theorizing the state in environmental
governance, Review of International Political Economy, Vol. 14, Issue
1, pp. 176-194.
McClanahan, T., Davies, J. and Maina, J. (2005). Factors influencing resource users and managers' perceptions towards marine protected area
management in Kenya, Environmental Conservation, Vol. 32, pp. 4249.

126

McCool, S.F. and Guthrie, K. (2001). Mapping the dimensions of successful
public participation in messy natural resources management situations,
Society and Natural Resources, Vol. 14, pp. 309-323.
McCool, S.F., Nkhata, B., Breen, C. and Freimund, A.W. (2013). A heuristic
framework for reflecting protected area and their stewardship in the
21st century, Journal of Outdoor Recreation and Tourism, Vol. 1-2,
pp.9-17.
McDonald, C.D. and Hammitt, W.E. (1983). Managing River Environments
for the Participation Motives of Stream Floaters, Journal of Environmental Management, Vol. 16, pp.369-377.
McDonald, I.R. and Boucher, M.T. (2011). Global development and the future of protected area strategy, Biological Conservation, Vol. 144, pp.
383-392.
McKercher, B. and Lew, A. (2003). Distance decay and the impact of effective tourism
exclusion zones on international travel flows, Journal of Travel Research,
Vol. 42, Issue 2, pp. 159-165.
McKercher, B. and Lew, A.A. (2004). Tourist flows and the spatial distribution of tourists, In A.A. Lew., M. Hall and A.M. Williams (Eds.), A
companion to tourism (pp. 36-48). Malden, MA: Blackwell Publishing.
McKercher B. and Lau G. (2008). Movement patterns of tourists within a
destination, Tourism Geographies, Vol. 10, pp. 355-374.
McLean, J., and Stræde, S. (2003). Conservation, relocation, and the paradigms of park and people management – A case study of Padampur
villages and the Royal Chitwan National Park, Nepal, Society and
Natural Resources, Vol. 16, No. 6, pp. 509-526.
McNeely, J.A. (1993), Parks for Life: Report of the 4th World Congress of
National Parks and Protected Areas, Caracas, Venezuela, 10-12 February 1992, World Conservation Union, Gland, Switzerland.
McNeely, J.A. (1994). Protected areas for the 21st century: working to provide benefits to society, Biodiversity and Conservation, Vol. 3, Issue
5, pp. 390-405.
McNeely, J.A., Harrison, J. and Dingwall, P. (1994). Protecting nature: Regional reviews of protected areas, IUCN Gland, Switzerland.
Mehta, J.N. and Kellert, S.R. (1998) Local attitudes toward communitybased conservation policy and programmes in Nepal: a case study in
the Makalu-Barun Conservation Area, Environmental Conservation,
Vol. 25, pp. 320-333.
Mehta, J.N. and Heinen, J.T. (2001). Does community-based conservation
shape favourable attitudes among locals? An empirical study from Nepal, Environmental Management, Vol. 28, pp. 165-177.
127

Mendelson, E.S. and Glenn, K.J. (2002). Transnational networks and NGO‘s
in Postcommunist Societies, The Power and limits of NGO‘s, Mendelson, E.S. and Glenn, K.J.(Eds.), Columbia University Press, pp. 1-3.
Mings, R.C. and McHugh, K.C. (1992). The spatial configuration of travel to
Yellowstone National Park, Journal of Travel Research, Vol. 30, pp.
38-46.
Mitchell, R.E. and Reid, D.G. (2001). Community integration: island tourism in Peru, Annals of Tourism Research, Vol. 28, No. 1, pp. 113-139.
Montinola, G. (1999). Politicians, parties, and the persistence of weak states:
lessons from the Philippines, Development and Change, Vol. 30, pp.
739-774.
Moore, S.A. and Lee, R.G. (1999). Understanding dispute resolution processes for American and Australian public wildlands: Towards a conceptual framework for managers. Environmental Management, No 23,
pp 453-465.
Morphet, S. (1996). NGO‘s and the environment, The Conscience of the
World: The Influence of the Non-Governmental Organisations in the
U.N., Willetts, P. (Ed.), Washington, Brookings Institute, pp. 116-146.
Morris, R.K.A. (2011). The application of the Habitats Directive in the UK:
compliance or gold plating? Land Use Policy, Vol. 28, Issue 1, pp.
361-369.
Moscardo G. (1998). Interpretation and sustainable tourism: Functions, examples and principles, The Journal of Tourism Studies, Vol. 9, No. 1,
pp.2-13.
Mose, I. (2007). Protected areas and regional development in Europe, Towards a new model for the 21st century, Mose, I. (Eds.), Ashgate, UK.
Mose, I. and Weixlbaumer, N. (2007). A new paradigma for protected areas
in Europe? In I. Mose (Eds.), Protected areas and regional development in Europe, Towards a new model for the 21st century (pp. 3-19).
Aldershot, UK: Ashgate.
Muhar, A. (2001). Erholungsnutzung und Besucherlenkung, In: LIFEProjekt Wildnisgebiet Dürrenstein, Forschungsbericht Begleitforschung 1997–2001. [Recreational use and visitor management in the
Dürrenstein Wilderness Area] Amt der NÖ. Landesregierung,
St.Pölten, pp. 285-313.
Mukherjee, A. and Borad, C.K. (2004). Integrated approach towards conservation of Gir National Park: the last refuge of Asiatic Lions, India, Biodiversity Conservation, Vol.13, pp. 2165-2182.
Murphy, P.E. and Keller, C.P. (1990). Destination travel patterns: an examination and modelling of tourist patterns on Vancouver Island, British
Columbia, Leisure Sciences, Vol. 12, Issue1, pp. 49-65.

128

Murphy, P. (1992). Urban tourism and visitor behaviour, American Behavioral Scientist, Vol. 36, pp. 200-211.
National Park Service (1999). Transportation Planning Guidebook, Park Facility Management Division.
National Park Service, (2008). NPS stats. National Park Service Public Use
Statistics Office, Retrieved December 1, 2008 from http://www.nature.
nps.gov/stats/.
Naughton-Treves, L., Holland, M.B. and Brandon, K. (2005). The role of
protected areas in conserving biodiversity and sustaining local livelihoods, Annual Review of Environment and Resources, Vol. 30, pp.
219-252.
Nareshwar M. (2006). Integrating interpretation into sustainable development, Interpreting World Heritage 2006, International Conference.
Puerto Rico: Association of Intepretation.
Newfoundland and Labrador, (2009). Department of Tourism, Culture and
Recreation. Uncommon potential – A vision of Newfoundland and
Labrador tourism. St Johns: Newfoundland and Labrador, Department
of Tourism, Culture and Recreation URL: http://www.tcr.gov.nl.ca
/tcr/publications/2009/Vision_2020_Print_Text.pdf
Newsome, D. (2002). Natural Area Tourism Ecology Impacts Management,
Multilingual Matters.
Nursey-Bray, M. and Rist, P. (2009). Co-management and protected area
management: achieving effective management of a contested site, lessons from the Great Barrier Reef World Heritage Area (GBRWHA),
Marine Policy, Vol. 33, Issue 1, pp. 118-127.
Obiri, J.A.F and Lawes, M.J. (2002). Attitudes of coastal-forest users in
Eastern Cape Province to management options arising from new South
African forest policies, Environmental Conservation, Vol. 29, pp. 519529.
Obua, J. and Harding, D. M. (1996). Visitor characteristics and attitudes towards Kibale Natinal Park, Uganda, Tourism Management, Vol. 17,
No. 7, pp. 495-505.
Oku, H. and Fukamachi, K. (2004). The differences in scenic perception of
forest visitors through their attributes and recreational activity, Landscape and urban planning, Vol. 75 Issue 1-2, pp. 34-42.
Olsson, P., Folke, C., Galaz, V., Hahn, T. and Schultz, L. (2007). Enhancing
the fit through adaptive co-management: creating and maintaining
bridging functions for matching scales in the Kristianstads Vattenrike
Biosphere Reserve Sweden, Ecology and Society, Vol. 12, No 1,
pp.28.
Oppermann, M. (1995). A model of travel itineraries, Journal of Travel Research, Vol. 33, Issue, 4, pp. 57-61.
129

Orellana, D., Bregt, A.K., Ligtenberg, A. and Wachowicz, M. (2011). Exploring visitor movement patterns in natural recreational areas, Tourism Management, Vol.33, Issue 3, pp. 672-682.
Ormsby, A. and Kaplin, B.A. (2005). A framework for understanding community resident perceptions of Masoala National Park, Madagascar,
Environmental Conservation, Vol. 32, No. 2, pp. 156-164.
Osler, A. (1997). The contribution of community action programmes in the
fields of education, Training and youth to the development of citizenship with a European dimension, Final report to the European Commision, The University of Birmingham.
Ouyang, Z., Wang, X., Miao, H.and Han, N. (2002). Problems of management system of China‘s nature preservation zones and their solution,
Science and Technology Review, Vol. 1, pp. 49-52.
Packer J. and Ballantyne R. (2004). Is educational leisure a contradiction in
terms? Exploring the synergy of education and entertainment. Annals
of Leisure Research, Vol. 7,Issue 1. pp. 54-71.
Papageorgiou, K. (1996). An evaluation of the national park system of
Greece with particular reference to recreational management in the
Vikos-Aoos national park, Ph.D. Thesis, Sheffield University.
Papageorgiou and Kassioumis, (2005). The national park context in Greece:
Park users‘ perspectives of issues in park administration, Journal for
Nature Conservation,Vol. 13, Issue 4, pp. 231-246.
Papaspyropoulos, G.K., Blioumis, V., Christodoulou, S.A., Birtsas, K.P. and
Skordas, E.K. (2012). Challenges in implementing environmental
management accounting tools: the case of a nonprofit forestry organization, Journal of Cleaner Production, Vol. 29-30, pp. 132-143.
Parnell, M. (2002). Public participation in environmental decision making,
available in: http://www.edo.org.au/edosa/research/aialpaper.htm
Petterbone, D., Newman, P. and Lawson, S.R. (2010). Estimating visitor use
at attraction sites and trailheads in Yosemite National Park using automated visitor counters, Landscape and Urban Planning, Vol. 97, pp.
229-238.
Pettebone, D., Νewman, P., Lawson, S., Hunt, L., Monz, C. and Zwiefka, J.
(2011). Estimating visitors‘ travel mode choices along the Bear Lake
Road in Rocky Mountain National Park, Journal of Transport Geography, Vol. 19, Issue 6, pp. 1210-1221.
Phillips, A. (2002). Management Guidelines for IUCN Category V Protected
Areas: Protected Landscapes/Seascapes, IUCN Gland, Switzerland
and Cambridge, UK., pp. 122.
Picard, C.H. (2003). Post-apartheid perceptions of the Greater St Lucia Wetland Park, South Africa, Environmental Conservation, Vol. 30, pp.
182-191.
130

Pickvance, C.G. (1990a). Introduction: the institutional context of local economic development: central controls, spatial policies and local economic policies, Harloe, M., Pickvance, C.G. and Urry, J. (Eds.), Place,
Policy and Politics, Do localities Matter? Unwin Hyman, London, pp.
1-41.
Pickvance, C.G. (1990b). Council economic intervention and political conflict in a declining resort: the Isle of Thanet, Harloe,M., Pickvance,
C.G. and Urry, J. (Eds.), Place, Policy and Politics, Do localities matter? Unwin Hyman, London, pp. 165-186.
Piperopoulos, P.G. and Tsantopoulos, E.G. (2006). The characteristics of
environmental organizations in Greece in relation to employment of a
public relations officer, Environmental Politics, Vol. 15, No 3, pp.
454-461.
Plummer, R. and Fennell, D. (2009). Managing protected areas for sustainable tourism: prospects for adaptive co-management, Journal of Sustainable Tourism, Vol. 17, Issue 2, pp.149-168.
Powell, L. (2002). Western and Russian environmental NGO‘s: A greener
Russia?, The Power and limits of NGO‘s, Mendelson, E.S. and Glenn,
K.J.(Eds.), Columbia University Press, pp. 126-127.
Pretty, J. and Ward, H. (2001). Social capital and the environment, World
Development, Vol. 29, pp. 209-227.
Pröbstl, U. (2003). Natura 2000- The influence of the European directives on
the development of nature-based sport and outdoor recreation in
mountain areas, Journal of Nature Conservation, Vol. 11, Issue 4, pp.
340-345.
Pullin, A.S. and Knight, T.M. (2009). Doing more good than harm - building
an evidencebase for conservation and environmental management, Biological Conservation, Vol. 142, Issue 5, pp. 931-934.
Putnam, R.D. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, Simon and Schuster Paperbacks, New York.
Puustinen, J., Pouta, E., Neuvonen, M. and Sievänen, T. (2009). Visits to national parks and the provision of natural and man-made recreation and
tourism resources, Journal of Ecotourism, Vol. 8, Issue 1, pp.18-31.
Pyrovetsi, M. and Daoutopoulos, G. (1997). Contrasts in conservation attitudes and agricultural practices between farmers operating in wetlands
and a plain in Macedonia, Greece, Environmental Conservation, Vol.
24, No. 1, pp. 76-82.
Rao, K.S., Maikhuri, R.K. and Saxena, K.G., (2003). Local people‘s
knowledge, aptitude and perceptions of planning and management issues in Nanda Devi Biosphere Reserve, India, Environmental Management, Vol. 31, Issue 2, pp.168-181.

131

Redclift, M. (2005). Sustainable development (1985-2005): an oxymoron
comes of age, Sustainable Development, Vol. 13, No. 4, pp. 212-227.
Redford, K.H., Coppolillo, P., Sanderson, E.W. and Fonseca, G.A.B. (2003).
Mapping the conservation landscape, Conservation Biology Vol. 17,
Issue 1, pp. 116.
Reed, G.M. (1997). The provision of environmental goods and services by
local non-governmental organizations: an illustration from the
Squamish Forest District, Canada, Lournal of Rural Studies, Vol. 13,
No. 2 pp. 177-196.
Reed, M.S., Dougill, A.J. and Baker, T. (2008). Participatory indicator development: what can ecologists and local communities learn from each
other? Ecological Applications, Vol. 18, pp.1253-1269.
Reed, M.S. (2008). Stakeholder participation for environmental management: a literature review, Biological Conservation, Vol. 141, pp. 24172431.
Reihanian, A., Mahmood, N.Z.B., Kahrom, E. and Hin, T.W. (2012). Sustainable tourism development strategy by SWOT analysis: Boujagh
National Park, Iran, Tourism Management Perspectives, Vol. 4, pp.
223-228.
Reinius, S.W. and Fredman, P. (2007). Protected areas as attractions, Annals
of. Tourism Research, Vol. 34, No. 4, pp. 839-854.
Revermann, C. and Petermann, T. (2003). Tourismus in Großschutzgebieten:
Impulse für eine nachhaltige Regionalentwicklung, Studien des Büros
für Technikfolgen- Abschätzung beim Deutschen Bundestag Berlin:
Sigma.
Richards, M. (1996). Protected areas, people and incentives in the search for
sustainable forest conservation in Honduras, Environmental Conservation, Vol. 23, Issue 3, pp. 207-217.
Richards, C., Blackstock, K.L. and Carter, C.E. (2004). Practical Approaches
to Participation SERG Policy Brief No. 1. Macauley Land Use Research Institute, Aberdeen.
Roberts, L. (2002). Farm Tourism – Its Contribution to the Economic Sustainability of Europe‘s Countryside, In: Harris, R., Griffin, T., Williams, P. (Eds.) Sustainable Tourism: A Global Perspective, Butterworth and Heinemann, New York, pp. 195-208.
Rohrschneider, R. and Dalton, R.J. (2002). A Global network? Transnational
cooperation among environmental groups, The Journal of Politics,
Vol. 64, pp. 510-533.
Rolston, H. (2002). From beauty to duty: aesthetics of nature and environmental ethics, In: Berleant, A. (Ed.), Environment and the Arts: Perspectives on Environmental Aesthetics, Ashgate, Aldershot and Burlington, pp. 127-142.
132

Röper, M. (2000). On the way to a better state? The role of NGOs in the
planning and implementation of protected areas in Brazil, Geojournal,
Vol. 52, No. 1, pp. 61-69.
Rowe, G., Marsh, R. and Frewer, L.J. (2004). Evaluation of a deliberative
conference in science, Technology and Human Values, Vol. 29, pp.
88-121.
Runte, A. (1997). National Parks: The American Experience, University of
Nebraska Press, Lincoln.
Saarinen, J. (2003). The regional economic of tourism in Northern Finland:
the socioeconomic implications of recent tourism development and future possibilities, Scandinavian Journal of Tourism and Hospitality,
Vol. 3, pp. 91-113.
Sah, J.P. and Heinen, J.T. (2001). Wetland resource use and conservation attitudes among indigenous and migrant peoples in Ghodaghodi Lake
area, Nepal, Environmental Conservation, Vol. 28, pp. 345-356.
Salafsky, N., Cauley, H., Balachander, G., Cordes, B., Parks, J., Margoluis,
C., Bhatt, S., Encarnacion, C., Russell, D. and Margoluis, R. (2001). A
systematic test of enterprise strategy for community-based biodiversity
conservation, Conservation Biology, Vol. 15, No. 16, pp. 1585-1595.
Salerno, F., Viviano, G., Manfredi, C.E., Caroli, P., Thakuri, S. And Tartari,
G. (2013). Multiple Carrying Capacities from a management-oriented
perspective to operationalize sustainable tourism in protected areas,
Journal of Environmental Management, Vol. 128, pp. 116-125.
Schaal, P. (2009). Synthese der Fallbeispiele: Zukunftsperspektiven der
Schutzge-bietsplanung, In I. Mose (Ed.), Wahrnehmungsgeografische
Studien Band Wahrnehmung und Akzeptanz von Großschutzgebieten
(pp. 199-214). Oldenburg: BIS-Verlag der Carl von Ossietzky Universität.
Schenk, A., Hunziker, M. and Kienast, F. (2007). Factors influencing the acceptance of nature conservation measures– A qualitative study in
Switzerland, Journal of Environmental Management, Vol. 83, No. 1,
pp. 66-79.
Schneider, I.E. and Burnett, G.W. (2000). Protected area management in
Jordan, Environmental Management, Vol. 25, Isuue 3, pp. 241-246.
Schoon, M. (2008). Adaptive governance in transboundary conservation: the
influences of scale, path dependency and institutional evolution, Paper
Presented at the Annual Meeting of the International Congress for
Conservation Biology, Convention Center, Chattanooga, Tennessee,
Jul 10, 2008 www.allacademic.com/meta/p239780 index.html.
Scriabine, R. (1996). Putting people into policy: The role of environmental
education and communication, GreenCOM discussion paper, Green-

133

COM Environmental Education and Communication Project U.S.
Agency for International Development.
Selby, A., Petäjistö, L. and Huhtala, M. (2011). The realisation of tourism
business opportunities adjacent to three national parks in southern Finland: entrepreneurs and local decision-makers matter, Forest Policy
and Economics, Vol. 13, Issue 6, pp. 446-455.
Sellars, R. (1997). Preserving Nature in the National Parks: A History, Yale
University Press, New Haven.
Senecah, L.S. (2004).The trinity of voice: The role of practical theory in
planning and evaluating the effectiveness of environmental participatory process, in Stephen P. Depoe, John W. Delicath, Marie – France
Aepli Elsenbeer (Eds), Communication and Public Participation in environmental decision making, pp. 13-14, State University Of New
York Press, USA.
Siebenhüner, B. (2007). Administrator of global biodiversity: the secretariat
of the convention on biological diversity, Biodiversity Conservation,
Vol. 16, Issue 1, pp. 259-274.
Sims, C.B., Hodges, J.M., Fly, J. and Stephens, B. (2005). Modeling acceptance of a shuttle system in the Great Smoky Mountains National
Park, Journal of Park and Recreation Administration, Vol. 23, pp. 2544.
Sims, R.E.K. (2010). Conservation and development: Evidence from Thai
protected areas, Journal of Environmental Economics and Management, Vol. 60, Issue 2, pp. 94-114.
Shaw, G. (2004). Entrepreneurial cultures and small business enterprises in
tourism, Lew, A., Hall, C. and Williams, A. (Eds.), A Companion to
tourism, Blackwell Publishing, Oxford, pp. 122-134.
Shemweta, D.T.K. and Kideghesho, J.R. (2000). Human wildlife conflicts in
Tanzania: what research and extension could offer to conflicts resolution, 1st University Wide Conference, Proceedings, Morogoro.
Shen, L., Jiang, S. and Yuan, H. (2012). Critical indicators for assessing the
contribution of infrastructure projects to coordinated urban-rural development in China, Habitat International, Vol. 36, pp. 237-246.
Sheykhi, M.T. (2009). Domestic Tourism in Iran, Tourismos, An International Multidisciplinary Journal of Tourism, Vol. 4, No. 1, pp. 109123.
Shiftan, Y., Vary, D. and Geyer, D. (2006). Demand for park shuttle services: a stated preference approach, Journal of Transport Geography,
Vol. 14, Issue 1, pp. 52-59.
Shova, Σ. and Hubacek, Κ. (2011). Drivers of illegal resource extraction: An
analysis of Bardia National Park, Nepal, Journal of Environmental
Management, Vol. 92, Issue 1, pp. 156-164.
134

Sirakaya, E., Jamal, T.B. and Choi, H.S. (2001). Developing Indicators for
Destination Sustainability, In Weaver, D.B. (Ed.), The Encyclopedia
of Ecotourism. CAB international, Oxford, UK, pp. 411-432.
Skanavis, C. Sakellari, M. and Petreniti, V. (2005). The potential of freechoice learning for environmental participation in Greece, Environmental Education Research, Vol. 11, No. 3, pp. 164-176.
Skanavis, C. and Giannoulis, C. (2009). A training model for environmental
educators and interpreters employed in Greek protected areas and ecotourism settings, International Journal of Sustainable Development &
World Ecology, Vol. 16, No. 3, pp. 49-68.
Skanavis, C. and Giannoulis, C. (2010). Improving the quality of ecotourism
through advancing education & training of Greek eco-tour guides: the
role of training in environmental interpretation, Tourismos: An international Multidisciplinary Journal of Tourism, Vol. 5, No. 2, pp. 4968.
Skanavis, C., Zacharaki, P., Giainnoulis, C. and Petreniti, V. (2011). Education on sustainable development based on Local Agenda 21, Journal of
Environmental Protection, Vol. 2, pp.371-378.
Skanavis, C. and Sakellari, M. (2011). International tourism, domestic tourism and environmental change: Environmental education can find the
balance, Tourismos: An international Multidisciplinary Journal of
Tourism, Vol. 6, No 1, pp.233-249.
Songorwa, A.N. (1999). Community-based wildlife management (CWM) in
Tanzania: Are the communities interested? World, Vol. 27, No. 12, pp.
2031-2079.
Spangenberg, J.H. (2002). Environmental space and the prism of sustainability: frameworks for indicators measuring sustainable development,
Ecological Indicators, Vol. 2, No. 3, pp. 295-309.
Speckbacher, G. (2003). The economics of performance management in
nonprofit organizations, Nonprofit Management and Leadership, Vol.
13, Issue 3, pp. 267-281.
Stewart, J. and Jones, G. (2003). Renegotiating the Environment, first edition, The Federation Press, Sydney.
Soutullo, A., De Castro, M.and Urios, V. (2008). Linking political and scientifically derived targets for global biodiversity conservation: implications for the expansion of the global network of protected areas, Diversity and Distributions, Vol.14, pp. 604-613.
Speth, J.G. (2003). Perspectives on the Johannesburg Summit, Environment,
Vol. 45, Issue 1, pp. 24-29.
Stamieszkin, K., Wielgus, J. and Gerber, L.R. (2009). Management of a marine protected area for sustainability and conflict resolution: lessons

135

from Loreto Bay National Park (Baja California Sur, Mexico), Ocean
and Coastal Management, Vol. 52, Issue 9, pp. 449-458.
Stevens, S. (1997). Conservation through cultural survival: Indigenous peoples and protected areas, Washington, Island Press.
Steward, J. and Jones, G. (2003). Renegotiating the Environment, The Federation Press, Sydney.
Stoll-Kleemann, S. (2001a). Opposition to the designation of protected areas
in Germany, Journal of Environmental Planning and Management,
Vol. 44, No. 1, pp. 109-128.
Stoll-Kleemann, S. (2001b). Barriers to nature conservation in Germany: A
model explaining opposition to protected areas, Journal of Environmental Psychology, Vol. 21, pp. 369-385.
Stolton, S. (2010). Protected areas: Linking environment and well–being, In:
Stolten, S. and Dudley, N. (Eds.), Arguments for protected areas: Multiple benefits for conservation and use (pp. 1-12), Earthscan, London,
UK.
Soutsas, K., Tsantopoulos, G., Arabatzis, G. and Christopoulou, O. (2006).
Characteristics of tourism regions using categorical regression: The
case of Metsovo (Greece), Sustainable Development and Planning,
Vol. 1, No. 1, pp. 32-45.
Stringer, L.C. and Reed, M.S. (2007). Land degradation assessment in
southern Africa: integrating local and scientific knowledge bases,
Land Degradation and Development, Vol. 18, pp. 99-116.
Struhsaker, T.T., Struhsaker, P.J. and Siex, K.S. (2005). Conserving Africa‘s
rain forests: problems in protected areas and possible solutions, Biological Conservation, Vol. 123, pp. 45-54.
Suckall, N., Fraser, E., Cooper, P., and Quinn, C. (2008), Visitor perceptions
of rural landscapes: A case study in the Peak District National Park,
England, Journal of Environmental Management, vol. 90, no. 2, pp.
1195-1203.
Suh, J. and Harisson, S. (2005). Management objectives and economic value
of national parks preservation, conservation and development, Discussion paper No. 337, May 2005, School of Economics, The University
of Queensland, Australia, p. 15.
Sundar, N. (2001). Is devolution democratization, World Development, Vol.
29, pp. 2007-2023.
Susskind, L. (2008). Strengthening the global environmental treaty system,
Issues in Science and Technology, Vol. 25, Issue 1, pp. 61-69.
Svoronou, E. and Holden, A. (2005). Ecotourism as a tool for nature conservation: the role of WWF Greece in the Dadia-Lefkimi- Soufli forest
reserve in Greece, Journal of Sustainable Tourism, Vol. 13, Issue 5,
pp. 456-467.
136

Tampakis, S., Tsantopoulos, G., Arabatzi, Z. and Tsikna, A. (2006). Education and local rural development, Πξαθηηθά ηνπ1νπΓηεζλνχο Δπηζηεκνληθνχ πλεδξίνπ ηνπ Σκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο,κε ζέκα ―Sustainable Management and Development of Mountainous and Island Areas‖, Νάμνο θαη Κφξσλνο, 29 επηεκβξίνπ έσο 1
Οθησβξίνπ, Vol 2, pp. 138-146.
Tampakis S., Manolas, E. and Tampakis, V. (2012). Assessing Tourist Infrastructure in the Island of Skiathos: The Views of Locals and Visitors,
Tourismos: An International Multidisciplinary Journal Of Tourism,
Vol. 7, No 1, pp. 175-191.
Tavala, T.Y.D. and Hakwa, M.T. (2004). Review of environmental legislation and policies in Vanuatu, Apia, Samoa: South Pacific Regional
Environment Program (SPREP).
Teh, L. and Cabanban, S.A. (2007). Planning for sustainable tourism in
southern Pulau Banggi: An assessment of biophysical conditions and
their implications for future tourism development, Journal of Environmental Management, Vol. 85, Issue 4, pp. 999-1008.
Tesitel, J., Kusova, D. and Bartos, M. (1999). Non-marginal parameters of
marginal areas, Ekológia (Bratislava), Vol. 18, Issue1, pp. 39-46.
Trakolis, D. (2001). Local people's perceptions of planning and management
issues in Prespes Lake National Park, Greece, Journal of Environmental Management, Vol. 61, pp. 224-227.
Troumbis, A. (1995). Ecological networks in Greece, Landschape, Vol. 95,
pp. 51-62.
Trzyna, T. (2008). About Environmental Organizations and Programs, from.
California Institute of Public Affairs. http://www.interenvironment.
org/wd1intro/aboutorgs.htm.
Tsachalidis, E., Tampakis, S., Tsantopoulos, G., Zografou, D., Tsikna, A.
and Arabatzi, Z. (2006). Teachers and Environmental Education in
Greece, Πξαθηηθά ηνπ 1νπ Γηεζλνχο Δπηζηεκνληθνχ πλεδξίνπ ηνπ
Σκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ
Πφξσλ ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, κε ζέκα ―Sustainable Management and Development of Mountainous and Island Areas‖, Νάμνο θαη Κφξσλνο, 29 επηεκβξίνπ έσο 1 Οθησβξίνπ, Vol. 2,
pp. 163-171.
Tsantopoulos, G. and Karamichas, J. (2009). Communication and Greek environmental organizations: Means of communication and influencing
factors. Journal of Environmental Protection and Ecology, pp. 266-284
Tsantopoulos, G., Tampakis, S., Arabatzis, G. and Kousmani, Th. (2012a).
The attitudes of stakeholders on the management of protected areas:
views of the local people and visitors to the Prespa Lakes National
137

Park, Proceedings of 9th European Dry Grassland Meeting Conference, 19-23 May 2012, Prespa, Greece, pp. 331-336.
Tsantopoulos, G., Manolas, E., Tampakis, S. and Kousmani, Th. (2012b).
Tourism in the National Park of Prespes, Proceedings of 2nd Advances
in Hospitality and Tourism Marketing & Management Conference
(AHTMMC), 31 May - 3 June 2012 Corfu, Greece.
Tumusiime, D. and Veveld, P. (2012). False promise or false premise. Using
tourism revenue sharing to promote conservation and poverty reduction in Uganda, Conservation and Society, Vol. 10, pp. 15-28.
Turnbull, K. (2003). Transports to nature: transportation strategies enhancing
visitor experience of National Park, TR News, Vol. 224, pp.15-21.
Ulrich, R.S. (1981). Natural versus urban scenes, Some psychophysiological
effects. Environmental Behavior, Vol. 13, pp. 253-256.
UNESCO (2000). World Education Report, The right to education: towards
education for all throughout life,Paris, UNESCO Publishing.
Urich, P., Day, M., and Lynagh, F. (2001). Policy and practice in Karst landscape protection, The Geographical Journal, Vol. 167, pp. 305-323.
U.S. Department of Agriculture Forest Service (1982). ROS Users Guide,
U.S. Government Printing Office, Washington, DC.
Valentin, A. and Spangenberg, J.H. (2000). A guide to community sustainability indicators, Environmental Impact Assessment Review, Vol. 20,
No. 3, pp. 381-392.
Van Der Heijden, H.A. (1999). Environmental movements, ecological modernisation and political opportunity structures, Environmental Politics,
Vol. 8, Issue 1, pp. 199-221.
Van der Zee, D. (1990). The complex relationship between landscape and
recreation. Landscape Ecology, Vol. 4, No. 4, pp. 225-236.
Vaske, J.J., Shelby, L.B. and Donnelly, M.P. (2008). Estimating visitor use
at Boulder Open Space and Mountain Parks, (HDNRU Report No. 80).
Report for Boulder Open Space and Mountain Parks, Colorado State
University Human Dimensions in Natural Resources Unit, Fort Collins.
Vedeld, P. (2002) The process of institution-building to facilitate local biodiversity management, NORAGRIC Working Paper 26, Agricultural
University of Norway, Ås, Norway.
Vedeld, P., Jumane, A., Wapalila, G. and Songorwa, A. (2012). Protected
areas and conflicts, A livelihood case study of Mikumi National Park,
Tanzania, Forest Policy and Economics, Available online 24 February
2012. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S13899341120
00275

138

Venter, A.K. and Breen, C.M. (1998). Partnership forum framework: Participative framework for protected area outreach, Environmental Management, Vol. 22, Issue 6, pp. 803-815.
Virden, R.J. and Schreyer, R. (1988). Recreation specialization as an indicator of environmental preference, Environmental Behaviour, Vol. 20,
pp. 721-739.
Vitug, M. (2000). Forest policy and national politics, Utting, P. (Ed.), Forest
policy and politics in the Philippines, The dynamic of participatory
conservation, Quezon City: Anteneo De Manila University Press, pp.
11-40.
Walle, A.H. (1996). Tourism and the Internet: opportunities for direct marketing, Journal of Travel Research, Vol 35, Issue 1, pp. 72-77.
Wallner, A. and Wiesmann, U. (2009). Critical Issues in Managing Protected
Areas by Multi-Stakeholder Participation – Analysis of a Process in
the Swiss Alps, eco.mont, Vol. 1, Issue 1, pp. 45-50.
Walpole, M.J. and Goodwin, H.J. (2001). Local attitudes towards conservation and tourism around Komodo National Park, Indonesia, Environmental Conservation, Vol. 28, Issue 2, pp. 160-166.
Walpole, M.J. (2001). Feeding dragons in Komodo National Park: a tourism
tool with conservation complications, Animal Conservation, Vol. 4,
pp. 67-73.
Wardell, M., and Moore, S. (2004). Collection, storage and application of
visitor use data in protected areas: Guiding principles and case studies,
Gold Coast, Queensland: Sustainable Tourism Cooperative Research
Centre.
Watson, A. E., Cole, D.N., Turner, D.L. and Reynolds, P.S. (2000). Widerness Recreation Use Estimation: a handbook of methods, USDA
Forest Service General Technical Report RMRS-GTR-56, Rocky
Mountain Research Station, Ogden, Utah.
Waugh, W.L. (2002). Valuing public participation in policy making, Public
administration review, Washington, D.C., Vol. 62, No 3.
Wearing, S. and Neil, J. (2000). Ecotourism: Impacts, potentials and possibilities, Butterworth-Heinemann, Oxford, UK.
Weber, N. and Christophersen, T. (2002). The influence of nongovernmental organisations on the creation of Natura 2000 during the
European Policy, Forest Policy and Economics, Vol. 4, No.1, pp. 1-12.
Weladji, R.B. and Tchamba, N.M. (2003). Conflict between people and protected areas within the Bénoué Wildlife Conservation Area, North
Cameroon, Oryx 37, pp. 72–79.
Weladji, R.B., Moe, S.R. and Vedeld, P. (2003). Stakeholder attitudes toward wildlife policy and the Benoue Wildlife Conservation Area,

139

North Cameroon, Environmental Conservation, Vol. 30, No. 4, pp.
334-343.
White, P.C.L. and Lovett, J.C. (1999). Public preferences and willingnessto pay for nature conservation in the North York Moors National Park,
UK. Journal of Environmental Management, Vol. 55, pp. 1-13.
White, D.D. (2007). An interpretive study of Yosemite National Park visitors‘ perspectives toward alternative transportation in Yosemite Valley, Environmental Management, Vol. 39, pp. 50-62.
Wilshusen, P.R., Brechin, S.R., Fortwangler, C.L. and West, P.C. (2002).
Beyond the square wheel: toward a more comprehensive understanding of biodiversity conservation as social and political process, Society
and Natural Resources, Vol. 15, Issue 1, pp.17-40.
Wondolleck, J.M. and Yaffee, S.L. (2000). Making Collaboration Work:
Lessons from Innovation in Natural Resource Management, Island
Press, Washington, DC.
Wolf, I.D., Hagenloh, G. and Croft, D.B. (2012). Visitor monitoring along
roads and hiking trails: How to determine usage levels in tourist sites,
Tourism Management, Vol. 33, pp. 16-28.
Wolfrum, R. (2001). The Convention on Biodiversity: obligations and enforcement mechanisms, Zhenghua, T. and Wolfrum, R. (Eds), Implementing International Environmental Law in Germany and China, International Environmental Law and Policy Series, Kluwer Law International, Vol. 59, pp. 31-39.
World Tourism Organization (WTO) (1993). Sustainable tourism development: Guide for local planners, Madrid.
World Tourism Organisation (WTO) (2007). A practical guide to tourism
destination management. Madrid, Spain: World Tourism Organisation.
Wynne C.; Berthon, P., Pitt, L., Ewing, M. and Napoli L. (2001.) The impact
of the Internet on the distribution value chain, The case of south African tourism industry, International Marketing Review, Vol. 18, Issue
4, pp. 420-431.
Xia, J., Evans, F. H., Spilsbury, K., Ciesielski, V., Arrowsmith, C., and
Wright, G. (2010). Market segments based on the dominant movement
patterns of tourists, Tourism Management, Vol. 31(4), pp. 464-469.
Xia, J., Zeephongsekul, P. and Packer, D. (2011). Spatial and temporal modelling of tourist movements using Semi-Markov processes, Tourism
Management, Vol. 32, pp. 844-851.
Xu, J., Chen, L., Lu, Y., and Fu, B. (2006). Local people‘s perceptions as
decision support for protected area management in Wolong Biosphere
Reserve, China, Journal of Environmental Management, Vol. 78, pp.
362-372.

140

Yeo-Chang, Y. (2009). Use of forest resources, traditional forest-related
knowledge and livelihood of forest dependent communities: cases in
South Korea, Forest Ecology and Management, Vol. 257, pp. 20272034.
Young, D.R. (2000). Alternative models of government-nonprofit sector relations: theoretical and international perspectives, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, Vol. 29, Issue 1, pp.149-172.
Younge, A. and Fowkes, S. (2003). The cape action plan for the environment: overview of an ecoregional planning process, Biological Conservation, Vol. 112, pp. 15-28.
Youngs, Y.L., White, D.D. and Wodrich, J.A. (2008). Transportation systems as cultural landscapes in National Parks: the case of Yosemite,
Society & Natural Resources, Vol. 21, Issue 9, pp. 797-811.
Zachrisson, Α. (2008). Who should manage protected areas in the Swedish
mountain region? A survey approach to co-management, Journal of
Environmental Management, Vol. 87, Νν, 1, pp. 154-164.
Zhang, J., Wall, G., Du, J.K., Gan, M.Y. and Nie, X. (1999). The travel patterns and travel distance of tourists to national parks in China, Asia
Pacific Journal of Tourism Research, Vol. 4, Issue 2, pp. 27-34.
Zube, E.H. (1992). Partnerships:new approaches to an old idea, Cultural Resources Management, Vol. 15, Issue 8, pp. 9-10.
Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία
Αλδξεά, Β. (2008). ηάζεηο αληηιήςεηο θαη απφςεηο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Ακβξαθηθνχ Κφιπνπ ζε ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο, Οξεζηηάδα: Μεηαπηπρηαθή
Γηαηξηβή, Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη
Φπζηθψλ Πφξσλ.
Αλδξεά, Β. θαη Σζαληφπνπινο, Γ. (2008). Ζ πεξηβαιινληηθή επηθνηλσλία σο
εξγαιείν αλάδεημεο θαη αλάπηπμεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, Πξνθνξηθή αλαθνίλσζε ηνπ πλεδξίνπ «Ζ δηαρείξηζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ζε Διιάδα θαη Βνπιγαξία», Φνξέαο δηαρείξηζεο Δζληθνχ πάξθνπ Γάζνπο Γαδηάο -Λεπθίκεο - νπθιίνπ, 17 - 18 Οθησβξίνπ νπθιί, Βηβιίν πεξηιήςεσλ.
Αλδξεά, Β., Σζαληφπνπινο, Γ. θαη Σακπάθεο, . (2008). Γηαρείξηζε ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ ηνπ Ακβξαθηθνχ Κφιπνπ: Οη απφςεηο ηνπ ηνπηθνχ
πιεζπζκνχ γηα έλαλ απνηειεζκαηηθφηεξν ζρεδηαζκφ, Πξαθηηθά ηνπ
1νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ «Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή & Γηαρείξηζε», Μπηηιήλε, 20 - 22 Ηνπλίνπ. ει. 7-36. (http://www.aegean.gr/
Environment/eeppd/CONF2008/CONFERENCE%202008%20Prakti
ka.pdf)
141

Αλδξεά, Β., Σζαληφπνπινο, Γ., Σακπάθεο, . θαη Σζηθνδήκνπ, Κ. (2009). Οη
απφςεηο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξνζηαζία
ηεο πεξηνρήο ηνπο: Ζ πεξίπησζε ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ ηνπ Ακβξαθηθνχ Κφιπνπ, Πξαθηηθά ηνπ14νπ Παλειιήληνπ Γαζνινγηθνχ πλεδξίνπ, Πάηξα 1 – 4 Οθησβξίνπ 2009, ζει. 263-274.
Αλδξεά Β., Σακπάθεο . θαη Σζαληφπνπινο Γ. (2011). Κξηηήξηα επηζθεπηψλ
γηα επηινγή πξννξηζκνχ ελφο Δζληθνχ Πάξθνπ. Πνιηηηθέο Πξνζηαζίαο
ηνπ Πεξηβάιινληνο, Θέκαηα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ, 3νο Σφκνο, ζει. 170- 182.
Αλδξεά Β., Σακπάθεο ., Σζαληφπνπινο Γ. θαη νχηζαο, Κ. (2012α). Ο ξφινο ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ζηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε θαη αλάπηπμε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ: Μηα ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε,
Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα ηνπ Σκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζε
Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ηνπ Γ.Π.Θ. πξνο ηηκή ηνπ Καζεγεηή θ. Δ. Σζαραιίδε. Σφκνο 3, ζει. 253-269.
Αλδξεά, Β., Σακπάθεο ., θαλαβή, Κ. θαη Σζαληφπνπινο Γ.(2012β).
Πξνζδνθίεο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ απφ ηε δηαρείξηζε Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ: πγθξηηηθή κειέηε ησλ Δζληθψλ Πάξθσλ ηεο Γαδηάο θαη ηνπ Γέιηα ηνπ Έβξνπ, Πξαθηηθά 5νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ
«Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή & Γηαρείξηζε», 25 – 27 Μαΐνπ 2012, Μπηηιήλε. Γηαζέζηκφ ζην http://www3.aegean.gr/environment/eeppd/
CONF2012.htm
Αλδξεά, Β., Σακπάθεο ., Σζαληφπνπινο Γ., θαη θαλαβή, Κ. (2012γ). Αιιειεπίδξαζε θαη πξννπηηθέο αλάπηπμεο Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ:
πγθξηηηθή δηεξεχλεζε ησλ επηζθεπηψλ ηεο Γαδηάο θαη ηνπ Γέιηα ηνπ
Έβξνπ, Πξαθηηθά 5νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ «Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή & Γηαρείξηζε», 25 – 27 Μαΐνπ 2012, Μπηηιήλε. Γηαζέζηκν ζην
http://www3.aegean.gr/environment/eeppd/CONF2012.htm
Αλδξεά, Β., Σακπάθεο . θαη Σζαληφπνπινο Γ. (2012δ). Σνπηθνί θάηνηθνη
θαη επηζθέπηεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ: Αμηνιφγεζε ππνδνκψλ
θαη παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη πξννπηηθέο αλάπηπμεο, Πξαθηηθά
2νπ Παλειιήληνπ Φνηηεηηθνχ πλεδξίνπ «Πξάζηλε Δπηρεηξεκαηηθφηεηα & Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε», 13-15 Γεθεκβξίνπ 2012, πλεδξηαθφ Κέληξν Σ.Δ.Η. Πεηξαηά, ζει. 112-136.
Αλδξεά, Β. (2013). Ζ ζηάζε ησλ εκπιεθφκελσλ θνξεψλ γηα κηα απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε πξνζηεπφκελσλ
πεξηνρψλ ηνπ Ννκνχ Έβξνπ. Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή. Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο, Οξεζηηάδα.
Αλδξεά, Β., Σακπάθεο, . θαη Σζαληφπνπινο, Γ. (2013α), Μέηξεζε επηζθεςηκφηεηαο ζηα Δζληθά Πάξθα: Γηαρεηξηζηηθνί ζηφρνη θαη ζρεδηαζκφο,
Δηδηθφο Σηκεηηθφο Σφκνο Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαί142

δεπζεο, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, πξνο ηηκή ηνπ Καζεγεηή θ. Καηζίθε, (Τπφ δεκνζίεπζε).
Αλδξεά, Β., Σζαληφπνπινο, Γ. θαη Σακπάθεο, . (2013β). Πξνζηαηεπφκελεο
πεξηνρέο θαη Με Κπβεξλεηηθέο Πεξηβαιινληηθέο Οξγαλψζεηο, 2ε Δπηζηεκνληθή Γηεκεξίδα ζηελ Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Φηινζνθία, Θέκαηα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ, 5νο Σφκνο, ζει. 9-34.
Αλδξηψηεο, Κ. (2008), Αεηθνξία θαη Δλαιιαθηηθφο Σνπξηζκφο, Δθδφζεηο
ηακνχιεο, Αζήλα.
Αλζφπνπινο, Υ. (2002). Πνιηηηθά Κφκκαηα θαη Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο, Κνηλσλία ησλ Πνιηηψλ, ηεχρνο 8.
Βψθνπ, Γ. (2012). Πνιηηηθέο δηαηήξεζεο βηνπνηθηιφηεηαο ζηελ Διιάδα.,
Δζληθφ χζηεκα πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ θαη Δπηηξνπή Φχζε
2000, Πξαθηηθά 5νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ «Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή & Γηαρείξηζε», 25 – 27 Μάηνπ 2012, Μπηειήλε. Γηαζέζηκν ζην:
http://www3.aegean.gr/environment/eeppd/CONF2012.htm
Γεσξγηάδεο, Υ. (2010). Ννκηθφ πιαίζην ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ θαη
ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα θαη ηηο φκνξεο ρψξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, Γηπισκαηηθή Δξγαζία, Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ
πνπδψλ «Οηθνινγηθφο ρεδηαζκφο Βηψζηκεο Αλάπηπμεο θαη Γηαρείξηζεο Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ», Σκήκα Βηνινγίαο, Αξηζηνηέιεην
Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο.
Γνχπνο, Υ. (2008). Γαζηθφ Γίθαην (Παλεπηζηεκηαθέο Παξαδφζεηο). Θεζζαινλίθε: Δθδφζεηο Α.Π.Θ.
Διεπζεξηάδεο, Ν. (2003). Γαζηθή Αλαςπρή θαη Πεξηήγεζε (Σνπξηζκφο), Γηδαθηηθφ Βνήζεκα, ΥΑΡΗ Δ.Π.Δ., Θεζζαινλίθε, ζει. 13-50.
Εαιίδεο, Γ., Καηζαβνχλε, . θαη Παπαδήκνο, Γ. (2003). Αιιειεπηδξάζεηο
πγξνηφπσλ θαη αγξνζπζηεκάησλ, Πεξηβάιινλ θαη αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ, Οηθνλνκηθέο, γεσγξαθηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο πηπρέο, Μπεξηάηνο, Ζ. θαη Φαιηφπνπινο, Γ., Δθδφζεηο Θεκέιην.
Καξακέξεο, Α. (1991). Ζ θνηλσληθή, ηνπξηζηηθή θαη εθπαηδεπηηθή δηάζηαζε
ηνπ Δζληθνχ δξπκνχ. Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα, ηνπ Σκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Α.Π.Θ. Σφκνο ΛΓ/1:559-576
Θεζζαινλίθε.
Καξακέξεο, Α., (2005). Πνιηηηθή Γαζηθήο Αλαςπρήο. Παλεπηζηεκηαθέο
Παξαδφζεηο, Τπεξεζία δεκνζηεπκάησλ ΑΠΘ. Θεζζαινλίθε.
Καζηνχκεο, Κ. (1994). Ζ πξνζηαζία ηεο θχζεο, Γεσηερληθά Δπηζηεκνληθά
Θέκαηα, Σφκνο 5, Σεχρνο 3, ζει. 58-74.
Καζηνχκεο, Κ. (1995). Γηαρείξηζε Δζληθψλ Γξπκψλ θαη Πξνζηαηεπφκελσλ
Πεξηνρψλ. Δπηιεγκέλα Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο. Μνπζείν
Γνπιαλδξή Φπζηθήο Ηζηνξίαο, ζει. 476-512.

143

Καξάθσζηαο, Η. Κ. (1998). Σν ηδησηηθνχ δηθαίσκα ρξήζεο ησλ πγξνηφπσλ
ζην πιαίζην ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. Πξαθηηθά πλεδξίνπ «Ζ πξνζηαζία ησλ Τγξνηφπσλ ζηελ Διιάδα» Δθδφζεηο Αλη. Ν. άθνπια,
Αζήλα-Κνκνηελή, ζει. 43-56.
Καξαληθφια, Π. θαη Σακπάθεο, . (2006). Αμηνιφγεζε πξνβιεκάησλ απφ
ηνπο επηζθέπηεο ζηνλ παξαπνηάκην ρψξν αλαςπρήο ηνπ Άξδα, Γεσηερληθά Δπηζηεκνληθά Θέκαηα, εηξά VI, Σφκνο 17, Σεχρνο 2/2006, Γεσηερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο, Θεζζαινλίθε.
Κνθθψζεο, Υ. θαη Σζάξηαο, Π. (2001). Βηψζηκε αλάπηπμε θαη πεξηβάιινλ,
Σνπξηζκφο θαη αλαςπρή, Δθδφζεηο Κξηηηθή, Αζήλα.
Κνπηνχπα-Ρεγθάθνπ, Δ. (2005). Γίθαην ηνπ πεξηβάιινληνο, Δθδφζεηο αθθνχια, Αζήλα-Θεζζαινλίθε, ζει. 61-164.
Ληάθνο, Λ. (1977). Ζ αλαςπρή ζηα δάζε, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηεκίν Θεζζαινλίθεο, Θεζζαινλίθε, ζει. 370.
Μαιακίδεο, Γ. (1983). Πξνζηαηεπφκελεο θπζηθέο πεξηνρέο. Γηαρείξηζε –
Πξνβιήκαηα. Γαζηθά Υξνληθά. Αζήλα.
Μπεξηάηνο, Ζ. θαη Φαιηφπνπινο, Γ. (2003). Ο ξφινο ηεο πεξηβαιινληηθήο
πνιηηηθήο θαη ζρεδηαζκνχ ζηελ αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ: Ζ Διιεληθή
εκπεηξία, Οηθνλνκηθέο, γεσγξαθηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο πηπρέο,
Μπεξηάηνο, Ζ. θαη Φαιηφπνπινο, Γ., Δθδφζεηο Θεκέιην.
Μπίκπα, Κ. (2009). Γξάζεηο ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Με Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ. Ζ πεξίπησζε ηεο WWF Διιάο θαη Greenpeace.Θεηηθέο επεκβάζεηο θαη δηαθνξνπνηήζεηο, Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή, Σκήκα Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνινγίαο, Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ
πνπδψλ «Βηψζηκε Αλάπηπμε», Υαξνθφπεην Παλεπηζηήκην.
Μπηκπίηζνο, Υ., Πέθθα, Β. θαη Πεηξίδνπ, Δ. (2011). Αμηνπνίεζε θαη αλάπηπμε Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ κέζσ ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο:
Απφ ηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ζηε Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο, 4ν
Πεξηβαιινληηθφ πλέδξην Μαθεδνλίαο, 18-20 Μαξηίνπ 2011, Θεζζαινλίθε.
Παλαγφπνπινο, Θ.Η. (2004). Γίθαην Πεξηβάιινληνο. Γ΄ Έθδνζε, Αζήλα: Δθδφζεηο ηακνχιε.
Παπαζηαχξνπ, Α., νχηζαο, Κ. θαη Καηζαξφο, Λ. (1989). Οη εζληθνί δξπκνί
ηεο ρψξαο καο θαη ην λνκηθφ ηνπο θαζεζηψο. Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα
ηνπ ηκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Α.Π.Θ. Σφκνο
ΛΒ/2:341-358 Θεζζαινλίθε.
Παπαζηαχξνπ, Α. (2006). Γαζηθή Πνιηηηθή Α΄. Θεζζαινλίθε: Δθδφζεηο
Πήγαζνο.
Πνιπδσξφπνπινο, Π. θαη ηαπξνπινπνχινπ, Ο. (2004). Γλψζε θαη Γηαρείξηζε ηνπ Πεξηβάιινληνο, Β. Γθηνχξδαο Δθδνηηθή, Αζήλα.
ακηψηεο, Γ.Γ. (1996). Σν Γηεζλέο Γίθαην ηεο Άγξηαο Εσήο, Δθδφζεηο Αλη.
Ν. αθθνχια, Αζήλα-Κνκνηελή, ζει.451-693.
144

βνξψλνπ, Δ. (2002). Ζ πείξα ησλ πεξηβαιινληηθψλ νξγαλψζεσλ απφ ηελ
αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, Πξαθηηθά
πκπφζην, Σνπξηζκφο ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ζηελ Διιάδα, 15
& 16 Οθησβξίνπ 2001, εηεία Κξήηε, Καθνχξνο, Π. (Δθδ.), Διιεληθφ
Κέληξν Βηνηφπσλ – Τγξνηφπσλ, Θέξκε, ζει. 55-59.
θαθηαλάθεο, Κ.. (2000). Δλαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, Δθδφζεηο Έιιελ, Αζήλα.
σζζίδνπ, Ν.Δ. (2003). Φηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ κέζνδνη δηαρείξηζεο
θηελνηξνθηθψλ απνβιήησλ, Οηθνλνκηθέο, γεσγξαθηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο πηπρέο, Μπεξηάηνο, Ζ. θαη Φαιηφπνπινο, Γ., Δθδφζεηο Θεκέιην.
Σακπάθεο, . (2009). Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρέο: Πνιηηηθέο ηνπ ρζεο θαη
ηνπ ζήκεξα, Δηζαγσγή ζηε Γαζνινγηθή θαη Πεξηβαιινληηθή Δπηζηήκε, (Δπηκέιεηα Δ. Μαλσιάο). Θέκαηα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο
Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ, 1νο Σφκνο, ζει. ζει. 151-162.
Σακπάθεο, ., Μαλσιάο, Δ. θαη Σακπάθεο, Β. (2011). Πξννπηηθέο θαη αδηέμνδα βηψζηκεο αλάπηπμεο ζην λεζί ηεο θηάζνπ: Οη απφςεηο ησλ θαηνίθσλ, Πνιηηηθέο Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο, Θέκαηα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ, 3νο Σφκνο,
ζει. ζει. 202-216.
Σζακπνχθνπ - θαλαβή Κ. (2004α). Πεξηβάιινλ θαη θνηλσλία, Μηα ζρέζε
ζε αδηάθνπε εμέιημε, εθδφζεηο Καιεηδνζθφπην, Αζήλα. ζει. 223-224.
Σζακπνχθνπ - θαλαβή Κ. (2004β). Πεξηβάιινλ θαη θνηλσλία, Γηθαίσκα
ζηελ επηινγή, εθδφζεηο Καιεηδνζθφπην, Αζήλα. ζει. 47-150.
Σζάξηαο, Π., (2002). Ο ηνπξηζκφο ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο: κνξθέο θαη
παξαδείγκαηα αλάπηπμεο ζηελ Διιάδα θαη ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο, Πξαθηηθά πκπφζην, Σνπξηζκφο ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο
ζηελ Διιάδα, 15 & 16 Οθησβξίνπ 2001, εηεία Κξήηε, Καθνχξνο, Π.
(Δθδ.), Διιεληθφ Κέληξν Βηνηφπσλ – Τγξνηφπσλ, Θέξκε, ζει. 37-48.
Σζαληφπνπινο, Γ. θαη Σζαραιίδεο, Δ. (2000). Γηαρείξηζε πγξνηφπσλ ιίκλεο
Ηζκαξίδαο θαη δέιηα πνηακνχ Έβξνπ: πγθξηηηθή κειέηε κεηαμχ ηνπ
επηπέδνπ κφξθσζεο θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ παξαυγξνηφπησλ θαηνίθσλ, Πξαθηηθά ηνπ 9νπ Παλειιήληνπ Γαζνινγηθνχ πλεδξίνπ, Κνδάλε, 17 – 20 Οθησβξίνπ. ει. 372-384.
Σζαληφπνπινο, Γ., Αλδξεά, Β., Σζηθνδήκνπ, Κ. θαη Σζαραιίδεο, Δ. (2009).
Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζηελ
Διιάδα: Πξνβιήκαηα θαη πξνηάζεηο βειηίσζεο, Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα ηνπ Σκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη
Φπζηθψλ Πφξσλ ηνπ Γ.Π.Θ. πξνο ηηκή ηνπ Καζεγεηή θαη Αληηπξχηαλε Γ.Π.Θ. θ. Η. Καξακπίλε, Σφκνο 2, ζει. 531-546.
Σζαραιίδεο, Δ. θαη Σζαληφπνπινο, Γ. (2000) Γηαρείξηζε πγξνηφπνπ ηερλεηήο ιίκλεο Κεξθίλεο εξξψλ: Αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηάζεηο,
145

ηάζεηο θαη επηζπκίεο ησλ παξαυγξνηφπησλ θαηνίθσλ, Πξαθηηθά ηνπ 9νπ
Παλειιήληνπ Γαζνινγηθνχ πλεδξίνπ, Κνδάλε, 17 – 20 Οθησβξίνπ,
ζει. 364-371.
Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. (2007). ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ
ηεο Δθαξκνγήο ηνπ Δηδηθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη
Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηνλ Σνπξηζκφ. Αζήλα – Ηνχληνο.
Υαηδεδάθεο, Α. (2002). Ζ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη ε πνιηηηθή γηα ηνλ ηνπξηζκφ, Πξαθηηθά πκπφζην, Σνπξηζκφο ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο
ζηελ Διιάδα, 15 & 16 Οθησβξίνπ 2001, εηεία Κξήηε, Καθνχξνο, Π.
(Δθδ.), Διιεληθφ Κέληξν Βηνηφπσλ – Τγξνηφπσλ, Θέξκε, ζει. 21-27.
Υαηδεζηάζεο Α. θαη Ηζπηθνχδεο Η., (1995). Πξνζηαζία ηεο θχζεο θαη αξρηηεθηνληθή ηνπ ηνπίνπ. Θεζζαινλίθε: Δθδφζεηο Γηαρνχδε-Γηαπνχιε.
Υξπζνκάιιεο, Υ. (2002). Οη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο θαη ε πξνζηαζία
ηεο θχζεο: παγθφζκηα θαη ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, Πξαθηηθά πκπφζην, Σνπξηζκφο ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ζηελ Διιάδα, 15 &
16 Οθησβξίνπ 2001, εηεία Κξήηε, Καθνχξνο, Π. (Δθδ.), Διιεληθφ
Κέληξν Βηνηφπσλ – Τγξνηφπσλ, Θέξκε, ζει. 29-36.
Πηγές
Environment Directorate-General, http://ec.europa.eu/dgs/environment/index
_en.htm (retrieved 01/10/2012)
National Oceanic and Atmosphere Administration (NOAA), www.noaa.gov
(retrieved 09/21/2012)
The Nature Conservancy (TNC), www.nature.org (retrieved 09/21/2012)
United States Environmental Protection Agency (EPA), www.epa.gov (retrieved 09/21/2012)
UNESCO http://www.unesco-center.gr/ (αλαθηήζεθε 10/2/2014)
Wildlife Conservation Society (WCS), www.wcs.org (retrieved 09/21/2012)
World Wildlife Fund (WWF), 2012 www.wwf.org (retrieved 09/21/2012)
Αξθηνχξνο, www.arcturos.gr (αλαθηήζεθε, 10/09/2012)
Γέιηα ηνπ Έβξνπ, www.evros-delta.gr (αλαθηήζεθε 27/08/2012)
Γίθηπν Μεζφγεηνο S.O.S., www.medsos.gr (αλαθηήζεθε 11/09/2012)
Δζληθφ Πάξθν Γάζνπο Γαδηάο - Λεπθίκεο – νπθιίνπ, www.dadia-np.gr (αλαθηήζεθε 27/08/2012)
Διιεληθή Δηαηξία Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο, www.eepf.gr (αλαθηήζεθε,
10/09/2012)
Διιεληθή Δηαηξία γηα ηελ Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο, www.ellinikietairia.gr (αλαθηήζεθε10/09/2012)
Διιεληθή Οξληζνινγηθή Δηαηξεία, www.ornithologiki.gr (αλαθηήζεθε
11/09/2012)
146

Δηαηξεία γηα ηε Μειέηε θαη Πξνζηαζία ηεο Μεζνγεηαθήο Φψθηαο – Mom,
www.mom.gr (αλαθηήζεθε 11/09/2012)
Δηαηξεία Πξνζηαζίαο Βάιηα Κάιληαο, www.venetikos.gr (αλαθηήζεθε
18/09/2012)
Δηαηξεία Πξνζηαζίαο Πξεζπψλ, www.spp.gr (αλαθηήζεθε, 18/09/2012)
Καιιηζηψ, www.callisto.gr (αλαθηήζεθε 13/09/2012)
Μεζνγεηαθφο χλδεζκνο γηα ηε σηεξία ησλ Θαιάζζησλ Υεισλψλ
MEDASSET, 2012 www.medasset.gr (αλαθηήζεθε 11/09/2012)
Παγθφζκην Σακείν γηα ηε Φχζε WWF, Διιάο, www.wwf.gr (αλαθηήζεθε,
9/9/2012)
Πίλδνο Πεξηβαιινληηθή, www.pindosperivallontiki.org (αλαθηήζεθε
18/09/2012)
Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Έβξνπ, Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη
Θξάθες http://www.peevrou.eu (αλαθηήζεθε 7/12/2011)
χιινγνο γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Θαιάζζηαο Υειψλαο, ΑΡΥΔΛΧΝ,
www.archelon.gr (αλαθηήζεθε 11/09/2012)
Σακείν γηα ηε Φχζε WWF Eιιάο, www.wwf.gr (αλαθηήζεθε 13/09/2012)
Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο
http://www.minenv.gr/ (αλαθηήζεθε 10/2/2014)
Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ http://odysseus.culture.gr/ (αλαθηήζεθε 10/2/2014)

147

ISBN: 978-960-9698-07-8

