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1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΑ
ΠΟΥΛΙΑ
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1.- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ

1.1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Εξειδικευμένες δράσεις:									
1. Δημιουργία, τεκμηρίωση, υλοποίηση και διατήρηση περιβαλλοντικών
πολιτικών για την παροχή πλαισίου δράσεων διατήρησης του
περιβάλλοντος και μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον
2. Δημιουργία συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης (ΣΠΔ) για την
υλοποίηση των περιβαλλοντικών πολιτικών.
3. Ενημέρωση και παρακίνηση των πελατών για την περιβαλλοντική πολιτική
της επιχείρησής σας.
4. Εγγραφή σε κάποιες τοπικές, εθνικές ή διεθνείς ΜΚΟ ή άλλους
οργανισμούς που έχουν αντικείμενο την προστασία και διατήρηση του
περιβάλλοντος.
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ΩΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΟΡΝΙΘΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΩΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

• Βελτιωμένη εικόνα του
επαγγελματία λόγω της
αυξημένης παγκόσμιας
ζήτησης για υπηρεσίες
φιλικές προς το περιβάλλον.

• Βελτίωση του περιβάλλοντος
και των πουλιών άμεσα ή
έμμεσα μέσω της εφαρμογής
μέτρων που δείχνουν
σεβασμό σε αυτά.

• Οι συνεργασίες με
περιβαλλοντικές ΜΚΟ
και άλλες πρωτοβουλίες
αυξάνουν την αξιοπιστία
των μονάδων τουριστικών
καταλυμάτων ως
οικοτουριστικούς
προορισμούς.

• Η εγγραφή σε μια
περιβαλλοντική
οργάνωση επιτρέπει την
άμεση συνεισφορά του
επαγγελματία στη διατήρηση
της φύσης.
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1.- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ

1.2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1.3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Εξειδικευμένες δράσεις:									

Εξειδικευμένες δράσεις:									

1. Λήψη οποιασδήποτε περιβαλλοντικής πιστοποίησης (ISO14001,
Ευρωπαϊκή Χάρτα για τον Βιώσιμο Τουρισμό (ECST), Βιόσφαιρα, άλλες
εθνικές πιστοποιήσεις ή οικο-ετικέτες κ.ά.).

1. Εκπαίδευση προσωπικού για την παροχή βασικών γνώσεων για τα πουλιά,
την αναγνώρισή τους, καθώς και για θέματα διατήρησης της φύσης και
των πουλιών.
2. Βελτίωση των πρακτικών του προσωπικού για την εγγύηση της ευζωίας
των πουλιών. Το προσωπικό θα πρέπει να έχει λάβει την κατάλληλη
εκπαίδευση, ώστε οι πρακτικές εργασίας τους να μην επιδρούν αρνητικά
στα πουλιά.

ΩΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΟΡΝΙΘΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΩΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

• Η αναγνώριση σημαίνει ενεργή
εμπλοκή στην προώθηση πιο
υπεύθυνου
τουρισμού
και
υλοποίησης περιβαλλοντικών
βελτιώσεων.

• Βελτίωση του περιβάλλοντος
και των πουλιών άμεσα ή
έμμεσα λόγω του αυξημένου
αριθμού
συμμετεχόντων
που εμπλέκονται. Χάρις στις
παρεχόμενες πληροφορίες,
οι πελάτες μπορούν να
συμμετέχουν στις πολιτικές
περιβάλλοντος και να είναι
ενήμεροι για την υλοποίηση
ορθότερων πρακτικών.

• Η
περιβαλλοντική
πιστοποίηση
αυξάνει
την
αξιοπιστία
των
μονάδων
τουριστικών καταλυμάτων ως
οικοτουριστικούς προορισμούς.
• Οι τουρίστες μπορούν να
επιλέξουν τους επαγγελματίες
με τον μεγαλύτερο σεβασμό
προς το περιβάλλον.
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ΩΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΟΡΝΙΘΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΩΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

• Παρακίνηση των μελών του
προσωπικού να εκτιμήσουν
την τοπική ορνιθοπανίδα και να
προωθήσουν τη διατήρησή της.

• Αυξημένη
αποδοτικότητα
των
περιβαλλοντικών
πολιτικών
που
είναι
φιλικές για τα πουλιά λόγω
της
ευαισθητοποίησης
του προσωπικού και της
συμμετοχής όσο το δυνατόν
περισσότερων ατόμων.

• Το προσωπικό μπορεί να
εμπλακεί
σε
υπηρεσίες
παρατήρησης
πουλιών
και
διατήρησης
της
βιοποικιλότητας για τη διάδοση
της ιδέας και την αύξηση των
συμμετοχών ανάμεσα στους
πελάτες.
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2. ΧΡΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΟΡΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ

12
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2.- ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΡΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ

2.1. ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

2.2. ΦΙΛΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΧΡΗΣΗ ΠΟΡΩΝ

Εξειδικευμένες δράσεις:									

Εξειδικευμένες δράσεις:									

1. Μείωση κατανάλωσης ενέργειας (καλή θερμική μόνωση, οικιακές
συσκευές και φωτιστικά χαμηλής κατανάλωσης, κλείσιμο των συσκευών
όταν δεν χρησιμοποιούνται, …).
2. Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (μικρές ανεμογεννήτριες,
φωτοβολταϊκά, θέρμανση με βιομάζα, χρήση ηλεκτρικών ή υβριδικών
οχημάτων, ...).
3.

1. Μείωση στην κατανάλωση νερού (χρήση διαχυτών βάνας, καζανάκια
με διπλά κουμπιά, συλλογή και χρήση βρόχινου νερού, ανακύκλωση και
χρήση για άλλο σκοπό των οικιακών λυμάτων, καθαρισμός σεντονιών και
πετσετών κατόπιν απαίτησης των πελατών και όχι κάθε μέρα). Συλλογή
και χρήση βρόχινου νερού.
2. Μειωμένη κατανάλωση υλικών και χρήση ανακυκλωμένων/οικολογικών
υλικών (χαρτί, είδη γραφείου, χρήση ηλεκτρονικών εγγράφων, ξύλο,
μπογιές, …).
3. Αγορά προϊόντων χωρίς συσκευασία, αποφυγή χρήσης πλαστικών
προϊόντων μιας χρήσης (σακούλες, πιάτα, μαχαιροπήρουνα, ποτήρια, …).
4. Χρήση τοπικών προϊόντων,
εποχικών προϊόντων ή/και
προϊόντων ορθού εμπορίου
(fair trade).

ΩΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΟΡΝΙΘΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
• Μείωση κατανάλωσης νερού
(μειωμένοι λογαριασμοί).

ΩΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΟΡΝΙΘΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΩΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

• Η μείωση στην κατανάλωση
ενέργειας
είναι
πιο
οικονομικά αποδοτική.

• Ελαχιστοποίηση επιπτώσεων
στο φυσικό περιβάλλον, τα
οικοσυστήματα και τα πουλιά
μέσω της μείωσης της
κατανάλωση ενέργειας και τη
χρήση ανανεώσιμων πηγών.
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• Μειωμένη
παραγωγή
αποβλήτων (λιγότερη χρήση
συσκευασιών φαγητών και
ποτών και προϊόντων μιας
χρήσης).

ΩΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

• Υποστήριξη
της
τοπικής
οικονομίας με την κατανάλωση
τοπικών προϊόντων.

• Μείωση
των
αρνητικών
επιπτώσεων στο περιβάλλον
(μείωση
των
εκπομπών
CO2 από τη μεταφορά των
προϊόντων) και μεγαλύτερη
διαθεσιμότητα νερού.

• Πληρωμή σωστών τιμών
στους παραγωγούς, μέσω
της κατανάλωσης προϊόντων
ορθού εμπορίου.
15

2.- ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΡΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ

2.3. GESTIÓN DE RESIDUOS RESPETUOSA CON LAS AVES
Εξειδικευμένες δράσεις:									
1. Διαχωρισμός οργανικών και μη-οργανικών αποβλήτων για να μην
καταναλώσουν τα πουλιά μη-οργανικά υλικά που μπορούν να τα
δηλητηριάσουν.
2. Παροχή χωριστών κάδων αποβλήτων για κάθε κατηγορία (οργανικά, χαρτί,
γυαλί, συσκευασίες (tetra pack), μπαταρίες, ...).
3. Ελαχιστοποίηση της έκθεσης των στερεών αποβλήτων σε ανοιχτό χώρο
(συνεχές σφράγισμα των κάδων) ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος να
τραφούν τα πουλιά με επικίνδυνα σκουπίδια.
4. Αποφυγή χρήσης δολωμάτων με δηλητήριο για τρωκτικά και έντομα για τη
μείωση του κινδύνου θανάτωσης πουλιών από τυχαία κατανάλωσή τους.
5. Ενημέρωση των επισκεπτών για το σύστημα διαχωρισμού αποβλήτων και
τις θέσεις των κάδων.

ΩΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΟΡΝΙΘΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΩΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

• Παροχή υγιέστερου και
ασφαλέστερου περιβάλλοντος
για τους επισκέπτες και το
προσωπικό.

• Μείωση κινδύνου
δηλητηρίασης και ασθενειών.
• Ασφαλέστερα μέρη για εύρεση
τροφής και ανάπαυση.

• Η αυξημένη ευαισθητοποίηση
για τις αειφορικές πρακτικές
όσον αφορά στη διαχείριση
των αποβλήτων οδηγεί σε
αυξημένη αποδοτικότητα του
διαχωρισμού των αποβλήτων.
• Μακροπρόθεσμα οικονομικά
οφέλη από την ανακύκλωση και
την κομποστοποίηση.
• Μείωση του κινδύνου
προσβολής από ανεπιθύμητα
παράσιτα.
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3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ
& ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΦΙΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ
ΠΟΥΛΙΑ
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3.1. ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΗΠΩΝ, ΓΗΠΕΔΩΝ,
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΓΗΠΕΔΩΝ ΓΚΟΛΦ Κ.ΛΠ.)
ΩΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΟΡΝΙΘΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΩΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

• Ασφαλέστερο, οικολογικό και
πιο ελκυστικό περιβάλλον για
τους επισκέπτες.

• Ασφαλέστερος, καταλληλότερος
βιότοπος για ανάπαυση, κούρνια
και αναζήτηση τροφής.

• Μειωμένα
κόστη
για
πόρους (νερό, λιπάσματα,
παρασιτοκτόνα κ.ά.)

• Μειωμένος κίνδυνος
δηλητηρίασης.

• Περισσότερες ευκαιρίες για
παρατήρηση πουλιών.
• Φυσικός έλεγχος ζιζανίων
από τα πουλιά και άλλα είδη
άγριας ζωής.
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3.1.1. Χρήση τοπικών (αυτόχθονων) φυτών και βλάστησης
Εξειδικευμένες δράσεις:									
1. Χρήση
τοπικών
φυτών
και βλάστησης αντί για
διακοσμητικά ξενικά είδη και/ή
μη-επωφελή εισαγμένα είδη.

3.1.2. Προώθηση αειφορικών μεθόδων κουρέματος και
κλαδέματος για τη διατήρηση βλάστησης φιλική προς τα
πουλιά
Εξειδικευμένες δράσεις:									
1. Κλάδεμα της βλάστησης έτσι
ώστε να γίνουν πιο πυκνοί
οι θάμνοι και η δομή της
βλάστησης, για την εξυγίανσή
της και τη μεγαλύτερη αντοχή
της έναντι στα παράσιτα.

2. Χρήση τοπικών φυτών και
βλάστησης για την αύξηση
της ελκυστικότητας των
περιοχών αυτών σε όλων
των ειδών τους τουρίστες
(π.χ. όχι μόνο παίκτες γκολφ)
οι οποίοι κανονικά δεν θα
ενδιαφέρονταν
να
δουν/
επισκεφθούν τις περιοχές
αυτές.

2. Αποφυγή κουρέματος και
κοπής της βλάστησης κατά τη
διάρκεια της αναπαραγωγικής
περιόδου των πουλιών.

3. Τοποθέτηση πινακίδων ερμηνείας περιβάλλοντος για την πληροφόρηση
των επισκεπτών σχετικά με τη σημασία της τοπικής χλωρίδας και
πανίδας.

3. Κατά το κούρεμα και την κοπή της βλάστησης πρέπει να μένουν και
απείραχτα τμήματα. Έτσι θα υπάρχουν φυτά διαφορετικών υψών, ανοιχτά
τμήματα και πυκνή βλάστηση κατά τόπους και θα είναι κατάλληλα για
μεγάλη ποικιλία πουλιών.
4. Εφαρμογή κυκλικού συστήματος διατήρησης τύπων βλάστησης (δέντρα,
φυτοφράχτες, γρασίδι, μονοπάτια) σε διαφορετικές χρονικές περιόδους,
ώστε τα πουλιά να ωφελούνται όσο το δυνατόν περισσότερο από την
παρούσα βλάστηση.

Εξειδικευμένα Οφέλη
• Μεγαλύτερη αξία των κήπων,
εξωτερικών χώρων, γηπέδων
γκολφ για τα πουλιά και την άγρια
ζωή.

Εξειδικευμένα Οφέλη

• Μειωμένα κόστη για πόρους
(νερό, παρασιτοκτόνα, λιπάσματα
κ.λπ.) επειδή τα τοπικά φυτά
απαιτούν
λιγότερο
νερό
για άρδευση και λιγότερα
ζιζανιοκτόνα για συντήρηση.

• Υγιέστεροι και πιο βιώσιμοι
κήποι για τα πουλιά και την
υπόλοιπη άγρια ζωή.
• Πιο φυσική εμφάνιση των κήπων.

• 2) Μεγαλύτερη ελκυστικότητα
για τους επισκέπτες. Τα τοπικά
φυτά μπορεί να είναι εξωτικά
σε εμφάνιση και πολύ ελκυστικά
στους τουρίστες και να τους
ευαισθητοποιήσουν
για
την
τοπική άγρια ζωή.

• Τα υπολείμματα των κήπων
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
τη μείωση της ανάπτυξης των
ζιζανίων ή για να ενισχυθεί η
δομή του βιοτόπου.
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3.1.3. Δημιουργία διασυνδεμένων ενδιαιτημάτων
ποικιλόμορφη βλάστηση για τα πουλιά

με

Εξειδικευμένες δράσεις:									
1. Τμήματα της βλάστησης παραμένουν απείραχτα στους κήπους, τους
εξωτερικούς χώρους και τα γήπεδα γκολφ για την αύξηση των
κατάλληλων βιοτόπων για τα πουλιά, για αναζήτηση τροφής ή ανάπαυση.
2. Μεγιστοποίηση της χρήσης των απείραχτων τμημάτων και της
διασυνδεσιμότητάς τους για πιο ασφαλείς περιοχές αναζήτησης τροφής
και ανάπαυσης, όπου τα πουλιά προστατεύονται από τη θήρευση κατά τη
μετακίνησή τους σε διαφορετικούς βιότοπους.
3. Αύξηση της βλάστησης στις άκρες μικρών λιμνών για την προστασία της
άγριας ζωής, καθώς μειώνεται η ανθρώπινη παρουσία και η ρύπανση.

Εξειδικευμένα Οφέλη
• Αναγεννημένα φυσικά ενδιαιτήματα που είναι ασφαλή για τα πουλιά.
• Βελτιωμένη αξία των κήπων, εξωτερικών χώρων, γηπέδων γκολφ ως
βιότοποι για τα πουλιά και την άγρια φύση
• Μεγαλύτερη ελκυστικότητα των περιοχών αυτών στους επισκέπτες.
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3.1.4. Μείωση/αποφυγή χρήσης τοξικών προϊόντων και
ώθηση φυσικών εναλλακτικών
Εξειδικευμένες δράσεις:									
1. Μείωση/αποφυγή τοξικών χημικών σε παρασιτοκτόνα και λιπάσματα
(που μπορούν να είναι εξαιρετικά βλαβερά για την άγρια ζωή και τους
επισκέπτες).
2. Μείωση της χρήσης προϊόντων και εφαρμογή με βάση τις οδηγίες, χωρίς
υπερβολές.
3. Εφαρμογή μηχανικών μεθόδων πρόληψης για τη μείωση της ανάγκης
καπνισμού και τη διατήρηση της άνεσης στους επισκέπτες (π.χ.
κουνουπιέρες, μείωση των πηγών φωτισμού τη νύχτα, σωστό σφράγισμα
των κάδων απορριμμάτων).
4. Ενσωμάτωση
φυσικών
εναλλακτικών
παρασιτοκτόνων. (φυσικές/φυτικές μέθοδοι,
μέτρα πρόληψης για τα έντομα με το
ξερίζωμα ασθενικών φυτών και τη διατήρηση
της βλάστησης στεγνής, Ολοκληρωμένη
Διαχείριση Παράσιτων όπως η χρήση
μηχανικών παγίδων και φραγμών, η χρήση
φερορμονών, η παροχή χώρων ανάπαυσης
και αναπαραγωγής (τεχνητές φωλιές) σε
φυσικούς θηρευτές όπως οι νυχτερίδες και τα
πουλιά ή έντομα που τρέφονται με επιβλαβή
έντομα).

3.1.5. Χρήση ταρατσών για κηπουρική
Εξειδικευμένες δράσεις:

								

1. Εύρεση κατάλληλων ταρατσών για φύτευση ποικιλίας τοπικών ειδών
βλάστησης.
2. Διερεύνηση της πιθανότητας φύτευσης λαχανικών και αρωματικών
φυτών κατάλληλων για το τοπικό κλίμα.
3. Παροχή πρόσβασης στους επισκέπτες στους ταρατσόκηπους για την
εμπλοκή τους σε «πράσινες δραστηριότητες» (και εξήγηση της σημασίας
τους για τα πουλιά).

Εξειδικευμένα Οφέλη
• Αναγέννηση κατάλληλων ενδιαιτημάτων για ανάπαυση και τροφοληψία των
πουλιών.
• Δημιουργία ελκυστικών, πράσινων περιοχών για τους επισκέπτες.
• Παροχή εναλλακτικής, οργανικής πηγής λαχανικών για τους επισκέπτες.
• Μηχανισμός ψύξης για τα κτίρια (προστασία των ταρατσών από τον ήλιο).

5. Φυσικά λιπάσματα: χρήση οργανικού κομπόστ
για τη βελτίωση της δομής του χώματος και
τη βελτίωση της παραγωγικότητας. Χρήση
συγκεκριμένων οσπρίων (αρακάς, φασόλια
κ.λπ.) για την αύξηση του αζώτου στο χώμα
και τη μείωση της ανάγκης για λίπασμα.
Εξειδικευμένα Οφέλη
• Υγιέστερο περιβάλλον για τα πουλιά και τους τουρίστες.
• Μειωμένα κόστη για χημικά προϊόντα.
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3.1.6. Κηπουρική για την άγρια ζωή
Εξειδικευμένες δράσεις:									
1. Τοποθέτηση ταϊστρών: θα πρέπει να τοποθετηθούν σε κατάλληλη θέση,
εποχή και με την σωστή τροφή.
2. Τοποθέτηση τεχνητών φωλιών στον κήπο σας. Τα είδη που προσελκύονται
διαφέρουν ανάλογα με την τοποθεσία, τον τύπο φωλιάς και το μέγεθος
της τρύπας εισόδου.
3. Χρήση φυτών φιλικών για τα πουλιά που προσφέρουν πλήθος φυσικής
τροφής. Τα καρποφόρα δέντρα ή θάμνοι μπορούν να προσελκύσουν μεγάλο
αριθμό πουλιών, μόνιμων κατοίκων ή μεταναστευτικών και χειμερινών
επισκεπτών.
4. Παροχή ασφαλούς και αξιόπιστου τρόπου για να βρουν τα πουλιά νερό
(πολύ σημαντικό σε πολύ κρύο ή πολύ ζεστό καιρό).
Εξειδικευμένα Οφέλη
• Βελτίωση της βιοποικιλότητας στους κήπους σας ώστε να είναι κατάλληλοι
για διαφορετικά είδη ζώων (νυχτερίδες, σκαντζόχοιροι κ.ά.) και πουλιών,
εντόμων και άλλων μικρών πλασμάτων (μέλισσες, πεταλούδες) ή άλλων
ειδών άγριας ζωής.
• Δημιουργία μικρού καταφυγίου φύσης στον κήπο σας, που μπορεί να
συνεισφέρει στην αύξηση της συνδεσιμότητας και της διαπερατότητας
μεταξύ των φυσικών και των κατοικημένων περιοχών.
• Χρήση της βιοποικιλότητας αυτής ως Ολοκληρωμένη Διαχείριση
Παράσιτων (βλ. ενότητα 3.1.4.).
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3.1.7. Φιλική για τα πουλιά σχεδίαση κτιρίων
Εξειδικευμένες δράσεις:									
1. Ενσωμάτωση νέων στρατηγικών σχεδίασης φιλικών για τα πουλιά στα
κτίρια και τις κατασκευές από την αρχή για την πρόληψη των συγκρούσεων
των πουλιών που προκαλούνται από την ανάκλαση και τη διαφάνεια των
τζαμιών. Οι προτάσεις αυτές θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη καθ’ όλη τη
διαδικασία (αρχική σχεδίαση, υλικά, θέση σε σχέση με τον περιβάλλοντα
χώρο και το τοπίο). Υπάρχουν διαθέσιμες εκδόσεις από οργανώσεις όπως
το Ελβετικό Ορνιθολογικό Ινστιτούτο (Schweizerische Vogelwarte) ή το
American Bird Conservancy.
2. Εφαρμογή διορθωτικών μέτρων στα υπάρχοντα κτίρια ή υποδομές για τη μείωση/
εξάλειψη των προσκρούσεων πουλιών (π.χ. αδιαφανή, χαραγμένα ή κηλιδωμένα
τζάμια και μπλοκ τζαμιών που χρησιμοποιούνται σε μετασκευάσεις).

Εξειδικευμένα Οφέλη
• Μείωση της θνησιμότητας των
πουλιών με την ελαχιστοποίηση
των προσκρούσεων σε τζάμια για να
μειωθούν οι επιπτώσεις στον τοπικό
πληθυσμό.
• Ευαισθητοποίηση των αρχιτεκτόνων,
σχεδιαστών,
χωροτακτών
και
νομοθετών για την επίλυση του
προβλήματος, καθώς δεν έχουν μόνο
πρόσβαση στα τελευταίου τύπου
δομικά υλικά και ιδέες αλλά επίσης καθοδηγούν τις τάσεις και σκέψεις για
την οικοδομή και την επίλυση των θεμάτων που προκύπτουν.
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3.2. MASAS, PUNTOS O FUENTES DE AGUA RESPETUOSOS
CON LAS AVES
ΩΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΩΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΟΡΝΙΘΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
• Ασφαλέστερο,
περιβάλλον
επισκέπτες.

οικολογικό
για
τους

• Καθαρότερα και ασφαλέστερα
υδάτινα σώματα για τα πουλιά
και την άγρια ζωή.

• Πιο
ελκυστικοί,
κήποι,
εξωτερικοί χώροι, γήπεδα
γκολφ κ.λπ. για τους επισκέπτες.

• Μειωμένη
ρύπανση
των
κοντινότερων
υδάτινων
σωμάτων.

• Τα φιλικά για την άγρια ζωή
υδάτινα σώματα αυξάνουν
τις ευκαιρίες παρατήρησης
πουλιών

• Αναγεννημένοι
βιότοποι,
κατάλληλοι για πουλιά.

3.2.1. Διασφάλιση τεχνητών
(εξαιρούνται οι πισίνες)

υδάτινων

σωμάτων

Εξειδικευμένες δράσεις:									
1. Τακτικός έλεγχος και παρακολούθηση όλων των τεχνητών πηγών νερού
για να διασφαλιστεί αν είναι ασφαλείς για τα πουλιά και τους επισκέπτες.
2. Διασφάλιση ότι όλα τα λύματα που επαναχρησιμοποιούνται στα ανοιχτά
υδάτινα σώματα έχουν υποστεί την αναγκαία επεξεργασία (πριν την
άρδευση ή όταν χρησιμοποιούνται σε άλλα τεχνητά υδάτινα σώματα).

Εξειδικευμένα Οφέλη
• Πιο ασφαλή υδάτινα σώματα για τα πουλιά και τους επισκέπτες.
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3.2.2. Μείωση χημικών σε πισίνες

3.2.3. Δημιουργία μικρών λιμνών για την άγρια ζωή

Εξειδικευμένες δράσεις:									

Εξειδικευμένες δράσεις:									

1. Μείωση και παρακολούθηση της χρήσης χημικών στις πισίνες (διατήρηση
βιώσιμων επιπέδων χλωρίου).

1. Δημιουργία μικρών φυσικών λιμνών για την άγρια ζωή που θα ωφελούν
τη βιοποικιλότητα και δε θα έχουν μόνο αισθητικό/διακοσμητικό σκοπό.

2. Εύρεση εναλλακτικών λύσεων αντί για χλωριωμένες πισίνες (π.χ.
φυσικές πισίνες με δύο τμήματα, το ένα να χρησιμοποιεί φυσικό σύστημα
φιλτραρίσματος που να περιλαμβάνει ποικιλία υδροχαρούς βλάστησης
και το δεύτερο τμήμα να χρησιμοποιείται για κολύμβηση).

2. Δημιουργία ποικιλίας βαθών του νερού και διασφάλιση ότι η λίμνη θα
είναι σχετικά ρηχή ενώ την ίδια στιγμή η διαφοροποίηση στο βάθος θα
επιφέρει θερμικές μετακινήσεις και θα αποτρέπει τη στασιμότητα.
3. Ενσωμάτωση μεγάλης ποικιλίας υδρόβιας χλωρίδας και πανίδας για να
οξυγονώνεται και να καθαρίζεται από ρυπαντές η λίμνη.
4. Δημιουργία ήπιων κλίσεων στις όχθες με καλή βλάστηση γύρω από τη
λίμνη και πέτρες, έτσι ώστε να υπάρχει σκιά για τα πουλιά και προστασία
από τους θηρευτές.

Εξειδικευμένα Οφέλη
• Ασφαλέστερα υδάτινα σώματα για τα πουλιά και τους επισκέπτες.
• Περισσότερες ευκαιρίες για παρατήρηση πουλιών.
• Πιο φυσική, ελκυστική εμφάνιση.

Εξειδικευμένα Οφέλη
• Ασφαλέστερα υδάτινα σώματα για τα πουλιά και τους επισκέπτες.
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4. ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΦΙΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ
ΠΟΥΛΙΑ

36

37

4.- ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ

4.1. ΚΩΔΙΚΑΣ
ΠΟΥΛΙΩΝ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ

Εξειδικευμένες δράσεις:									
1. Εφαρμογή κώδικα συμπεριφοράς για την
παρατήρηση πουλιών (εθνικό ή διεθνή).
2. Στήριξη της εφαρμογής του κώδικα
συμπεριφοράς ανάμεσα στους επαγγελματίες
τουρισμού φύσης και τους παρατήρησης
πουλιών.

4.2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΥΛΙΩΝ

• Διασφάλιση μακροπρόθεσμης
βιωσιμότητας της εταιρείας/
δραστηριότητας
με
την
εφαρμογή των αρχών του
κώδικα συμπεριφοράς.

1. Διοργάνωση εκδρομών παρατήρησης σε συνεργασία με έμπειρους
ντόπιους ξεναγούς που είναι γνώστες της περιοχής και των τοπικών
ειδών.
2. Ένταξη οργανωμένων επισκέψεων σε προστατευόμενες περιοχές ή
συμμετοχή σε άλλα τοπικά προγράμματα προστασίας κατά την παρατήρηση
πουλιών.

ΩΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΟΡΝΙΘΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΩΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

• Η χρήση ντόπιων ξεναγών για
παρατήρηση πουλιών αυξάνει την
ευαισθητοποίηση των τοπικών
κοινοτήτων και την ευαισθησία προς
τα πουλιά και τους βιοτόπους τους.

• Ευκαιρία
για
δράσεις
διατήρησης των πουλιών
χάρη στην εναλλακτική πηγή
εισοδημάτων που προσφέρει
η παρατήρηση πουλιών.

• Η αγορά του τουρισμού παρατήρησης
πουλιών επιτρέπει την επέκταση
των προϊόντων και υπηρεσιών
που προσφέρονται από τους
επαγγελματίες και αυξάνει τα οφέλη
για τις τοπικές κοινωνίες.

• Ο τουρισμός παρατήρησης
πουλιών
μπορεί
να
συνεισφέρει στη μετατροπή
λαθροθηρών σε προστάτες
των φυσικών πόρων άγριας
ζωής.

• Μείωση των επιπτώσεων του
τουρισμού στα πουλιά και τα
οικοσυστήματα.
• Συμμετοχή
περισσότερων
τουριστών και επαγγελματιών
στον
υπεύθυνο
τουρισμό
παρατήρησης πουλιών.
38

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Εξειδικευμένες δράσεις:									

ΩΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΩΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΟΡΝΙΘΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ
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4.- ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ

4.3. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Εξειδικευμένες δράσεις:									
1. Παροχή σχετικών πληροφοριών για τα πουλιά και τις υποδομές
παρατήρησης πουλιών της περιοχής, καθώς και πληροφοριών για
τις προστατευόμενες περιοχές (Εθνικά Πάρκα κ.λπ.) και τα Κέντρα
Ενημέρωσης για την άγρια ζωή.
2. Παροχή πληροφοριών για διαθέσιμες δραστηριότητες που έχουν σχέση
με τα πουλιά, εκδρομές παρατήρησης πουλιών και άλλες εκδρομές στη
φύση, συμπεριλαμβανομένης πλήρους περιγραφής (πρόγραμμα, κόστος
κ.ο.κ.).
3. Δ η μ ι ο υ ρ γ ί α
« δ ω μ α τ ί ο υ
φύσης»
(με
βιβλία, περιοδικά,
φ υ λ λ ά δ ι α ,
ντοκιμαντέρ κ.λπ.
με θέμα τα πουλιά),
όπου οι επισκέπτες
θα μπορούν να
απολαύσουν
τα
πουλιά χωρίς να
βγουν έξω.

4.4. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΦΥΛΑΧΤΡΕΣ (HIDES) ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ
ΠΟΥΛΙΩΝ
Εξειδικευμένες δράσεις:									
1. Δημιουργία φυλάχτρας (hide) για τη φωτογράφηση πουλιών στις
εγκαταστάσεις (ή σε συνεργασία με άλλους επαγγελματίες).

ΩΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΩΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΟΡΝΙΘΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

• Λιγότερη όχληση στα πουλιά
λόγω της φωτογράφισης
(όλο
και
περισσότεροι
άνθρωποι ασχολούνται με τη
φωτογράφηση άγριας φύσης
αλλά, συχνά, δεν γνωρίζουν
για την όχληση που μπορούν
να προκαλέσουν στην άγρια
ζωή).

• Μεγαλύτερη ικανοποίηση των
πελατών όσον αφορά τη λήψη
φωτογραφιών, που είναι πολύ
δύσκολο να βγουν στη φύση.
• Δυνατότητα επέκτασης του
εύρους των πελατών, καθώς
η δραστηριότητα αυτή μπορεί
να ενδιαφέρει άλλα μέλη των
οικογενειών των παρατηρητών
πουλιών ή πελάτες που
ενδιαφέρονται περισσότερο για
τη φωτογραφία παρά για την
παρατήρηση πουλιών.

ΩΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΟΡΝΙΘΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΩΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

• Ο πελάτης θα μπορεί να βρει
πληροφορίες για την περιοχή
(πράγμα συχνά δύσκολο από
το σπίτι του, πριν το ταξίδι)
και, συνεπώς, θα συστήσει
την επιχείρησή σας.

• Εγείρεται περισσότερο το
ενδιαφέρον των πελατών για
τα πουλιά και την προστασία
τους.

• Η παροχή πληροφοριών που
αφορούν
δραστηριότητες
φύσης
στην
περιοχή
σας, μπορεί να φέρει
περισσότερους πελάτες.
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4.- ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ

4.5. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΩΡΕΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΥΛΙΩΝ

4.6. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΝΤΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
ΠΟΥΛΙΩΝ

Εξειδικευμένες δράσεις:									

Εξειδικευμένες δράσεις:									

1. Προσαρμογή του προγράμματος των γευμάτων σύμφωνα με τις καλύτερες
ώρες για παρατήρηση πουλιών (ειδικά το πρωινό πολύ νωρίτερα, αλλά
και προαιρετική παροχή φαγητών σε πακέτο).

1. Πινακίδες ερμηνείας περιβάλλοντος με τις βασικές πληροφορίες για τα
πουλιά που εμφανίζονται στην περιοχή, μπορούν να τοποθετηθούν γύρω
από κατάλληλα σημεία για παρατήρηση πουλιών.
2. Si se dispone de puntos adecuados para la observación de aves en las
propias instalaciones, se pueden instalar paneles informativos que puedan
contener información básica sobre las aves de la zona

ΩΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΩΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΟΡΝΙΘΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

• *********

• Mayores oportunidades para la
observación de aves en los alrededores.

ΩΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΩΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΟΡΝΙΘΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
• Ο πελάτης θα νιώσει
μεγαλύτερη ικανοποίηση αν
μπορεί να κάνει παρατήρηση
πουλιών τις καλύτερες
ώρες της ημέρας, χωρίς να
εξαρτάται από το πρόγραμμα
γευμάτων και οι πελάτες
που μένουν ικανοποιημένοι
είναι πιο πιθανό να έρθουν
ξανά για την εμπειρία ή να
συστήσουν την επιχείρησή
σας σε άλλους λάτρεις των
πουλιών και της φύσης.

• Para los clientes, saber que las
comidas se pueden adaptar a
sus excursiones puede permitirles estar más relajados y
atentos a las buenas prácticas
(porque no están presionados
en el tiempo), reduciendo así
el impacto del turismo sobre
las aves y el medio ambiente.

42

• Proporcionar información interesante para una clientela que no
está familiarizada con la observación de aves, posicionándose
como una empresa con recursos, puede alentar a los clientes a
regresar o a atraer nuevos clientes.
• Disponer de estos puntos de observación en las propias instalaciones puede ayudar a atraer
clientes para estancias cortas o
con movilidad reducida.
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4.- ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ

4.7. ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΥΛΙΩΝ
Εξειδικευμένες δράσεις:							

		

1. Προσφορά ή ενοικίαση εξοπλισμού για παρατήρηση πουλιών όπως κιάλια,
τηλεσκόπια, οδηγοί πεδίου και λοιπός εξοπλισμός πεδίου.
2. Οι εταιρείες ορνιθοτουρισμού μπορούν επίσης να πωλούν καπέλα,
μπλουζάκια, αντιηλιακά κ.λπ., ειδικό εξοπλισμό, βιβλία, κάρτες με πουλιά,
αφίσες και φυλλάδια αλλά και χειροτεχνίες/δώρα.

ΩΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΩΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΟΡΝΙΘΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
• Προσφορά εξοπλισμού σε
άτομα που δεν διαθέτουν
ειδικό
εξοπλισμό
αλλά
επιθυμούν
να
κάνουν
παρατήρηση πουλιών.

• *******

• Έξτρα εισόδημα από την
πώληση εξοπλισμού και
εμπορευμάτων.
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5. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ,
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΦΙΛΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ
ΠΟΥΛΙΑ
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5.- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΙΛΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ

5.1. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΥΛΙΩΝ ΣΤΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

5.2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ

Εξειδικευμένες δράσεις:							

Εξειδικευμένες δράσεις:									

		

1. Τα υλικά προώθησης θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα πουλιά και την
παρατήρηση πουλιών, καθώς και πληροφορίες για τις δραστηριότητες και
υπηρεσίες στην περιοχή σας.

1. Δυνατότητα να διαβάσουν οι πελάτες των Κώδικα Συμπεριφοράς για την
Παρατήρηση Πουλιών.

2. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η προώθηση μέσω internet των πουλιών και
των δραστηριοτήτων παρατήρησης πουλιών (ιστοσελίδες, φόρουμ, μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, ιστοσελίδες κρατήσεων ξενοδοχείων, ταξιδιωτικές
ιστοσελίδες κ.λπ.)
3. Συνεργασία με τοπικούς ή/και διεθνείς ταξιδιωτικούς πράκτορες, εταιρείες
και ξεναγούς που έχουν εμπειρία στον τομέα αυτό.

ΩΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΩΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΟΡΝΙΘΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
• Η χρήση των πουλιών ως
οπτικό βοήθημα θα προσελκύσει
περισσότερους
παρατηρητές
πουλιών
αλλά
και
μηπαρατηρητές.

• ******

• Οι δραστηριότητες παρατήρησης
πουλιών, οι παροχές, υπηρεσίες
και οι φιλικές για τα πουλιά
πολιτικές σας, θα γίνουν γνωστές
σε παρατηρητές από όλο τον
κόσμο.

ΩΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΩΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΟΡΝΙΘΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
• Βελτίωση της επαγγελματικής
φήμης λόγω της αυξημένης
ζήτησης
παγκοσμίως
για
υπηρεσίες φιλικές προς το
περιβάλλον.

• Μπορούν να ωφεληθούν οι ντόπιοι
ξεναγοί παρατήρησης πουλιών
παρέχοντας τις υπηρεσίες τους
στους πελάτες σας.

• Ευαισθητοποίηση των πελατών
για τις ορθές περιβαλλοντικές
πρακτικές για τον τουρισμό
παρατήρησης πουλιών και φύσης.
•

• Η συνεργατική προώθηση με
τοπικούςταξιδιωτικούςπράκτορες
είναιέναςαποτελεσματικόςτρόπος
διαφήμισης της επιχείρησής σας
ως ελκυστικός προορισμός για
παρατήρηση πουλιών.
48
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Υιοθέτηση πιο υπεύθυνης
συμπεριφοράς προς τα πουλιά
και το περιβάλλον και μείωση
των
πιθανών
οχλήσεων,
χάρις στη διάδοση του Κώδικα
Συμπεριφοράς

5.- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΙΛΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ

5.3. ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ

5.4. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ

Εξειδικευμένες δράσεις:							

Εξειδικευμένες δράσεις:									

		

1. Παροχή σχετικών πληροφοριών στους επισκέπτες για τα πουλιά της
περιοχής και διανομή ή δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού/φυλλαδίων για
τα πιο σημαντικά πουλιά της περιοχής/χώρας.
2. Ενθάρρυνση των επισκεπτών και του προσωπικού να διατηρούν
λίστες (check lists) με παρατηρήσεις άγριας ζωής που να είναι εύκολα
προσβάσιμες.

1. Ύπαρξη διαθέσιμων πληροφοριών για άλλες δραστηριότητες
παρατήρησης πουλιών/φύσης (φωτογραφία, εκδηλώσεις, φεστιβάλ ή
εκθέσεις, δραστηριότητες για οικογένειες κ.λπ.) που μπορούν να λάβουν
χώρα στην περιοχή.
2. Ύπαρξη διαθέσιμων πληροφοριών για άλλες επιχειρήσεις που προσφέρουν
υπηρεσίες παρατήρησης πουλιών και φύσης.

ΩΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΩΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΟΡΝΙΘΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
• Δυνατότητα
διεξαγωγής
ή
συμμετοχής
σε
άλλες
δραστηριότητες και εκδηλώσεις
σχετικές με τα πουλιά ή τη φύση.

• *********

• Δυνατότητα
γνωριμίας
με
άλλους επαγγελματίες που
έχουν δεσμευτεί να προσφέρουν
τουριστικές
υπηρεσίες
με
σεβασμό προς το περιβάλλον.

ΩΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΟΡΝΙΘΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΩΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

• Η καταγραφή της άγριας
ζωής μπορεί να αποτελέσει
πολύτιμη πηγή αναφοράς
για τις παρατηρήσεις άγριας
ζωής, όπως και να τονίσει
την αξία του ξενοδοχείου ή/
και της επιχείρησής σας.

• Η
ευαισθητοποίηση
για
τα πουλιά, τη φύση και τη
σημασία της διατήρησης τους
όλων των πελατών, όχι μόνο
των παρατηρητών πουλιών.
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5.- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΙΛΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ

5.5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ Ή ΔΡΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ

5.6. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΟΡΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εξειδικευμένες δράσεις:									

Εξειδικευμένες δράσεις:									

1. Συμμετοχή σε δράσεις που σχεδιάζονται από επαγγελματίες του
ορνιθοτουρισμού ή από τοπικές, εθνικές ή διεθνείς ΜΚΟ ή άλλους
οργανισμούς στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και της
διατήρησης της φύσης.

1. Διοργάνωση ή συμμετοχή σε εκδηλώσεις (π.χ. Πανευρωπαϊκή Γιορτή
Πουλιών, Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστευτικών Πουλιών, Διεθνής
Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τους Γύπες, Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων,
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, Διεθνής Ημέρα Βιοποικιλότητας).
2. Διοργάνωση ή συμμετοχή σε εκδηλώσεις για τα πουλιά σε διάφορες
χώρες ή περιοχές όπως το Βρετανικό Φεστιβάλ Ορνιθοτουρισμού (British
Birdwatching Fair) στο Ηνωμένο Βασίλειο, το «Feria Internacional de
Turismo Ornitológico (FIO)» στην Ισπανία, το Bird Fair της Νότιας Αμερικής,
της Ασίας κ.ά.

ΩΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΟΡΝΙΘΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΩΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

• Οι συνεργασίες αυτές αυξάνουν
την αξιοπιστία του επαγγελματία
ως οικοτουριστική επιχείρηση ή
προορισμός.

• Αυξάνεται η ευαισθητοποίηση
για τα πουλιά και τη φύση και
προωθείται η συμμετοχή της
τοπικής κοινωνίας. Αποτελεί
ιδανικό εργαλείο προώθησης
που μπορεί να οδηγήσει σε
μεγαλύτερη ευαισθησία προς τη
διατήρηση της φύσης.

ΩΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΩΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΟΡΝΙΘΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
• Οι
συνεργασίες
αυτές
αυξάνουν την αξιοπιστία του
επαγγελματία που ασχολείται
με τη διατήρηση των πουλιών
και της φύσης.

• Πολύτιμη συνεισφορά στην
αποτίμηση της ποικιλίας και
των αριθμών των πουλιών που
επισκέπτονται την περιοχή.
• Η άμεση συμμετοχή θα
βοηθήσει τα προγράμματα
διατήρησης/παρακολούθησης
να επιτύχουν τους στόχους
τους.
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5.- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΙΛΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ

5.7. ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΩΡΕΕΣ
Εξειδικευμένες δράσεις:									
1. Στήριξη της διατήρησης με την παροχή ευκαιριών στους επισκέπτες
εθελοντικής εργασίας ή δωρεών στις τοπικές ΜΚΟ και πρωτοβουλίες.

ΩΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΟΡΝΙΘΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΩΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

• Άμεση
συμμετοχή
των
πελατών
σε
δράσεις
διατήρησης.

• ύξηση εσόδων που θα
επιτρέψει
περισσότερες
δράσεις και προγράμματα για
τη διατήρηση των πουλιών
και της φύσης.
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5.8. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Εξειδικευμένες δράσεις:									
1. Συμμετοχή ή διοργάνωση δράσεων καθαρισμού των γύρω περιοχών
(παραλίες, ποτάμια, δάση), εξάλειψης ειδών εισβολέων σε ευαίσθητα
οικοσυστήματα, φύτευσης αυτόχθονων ειδών βλάστησης κ.ά.

ΩΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΟΡΝΙΘΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΩΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

• Άμεση
εμπλοκή
του
προσωπικού
και
των
πελατών σε τοπικές ή εθνικές
πρωτοβουλίες διατήρησης.

• Οι καθαρισμοί διατηρούν τους
βιοτόπους κατάλληλους και
ασφαλείς για να τραφούν και
να ξεκουραστούν τα πουλιά.

• Αυξημένη
αξιοπιστία
του
επαγγελματία
ως
οικοτουριστική επιχείρηση ή
προορισμός.

• Η συνεργασία προσωπικού,
εθελοντών επισκεπτών ή/
και της τοπικής κοινωνίας
σε εκδηλώσεις, αυξάνει
την
ευαισθητοποίηση
για τις απειλές και τα
θέματα
διατήρησης
της
βιοποικιλότητας.
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ΟΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
1.-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΙΛΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ
1.1.- Περιβαλλοντική Πολιτική
1.2.- Περιβαλλοντικές Πιστοποιήσεις
1.3.- Εκπαίδευση και Εξέλιξη Προσωπικού

2.- ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΡΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ
2.1.- Φιλική για τα πουλιά χρήση ενέργειας
2.2.- Φιλική για τα πουλιά χρήση πόρων
2.3.- Φιλική για τα πουλιά διαχείριση αποβλήτων

3- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ
3.1.- Φιλική για τα πουλιά σχεδίαση κήπων
3.2.- ΦΙΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΥΔΑΤΙΝΑ ΣΩΜΑΤΑ

4- ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ
4.1.- Κώδικας συμπεριφοράς των παρατηρητών πουλιών
4.2.- Οργάνωση εκδρομών και δραστηριοτήτων παρατήρησης πουλιών
4.3.- Διαθέσιμες ορνιθολογικές πληροφορίες
4.4.- Διαθέσιμες φυλάχτρες (hides) για φωτογράφιση πουλιών
4.5.- Προσαρμογή προγράμματος γευμάτων στις ώρες παρατήρησης πουλιών
4.6.- Καθορισμός κοντινών σημείων για παρατήρηση πουλιών
4.7.- Παροχή εξοπλισμού παρατήρησης πουλιών

5- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΙΛΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ
5.1.- Ενσωμάτωση της παρατήρησης πουλιών στις υπηρεσίες προώθησης
5.2.- Πληροφόρηση για τον κώδικα συμπεριφοράς των παρατηρητών πουλιών
5.3.- Ευαισθητοποίηση των επισκεπτών για τα πουλιά
5.4.- Δημιουργία δικτύων
5.5.- Συμμετοχή σε καταμετρήσεις, έρευνες ή δράσεις διατήρησης των
πουλιών
5.6.- Εκδηλώσεις και γιορτές για τα πουλιά και το περιβάλλον
5.7.- Εθελοντισμός και δωρεές
5.8.- Εκδηλώσεις για πελάτες και προσωπικό για τη βελτίωση του
περιβάλλοντος
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πρακτικά παραδείγματα

1.- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΙΛΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ

SK KAYAC
Το SK KAYAK είναι ένα κέντρο δραστηριοτήτων με ειδίκευση
στις εξορμήσεις με καγιάκ στο Εθνικό Πάρκο Cap de Creus
και το Εθνικό Πάρκο Aiguamolls del Empordà. Προσφέρουμε
οικοτουριστικές δραστηριότητες για οικογένειες, σχολεία και
μεμονωμένα άτομα καθώς και θεματικές δραστηριότητες
με εξειδικευμένο ξεναγό για την ανακάλυψη των πουλιών
που ονομάζεται Ορνιθοκαγιάκ. Το 2014 αποφασίσαμε να
συμμετάσχουμε στο Iberaves, ένα πρόγραμμα ορνιθολογικού
τουρισμού της SEO/BirdLife, ως εταιρεία που δεσμεύτηκε στην
ανάπτυξη υπεύθυνου και βιώσιμου τουρισμού.
Σε όλες τις δραστηριότητές μας αναφέρουμε ότι τηρούμε τους κανόνες του Iberaves για
τον οικοτουρισμό και τον υπεύθυνο τουρισμό και προσφέρουμε ενημερωτικό υλικό από
το πρόγραμμα. Χωρίς αμφιβολία, αυτό αποτελεί προστιθέμενη αξία. Στα χρόνια αυτά, το
Ορνιθοκαγιάκ έχει διεξαχθεί και στα δύο Εθνικά Πάρκα με μεγάλη επιτυχία και έχουν έρθει
σχολεία που εξέφρασαν την επιθυμία τους να το κάνουν.

Εκπαίδευση και Εξέλιξη Προσωπικού

Οι Καλές Πρακτικές της “SK Kayac” που περιλαμβάνονται στην έκδοση:

Για να μπορούν οι ξεναγοί μας να δίνουν περισσότερες
πληροφορίες για την τοπική χλωρίδα και πανίδα,
γίνεται προσπάθεια εκ μέρους μας όλοι οι ξεναγοί
που εργάζονται στο Aiguamolls να εκπαιδευτούν στο
πρόγραμμα μαθημάτων Iberaves.
Administration

Energy & resources

Landscaping

Σχεδιάζουμε πολύ προσεκτικά τα προγράμματά μας
και δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή να μην ενοχλούνται τα
πουλιά ή να μην μπαίνουμε σε περιοχές φωλιάσματος
κατά την περίοδο αναπαραγωγής, ενώ οι ξεναγοί μας
δίνουν πάντα συστάσεις για τις ορθές πρακτικές
παρατήρησης πουλιών στους πελάτες μας.
Οι ξεναγοί μας, που προηγουμένως δεν μπορούσαν καν
να αναγνωρίσουν τα πουλιά της περιοχής, είναι πλέον
ικανοί να αναγνωρίσουν τα περισσότερα είδη της
τοπικής ορνιθοπανίδας και να μεταφέρουν τις δικές
τους γνώσεις, πράγμα που προσδίδει περισσότερη αξία
στις εξορμήσεις αυτές και αποτελεί νέο προσόν τους.
Πιστεύουμε ότι βοηθήσαμε να έρθουν οι άνθρωποι
πιο κοντά στα πουλιά και πλέον υπάρχουν και
άλλες εταιρείες που ξεκίνησαν να προσφέρουν το
«Ορνιθοκαγιάκ» σε άλλα Εθνικά Πάρκα.
Περισσότερες πληροφορίες: www.kayakcostabrava.com/es/
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Services

Awarenes

πρακτικά παραδείγματα

3- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ

AGROTURISMO IL CERRETO
Η αναπαλαίωση και ανακαίνιση των κτιρίων του Οργανικού
Αγροκτήματος «Il Cerreto», στην επαρχία Cerreto κοντά στη Πίζα της
Τοσκάνης (Ιταλία), έγινε με σχολαστικό τρόπο ώστε να δημιουργεί
ένα υγιές και φυσικό περιβάλλον.
«Έχουμε κάνει τα πάντα ώστε οι επισκέπτες να νιώθουν πολύ
άνετα με το φυσικό περιβάλλον του Cerreto. Όλα τα κτίρια
ανακαινίστηκαν οικολογικά, τα έπιπλα και τα αξεσουάρ επιλέχτηκαν σχολαστικά και οι ήχοι
των βατράχων και των γρύλλων δημιουργούν συνθήκες απόλυτης χαλάρωσης». Η ζωή στην
εξοχή βοηθά στην εύρεση της εσωτερικής αρμονίας.

ΦΙΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ
ΥΔΑΤΙΝΑ ΣΩΜΑΤΑ
Η φυσική πισίνα ή «βιολίμνη» που διαθέτουμε
είναι ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα
πλούσιο σε τοπικά φυτά και ζώα.
Η δική μας « βιολίμνη» είναι κάτι παραπάνω από μια απλή
φυσική πισίνα : έχει έκταση 150 τ.μ. και αποτελείται από
ένα τμήμα για κολύμβηση, ένα τμήμα με υδρόβια φυτά
που καθαρίζουν το νερό και ένα ξεχωριστό τμήμα για
φιλτράρισμα. Το νερό που έρχεται από τη λίμνη πέφτει
στο τμήμα φιλτραρίσματος όπου και καθαρίζεται από
τις ρίζες των υδρόβιων φυτών και τους ειδικούς
βράχους στον πυθμένα της λίμνης. Στη συνέχεια,
αντλείται σε ένα ρυάκι το οποίο επιστρέφει το γεμάτο
πλέον οξυγόνο νερό στη λίμνη. Το νερό καθαρίζεται
φυσικά χάρις σε αυτό το οικοσύστημα, σαν να πρόκειται
για ένα φυσικό ποτάμι.

Οι Καλές Πρακτικές της “Agriturismo Il Cerreto” που
περιλαμβάνονται στην έκδοση

Administration

Energy & resources

Landscaping

Το πλεονέκτημα του περιβάλλοντος αυτού –καθαρό
από χημικά προϊόντα και τεχνητά στοιχεία– είναι διττό:
ταιριάζει απόλυτα με το περιβάλλοντα χώρο, ενώ η
ωραία μυρωδιά του νερού καθιστά την κολύμβηση
ιδιαίτερα ευχάριστη.
Το εστιατόριο είναι το στολίδι μας, καθώς προσφέρει
πιάτα για χορτοφάγους με βιολογικά προϊόντα από
το αγρόκτημα. Μια άλλη ενδιαφέρουσα πτυχή του
«Il Cerreto» είναι ότι είναι σχεδόν πλήρως αυτόνομο,
καθώς το 65% της ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται
από φωτοβολταϊκά πάνελ και το ζεστό νερό από
ηλιακούς θερμοσίφωνες.
Περισσότερες πληροφορίες: www.bioagriturismoilcerreto.it
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πρακτικά παραδείγματα

4.- ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ

PROJECTE BUSEU
To Πρόγραμμα Buseu ξεκίνησε το 2009 στην πόλη του Buseu,
στους καταλανικούς πρόποδες των Πυρηναίων, με επί κεφαλής
τον Jordi Canut, υποστηρικτή του προγράμματος, γνώστη της
βιοποικιλότητας της περιοχής και ειδικό στην τοπική πανίδα.
To πρόγραμμα αυτό είναι μια μακρόπνοη σύλληψη που δεσμεύεται
για την περιοχή, τους ανθρώπους, τη διατήρηση της πανίδας και
του περιβάλλοντος. Είναι το όραμα του πώς μπορούν τα πράγματα
να γίνουν διαφορετικά και πώς μπορούμε όλοι να εμπλακούμε
στη διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
Διεξάγεται πλήθος δράσεων για τη διατήρηση της περιοχής, όπως η ανάκαμψη και η διατήρηση
των ενδιαιτημάτων, των τοπικών ειδών χλωρίδας, των νερόλακκων κ.ά. Αλλά τη μεγαλύτερη
ιδιαιτερότητα αποτελεί η ταΐστρα για τα μεγάλα αρπακτικά πουλιά τα οποία απειλούνται και
αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διατήρησης, όπως η εύρεση τροφής. Συνεπώς, και με
τη πρόθεση να γίνει η διατήρηση των πουλιών αυτών συμβατή με τη βιώσιμη ανάπτυξη της
περιοχής, ζητήθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες η δημιουργία ειδικής ταΐστρας (Σταθμός Παροχής
Συμπληρωματικής Τροφής).
Έτσι ξεκίνησε το Πρόγραμμα Buseu, καθώς υπάρχει μία ταΐστρα την οποία επισκέπτονται
είδη όπως ο Γυπαετός, ο Μαυρόγυπας (με υποστήριξη από το πρόγραμμα επανεισαγωγής
του στην περιοχή), ο Ασπροπάρης, το Όρνιο, ο Τσίφτης, ο Ψαλιδιάρης κ.ά.

Οι Καλές Πρακτικές της “Projecte Buseu” που περιλαμβάνονται στην έκδοση:

Διαθέσιμες φυλάχτρες (hides) για
φωτογράφιση πουλιών
Administration

Energy & resources

Landscaping

Το πρόγραμμα εδραιώνεται και αναπτύσσεται, προφανώς με
κάποιες δυσκολίες, και έχουμε τοποθετήσει καλύπτρες (Hides)
που επιτρέπουν στους λάτρεις της φύσης και της φωτογραφίας
να απολαύσουν από κοντά το θέαμα της παροχής τροφής σε
αυτά τα είδη. Υπάρχουν επίσης καλύπτρες για τον Βασιλαετό
και τον Γερακαετό, καθώς και μία κοντά σε έναν νερόλακκο.
Επιπλέον, υπάρχουν κάμερες για να μπορούμε να έχουμε εικόνα
της ταΐστρας από το σπίτι μας.
Μέσω του προγράμματος, μια παλιά πόλη (ερειπωμένη και
εγκαταλελειμμένη) διασώθηκε από τη λήθη και αρκετά κτίρια
ανακαινίστηκαν για τη δημιουργία παραδοσιακού ξενώνα, με
σεβασμό στο περιβάλλον. Το κτίριο τροφοδοτείται εξ ολοκλήρου
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προσφέρονται τοπικά και
εποχιακά προϊόντα, οι προμηθευτές των οποίων είναι τοπικοί
κάτοικοι της περιοχής. Δίνεται προσοχή στη μείωση των υλικών
συσκευασίας και την ανακύκλωση.
Φέρνοντας τη φύση κοντά στον άνθρωπο για να τη γνωρίσει,
αυξάνεται η ευαισθητοποίησή του και οι επόμενες γενιές θα
μπορέσουν να εργαστούν για την προστασία της.
Περισσότερες πληροφορίες: https://buseu.es/
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TENUTA COCCI GRIFONI
«Η οικογένειά μας γνωρίζει τη γη. Εδώ και τέσσερις γενιές,
προστατεύουμε το περιβάλλον, ανακτώντας την αξία της κοινότητας,
παράγοντας εξαίρετα κρασιά που είναι υγιή και φυσικά».
Προσέχουμε πολύ την τοπική κοινότητα στην οποία ζούμε.
Δέσμευσή μας είναι η προώθηση της ποιότητας της περιοχής και
των παραδόσεών της και η διευκόλυνση των νέων ανθρώπων στην
εύρεση εργασίας. Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει
λαχανόκηπος, να φροντίζονται τα αμπέλια, να παράγονται τρόφιμα από τα χωράφια μας και να
παραμένουμε σε επαφή με τη γη.
Παράγουμε φυσικά κρασιά από υγιή σταφύλια από τους αμπελώνες μας, για να διατηρήσουμε
και να περάσουμε μια πλούσια σχέση γεμάτη σεβασμό ανάμεσα στον άνθρωπο και τη φύση
που μόνο αυτή μπορεί να εξασφαλίσει το μέλλον του πλανήτη μας. Το οινοποιείο μας έχει
πιστοποιηθεί ως οργανικό από τον οργανισμό «Suolo e Salute».

Καθορισμός κοντινών σημείων για
παρατήρηση πουλιών

Οι Καλές Πρακτικές της “Tenuta Cocci Grifoni” που
περιλαμβάνονται στην έκδοση

Συνεργαζόμαστε με τη Lipu (Ιταλική
Ορνιθολογική Εταιρεία) για τη δημιουργία
μονοπατιών για την παρατήρηση πουλιών και
για την εξερεύνηση της φύσης και τη δημιουργία
μέτρων ορθής πρακτικής για τα πουλιά.
Πάνω από το 50% των εκτάσεών μας δεν καλλιεργείται, με
σκοπό τη διατήρηση των φυσικών ενδιαιτημάτων και την
επανεποίκηση της χλωρίδας. Έχουμε διατηρήσει τα φυσικά
δάση γύρω από τους αμπελώνες για την επανεποίκηση
των εντόμων που είναι χρήσιμα στον βιολογικό κύκλο των
σταφυλιών και για να λειτουργούν ως φυσικοί διάδρομοι
για τη μετακίνηση των άγριων ζώων.
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Σήμερα, το σπίτι που χτίστηκε από τους προπαπούδες
μας το 1933, αποτελεί το κέντρο του Αγροκτήματός μας
«Tenuta Cocci Grifoni». H αγροτική αυτή οικία, εμποτισμένη
με αναμνήσεις και πάθη του παρελθόντος, μας επιτρέπει
να υλοποιήσουμε ένα όνειρο: να καλωσορίζουμε φίλους
που έρχονται από μακριά για να περάσουν λίγο χρόνο στο
κτήμα μας και να ανακαλύψουν την ομορφιά της γης που
γέννησε τα κρασιά μας, ενώ επισκέπτονται τη φύση γύρω
μας. Η οικογενειακή οικία είναι πλήρως ενσωματωμένη
με το κελάρι και το οινοποιείο «Tenuta Cocci Grifoni», ενώ
διαθέτει αυτόνομη ηλιακή μονάδα παραγωγής ενέργειας.
Περισσότερες πληροφορίες: www.tenutacoccigrifoni.it
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ACTIO BIRDING
Το «ACTIO Birding» είναι ένα πρόγραμμα που ηγείται ο Virgilio
Beltrán, Βιολόγος, φυσιοδίφης, Ορνιθολόγος, εκπαιδευτικός
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ξεναγός.
Ο Virgilio, όμως, είναι και λάτρης του κρασιού. Συνδυάζοντας
τα δύο αυτά πάθη, το «ACTIO Birding» δεν προσφέρει μόνο
τις κλασσικές εκδρομές με ξεναγό και τις ορνιθολογικές
εκδρομές στα καλύτερα μέρη για παρατήρηση πουλιών στη
Βαλένθια, το Albacete και τις γειτονικές περιοχές αλλά και
μια πρωτοποριακή εμπειρία που συνδυάζει τον ορνιθολογικό
με τον οινολογικό τουρισμό: Πουλιά & Οίνοι.

Ευαισθητοποίηση των επισκεπτών για τα
πουλιά
Ποιος είπε ότι όποιος είναι παθιασμένος
με την παρατήρηση πουλιών δε μπορεί να
εκτιμήσει και άλλες απολαύσεις

Οι Καλές Πρακτικές της “Actio Birding” που περιλαμβάνονται στην έκδοση

Το «ΠΟΥΛΙΑ & ΟΙΝΟΙ» είναι μια μοναδική
εμπειρία που συνδυάζει μέρες
«παρατήρησης πουλιών» σε περιοχές που
μας επιτρέπουν ωραίες παρατηρήσεις
πουλιών, με στιγμές οινογνωσίας
ποιοτικών κρασιών που παράγονται στις
ίδιες περιοχές «παρατήρησης πουλιών».
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Τα κρασιά παράγονται από οινοποιούς που
καλλιεργούν και παράγουν με μεθόδους
που σέβονται το περιβάλλον και τη
βιοποικιλότητα και μας επιτρέπουν να τα
δοκιμάσουμε, καθώς τα φροντίζουν με τον
ίδιο τρόπο που οι τεχνίτες φροντίζουν τα
έργα τους και μας μιλούν για τη σχέση τους
με τη γη.
Προσφέρουμε εκδρομές μονοήμερες, ενός
Σαββατοκύριακου ή αρκετών ημερών, για
να απολαύσετε αυτό το ταίριασμα πουλιών
και κρασιών σε οινοποιητικές περιοχές της
Βαλένθια, της Castellón και της Alicante,
αλλά και στους αμπελώνες της Manchuela
και της La Mancha, στη Castilla la Mancha.
Περισσότερες πληροφορίες: www.actiobirding.com/
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ECOBNB
Η Ecobnb είναι μια ιστοσελίδα που βαθμολογεί καταλύματα με βάση
10 κριτήρια αειφορικότητας. Για να συμπεριληφθεί κάποιος ιδιοκτήτης
καταλύματος στο δίκτυο θα πρέπει να ικανοποιεί τουλάχιστον τα 5 από αυτά. Λαμβάνονται υπόψη
η χρήση οργανικών και τοπικών τροφίμων, η χρήση οικολογικών προϊόντων καθαρισμού, τα φώτα
εξοικονόμησης ενέργειας και η χρήση ηλιακών θερμοσίφωνων για την παροχή ζεστού νερού.

Ενσωμάτωση της παρατήρησης πουλιών στις
υπηρεσίες προώθησης

Οι Καλές Πρακτικές της “ecobnb” που περιλαμβάνονται στην έκδοση:
Αυτή τη στιγμή, στην ιστοσελίδα
ecobnb
υπάρχουν
πέντε
ιδιοκτήτες καταλυμάτων από
τη Μάλτα και το Γκόζο.
Ο οργανισμός τουρισμού της Μάλτας εισήγαγε το 2002 την πιστοποίηση ECO, η οποία
αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τους ορνιθοτουρίστες για να ελέγξουν ποια καταλύματα
ασκούν πρακτικές αειφορικότητας.
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Στην ιστοσελίδα υπάρχει και το τμήμα «Εξερεύνησης» όπου περιλαμβάνονται εκδρομές
και δραστηριότητες. Θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνεται και η παρατήρηση πουλιών στις
«πράσινες διαδρομές» και τότε ο κόσμος μπορεί να μάθει πολλά για τη φύση της περιοχής
που επισκέπτεται.
Αποτελεί μια καλή πρωτοβουλία για να προωθηθεί σε ιδιοκτήτες καταλυμάτων και είναι
και μια καλή πρωτοβουλία για να προσελκύσει ορνιθοτουρίστες
.

Περισσότερες πληροφορίες: https://ecobnb.com/
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PHOTO LOGISTICS
Η PHOTO LOGISTICS προσφέρει τις υπηρεσίες της εδώ
και 10 χρόνια. Σε αυτό το διάστημα, δημιουργήσαμε και
εδραιώσαμε το μεγαλύτερο δίκτυο φωτογραφικών
καλυπτρών (πάνω από 70) στη νότια Ευρώπη, σε όλη την
Ιβηρική Χερσόνησο, τις Βαλεαρίδες και τις Κανάριους
Νήσους. Αυτό κατέστη δυνατό επειδή πίστεψαν πολλοί
άνθρωποι στο πρόγραμμα αυτό και χάρη στη δικτύωση
μεταξύ των ξεναγών, ιδιωτικών πρωτοβουλιών και
ορισμένων δημόσιων φορέων.
Έτσι, το έργο της PHOTO LOGISTICS βασίζεται σε ένα δίκτυο ανθρώπων που ο κάθε ένας αναλαμβάνει
αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα. Από τη μία, κοινός στόχος όλων μας (διοίκηση, marketing,
ξεναγοί και τεχνικοί) είναι να προσφέρουμε τις καλύτερες καλύπτρες την ιδανική περίοδο για να
μπορεί ο κόσμος να βγάζει τις καλύτερες δυνατά φωτογραφίες. Αλλά, από την άλλη, σκοπός είναι
και η εμπλοκή δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. Για εμάς, το βασικό εργαλείο για τον σκοπό αυτό
είναι να μοιραζόμαστε τα εισοδήματα που αποκτούμε από τις καλύπτρες που τοποθετούνται στις
εκτάσεις τους, με ελάχιστη επιστροφή το 10% του εισοδήματος. Έτσι, μπορούμε να αναπτύξουμε
δραστηριότητες σε περιοχές με πληθυσμιακή μείωση και να διεξάγουμε μικρές δράσεις διαχείρισης
γης και βιοτόπων.

Δημιουργία δικτύων
Σίγουρα, όμως, η πιο εμφανής επίδραση της
οικονομικής απολαβής στις δημόσιες ή ιδιωτικές
περιουσίες είναι η εκτίμηση των βιοτόπων και των
ειδών και η ευαισθητοποίηση για τη σημασία της
διατήρησής τους.

Οι Καλές Πρακτικές της “Photo Logistics” που περιλαμβάνονται στην έκδοση:
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Η PHOTO LOGISTICS οργανώνει και εκδηλώσεις όπως το
Σεμινάριο για τον τουρισμό άγριας ζωής και την αγροτική
ανάπτυξη ή το Φεστιβάλ Photo Terra festival (μαζί με
το Δημοτικό Συμβούλιο του Tremp και τον σύνδεσμο
AEFONA) στις οποίες συνδυάζεται η εκπαίδευση
με τον ρόλο της φωτογραφίας άγριας ζωής στην
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Τα τελευταία χρόνια,
έχουμε ασχοληθεί και με το πρόγραμμα Leader Vida
Silvestre, με στόχο να καταστεί η άγρια ζωή ως κινητήρια
δύναμη για την ανάπτυξη της περιοχής.
Η ιδέα της δικτύωσης ώθησε την εταιρεία να
συμμετάσχει στο πρόγραμμα ορνιθολογικού τουρισμού
Iberaves της SEO/BirdLife, στο οποίο συνεργαζόμαστε με
εταιρείες στην Ισπανία για τη δημιουργία τουριστικών
προϊόντων υψηλής ποιότητας τα οποία συνεισφέρουν
στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
Περισσότερες πληροφορίες: www.photo-logistics.com/
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NATURA LODGE
VeroκαιTonio, ιδιοκτήτες
Επιθυμούμε να οργανώσουμε πολλές εκδηλώσεις για να συγκεντρωθούν άνθρωποι σαν
εμάς που αγαπούν και σέβονται το περιβάλλον, τη φύση, τα ζώα και ανησυχούν για το
μέλλον του πλανήτη.
Το Natura Lodge (Γαλλία) είναι ένα μικρό συγκρότημα
9 ασυνήθιστων καταλυμάτων με πιστοποίηση «Clef
Verte», «EcoLeader» και «Refuge LPO» το οποίο
προσφέρει περιορισμένο αριθμό κλινών σε ένα μέρος
όπου η φύση κυριαρχεί.
Όπως το μικρό Κολιμπρί, κάθε μέρα προσπαθούμε να
κάνουμε ό,τι μπορούμε από τη δική μας πλευρά ώστε
να ενθαρρύνουμε τους επισκέπτες μας να κάνουν και
αυτοί ό,τι καλύτερο μπορούν!

Εκδηλώσεις και γιορτές για τα πουλιά και το
περιβάλλον

Οι Καλές Πρακτικές της “Natura Lodge” που περιλαμβάνονται στην έκδοση:

Φεστιβάλ Φύσης: ευαισθητοποίηση της
κοινότητας, των εμπόρων και των κατοίκων
για το περιβάλλον της περιοχής τους, την
ποικιλία και τις απειλές που αντιμετωπίζει.
Δέντρο για το Κλίμα: Περιβαλλοντική
ευαισθητοποίηση των παιδιών και αποτύπωση
του μέλλοντος της βιοποικιλότητας υπό το
πρίσμα της Kλιματικής Aλλαγής.
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Η διοργάνωση των εκδηλώσεων αυτών γίνεται εξ ολοκλήρου από εμάς: από τον σχεδιασμό
(προσκλήσεις, παρουσιάσεις στο χωριό) έως την υλοποίηση (τοπικοί άτλαντες πουλιών,
ξενοδοχεία εντόμων, παραγγελίες φυτών από τοπικά φυτώρια κ.ά.).
Έχουμε την υποστήριξη του Δήμου, του Δημοτικού Σχολείου που συμμετέχει στο Δέντρο
για το Κλίμα και του τουριστικού γραφείου που ήταν παρόν σε κάθε Φεστιβάλ Φύσης.
Δυστυχώς, κανένας έμπορος δεν ήρθε στα Φεστιβάλ Φύσης παρά τις προσκλήσεις που
είχαν δοθεί ιδιοχείρως σε όλους.
Οι ανταλλαγές εμπειριών με τους παρόντες ανθρώπους ήταν πολύ επωφελείς και
έγιναν σε πολύ φιλική ατμόσφαιρα. Μετά τη δράση «Δέντρο για το Κλίμα», τοποθετήθηκε
επεξηγηματική πλάκα στη βάση του δέντρου μας η οποία αποτέλεσε θέμα συζήτησης με
τους επισκέπτες μας. Επιπλέον, τον επόμενο μήνα το Δημοτικό Σχολείο φύτεψε ένα δέντρο
για το κλίμα.
Περισσότερες πληροφορίες: www.ardeche-detente.com/index.html
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ACTIO BIRDING
Το πρόγραμμα ACTIO Birding ηγείται ο Virgilio Beltrán. Βιολόγος,
ορνιθολόγος και γνώστης της ακουστικής οικολογίας, είναι επίσης
εκπαιδευτικός για θέματα περιβάλλοντος και ξεναγός, μεταδίδοντας
τις γνώσεις του για τη φύση και ιδιαίτερα τα πουλιά. Συνεργάζεται
με τον Rafa Torralba, Προϊστάμενο Διαχείρισης Δασών και Φυσικού
Περιβάλλοντος και ειδικό στα οικοσυστήματα της La Mancha.
Παρέχουν υπηρεσίες ξενάγησης σε εκδρομές και ορνιθολογικές
εξορμήσεις στα καλύτερα μέρη για παρατήρηση πουλιών
της Βαλένθια και των γειτονικών επαρχιών, καθώς και μια
πρωτοποριακή εμπειρία που συνδυάζει τον ορνιθολογικό με τον
οινολογικό τουρισμό: Πουλιά & Οίνοι.
Αλλά δε μπορούν να ξεχάσουν τις ρίζες τους! Εδώ και 30 χρόνια στο
ACTIO εργάζονται για την περιβαλλοντική εκπαίδευση, εκπονώντας
προγράμματα για σχολεία και δραστηριότητες τουρισμού φύσης για
οικογένειες, γι αυτό και δεν θα μπορούσε να λείπει ένα πρόγραμμα
παρατήρησης πουλιών για παιδιά και οικογένειες.

Ευαισθητοποίηση των επισκεπτών για τα
πουλιά
Έτσι γεννήθηκε η «Παρατήρηση πουλιών με την
οικογένεια». Μια πρόταση που βρίσκεται ανάμεσα
στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και την αναψυχή
στη φύση για οικογένειες και λαμβάνει χώρα σε
εύκολα προσβάσιμες περιοχές που ανήκουν στο
δίκτυο Natura 2000..
Από τη μία, ο στόχος είναι η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.
Γίνεται προσπάθεια να τραβηχτεί η προσοχή των παιδιών για
τα πουλιά και να συμμετάσχουν οι οικογένειες στην προστασία
των πουλιών και των βιοτόπων τους με ποικιλία μεθόδων:
ξενάγηση προσαρμοσμένη για τα παιδιά, χρήση διαφόρων
οπτικών μέσων (φωτογραφίες, βιβλία κ.λπ.) ή με τη βοήθεια
της τεχνολογίας που μπορεί να προσφέρει αυτά που η φύση
δεν μπορεί να δώσει εκείνη τη στιγμή (ήχους, χάρτες κ.λπ).
Και αυτό γιατί «δεν είναι δυνατό να αγαπήσεις αυτό που δεν
γνωρίζεις, αλλά είναι πιο εύκολο να υπερασπιστείς αυτό που
αγαπάς».

Οι Καλές Πρακτικές της “Actio Birding” που περιλαμβάνονται στην έκδοση:
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Ο δεύτερος, εξίσου σημαντικός, στόχος είναι η μείωση του
«ελλείμματος» φύσης που έχουν τα παιδιά και οι νέοι. Μέσω
των δραστηριοτήτων αυτών, τα παιδιά έρχονται πιο κοντά
στη φύση, όχι μόνο με τα πουλιά που παρατηρού με κιάλια και
τηλεσκόπια αλλά με όλες τις μορφές βιοποικιλότητας που
συναντούν στις περιοχές που επισκέπτονται.
Περισσότερες πληροφορίες: www.actiobirding.com/
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IBERUS BIRDING
& NATURE
Η «Iberus Birding» δημιουργήθηκε από μια ομάδα βιολόγων,
φυσιοδιφών και τεχνικών περιβάλλοντος που τους συνδέει η
διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Οι δραστηριότητές μας
δείχνουν πάντα το μέγιστο σεβασμό προς τα είδη-στόχους, όπως ο
Ιβηρικός Λύγκας, και είμαστε πάντα ενημερωμένοι σε τεχνικό και
επιστημονικό επίπεδο.
Μία από τις προϋποθέσεις της εταιρείας ήταν η δημιουργία
αγροτικής απασχόλησης ή πράσινης απασχόλησης με σεβασμό
προς το περιβάλλον και η διάθεση μέρους των εσόδων, καθώς και
προσωπικού χρόνου, για την υλοποίηση προγραμμάτων διατήρησης
της πανίδας και της χλωρίδας.

Συμμετοχή σε καταμετρήσεις, έρευνες ή
δράσεις διατήρησης των πουλιών
Η εταιρεία επενδύει μέρος των κερδών της
στην υλοποίηση προγραμμάτων διατήρησης στην
Ανδαλουσία, εκεί δηλαδή που λαμβάνουν χώρα οι
περισσότερες δραστηριότητες.
Με αυτή την έννοια, ασχολούμαστε με την κατασκευή και
προσαρμογή κτιρίων με τεχνητές φωλιές, τη βελτίωση των
πληθυσμών των κουνελιών, τη δακτυλίωση και τη μελέτη
απειλούμενων ειδών, την αγορά αγροτικών εκτάσεων για τον
Λιβαδόκιρκο, καθώς και πολλές άλλες πρωτοβουλίες και δράσεις.
Με τη φιλοσοφία αυτή, η εταιρεία παράγει γνώση και επιστημονική
κουλτούρα γύρω από τα πουλιά και τη φύση. Δημιουργεί, όμως, και
βάσεις διατήρησης που θα επιτρέψουν τη βελτίωση των πληθυσμών
ειδών που απειλούνται. Αυτό, στην πραγματικότητα, θα έπρεπε να
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για όλες τις εταιρείες ορνιθολογικού
τουρισμού ή τουρισμού άγριας φύσης, καθώς αναπτύσσουμε τις
δραστηριότητές μας σε ένα εύθραυστο περιβάλλον που χρειάζεται
υποστήριξη από τις τοπικές κοινωνίες και τις εταιρείες.

Οι Καλές Πρακτικές της “Iberus Birding & Nature” που
περιλαμβάνονται στην έκδοση
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Landscaping

Ένας άλλος καινοτόμος τρόπος δημιουργίας θετικού ρεύματος σεβασμού για τα απειλούμενα
είδη στο αγροτικό περιβάλλον είναι η σύναψη συμφωνιών για την τουριστική χρήση ιδιωτικών
αγροκτημάτων. Τα αγροκτήματα αυτά διατίθενται, προηγουμένως, μόνο για κυνηγετική ή
κτηνοτροφική χρήση. Έτσι, τώρα, οι ιδιοκτήτες βλέπουν «με καλό μάτι» την παρουσία ειδών, όπως
ο Ιβηρικός Λύγκας, καθώς τους αποφέρουν άμεσα οικονομικά οφέλη λόγω των επισκέψεων της
εταιρείας μας.
Μια άλλη δραστηριότητα στην οποία εμπλεκόμαστε είναι ο συντονισμός των καταμετρήσεων και
των μελετών, συνεισφέροντας στην επιστήμη των πολιτών: SACRE, SACIN, Άτλας των πουλιών
(Bird Atlas), eBird, εθνικές καταμετρήσεις κ.λπ.
Περισσότερες πληροφορίες: www.iberusmedioambiente.com/ecoturismo
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5.- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΙΛΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ

MUSEO DELLA MIGRAZIONE
Το «Μουσείο Μετανάστευσης» είναι τα «φτερά» του νησιού,
σύμβολο ελευθερίας για τα πουλιά που αποτελούν πόρο που χρήζει
προστασίας, φτερά για τον αειφορικό τουρισμό σε μια περιοχή μικρή
και εύθραυστη όπως είναι το νησί Ventotene.
Οι επισκέπτες του Μουσείου μαθαίνουν για τη φύση του νησιού και
μέσω των εξαιρετικών στοιχείων της μαθαίνουν να την αγαπούν, να
τη σέβονται και να την εκτιμούν.
Το Μουσείο βρίσκεται στο νησί Ventotene, σημείο στάσης για τα
μεταναστευτικά πουλιά στην Τυρρηνική Θάλασσα, και αφηγείται τα
μυστικά της μετανάστευσης με βάση τα δεδομένα που συλλέγονται
από ερευνητές του Ινστιτούτου Περιβαλλοντικής Προστασίας
και Έρευνας. Ένα ταξίδι σε μοντέλα, αναπαραστάσεις και ταινίες
για την ανακάλυψη των λόγων για τέτοια επικίνδυνα ταξίδια, των μηχανισμών με τους οποίους
προσανατολίζονται τα μεταναστευτικά πουλιά, ενώ η ταράτσα που βλέπει προς τη θάλασσα
προσφέρει τη δυνατότητα παρατήρησης των πουλιών. Στο τέλος της επίσκεψης μπορεί να είστε
τυχεροί και να παρακολουθήσετε δακτυλίωση πουλιών.

Συμμετοχή σε καταμετρήσεις, έρευνες ή
δράσεις διατήρησης των πουλιών
Από το 1988 το Ventotene συμμετέχει ενεργά στο
Πρόγραμμα Μικρών Νησιών, που συντονίζεται
από το INFS (Εθνικό Ινστιτούτο Άγριας Ζωής),
που παρακολουθεί τα μικρά νησιά της Μεσογείου
και διενεργεί δακτυλιώσεις. Ως μέρος αυτού του
μεγάλου προγράμματος, το Ventotene αποτέλεσε
από την αρχή περιοχής εξαιρετικής ορνιθολογικής
σημασίας και έχουν δακτυλιωθεί πάνω από 150.000
πουλιά από 100 διαφορετικά είδη

Οι Καλές Πρακτικές της “Museo della Migrazzione de Ventotene” που
περιλαμβάνονται στην έκδοση
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Το Μουσείο αυτό είναι το πρώτο τέτοιου είδους στην
Ιταλία και ανάμεσα στα πρώτα στην Ευρώπη. Βρίσκεται
σε μια κάθετη πλαγιά που έχει άπλετη θέα προς τη
θάλασσα, στη θέση του ραδιοσταθμού του Δευτέρου
Παγκόσμιου Πολέμου « Semaforo» και ιδρύθηκε το 2006
χάρις στα στοιχεία που συλλέχθηκαν από ερευνητές
του ISPRA (Ανώτερο Ινστιτούτο Προστασίας και Έρευνας
Περιβάλλοντος) για το Πρόγραμμα Μικρών Νησιών.
Αποτελεί άριστο κέντρο επιστημονικής - περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης και πολύτιμο εργαλείο γνωριμίας της περιοχής. Αποστολή του είναι η ξενάγηση των
επισκεπτών προς μια πιο πλούσια και δομημένη ερμηνεία της φύσης και του περιβάλλοντος, μέσω
των διαδραστικών και πολυμεσικών δομών και του πλούσιου προγράμματος δραστηριοτήτων και
εκδηλώσεων.
Περισσότερες πληροφορίες: www.comune.ventotene.lt.it
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