
 

 

 

 

 

 

 

         Φορέας Διατείρισης Καλαμά-Ατέρομτα-Κέρκσρας 

 

Δπιζηημονικό - Δκπαιδεςηικό ςνέδπιο 

" Βιοποικιλόηηηα - Κλιμαηική αλλαγή και επιπηώζειρ 

ηηρ ζε νηζιωηικά οικοζςζηήμαηα " 

 

Κέπκςπα, 06-08/03/2020 

 Σόπορ Γιεξαγωγήρ: Ιόνιο Πανεπιζηήμιο (Κέπκςπα) 

ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΩΝ ΠΔΡΙΟΥΩΝ 

ΚΑΛΑΜΑ – ΑΥΔΡΟΝΣΑ - ΚΔΡΚΤΡΑ –  

Πεπιθέπεια Ιονίων Νήζων 

Ιόνιο Πανεπιζηήμιο – Πανεπιζηήμιο Ιωαννίνων - Γήμοι: Β.Μ.Ν. 

Κέπκςπαρ - Πεπιθεπειακή Γιεύθςνζη Α/θμιαρ-Β/θμιαρ Δκπαίδεςζηρ 

Ιονίων Νήζων - Πεπιθεπειακή Γιεύθςνζη Α/θμιαρ-Β/θμιαρ 

Δκπαίδεςζηρ Ηπείπος - Πεπιθεπειακή Γιεύθςνζη Α/θμιαρ-Β/θμιαρ 

Δκπαίδεςζηρ Γ. Μακεδονίαρ 

1
η
 Ανακοίνωζη ςνεδπίος 

Ο Φοπέαρ Γιασείπιζηρ Πποζηαηεςόμενων Πεπιοσών Καλαμά – Ασέπονηα – 

Κέπκςπαρ, με ηην ςποζηήπιξη ηηρ Πεπιθέπειαρ Ιονίων Νήζων, ηος Ιόνιος 

Πανεπιζηημίος, ηος Πανεπιζηημίος Ιωαννίνων, ηων Γήμων: Β.Μ.Ν. Κέπκςπαρ - 

ηηρ Πεπιθεπειακήρ Γιεύθςνζηρ Α/θμιαρ-Β/θμιαρ Δκπαίδεςζηρ Ιονίων Νήζων – 

ηηρ Πεπιθεπειακήρ Γιεύθςνζηρ Α/θμιαρ-Β/θμιαρ Δκπαίδεςζηρ Ηπείπος – ηηρ 



 

 

 

 

Πεπιθεπειακήρ Γιεύθςνζηρ Α/θμιαρ-Β/θμιαρ Δκπαίδεςζηρ Γ. Μακεδονίαρ και 

ηος Κ.Π.Δ Κέπκςπαρ νξγαλώλεη Δπιζηημονικό - Δκπαιδεςηικό ςνέδπιο κε ζέκα: 

"Βιοποικιλόηηηα - Κλιμαηική αλλαγή και επιπηώζειρ ηηρ ζε νηζιωηικά 

οικοζςζηήμαηα" 

 

κοπόρ ηος ςνεδπίος 

Τν ζπλέδξην δηνξγαλώλεηαη από ην Φοπέα Γιασείπιζηρ Πποζηαηεςόμενων 

Πεπιοσών Καλαμά – Ασέπονηα – Κέπκςπαρ θαη ζηνρεύεη λα αλαδείμεη ηηο 

επηπηώζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ βηνπνηθηιόηεηα, νη νπνίεο 

επεξεάδνπλ θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο θαη νηθνλνκηθέο πηπρέο ηεο δσήο καο. Καη’ 

επέθηαζε, απνζθνπεί λα ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία νκαιώλ θαη επνηθνδνκεηηθώλ 

ζρέζεσλ ζηηο παξαπάλσ πηπρέο, κε απώηεξν ζηόρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη δηαηήξεζεο ηεο 

βηνπνηθηιόηεηαο. 

Η θιηκαηηθή αιιαγή βιάπηεη ηε βηνπνηθηιόηεηα. Είλαη κία από ηηο αηηίεο ηεο απώιεηαο 

βηνπνηθηιόηεηαο. Ταπηόρξνλα, ε θιηκαηηθή αιιαγή ζα επηηαρπλζεί αθόκα 

πεξηζζόηεξν αλ δελ πξνζηαηεύζνπκε απνηειεζκαηηθά ηε βηνπνηθηιόηεηα θαη ηα 

νηθνζπζηήκαηα. Τα πγηή, πξνζαξκνζηηθά νηθνζπζηήκαηα αληηζηέθνληαη ζηα αθξαία 

θαηξηθά θαηλόκελα θαη επαλαθάκπηνπλ πην εύθνια, ηα δε νθέιε πνπ παξέρνπλ θαη 

από ηα νπνία εμαξηώληαη νη άλζξσπνη, είλαη πνιιαπιά. 

Τν ζπλέδξην ζα πξνζζέζεη επηζηεκνληθά ζηνλ θόκβν νηθνινγηθώλ πιεξνθνξηώλ 

κέζσ επηθαηξνπνηεκέλσλ εηζεγήζεσλ θαη επηζηεκνληθώλ εξγαζηώλ γηα ηε θύζε, ηε 

βηνπνηθηιόηεηα, ηελ θιηκαηηθή αιιαγή (ηηο επηπηώζεηο απηήο ηδηαίηεξα ζε 

λεζηώηηθνπο πγξνηόπνπο θαη ηηο δηαρεηξηζηηθέο δξάζεηο γηα ηελ πξνζαξκνγή θαη 

αληηζηάζκηζε ησλ επηπηώζεσλ). 

Μέζσ ησλ ζπλέδξσλ - εθπαηδεπηηθώλ ζα κεηαδίδνληαη λέεο γλώζεηο θαη ζα 

επαηζζεηνπνηείηαη ην εθπαηδεπόκελν - καζεηηθό θνηλό γηα ηηο θπζηθέο, νηθνλνκηθέο 

θαη πνιηηηζηηθέο αμίεο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ηεο ειιεληθήο θύζεο θαη ζα ελζαξξύλεηαη 

ε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δξάζεηο πξνζηαζίαο. Η ζεκεξηλή θαηάζηαζεο ηεο 

βηνπνηθηιόηεηαο θαη ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη νη επηπηώζεηο από ηελ θιηκαηηθή 

αιιαγή ζα απνηειέζνπλ ηελ θύξηα βάζε ησλ εηζεγήζεσλ. 

Τα ζέκαηα πνπ θηινδνμεί λα θαιύςεη ην ζπλέδξην αθνξνύλ ζηα παξαθάησ: 

 Σελάξηα θιηκαηηθήο αιιαγήο γηα ηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ 



 

 

 

 

 Σελάξηα βηνπνηθηιόηεηαο. Αιιαγέο ζηελ βηνπνηθηιόηεηα θαη ηηο νηθνζπζηεκηθέο 

ππεξεζίεο 

 Αιιαγέο ζηε ρξνληθή θαηαλνκή θαη ζηε ξνή ησλ πδάησλ ζηνπο πγξνηόπνπο - 

δηαρεηξηζηηθέο δξάζεηο γηα ηελ πξνζαξκνγή θαη αληηζηάζκηζε ησλ επηπηώζεσλ 

 Δπλαηόηεηεο ζπλδπαζκνύ ηεο δξάζεο έλαληη ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή κε ηε 

δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο 

 Απεηιέο γηα ηε βηνπνηθηιόηεηα, ρεκηθέο νπζίεο ζην πεξηβάιινλ, βηνινγηθέο 

εηζβνιέο 

 Ελδεκηθά θαη Απεηινύκελα είδε, απώιεηα επηθνληαζηώλ, θαηαθεξκαηηζκόο 

νηθνηόπσλ. 

 Υγξόηνπνη σο πεδίν εθπαίδεπζεο θαη έξεπλαο 

 Πξννπηηθέο ζηηο ξπζκηζηηθέο νηθνζπζηεκηθέο ππεξεζίεο, δηαρείξηζε γηα ηελ 

πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή 

 Σεκαληηθόηεηα ησλ κηθξώλ πγξνηόπσλ ζηα λεζησηηθά νηθνζπζηήκαηα γηα ηε 

δηαρείξηζε θαη πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή 

 Παξεκβάζεηο ζηηο επηκέξνπο ηνκεαθέο πνιηηηθέο γηα ηελ αλάπηπμε, ηελ παηδεία 

θαη εθπαίδεπζε, ηελ έξεπλα θαη ηε δηαρείξηζε ησλ πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ, ηε 

δηαρείξηζε ησλ πδάησλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ 

 Εθπαίδεπζε ησλ λέσλ γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή 

 Οηθνινγηθή θαη αεηθόξνο γεσξγία θαη θηελνηξνθία. 

 

 

 

 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ ΔΣ 

 ηνπ Φνξέα Δηαρείξηζεο Πξνζηαηεπόκελσλ Πεξηνρώλ  

Καιακά - Αρέξνληα - Κέξθπξαο 

 

 

Μάξθνο  Νηθνιάνπ  


