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ΓΙΑ ∆ΕΣ OI KOYTOΦΡΑΓΚΟΙ….

«Ακόµη και τα φίλτρα στα τελευταία µοντέλα πετρελαιοκίνητων δεν 
µπορούν να µας απαλλάξουν από τα πιο επικίνδυνα µικροσωµατίδια» 
δήλωσε η δήµαρχος του Παρισιού Anne Hidalgo.
Σύµφωνα µε δηµοσίευµα στο Autocar, η σειρά των κλιµακούµενων 
µέτρων αναµένεται να ξεκινήσει αυτό το καλοκαίρι, µε την απαγόρευση 
της κυκλοφορίας στο κέντρο του Παρισιού, όλων των λεωφορείων, 
πούλµαν και φορτηγών που ταξινοµήθηκαν πριν τις 30/9/2001. Η 

Καλώς την άνοιξη..…

www.ecocity.gr

Γίνε Μέλος ή Φίλος του ECOCITY και
στήριξε το έργο και τις δράσεις του.
Για περισσότερες πληροφορίες και για
στοιχεία µπορείτε να επικοινωνήσετε
µαζί µας, είτε στο τηλ. 210 6196757, είτε
στην διεύθυνση : info@ecocity.gr
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ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

• ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΟΥΝ ΟΙ 
ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΧΕΛΩΝΕΣ 
ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

• ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΗ ΣΤΗ 
ΦΥΣΗ
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πούλµαν και φορτηγών που ταξινοµήθηκαν πριν τις 30/9/2001. Η 
απαγόρευση από το καλοκαίρι θα ισχύσει και για τα επιβατικά 
αυτοκίνητα που ταξινοµήθηκαν πριν τις 31/12/1996, καθώς και για 
τα βαν και ελαφρά φορτηγά πριν τις 30/9/1997.
Σύµφωνα µε τα γαλλικά ΜΜΕ, οι περιορισµοί θα ενταθούν σταδιακά 
µέχρι το 2020, όπου τα µόνα ιδιωτικά οχήµατα που θα επιτρέπεται να 
µπαίνουν στο κέντρο της πόλης θα είναι αυτοκίνητα του 2011 και µετά, 
καθώς και µοτοσικλέτες του 2015 και µετά.
Ήδη έχει γίνει στο Παρίσι µια µαζική διαδήλωση µοτοσικλετιστών κατά 
των µέτρων, και αναµένεται άλλη µία.
Από την άλλη η απαγόρευση µπορεί να δώσει ώθηση στη γαλλική 
αυτοκινητοβιοµηχανία, ιδίως αν και άλλες γαλλικές πόλεις 
ακολουθήσουν το παράδειγµα της πρωτεύουσας. 
Η γαλλική κυβέρνηση έχει ήδη δηλώσει πρόθεση να επιδοτήσει µε 10.000 
ευρώ κάθε κάτοχο παλιού ντίζελ οχήµατος για να το αντικαταστήσει µε 
ηλεκτρικό. Ένα ενδεχόµενο πρόγραµµα απόσυρσης ή δανειοδότησης µε 
χαµηλό επιτόκιο, που θα έχει σκοπό να εγκαταλείψουν οι οδηγοί τα 
παλιά, ρυπογόνα αυτοκίνητα, θα βοηθούσε και τα µοντέλα νέας 
γενιάς µε βενζινοκινητήρες τούρµπο µικρού κυβισµού, όπου  
προσανατολίζονται οι γαλλικές αυτοκινητοβιοµηχανίες.
Επιπλέον η γαλλική κυβέρνηση ενισχύει το ρεύµα κατά των 
ντίζελ αυξάνοντας και την τιµή του πετρελαίου κίνησης. 
Αντίστοιχες τάσεις κατά των ντίζελ παρατηρούνται και σε άλλες 
ευρωπαϊκές πόλεις, λόγω των προειδοποιήσεων για βλάβες στην υγεία 
από την υψηλή συγκέντρωση στην ατµόσφαιρα οξειδίων του αζώτου 
και µικροσωµατιδίων, δηλαδή ρύπων για τους οποίους ευθύνονται σε 
µεγάλο βαθµό τα πετρελαιοκίνητα οχήµατα.
Πάντως, η πρώτη πόλη που πήρε µέτρα εναντίον των παλιών, 
ρυπογόνων οχηµάτων, ήταν το Βερολίνο, σχεδόν πέντε χρόνια πριν.

(στοιχεία από το drive.gr)
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ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ – ΩΡΑ 18.00
ΚΕΡΚΥΡΑ : Αίθουσα Εκδηλώσεων ARITI GRAND HOTEL
Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Κέρκυρας

ΠΕΜΠΤΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ – ΩΡΑ 18.00
∆ΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ : Αίθουσα ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΤΖΗ

Πρότυπο Πειραµατικό Γυµνάσιο Ζωσιµαίας Σχολής –Γυµνάσιο Εκπαιδευτηρίων Γένεσις

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ – ΩΡΑ 12.00
ΦΛΩΡΙΝΑ : Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Φλώρινας

Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Φλώρινας

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ – ΩΡΑ 18.00
ΚΑΣΤΟΡΙΑ : Αίθουσα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ – ΕSPEROS PALACE HOTEL

Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Άργους Ορεστικού

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ – ΩΡΑ 18.00
ΝΑΟΥΣΑ : Πολυχώρος «ΒΕΤΛΑΝΣ»

Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Νάουσας

∆ΕΥΤΕΡΑ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ – ΩΡΑ 12.00
∆ΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ : Αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Πέλλας

1ο Γυµνάσιο Γιαννιτσών

Ε∆ΕΣΣΑ : Αίθουσα Εκδηλώσεων Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας
Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Έδεσσας

ΤΡΙΤΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ – ΩΡΑ 18.00
ΣΕΡΡΕΣ : Αίθουσα ΚΕΡΚΙΝΗ – ELPIDA RESORTS HOTEL

Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Σερρών

Πληροφορίες: ECOCITY τηλ 210 6196757 - www.ecomobility.gr



ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
ΤΟΥ WWF 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗ 

∆ΙΑΣΩΣΗ 
ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ECOCITY LETTER ∆ευτέρα 2 Μαρτίου 2015

Με έγγραφό του προς τον Πρωθυπουργό αλλά και τους συναρµόδιους για το
περιβάλλον υπουργούς, το WWF Ελλάς αναδεικνύει τις ενέργειες εκείνες που αποτελούν
άµεση προτεραιότητα για το περιβαλλοντικό έργο της νέας Κυβέρνησης και µπορούν
να δώσουν ένα σαφές στίγµα βιώσιµης αναπτυξιακής πολιτικής µέσα σε µόλις 100
ηµέρες. Με την κίνησή της αυτή, η περιβαλλοντική οργάνωση ελπίζει να προσφέρει
χρήσιµο υλικό στο σηµαντικό έργο που έχει αναλάβει η νέα κυβέρνηση για την
ανάπτυξη µιας ζωντανής ελληνικής οικονοµίας και τη βιώσιµη διέξοδο από την κρίση.
Στην πρώτη ενότητα παρατίθενται προτεραιότητες διορθωτικού χαρακτήρα, ώστε να
αναστραφεί πρόσφατη κακονοµία που αν διατηρηθεί θα προκαλέσει περιβαλλοντική
και οικονοµική ζηµιά, ενώ ενδέχεται να δηµιουργήσει και νοµικά κεκτηµένα. Στη δεύτερη
ενότητα συνοψίζονται θεσµικές πρωτοβουλίες που θα συµβάλουν στη δηµιουργία
πλαισίου καλής περιβαλλοντικής διακυβέρνησης και ανάπτυξης µιας ζωντανής και
µακροπρόθεσµα βιώσιµης ελληνικής οικονοµίας. Η τρίτη ενότητα αποτελείται από
σειρά ενεργειών άµεσης προτεραιότητας για τη διασφάλιση σηµαντικών περιοχών
µεγάλης οικολογικής σηµασίας, των οποίων άλλωστε την οικονοµική σηµασία ως
εξέχοντος τουριστικού προϊόντος δύσκολα µπορεί πλέον κάποιος να αµφισβητήσει. Η
τέταρτη, και τελευταία, ενότητα εστιάζει στις επείγουσες προτεραιότητες για
αναπροσανατολισµό της ελληνικής οικονοµίας προς ένα µοντέλο καθαρής ενέργειας
και αντιµετώπισης της κλιµατικής αλλαγής.
Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το WWF Ελλάς, το περιβαλλοντικό έργο της νέας
κυβέρνησης για τις πρώτες 100 µέρες από την ανάληψη των αρµοδιοτήτων των
υπουργών µπορεί και οφείλει να εστιάσει στους εξής άξονες :
• Κατάργηση της περιβαλλοντικά καταστροφικής νοµοθεσίας, όπως αυτή

διαµορφώθηκε τα τελευταία χρόνια. Είναι µάλιστα σηµαντικό να καταργηθούν
άρθρα πρόσφατα ψηφισµένων νόµων, πριν αυτά τεθούν σε ευρεία εφαρµογή και
µας φέρουν προ εξαιρετικά δυσάρεστων τετελεσµένων. Χαρακτηριστικότερα εξ
αυτών είναι συγκεκριµένα άρθρα από τον δασοκτόνο νόµο (ΦΕΚ 269
A'/24.12.2014), ο οποίος ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων λόγω του προφανούς
πελατειακού του χαρακτήρα και της σωρείας τροπολογιών της τελευταίας στιγµής,
καθώς και άλλα που αφορούν στην αυθαίρετη δόµηση σε αιγιαλό, όρια εκποµπών
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καθώς και άλλα που αφορούν στην αυθαίρετη δόµηση σε αιγιαλό, όρια εκποµπών
ρύπων στον Ασωπό, λειτουργία φορέων διαχείρισης και ερασιτεχνική αλιεία.

• Ζωντανή οικονοµία και καλή διακυβέρνηση που θα εστιάζει ενδεικτικά στην
αναβάθµιση του Σώµατος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, ∆όµησης, Ενέργειας και
Μεταλλείων, την ορθή λειτουργία του Πράσινου Ταµείου, τον χωρικό σχεδιασµό, το
περιβαλλοντικό δίκαιο, την κοινωνική οικονοµία και την εκ βάθρων αναθεώρηση
του Επενδυτικού Νόµου προς ενίσχυση πραγµατικά βιώσιµων επενδυτικών
σχεδίων.

• Μέτρα για την άµεση προστασία των σηµαντικών περιοχών της χώρας. Ενδεικτικά,
απαιτείται η άµεση προώθηση της εφαρµογής της νοµοθεσίας για την
αποτελεσµατική λειτουργία του Εθνικού Συστήµατος Προστατευόµενων Περιοχών.
Επιπλέον, εκκρεµούν συγκεκριµένες ενέργειες για περιοχές όπως ο Κυπαρισσιακός
κόλπος, αλλά και το Πάρκο Πρεσπών για το οποίο εκκρεµεί ακόµη από το 2010 η
κύρωση από την ελληνική πλευρά της τετραµερούς Συµφωνίας για την Προστασία
και Αειφόρο Ανάπτυξη της περιοχής. Επανεξέταση προτείνεται και για υπό
ανάπτυξη επενδυτικά σχέδια, όπως το σχέδιο εξόρυξης χρυσού στη Χαλκιδική.

• Καθαρή ενέργεια µε ξεκάθαρη στόχευση προς έναν νέο εθνικό ενεργειακό
σχεδιασµό µε ορίζοντα το 2030, φιλόδοξο σχέδιο εξοικονόµησης ενέργειας,
ιδιαίτερα στον κτιριακό τοµέα, και κυρίως, επανεξέταση της οικολογικής και
οικονοµικής βιωσιµότητας της νέας λιγνιτικής µονάδας της ∆ΕΗ, Πτολεµαΐδα V και
ταυτόχρονη αναζήτηση των ρεαλιστικών και καθαρών εναλλακτικών λύσεων.

«Η νέα κυβέρνηση έχει σίγουρα να αντιµετωπίσει πληθώρα δύσκολων και κρίσιµων
προκλήσεων. Υπάρχει όµως µία πρόκληση στην οποία µπορεί να απαντήσει άµεσα και
αυτή δεν είναι άλλη από τη στροφή της χώρας προς µία ανάπτυξη µε γερά πόδια, τόσο
για τους οικονοµικούς δείκτες όσο και για τους ανθρώπους. Το περιβάλλον δεν είναι
ούτε πολυτέλεια ούτε παράπλευρο χαρτοφυλάκιο. Αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία
µπορούµε να χτίσουµε το µέλλον µας. Ένα µέλλον αισιόδοξο, χωρίς αδιέξοδα και
στείρα οικονοµικά µοντέλα, όπως το σκιαγραφούµε και µε την πρότασή µας, αρκεί
µόνο να υπάρξει και να φανεί άµεσα στην πράξη η πολιτική βούληση…», δήλωσε ο
∆ηµήτρης Καραβέλλας,





ΟΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ 
ΧΕΛΩΝΕΣ ΠΟΥ 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 

ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΟΥΝ ΝΑ 
ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ

Στην Συνοπτική έκθεση για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας Caretta

caretta, παρουσιάζονται τα κυριότερα γεγονότα που σηµάδεψαν τις
προσπάθειες προστασίας της θαλάσσιας χελώνας στην Κρήτη κατά το 2014, το
οποίο αποτελεί δεύτερο κατά σειρά έτος που η Γενική ∆/νση Περιβάλλοντος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνέχισε τη διαδικασία προκαταρτικής διερεύνησης των
θεµάτων εφαρµογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ελλιπή
προστασία της χελώνας Caretta caretta στην περιοχή (υπόθεση EU PILOT
5116/13). Ειδικότερα, στην έκθεση αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα του
προγράµµατος του Συλλόγου ΑΡΧΕΛΩΝ για την παρακολούθηση της
αναπαραγωγικής δραστηριότητας της θαλάσσιας χελώνας και την ενηµέρωση
του κοινού και γίνεται µια καταγραφή των προβληµάτων και κυρίως των µεγάλων
έργων και παρεµβάσεων που υποβάθµισαν ή απειλούν µε υποβάθµιση τις
παραλίες ωοτοκίας.
Ο πληθυσµός θαλάσσιων χελωνών που αναπαράγεται στην Κρήτη εξακολουθεί

να κινδυνεύει µε εξαφάνιση, αφού οι δύο από τις τρεις παραλίες ωοτοκίας,
Ρέθυµνο και Χανιά, παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια έντονη πτωτική τάση.
Παρόλα αυτά, οι ισχυρές τουριστικές πιέσεις µε τα συνακόλουθά τους και ο
συνεχιζόµενος προγραµµατισµός έργων στην παράκτια ζώνη µε ανεπαρκή ή
πληµµελή σχεδιασµό, κυρίως χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η συνεχιζόµενη
ραγδαία µείωση του αναπαραγωγικού πληθυσµού, εξακολούθησαν να
καταγράφονται και µάλιστα να αυξάνονται και κατά την περίοδο αναπαραγωγής
του 2014. Και παρά την προκαταρκτική διερεύνηση, που συνεχίστηκε και το έτος
αυτό, από τη Γενική ∆/νση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και παρά
την µεγαλύτερη πρόθεση για συνεργασία, που παρατηρήθηκε από τις ∆ηµοτικές
Αρχές και Υπηρεσίες στο θέµα της προστασίας της θαλάσσιας χελώνας στην
Κρήτη, αυτή δεν τελεσφόρησε σε ουσιαστικές ενέργειες ή σηµαντικές δράσεις επί
του πρακτέου, γεγονός που δεν δηµιουργεί ευοίωνες προοπτικές.
Τα παρουσιαζόµενα στοιχεία συνέλεξαν οι υπεύθυνοι και οι εκπαιδευµένοι
εθελοντές του προγράµµατος τους οποίους και ευχαριστούµε.
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Την ευκαιρία να ζήσει ξανά ως ελεύθερη αρκούδα στη φύση έχει η Ζωή. Η ορφανή αρκούδα, έπειτα από φροντίδα 10
µηνών από τους ειδικούς του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, επέστρεψε στο φυσικό της περιβάλλον. Η µικρή Ζωή έχασε τη µητέρα της
σε ηλικία µόλις τριών µηνών. Σώθηκε, όµως, χάρη στην ευαισθησία των υπαλλήλων της ∆ασικής Υπηρεσίας
Καστοριάς που την εντόπισαν και ειδοποίησαν άµεσα τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν η µητέρα
της Ζωής δεν βρέθηκε και έτσι η Ζωή µεταφέρθηκε άµεσα στις εγκαταστάσεις του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ. Εκεί, τη φροντίδα της
ανέλαβε το ειδικευµένο προσωπικό του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ προσπαθώντας να της διδάξουν τα µυστικά της φύσης που δεν
πρόλαβε να µάθει από τη µητέρα της. Πριν από λίγες ηµέρες η επιστηµονική οµάδα του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, µε την
πολύτιµη συνδροµή των καθηγητών της Κτηνιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, Νατάσας Κοµνηνού και Γιώργου Καζάκου,
ολοκλήρωσε µε επιτυχία την επανένταξη της Ζωής στη φύση. Η επιχείρηση διήρκεσε αρκετές ώρες και
πραγµατοποιήθηκε υπό δύσκολες συνθήκες εξαιτίας της έντονης χιονοκάλυψης στη δασική περιοχή στην οποία
µεταφέρθηκε. Η µικρή αρκούδα ναρκώθηκε και µεταφέρθηκε µε απόλυτη ασφάλεια σε φωλιά που διαµορφώθηκε
από τους ερευνητές του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ στα πρότυπα αυτών που φτιάχνουν οι αρκούδες στη φύση. Η Ζωή
τοποθετήθηκε σε σηµείο που βρίσκεται σε φυσικό βιότοπο αρκούδας για να περάσει την περίοδο του χειµέριου
ύπνου. Όταν ξυπνήσει, περίπου στα µέσα Μαρτίου, θα είναι µία ελεύθερη αρκούδα!
Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ δεν θα αφήσει τη Ζωή εντελώς µόνη, αλλά θα παρακολουθεί τις κινήσεις της µέσω δορυφόρου. Ένα
ειδικό κολάρο-ποµπός που έχει τοποθετηθεί πάνω της θα µεταδίδει το στίγµα της κι έτσι η επιστηµονική οµάδα του
ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ θα µπορεί να την παρακολουθεί ολόκληρο το 24ωρο. Έτσι θα γνωρίζει που βρίσκεται και αν τα έχει
καταφέρει. Αυτό σηµαίνει ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, ο φύλακας της αρκούδας! Ο επικεφαλής της επιχείρησης ∆ρ. Βιολογίας,
Αλέξανδρος Καραµανλίδης δήλωσε: «Μετά τους µικρούς «Νικήτα» και «Μικρό Τζων» είναι η πρώτη φορά που η
επιστηµονική οµάδα του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ περιθάλπει και απελευθερώνει µια µικρή, θηλυκή αρκούδα. Κατά την περίοδο
της περίθαλψης η µικρή «Ζωή» αποδείχτηκε πολύ τσαχπίνα! Ελπίζουµε ότι θα δείξει την ίδια τσαχπινιά και όταν είναι
ελεύθερη στο φυσικό της περιβάλλον». Όταν βρέθηκε η Ζωή ζύγιζε τέσσερα περίπου κιλά, ήταν αδύναµη και
φοβισµένη. Σήµερα, 10 µήνες µετά, είναι µία θαρραλέα νεαρή αρκούδα µε βάρος 42 κιλά, που έχει µάθει να ψάχνει
µόνη της για τροφή, να αποφεύγει τον άνθρωπο και εκδηλώνει τη φυσιολογική συµπεριφορά ενός άγριου ζώου.
Χάρη στη φροντίδα των ειδικών του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ είναι έτοιµη να ζήσει µόνη της στο φυσικό περιβάλλον!
Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ κατέβαλλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να έχει η µικρή Ζωή µια δεύτερη ευκαιρία στη φύση. Γιατί η
άγρια Ζωή, είναι κοµµάτι της ζωής µας. (Για περισσότερες πληροφορίες: Πάνος Στεφάνου: 6946001618)
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Οι Μογγόλοι ήταν φοβεροί πολεµιστές που έχτισαν µία
από τις µεγαλύτερες αυτοκρατορίες του κόσµου, αλλά
φαίνεται ότι ήταν επίσης και από τους µεγαλύτερους
ρυπογόνους παράγοντες του πλανήτη. Μια νέα µελέτη
στα µεταλλεία αργύρου του Κουµπλάι Χαν, εγγονού
του Τζένγκις Χαν, δείχνει ότι παρήγαγαν τετραπλάσια
ρύπανση από τις σύγχρονες βιοµηχανικές µεθόδους
εξόρυξης. Μάλιστα τα ορυχεία του Κουµπλάι Χάν,
θεωρούνται ένα από τα λίγα παραδείγµατα όπου η
ρύπανση της προ-βιοµηχανικής περιόδου υπερέβη τα
σύγχρονα επίπεδα.
Γεωλόγοι από το Πανεπιστήµιο του Πίτσµπουργκ και
της Κινεζικής Ακαδηµίας Επιστηµών βρήκαν ρύπανση
από βαρέα µέταλλα, όπως ο µόλυβδος, ο
ψευδάργυρος και το κάδµιο µεταξύ 1.271 µΧ και 1.368
µΧ στην περιοχή Γιουνάν της νοτιοδυτικής Κίνας. H
ρύπανση προκλήθηκε από τις µεγάλες ποσότητες
αργύρου που το χρησιµοποιούσαν για να φτιάξουν
νοµίσµατα, κοσµήµατα και έργα τέχνης.
Γράφοντας στο περιοδικό Περιβαλλοντικής Επιστήµης

Μάρτιος και ένα εκπληκτικό φαινόµενο λαµβάνει χώρα,
αυτό της ανοιξιάτικης µετανάστευσης των πουλιών. Η
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία λοιπόν αφιερώνει τον
3ο κύκλο του εργαστηρίου περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης «Παίζω και Πετώ» στο µαγευτικό ταξίδι της
µετανάστευσης των πουλιών, ένα ταξίδι που συµβαίνει
κάθε χρόνο εδώ και εκατοµµύρια χρόνια και που
συναρπάζει τον άνθρωπο από την αρχαιότητα µέχρι
σήµερα.
Το εργαστήρι απευθύνεται σε παιδιά από 6 έως 12 ετών
που θέλουν να µυηθούν στον υπέροχο κόσµο των
πουλιών και υλοποιείται στον χώρο «Παλιό Οινοποιείο»,
στο Πάρκο «Α.Τρίτσης».
Το πρόγραµµα περιλαµβάνει :
1/3 (11:30-12:45) Το ρολόι και η πυξίδα της
15/03 (11:30-12:45) Οι φτερωτοί ταξιδιώτες
22/03 (11:00-14:00) Χελιδονίσµατα
29/03 (11:30-12:45) Το δαχτυλίδι των πουλιών
Ένας είναι ο τρόπος για να µάθουµε τη διαδροµή που
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Γράφοντας στο περιοδικό Περιβαλλοντικής Επιστήµης
και Τεχνολογίας, η Οµπρεϊ Χίλµαν, επικεφαλής της
έρευνας, είπε ότι ο αντίκτυπος αυτής της ρύπανσης
είναι ακόµα και σήµερα αισθητός στην χλωρίδα και
πανίδα της περιοχής, που εξήγαγαν πυρήνες ιζηµάτων
από τη λίµνη Ερχάι στο Γιουνάν. Η λάσπη µέσα σε
αυτά τα ιζήµατα περιλαµβάνει υπολείµµατα ηλικίας
4.500 χρόνων στο βυθό της λίµνης.
Οι Μογγόλοι πιστεύεται ότι κατασκεύασαν το πρώτο
ορυχείο αργύρου στο Yuann το 1.290 µΧ και οι φόροι
από την παραγωγή αργύρου αντιπροσώπευαν το 47%
του εθνικού εισοδήµατος.

Ένας είναι ο τρόπος για να µάθουµε τη διαδροµή που
ακολουθεί κάθε µεταναστευτικό είδος πουλιού: να
διαβάσουµε το δαχτυλίδι του. Έτσι µπορούµε να το
ακολουθήσουµε βήµα προς βήµα πάνω σε έναν
παγκόσµιο χάρτη.
Για τη συµµετοχή στα εργαστήρια είναι απαραίτητη η
δήλωση συµµετοχής, ενώ για περισσότερες
πληροφορίες επικοινωνήστε στο 210-2316977 από
∆ευτέρα έως Παρασκευή (09:00-14:00).
Επίσης στη διεύθυνση park@ornithologiki.gr

Το ECOCITY LETTER είναι µια εβδοµαδιαία ηλεκτρονική έκδοση του Εθελοντικού Οργανισµού για το Αστικό
Περιβάλλον ECOCITY, µε πληροφορίες και ειδήσεις για περιβαλλοντικά θέµατα. Στέλνεται σε µορφή pdf και για να το
διαβάσετε, θα πρέπει να έχετε εγκατεστηµένη κάποια έκδοση του Adobe Acrobat Reader. Στη περίπτωση που δεν
την έχετε είναι διαθέσιµη στην διεύθυνση : http://www.adobe.com
H αποστολή του ECOCITY LETTER γίνεται σε µέλη και φίλους του ECOCITY, καθώς και σε συνεργαζόµενους
εκπροσώπους φορέων και οργανισµών. Για περισσότερες πληροφορίες και για στοιχεία µπορείτε να
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