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Με μεγάλη ικανοποίηση διαπιστώσαμε ότι στο πλαίσιο της επόμενης
Διάσκεψης των Κρατών Μερών της Σύμβασης Ραμσάρ (Ρουμανία, Ιούνιος
2012), η Ελλάδα κατέθεσε σημαντικό σχέδιο ψηφίσματος για την προστασία
των νησιωτικών υγροτόπων της Μεσογείου.
Η πρωτοβουλία αυτή του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής αποκτά ιδιαίτερη σημασία και αποτελεί πρωτοποριακή
κίνηση, δεδομένης της επεξεργασίας από το ΥΠΕΚΑ του προεδρικού
διατάγματος για την προστασία των μικρών νησιωτικών υγροτόπων, όπως
αυτό προβλέπεται από τον ν. 3937/2011. Με την υπογραφή αυτού του
προεδρικού διατάγματος, του οποίου η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση
ολοκληρώθηκε τον περασμένο Μάιο, η Ελλάδα θα «ανοίξει δρόμο» για την
ουσιαστική προστασία αυτών των ιδιαίτερα ευπαθών, αλλά εξαιρετικής
οικολογικής και οικονομικής αξίας οικοσυστημάτων.
Οι υγρότοποι χρήζουν επείγουσας και ολοκληρωμένης προστασίας όχι μόνο
για την αναμφισβήτητη αξία τους ως τοπίων και ως θυλάκων βιοποικιλότητας
του νησιωτικού χώρου. Αποτελούν ενδείκτες της επάρκειας και της διαχείρισης
του νερού στα νησιά ενώ μια επιπλέον κρίσιμη για την εποχή μας αξία τους
αφορά τη συμβολή τους στην προσαρμογή και αντιμετώπιση των επιπτώσεων
της κλιματικής αλλαγής. Ειδικά για τις νησιωτικές περιοχές και τις παράκτιες
ζώνες, οι οποίες ορθά θεωρούνται ως οι πλέον ευάλωτες στα απρόβλεπτα
ακραία καιρικά φαινόμενα που ήδη εκδηλώνονται και αποδίδονται στην
κλιματική αλλαγή, η ασφάλεια είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την προστασία
των υγροτόπων αυτών, αλλά και ευρύτερα του φυσικού χώρου. Και επειδή «το
προλαμβάνειν κάλλιον (και οικονομικότερον…) εστί του θεραπεύειν», κάθε
πρωτοβουλία προστασίας ευπαθών και σημαντικών οικοσυστημάτων κινείται
προς τη σωστή κατεύθυνση.
Η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς έχει από το 2004 ξεκινήσει ένα
μεγάλο πρόγραμμα για την απογραφή της κατάστασης των νησιωτικών
υγροτόπων της Ελλάδας. Μέχρι σήμερα, η επιστημονική ομάδα πεδίου και το
Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης της οργάνωσής μας έχουν ολοκληρώσει
την απογραφή 817 υγροτόπων έκτασης μεγαλύτερης από ένα στρέμμα, σε 75
νησιά. Σημαντικό είναι να τονίσουμε πως μέχρι την έναρξη αυτής της
σημαντικής έρευνας του WWF Ελλάς, η εκτίμηση για τον αριθμό των
νησιωτικών υγροτόπων στην Ελλάδα σύμφωνα με την εθνική απογραφή του
1994, ήταν 133 υγρότοποι σε 26 νησιά.

Στην παρούσα φάση, το WWF Ελλάς ολοκλήρωσε την πρώτη φάση της
καταγραφής των νησιωτικών υγροτόπων της Μεσογείου, κατά την οποία
ελέγχθηκαν τηλεπισκοπικά 4.319 νησιά και εντοπίστηκαν 14.340 υγρότοποι
μεγαλύτεροι από ένα στρέμμα σε 142 νησιά! Είτε φυσικοί, είτε τεχνητοί, οι
νησιωτικοί υγρότοποι αποτελούν εξαιρετικής σημασίας μικρά οικοσυστήματα,
των οποίων η προστασία και ορθολογική διαχείριση απαιτεί ελάχιστο
οικονομικό κόστος, αλλά προσφέρει μέγιστο όφελος, οικονομικό και
κοινωνικό.
Από τα στοιχεία αυτά, εύκολα γίνεται κατανοητή η μεγάλη σημασία του
ψηφίσματος που κατέθεσε η χώρα μας στη Γραμματεία της Σύμβασης Ραμσάρ.
Θέλουμε να θεωρούμε δεδομένο, αξιότιμε κ. Υπουργέ, ότι το ψήφισμα αυτό
αντανακλά την πολιτική του υπουργείου σας για προστασία των μικρής
έκτασης νησιωτικών υγροτόπων, πολιτική την οποία προφανώς επικροτούμε.
Θεωρούμε επίσης δεδομένη την εκπροσώπηση της χώρας στη διάσκεψη και σε
όλες τις προπαρασκευαστικές συναντήσεις για την υποστήριξη αυτής της πολύ
σημαντικής πρωτοβουλίας του υπουργείου σας.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συνεργασία, με στόχο την
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής και την περιβαλλοντικά βιώσιμη ανάπτυξη.
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