
Το “Περισκόπιο των Ναυτίλων” είναι ένα µηνιαίο ηλεκτρονικό δελτίο της HELMEPA που 

έχει ως στόχο να φέρει τους νέους ανθρώπους στην Ελλάδα πιο κοντά σε θέµατα που 
αφορούν τη θαλάσσια έρευνα, τη χρήση νέων τεχνολογιών για την προστασία του 

περιβάλλοντος και τις επιστήµες και τα επαγγέλµατα που συνδέονται µε το θαλάσσιο 
περιβάλλον.  
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Παγκόσµιο SOS για τη ζωή σε στεριά και θάλασσα 

Βιοποικιλότητα είναι η ίδια η ζωή, που την 

πληθώρα και την πολυμορφία της όλοι μας έχουμε 

την υποχρέωση να διαφυλάξουμε και να 

κληροδοτήσουμε στις επόμενες γενιές. Όσο 

μεγαλύτερη είναι η ποικιλία των οργανισμών στον 

πλανήτη, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες 

να προστατεύσουμε την ίδια τη ζωή. 

 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 

Βιοποικιλότητας, που γιορτάστηκε στις 22 Μαΐου, 

σε αυτό το τεύχος θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στην 

πρόσφατη έκδοση για την βιοποικιλότητα με τίτλο 

“Global assessment of biodiversity and ecosystem 

services” – «Παγκόσμια αξιολόγηση των όσων 

προσφέρουν η βιοποικιλότητα και τα 

οικοσυστήματα».   Η Έκθεση των 1.500 σελίδων της 

Διακυβερνητικής Επιστημονικής και Πολιτικής 

Πλατφόρμας για τη Βιοποικιλότητα και τα 

Οικοσυστήματα (IPBES), για την οποία εργάστηκαν 

επί τρία χρόνια περισσότεροι από 450 επιστήμονες 

και διεθνείς εμπειρογνώμονες από 59 χώρες και η 

οποία βασίζεται σε χιλιάδες άλλες επιστημονικές 

μελέτες, αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη μέχρι 

σήμερα ανάλυση για τη συρρίκνωση της 

βιοποικιλότητας και τους κινδύνους που αυτή 

αντιπροσωπεύει για την επιβίωση της 

ανθρωπότητας. 

 

Η Έκθεση διαβεβαιώνει ότι το μέλλον του 

ανθρώπινου είδους, που εξαρτάται από τη φύση για 

να αναπνεύσει, να πιεί, να φάει, να ζεσταθεί, να 

θεραπευθεί, διαγράφεται σκοτεινό. «Τα στοιχεία 

είναι ξεκάθαρα: η φύση αντιμετωπίζει σοβαρά 

προβλήματα και συνεπώς και εμείς οι άνθρωποι θα 

αντιμετωπίσουμε σοβαρά προβλήματα», δήλωσε η 

Sandra Díaz, μία από τους συμπροέδρους της 

Παγκόσμιας Έκθεσης Αξιολόγησης για τη 

Βιοποικιλότητα. 

 

Το πιο «τρανταχτό» αποτέλεσμα της Έκθεσης είναι 

ότι περίπου ένα εκατομμύριο είδη ζώων και φυτών 

από τα 8 εκατομμύρια που υπάρχουν στην Γη 

απειλούνται σήμερα με εξαφάνιση. Για πολλά από 

αυτά, αυτό θα γίνει τις επόμενες δεκαετίες. Μία 

διαπίστωση που έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που 

πλήθος επιστημόνων περιγράφει εδώ και χρόνια ως 

την πρώτη μαζική εξαφάνιση των ειδών για την 

οποία υπεύθυνος θα είναι ο άνθρωπος. 

 

Η νέα Έκθεση παρουσιάζει μια «δυσοίωνη εικόνα» 

για την υγεία των οικοσυστημάτων, σύμφωνα με 

τον Robert Watson, πρόεδρο της IPBES. 

«Καταστρέφουμε τα ίδια τα θεμέλια των 

οικονομιών μας, τα μέσα επιβίωσης, την διατροφική 

ασφάλεια, την υγεία και την ποιότητα της ζωής σε 
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https://www.ipbes.net/global-assessment-biodiversity-ecosystem-services
https://www.ipbes.net/
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(Συνεχίζεται �) 

ολόκληρο τον κόσμο. Προσωπικά η μεγαλύτερη 

ανησυχία μου είναι η κατάσταση των ωκεανών. 

Πλαστικά, νεκρές ζώνες, υπεραλίευση, οξίνιση… 

Υπάρχει πραγματικά μεγάλος κίνδυνος», αναφέρει 

χαρακτηριστικά. 

Ο χρυσός φρύνος (Golden Toad) εμφανίστηκε για 

τελευταία φορά στις 15 Μαΐου 1989 

Λόγω του αυξανόμενου παράνομου εμπορίου της 

Chelodina longicollis (snake-necked turtle) στο νησί Roti 

της Ινδονησίας, το είδος, που είναι ενδημικό στην 

ανατολική Ινδονησία, βρίσκεται κοντά στην εξαφάνιση. 

 

Η Έκθεση καταρτίζει επίσης, για πρώτη φορά σε 

αυτή την κλίμακα, τη γνώση για τα ενδογενή είδη 

και τις τοπικές κοινότητες. Ένα είδος 

χαρακτηρίζεται ως ενδογενές ή γηγενές (native 

species) σε ένα οικοσύστημα, εάν η παρουσία του 

στην περιοχή είναι αποκλειστικό αποτέλεσμα 

φυσικών φαινομένων, χωρίς να έχει μεταφερθεί 

μέσω ανθρώπινης δραστηριότητας. Η Έκθεση 

αναφέρει ότι η μέση αφθονία των γηγενών ειδών 

στα περισσότερα μεγάλα χερσαία οικοσυστήματα 

έχει μειωθεί τουλάχιστον κατά 20%, κυρίως από το 

1900. Περισσότερο από το 40% των αμφιβίων 

ειδών, σχεδόν το 33% των κοραλλιών και 

περισσότερο από 1/3 όλων των θαλάσσιων 

θηλαστικών απειλούνται . Η εικόνα είναι λιγότερο 

ξεκάθαρη για τα είδη των εντόμων, αλλά τα 

διαθέσιμα στοιχεία εκτιμούν ότι το 10% 

απειλείται. Τουλάχιστον 680 είδη σπονδυλωτών 

είχαν εξαφανιστεί από τον 16ο αιώνα και 

περισσότερο από το 9% όλων των κατοικίδιων 

ειδών των θηλαστικών που χρησιμοποιούνται για 

τη διατροφή και τη γεωργία είχαν εξαφανιστεί 

μέχρι το 2016. 

 

Η Έκθεση καταγράφει τους πέντε άμεσους 

παράγοντες που ευθύνονται για την απώλεια της 

βιοποικιλότητας και έχουν τις μεγαλύτερες 

παγκόσμιες επιπτώσεις μέχρι σήμερα, ως εξής: 

 

(1) αλλαγές στη χρήση γης και θάλασσας 

(2) άμεση εκμετάλλευση οργανισμών 

(3) κλιματική αλλαγή 

(4) ρύπανση και  

(5) ξενικά είδη. 

 

Η Έκθεση επισημαίνει επίσης ότι από το 1980 οι 

εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έχουν 

διπλασιαστεί, αυξάνοντας τις μέσες παγκόσμιες 

θερμοκρασίες τουλάχιστον κατά 0,7 βαθμούς 

Κελσίου, ενώ οι επιπτώσεις αναμένεται να 

αυξηθούν στις προσεχείς δεκαετίες και σε 

ορισμένες περιπτώσεις να ξεπεράσουν τον 

αντίκτυπο της αλλαγής της χρήσης γης και της 

θάλασσας ή των άλλων παραγόντων. 
 

Στην Αργεντινή και  

τη Βολιβία, το δάσος 

Gran Chaco (Α)  

έχει αποψιλωθεί 

με ρυθμό που 

θεωρείται από  

τους υψηλότερους στον 

κόσμο (Β),  

για να δώσει τη θέση 

του στην καλλιέργεια 

σόγιας (C) 

 

 

Τα κύρια ευρήματα της Έκθεσης περιλαμβάνουν 

τα παρακάτω: 

 

• Τα 3/4 του χερσαίου περιβάλλοντος και 

π ε ρίπ ου το 66% το υ θ α λάσ σιο υ 

περιβάλλοντος έχουν αλλοιωθεί σημαντικά 

από τις ανθρώπινες ενέργειες. Κατά μέσο όρο, 

οι τάσεις αυτές ήταν λιγότερο σοβαρές ή 

αποφεύχθηκαν σε περιοχές που διαχειρίζονται 

οι αυτόχθονες πληθυσμοί και οι τοπικές 

κοινότητες. 

• Περισσότερο από το 1/3 της επιφάνειας του 

πλανήτη και σχεδόν το 75% των πόρων γλυκού 

νερού είναι πλέον αφιερωμένο στην 

καλλιέργεια ή την κτηνοτροφία. 
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• Η αξία της παραγωγής γεωργικών καλλιεργειών 

αυξήθηκε κατά περίπου 300% από το 1970, η 

συγκομιδή ακατέργαστης ξυλείας αυξήθηκε 

κατά 45% και περίπου 60 δισεκατομμύρια τόνοι 

ανανεώσιμων και μη ανανεώσιμων πόρων 

εξάγονται τώρα παγκοσμίως κάθε χρόνο - 

σχεδόν διπλασιάστηκαν από το 1980. 

• Η υποβάθμιση του εδάφους έχει μειώσει την 

παραγωγικότητα του 23% της παγκόσμιας 

επιφάνειας της Γης, ενώ 100-300 εκατομμύρια 

άνθρωποι διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο 

πλημμυρών και τυφώνων λόγω απώλειας 

παράκτιων οικοτόπων. 

Υπερβολική διάβρωση του εδάφους σε πεδιάδα των ΗΠΑ. 

Τα φορτία των ιζημάτων στα ποτάμια μπορεί να 

καταστρέφουν τις περιοχές αναπαραγωγής των ψαριών, 

την ποιότητα του πόσιμου νερού κ.α. 

 

• Οι αστικές περιοχές έχουν υπερδιπλασιαστεί 

από το 1992. 

• Η ρύπανση με πλαστικά έχει παρουσιάσει 

δεκαπλάσια αύξηση από το 1980, ενώ 300-400 

εκατομμύρια τόνοι βαρέων μετάλλων, τοξικών 

και άλλων αποβλήτων από βιομηχανικές 

εγκαταστάσεις πετιούνται ετησίως σε θάλασσες, 

λίμνες και ποτάμια. Τα λιπάσματα που 

εισέρχονται στα παράκτια οικοσυστήματα έχουν 

δημιουργήσει πάνω από 400 «νεκρές ζώνες» 

στους ωκεανούς, έκτασης πάνω από 245.000 

km
2
, δηλαδή μια συνολική έκταση μεγαλύτερη 

από αυτή της Μεγάλης Βρετανίας. 

 

Άλλες αξιόλογες παρατηρήσεις που προκύπτουν 

από την Έκθεση: 

 

Είδη, πληθυσμοί και ποικιλίες φυτών και ζώων 

 

• Δεκάδες έως εκατοντάδες φορές: ο βαθμός 

στον οποίο ο σημερινός ρυθμός εξαφάνισης των 

ειδών παγκοσμίως είναι υψηλότερος σε 

σύγκριση με τον μέσο όρο τα τελευταία 10 

εκατομμύρια χρόνια - και το ποσοστό αυτό 

επιταχύνεται - 

• 70% αύξηση από το 1970 σε αριθμούς ξενικών 

ειδών σε 21 χώρες με καταγεγραμμένα 

στοιχεία. 

• 47% των χερσαίων θηλαστικών και 23% των 

απειλούμενων πτηνών των οποίων οι 

κατανομές έχουν ήδη επηρεαστεί αρνητικά από 

την κλιματική αλλαγή. 

• Στο 29% ανέρχεται η μέση μείωση του κινδύνου 

εξαφάνισης θηλαστικών και πτηνών σε 109 

χώρες χάρη στις πρωτοβουλίες διατήρησης της 

βιοποικιλότητας από το 1996 έως το 2008. Ο 

κίνδυνος εξαφάνισης των πτηνών, των 

θηλαστικών και των αμφιβίων θα ήταν 

τουλάχιστον 20% μεγαλύτερος χωρίς τη λήψη 

μέτρων διατήρησης κατά την τελευταία 

δεκαετία. 

 

Τρόφιμα και Γεωργία 

 

• Περισσότερο από το 75% των καλλιεργειών 

τροφίμων παγκοσμίως  βασίζονται στην 

επικονίαση, δηλαδή τη διαδικασία μέσω της 

οποίας πραγματοποιείται η γονιμοποίηση στα 

φυτά με τη γύρη που μεταφέρουν τα έντομα. Η 

ετήσια αξία της παγκόσμιας παραγωγής 

καλλιεργειών που τίθεται σε κίνδυνο εξαιτίας 

της απώλειας επικονιαστή υπολογίζεται στα 235 

έως 577 δισ. δολάρια. 

«Η αποψίλωση των δασών σκοτώνει τη βιοποικιλότητα» 

Εικόνα από διαδήλωση στο Παρίσι στις 6 Μαΐου 

 

• Περίπου το 11% του παγκόσμιου πληθυσμού 

υποσιτίζεται. 

• Σε 1 δις στρέμματα έχουν επεκταθεί οι 

γεωργικές εκτάσεις στις τροπικές περιοχές από 

το 1980 έως το 2000, κυρίως βοοειδή που 

εκτρέφονται στη Λατινική Αμερική και φυτείες 

στη Νοτιοανατολική Ασία - οι μισές από αυτές 

τις εκτάσεις έχουν αναπτυχθεί στη θέση 

ανέγγιχτων δασών - 

• Το 25% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

προκαλούνται από την εκκαθάριση των 

πράσινων εκτάσεων και την καλλιέργεια, με τα 

τρόφιμα ζωικής προέλευσης να έχουν την 

σημαντικότερη συνεισφορά (75%). 
(Συνεχίζεται �) 
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Δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που υπερεκμεταλλεύονται 

τους φυσικούς πόρους. Π.χ, υπερβόσκηση μπορεί να 

προκληθεί από τη φυσική πανίδα. Ωστόσο, η προηγού-

μενη ανθρώπινη υπερεκμετάλλευση, που οδηγεί στην 

εξάλειψη κάποιων θηρευτών, μπορεί να βρίσκεται πίσω 

από αυτήν την κατάσταση. 
 

Ωκεανοί και αλιεία 
 

• 33% τα ιχθυοαποθεμάτων το 2015 ψαρεύτηκαν 

σε μη βιώσιμα επίπεδα, το 60% αλιεύθηκε με 

βιώσιμο τρόπο και μόνο το 7% δεν έχει αλιευθεί. 

• Σε περισσότερο από 55% της έκτασης των 

ωκεανών πραγματοποιείται βιομηχανική αλιεία. 

• 3-10% είναι η προβλεπόμενη μείωση της 

καθαρής πρωτογενούς παραγωγής των ωκεανών 

μόνο λόγω των κλιματικών αλλαγών μέχρι τα 

τέλη του αιώνα 

• Από 3% μέχρι 25% είναι η προβλεπόμενη μείωση 

της βιομάζας των ψαριών έως τα τέλη του αιώνα 

• Μέχρι και 33% εκτιμήθηκε το 2011 το μερίδιο 

της παράνομης και λαθραίας αλιείας που 

αναφέρθηκε παγκοσμίως 

• Περισσότερο από 10% μείωση ανά δεκαετία 

στην έκταση των θαλάσσιων λιβαδιών από το 

1970 έως το 2000 

• Περίπου το 50% των κοραλλιογενών υφάλων 

έχουν χαθεί από το 1870 

Οι κοραλλιογενείς ύφαλοι φιλοξενούν το ¼ του συνόλου 

των θαλάσσιων ειδών, όμως απειλούνται λόγω της 

υπεραλίευσης ή της χρήσης παράνομων μεθόδων 

αλίευσης, της αύξησης της θερμοκρασίας της θάλασσας 

και της οξίνισης των ωκεανών 
 

Εξορύξεις και Ενέργεια 
 

• Λιγότερο από το 1% της συνολικής έκτασης του 

πλανήτη χρησιμοποιείται για εξορύξεις, παρόλα 

αυτά, η βιομηχανία έχει σημαντικές αρνητικές 

επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, τις εκπομπές 

αερίων του θερμοκηπίου, την ποιότητα των 

υδάτων και την ανθρώπινη υγεία. 

• Σε 17.000 υπολογίζονται οι χερσαίες τοποθεσίες 

εξόρυξης μεγάλης κλίμακας σε 171 χώρες και σε 

6.500 οι εγκαταστάσεις εξόρυξης πετρελαίου και 

φυσικού αερίου σε θαλάσσιες εκτάσεις σε 53 

χώρες. 

 

Κλιματική αλλαγή 

 

• 1 βαθμός Κελσίου είναι η μέση παγκόσμια 

διαφορά θερμοκρασίας το 2017 σε σύγκριση με 

τα προβιομηχανικά επίπεδα. 

• 16-21 εκατοστά είναι η αύξηση της παγκόσμιας 

μέσης στάθμης της θάλασσας από το 1900 - 

περίπου 3 χιλιοστά είναι η ετήσια μέση ετήσια 

άνοδος της στάθμης της θάλασσας τις 

τελευταίες δύο δεκαετίες 

• 100% αύξηση από το 1980 στις εκπομπές αερίων 

θερμοκηπίου, αυξάνοντας τη μέση παγκόσμια 

θερμοκρασία κατά τουλάχιστον 0,7 βαθμούς 

Κελσίου. 

• Ακόμη και με μία αύξηση της θερμοκρασίας της 

τάξης των 2 βαθμών Κελσίου, που είναι ο στόχος 

της Συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική 

αλλαγή, η πλειοψηφία των χερσαίων ειδών 

προβλέπεται να συρρικνωθεί σημαντικά. 

 

Η φύση είναι καταδικασμένη να συνεχίσει την 

καταστροφική πορεία της αν δεν αλλάξουν τα 

μοντέλα παραγωγής και κατανάλωσης που μας 

οδήγησαν εδώ, προειδοποιούν οι επιστήμονες. Ο 

κόσμος πρέπει να αναγνωρίσει ότι η απώλεια 

βιοποικιλότητας και η κλιματική αλλαγή που 

προκαλείται από τον άνθρωπο δεν είναι μόνο 

περιβαλλοντικό ζήτημα, αλλά αφορά και την 

ανάπτυξη, την οικονομία, την δικαιοσύνη, την 

κοινωνία αλλά και ηθικά ζητήματα. 

 

Ωστόσο, υπάρχουν και καλά νέα! Πολλές πολιτικές 

και τεχνολογίες μπορούν σήμερα να περιορίσουν 

την άνοδο της παγκόσμιας θερμοκρασίας και να 

αντιμετωπίσουν τη διατήρηση και την αειφόρο 

χρήση της βιοποικιλότητας. Αυτή είναι η τελευταία 

μας ευκαιρία να περιορίσουμε την κλιματική 

αλλαγή που προκαλείται από τον άνθρωπο και να 

διατηρήσουμε τη μέγιστη δυνατή βιοποικιλότητα. Ο 

τρόπος με τον οποίο παράγουμε και 

χρησιμοποιούμε ενέργεια, εκμεταλλευόμαστε τα 

εδάφη μας, προστατεύουμε τα παράκτια 

οικοσυστήματα και αντιμετωπίζουμε τα δάση μας 

θα βελτιώσει ή θα καταστρέψει το μέλλον μας, 

αλλά μπορεί επίσης να μας βοηθήσει να έχουμε μια 

καλύτερη ποιότητα ζωής. 

 
(Συνεχίζεται �) 
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 Τα links του µήνα: 

 

� Ενα νέο «νησί» στη Μεσόγειο από σκουπίδια και πλαστικά. Σε αντίθεση με την αντίστοιχη Garbage patch στον 

Ειρηνικό, που συγκεντρώνει 80.000 τόνους τέτοιων υλικών σε μία έκταση ίση με τρεις φορές τη Γαλλία, η «νήσος» 

της Μεσογείου δεν είναι σταθερή. Κάποιος μπορεί να τη δει μόνον ευκαιριακά και για λίγο, αποτελώντας ένα 

άστατο χρονικό φαινόμενο, που επανεμφανίζεται κυκλικά: 

 https://gr.euronews.com/2019/06/08/ena-neo-nisi-apo-skoupidia-aporrimmata-sximatizetai-stin-mesogeio-thalassa 

 

� Το καλοκαίρι έφτασε και όταν θα πάτε στην παραλία, να έχετε στο νου το πάντα διαχρονικό μήνυμα του Γλάρου της 

HELMEPA «ΟΧΙ πλαστικά – ΟΧΙ σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές». Δείτε το νέο μας σποτ: 

 https://www.youtube.com/watch?v=gpajVe1ssNg 

 

� Περγάμου 5,  171 21  Ν. Σμύρνη - Αθήνα 

℡ 210 93.43.088, 210 93.41.233 

� 210 93.53.847 

� helmepa@helmepa.gr  -  www.helmepa.gr 

 

Ιδιοκτήτης: HELMEPA 

Εκδότης: Δημήτρης Κ. Μητσάτσος 

Διεύθυνση Σύνταξης: Κριστιάνα Πρεκεζέ 

Κείμενα Τεύχους: Τομέας Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 

Σχεδιασμός: Κωνσταντίνος Ανδρεάδης 

Στείλτε µας τα σχόλιά σας για 

την προσπάθεια αυτή καθώς και 

προτάσεις για θέµατα τα οποία 

θα θέλατε να συµπεριλάβουµε! 

«Έχουμε ήδη δει τα πρώτα σημάδια δράσεων και 

πρωτοβουλιών για μετασχηματιστικές αλλαγές, όπως 

καινοτόμες πολιτικές από πολλές χώρες, τοπικές αρχές και 

επιχειρήσεις, αλλά κυρίως από τους νέους παγκοσμίως», 

δήλωσε ο Sir Robert Watson. «Από τους νέους παγκόσμιους 

διαμορφωτές πίσω από το κίνημα #VoiceforthePlanet, μέχρι 

τις σχολικές διαδηλώσεις για την κλιματική αλλαγή, υπάρχει 

μια ξεκάθαρη ιδέα ότι πρέπει να αναληφθεί επείγουσα δράση 

εάν θέλουμε να εξασφαλίσουμε οτιδήποτε προσεγγίζει ένα 

βιώσιμο μέλλον». 

 

Η Έκθεση παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμα δράσεων για τη 

βιωσιμότητα και τους τρόπους για την επίτευξή τους σε τομείς 

όπως η γεωργία, η δασοκομία, τα θαλάσσια οικοσυστήματα, 

τα συστήματα γλυκών υδάτων, οι αστικές περιοχές, η ενέργεια 

και πολλά άλλα. Μένει να φανεί εάν τα κράτη Μέλη της 

Σύμβασης του ΟΗΕ για την βιοποικιλότητα (COP15) θα 

ορίσουν κατά τη διάρκεια της διάσκεψης τους στην Κίνα το 

2020 φιλόδοξους στόχους για έναν «αειφόρο» πλανήτη το 

2050. Επίσης, η Διακυβερνητική Πλατφόρμα για τη 

Βιοποικιλότητα και τα Οικοσυστήματα θα παρουσιάσει την 

έκθεση στη σύνοδο των ηγετών του G-7 στο Μπιαρίτς της 

Γαλλίας τον Αύγουστο. Η Έκθεση έχει ήδη τις υπογραφές 132 

κρατών, αλλά προκειμένου οι συστάσεις των επιστημόνων και 

των εμπειρογνωμόνων να μετατραπούν σε πολιτική, 

χρειάζεται να ασκηθεί πολύ μεγαλύτερη πίεση. 

 

Η πλούσια ποικιλία της φύσης μας παρέχει τροφή, νερό, αέρα 

και αμέτρητες στιγμές προσωπικής απόλαυσης σε δάση, 

βουνά, παραλίες και ποτάμια. Αν και όλα αυτά έχουμε 

συνηθίσει να τα θεωρούμε δεδομένα, η απεριόριστη 

κατανάλωσή μας, η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και η 

μη βιώσιμη χρήση της φύσης τώρα απειλούν σοβαρά το 

μέλλον μας. 

Από όλα τα παραπάνω φαίνεται ότι η απώλεια της 

βιοποικιλότητας που παρατηρείται σήμερα στον πλανήτη, 

οφείλεται κυρίως στον εντατικό ρυθμό εκμετάλλευσης της 

φύσης από τον άνθρωπο. Η προστασία της είναι επιτακτική 

ανάγκη καθώς η πραγματική της αξία είναι ανυπολόγιστη, 

παρέχει τη δυνατότητα σε μας και σε όλους τους ζωντανούς 

οργανισμούς να επιβιώνουμε και να προσαρμοζόμαστε σε 

ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, αποτελεί το θεμέλιο των 

αγαθών και υπηρεσιών που παρέχουν τα οικοσυστήματα και 

συμβάλλει καθοριστικά στην ευημερία μας.  

mailto:info@helmepacadets.gr
https://www.facebook.com/Helmepa

