Εθνικό Δίκτυο Παρατηρητών Άγριας Ζωής: Ένα Πρόγραµµα Επιστήµης των Πολιτών
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Σύνοψη
Το Εθνικό Δίκτυο Παρατηρητών Άγριας Ζωής έχει στόχο τη συλλογή στοιχείων από πολίτες για περιστατικά τραυµατισµένων και νεκρών άγριων ζώων στην ελληνική
επικράτεια και λειτουργεί µέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρµα www.paratiro.gr. Το δίκτυο αυτό καταγράφει τα περιστατικά και τις αιτίες τους (π.χ. τροχαία ατυχήµατα,
ηλεκτροπληξίες, παράνοµο κυνήγι κλπ), ενώ µέσα από την επεξεργασία αυτών των δεδοµένων µπορούν να εντοπιστούν περιοχές στις οποίες θα χρειαστεί κατά
προτεραιότητα να γίνουν ειδικές παρεµβάσεις για τη µείωση των θανατηφόρων περιστατικών. Το Εθνικό Δίκτυο Παρατηρητών Άγριας Ζωής είναι σήµερα η µόνη
οργανωµένη προσπάθεια που λειτουργεί στην Ελλάδα για την εφαρµογή της Επιστήµης των Πολιτών, δηλαδή της έρευνας που βασίζεται κυρίως στη συλλογή και ανάλυση
δεδοµένων από πολίτες - επιστήµονες ή µη - σε θέµατα χερσαίας βιοποικιλότητας. Τα δεδοµένα εισάγονται στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του δικτύου µέσω υπολογιστή,
ταµπλέτας ή κινητού τηλεφώνου. Το δίκτυο ξεκίνησε να λειτουργεί τον Μάρτιο του 2015. Μέσα σε έναν χρόνο σχεδόν 300 άτοµα κατέγραψαν γύρω στα 500 περιστατικά
νεκρών ή τραυµατισµένων ζώων. Τα περισσότερα αφορούν σε τροχαία ατυχήµατα µε θύµατα θηλαστικά (κυρίως σκαντζόχοιρους, αλλά και ασβούς, αλεπούδες και
κουνάβια).

Εισαγωγή
Το Εθνικό Δίκτυο Παρατηρητών Άγριας Ζωής είναι ένα πρόγραµµα
“Επιστήµης των Πολιτών” της ΑΝΙΜΑ, που λειτουργεί από το
Μάρτιο του 2015. Η ενεργός συµµετοχή των πολιτών αποτελεί τη
ραχοκοκαλιά του προγράµµατος και βασίζεται στη λειτουργία µιας
ηλεκτρονικής πλατφόρµας (paratiro.gr) στην οποία οι πολίτες,
επιστήµονες ή µη, καταγράφουν περιστατικά νεκρών ή
τραυµατισµένων ζώων. Τα στοιχεία που συλλέγονται από το δίκτυο,
προσφέρουν µια πρώτη εικόνα για τους βασικούς παράγοντες
θνησιµότητας των άγριων ζώων και την έκταση του προβλήµατος
στη χώρα µας. Μπορούν να αξιοποιηθούν για τον σχεδιασµό και την
προώθηση παρεµβάσεων, σε επίπεδο πολιτικής αλλά και τοπικών
δράσεων, για τη µείωση των περιστατικών θανάτου (π.χ. µονώσεις
καλωδίων, αντιµετώπιση έντονων περιστατικών λαθροθηρίας,
βελτιωτικές παρεµβάσεις σε αυτοκινητοδρόµους κλπ).

Αποτελέσµατα
Μέσα σε ένα χρόνο λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του δικτύου,
σχεδόν 300 πολίτες και φορείς κατέγραψαν γύρω στα 500 περιστατικά νεκρών
(80% των εγγραφών) ή τραυµατισµένων ζώων. Οι περισσότερες παρατηρήσεις
(60%) συνοδεύονται από φωτογραφία.
Η µεγάλη πλειοψηφία των περιστατικών (80%) αφορούν
σε τροχαία ατυχήµατα. Αυτό σε κάποιο βαθµό
αντικατοπτρίζει την προσπάθεια δειγµατοληψίας καθώς
η παρατήρηση κατά µήκος των δρόµων είναι ευκολότερη
και λιγότερο χρονοβόρα. Παρόλα αυτά παίρνουµε µια
ιδέα για το µέγεθος του προβλήµατος των τροχαίων.
Άλλες αιτίες θανάτου ή τραυµατισµού, που αφορούν στα
πουλιά, είναι οι ηλεκτροπληξίες, η πρόσκρουση σε
τζάµια κτιρίων και οι γάτες.
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Οι µισές σχεδόν αναφορές (48%) αφορούν
σε περιστατικά θηλαστικών, σχεδόν όλα
νεκρά από τροχαία. Οι σκαντζόχοιροι και
οι αλεπούδες είναι τα είδη θηλαστικών που
αναφέρονται συχνότερα και ακολουθούν
περιστατικά µε ασβούς και κουνάβια
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Η “Επιστήµη των Πολιτών”
Η Επιστήµη των Πολιτών είναι η οργανωµένη έρευνα κατά την οποία
οι πολίτες, χωρίς να είναι κατ’ ανάγκη επιστήµονες ή ειδικοί,
συλλέγουν και / ή αναλύουν δεδοµένα σε εθελοντική βάση.
Ειδικότερα για την παρακολούθηση της βιοποικιλότητας, έχει πολύ
µεγάλη αξία καθώς µπορεί σε σύντοµο χρονικό διάστηµα να
προσφέρει τεράστιο όγκο δεδοµένων, αξιοποιώντας την πρόοδο στον
τοµέα των τεχνολογιών επικοινωνίας και την ευρεία εξάπλωση της
χρήσης των έξυπνων τηλεφώνων. Πράγµατι, όσο καλοί επιστήµονες
και να υπάρχουν, τίποτα δεν µπορεί να αντικαταστήσει τα χιλιάδες
ζευγάρια µάτια που παρατηρούν τη φύση και τις αλλαγές της στα
διάφορα µέρη του πλανήτη. Παράλληλα, καθώς οι συµµετέχοντες
προσφέρουν δεδοµένα στην επιστηµονική κοινότητα, αποκτούν
δεξιότητες, γνώσεις, εµπειρία και µια βαθύτερη κατανόηση της
επιστηµονικής εργασίας και µεθοδολογίας. Έτσι ενισχύονται οι
σχέσεις ανάµεσα στην επιστήµη και την κοινωνία και προωθούνται
δηµοκρατικές πολιτικές λήψης αποφάσεων.
Η επιστήµη των πολιτών συνδέεται στενά µε τη δεκαετή αναπτυξιακή
στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Ευρώπη 2020” για µια έξυπνη,
βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη. Σε πολλές χώρες, κυρίως
της Ευρώπης και της Αµερικής, αναπτύσσονται προγράµµατα
επιστήµης των πολιτών, που συσπειρώνουν µεγάλο αριθµό
συµµετεχόντων ατόµων και φορέων και παράγουν µετρήσιµα
αποτελέσµατα, µε βάση τα οποία χαράσσονται και εφαρµόζονται
πολιτικές σε πολλούς τοµείς. Αντίθετα, στην Ελλάδα δεν έχει
αναληφθεί µέχρι τώρα στον τοµέα αυτόν καµία σηµαντική
πρωτοβουλία σε εθνικό επίπεδο. Το “Εθνικό Δίκτυο Παρατηρητών
Άγριας Ζωής” αποτελεί την µόνη οργανωµένη προσπάθεια
πανελλήνιας εµβέλειας που λειτουργεί σήµερα για την εφαρµογή της
Επιστήµης των Πολιτών σε θέµατα χερσαίας βιοποικιλότητας.
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Το 28% των περιστατικών αφορά
σε πουλιά. Τα περισσότερα (41%)
είναι στρουθιόµορφα, κυρίως
σπουργίτια και καρακάξες.
Σηµαντικό ποσοστό είναι και τα
περιστατικά που εµπλέκουν
γλαυκόµορφα (18%) κυρίως
κουκουβάγιες και µπούφους. Οι
ηλεκτροπληξίες από το δίκτυο
µεταφοράς ρεύµατος, οι γάτες και
η π ρ ό σ κ ρ ο υ σ η σ ε τ ζά µ ι α
αποτελούν τους βασικότερους
παράγοντες θνησιµότητας ή
τραυµατισµού των πουλιών.
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Το 20% των περιστατικών αφορούν σε
ερπετά. Τα µισά σχεδόν από αυτά αφορούν
σε φίδια, όλα σχεδόν νεκρά από τροχαία.
Μεγάλο ποσοστό αφορά σε χελώνες
(42%).
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Ευχαριστίες
Το έργο χρηµατοδοτήθηκε από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Είµαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι µέρος του συνολικού Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού του
ΕΟΧ για την Ελλάδα (EEA Grants). Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράµµατος είναι το Ίδρυµα Μποδοσάκη. H υλοποίηση του έργου δεν θα ήταν δυνατή χωρίς το ζήλο και την προθυµία που έδειξαν
εκατοντάδες εθελοντές, που κατέγραψαν και εισήγαγαν δεδοµένα στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του δικτύου.
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