Στην περιοχή του Πάρνωνα υπάρχουν περισσότεροι
από 15 τύποι οικοτόπων. Μερικοί από αυτούς είναι μοναδικοί ή ιδιαίτερα αξιόλογοι για τον ελλαδικό και τον
ευρωπαϊκό χώρο, όπως είναι οι εκτεταμένες δασικές
εκτάσεις με μαύρη πεύκη, τα δάση με δενδρόκεδρο στη
Μονή Μαλεβής, οι καστανεώνες στην Καστάνιτσα, η
λιμνοθάλασσα Μουστού νότια του Άστρους, η χαράδρα
του Δαφνώνα κ.ά.

Αναγκαιότητα Ενημέρωσης — Ευαισθητοποίησης
Η προστατευόμενη περιοχή του Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού λόγω του ότι καταλαμβάνει
έκταση 1.147.000 στρεμμάτων κυρίως δασικού τύπου, περιλαμβάνει:
 πολυάριθμα ιστορικά χωριά των οποίων οι κάτοικοι αναπτύσσουν δραστηριότητες που θα πρέπει να
εναρμονίζονται με την προστασία της φύσης και του τοπίου,
 έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (κτηνοτροφία, γεωργία, δενδροκομία,
μελισσοκομία, συλλογή βοτάνων, λατόμευση μαρμάρων, υπηρεσίες τουρισμού).
Τα προβλήματα ακατάλληλης συμπεριφοράς οφείλονται στο γεγονός ότι η ενημέρωση, εκπαίδευση
και κατάρτιση του πληθυσμού είναι ανεπαρκής σε θέματα προστασίας των περιοχών ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα & Υγροτόπου Μουστού.

Στόχοι Ενημέρωσης — Ευαισθητοποίησης
Με στόχο την επίλυση του προβλήματος που αποτελεί η ελλιπής και αποσπασματική ενημέρωση των ε-

πισκεπτών της προστατευόμενης περιοχής, σχεδιάστηκαν και/ ή υλοποιούνται ειδικές δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης του κοινού που αποσκοπούν στα ακόλουθα:
 Γενική ενημέρωση σχετικά με τους γενικούς όρους και κανονισμούς που έχουν καθοριστεί με το νομοθέτημα θεσμοθέτησης της ΠΠ και θα εξειδικευθούν με τον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας της ΠΠ,
καθώς επίσης με το σύνολο των ενεργειών και μέτρων που είναι απαραίτητα για την προστασία, οργάνωση και λειτουργία της και στοχεύει στην ανάδειξη όλων των αξιών και λειτουργιών της (οικολογικών,
αισθητικών, ιστορικών, πολιτιστικών, οικονομικών κα),
 Εξειδικευμένη ενημέρωση σχετικά με την σπουδαιότητα της χλωρίδας, της πανίδας, των οικοσυστημάτων και την ανάδειξη του κάλους των τοπίων της Προστατευόμενης Περιοχής,
 Συνεχή ενημέρωση του κοινού για τις δράσεις που διεξάγονται στο χώρο της Προστατευόμενης Περιοχής.

Crocus biflorus ssp.melantherus

Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα & Υγροτόπου Μουστού ιδρύθηκε με τους Νόμους 2742/1999
(ΦΕΚ 207Α/7-10-1999) και 3044/2002 (ΦΕΚ 197Α/2708-2002), με σκοπό τη διοίκηση και διαχείριση της
προστατευόμενης περιοχής του όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού.

 Ενδυνάμωση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, στην ενίσχυση της πολυγνωμίας και στην
επίτευξη μιας θετικότερης αντιμετώπισης του ΦΔ ως προς το ρόλο του και τις αρμοδιότητές του, τόσο από
την τοπική κοινωνία όσο και από τους εμπλεκόμενους φορείς.

Natura 2000



Περιοχή Παράλιου Άστρους και λίμνη Μουστού (κωδικός: GR 2520003)



Όρος Οριώντας (κωδικός: GR 2520004)



Μονή Ελώνης και Χαράδρα Λεωνιδίου (κωδικός: GR 2520005)



Κορυφές όρους Πάρνωνα και περιοχή Μονής Μαλεβής (κωδικός: GR 2520006)

Dactylorhiza saccifera

Η Προστατευόμενη Περιοχή περιλαμβάνει πέντε περιοχές που περιλήφθηκαν στον Επιστημονικό Κατάλογο εκ των οποίων οι τρεις εντάχθηκαν στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο "NATURA 2000" (ΤΚΣ:
Τόποι Κοινοτικής Σημασίας):

Συνεχιζόμενες δράσεις

Κοινωνική Δικτύωση
Ο Φορέας Διαχείρισης ενημερώνει και παρακολουθεί καθημερινά την σελίδα http://www.facebook.com/
profile.php?id=1538658621 στο facebook (η οποία αριθμεί πάνω από 760 «φίλους») καθώς επίσης και το
κανάλι στο YouTube http://www.youtube.com/user/populus2012 όπου προβάλλονται οι δράσεις του για τις οποίες παράχθηκαν εφαρμογές video για την καλύτερη επικοινωνία με τα ΜΜΕ.

Sideritis clandestina

Επισκέψεις Πεδίου — Καταγραφή Ειδών
Οι τρεις ξεναγοί του Φορέα Διαχείρισης συμμετέχουν ενεργά σε επισκέψεις πεδίου για την
καταγραφή της πανίδας και χλωρίδας συμπληρώνοντας ειδικά Δελτία Παρακολούθησης προκειμένου να
ενισχυθεί το
πρόγραμμα παρακολούθησης και η εκπαίδευση τους στην αναγνώριση και παράλληλα την
εποχική καταγραφή του πληθυσμού των ειδών. Στο σύστημα επιστημονικής παρακολούθησης (monitoring)
που θα τεθεί σε εφαρμογή εντός του έτους 2012 οι Ξεναγοί θα συμβάλουν ως μέρη των Ομάδων Έργου στην
καταγραφή και παρακολούθηση ειδών.

Tulipa orphanidea

Κατάρτιση — Επιμόρφωση Προσωπικού
Το προσωπικό του Τμήματος Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης και Δημοσιότητας, συμμετέχει
ενεργά σε διάφορα προγραμματισμένα αλλά και έκτακτα επιμορφωτικά προγράμματα και
σεμινάρια.
Δελτία Τύπου
Το Τμήμα Πληροφόρησης Εκπαίδευσης & Δημοσιότητας το οποίο είναι μεταξύ άλλων υπεύθυνο για την επικοινωνία του Φορέα Διαχείρισης με τα τοπικά και περιφερειακά
ΜΜΕ. Η θεματολογία των Δελτίων Τύπου είναι ποικίλη και αφορά τόσο στις εκδηλώσεις
και στις δράσεις του Φορέα όσο και στις επισκέψεις σχολείων και ομάδων επισκεπτών
στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης.

Δικτυακός Τόπος www.fdparnonas.gr
Επιδίωξη του Τμήματος Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης & Δημοσιότητας, με τη συνεργασία και των υπολοίπων
στελεχών του Φορέα Διαχείρισης, είναι ο συνεχής εμπλουτισμός και η ενημέρωση του δικτυακού τόπου
του προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι χρήστες του διαδικτύου να βρίσκουν επικαιροποιημένες πληροφορίες για
τις υλοποιούμενες δράσεις του Φορέα.

Σχέδιο Δράσης
Κατάρτιση Ειδικού Σχεδίου Δράσης για την ενημέρωση – ευαισθητοποίηση του κοινού. Το σχέδιο αυτό, περιλαμβάνει τον καθορισμό των ομάδων-στόχων, τον προσδιορισμό της αναγκαίας υποδομής υποστήριξης και της
χωροθέτησής της, τα κατάλληλα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν.

Οι ξεναγοί του Φορέα Διαχείρισης προβλέπεται να πραγματοποιήσουν
προγράμματα περιβαλλοντικής ενημέρωσης στα σχολεία της ευρύτερης
περιοχής η οποία έχει πληγεί από τις πυρκαγιές του έτους 2007. Τα προγράμματα θα περιλαμβάνουν εκπαιδευτικά παιχνίδια με τους μαθητές και εκτενέστατη ενημέρωση τους σχετικά με τις δράσεις
του έργου LIFE07 ΝΑΤ/GR/000286, τη σημασία της μαύρης πεύκης για την προστατευόμενη περιοχή και τις καταστροφικές βλάβες των πυρκαγιών.

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Μαθητών
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας εκπαίδευσης και φοιτητές με αντικείμενο το περιβάλλον, προκειμένου συνολικά όλοι οι υπεύθυνοι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης αλλά και οι μαθητές να:
α) γνωρίσουν τα αξιόλογα οικολογικά και πολιτισμικά στοιχεία της περιοχής, β) ενημερωθούν για το ρόλο του Φορέα Διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, γ) μάθουν για τις
Περιοχές Απόλυτης Προστασίας της Φύσης, Περιοχές Προστασίας της Φύσης, Περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 και τα Τοπία Φυσικού Κάλλους, δ) πληροφορηθούν για τα σπάνια και ενδημικά φυτά και τα είδη προς εξαφάνιση και τις τοποθεσίες με ιδιαίτερο ιστορικό, θρησκευτικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον.

Viola parnonia

Υλοποιημένες Δράσεις Απρίλιος 2011—Μάρτιος 2012

Δράσεις εκτός ΕΠΠΕΡΑΑ
Πρόγραμμα LIFE+ «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης»

Συνεργασίες
Ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο
που αφορά στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού πάνω
στο θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος και συγκεκριμένα της
προστατευόμενης περιοχής Όρους
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού
είναι οι συνεργασίες με εκπαιδευτικούς φορείς όπως είναι τα ΚΠΕ
Νέας Κίου Αργολίδας και
Καστρίου Αρκαδίας και το αρμόδιο
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης & Θρησκευμάτων.

Ξεναγήσεις Επισκεπτών &
Σχολείων
Οι ξεναγήσεις στα Κέντρα
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης
του Φορέα Διαχείρισης ανήλθαν στους 3.350 επισκέπτες,
ενώ, oι ξεναγήσεις στο πεδίο
της Προστατευόμενης Περιοχής στους 1087 επισκέπτες
για το διάστημα Απρίλιος
2011—Μάρτιος 2012.
Ο κύριος πληθυσμός των επισκεπτών αποτελείται από μαθητές και συνοδούς εκπαιδευτικούς, από Σχολεία τόσο της
Προστατευόμενης Περιοχής
όσο και από την υπόλοιπη
Ελλάδα.

Εκδηλώσεις — Περιβαλλοντική Ενημέρωση
Ο Φορέας Διαχείρισης συμμετείχε ή/και διοργάνωσε πληθώρα περιβαλλοντικών δράσεων τόσο στο Νομό
Αρκαδίας όσο και στο Νομό Λακωνίας, που αφορούσαν σε:


εκδηλώσεις παρατήρησης άγριας ορνιθοπανίδας,

εκστρατείες καθαρισμού προστατευόμενης περιοχής Όρους Πάρνωνα & Υγροτόπου Μουστού
(ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ, καθαρισμός μονοπατιών κ.α.),


παγκόσμιες μέρες (π.χ. Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων, Nest Box Week
κ.α.),




τοπικές γιορτές (π.χ. Γιορτή του Δάσους, Γιορτή Κάστανου, Γιορτή Φαραγγιών) κ.α.

Οι συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις αυτές αριθμούν εκατοντάδες ενήλικα άτομα και μικρούς μαθητές.
Οι επισκέψεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης που πραγματοποιήθηκαν από τους ξεναγούς στα Σχολεία της Προστατευόμενης Περιοχής αφορούν 770 μαθητές
από 15 σχολεία.

Μελλοντικές Δράσεις Απρίλιος 2012—Δεκέμβριος 2015
Ημερίδες
Διοργάνωση δύο θεματικών ημερίδων με στόχο τη γνωριμία του ευρύτερου κοινού με την πανίδα, τη χλωρίδα και τους φυσικούς οικοτόπους της περιοχής και μίας ημερίδας με θέματα α) την γενική παρουσίαση της Προστατευόμενης Περιοχής Όρους Πάρνωνα & Υγροτόπου Μουστού και β) τις δυνατότητες που προσφέρουν οι φυσικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες της ΠΠ για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως ο οικοτουρισμός και
ο αγροτουρισμός.
Ενημέρωση κοινού— Δημοσιότητα — Διάχυση Ενημέρωσης
Στο πλαίσιο της προώθησης ενεργειών ενημέρωσης, δημοσιότητας και προβολής πρόκειται να διεξαχθούν τρεις ανοικτοί διαγωνισμοί που θα αφορούν
στην παραγωγή:

εντύπων και υλικών ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης

ταινιών και ραδιοτηλεοπτικών μηνυμάτων (σποτ)

και προμήθεια ενημερωτικών πινακίδων και πινάκων.
Προώθηση Συμμετοχικής Διαδικασίας
Ο Φορέας Διαχείρισης με στόχο την ανάπτυξη εθελοντικών δράσεων για την προστασία και την ανάδειξη των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος
και της φυσικής κληρονομιάς στην προστατευόμενη περιοχή Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού διοργανώνει πρόγραμμα εθελοντισμού.
Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού προβλέπεται να υλοποιηθούν ημερίδες, σεμινάρια εκπαίδευσης, δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης με τα στοιχεία
των εθελοντών, διοργάνωση τακτικών εθελοντικών δράσεων, καθώς και συναντήσεις με την τοπική κοινωνία.

Προσέλκυση επισκεπτών σε προστατευόμενες περιοχές: η πρόκληση του Πάρνωνα.
Πανταζή Κατερίνα, Msc Τουρισμού, Τμήμα Πληροφόρησης Εκπαίδευσης & Δημοσιότητας
Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα & Υγροτόπου Μουστού

