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Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ
Η ερημοποίηση είναι ένα σοβαρό περιβαλλοντικό και
κοινωνικό-οικονομικό πρόβλημα που επηρεάζει μεγάλο
μέρος των ξηροθερμικών περιοχών του κόσμου,
προκαλώντας σημαντικές απώλειες στη βιολογική και
οικονομική παραγωγικότητα. Η προσπάθεια αποτροπής
της ερημοποίησης με τη βελτίωση της αποδοτικότητας
της γης και της διαχείρισης των πόρων αντιπροσωπεύει
ένα ζωτικής σημασίας βήμα για την κοινωνική ευημερία
των ξηροθερμικών περιοχών. Η επιστήμη έχει
σημειώσει αξιόλογη πρόοδο στην ενίσχυση της
κατανόησης των λόγων και των διαδικασιών της
ερημοποίησης. Η αξιολόγηση, όμως, των πρακτικών για
την καταπολέμηση της, η ανταλλαγή εμπειριών και
γνώσεων και η ενσωμάτωση της κοινωνικής διάστασης
στις
ενυπάρχουσες
λύσεις
παραμένουν
ακόμη
περιορισμένες. Έτσι, διακινδυνεύεται η επιτυχία της
προσπάθειας εφαρμογής των καταλληλότερων λύσεων
για την πρόληψη και αποτροπή της ερημοποίησης.

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Το πρόγραμμα PRACTICE είναι μια παγκόσμια
πρωτοβουλία που συγκεντρώνει επιστήμονες και
ενδιαφερόμενους φορείς (stakeholders) από τις πιο
ευάλωτες περιοχές όλου του κόσμου για να
συνδυάσουν
εθνικές και διεθνείς επιστημονικές
γνώσεις, ώστε να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της
πρόκλησης που ονομάζεται ερημοποίηση. Με αυτόν τον
τρόπο ελπίζουμε να μάθουμε περισσότερα από
παλιότερες αλλά και τρέχουσες εμπειρίες και, το
σημαντικότερο, να μάθουμε ο ένας από τον άλλο.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Για να επιτευχθεί ο παραπάνω σκοπός, το πρόγραμμα
PRACTICE στοχεύει αρχικά στην ανάπτυξη και
εφαρμογή διαδικασιών αξιολόγησης των πρακτικών για
την καταπολέμηση της ερημοποίησης (μέτρα πρόληψης
και ανόρθωσης) από τους ενδιαφερόμενους φορείς, για
να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα τους στην
καταπολέμηση της ερημοποίησης τόσο από βιοφυσική
όσο και από κοινωνικό-οικονομική σκοπιά. Οι
ενδιαφερόμενοι φορείς που επιδιώκεται να εμπλακούν
στην
αξιολόγηση
περιλαμβάνουν
αγρότες,
κτηνοτρόφους,
διαχειριστές
φυσικών
πόρων,
επισκέπτες και χρήστες, επιστήμονες και φορείς
χάραξης πολιτικής (σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και
διεθνές επίπεδο).

Δευτερευόντως το PRACTICE προσπαθεί να
δημιουργήσει
ένα
διεθνές
δίκτυο
μακροχρόνιας παρακολούθησης ευάλωτων
περιοχών με στόχο την υποστήριξη
μελλοντικών συνθετικών αναλύσεων και
τη διευκόλυνση, έτσι, της ανταλλαγής
γνώσης
από
επιτυχημένες
πρακτικές
παγκοσμίως.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Το PRACTICE περιλαμβάνει ερευνητικές
ομάδες και ενδιαφερόμενους φορείς από
12 χώρες. Οι περιοχές παρακολούθησης
απαντούν στην Μεσογειακή Ευρώπη
(Ελλάδα,
Ιταλία,
Ισπανία
και
Πορτογαλία), στην Αφρική (Μαρόκο,
Ναμίμπια, Νότια Αφρική), στη Μέση
Ανατολή (Ισραήλ), στην Κίνα και στη
Νότια και Βόρεια Αμερική (Χιλή, Μεξικό,
και Η.Π.Α.).

Η Ελλάδα συμμετέχει στο πρόγραμμα με την
επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης ως περιοχή έρευνας.
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Το κλειδί για την επιτυχημένη αξιολόγηση των
πρακτικών
καταπολέμησης
της
ερημοποίησης
βρίσκεται στην μετάδοση της γνώσης και εμπειρίας
από το σύνολο των ενδιαφερόμενων φορέων κάθε
περιοχής που έχουν τη διάθεση και το ενδιαφέρον
να μοιραστούν τις απόψεις τους. Η συμμετοχή των
ενδιαφερόμενων
φορέων
θα
βοηθήσει
στην
επισήμανση των αποτελεσμάτων των πρακτικών
καταπολέμησης της ερημοποίησης μέχρι σήμερα,
στη βελτίωση των γνώσεων των ίδιων των
εμπλεκομένων
μελών,
στη
βελτίωση
επαναξιολόγησης της αποκτημένης γνώσης και θα
συμβάλει στην ικανότητα μας να διεξάγουμε τέτοιου
είδους συμμετοχικές αξιολογήσεις και στο μέλλον.
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Ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων

Μέτρα για την αποτροπή
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