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Η ερευνητική ομάδα 

Κύρια Δράση:  Ενέργεια, Περιβάλλον και 

Αειφορική Ανάπτυξη  

5ο πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 

κοινότητας για Έρευνα, Τεχνολογία και 

Αναπτυξιακές Δραστηριότητες 



να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα της. Οικολογικά 

μοντέλα για τα είδη, τα ενδιαιτήματά και τα τοπία θα 

χρησιμοποιηθούν για να γίνουν προβλέψεις των ανα-

μενόμενων επιπτώσεων αυτών των σεναρίων στην 

βιοποικιλότητα της κάθε περιοχής μελέτης. Τα απο-

τελέσματα κάθε σεναρίου θα οπτικοποιηθούν για 

κάθε περιοχή έρευνας και θα αξιολογηθούν βάσει 

των παρατηρήσεων των τοπικών φορέων και σύμφω-

να με την οικονομική αποτελεσματικότητά και την 

βιωσιμότητα τους 

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα 
Το BIOSCENE: 

 Θα προσφέρει μια συγκριτική μελέτη των έξι 

περιοχών και θα γίνουν προτάσεις για τη χάραξη 

νέων στρατηγικών και πολιτικών για την ολο-

κληρωμένη διαχείριση της βιοποικιλότητας και 

της βιώσιμης ανάπτυξης σε ορεινές περιοχές.  

 Θα περιγράψει τις απειλές αλλά και τις ευκαιρί-

ες που απορρέουν από την αγροτική εγκατάλει-

ψη. 

 Θα αποτιμήσει την οικολογική, κοινωνική και 

οικονομική βιωσιμότητα διαφορετικών περιφε-

ρειακών διαχειριστικών σεναρίων και των προ-

βλεπόμενων επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα.  

Τα αποτελέσματα του προγράμματος στοχεύουν να 

συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Στρα-

τηγικής για τη Βιοποικιλότητα και του Ευρωπαϊ-

κού Σχεδίου Δράσης για τη Βιοποικιλότητα.  

Στόχοι του προγράμματος  

 
Οι δύο κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι:  

 Να αναλύσει και να αξιολογήσει τις επιπτώσεις που 

επιφέρει η συρρίκνωση της αγροτικής δραστηριό-

τητας στις ορεινές περιοχές της Ευρώπης στην βιο-

ποικιλότητά τους  

 Να προτείνει στρατηγικές και πολιτικές που να 

εναρμονίζουν την συρρίκνωση της αγροτικής δρα-

στηριότητας και την διατήρηση της βιοποικιλότη-

τας στις περιοχές.  

 

Πιο συγκεκριμένα μέσω του προγράμματος επιδιώκεται 

 

 Η ανάλυση των αιτίων και των 

διεργασιών που σχετίζονται με 

την αγροτική εγκατάλειψη  σε 

ορεινές περιοχές. 

 

 Η διερεύνηση της  σχέσης με-

ταξύ βιοποικιλότητας και αγρο-

τικής δραστηριότητας 

 

 Η σύνδεση της διαχείρισης της 

βιοποικιλότητας και της αγρο-

περιβαλλοντικής και περιφερεια-

κής πολιτικής  

 

 Η συγκρότηση πολιτικών που να προωθούν στρα-

τηγικές ολοκληρωμένης διαχείρισης της βιοποικιλό-

τητας και της βιώσιμης ανάπτυξης σε ορεινές περιο-

χές.   

 

 Η προώθηση στην κοινή γνώμη της σημασίας της 

ορεινής βιοποικιλότητας και της αλληλεπίδρασής 

της με την γεωργία  

 

 

Μεθοδολογική προσέγγιση 
Το πρόγραμμα διερευνά τις  επιπτώσεις τριών διαφορε-

τικών σεναρίων αγρο-περιβαλλοντικών και κοινωνικο-

οικονομικών αλλαγών στις υπο εξέταση περιοχές. Σε 

κάθε περιοχή οι ερευνητές συνεργάζονται με τοπικούς 

φορείς τόσο για να κατευθύνουν την έρευνα όσο και για 

Το BIOSCENE  είναι ένα ερευνητικό πρόγραμ-

μα χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, διάρκειας 3 ετών (Δεκ 2002- Δεκ 2005) 

Επιδιώκει να κατανοήσει πώς οι αλλαγές στην 

κοινωνικο-οικονομική διάρθρωση των ορεινών 

περιοχών (και ιδιαίτερα στη γεωργία) επηρεά-

ζουν το περιβάλλον και αντιστρόφως.  

Το πρόγραμμα εξετάζει συγκριτικά έξι ορεινές 

περιοχές από όλη την Ευρώπη (Ελλάδα, Γαλλί-

α,Ελβετία, Νορβηγία, Σκοτία και Σλοβακία) 

που χαρακτηρίζονται από πλούσια βιοποικιλό-

τητα και συρρίκνωση της γεωργίας.  

Ο εθνικός δρυμός Βίκου-Αώου έχει επιλεγεί ως 

η περιοχή μελέτης για την Ελλάδα. 

 

Σχέση γεωργίας και βιοποικιλότητας 

 
Για αιώνες η γεωργία έπαιξε έναν πολυδιάστατο 

ρόλο στον καθορισμό και τη διατήρηση της 

ορεινής βιοποικιλότητας στην Ευρώπη, μέσω 

της διαχείρισης των 

ενδιαιτημάτων, των 

ειδών και των τοπίων. 

Λόγω  της μείωσης της 

αγροτικής δραστηριό-

τητας, ενδέχεται να 

επηρεαστεί έντονα η 

ορεινή βιοποικιλότη-

τα.  

 

Σήμερα, οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 

για τη Βιοποικιλότητα περιλαμβάνουν την εν-

σωμάτωση των στόχων βιοποικιλότητας στην 

Κοινή Αγροτική Πολιτική, στις πολιτικές περι-

φερειακής ανάπτυξης και στο χωροταξικό σχε-

διασμό.  Αποτελεσματικές πολιτικές για τη δια-

τήρηση της ορεινής βιοποικιλότητας πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψιν τις κοινωνικές και οικονομι-

κές συνθήκες της περιοχής όπως και τους περι-

βαλλοντικούς στόχους σε μια ολοκληρωμένη 

Αποτίμηση Βιωσιμότητας.  

Αρχοντικό Πλακίδα,  

Κουκούλι 

εγκαταλειμμένος αγρός στην 

περιοχή Οξιά, Μονοδένδρι  

Φαράγγι  του Βίκου 



 

 


