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«Εθελοντισμός
είναι ο τρόπος
που
σκεφτόμαστε
και δρούμε, η
αυτοδέσμευση
μας για έναν
καλύτερο
κόσμο, ένα
καλύτερο
αύριο»
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www.ypeka.gr )
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Ποιοι είναι οι
τομείς στους
οποίους μπορώ να
προσφέρω τις
υπηρεσίες μου?
•

Συγκέντρωση,

ταξινόμηση

και

ανάλυση

δεδομένων

–

εργασίες

πεδίου
•

Παρατήρηση

και

καταγραφή ειδών πανίδας

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς
Νικολάου Πλαστήρα 10
Χανιά Κρήτης
Τηλ. 28210 – 45570
Fax. 28210 – 59777
e-mail: info@samaria.gr
Internet Site: www.samaria.gr

Εθελοντισμός στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς
(Λευκών Ορέων)

περιβαλλοντικών

και χλωρίδας
•

Χάραξη

μονοπατιών

και

νέων διαδρομών
•

Φύλαξη

προστατευόμενης

περιοχής
•

Πυροφύλαξη

–

πυρανίχνευση
•

Ενέργειες

ενημέρωσης

ευαισθητοποίησης

–
–

περιβαλλοντική εκπαίδευση
•

Οι εθελοντές θα μπορούν να συμμετέχουν στο

Σαμαριάς (Λευκών Ορέων), μετά την πρώτη

πρόγραμμα από τις αρχές Μαΐου μέχρι και το

πιλοτική

τέλος Σεπτεμβρίου 2012 και η ακτίνα δράσης θα

προγράμματος
την

είναι το φαράγγι της Σαμαριάς (πυρήνας Εθνικού

εθελοντική δράση του έτους 2011, διοργανώνει

Δρυμού) αλλά και η ευρύτερη ζώνη των Λευκών

πρόγραμμα

Ορέων και σε προκαθορισμένες θέσεις. Με την

εθελοντικής δράσης στην ευρύτερη περιοχή των

αίτηση της συμμετοχής, οι υποψήφιοι εθελοντές

Λευκών Ορέων με έμφαση στον πυρήνα του

θα πρέπει να δηλώσουν και τις ημερομηνίες στις

Εθνικού Δρυμού, το περίφημο φαράγγι της

οποίες

Σαμαριάς.

πρόγραμμα.

του

έτους

για τρίτη συνεχόμενη

Το

πρόγραμμα

2010

χρονιά,

απευθύνεται

και

σε

κάθε

επιθυμούν

να

συμμετάσχουν

στο

ΟΙ υποψήφιοι εθελοντές θα πρέπει να είναι

ενδιαφερόμενο που:

διατεθειμένοι να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα

•

επιθυμεί να γνωρίσει από κοντά το φυσικό

για μια (1) εβδομάδα τουλάχιστον ενώ η διαμονή

περιβάλλον του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς,

τους θα είναι δωρεάν στα δασικά φυλάκια του

•

να μοιραστεί τις γνώσεις και εμπειρίες του

Εθνικού Δρυμού (δασικό φυλάκιο Ξυλοσκάλου,,

και να συνεργαστεί με

δασικό φυλάκιο και ξενώνας παλαιού οικισμού

περιεχομένου

παρόμοια ενδιαφέροντα

Σαμαριάς, δασικό φυλάκιο Αγίας Ρουμέλης) και

να ενημερωθεί και να ενημερώσει με τη

στα καταφύγια του Ορειβατικού Συλλόγου

σειρά του τους επισκέπτες του Εθνικού

Χανίων (Ε.Ο.Σ. Χανίων).

Δρυμού,

Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος, οι

να συμμετάσχει ενεργά στις καθημερινές

εθελοντές θα εκπαιδεύονται και θα επιτηρούνται

λοιπών εγκαταστάσεων

δραστηριότητες διαχείρισης των επισκεπτών

από

Οργανωτική υποστήριξη

και του περιβάλλοντος του Εθνικού Δρυμού

προσωπικό επόπτευσης – φύλαξης του Φορέα

να

Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού αλλά και της

Ενημέρωση

επισκεπτών

•

Πληροφόρησης

Εθνικού Δρυμού

•

του

περιβαλλοντικού

Κέντρων
•

εφαρμογή

εθελοντισμού

Οργάνωση και λειτουργία
βιβλιοθήκης

•

Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού

Συντήρηση κτιριακών και

•

•

προσφέρει

τις

άτομα που έχουν

υπηρεσίες

του

αφιλοκερδώς σε τομείς που θα επιλέξει σε
συνεργασία με τα στελέχη του Φορέα
Διαχείρισης

το

επιστημονικό

προσωπικό

Διεύθυνσης Δασών Χανίων.

και

το

Ποιες
είναι
οι
απαραίτητες
προϋποθέσεις για
να συμμετάσχω στο
πρόγραμμα?
Οι

υποψήφιοι

Τι πρέπει να ξέρω
για τη διαμονή μου?
Οι εθελοντές θα πρέπει να είναι
διατεθειμένοι να προσαρμοστούν

εθελοντές

στην ομαδική εργασία αλλά και

πρέπει να:
•

Είναι άνω των 18 ετών

•

Είναι

ασφαλισμένοι

να συμμετάσχουν ενεργά στις
καθημερινές

σε

προετοιμασίας της σίτισης τους

οποιοδήποτε ασφαλιστικό

καθώς

φορέα
•

Συμπληρώσουν την Αίτηση
Συμμετοχής

και

την

Υπεύθυνη Δήλωση
•

Έχουν

καλή

φυσική

κατάσταση και αντοχή σε
πεζοπορικές διαδρομές
•

Δηλώσουν πριν την έναρξη
του

προγράμματος

αν

λαμβάνουν οποιουδήποτε
είδους

φαρμακευτική

αγωγή

Τι πρέπει να έχω
μαζί μου?
Οι

υποψήφιοι

εθελοντές

πρέπει να είναι εφοδιασμένοι
με:
•

άνετα και ανθεκτικά ρούχα

•

ανθεκτικά

ορειβατικά

ή

αθλητικά υποδήματα
•

σακίδιο μεταφοράς των

Γενικές Πληροφορίες για τον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς (Λευκών Ορέων) και το Πρόγραμμα Εθελοντισμού 2012
Η Προστατευόμενη Περιοχή του
Εθνικού Δρυμού στην οποία θα
υλοποιηθεί
το
Πρόγραμμα
Εθελοντισμού 2011 αποτελείται
από τον Τόπο Κοινοτικής
Σημασίας «Λευκά Όρη και
Παράκτια
Ζώνη»
(SCI/GR4340008)
που
περιλαμβάνεται στο Ευρωπαϊκό
Οικολογικό
Δίκτυο
«Natura
2000». Η περιοχή περιλαμβάνει
τον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς
όπως και την Ειδική Ζώνη
Διατήρησης SPA/ GR4340014. Η
συνολική έκταση της περιοχής
προστασίας
είναι
περίπου
300.000 στρέμματα.
Ο πυρήνας του Εθνικού Δρυμού,
το περίφημο φαράγγι της
Σαμαριάς αποτελεί Απόθεμα της
Βιόσφαιρας (Biosphere Reserve)
στο πλαίσιο του προγράμματος
της UNESCO «Άνθρωπος και
Βιόσφαιρα» (Man and Biosphere,
MAB) ενώ έχει τιμηθεί με το

•

φακό

•

πολυμαχαιρίδιο σίτισης

•

οποιοδήποτε άλλο υλικό
θεωρήσουν
για την

απαραίτητο

ομαλή διαμονή

τους εντός του Εθνικού
Δρυμού

Ευρωπαϊκό
Δίπλωμα
Ά
Κατηγορίας
για
τις
Προστατευόμενες περιοχές από
το Συμβούλιο της Ευρώπης.
Έχει έκταση 48.500 στρέμματα
ενώ το συνολικό μήκος του
μονοπατιού που το διασχίζει
είναι 13 περίπου χιλιόμετρα,
ξεκινάει
από
τη
θέση
«Ξυλόσκαλο» σε υψόμετρο 1215
μέτρα περίπου και καταλήγει
στον
οικισμό
της
Αγίας
Ρουμέλης, στα νότια παράλια της
Κρήτης. Στο μέσο της διαδρομής
(7ο χλμ) υπάρχει ο παλαιός
οικισμός της Σαμαριάς.
Το Πρόγραμμα Εθελοντισμού θα
επικεντρωθεί στον πυρήνα του
Εθνικού Δρυμού και σε όλο το
μήκος του μονοπατιού, ενώ θα
ακολουθήσουν και δράσεις στην
υπόλοιπη περιοχή (φαράγγι της
Αγίας
Ειρήνης,
οροπέδιο
Ομαλού, Άγιος Ιωάννης Σφακίων
κ.λπ.).

Οι εθελοντές θα χωριστούν σε
ομάδες
ανάλογα
με
τα
ενδιαφέροντα, τα προσόντα και τις
για
τις
οποίες
περιόδους
επιθυμούν να συμμετάσχουν.
Ενδεικτικές δράσεις
υλοποιηθούν είναι:
•
•
•
•
•
•
•

που

Ορειβατικού Συλλόγου Χανίων, ανάλογα με και θα έχουν συνεισφέρει ενεργά στην
το ημερήσιο πρόγραμμα δράσεων και τις επίτευξη ενός σημαντικού κοινωφελούς
σκοπού, της προστασίας δηλαδή, και
προτιμήσεις τους.
διατήρησης ενός τόσο ιδιαίτερου και
Με το πέρας των δράσεων, οι εθελοντές θα ευαίσθητου χώρου σε τοπικό, εθνικό αλλά
και παγκόσμιο επίπεδο.
έχουν αποκομίσει σημαντικές εμπειρίες

θα

Παρατήρηση και καταγραφή
ειδών χλωρίδας και πανίδας,
Αναγνώριση ειδών, εισαγωγή
δεδομένων και ανάλυση
Συντήρηση μονοπατιών
Συγκρότηση
ομάδων
πυρανίχνευσης
Διαχείριση επισκεπτών
Εποπτεία θέσεων
Περιβαλλοντική
ευαισθητοποίηση
και
ενημέρωση

Οι εθελοντές έχουν τη δυνατότητα
να επισκέπτονται τον Εθνικό
Δρυμό σε καθημερινή βάση ή να
διαμείνουν στα δασικά φυλάκια ή
τα καταφύγια του Ελληνικού

Γιατί είναι σημαντική η προστασία και διαχείριση του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων?

καπέλο

και

συντήρησης

και

καθαρισμού των χώρων που θα

υλικών τους
•

εργασίες

διαμένουν.

Τι πρέπει να ξέρω
για τις μετακινήσεις
μου?

τη

διάρκεια

του

προγράμματος, το προσωπικό
του Φορέα Διαχείρισης και της

Οι εθελοντές θα μεταφέρονται

καθοδηγεί τους εθελοντές, οι

από την πόλη των Χανίων στα

οποίοι

όρια του Εθνικού Δρυμού (π.χ.

ακολουθούν

είσοδος φαραγγιού Σαμαριάς)

απαράβατα τις οδηγίες τους.

και

της

ευρύτερης

προστατευόμενης περιοχής (π.χ.
ορεινές αλπικές περιοχές) με

υποχρεούνται

να

πιστά

και

Τι εξοπλισμό θα μου
δώσει ο Φορέας?

οχήματα του Φορέα Διαχείρισης.
Γενικά όμως, το μεγαλύτερο

Με

μέρος των μετακινήσεων θα

προγράμματος, οι εθελοντές θα

γίνεται πεζοπορικώς.

εφοδιαστούν

με

ψηφιακούς

πομποδέκτες και

την

έναρξη

του

ασύρματους

εφεδρικές μπαταρίες, χάρτες της
προστατευόμενης
Για αιτήσεις συμμετοχής και

καρτελάκια

περισσότερες

ονοματεπώνυμο

πληροφορίες

περιοχής,
με

το

τους

και

σχετικά με την πορεία του

μπλουζάκια με αναφορά στο

προγράμματος, επικοινωνήσετε

πρόγραμμα και τυχόν χορηγούς.

με

τα

γραφεία

του

Φορέα

Στην περιοχή απαντώνται 14 τύποι οικοτόπων του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ , εκ των οποίων δύο (3170*, 6220*) είναι οικότοποι προτεραιότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Διαχείρισης

•

Αποτελεί τη μοναδική περιοχή φυσικής εξάπλωσης του περίφημου Κρητικού Αίγαγρου (Capra aegagrus cretica).

Σαμαριάς

•

Περιλαμβάνει 174 Ελληνικά ενδημικά taxa χλωρίδας από τα οποία 24 απαντώνται μόνο στα Λευκά Όρη (στενότοπα ενδημικά) ή στη ευρύτερη περιοχή των Λευκών Ορέων, 97 είναι ενδημικά

υπεύθυνος προγράμματος κος.

Κρήτης, 12 ενδημικά Κρήτης- Καρπάθου και 41 από τα 174 είναι ενδημικά με ευρύτερη εξάπλωση στον Ελλαδικό χώρο.

Λυμπεράκης

Περιλαμβάνει πάνω από 50 είδη ενδημικών ασπόνδυλων (της Κρήτης, των Λευκών Ορέων ή της Κρήτης και κάποιων άλλων νησιών) ενώ συνεχώς προστίθενται νέα είδη καθώς και 33 (21

επισκεφθείτε

θηλαστικά, 10 ερπετά και 2 αμφίβια) είδη σπονδυλοζώων που προστατεύονται από την Ελληνική Νομοθεσία (Π. Δ. 67/81).

www.samaria.gr

•

όλη

Διεύθυνσης Δασών Χανίων θα

•

•

Σε

Εθνικού
(τηλ.

Δρυμού

28210-45570,
Πέτρος)

την

Πως θα
πιστοποιηθεί η
συμμετοχή μου?

ή

ιστοσελίδα

Με

την

ολοκλήρωση

του

προγράμματος, οι εθελοντές θα

Στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ για την διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας περιλαμβάνονται 60 είδη πουλιών που απαντώνται στον Εθνικό Δρυμό. 148 είδη περιλαμβάνονται στο

λάβουν

Παράρτημα ΙΙ (αυστηρά προστατευόμενα) και 37 είδη στο Παράρτημα ΙΙΙ (προστατευόμενα) της Σύμβασης της Βέρνης.

συμμετοχής

πιστοποιητικό
από

το

Φορέα

Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού
Σαμαριάς (Λευκών Ορέων).

