Καρδίτσα, 7 Νοεμβρίου 2009
Αγαπητοί/‐ές φίλοι/‐ες,
Σε όλους μας είναι γνωστή και καλά τεκμηριωμένη η πολυσήμαντη αξία των ποολίβαδων
(grasslands). Αξία που ανιχνεύεται αβίαστα σε αναφορές οικολογικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές,
πολιτισμικές και κοινωνικές. Παράλληλα, τα ποολίβαδα στη χώρα μας αποτελούν έναν εκτεταμένο
εδαφοπονικό πόρο με ανυπολόγιστη συμβολή στην Εθνική οικονομία. Αντίστοιχες αξίες
προσφέρουν τα φυσικά ποολίβαδα και στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες. Η αναγνώριση των αξιών
αυτών ώθησε το 2008 μία ομάδα κεντρο‐Ευρωπαίων επιστημόνων, κυρίως βοτανικών και
φυτοκοινωνιολόγων, στην ίδρυση του European Dry Grassland Group (EDGG) (www.edgg.org), το
οποίο στην πραγματικότητα αποτέλεσε την ένωση των δύο subgroups Arbeitsgruppe Trockenrasen
(έτος σύστασης 2004) και Working Group on Dry Grasslands in the Nordic and Baltic Region (2005).
Το EDGG αποτελεί δίκτυο Ευρωπαίων ειδικών για τα ποολίβαδα, ερευνητών και ειδικών προστασίας
και διαχείρισης (conservationists) που επικεντρώνονται, μεταξύ άλλων, σε θέματα φυτών, ζώων,
μυκήτων, μικροοργανισμών, εδαφών, ταξινόμησης, φυλογεωγραφίας, οικοφυσιολογίας, βιολογίας
πληθυσμών, αλληλεπιδράσεων ειδών, βλάστησης, συνταξινόμησης, οικολογίας τοπίου,
βιοποικιλότητας, ιστορίας χρήσεως γαιών, διατήρησης, αποκατάστασης, περιβαλλοντικής
νομοθεσίας και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Οι βασικές επιδιώξεις του EDGG είναι να
• συνθέσει και διανείμει πέρα από τα στενά εθνικά όρια πληροφορίες σχετικές με την έρευνα,
προστασία και διαχείριση των ποολίβαδων, και
• ενισχύσει την ενεργό συνεργασία μεταξύ των επιστημόνων των ποολίβαδων μέσω της α)
ανταλλαγής δεδομένων, β) δημιουργίας κοινών προτύπων (standards) συλλογής δεδομένων, και
γ) κοινών προγραμμάτων.
Πρόσφατα, στις 2 Οκτώβρη 2009, συστάθηκε ο Μεσογειακός κλάδος του EDGG με την ονομασία
Mediterranean Dry Grassland subgroup (Med‐DG). Η σύσταση του subgroup προέκυψε ως φυσική
συνέπεια της ανάγκης εγκόλπωσης των πολλαπλής και ξεχωριστής σημασίας Μεσογειακών
ποολίβαδων σε αυτή την Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία. Παράλληλα απετέλεσε έκφραση της κοινής μας
ανάγκης για ανάδειξη τόσο των πολύτιμων αυτών οικοσυστημάτων και των δομικών και
λειτουργικών τους χαρακτηριστικών όσο και του έργου μας (ερευνητικού, προστασίας, διαχείρισης)
σε αυτό το επιστημονικό πεδίο. Οι προσδοκίες της ομάδας μας, η γεωγραφική της επικράτεια και οι
πρώτες οργανωτικές σκέψεις βρίσκονται διαθέσιμες στην επιστολή που απευθύναμε στα
Μεσογειακά μέλη του EDGG και την οποία σας αποστέλλουμε. Μέχρι τώρα τουλάχιστον 35
συνάδελφοι από 11 Μεσογειακές χώρες έχουν ανταποκριθεί θετικά στο κάλεσμά μας.
Πιστεύοντας ότι η συνδρομή σας στην προσπάθειά μας θα μας ενισχύσει σημαντικά, ενώ
παράλληλα θα αποτελέσει για όλους μας ένα σημαντικό βήμα ανάδειξης και επέκτασης του έργου
μας σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στο Med‐DG subgroup. Για όσους επιθυμούν να εγγραφούν
μέλη παρακαλώ εκδηλώστε την επιθυμία σας αυτή είτε στον υπεύθυνο του EDGG Dr Jürgen Dengler
Degler (dengler@botanik.uni‐hamburg.de), είτε απευθείας σε εμένα (θα σας παρακαλούσα σε
Αγγλικό κείμενο για να το προωθήσω στον Jürgen). Εξυπακούεται ότι η προώθηση της επιστολής
αυτής σε άλλους συνάδελφους που σχετίζονται με τα ποολίβαδα είναι επιθυμητή.
Ελπίζοντας να μας τιμήσετε με τη συμμετοχή σας,
Μιχαήλ Βραχνάκης (mvrahnak@teilar.gr)
Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Λάρισας
Υπεύθυνος του Med‐DG subgroup

