
ΟΙΚΟ-ΛΟΓΙΕΣ

O κοκκινολαίµης
Ερύθακος, ο ερυθρόλαιµος κατά την εγκυκλοπαίδεια.

Εµείς τον λέµε κοκκινοµπέτη, δηλαδή έχει κόκκινο
στήθος. Μοιάζει πολύ µε τον σπουργίτη. Θα ’ναι όµως

πιο µικρός και σίγουρα είναι πιο σεµνός, πιο ανάλαφρος και
πιο χαριτωµένος. Μεγαλούτσικα τα φτερά του, µικρή - µικρή
η µύτη του και κάτι µάτια... µεγάλα και γλυκά. Μικρά πη-
δήγµατα, µικρά πετάγµατα. Ήρθε πρόσφατα στην αυλή µου.
Πολλές βροχές, καταιγίδες και κρύο και πλησίασε τις κατοι-
κίες των ανθρώπων. Τούτος ο κυρίαρχος της λαγκαδιάς, στο

µεσοδιάστηµα µέχρι να χτίσει τη φωλιά του άφησε την εξοχή
και ήρθε στις αυλές.

Ζεστασιά, παρέα και παιχνίδι, ίσως τον ώθησαν. Σα να
θέλει να κοιτάξει µε συµπάθεια τους ανθρώπους, σα να θέλει
κάτι να τον φιλέψουνε. Σε λίγο θα 'ρθει η άνοιξη. Κάποια µι-
κρή κουφάλα δέντρου θα βρει για τη φωλιά του ή και χάµω
στο έδαφος θα τη φτιάξει.

Σαν τον σπουργίτη, σε µια ντουζίνα µέρες, θα βγουν τα
µικρά του. Από τρία µέχρι πέντε πουλάκια θα σπάσουν τ' α-
βγουλάκια και γρήγορα θα πετάξουν γλιτώνοντας τους κιν-
δύνους που τα απειλούν. Κι οι δυο γονείς τους θα χορταί-
νουν τη λαιµαργία τους, για να µεγαλώσουν γρήγορα και να
πληθύνουν. Να γεµίσουν µε χάρη και χρώµατα τα φτερά της
δηµιουργίας.

ΑΘΑΝ. ∆ΕΙΚΤΑΚΗΣ

Σ
το πλαίσιο του συ-
γκεκριµένου προ-
γράµµατος, πραγ-
µατοποιήθηκε χθες
στο Μεσογειακό Α-

γρονοµικό Ινστιτούτο Χα-
νίων (ΜΑΙΧ) ηµερίδα µε θέ-
µα "∆ιαβούλευση και συνερ-
γασία για την προστασία
των παράκτιων αµµοθινών
µε είδη Juniperus", παρουσία
αρµόδιων φορέων από το Ε-
λαφονήσι, τα Φαλάσαρνα, τη
Ν. Χρυσή και τη Ν. Γαύδο.

Σχετικά µε το πρόγραµµα
για την προστασία των αµ-
µοθινών, ο δασολόγος και ε-
ρευνητής του Τµήµατος Πε-
ριβάλλοντος του ΜΑΙΧ,
Γιώργος Καζάκης, δήλωσε
ότι "έχει ξεκινήσει από την
αρχή του χρόνου, γίνεται στο
πλαίσιο του life+ και αφορά
τον οικότοπο προτεραιότη-
τας που είναι οι αµµοθίνες,
είδη κέδρων, το γνωστό δη-
λαδή κεδρόδασος που υπάρ-
χει στην Κρήτη. Στην περιο-
χή της Κρήτης συναντάται
στο νησί της Χρυσής, στο νη-
σί της Γαύδου, στο Ελαφονή-
σι και µια µικρή περιοχή στα
Φαλάσαρνα όπου υπάρχουν
οι γνωστοί αµµόλοφοι που
καλύπτονται από είδη κέ-
δρων".

Παράλληλα ο κ. Καζάκης
επεσήµανε ότι υπάρχουν µια
σειρά απειλών, οι οποίες έ-
χουν καταγραφεί και έχουν
συµπεριληφθεί στο πρόγραµ-
µα και για κάθε µια από αυ-

τές υπάρχει µια σειρά δράσε-
ων για την εξάλειψή τους. 

"Οι κυριότερες απειλές
που δέχεται ο οικότοπος α-
φορούν τη µη αναγέννηση
του κέδρου, η βόσκηση, η ο-
ποία επηρεάζει επίσης την
αναγέννηση, µια πιθανή
πυρκαγιά και οι φωτιές που
προκαλούν οι επισκέπτες, η
ρίψη απορριµµάτων και η
διαχείριση του τουρισµού.
Για την κάθε µια από αυτές
τις απειλές υπάρχει µια σει-
ρά δράσεων για την εξάλει-
ψή τους ή τον περιορισµό
τους". 

Ο ίδιος, ακόµη σηµείωσε
ότι "το πρόγραµµα ξεκίνησε
τον Γενάρη του 2009 και
στον πρώτο χρόνο συµπερι-
λαµβάνονται οι προκαταρ-
κτικές δράσεις που είναι η

καταγραφή, η οικολογική
κατάσταση, η χαρτογράφι-
ση, η καταγραφή της χλωρί-
δας των οικοτόπων και στη
συνέχεια ακολουθούν οι δρά-
σεις προστασίας που αφο-
ρούν την οριοθέτηση των οι-
κοτόπων, την τοποθέτηση
πινακίδων, την ενηµέρωση
του κοινού, την αποµάκρυν-
ση των απορριµµάτων και
των σκουπιδιών, την αποκα-
τάσταση της βλάστησης, ό-
που χρειάζεται, και την απο-
κατάσταση των αµµοθινών
που βρίσκονται ανάµεσα
στον οικότοπο και την παρα-
λία".

Σχετικά µε την ηµερίδα
που πραγµατοποιήθηκε χθες
το πρωί στο ΜΑΙΧ ο κ. Κα-
ζάκης υπογράµµισε πως "εί-
ναι µια πρωτόγνωρη και για

µας διαδικασία και σκοπός
της αλλά και το ζητούµενο
είναι να υπάρχουν ουσιαστι-
κές εκφράσεις απόψεων και
συζήτηση έτσι ώστε το πρό-
γραµµα αφ' ενός να πετύχει
τους σκοπούς του και τα α-
ποτελέσµατα που περιµένου-
µε στην τετραετία που τρέχει,
αλλά το πιο βασικό είναι η
συνέχεια του προγράµµατος
µετά τη λήξη του. Εδώ είναι
και η αρµοδιότητα και η ευ-
θύνη των τοπικών φορέων
και των τοπικών κοινωνιών
ώστε όλα αυτά που θα γί-
νουν στο πλαίσιο του προ-
γράµµατος να έχουν συνέ-
χεια και να ενταχθούν µέσα
σε ιδιαίτερα πλαίσια που έ-
χει κάθε περιοχή για την
προστασία".
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Προστασία των κέδρων
Μια σειρά από δράσεις συµπεριλαµβάνονται στο 4ετές LIFE+ πρόγραµµα Junicoast και
αφορούν την προστασία των παράκτιων αµµοθινών µε είδη κέδρου, οι οποίες απειλούνται
από πολλούς κινδύνους όπως είναι η βόσκηση, οι πυρκαγιές και η ρίψη απορριµµάτων.  

Στιγµιότυπα από τη χθεσινή ηµερίδα.

Ο δασολόγος και ερευνητής 
του Τµήµατος Περιβάλλοντος
του ΜΑΙΧ, Γιώργος Καζάκης.

ΑΠΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ

Άδειες λειτουργίας

εγκαταστάσεων

Στη διαδικασία έκδοσης ΕΠΟ οφείλουν να
προβούν οι κτηνοτρόφοι του Νοµού Χα-
νίων, οι οποίοι διαθέτουν ήδη άδεια λει-

τουργίας για τις πτηνοκτηνοτροφικές τους ε-
γκαταστάσεις αλλά δεν διαθέτουν έγκριση πε-
ριβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ). Για τον λόγο αυτό
θα πρέπει να υποβάλουν ανάλογη µελέτη περι-
βαλλοντικών επιπτώσεων ή περιβαλλοντική έκ-
θεση στην αρµόδια υπηρεσία περιβάλλοντος έ-
ως και τις 2 Απριλίου σύµφωνα µε την παρά-
γραφο 1 του άρθρου 6 του Ν. 3698/08, όπως α-
νακοίνωσε η ∆ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης
Χανίων. Επίσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις
παραγράφους 2 και 3 του ίδιου άρθρου, παρέ-
χεται η δυνατότητα της υπό προϋποθέσεων έκ-
δοσης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ)
σε εγκαταστάσεις που διαθέτουν ήδη άδεια λει-
τουργίας αλλά δεν πληρούν τις ελάχιστες απαι-
τούµενες αποστάσεις. Η δυνατότητα αυτή πα-
ρέχεται µόνο έως τις 2 Οκτωβρίου 2010, επιση-
µαίνει στην ανακοίνωσή της η ∆ιεύθυνση.

ΣΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ

∆ειγµατοληψία εγκεφάλου

από πρόβατα και αίγες 

∆ειγµατοληψία εγκεφάλου από πρόβατα και αίγες
άνω των 18 µηνών θα γίνεται από τα ∆ηµοτικά
Σφαγεία, στο πλαίσιο εφαρµογής του προγράµ-

µατος ελέγχου µεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπα-
θειών για το 2009, όπως ανακοίνωσε ο ∆ήµος Χανίων.
Ηµέρες σφαγής ορίζονται η ∆ευτέρα και η Τρίτη, ενώ
η εφαρµογή του προγράµµατος ξεκίνησε στις 16 Φε-
βρουαρίου. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση παραγω-
γών και εµπόρων το τηλέφωνο επικοινωνίας των ∆ηµο-
τικών Σφαγείων είναι το 2821043363. 

ΓΙΑ ΤΟ 2009

Ποιοτικό παρακράτηµα 

τοµέα βοείου κρέατος 

Τους όρους επιλεξιµότητας των σφάγιων ταύρων
για το 2009 ανακοίνωσε η ∆ιεύθυνση Αγροτικής
Ανάπτυξης Χανίων, µετά από σχετικό έγγραφο

του Υπουργείου. Αναλυτικότερα: ∆ικαιούχοι το 2009
είναι γεωργοί κάτοχοι βοοτροφικών εκµεταλλεύσεων
που εδρεύουν σε ελληνικό έδαφος, στις οποίες έχουν
γεννηθεί κατά τη διάρκεια του έτους 2009 τουλάχιστον
15 µοσχάρια. Επιλέξιµα σφάγια ταύρων εξακολουθούν
και το 2009 να είναι τα σφάγια των αρσενικών ενήλι-
κων βοοειδών ηλικίας άνω των 9 µηνών και το πολύ 24
µηνών, τα οποία κατατάσσονται στην κατηγορία διά-
πλασης R και πάνω και στην κατηγορία λίπους 3 και
κάτω και µε βάρος σφάγιου (σφάγιο αναφοράς) τουλά-
χιστον 250 κιλά. Για κάθε επιπρόσθετη πληροφορία ή
διευκρίνιση οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνο-
νται στη ∆ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Χανίων.


