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Ως βιοποικιλότητα ορίζεται όλη η ποικιλία της φυτικής και ζωικής ζωής στον πλανήτη, μαζί με τα οικοσυστήματα που την 
συντηρούν. Αφορά επίσης στην προστασία της άγριας ζωής, συμπεριλαμβανομένων των ειδών που απειλούνται με 
εξαφάνιση, οπότε σε αυτό το έγγραφο όταν χρησιμοποιούμε τον όρο «βιοποικιλότητα», περιλαμβάνεται και η έννοια της 
προστασίας της άγριας πανίδας και χλωρίδας. 
 

Η καλή διαβίωση των ζώων αναφέρεται στη διασφάλιση της καλής σωματικής και ψυχικής υγείας οποιωνδήποτε ζώων 
επηρεάζονται, είτε άμεσα είτε έμμεσα, από τη λειτουργία του καταλύματός σας. 
 

Παρόλο που πρόκειται για ξεχωριστά θέματα, τα έχουμε συμπεριλάβει σε αυτόν τον Οδηγό Μελών, επειδή είναι στενά 
συνδεδεμένα μεταξύ τους και επειδή πολλά ξενοδοχεία έχουν συνήθως το ίδιο προσωπικό να εργάζεται και στους δυο 
τομείς. 
 

Στην Travelife, αναμένουμε από τα Μέλη μας να λαμβάνουν μέτρα που να διασφαλίζουν ότι τα τοπικά οικοσυστήματα, η 
άγρια ζωή και τα ζώα ειδικότερα δεν θα βλάπτονται από τη λειτουργία τους ή από τις δραστηριότητες των επισκεπτών 
τους. Αυτό περιλαμβάνει την ενεργή αποθάρρυνση των επισκεπτών από τη συμμετοχή σε δραστηριότητες που ενδέχεται 
να επηρεάζουν αρνητικά την καλή διαβίωση των ζώων και τη βιοποικιλότητα. Αναμένουμε επίσης από τα Μέλη μας να 
λαμβάνουν υπόψη τα οικοσυστήματα και την άγρια πανίδα που βρίσκεται και εκτός των στενών ορίων των 
εγκαταστάσεών τους. Αυτό περιλαμβάνει: 

– Τη συμμόρφωση με όλους τους σχετικούς τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς νόμους, κανονισμούς και κώδικες 
πρακτικής. 
 

– Να μην εμπλέκονται σε ή να στηρίζουν το κυνήγι, τη θανάτωση ή το εμπόριο προστατευόμενων ειδών. 
 

– Να μην εκθέτουν, σερβίρουν ή πωλούν προστατευόμενα είδη ή αντικείμενα που προέρχονται από αυτά. 
 

– Την ενημέρωση των επισκεπτών και του προσωπικού σχετικά με τον τρόπο προστασίας των ευαίσθητων 
περιοχών τόσο εντός των εγκαταστάσεων όσο και στην ευρύτερη περιοχή του προορισμού σας. Για παράδειγμα, 
τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν αμμόλοφους και υφάλους. 

 

– Την υποστήριξη σχετικών πρωτοβουλιών στον προορισμό σας που προστατεύουν ή υποβοηθούν τη 
βιοποικιλότητα. 

 

– Να μην οργανώνουν ή υποστηρίζουν δραστηριότητες, εκδρομές, ψυχαγωγικά προγράμματα ή αξιοθέατα που 
περιλαμβάνουν οποιαδήποτε από τις Απαράδεκτες Πρακτικές που αναφέρονται στη σχετική λίστα της Travelife ή 
δεν συμμορφώνονται με τις Ελάχιστες Απαιτήσεις της Travelife για την Καλή Διαβίωση των Ζώων.  

 

– Να εξασφαλίζουν ότι τυχόν ανακαινίσεις, νέες κατασκευές ή διαμορφώσεις τοπίου δεν βλάπτουν τη 
βιοποικιλότητα. 

 

– Την προμήθεια προϊόντων που είναι πιστοποιημένα για τις βιώσιμες μεθόδους παραγωγής και προμήθειας 
πρώτων υλών, όπως η Rainforest Alliance, η FSC, η MSC και η Fairtrade. 

 

– Την αναζήτηση τρόπων προστασίας και ενίσχυσης της βιοποικιλότητας μέσα από τις δικές τους επιχειρηματικές 
λειτουργίες. 
 

– Να αναλαμβάνουν διορθωτικές ενέργειες για τυχόν αρνητικές επιπτώσεις που έχουν ήδη προκαλέσει στη 
βιοποικιλότητα ή την καλή διαβίωση των ζώων. 

 

Σημαντικές πληροφορίες για τα Μέλη που λειτουργούν πάρκα/αξιοθέατα με ζώα 

Μερικές φορές οι ελεγκτές μας δεν μπορούν να αξιολογήσουν αν ένα Μέλος πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις για την καλή 
διαβίωση των ζώων, διότι δεν διαθέτουν την απαιτούμενη κτηνιατρική εμπειρία. Αυτό συνήθως συμβαίνει μόνο σε 
καταλύματα που διαθέτουν ζωολογικό κήπο, θαλάσσια εκθέματα ή άλλα παρόμοια. Στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί 
να πληρώσετε για έναν ελεγκτή εξειδικευμένο στη μεταχείριση των ζώων από κάποιον άλλο ελεγκτικό οργανισμό. Η 
Travelife θα μπορούσε να σας συστήσει ορισμένες αξιόπιστες εταιρείες. Κάθε τέτοια σύμβαση και πληρωμή θα γίνονται 
απευθείας μεταξύ της επιχείρησής σας και της εν λόγω εταιρείας. Μόνο αφού ένας εξειδικευμένος και αξιόπιστος ελεγκτής, 



 Οδηγός μελών: Βιοποικιλότητα, άγρια πανίδα και καλή διαβίωση των ζώων Σελίδα2  

μας παράσχει ικανοποιητικές αποδείξεις ότι συμμορφώνεστε με τα πρότυπά μας για την καλή διαβίωση των ζώων θα 
μπορέσουμε να πιστοποιήσουμε την ιδιοκτησία σας. 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΙΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΑΣ  

Ορισμένες επιχειρήσεις θα έχουν πολύ περισσότερα να εξετάσουν από άλλες ανάλογα με το πού βρίσκονται και τον τύπο 
διαμονής που προσφέρουν. Καταρτίσαμε μια λίστα ελέγχου που σας προτείνουμε να ακολουθήσετε για να αξιολογήσετε 
τους τομείς που πιθανόν να υπάρχει πρόβλημα, καθώς και ποιες είναι οι ευκαιρίες βελτίωσης. Μπορείτε να την βρείτε στη 
Ζώνη Μέλους. Ο κατωτέρω πίνακας δείχνει ορισμένους κοινούς επιχειρησιακούς τομείς στα καταλύματα που επηρεάζουν 
τη βιοποικιλότητα και την καλή διαβίωση των ζώων. 
 

Επιχειρησιακός 
τομέας   

Πιθανές αρνητικές επιπτώσεις Αντιμετώπιση 

Προμήθειες Αγορά ζωικών προϊόντων (π.χ. κρέας, αυγά, 
γαλακτοκομικά προϊόντα) από προμηθευτή που 
κακομεταχειρίζεται τα ζώα. 
 
Αγοράζοντας ένα προϊόν όπου οι μέθοδοι 
προμήθειας ή παραγωγής προκαλούν 
προβλήματα, όπως η αποψίλωση δασών ή η 
ρύπανση του φυσικού περιβάλλοντος. 
 
Αγορά προϊόντων που προέρχονται από 
απειλούμενα με εξαφάνιση είδη (π.χ. για την 
παρασκευή τροφίμων, την πώλησή τους). 
 
Συνεργασία με εταιρείες να παρέχουν ψυχαγωγία 
και δραστηριότητες που περιλαμβάνουν την 
κακομεταχείριση ζώων. 
 

Ψάξτε για αξιόπιστα σήματα πιστοποίησης 
όπως Fairtrade, Rainforest Alliance, FSC ή 
MSC που να επαληθεύουν ότι ένα προϊόν 
έχει παραχθεί με βιώσιμο τρόπο. 
 
Ψάξτε για προϊόντα ζωικής προέλευσης 
ελευθέρας βοσκής, ιδανικά 
χρησιμοποιώντας μια αξιόπιστη 
πιστοποίηση ή στην περίπτωση τοπικών 
αγροτών/παραγωγών, ελέγχοντας εσείς οι 
ίδιοι τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων. 
 
Χρησιμοποιήστε ιστοσελίδες όπως της 
CITES και του WWF για να ελέγξετε τον 
κατάλογο των ειδών που απειλούνται με 
εξαφάνιση. 
 
Αποφύγετε ψυχαγωγικές δραστηριότητες 
που περιλαμβάνουν ζώα ή ελέγξτε ότι 
συμμορφώνονται με τις Ελάχιστες 
Απαιτήσεις για την Καλή Διαβίωση των 
Ζώων και τον κατάλογο Απαράδεκτων 
Πρακτικών της Travelife. 

Δραστηριότητες, 
αξιοθέατα και 
ψυχαγωγία 

Προσφέρετε δραστηριότητες στην ιδιοκτησία σας 
που αφορούν ζώα (π.χ. ζωντανές εμφανίσεις 
ζώων, φωτογραφίες με ζώα, τάισμα ζώων). 
 
Προσφέρετε δραστηριότητες στις εγκαταστάσεις 
σας που θα μπορούσαν να βλάψουν σημαντικά 
οικοσυστήματα/ευαίσθητες περιοχές (π.χ. 
υφάλους, αμμόλοφους). 
 
Παρέχετε φυλλάδια, πινακίδες ή άλλες μορφές 
διαφήμισης που προωθούν δραστηριότητες, 
αξιοθέατα και ψυχαγωγία με ζώα, εκτός των 
εγκαταστάσεών σας (π.χ. ζωολογικούς κήπους, 
κολύμβηση με δελφίνια, εκθέσεις ζώων, ιππασία, 
πεζοπορία με φορτωμένα ζώα). 
 
Παρέχετε φυλλάδια, πινακίδες ή άλλες μορφές 
διαφήμισης που προωθούν δραστηριότητες, 
αξιοθέατα και ψυχαγωγία, εκτός των 
εγκαταστάσεών σας, που θα μπορούσαν να 
βλάψουν σημαντικά τα γύρω οικοσυστήματα 
ή/και ευαίσθητες περιοχές. (π.χ. κατάδυση σε 
υφάλους με χρήση αναπνευστήρα, 
δραστηριότητες με οχήματα εκτός δρόμου). 
 

Αποφύγετε να προσφέρετε ή να 
προωθήσετε αξιοθέατα, ψυχαγωγία και 
δραστηριότητες που περιλαμβάνουν ζώα ή 
ελέγξτε ότι αυτά συμμορφώνονται με τις 
Ελάχιστες Απαιτήσεις για την Καλή 
Διαβίωση των Ζώων και τον κατάλογο 
Απαράδεκτων Πρακτικών της Travelife.. 
 
Ρωτήστε τους οργανωτές που προωθείτε 
σχετικά με τα βήματα που λαμβάνουν για 
την αποφυγή βλάβης σε ευαίσθητες 
περιοχές. Αν δεν είστε ικανοποιημένοι, μην 
τις προωθείτε. 
 
Εάν γνωρίζετε οποιεσδήποτε ευαίσθητες 
περιοχές που βλάπτονται από τις 
τουριστικές δραστηριότητες, 
προειδοποιήστε τους καλεσμένους σας για 
αυτές και για το τι μπορούν να κάνουν για 
να ελαχιστοποιήσουν οποιαδήποτε βλάβη. 

Εγκαταστάσεις Δρόμοι ή προσβάσεις που διέρχονται από 
ευαίσθητες περιοχές (π.χ. αμμόλοφους, 
υγροτόπους, λιβάδια, κοντά σε ρυάκια και 
ποτάμια). 
 
Μη ενδημικά φυτά που είναι χωροκατακτητικά ή 
προσελκύουν επεμβατικά είδη ή στερούν την 
πρόσβαση σε μια σημαντική πηγή τροφής (π.χ. 

Τα μονοπάτια και οι δρόμοι πρόσβασης 
πρέπει να έχουν σαφή και ευκρινή σήμανση 
που να εξηγεί γιατί είναι σημαντικό να 
παραμένει κάποιος εντός των 
προκαθορισμένων περιοχών.  
 

http://www.fairtrade.org.uk/Buying-Fairtrade
https://www.rainforest-alliance.org/find-certified
https://ic.fsc.org/en/choosing-fsc
https://www.msc.org/what-you-can-do/eat-sustainable-seafood
https://www.cites.org/eng
https://www.worldwildlife.org/species/directory
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λιγότερα λουλούδια για τις μέλισσες και τα 
πουλιά, ένα επεμβατικό φυτό που εμποδίζει την 
ανάπτυξη των ιθαγενών φυτών, ένα φυτό που 
προσελκύει παράσιτα, όπως οι μη ενδημικές 
σφίγγες). 
 
Απορρίμματα από τους καλεσμένους ή τις 
δραστηριότητές σας, είτε εντός των 
εγκαταστάσεών σας είτε στις γύρω περιοχές (π.χ. 
τσιγάρα στην παραλία, πλαστικά κύπελλα και 
καλαμάκια που με τον αέρα φθάνουν στη 
θάλασσα ή σε ένα ρέμα). 
 
Τα απορρίμματα τροφίμων 
(συμπεριλαμβανομένου του κομπόστ) μπορεί να 
αποτελέσουν μια μη φυσική πηγή τροφής στην 
περίπτωση που δεν είναι κατάλληλα 
περιορισμένα ώστε να αποτρέπεται η πρόσβαση 
ζώων σε αυτά.  
 
Τα απορρίμματα τροφίμων ελκύουν 
παρασιτικούς οργανισμούς, όπως οι αρουραίοι, 
που έχουν αρνητική επίπτωση στα ιθαγενή είδη 
(π.χ. οι αρουραίοι τρώνε τα αυγά των πουλιών ή 
μεταδίδουν ασθένειες σε άλλα είδη). 

Αφαιρέστε τα χωροκατακτητικά φυτά από 
την περιοχή σας και ενθαρρύνετε τους 
γείτονές σας να κάνουν το ίδιο. 
 
Εκπονήστε ένα σχέδιο για την 
αντικατάσταση της μη ενδημικής 
βλάστησης με εγγενείς επιλογές, ειδικά 
αυτές που είναι γνωστό ότι υποστηρίζουν 
την τοπική άγρια ζωή, όπως είναι οι 
μέλισσες, οι πεταλούδες και τα πουλιά. 
 
Αξιολογήστε τα απορρίμματα που 
παράγετε για να προσδιορίσετε την πηγή 
τους και, εάν μπορείτε, να τα μειώσετε 
ή/και να τα εξαλείψετε (π.χ. σταματήστε 
να προσφέρετε πλαστικά καλαμάκια). 
 
Τοποθετήστε κάδους με κατάλληλη 
χωρητικότητα στις περιοχές όπου 
εντοπίζονται τα περισσότερα 
απορρίμματα. 
 
Λάβετε τα κατάλληλα μέτρα για να 
περιορίσετε τα απόβλητα τροφίμων ώστε 
να αποτρέπεται η πρόσβαση άγριων ζώων 
ή παρασίτων. 

 

Συμμόρφωση με τους νόμους και τους κανονισμούς  

Η Travelife θέλει να είναι σίγουρη ότι συμμορφώνεστε με όλους τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς που αφορούν στην 
καλή μεταχείριση των ζώων και την προστασία της βιοποικιλότητας και διαθέτετε τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις. 
 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΠΩΝ  

Μόλις αποκτήσετε μια ιδέα για το πώς η επιχείρησή σας μπορεί να επηρεάσει τη βιοποικιλότητα και την καλή διαβίωση 
των ζώων, θα πρέπει να ορίσετε στόχους και σκοπούς για να κάνετε βελτιώσεις.  
 

Οι στόχοι είναι συνήθως αριθμητικοί, πρέπει να μετρώνται σε σχέση με ένα σημείο εκκίνησης και να έχουν συγκεκριμένη 
χρονική προθεσμία. Ιδανικά, θα πρέπει να έχετε τουλάχιστον έναν βραχυπρόθεσμο και έναν μακροπρόθεσμο στόχο. Ορίστε 
μερικά παραδείγματα: 
 

Συνεργασία με την τοπική μας κοινότητα ώστε να μειωθεί η ποσότητα των απορριμμάτων που συλλέγονται κατά 
τον ετήσιο καθαρισμό παραλίας κατά 50% μέχρι το τέλος του 2020. 

Αντικατάσταση του 90% των φυτών με αυτόχθονα είδη έως το 2025. 
 

Οι σκοποί μπορούν να περιλαμβάνουν αριθμούς, αλλά συνήθως αφορούν έργα ή ενέργειες. Πρέπει ακόμα να γνωρίζετε την 
αφετηρία σας, να έχετε μια προθεσμία και να είστε συγκεκριμένοι, ώστε να είναι εύκολο να ελέγξτε αν τους πετύχατε. Θα 
πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν ένα μείγμα βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων σχεδίων. Ορίστε μερικά 
παραδείγματα: 
 

Ελέγξτε όλες τις δραστηριότητες, τα αξιοθέατα και την ψυχαγωγία που προωθείτε στους πελάτες σας σε σχέση με 
τον κατάλογο Απαράδεκτων Πρακτικών της Travelife μέχρι τα τέλη του 2020. 

Κατασκευάστε έναν φράκτη κατά μήκος της τρέχουσας οδού πρόσβασης στην παραλία για να αποτρέψετε τους 
επισκέπτες να περπατούν στους αμμόλοφους μέχρι το 2021. 

Κατασκευάστε έναν κήπο που να προσελκύει πεταλούδες με φυτά που υποστηρίζουν τέτοιους πληθυσμούς μέχρι 
το 2025. 

 

Οι στόχοι και οι σκοποί σας πρέπει να είναι: 

✓ Συγκεκριμένοι και απλοί ώστε να μπορούν να γίνουν κατανοητοί από τον καθένα.  

✓ Εύκολο να μετρηθούν ώστε να μπορείτε να δείτε ξεκάθαρα αν έχουν επιτευχθεί.  

✓ Σχετικοί και εφικτοί. Για παράδειγμα, δεν έχει νόημα να ορίσετε ένα στόχο που δεν έχετε την οικονομική 
δυνατότητα να εφαρμόσετε ή να αναλώσετε χρόνο σε ένα τομέα όπου δεν θα επιτευχθεί σημαντική βελτίωση. 

✓ Με προθεσμία. Αυτό θα βοηθήσει στο να μείνουν όλοι εντός χρονοδιαγράμματος. 
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ΚΑΝΤΕ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ  

Τα πέντε κύρια πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να υποστηρίξετε την καλή διαβίωση των ζώων και τη 
βιοποικιλότητα:  

1. Εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών προμηθειών που ευνοούν βιώσιμα προϊόντα και υπηρεσίες. 

2. Σταματήστε να προσφέρετε ή προωθείτε δραστηριότητες που μπορεί να βλάπτουν ζώα και τη βιοποικιλότητα. 

3. Βοηθήστε τα τοπικά οικοσυστήματα να αναπτυχθούν και να ευδοκιμήσουν με την προστασία των ευαίσθητων 
περιοχών και τη φύτευση της σωστής βλάστησης. 

4. Ενημερώστε τους επισκέπτες σας για τα πράγματα που μπορούν να κάνουν για να υποστηρίξουν τη 
βιοποικιλότητα και την καλή διαβίωση των ζώων στον προορισμό σας. 

5. Συνεργαστείτε με την κοινότητά σας σε πρωτοβουλίες που προστατεύουν, στηρίζουν και αναπτύσσουν τη 
βιοποικιλότητα. 

 

Έχουμε καταγράψει πολλές ιδέες για το πώς μπορείτε να υποστηρίξετε την καλή διαβίωση των ζώων και τη βιοποικιλότητα 
για να σας βοηθήσουμε να ξεκινήσετε.  
 

Σκουπίδια 

– Η μείωση της ποσότητας των αποβλήτων που παράγετε είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για τον έλεγχο 
των απορριμμάτων. 

 

– Η κομποστοποίηση των δικών σας απορριμμάτων τροφίμων για χρήση ως λίπασμα στους δικούς σας κήπους είναι 
ένας πολύ καλός τρόπος για να επαναχρησιμοποιήσετε τα απόβλητα, αλλά πρέπει να βεβαιωθείτε ότι είναι 
κατάλληλα περιορισμένα ώστε τα άγρια ζώα και τα παράσιτα να μην έχουν πρόσβαση σε αυτά ως πηγή τροφής. Η 
κατανάλωση αυτού του είδους τροφής θα μπορούσε να βλάψει την άγρια ζωή ενώ πιθανότατα θα σκορπιστεί στη 
γύρω περιοχή ρυπαίνοντάς την. 
 

– Διεξάγετε αξιολόγηση των απορριμμάτων σας τόσο εντός των εγκαταστάσεών σας όσο και γύρω από αυτές. 
Εξετάστε αν μπορείτε να αναγνωρίσετε τα απορρίμματα που προέρχονται από τους καλεσμένους σας, το 
προσωπικό ή τη λειτουργία σας και τότε σκεφτείτε τρόπους βελτίωσης, όπως η μείωση της χρήσης αντικειμένων 
που συνήθως καταλήγουν στα σκουπίδια ή/και η καλύτερη χωροθέτηση των κάδων, ώστε να είναι ευκολότερο να 
χρησιμοποιηθούν από τους επισκέπτες σας. 
 

– Μια κοινή πηγή απορριμάτων είναι τα αντικείμενα που παρασύρονται έξω από κάδους εξαιτίας ανέμων, οπότε 
αντικαταστήστε τους ανοικτούς κάδους με αντίστοιχους που κλείνουν ή βρείτε οποιαδήποτε άλλη λύση που θα 
μπορούσε να συγκρατεί καλύτερα τα απορρίμματα. 
 

– Εάν έχετε ένα υπαίθριο μπαρ ή εστιατόριο, σκεφτείτε να εξαλείψετε τα αντικείμενα που μπορούν εύκολα να 
παρασυρθούν από τον άνεμο μακριά, όπως χαρτοπετσέτες, κουτιά αλουμινίου, καλαμάκια, πλαστικά κύπελλα και 
μπουκάλια. Ακολουθούν ορισμένοι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να πετύχετε κάτι τέτοιο: 
 

– Αντικαταστήστε τα πλαστικά αντικείμενα με επαναχρησιμοποιούμενες επιλογές ή τουλάχιστον βαρύτερες 
επιλογές που είναι λιγότερο πιθανό να παρασυρθούν. 

– Κατά την εξυπηρέτηση των επισκεπτών, σερβίρετε το περιεχόμενο από πλαστικά μπουκάλια ή δοχεία 
αλουμινίου στα ποτήρια τους, αντί να τα αφήνετε στο τραπέζι ή στην μπάρα για να το κάνουν εκείνοι. 

– Σε υπαίθριους χώρους εστίασης, σερβίρετε το νερό σε γυάλινες κανάτες ή επαναχρησιμοποιούμενα μπουκάλια 
αντί να αφήσετε ένα πλαστικό μπουκάλι στο τραπέζι. 

– Ρωτήστε τους επισκέπτες εάν επιθυμούν καλαμάκι ή χαρτοπετσέτα αντί να τα προσφέρετε αυτόματα μαζί με 
τα ποτά που τους σερβίρετε κάθε φορά. 

– Όποτε είναι ασφαλές να αντικαταστήσετε τα πλαστικά κύπελλα με γυάλινα, μεταλλικά ή άλλου είδους 
επαναχρησιμοποιούμενα, θα πρέπει να το κάνετε. 

 

– Ενημερώστε τους επισκέπτες σας για τη ζημιά που προκαλούν τα απορρίμματα στην κοινότητά σας και στην άγρια 
ζωή. 

 

Άλλη ρύπανση 

Εφόσον συμμορφώνεστε με το Πρότυπο της Travelife θα αντιμετωπίζετε ήδη με επιτυχία πολλούς από τους ρύπους που 
παράγει η επιχείρησή σας μέσω της καλής διαχείρισης της ενέργειας, του νερού, των αποβλήτων και των επικίνδυνων 
ουσιών. Ακολουθούν ορισμένοι άλλοι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να βοηθήσετε στη μείωση της ρύπανσης που 
βλάπτει τη βιοποικιλότητα: 
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– Αντηλιακά που περιέχουν οξυβενζόνη και οκτινοξάτη μπορεί να είναι επιβλαβή για τους κοραλλιογενείς υφάλους 
ακόμα και όταν τα χημικά αυτά καταλήγουν στα υγρά σας απόβλητα μέσω των ντους. Τα καταλύματα κοντά σε 
υφάλους θα πρέπει να διερευνήσουν αυτό το ζήτημα και να εφαρμόσουν τα κατάλληλα μέτρα που παράλληλα 
επηρεάζουν την ασφάλεια των επισκεπτών από την ηλιακή ακτινοβολία. Υπάρχουν πολλά αντιηλιακά προϊόντα 
στην αγορά και δεν περιέχουν αυτές τις χημικές ουσίες και έτσι είναι ασφαλή για τους υφάλους. 

 

– Η ηχητική ρύπανση από δραστηριότητες που περιλαμβάνουν μηχανοκίνητα σκάφη, τζετ σκι, οχήματα χιονιού 
(snowmobiles) και εκτός δρόμου (4x4, ATV, μοτοσυκλέτες) μπορεί να επηρεάσει τις φυσικές δραστηριότητες των 
ζώων, είτε φοβίζοντας τα είτε προκαλώντας τους σύγχυση. Εξετάστε τρόπους με τους οποίους αυτές οι 
δραστηριότητες που προσφέρετε ή προωθείτε μπορούν να αλλάξουν για να μειωθούν αυτές οι αρνητικές 
επιπτώσεις. Εάν θεωρείτε ότι δεν έχετε καμία επιρροή σε αυτές τις δραστηριότητες, θα πρέπει να εξετάσετε το 
ενδεχόμενο να ενημερώνετε τους επισκέπτες σας σχετικά με την πιθανή βλάβη που αυτές προκαλούν. 

 

– Η φωτορύπανση μπορεί επίσης να προκαλέσει σύγχυση στην άγρια ζωή με τρόπο που να διαταράσσει τη 
μετανάστευση, τη σίτιση και την αναπαραγωγή. Θα πρέπει να πραγματοποιήσετε κάποια έρευνα σχετικά με το 
αν υπάρχει άγρια ζωή στον προορισμό σας που θα μπορούσε να επηρεαστεί από την φωτορύπανση και να 
αναζητήσετε τους καλύτερους τρόπους για να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
εάν βρίσκεστε κοντά σε μια παραλία όπου φωλιάζουν θαλάσσιες χελώνες, καθώς το τεχνητό φως μπορεί να 
αποπροσανατολίσει τους νεογνούς και να τους οδηγήσει μακριά από τη θάλασσα. 

 

Καλή διαβίωση των ζώων και προστασία της άγριας ζωής 

Εκτός από τη συμμόρφωσή σας με το Πρότυπο Travelife, ακολουθούν ορισμένοι άλλοι τρόποι με τους οποίους η επιχείρησή 
σας μπορεί να υποστηρίξει την καλή διαβίωση των ζώων: 

– Αγοράστε προϊόντα ζωικής προέλευσης (κρέας, ψάρι, γαλακτοκομικά προϊόντα, αυγά κλπ.) από 
παραγωγούς/προμηθευτές που μεταχειρίζονται σωστά τα ζώα τους. Σε ορισμένους προορισμούς, θα είναι εύκολο 
να εντοπίσετε τέτοια προϊόντα που έχουν πιστοποιηθεί ή εγκριθεί από έγκριτους οργανισμούς καλής διαβίωσης 
των ζώων. Σε άλλους προορισμούς ενδέχεται να χρειαστεί να κάνετε λίγο περισσότερη έρευνα, συνομιλώντας με 
τοπικές οργανώσεις προστασίας των ζώων ή επισκεπτόμενοι τις ιστοσελίδες παρόμοιων οργανισμών σε άλλες 
χώρες. Αυτός είναι ένας τρόπος να χρησιμοποιήσετε την επιρροή σας ως αγοραστής για να ενθαρρύνετε τις 
καλύτερες πρακτικές και θα έχετε ακόμα μεγαλύτερη επιρροή εάν συνεργαστείτε και με άλλες επιχειρήσεις στην 
κοινότητά σας ή με άλλα ξενοδοχεία της αλυσίδας/του ομίλου σας. 
 

– Εργαστείτε με την κοινότητά σας για να υποστηρίξετε πρωτοβουλίες που χρησιμοποιούν ανθρώπινες λύσεις για 
την αντιμετώπιση αδέσποτων γατών και σκύλων. 
 

– Ενημερώστε τους καλεσμένους σας για τη σημασία της μη παρέμβασης στην ελευθέρως περιφερόμενη άγρια ζωή 
στις εγκαταστάσεις σας ή/και στον προορισμό σας γενικότερα. Αυτό περιλαμβάνει την αποθάρρυνση από τη 
σίτιση ή το χάιδεμα άγριων ζώων, καθώς και από δραστηριότητες που θα μπορούσαν να τρομάξουν τα ζώα ή να 
διαταράξουν με άλλο τρόπο τις φυσικές τους συμπεριφορές. 
 

– Χρησιμοποιήστε την επιρροή της επιχείρησής σας στον προορισμό σας για να μιλήσετε ενάντια σε τουριστικές 
δραστηριότητες που ενδέχεται να εμπίπτουν στον κατάλογο μη αποδεκτών πρακτικών της Travelife, 
ενθαρρύνοντας και άλλες επιχειρήσεις να ακολουθήσουν το παράδειγμά σας μη υποστηρίζοντας αυτές τις 
δραστηριότητες. Οι επιχειρήσεις που εμπλέκονται σε τέτοιες απαράδεκτες πρακτικές έχουν περισσότερες 
πιθανότητες να βελτιωθούν εάν νιώσουν οικονομική πίεση να το κάνουν. 
 

– Ζητήστε από τους προμηθευτές σας μειώσουν, επαναχρησιμοποιήσουν ή καταργήσουν τις συσκευασίες τους. Αν 
αυτό δεν είναι δυνατό, τότε ζητήστε τους να βρουν πιο βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις, π.χ. χρησιμοποιώντας 
ανακυκλωμένο χαρτί για να προστατέψουν τυχόν εύθραυστα/ευπαθή προϊόντα αντί για πολυστυρένιο. Μπορεί 
να είναι εφικτό να επιστρέψετε το τεμαχισμένο χαρτί σε αυτούς ώστε να επαναχρησιμοποιηθεί. 

– Αφιερώστε λίγο χρόνο για να ελέγξετε ότι τα προϊόντα που ισχυρίζονται ότι είναι φιλικά προς το περιβάλλον ή 
βιοδιασπώμενα είναι όντως τέτοια. Για παράδειγμα, ορισμένα πλαστικά διατείνονται ότι είναι βιοαποικοδομήσιμα 
ενώ χρειάζονται δεκαετίες για να γίνει αυτό ή/και απελευθερώνουν τοξικές χημικές ουσίες κατά τη διάρκεια αυτής 
της διαδικασίας. 

– Εάν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα με τα ζώα στον προορισμό σας, δείτε αν υπάρχουν τρόποι που μπορείτε 
να βοηθήσετε στην επίλυσή του. Τέτοια προβλήματα μπορεί να είναι τα εγκαταλελειμμένα κατοικίδια ζώα, η 
κακομεταχείριση ζώων εργασίας όπως τα γαϊδούρια, η αστική ανάπτυξη που οδηγεί σε συρρίκνωση των φυσικών 
οικοτόπων, ο κατακερματισμός των εκτάσεων αναπαραγωγής. Ακολουθούν ορισμένα πράγματα που μπορείτε να 
κάνετε: 

 

– Αυξήστε την οικονομική στήριξη σε πρωτοβουλίες που αντιμετωπίζουν αυτά τα ζητήματα. 
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– Προσκαλέστε ομιλητές με συγκεκριμένη εξειδίκευση/εμπειρία για να εκπαιδεύσουν το προσωπικό σας και να 
σας δώσουν ιδέες για το πώς μπορείτε να βοηθήσετε. 

– Παρέχετε πληροφορίες στους επισκέπτες σας σχετικά με το ζήτημα και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν 
και εκείνοι να βοηθήσουν. 

– Δώστε στο προσωπικό σας μια επιπλέον ημέρα πληρωμένης άδειας ανά έτος/σεζόν για να προσφέρουν 
εθελοντική εργασία σε μια από αυτές τις πρωτοβουλίες. 

– Χρησιμοποιήστε την επιρροή σας ως επιχείρηση για να ασκήσετε πιέσεις για αλλαγή. 
 

Γενικές ιδέες 

– Αφήστε ένα μέρος της έκτασής σας να «μεγαλώσει άγρια». Αυτό σημαίνει ότι δεν θα παρεμβαίνετε στην 
ανάπτυξη της βλάστησης (χόρτα, θάμνοι και δέντρα), εκτός από την απομάκρυνση όλων των μη ενδημικών ή/και 
επεμβατικών ειδών. Επιπλέον από την υποστήριξη της βιοποικιλότητας, υπάρχουν μερικοί ακόμη τρόποι με τους 
οποίους θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε αυτή την έκταση: 
 
– Τοποθετήστε σήμανση ή οργανώστε επισκέψεις με ξεναγό στην συγκεκριμένη έκταση για να ενημερώνετε 

τους επισκέπτες σας για την τοπική χλωρίδα και πανίδα καθώς και για το λόγο που την έχετε αφήσει 
«ατημέλητη». Αυτή η δραστηριότητα θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα καλή για την απασχόληση των παιδιών. 

– Συνεργαστείτε με ένα τοπικό σχολείο, κολλέγιο ή πανεπιστήμιο για να μελετήσετε πράγματα όπως η 
αναγέννηση των ενδημικών φυτών και των τοπικών οικοσυστημάτων.  

 

– Τα περισσότερα μέρη του κόσμου έχουν ενδημικές μέλισσες, πουλιά και πεταλούδες που απειλούνται. 
Διερευνήστε τους καλύτερους τρόπους για να υποστηρίξετε αυτά τα είδη όπως η φύτευση βλάστησης που τα 
προσελκύει, αποφεύγοντας ορισμένα φυτοφάρμακα και απομακρύνοντας φυτά που προσελκύουν τους θηρευτές 
τους. 
 

– Αναζητήστε αειφόρες μεθόδους για τον έλεγχο των χωροκατακτητικών παρασίτων που μπορούν να βλάψουν τη 
βιοποικιλότητα στην περιοχή σας. Για παράδειγμα, πάρα πολλές μη ενδημικές σφήκες μπορούν να εξολοθρεύσουν 
τις πεταλούδες και οι αρουραίοι μπορούν να αρπάξουν τα αυγά μέσα από τις φωλιές των πτηνών. 
 

– Φτιάξτε περιφραγμένες ή πεζοδρομημένες διαδρομές σε ευαίσθητες περιοχές, όπως αμμόλοφους, φυσικά λιβάδια 
(λειμώνες) και αναζωογονημένες εκτάσεις, έτσι ώστε οι άνθρωποι που τις διασχίζουν να αποθαρρύνονται να τις 
πατούν ή να τις ρυπαίνουν. Σκεφτείτε να τοποθετήσετε πινακίδες, η οποίες όχι μόνο θα εξηγούν το γιατί οι 
άνθρωποι πρέπει να μην παρεκκλίνουν από τα μονοπάτια, αλλά και για την άγρια ζωή που υπάρχει εκεί και 
χρήζει προστασίας. 

 

– Ενημερώστε τους επισκέπτες σχετικά με το τι μπορούν να κάνουν για να προστατεύσουν τη βιοποικιλότητα. 
Ορίστε μερικά παραδείγματα: 
 
– Πώς μπορούν να απολαύσουν δραστηριότητες στο νερό, όπως κολύμβηση με αναπνευστήρα, καταδύσεις, 

βαρκάδα και κολύμπι με υπευθυνότητα. 

– Γιατί είναι σημαντικό να μην συλλέγουν πράγματα, όπως κοχύλια, πέτρες και φυτά από φυσικές περιοχές. 

– Πώς να κάνουν βόλτες στην ύπαιθρο με τα πόδια ή με ποδήλατο (και μεγαλύτερες διαδρομές) με 
υπευθυνότητα – δηλ. να φέρνουν τα σκουπίδια τους πίσω στο ξενοδοχείο για σωστή απόρριψη, να μένουν 
εντός των μονοπατιών, να μην ενοχλούν ή ταΐζουν τα άγρια ζώα, να ακολουθούν κάποιους κανόνες υγιεινής 
εάν δεν υπάρχουν τουαλέτες στη περιοχή. 

– Πώς να χειριστούν τυχόν ανεπιθύμητα έντομα ή άλλα ζώα που μπορεί να βρεθούν μέσα ή γύρω από τα 
δωμάτιά τους. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε προορισμούς όπου υπάρχουν είδη όπως ενδημικές νυχτερίδες, 
σκώροι, φίδια, αράχνες και άλλα πλάσματα που φοβίζουν τους επισκέπτες! Θα πρέπει να φροντίσετε να 
έχετε διαθέσιμη μια διαδικασία ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να ειδοποιούν το προσωπικό σας που μπορεί 
να φροντίσει για την γρήγορη, ασφαλή και ανθρώπινη απομάκρυνσή τους. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ  

Η Travelife αναμένει από τα Πιστοποιημένα της Μέλη να είναι σ’ έναν κύκλο συνεχούς βελτίωσης. Αυτό σημαίνει ότι θα 
πρέπει να ολοκληρώνετε τα παρακάτω βήματα τουλάχιστον μία φορά το χρόνο: 

– Επαναξιολογήστε τις δραστηριότητές σας κάθε χρόνο ώστε να αναζητάτε διαρκώς τρόπους βελτίωσης των 
επιπτώσεών σας στη βιοποικιλότητα και την καλή διαβίωση των ζώων.  

– Ελέγξτε πόσο καλή είναι η πρόοδός σας σε σχέση με την επίτευξη των στόχων και των σκοπών σας. 

– Προτείνετε βελτιώσεις που θα πρέπει να γίνουν τον επόμενο χρόνο. 

– Ορίστε νέους βραχυπρόθεσμους σκοπούς και στόχους. 

– Συμπεριλάβετε τα ευρήματά σας σε μια ετήσια αναφορά που θα εξετάζεται και θα συζητείται από τα ανώτερα 
στελέχη της διοίκησης. 
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– Συμπεριλάβετε τα σημαντικά σημεία από τα ευρήματά σας στον ετήσιο δημόσιο απολογισμό αειφορίας. Αυτός 
συνήθως περιλαμβάνει την πρόοδό σας σε σχέση με τους τρέχοντες σκοπούς και στόχους, μαζί με τους όποιους 
νέους. 

 

Έχουμε δημιουργήσει μια λίστα ελέγχου που θα σας βοηθήσει να αξιολογείτε την απόδοσή σας κάθε χρόνο και την οποία 
μπορείτε να βρείτε στη Ζώνη Μέλους. 
 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  

Travelife, Προσάρτημα Ι και ΙΙ: Ελάχιστες Απαιτήσεις για την Καλή Διαβίωση των Ζώων και κατάλογος Απαράδεκτων 
Πρακτικών 

Travelife, Λίστα αυτο-ελέγχου για τη βιοποικιλότητα και την καλή διαβίωση των ζώων 


