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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:
–

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.

–

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.

