
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

“Save Your Hood : Υπερ-δράση Καθαρισμού ”

Κυριακή, 2 Απριλίου 2023

Ένα χρόνο μετά την Υπεδράση μας στον Υγρότοπο Βουρκάρι στην περιοχή των
Μεγάρων, επιστρέφουμε στον τόπο οπλισμένοι με ακόμα μεγαλύτερο πάθος και πλήρη

κατανόηση του προβλήματος, ψάχνοντας ουσιαστικές λύσεις για την προστασία του
πανέμορφου, αλλά ιδιαίτερα επιβαρυμένου υγροτόπου!

Θα χαρούμε πολύ να σας έχουμε μαζί μας σε αυτή την προσπάθεια να
εξυγιάνουμε μαζί το εύθραυστο αυτό οικοσύστημα!

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΡΑΣΗΣ

Ακριβές σημείο & ώρα συνάντησης:
Τείχος Αγίας Τριάδας Μεγάρων - 11:00 π.μ.

https://goo.gl/maps/nYyAgPGZHyF67VWJ9


*Παρέχονται: εξοπλισμός δράσης (σακούλες, τσιμπίδες), snacks και σταθμοί υδροδότησης!

**Απαραίτητος εξοπλισμός: παγούρι, σκληρά γάντια εργασίας και γαλότσες

Δηλώσεις συμμετοχής: εδώ

Η δράση υλοποιείται με την συμμετοχή των τοπικών συλλόγων: Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης,
Ήρεμου Κύματος, Αγίας Τριάδας Μεγάρων, Αλμύρες, Αναγεννήσεως Περάματος, ο Θέογνις, Κούρου

Μεγάρων.

___________________________________________________________________

Λίγα λόγια για το σημείο δράσης:

Το Βουρκάρι βρίσκεται στη νοτιοανατολική ακτή του Δήμου Μεγαρέων μεταξύ της
Νέας Περάμου (πρώην Μεγάλο Πεύκο) και της Πάχης Μεγάρων, απέναντι από τη
Σαλαμίνα. Πρόκειται για έναν παράκτιο υγρότοπο που τροφοδοτείται κυρίως από

τη θάλασσα και τις βροχές. Από τον Μάρτιο του 2017, μετά από μία επταετία
συνεχούς, μεθοδικής, συντονισμένης και πολυεπίπεδης δράσης του

«Συντονιστικού Φορέα για την προστασία του Βουρκαρίου» (συλλογικότητας που
ίδρυσαν οι τοπικοί σύλλογοι της ευρύτερης περιοχής) και της συνεργασίας του με

φορείς και οργανώσεις από όλη την Ελλάδα, ο υγρότοπος των Μεγάρων
χαρακτηρίστηκε ως «Περιφερειακό Πάρκο». Η δράση μας θα επικεντρωθεί στην
απομάκρυνση των απορριμμάτων που βαραίνουν μια τόσο σημαντική περιοχή

και στην ενίσχυση της προσπάθειας ανάδειξης και προστασίας του.

Το πρόβλημα:

Η αστική και παραθεριστική χρήση, η σημαντική βιομηχανική δραστηριότητα, η
νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης, η ρίψη βιομηχανικών αποβλήτων και αστικών

λυμάτων, οι φωτιές στους καλαμιώνες για την επέκταση των χωραφιών, οι μικρές
χωματερές και η ρίψη σκουπιδιών και οι ανθρώπινες δραστηριότητες που αφορούν τη

διάνοιξη δρόμων, τις επιχωματώσεις, το κυνήγι κλπ οδηγούν σταδιακά σε
κατακερματισμό και υποβάθμιση της βλάστησης και απώλεια ενδιαιτημάτων ειδών.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctOGgBQc5L7iwem8iRosvJrH2l1v4PiZUubn9mqBkiAbet5Q/viewform?usp=sf_link


Χάρτης περιοχής δράσης


