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Φωτογραφίζοντας το ξύπνημα 
της φύσης μετά τις πυρκαγιές
Ο ι καταστροφικές πυρκαγιές 

στην Αυστραλία έχουν κάψει 
σε ολόκληρη τη χώρα περισ-
σότερα από 46 εκατοµµύρια 

εκτάρια γης µε αποτέλεσµα οι οικολό-
γοι και οι επιστήµονες να βρίσκονται 
σε «αχαρτογράφητη περιοχή», καθώς 
προσπαθούν να συγκεντρώσουν δε-
δοµένα για να κατανοήσουν την κα-
ταστροφή.
Το πρόβληµα που αντιµετωπίζουν εί-
ναι ότι από τη µια πρέπει να κάνουν 
πάρα πολλά ώστε να εκτιµήσουν την 
υπάρχουσα κατάσταση, την ίδια στιγ-
µή που ανατράπηκε ριζικά η κατά-
σταση πάρα πολλών ειδών, πόρων, 
αλλά και σχεδίων αποκατάστασης 
και διαχειριστικών προγραµµάτων 
που, πλέον, πρέπει να επαναλάβουν. 
Αναµφισβήτητα πρόκειται για ένα τε-
ράστιο έργο.
Εξίσου σηµαντικό είναι να µάθουν 
πώς ανακάµπτει η βιοποικιλότη-
τα των περιοχών που έχουν πληγεί 
από τις πυρκαγιές. Για να το πετύ-
χουν αυτό αποφάσισαν να γίνουν πιο 
«εξωστρεφείς» και να επιστρατεύσουν 
την Επιστήµη των Πολιτών. Ουσια-
στικά, η Επιστήµη των Πολιτών είναι 
µια επιστηµονική έρευνα που διενερ-
γείται εξ ολοκλήρου ή εν µέρει από 
ερασιτέχνες ή µη επαγγελµατίες επι-
στήµονες.
Οι πολίτες που ενδιαφέρονται για 
ένα συγκεκριµένο επιστηµονικό πε-
δίο αναλαµβάνουν δράση και τροφο-
δοτούν τους ειδικούς επιστήµονες µε 
το υλικό που έχουν οι ίδιοι συλλέξει, 
µέσω εξειδικευµένων εφαρµογών 
στα κινητά τους τηλέφωνα ή µέσω 

της παρατήρησης και καταγραφής. 
Οσες φορές έχει αξιοποιηθεί ακολου-
θώντας τις ορθές διαδικασίες η Επι-
στήµη των Πολιτών έχει παραγάγει 
έγκυρα και υψηλού επιπέδου επιστη-
µονικά αποτελέσµατα, εφάµιλλα των 
δεδοµένων που προκύπτουν από την 
κλασική ερευνητική διαδικασία.

Μαζικό πρόγραµµα

Στην προκειµένη περίπτωση, οι Αυ-
στραλοί καλούνται να συµµετάσχουν 
σε ένα µαζικό πρόγραµµα επιστή-
µης των πολιτών φωτογραφίζοντας 
πώς τα ενδιαιτήµατα της χώρας και 
η άγρια φύση αποκρίνονται µετά την 
άνευ προηγουµένου κρίση πυρκα-
γιών. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα 
Επιστήµης των Πολιτών διοργανώ-
νεται από το Πανεπιστήµιο της Νέας 
Νότιας Ουαλίας και θα µπορούσε να 
παράσχει βασικά δεδοµένα και παρα-
τηρήσεις που θα τροφοδοτήσουν τις 
προσπάθειες ανάκαµψης της βιοποι-
κιλότητας και τις µελλοντικές σχετι-
κές επιστηµονικές εργασίες.
Η οικολόγος Κέισι Κίρτσοφ από το 
Κέντρο για την Επιστήµη των Οικο-
συστηµάτων του πανεπιστηµίου ήταν 
αυτή που ξεκίνησε το πρότζεκτ που 
επιτρέπει στους χρήστες να ανεβάζουν 
φωτογραφίες, χρησιµοποιώντας µια 
δωρεάν εφαρµογή smartphone που 
ονοµάζεται iNaturalist. Η Κίρτσοφ, 
υποψήφια διδάκτορας που µελετά τις 
επιπτώσεις της αλλαγής του κλίµατος 
στα αλπικά φυτά, έχασε το σπίτι της σε 
µια πυρκαγιά στις 4 Ιανουαρίου.
Προκαταρκτικά στοιχεία της κυβέρνη-

σης δείχνουν ότι οι πυρκαγιές έχουν 
κάψει τουλάχιστον το ήµισυ των γνω-
στών ενδιαιτηµάτων περισσότερων 
από 100 απειλούµενων ειδών. Πε-
ρισσότερα από ένα δισεκατοµµύριο 
ζώα πιθανότατα έχασαν τη ζωή τους, 
µε τους επιστήµονες να φοβούνται 
ότι ορισµένα είδη θα εξαφανιστούν.
«Θέλουµε να µάθουµε τι είδους ζώα 
και φυτά ανακάµπτουν και σε ποιους 
τοµείς. Γνωρίζουµε ότι η δριµύτη-
τα των πυρκαγιών είναι ακραία και 
εκτείνεται σε τροπικά και σε µαγκρό-
βια δάση και σε µέρη που δεν αναµέ-
ναµε να φτάσει», λέει η Κίρτσοφ στον 
Guardian. «Ορισµένες περιοχές δεί-
χνουν σηµάδια ανάκαµψης και γνω-
ρίζουµε ότι υπάρχουν πολλές που 
µπορεί να µην ανακάµψουν ποτέ. Γι’ 
αυτό χρειαζόµαστε ανθρώπους εκεί 
έξω να ψάξουν για εµάς. ∆εν κάνου-
µε διακρίσεις εδώ - θέλουµε πτηνά, 
έντοµα, πράσινα βλαστάρια, ζώα, µύ-
κητες, οτιδήποτε νοµίζουν ότι µπορεί 
να αποτελεί χρήσιµες πληροφορίες. 
Ακόµα κι αν είναι ένα δέντρο που 
έχει καεί κι αυτό είναι ακόµα χρήσι-
µο», εξηγεί. Και αναφέρει ότι η κα-
τανόηση του τρόπου µε τον οποίο τα 
ενδιαιτήµατα ανακάµπτουν µετά το 
πέρασµα των πυρκαγιών είναι κρί-
σιµη και ότι οι πληροφορίες από το 
έργο θα µπορούσαν να χρησιµοποι-
ηθούν µε πολλούς τρόπους - µε την 
παροχή βοήθειας σε στοχευµένες 
προσπάθειες ανάκαµψης, έως και 
τον εµπλουτισµό των πιο µακροπρό-
θεσµων επιστηµονικών µελετών.
«Ως πολίτες-επιστήµονες, οι παρα-
τηρήσεις σας από πρόσφατα καµένες 

περιοχές είναι σηµαντικές. Εξακρι-
βώνοντας ότι είναι ασφαλές να το 
κάνετε αυτό, κάντε µια βόλτα σε πε-
ριοχές καµένων εκτάσεων και ανεβά-
στε τις παρατηρήσεις σας στο “Πρό-
γραµµα Ανάκαµψης Περιβάλλοντος”. 
Μας ενδιαφέρουν εξίσου τα κοινά 
όσο και τα σπάνια είδη µεταξύ των 
οποίων φυτά, ζώα ζωντανά ή νεκρά, 
µύκητες και λειχήνες και τοπία (το 
ύψος του καψίµατος). Για να το κά-
νετε αυτό, δεν χρειάζεστε ακριβά και 
εξεζητηµένα εργαλεία, απλά τη φωτο-
γραφική µηχανή στο τηλέφωνό σας. 
Το µόνο που χρειάζεται να κάνετε εί-
ναι να συνδεθείτε µε το πρόγραµµα, 
να ανεβάσετε µια φωτογραφία και να 
προσθέσετε όσο το δυνατόν περισσό-
τερες λεπτοµέρειες», αναφέρει η Κίρ-
τσοφ.
Και, βέβαια, προειδοποιεί: «Να γνω-
ρίζετε τις τρέχουσες καιρικές συνθή-
κες και τις εκτιµήσεις για τον κίνδυνο 
πυρκαγιάς. Μην µπαίνετε ποτέ σε πε-
ριοχές όπου υπάρχει πυρκαγιά. Πολ-
λές κοινότητες που έχουν πληγεί από 
πυρκαγιές εξακολουθούν να θρη-
νούν, παρακαλούµε να σέβεστε την 
ιδιωτικότητά τους. Μην παραβιάζετε 
ιδιωτική ιδιοκτησία. Πάντα να πα-
ραµένετε σε καθορισµένα µονοπάτια 
πεζοπορίας και να µην καταστρέφετε 
την ανάκαµψη της βιοποικιλότητας».
Η Κίρτσοφ επισηµαίνει ότι είναι ση-
µαντική η κατανόηση του τρόπου µε 
τον οποίο το περιβάλλον ανταποκρί-
νεται, προσαρµόζεται και επιστρέφει, 
αφού οι ακραίες πυρκαγιές τα καλο-
καίρια αναµένεται να επιδεινωθούν. 

(Πηγή Εφσυν).




