Αγαπητέ κ. Μπρόφα,
Σε ότι αφορά το μήνυμά σας της 31.01.2013 παρέχω τις πιο κάτω διευκρινήσεις:
(α) Σε ότι αφορά τον σχεδιασμό συλλογής πληροφοριών για αξιολόγηση της επιτυχίας των
μέχρι τώρα τεχνικών, η λογική είναι η εξής: Εργαζόμαστε για 15-16 χρόνια ακολουθώντας
κάποιες τεχνικές και χρησιμοποιώντας κάποια είδη, κτλ. Υποθέτουμε ότι για να
αξιολογήσουμε την επιτυχία τουλάχιστον των επί μέρους ειδών φυτών που
χρησιμοποιήσουμε πρέπει να καταγράψουμε σε ποιο βαθμό έχουν εγκατασταθεί (ιδιαίτερα
τα είδη που σπέρνουμε – δηλ. φρύγανα, πολυετείς πόες κ.ά.) και πόσο ποσοστό εδάφους
καλύπτουν για να δούμε ποια είναι τα πιο επιτυχημένα είδη κτλ. Δεν νομίζω να υπάρχει
άλλος τρόπος από τη χρήση κάποιων δειγματοληπτικών επιφανειών που μπορεί να
επιλεγούν και υποκειμενικά ή τυχαία και σε αυτές να καταγραφούν κάποιες πληροφορίες
που θα συμφωνήσουμε από πριν π.χ. το είδος φυτού, αν χρησιμοποιείται στο μίγμα
σπόρων ή ήλθε τυχαία με άλλο τρόπο, ποσοστό που καλύπτει σε επιφάνεια, ζωτικότητα, αν
είναι ξενικό ή ιθαγενές κτλ. Μετά θα γίνει μια αξιολόγηση των ειδών και επειδή θα
καταγράφονται και άλλες παράμετροι για κάθε επιφάνεια π,χ. κλίση εδάφους, ποιότητα
εδάφους (χονδρική/εμπειρική εκτίμηση), βάθος , τοποθέτηση κοπριάς ή όχι κτλ, μπορεί να
προκύψουν και άλλα συμπεράσματα.
Πιστεύω σε αυτό μπορούμε να βοηθήσουμε και μεις να σχεδιάσουμε μια απλή
δειγματοληψία ή καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης με σχεδιασμένο τρόπο αντί
απλά να περπατήσουμε την περιοχή και να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε
συμπεράσματα.
(β) Για την άγρια πανίδα δεν θα χρειαστεί να κάνετε εσείς προτάσεις. Απλά θα
ενσωματωθούν στο τελικό κείμενο του Οδηγού ίσως σε 1-2 σελίδες στοιχειώδη μέτρα που
πρέπει να λαμβάνονται ώστε να ευνοείται η πανίδα. Αυτά τα μέτρα θα προκύψουν από τις
εισηγήσεις εμπειρογνωμόνων που θα συμμετέχουν στη διημερίδα που θα οργανωθεί το
2014.
(γ) Για το 6.2.γ(ιι) σας ερωτώ έχετε εκτός από δημοσιεύσεις ετοιμάσει κάποια μελέτη για
εφαρμογή σε ορυχείο, μεταλλείο ή λατομείο ποτέ, εννοώ σχέδιο αποκατάστασης που
υλοποιήθηκε στη συνέχεια? Αν τα πράγματα δεν είναι έτσι πέστε μου να το αλλάξω.
(δ) Δεν χρειάζεται να έχετε δελτίο παροχής υπηρεσιών (απλά θα συμπληρώσετε τα έντυπα
που επισυνάπτονται στο διαγωνισμό).
(ε) Οι επισκέψεις θα είναι τρεις, μια στην αρχή ίσως η πιο μακρά, μια το Φθινόπωρο του
2013 για να δείτε πως γίνονται οι εργασίες, και μια στη διημερίδα βιοποικιλότητας το
Νοέμβριο του 2014. Οι άλλες εργασίες θα γίνονται στο γραφείο σας.
(στ) Θα το εξετάσω αν μπορούμε να πληρώσουμε ξεχωριστά τα εισιτήρια και άλλα έξοδα,
θα το δω άμεσα.
(ζ) Όχι δεν υπάρχουν έξοδα που θα αφαιρεθούν από το ποσό που θα δηλώσετε στην
προσφορά και το οποίο λίγο ή πολύ θα προ-συμφωνηθεί για να είναι λογικό.

