
Partnerství pro rozvoj vzdělávání a komunikace v ochraně přírody

reg. číslo: CZ.1.07/2.4.00/17.0073

Zahrani ční stáž :                                            Národní park
ZAKYNTHOS  



Termín stáže: 
7.7.– 16.7. 2014

Stáž byla zam ěřena na studijní návšt ěvu 
řeckého Mo řského národního parku 
Zakynthos, v n ěmž působí n ěkolik 
mezinárodních nevládních organizací, 
zaměřených na využití dobrovolnických a 
studentských stáží v ochran ě biodiverzity.



Mořský národní park Zakynthos

Mořský národní park Zakynthos se rozkládá na 
stejnojmenném ostrov ě v Jónském mo ři při západním 
pob řeží pevninského Řecka. Jádrem terestrické části 
národního parku je cca 5 km dlouhé pob řežní pásmo 
písčitých pláží a dun v zátoce Laganas a mok řad v jižní
části ostrova východn ě od vesnice Keri. Mo řská část 
národního parku (60 % rozlohy parku) zahrnuje m ělké
moře v zátoce Laganas v četně neobydlených ostr ůvků
Pelouzo a Marathonias. Jedním z hlavních d ůvodů
vzniku tohoto parku byl dramatický st řet mezi zájmy 
rekrea čního využití pís čitých pláží (velmi atraktivních 
pro pobytovou turistiku) a mezi zájmy ochrany jedné
z posledních lokalit rozmnožování velké mo řské želvy 
karety pravé ( Caretta caretta ) v Mediteránu. Tato priorita 
ochraná řského významu národního parku se odráží i 
v jeho oficiálním logu a v dominantních aktivitách 
správy parku i nevládních organizací, které v tomto 
území působí. 







NGO a dobrovolnické ochranářské aktivity v NP Zakynthos

Protože park zahrnuje i turistická letoviska s mezinárodn í klientelou 
(turistická návšt ěvnost m ěstečka Laganas v centru parku dosahuje 
za jednu letní sezonu 700 tis. zahrani čních klient ů cestovních 
kancelá ří), je ochranný režim parku řešen kompromisn ě tak, že o 
písčité pláže se d ělí turisté (ve dne) s karetami (od západu do 
východu Slunce, kdy je vstup na pláže oficiáln ě zakázán). Nicmén ě
tento kompromis se zdá být pom ěrně efektivní v ochran ě
rozmnožování karety a to zejména díky aktivnímu zapoj ení
nevládních organizací. Členové a dobrovolníci z NGO na 
vytypovaných plážích v dob ě rozmnožování karety vyhledávají
v brzkých ranních hodinách na plážích nov ě vzniklá hnízda s vejci 
karet (podle stop v písku, kterou v noci kladoucí karety zanechávají
na plážích). Hnízda jsou poté ozna čena speciálními jednoduchými 
konstrukcemi (viz fotodokumentace). Po celou sv ětlou část dne 
poté dobrovolníci z NGO na p řístupových místech na plážích 
rozdávají p řicházejícím rekreant ům letáčky s informacemi o 
ochran ě želvích hnízd. Podle sd ělení pracovník ů správy parku je 
ochrana ozna čených hnízd želvích sn ůšek ze strany informovaných 
rekreant ů důsledn ě dodržována. Nutno konstatovat, že NGOs v této 
roli velmi výrazn ě suplují pasivní p řístup správy parku, která svoji 
netečnost vysv ětluje nedostatkem finan čních prost ředků.







Earth, Sea and Sky

Jedna z nejvýznamn ějších NGO v oblasti národního parku 
je organizace Earth, Sea and Sky, registrovaná ve Vel ké
Británii. Zakladatel této NGO Yannis Vardakastanis pr ožil 
část svého života na Zakynthosu v severní části zálivu 
Laganas v malé obci Gerakas a založil zde dnes 
významnou záchrannou stanici. Stanice v Gerakas se 
krom ě realizace konkrétních ochraná řských projekt ů na 
ochranu biodiverzity v oblasti národního parku zabýv á i 
environmentální výchovou návšt ěvníků ostrova 
Zakynthos a provozuje moderní informa ční návšt ěvnické
centrum. Aktivity této NGO jsou z v ětší části založené na 
dobrovolnických programech, jichž se ú častní
každoro čně čtyři desítky student ů z univerzit Evropy i 
severní Ameriky. P ři rozhovorech s pracovníky stanice 
byly dohodnuty rámové podmínky pro potenciální
možnosti zapojení student ů UPOL v t ěchto 
dobrovolnických programech.







Dobrovolnická info služba 
u vstupu  na „želví pláže“ v NP Zakynthos






