
Το Διεθνές Έτος Σπηλαίων και Καρστ (Δ.Ε.Σ.Κ. – IYCK) είναι 
μια πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης Σπηλαιολογίας 
(UIS). Η UIS είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με 
έδρα τη Σλοβενία, αφιερωμένος στην εξερεύνηση, στη 
μελέτη και στη σωστή διαχείριση των σπηλαίων μέσω 
διεθνών συνεργασιών. Η UIS αποτελείται από 54 μέλη 
εθνικών οργανισμών που στηρίζουν το Διεθνές Έτος 
Σπηλαίων και Καρστ.

Η UIS διοργανώνει κάθε τέσσερα χρόνια το Παγκόσμιο 
Συνέδριο Σπηλαιολογίας, που είναι η πιο σημαντική 
παγκόσμια συνάντηση επιστημόνων για τα σπήλαια και 
το καρστ, διαχειριστών, εκπαιδευτών και εξερευνητών. 
Το 18ο Παγκόσμιο Συνέδριο Σπηλαιολογίας θα 
πραγματοποιηθεί στο Savoie-Technolac, Le Bourget du 
Lac, Savoie, στη Γαλλία, το 2021, και θα αποτελέσει τη 
σημαντικότερη διεθνή εκδήλωση για τον εορτασμό του 
Διεθνούς Έτους Σπηλαίων και Καρστ. Στο πλαίσιο του 
εορτασμού του Διεθνούς Έτους Σπηλαίων και Καρστ θα 
πραγματοποιηθούν ακόμα πολλές άλλες επιστημονικές 
και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες. Η μεγάλη και συνεχώς 
αυξανόμενη λίστα των εκδηλώσεων είναι προσβάσιμη από 
την ιστοσελίδα: www.iyck2021.org

Εκτός από το έργο των μελών των εθνικών οργανισμών της 
UIS, το Διεθνές Έτος Σπηλαίων και Καρστ υποστηρίζεται 
από δεκάδες άλλους εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς. 
Όλοι οι υποστηρικτές παρατίθενται στην ιστοσελίδα:  
www.iyck2021.org  

Η πλήρης και πιο πρόσφατη πληροφόρηση σχετικά με το 
Διεθνές Έτος Σπηλαίων βρίσκεται στον διαδικτυακό τόπο 
του IYCK: www.iyck2021.org

„Εξερεύνησε, Κατανόησε και Προστάτεψε“

ΔΙΕΘΝΕΣ  ΕΤΟΣ
ΣΠΗΛΑΙΩΝ  ΚΑΙ  ΚΑΡΣΤ  2021

Translation: The Hellenic Speleological Society (Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία)
Μετάφραση: Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία   Διεθνής Ένωση Σπηλαιολογίας



Το καρστ καλύπτει περίπου το 20 % της χερσαίας επιφάνειας του πλανήτη. Δημιουργείται 
από τη διάλυση του βραχώδους υποστρώματος. Στην επιφάνεια του εδάφους μπορεί να πάρει 
πολλές μορφές, πράγμα που το κάνει δύσκολο στην αναγνώριση για τον μέσο άνθρωπο. Μερικές 
μπορεί να είναι μεγαλειώδεις και γραφικές. Πολλά καρστικά τοπία είναι επίσης κρυμμένα μέσα σε 
σπήλαια.

Τα σπήλαια και το καρστ είναι ανεκτίμητοι φυσικοί πόροι. Εκατοντάδες σπήλαια είναι τουριστικά 
διευθετημένα και ανοικτά στο κοινό σε όλο τον κόσμο, πολλά δε σε περιοχές Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Περίπου 150 εκατομμύρια τουρίστες επισκέπτονται τα σπήλαια 
κάθε χρόνο, παρέχοντας ζωτική οικονομική στήριξη σε πολλές εθνικές οικονομίες. Οι καρστικοί 
υδροφορείς παρέχουν το 20% περίπου του πόσιμου νερού παγκοσμίως και περιλαμβάνουν τα 
μεγαλύτερα φυσικά πηγάδια και πηγές της Γης.

Τα σπήλαια και το καρστ φιλοξενούν τα πλέον διαφορετικά, σημαντικά και σπάνια οικοσυστήματα 
του πλανήτη, ενισχύοντας έτσι τη βιοποικιλότητα τόσο πάνω όσο και κάτω από το έδαφος. 
Μερικές από τις πιο σημαντικές πολιτιστικές και αρχαιολογικές περιοχές βρίσκονται συχνά σε 
καρστικά ή και μη καρστικά σπήλαια. Ενώ τα σπήλαια και το καρστ ωφελούν όλες τις κοινωνίες, 
αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα μερικές από τις πιο μοναδικές προκλήσεις.

Τα σπήλαια και οι αγωγοί των καρστικών υπόγειων υδροφορέων δεν προσφέρουν ουσιαστικά 
καμία διύλιση στη ρύπανση. Οι καρστικοί υπόγειοι υδροφορείς είναι οι πιο περίπλοκες, λιγότερο 
κατανοητές, πιο δύσκολές να μοντελοποιηθούν, και πιο εύκολες να μολυνθούν παροχές νερού. 
Συχνά είναι ικανοί να μεταδώσουν πολύ γρήγορα και για δεκάδες χιλιόμετρα παθογόνους 
οργανισμούς και χημικά, μη ανιχνεύσιμα, στους πολύτιμους και ζωτικής σημασίας για τον άνθρωπο 
και την οικολογία υδάτινους πόρους. Όπως συμβαίνει συχνά με τους μη θεατούς σχηματισμούς 
και τα τοπία, τα σπήλαια και το καρστ είναι κατά γενική ομολογία, ελάχιστα κατανοητά. Λίγοι 
επιστήμονες και διαχειριστές φυσικών πόρων είναι επαρκώς εκπαιδευμένοι στη σωστή μελέτη 
ή διαχείρισή τους. Πολλές κυβερνήσεις δεν αναγνωρίζουν καθόλου τα σπήλαια και το καρστ ή 
αρνούνται να αναγνωρίσουν τη σημασία τους.
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• βελτιώσουμε την αντίληψη του ευρύ κοινού 
για το πώς τα σπήλαια και το καρστ αγγίζουν 
τις καθημερινές ζωές δισεκατομμυρίων 
ανθρώπων,

• προωθήσουμε τη σημασία των σπηλαίων 
και του καρστ μέσω της αειφόρου ανάπτυξης, 
ιδιαίτερα σε σχέση με την ποιότητα και την 
ποσότητα του νερού, τη γεωργία, τον γεω-
τουρισμό και οικο-τουρισμό και τη φυσική και 
πολιτιστική κληρονομιά,

• αναδείξουμε πώς η μελέτη και η σωστή 
διαχείριση των σπηλαίων και του καρστ είναι 
αποφασιστικής σημασίας για την παγκόσμια 
οικονομία και την περιβαλλοντική υγεία,

• χτίσουμε σε παγκόσμια κλίμακα μια 
εκπαιδευτική ικανότητα μέσω δραστηριοτήτων 
γύρω από τα σπήλαια και το καρστ,

• προωθήσουμε την ευαισθητοποίηση πάνω 
στη διεπιστημονική φύση της επιστήμης και 
της διαχείρισης των σπηλαίων και του καρστ 
δίνοντας έμφαση στο πώς οι αλληλεπιδράσεις 
μεταξύ διαφορετικών επιστημονικών πεδίων 
και διαχείρισης θα είναι όλο και πιο απαραίτητες 
στις μελλοντικές έρευνες, στην εκπαίδευση, και 
στην προστασία του περιβάλλοντος,

• καθιερώσουμε ισχυρές συνέργειες ώστε να 
διασφαλιστεί ότι αυτές οι δραστηριότητες, 
οι στόχοι και τα επιτεύγματα θα συνεχίσουν 
και στο μέλλον, και μετά από το Διεθνές Έτος 
Σπηλαίων και Καρστ.

„ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΕ,  ΚΑΤΑΛΑΒΕ
ΚΑΙ  ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕ“

είναι ο κύριος στόχος του Διεθνούς Έτους 
Σπηλαίων και Καρστ. 

Με τη βοήθεια σας, προσδοκούμε να:


