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De Habitatrichtlijn in de
Europese kustgebieden;
Zakynthos als voorbeeld
Mira Heesakkers & Jenny van Houten
De Europese Kustunie EUCC
richt zich zowel op (inter) nationaal
kustbeleid als de uitvoer van praktische natuurbeschermingsprojecten in Oost-Europa. De ervaring
opgedaan in het veld wordt onder
andere gebruikt als input voor
beleidsadviezen op nationaal en
internationaal niveau. Alle E U C C
activiteiten concentreren zich op
de bescherming van de natuur en
duurzame ontwikkeling van de
Europese kustgebieden. De E U C C
wil weten hoe de implementatie
van de Habitatrichtlijn in Europa
verloopt, en onderzoekt de toestand in vijf EU-landen: Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië
en Griekenland (McLeary, 1998).
Uit dit onderzoek blijkt dat de
implementatie van de Habitatrichtlijn moeizaam verloopt in de
meeste EU-landen. Het Griekse
eiland Zakynthos is één van de
case-studies uit het onderzoek.

Op de zandstranden van het eiland
Zakynthos leggen ieder jaar 1300 zeeschildpadden hun eieren (Cosijn, 1993).
Eén van die schildpadden is de Dikkopschildpad [Caretta careitd). Deze zwaar
bedreigde soort is één van de "priority
species" van de Habitatrichtlijn. De grootste legstranden van de Middellandse Zee
zijn te vinden op Zakynthos. Deze stranden zijn in 1996 aangev^^ezen als
beschermd gebied volgens de Habitatrichtlijn.
Ook op Zakynthos heeft de uitvoering van de Habitatrichtlijn aanzienlijke
vertraging opgelopen. Het toerisme op
het eiland is in 14 jaar toegenomen van
13000 tot 270000, een vertwintigvoudiging (Cosijn et al., 1996). Dit liep parallel
met een sterke ontwikkeling van de toeristische infi'astructuur in het gebied. De
legstranden voor de Dikkopschildpadden
kwamen steeds meer onder druk. De aanwijzing van de Habitatrichtlijn omvat
geen bufferzones voor de stranden, waardoor de schildpadden nog steeds bedreigd

Dankzij de uitge-

dient het Grieicse

strel(te legstran-

eiland Zalcynthos

den, geschil<t voor

de status van

o.a. de Dil(l(op-

IVIarien Nationaal

schildpad, ver-

Park te krijgen.

worden door grootschalige watersport en
strandtoerisme. Om dat te stoppen, wil de
Griekse overheid het hele eiland Zakynthos uitroepen tot Nationaal Marien Park.
Volgens de lokale overheden gaan de
beperkingen die door een Nationaal Park
opgelegd worden, ten koste van de
inkomsten uit het toerisme. De overheden hebben er om die reden voor gezorgd
dat de implementatie van het Nationale
Park jaren vertraging heeft opgelopen. Tot
op heden is Zakynthos daarom nog steeds
geen Nationaal Park.
Het eiland Zakynthos is onmisbaar
voor de zeeschildpadden van de Middellandse Zee. Daarom hebben verschillende
natuurbeschermingsorganisaties, de Europese Commissie en de Raad van Europa
de afgelopen jaren druk uitgeoefend op de
Griekse overheid om het hele eiland toch
tot Nationaal Marien Park uit te roepen.
Dit heeft zijn vruchten afgeworpen; de
overheid is nu van plan een presidentieel
decreet uit te vaardigen waardoor de totstandkoming van het Nationale Marien
Park een feit wordt. In het decreet, dat
bindend is voor de lokale bevolking, worden plannen opgenomen om ecotoerisme
te stimuleren. Zo kan het toerisme door
blijven gaan, maar nu op ecologisch verantwoorde wijze, zodat de schildpadden
niet meer bedreigd worden. Een probleem
is dat de verkiezingen in aantocht zijn.
Om stemmenverlies te voorkomen, is de
ondertekening uitgesteld tot na oktober
1998. De zoveelste vertraging dus.
Voor de bescherming van de Dikkopschildpad is de totstandkoming van het
Nationaal Marien Park essentieel. Het is
te hopen dat dit aan het eind van 1998
ook gebeurt. De EUCC blijft de ontwikkeling van het Nationaal Marien Park
Zakynthos steunen.
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