Geocaching som en del i ett miljöprojekt
År 1992 startades Green Apple Map i New York, och numera ingår
den svensk miljökartan i det globala nätverket Green Map System.
Fler och fler gröna kartor utvecklas i fem världsdelar. De har olika
inriktning och fokus: miljöpedagogik i skolor, högskoleutbildning,
grön turism, lokalt miljöengagemang etc...
Sveriges första Green Map gavs ut i höstas och heter Miljökarta
Västra Götaland. Det består av ett 60-sidigt häfte som berättar om
olika miljöprojekt i Västsverige. Det finns kartor och information
om olika satsningar på att få en renare värld. Det är organisationen
Ekocentrum i Göteborg som producerar kartan, och som i samarbete med Geocachingpionjären Jasy startade Geocaching Green
Map, eller GGM som det förkortas. Det går ut på att gömma cacher
vid olika miljöprojekt som finns listade i västsvenska miljökartan.
Kartan kostar normalt 40 kronor, men är tills vidare gratis för geocachare, som kan beställa den via medlem.spray.se/jasy
I dagsläget finns det åtta GGM cacher utlagda:
GGM #1 - The project take off (GCGYB7)
Gömd av jasy 030920 vid Nordens Ark, park i bohusländsk natur
för utrotningshotade djur.
GGM #2 - Kvillebäcken (GCGYPC)
Gömd av jasy 030924 vid Kvillebäcken, en bäck som går genom ett gammalt kulturlandskap.
GGM #3 - Ekocentrum (GCH65K)
Gömd av jasy 031104 vid Ekocentrum, som har Sveriges största miljöutställning, och ger ut miljökartan.
GGM #4 - Universeum (GCHA93)
Gömd av Gavia 031202 vid Universeum, som är ett upplevelsecentrum med bla akvarium och regnskog.
GGM #5 - Earth (GCHRRX)
Gömd av hedberg 040227 vid Lärjeåns Trädgårdar, en ekologisk handelsträdgård samt cafe
GGM #6 - Water (GCHRRY)
Gömd av hedberg 040227 vid Svankällans Våtmarkspark, en f.d fiskodling som byggts om till park.
GGM #7 - Fire (GCHRRZ)
Gömd av hedberg 040227 vid Preem, miljöanpassat oljeraffinaderi.
GGM #8 - Air (GCHRT0)
Gömd av hedberg 040227 vid hamninloppet, vindkraftspark vid vidsträckt utsikt över Göteborgs hamn.
Vad krävs för att lägga ut en egen GGM-cache?
- Det krävs inte så mycket mer än en extra dimension i planeringen. Har jag något miljöintresse? Och i
så fall inom vilket område? Om man har minsta miljöintresse så tror jag att man kan få massor av idéer
från kartan. Det finns så många olika områden och platser så det är nog inget problem. Börja med att
välja ut en plats, bestäm namnet på cachen och registrera den hos mig. Sen är det bara som en vanlig
cache, dock en som gör livet lite grönare!
Varför startade du detta projektet?
- Efter att ha lagt ut ett antal cacher “bara för att” så ville jag ha lite mer tanke bakom. Många har
lagt ut fantasifulla multicacher, och vi har haft några olika event. Men går det att påverka Geocachares
beteende? Detta är ett sätt att prova, dilemmat är ju att det brukar ingå en hel del bilåkning och det
är ju emot tanken. Men det finns ju åtminstone cachare som kör miljöbil, och å andra sidan någon som
kör motsatsen...
Slutligen, vad säger du till alla cachare som funderar på att lägga ut en egen GGM cache?
- Välkommen att hänga på. Och hjälp gärna till att utveckla tanken, avslutar Jasy.
Några intressanta länkar: www.ekocentrum.se
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