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Τπεξεζίεο Οηθνζπζηεκάησλ»
Ζξάθιεην, 16 Απξηιίνπ 2016
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Δλφηεηεο


Πξφγξακκα “LIFE Natura 2000 Value Crete”



Πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο – Ηζηνξηθή αλαδξνκή



Ση είλαη νη πξνζηαηεπφκελεο θπζηθέο πεξηνρέο;



Γίθηπν NATURA 2000: Δπξψπε, Διιάδα θαη
Κξήηε



Οδεγία Πηελψλ (2009/147/ΔΚ, ηξνπνπνίεζε ηεο
Οδεγίαο 79/409/ΔΟΚ) θαη Οδεγία Οηθνηφπσλ
(92/43/ΔΟΚ)



Γξαζηεξηφηεηεο εληφο πεξηνρψλ NATURA 2000



Τπεξεζίεο νηθνζπζηεκάησλ ζην Γίθηπν Ν2000

LIFE13 INF/GR/000188
«Οη νηθνινγηθέο ππεξεζίεο, ηα θνηλσληθά
νθέιε θαη ε νηθνλνκηθή αμία ησλ ππεξεζηψλ
ησλ νηθνζπζηεκάησλ ζηηο πεξηνρέο
NATURA 2000 ζηελ Κξήηε»
Ακπωνύμιο: “LIFE Natura 2000 Value Crete”

LIFE13 INF/GR/000188
«Οη νηθνινγηθέο ππεξεζίεο, ηα θνηλσληθά νθέιε θαη ε
νηθνλνκηθή αμία ησλ ππεξεζηψλ ησλ νηθνζπζηεκάησλ
ζηηο πεξηνρέο NATURA 2000 ζηελ Κξήηε»

ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
 Πξφγξακκα LIFE+ Πιεξνθφξεζε & Δπηθνηλσλία
2013
 πληνληζηήο Γηθαηνχρνο: Παλεπηζηήκην Κξήηεο –
Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο Κξήηεο (ΜΦΗΚ)
www.nhmc.uoc.gr
 πλδηθαηνχρνο 1: Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Κξήηεο –
Γηεχζπλζε πληνληζκνχ & Δπηζεψξεζεο Γαζψλ
 πλδηθαηνχρνο 2: Διιεληθή Οξληζνινγηθή Δηαηξεία
www.ornithologiki.gr

LIFE13 INF/GR/000188
«Οη νηθνινγηθέο ππεξεζίεο, ηα θνηλσληθά νθέιε θαη ε
νηθνλνκηθή αμία ησλ ππεξεζηψλ ησλ νηθνζπζηεκάησλ
ζηηο πεξηνρέο NATURA 2000 ζηελ Κξήηε»

Γηάξθεηα: 01/07/2014 – 30/06/2018 (4 έηε)

πλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο: 1.085.171 €
πλνιηθέο επηιέμηκεο δαπάλεο: 1.061.921 €

πγρξεκαηνδφηεζε Δ.Δ.: 530.960 € (50% ησλ ζπλνιηθψλ
επηιέμηκσλ δαπαλψλ, ή 48,93% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ)
πγρξεκαηνδφηεζε θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ:
 Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο (ΤΠΔΚΑ): 100.000 €
 Ίδηνη πφξνη ζπλδηθαηνχρσλ έξγνπ: 454.211 €

LIFE13 INF/GR/000188
«Οη νηθνινγηθέο ππεξεζίεο, ηα θνηλσληθά νθέιε θαη ε
νηθνλνκηθή αμία ησλ ππεξεζηψλ ησλ νηθνζπζηεκάησλ
ζηηο πεξηνρέο NATURA 2000 ζηελ Κξήηε»

Γηαηί έλα πξφγξακκα LIFE+ Πιεξνθφξεζε &
Δπηθνηλσλία ζηηο πεξηνρέο Ν2000 ζηελ Κξήηε;

Οη πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ Natura 2000 (N2000) ζηελ Κξήηε εμαθνινπζνχλ λα
αληηκεησπίδνπλ κηα ζεηξά πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ, φπσο:
α) θαηαζηξνθή παξάθηησλ ελδηαηηεκάησλ ιφγσ ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο,
β) ππνβάζκηζε νξεηλψλ πεξηνρψλ, θαη
γ) απψιεηα βηνπνηθηιφηεηαο ιφγσ ηεο εληαηηθήο γεσξγίαο, ηεο
εγθαηάιεηςεο ησλ παξαδνζηαθψλ γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ θαη ηεο
ζλεζηκφηεηαο ζπγθεθξηκέλσλ εηδψλ ηεο παλίδαο εμαηηίαο αλζξψπηλσλ
δξαζηεξηνηήησλ.

LIFE13 INF/GR/000188
«Οη νηθνινγηθέο ππεξεζίεο, ηα θνηλσληθά νθέιε θαη ε
νηθνλνκηθή αμία ησλ ππεξεζηψλ ησλ νηθνζπζηεκάησλ
ζηηο πεξηνρέο NATURA 2000 ζηελ Κξήηε»

Ζ ελεκέξσζε – επαηζζεηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ
ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ηεο πξνζηαζίαο εηδψλ θαη ελδηαηηεκάησλ, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ εθαξκνγή δηαρεηξηζηηθψλ κέηξσλ, είλαη ζπρλά
πην απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο γηα ηελ επίηεπμε δηαρεηξηζηηθψλ
ζηφρσλ ζε ζχγθξηζε κε ηελ εθαξκνγή ηεο εζληθήο θαη επξσπατθήο
λνκνζεζίαο.

LIFE13 INF/GR/000188
«Οη νηθνινγηθέο ππεξεζίεο, ηα θνηλσληθά νθέιε θαη ε
νηθνλνκηθή αμία ησλ ππεξεζηψλ ησλ νηθνζπζηεκάησλ
ζηηο πεξηνρέο NATURA 2000 ζηελ Κξήηε»

 Αντικείμενο του ζργου είναι θ υλοποίθςθ εκςτρατείασ περιβαλλοντικήσ
ενημζρωςησ του πλθκυςμοφ που κατοικεί και δραςτθριοποιείται εντόσ των
περιοχών NATURA 2000 (αγρότεσ, κτθνοτρόφοι, κυνθγοί, εργαηόμενοι ςτον
τουριςτικό τομζα, υπάλλθλοι δθμόςιων υπθρεςιών και Οργανιςμών Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ, εργαηόμενοι ςτα ΜΜΕ, μθχανικοί, μακθτζσ, φοιτθτζσ,
επιςκζπτεσ), αλλά και του ευρφτερου πλθκυςμοφ τθσ Κριτθσ για τθν
περιβαλλοντικι, οικονομικι και κοινωνικι αξία των περιοχών που ζχουν
ενταχκεί ςτο Δίκτυο Ν2000. Ζμφαςθ κα δοκεί ςτα είδη χαρακτηριςμοφ των
περιοχών του Δικτφου Ν2000, κφρια ςτθν ορνιθοπανίδα τθσ Κριτθσ.
 Απώτεροσ ςκοπόσ του ζργου είναι θ ανάδειξθ τθσ πολφτιμθσ ςυνειςφοράσ των
υπηρεςιών των οικοςυςτημάτων ςτθν κοινωνικι ευθμερία και οικονομικι
ανάπτυξθ των τοπικών κοινωνιών, θ προώκθςθ εναλλακτικών –
περιβαλλοντικά ωφζλιμων – οικονομικών δραςτηριοτήτων και θ καλλιζργεια
δεξιοτήτων του τοπικοφ πλθκυςμοφ, ζτςι ώςτε να εμπλακεί ενεργά ςτθν
προςταςία τθσ βιοποικιλότθτασ ςτθν Κριτθ.

http://www.ecovalue-crete.eu/el

Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρέο –
Ηζηνξηθή Αλαδξνκή






Οη ζρέζεηο ηνπ αλζξψπνπ κε ηε γε θαη ηα αβηνηηθά θαη
βηνηηθά ζηνηρεία πνπ ζπλδένληαη κε απηή – ην θπζηθφ
πεξηβάιινλ – έρνπλ ππνζηεί πνιιέο θαη δηάθνξεο
κεηαβνιέο κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ.
Δπί ρηιηεηίεο, ν άλζξσπνο ζεσξνχζε ηε γε σο πεγή
αγαζψλ, πνπ ηνπ πξνζθέξνληαλ ηειείσο αλέμνδα.
ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα θαη κεηά απφ κηα πεξίνδν
έληνλεο πξνζπάζεηαο εθκεηάιιεπζεο ησλ θπζηθψλ
πφξσλ κέζσ ηεο αικαηψδνπο αλάπηπμεο ηεο
ηερλνινγίαο, γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη νη θπζηθνί πφξνη
πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ σο αγαζά ζπάληα,
επαίζζεηα, δχζθνια ζηε δηαζθάιηζή ηνπο θαη
απεηινχκελα κε θαηαζηξνθή θαη εμαθάληζε.

Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρέο
– Ηζηνξηθή Αλαδξνκή (Σςν.)








Ζ εληεηλφκελε επέκβαζε ηνπ αλζξψπνπ ζηε θχζε θαη ε
ζπλερήο εθκεηάιιεπζε ηεο γεο θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ,
νδήγεζε ζηελ ππνβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο
θαη ζηε δηαηάξαμε ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο.
Οη επηπηψζεηο απηέο έγηλαλ εληνλφηεξεο ηνπο δχν
ηειεπηαίνπο αηψλεο.
Κίλδπλνο εμαθάληζεο απφ ηνλ πιαλήηε πνιιψλ θπηηθψλ
θαη δσηθψλ εηδψλ, θαζψο θαη κνλαδηθψλ ηνπίσλ.
Κηλεηνπνίεζε ηεο αλζξσπφηεηαο γηα ηε ιήςε κέηξσλ
γηα ηελ αληηζηξνθή ηεο θαηάζηαζεο.
Κπβεξλήζεηο άξρηζαλ λα θηλεηνπνηνχληαη γηα ηε ιήςε
κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.

Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρέο –
Ηζηνξηθή Αλαδξνκή (Σςνέσεια)
 Σν1972 θπθινθφξεζε ην γλσζηφ βηβιίν «Τα Όπια ηηρ
Ανάπηςξηρ» (“The Limits to Growth”), πνπ πηζαλφηαηα
επεξέαζε βαζχηεξα απφ θάζε άιιν παξφκνην βηβιίν ηελ
πξαγκαηηθφηεηα εθείλνπ ηνπ θαηξνχ. Δθεί πεξηέρνληαλ ηα
απνηειέζκαηα κηαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε
κεηά απφ αίηεζε ηεο Λέζρεο ηεο Ρψκεο (κηαο έλσζεο
επηρεηξεκαηηψλ, πνιηηηθψλ θαη επηζηεκφλσλ) ζε ζρέζε κε ην
κέιινλ ηνπ πιαλήηε. Σν Ηλζηηηνχην Σερλνινγίαο ηεο
Μαζαρνπζέηεο (ΜΗΣ) αλέιαβε λα δηεθπεξαηψζεη απηή ηελ έξεπλα,
δηεξεπλψληαο ηηο καθξνπξφζεζκεο επηπηψζεηο πέληε
παξακέηξσλ, δειαδή ηνπ ππεξπιεζπζκνχ, ηεο
εθβηνκεράληζεο, ηεο παξαγσγήο ηξνθήο, ηεο θαηαλάισζεο
θπζηθψλ πφξσλ θαη ηεο ξχπαλζεο, ζε ζρέζε κε ην κέιινλ ηνπ
πιαλήηε.

Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρέο –
Ηζηνξηθή Αλαδξνκή (Σςνέσεια)
 Ζ έξεπλα απηή θαηέιεμε ζηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα:
1. Αλ νη ηάζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο παξακέηξνπο δελ αιιάμνπλ,
ηφηε ηα φξηα ηεο αχμεζεο απηψλ ησλ κεγεζψλ πάλσ ζηνλ
πιαλήηε ζα παξαβηαζηνχλ θάπνηα ζηηγκή κέζα ζηα επφκελα
100 ρξφληα. Σν πην πηζαλφ απνηέιεζκα ζα είλαη κηα μαθληθή θαη
αλεμέιεγθηε κείσζε ηνπ αλζξψπηλνπ πιεζπζκνχ θαη ησλ
βηνκεραληθψλ δπλαηνηήησλ.
2. Δίλαη δπλαηφ λα αιιάμνπλ απηέο νη ηάζεηο αχμεζεο θαη λα
εγθαζηδξπζεί κηα θαηάζηαζε νηθνινγηθήο θαη νηθνλνκηθήο
ζηαζεξφηεηαο πνπ λα είλαη «αεηθνξηθή» (βηψζηκε ή
απηνζπληεξνχκελε). Ζ παγθφζκηα ηζνξξνπία ζα κπνξνχζε λα
ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε νη βαζηθέο πιηθέο αλάγθεο θάζε αλζξψπνπ
λα κπνξνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ θαη λα παξέρεηαη ζε φινπο ίζε
δπλαηφηεηα γηα αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπο.

Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρέο
– Ηζηνξηθή Αλαδξνκή (Σςν.)

Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρέο –
Ηζηνξηθή Αλαδξνκή (Σςνέσεια)
Οη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο απνηεινχλ έλα απφ ηα
ζεκαληηθφηεξα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε
ησλ ηδηαηηέξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θπζηθνχ
πεξηβάιινληνο. Πξφθεηηαη θπξίσο γηα:
 Φπζηθέο πεξηνρέο κε απηνθπή ρισξίδα θαη άγξηα παλίδα,
πνπ εκπεξηέρνπλ είδε πνπ είλαη αληηπξνζσπεπηηθά, ζπάληα
ή απεηινχκελα κε εμαθάληζε.
 Πνιχηηκνπο βηνηφπνπο.
 Ηδηαίηεξνπο θπζηθνχο γεσκνξθνινγηθνχο θαη θπζηνγεσγξαθηθνχο ζρεκαηηζκνχο.
 Σνπία κε ηδηαίηεξα αηζζεηηθά θαη θπζηνγλσκηθά γλσξίζκαηα.

Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρέο
– Ηζηνξηθή Αλαδξνκή (Σςν.)
 Πξψηε ζπληνληζκέλε ελέξγεηα γηα ηελ θαηνρχξσζε ηνπ
ζεζκνχ ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ (ΠΠ), κε ηε
ζχγρξνλε αληίιεςή ηνπο, ζεσξείηαη κηα πξάμε ηνπ
Κνγθξέζνπ ησλ ΖΠΑ ην 1872, φπνπ κηα κεγάιε έθηαζε
«παξζέλαο θχζεο» ζην Yellowstone ραξαθηεξίζηεθε
σο Δζληθφ Πάξθν.
 Πξνζδηνξίζηεθε σο «ένας τώρος ζηον οποίο
αποκλείεηαι η εκμεηάλλεσζη και η ανθρώπινη επέμβαζη,
όποσ ηο κοινό θα μπορεί να απολαμβάνει και να
ωθελείηαι από ηη θύζη» θαη ην θξάηνο αλέιαβε ηνλ
απνθιεηζηηθφ έιεγρν θαη ηελ πξνζηαζία ηεο πεξηνρήο.

Ση είλαη νη Πξνζηαηεπφκελεο
Φπζηθέο Πεξηνρέο;
 Πεξηνρέο

νξηνζεηεκέλεο κε
ζαθήλεηα, ζηελ έθηαζε ησλ
νπνίσλ νη αλζξψπηλεο
δξαζηεξηφηεηεο απαγνξεχνληαη
ή αζθνχληαη κε πεξηνξηζκνχο
πξνο φθεινο ηεο θχζεο.
 Έρνπλ ππνγξαθεί πνιιέο
δηεζλείο ζπκβάζεηο γηα ηελ
πξνζηαζία ηεο θχζεο (π.ρ.
χκβαζε Ρακζάξ [1971],
χκβαζε Βέξλεο [1979],
χκβαζε γηα ηελ Βηνινγηθή
Πνηθηινκνξθία [Ρίν, 1992]
θ.ά.).

Γίθηπν NATURA 2000
 Σν Δπξσπατθφ Γίθηπν Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ
NATURA 2000 απνηειεί ην βαζηθφ λνκηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην
ηεο Δ.Δ. γηα ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο.
 Βαζίδεηαη ζε δχν Δπξσπατθέο Οδεγίεο: ηελ Οδεγία
92/43/ΔΟΚ «Για ηη διαηήρηζη ηων θσζικών οικοηόπων καθώς
και ηης άγριας πανίδας και τλωρίδας» (ή «Οδεγία
Οηθνηφπσλ») θαη ηελ Οδεγία 2009/147/ΔΚ «Για ηη
διαηήρηζη ηων άγριων πηηνών» (ή «Οδεγία Πηελψλ», πνπ
έληαμε φιεο ηηο ηξνπνπνηήζεηο θαη αληηθαηέζηεζε ηελ απσική
Οδηγία 79/409/ΕΟΚ).
 Κχξηνο ζηφρνο ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ είλαη ε πξνζηαζία ηεο
βηνινγηθήο πνηθηιφηεηαο κέζσ ηεο δηαηήξεζεο ησλ θπζηθψλ
νηθνηφπσλ ζην επξσπατθφ έδαθνο.

Γίθηπν NATURA 2000
(Σςνέσεια)
 Ζ «Οδεγία Οηθνηφπσλ» ζεζκνζεηεί έλα ζπλεθηηθφ νηθνινγηθφ
Γίθηπν Δηδηθψλ Εσλψλ Γηαηήξεζεο (Special Areas of
Conservation – SACs / ΔΕΓ), κε νλνκαζία «NATURA 2000».
 Οη ΔΕΓ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο Σφπνπο Κνηλνηηθήο εκαζίαο
(Sites of Community Importance – SCIs / ΣΚ), πνπ
ραξαθηεξίδνληαη βάζεη ησλ νηθνηφπσλ πξνηεξαηφηεηαο θαη ησλ
εηδψλ άγξηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο πνπ θηινμελνχλ.
 Οη νηθφηνπνη θαη ηα είδε ρισξίδαο θαη παλίδαο πνπ ηίζεληαη
ζε πξνηεξαηφηεηα απαξηζκνχληαη ζηα Παξαξηήκαηα (Annexes)
ηεο «Οδεγίαο ησλ Οηθνηφπσλ».
 Δπίζεο, ζην Γίθηπν Ν2000 ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη Εψλεο
Δηδηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ νξληζνπαλίδα (Special
Protection Areas – SPAs / ΕΔΠ) απφ ηελ «Οδεγία ησλ
Πηελψλ».

Γίθηπν NATURA 2000
(Σςνέσεια)
 Οη ΕΔΠ, κεηά ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπο απφ ηα θξάηε-κέιε,
εληάζζνληαη απηφκαηα ζην Γίθηπν Ν2000 θαη ε δηαρείξηζή ηνπο
αθνινπζεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 6, παξ. 2, 3, 4 ηεο
Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ, θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 4 ηεο
Οδεγίαο 2009/147/ΔΚ.
 Αληίζεηα, γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΚ πξαγκαηνπνηείηαη
επηζηεκνληθή αμηνιφγεζε θαη δηαπξαγκάηεπζε κεηαμχ ησλ
θξαηψλ-κειψλ θαη ηεο Δ.Δ., ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ
θαηά νηθνινγηθή ελφηεηα Βηνγεσγξαθηθψλ εκηλαξίσλ (ε
Δ.Δ. δηαηξείηαη ζε 9 βηνγεσγξαθηθέο πεξηνρέο: Αιπηθή,
Αηιαληηθή, Αξθηηθή, Ζπεηξσηηθή, Μαθαξνλεζησηηθή,
Μεζνγεηαθή, Παλλνληθή, Μαχξε Θάιαζζα θαη ηεπηθή).
 Οη ΣΚ ππφθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 6, παξ. 2, 3, 4
ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ.

Γίθηπν NATURA 2000
(Σςνέσεια)
 Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ θαηαιφγνπ ησλ ΣΚ, ηα θξάηεκέιε ππνρξενχληαη λα θεξχμνπλ ηηο πεξηνρέο απηέο σο ΔΕΓ, ην
αξγφηεξν κέζα ζε κία εμαεηία, θαη λα θαζνξίζνπλ ηηο
πξνηεξαηφηεηεο γηα ηε δηαηήξεζε ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε
ησλ ηχπσλ νηθνηφπσλ θαη ησλ εηδψλ θνηλνηηθνχ ελδηαθέξνληνο
εληφο απηψλ.
 ήκεξα, ην Γίθηπν N2000 αξηζκεί πάλσ απφ 26.000 πεξηνρέο
ζε φιε ηελ Δ.Δ., ζπλνιηθήο έθηαζεο πάλσ απφ 780.000 km2,
πνπ αληηζηνηρεί ζρεδφλ ζην 18,5% ηνπ επξσπατθνχ εδάθνπο.
 Σν Γίθηπν N2000 απνζθνπεί πξσηίζησο ζηε δηαηήξεζε
εηδψλ θαη νηθνηφπσλ ζηα εδάθε ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δ.Δ.
Χζηφζν, ε «Οδεγία ησλ Οηθνηφπσλ» αλαγλσξίδεη φηη ε επηηπρία
ηνπ εγρεηξήκαηνο πξνυπνζέηεη ηνλ ζεβαζκφ ζηηο νηθνλνκηθέο,
θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε πεξηνρήο.

Γίθηπν NATURA 2000
ζηελ Δπξψπε

Δπηηπρίεο Γηθηχνπ Ν2000
ζηελ Δπξψπε
 Ζ «Οδεγία ησλ Οηθνηφπσλ» αληηπξνζσπεχεη ηελ πην θηιφδνμε
πξσηνβνπιία γηα ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζηελ Δ.Δ.
(ζε 28 θξάηε-κέιε).
 Ζ Οδεγία Οηθνηφπσλ πξνζηαηεχεη πάλσ απφ 1.000 είδε θαη
πεξίπνπ 230 πνιχηηκνπο ηχπνπο νηθνηφπσλ, πνπ ζεσξνχληαη
φηη είλαη επξσπατθήο ζεκαζίαο.
 Γεκηνπξγήζεθε έλα επξσπατθφ δίθηπν ΠΠ.
 ε επίπεδν Δ.Δ. ππάξρνπλ πιένλ 26.000 πεξηνρέο εληαγκέλεο
ζην δίθηπν Ν2000, πνπ είλαη ην κεγαιχηεξν ζπληνληζκέλν δίθηπν
πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ζε παγθφζκην επίπεδν.

Δπηηπρίεο Γηθηχνπ Ν2000
ζηελ Δπξψπε

 Ζ αμία ηνπ Γηθηχνπ Ν2000 επεθηείλεηαη πέξα απφ ηελ
πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. Δπηπξφζζεηα, παξέρεη ζηελ
θνηλσλία πνιχηηκεο ππεξεζίεο ησλ νηθνζπζηεκάησλ, π.ρ.
γιπθφ λεξφ, απνζήθεπζε άλζξαθα, πξνζηαζία απφ πιεκκχξεο,
ρηνλνζηηβάδεο θαη δηάβξσζε ησλ αθηψλ, ππεξεζίεο ηνπξηζκνχ
θαη αλαςπρήο, θ.ά.

Οδεγία 79/409/EOK: «Για ηη διαηήπηζη ηων
άγπιων ειδών πηηνών» (OJ of EU, L.103/1979)
 Φεθίζηεθε ζηελ Δ.Δ. ην 1979 (Οδεγία 79/409/ΔΟΚ). Λφγσ
ησλ δηαθφξσλ ηξνπνπνηήζεσλ ηεο, ζήκεξα ηζρχεη ε Οδεγία
2009/147/ΔΚ γηα ηε δηαηήξεζε ησλ άγξησλ πηελψλ.
 Αθνξά φια ηα είδε πνπιηψλ πνπ δνπλ ζε άγξηα θαηάζηαζε
ζηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ., θαζψο θαη ηα απγά, ηηο θσιηέο θαη
ηα ελδηαηηήκαηά ηνπο – απαγνξεχεη ηε ζχιιεςε θαη
ζαλάησζε φισλ ησλ άγξησλ πνπιηψλ (Άξζξν 5).
 ηνρεχεη ζηε ιήςε κέηξσλ γηα ηε δηαηήξεζε, δηαθχιαμε ή
απνθαηάζηαζε επαξθνχο πνηθηιίαο θαη έθηαζεο
ελδηαηηεκάησλ, γηα φια ηα είδε ησλ άγξησλ πηελψλ.
 Σα κέηξα πεξηιακβάλνπλ: δεκηνπξγία δσλψλ πξνζηαζίαο,
ζπληήξεζε ελδηαηηεκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζην εζσηεξηθφ θαη
εμσηεξηθφ ησλ δσλψλ πξνζηαζίαο, θαζψο θαη απνθαηάζηαζε
ππνβαζκηζκέλσλ βηνηφπσλ.

Γηαηί πηνζεηήζεθε ε Οδεγία
γηα ηα Πηελά;
Σα πνπιηά απνηεινχλ βαζηθφ θαη
αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο παλίδαο, ελψ
παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ηζνξξνπία
θαη ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο.
Απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο θαιχηεξνπο
πεξηβαιινληηθνχο δείθηεο, πνπ
αλαγλσξίδνληαη επίζεκα απφ ηελ Δ.Δ.
Σν 68% ηνπ Γηθηχνπ Ν2000 ζηελ Διιάδα
απνηειείηαη απφ ΕΔΠ, δειαδή πεξηνρέο
πνπ έρνπλ νξηνζεηεζεί γηα ηα πνπιηά.
Παξαηεξνχληαη εχθνια, απνηεινχλ θαιφ
ηξφπν επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ.
Δίλαη απιή θαη αμηφπηζηε ε ζπιινγή
δεδνκέλσλ.

Οδεγία 92/43/ΔΟΚ: «Για ηη διαηήπηζη ηων θςζικών
οικοηόπων καθώρ και ηηρ άγπιαρ πανίδαρ & σλωπίδαρ»
 Φεθίζηεθε ζηελ Δ.Δ. ην 1992 (Οδεγία 92/43/ΔΟΚ, OJ of EU,
L.206/1992).
 θνπφο ηεο Οδεγίαο είλαη ε δηαηήξεζε ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο κέζσ ηεο δηαηήξεζεο ησλ θπζηθψλ
νηθνηφπσλ (ελδηαηηεκάησλ), θαζψο θαη ηεο απηνθπνχο
ρισξίδαο θαη άγξηαο παλίδαο ζην έδαθνο ησλ θξαηψλ κειψλ
ηεο Δ.Δ., ιακβάλνληαο ζπγρξφλσο ππφςε ηηο νηθνλνκηθέο,
θνηλσληθέο, πνιηηηζηηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο παξακέηξνπο.
 πζηάζεθε ην επξσπατθφ νηθνινγηθφ δίθηπν «NATURA
2000», πνπ απνηειείηαη απφ πεξηνρέο θπζηθψλ νηθνηφπσλ
ηνπ Παξαξηήκαηνο Η θαη νηθνηφπσλ ησλ εηδψλ ηνπ
Παξαξηήκαηνο ΗΗ, θαζψο επίζεο θαη απφ ηηο Εψλεο Δηδηθήο
Πξνζηαζίαο (ΕΔΠ / SPA).

Οδεγία 92/43/ΔΟΚ: «Για ηη διαηήπηζη ηων θςζικών
οικοηόπων καθώρ και ηηρ άγπιαρ πανίδαρ & σλωπίδαρ»

 Καηάξηηζε θαηαιφγνπ πεξηνρψλ θνηλνηηθνχ ελδηαθέξνληνο
απφ ηα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ. θαη θαζνξηζκφο Δηδηθψλ
Εσλψλ Γηαηήξεζεο (ΔΕΓ) ην αξγφηεξν κέρξη ην 2004.

 Καζνξηζκφο Δηδηθψλ Εσλψλ Γηαηήξεζεο (ΔΕΓ / SAC),
φπνπ ηα θξάηε κέιε θαζνξίδνπλ ηα αλαγθαία κέηξα
δηαηήξεζεο: ζρέδηα δηαρείξηζεο θαη θαλνληζηηθά, δηνηθεηηθά
ή ζπκβαηηθά κέηξα πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο νηθνινγηθέο
απαηηήζεηο.

Δίκησο NATURA 2000

Οδηγία για Ποσλιά
2009/147/ΕΙ

(79/409/ΕΟΙ)

Είδη ηοσ Παραρηήμαηος
Θ και άλλα
μεηαναζηεσηικά

Οδηγία για
Οικοηόποσς
92/43/EOK

Οικόηοποι
Παραρηήμαηος Θ
Υλωρίδα & πανίδα
Παραρηήμαηος ΘΘ

Ζώνες Ειδικής
Προζηαζίας
(ΖΕΠ / SPAs)

Κίζηα με
Σόποσς
Ιοινοηικής
ημαζίας
(ΣΙ / SCIs)

Ειδικές
Ζώνες
Διαηήρηζης
(ΕΖΔ / SACs)

Δίκησο
NATURA
2000

ΣΗ ΠΡΟΒΛΔΠΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΗ
ΚΟΗΝΟΣΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ
ηφρνο είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο ηθαλνπνηεηηθήο θαηάζηαζεο
δηαηήξεζεο εηδψλ θαη νηθνηφπσλ (ελδηαηηεκάησλ), κέζσ
ηεο εθαξκνγήο κέηξσλ δηαρείξηζεο θαη κέηξσλ πξφιεςεο
ζηηο πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ (Άξζξν 6).
Ζ «Οδεγία ησλ Οηθνηφπσλ» (92/43/ΔΟΚ) πξνζδηνξίδεη
πεξίπνπ 200 ηχπνπο νηθνηφπσλ θαη 700 είδε θπηψλ θαη
δψσλ θνηλνηηθήο ζεκαζίαο.
Ζ «Οδεγία ησλ Πηελψλ» (2009/147/EK) αλαθέξεη 181
απεηινχκελα είδε ζε επξσπατθφ επίπεδν, θαζψο θαη
αξθεηά απνδεκεηηθά γηα ηα νπνία απαηηείηαη ε ζέζπηζε
Εσλψλ Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΕΔΠ / SPA).

ΣΗ ΠΡΟΒΛΔΠΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΗ
ΚΟΗΝΟΣΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ
Θεζπίδνληαο έλα δίθηπν πεξηνρψλ πνπ θαιχπηνπλ ην
ζχλνιν ηεο γεσγξαθηθήο θαηαλνκήο νηθνηφπσλ θαη
εηδψλ, ην Γίθηπν NATURA 2000 πξνηίζεηαη λα
απνηειέζεη έλα δπλακηθφ θαη δσληαλφ δίθηπν πνπ ζα
δηαζθαιίδεη ηε δηαηήξεζή ηνπο.
Σν Γίθηπν N2000 δελ είλαη έλα ζχζηεκα απζηεξά
πξνζηαηεπφκελσλ θπζηθψλ πεξηνρψλ φπνπ
απνθιείεηαη θάζε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα.

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΔΝΣΟ ΠΔΡΗΟΥΩΝ
ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΝΑTURA 2000
 Γηαρείξηζε δαζψλ: Μέζνδνη ζπγθνκηδήο μχινπ,

επεκβάζεηο ζε πεξηνρέο θσιηάζκαηνο πξνζηαηεπφκελσλ
εηδψλ.
 Γεσξγία – Κηελνηξνθία: Πξνψζεζε παξαδνζηαθψλ
κεζφδσλ, εθαξκνγή αγξνπεξηβαιινληηθνχ θαλνληζκνχ
2078/92/ΔΟΚ.
 Σνπξηζκφο: πκβαηή αλάπηπμε, πξνψζεζε ελαιιαθηηθψλ
κνξθψλ ηνπξηζκνχ.
 Αιηεία – Ηρζπνθαιιηέξγεηεο: Πξνζηαζία αιηεπηηθψλ
πφξσλ, έιεγρνο ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο.
 Μεηαιιεπηηθέο – εμνξπθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο:
Απζηεξφο έιεγρνο ηεο ρσξνζέηεζεο.
 Κπλήγη: Απαγφξεπζε κφλν ζε πεξηπηψζεηο δηαηάξαμεο
εηδψλ.

Γίθηπν NATURA 2000
ζηελ Διιάδα
 ην Γίθηπν NATURA 2000 έρνπλ εληαρζεί 419 πεξηνρέο
ζηελ Διιάδα (πεξίπνπ ην 27% ηεο ρεξζαίαο επηθάλεηαο
ηεο ρψξαο θαη ην 6% ησλ ρσξηθψλ πδάησλ), απφ ηηο νπνίεο:
 241 πεξηνρέο είλαη ραξαθηεξηζκέλεο σο Σφπνη
Κνηλνηηθήο εκαζίαο (ΣΚ / SCIs) [Απφθαζε
Δπηηξνπήο 19/07/2006, OJ EU L.259/1 ζηηο 21/09/2006],
 202 πεξηνρέο είλαη ραξαθηεξηζκέλεο σο Εψλεο Δηδηθήο
Πξνζηαζίαο (ΕΔΠ / SPAs), ελψ
 24 πεξηνρέο θέξνπλ θαη ηνπο δχν ραξαθηεξηζκνχο (ΕΔΠ /
ΣΚ).
 Ο θαηάινγνο ησλ ειιεληθψλ ΕΔΠ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ
1495/Β/06.09.2010 σο παξάξηεκα ζηε λέα ελζσκάησζε
ηεο Οδεγίαο 79/409/ΔΟΚ (ε νπνία θσδηθνπνηήζεθε κε ηελ
Οδεγία 2009/147/ΔΚ).

Γίθηπν NATURA 2000
ζηελ Διιάδα (Σςνέσεια)
 Απφ ηνπο 241 Σφπνπο Κνηλνηηθήο εκαζίαο, νη 239
ραξαθηεξίζηεθαλ σο Δηδηθέο Εψλεο Γηαηήξεζεο (ΔΕΓ /
SACs) κε ηνλ Ν.3937/2011 (ΦΔΚ 60/Α/31-03-2011).
 Ζ Διιάδα θηινμελεί ζπλνιηθά 91 ηχπνπο νηθνηφπσλ
πξνηεξαηφηεηαο (82 ρεξζαίνπο θαη 9 ζαιάζζηνπο) θαη 112
είδε πξνηεξαηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά Παξαξηήκαηα
ηεο «Οδεγίαο Οηθνηφπσλ».
 Οη ειιεληθέο πεξηνρέο ηνπ Γηθηχνπ NATURA 2000 είλαη
δηάζπαξηεο ζηε ρψξα θαη απνηεινχλ θπξίσο επξείαο έθηαζεο
πεξηνρέο, κε κέζε έθηαζε ηα 5.000 εθηάξηα.
 Ζ έθηαζε ηνπ Διιεληθνχ Γηθηχνπ NATURA 2000 αληηζηνηρεί
ζην 4,13% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηνπ δηθηχνπ ζηελ Δ.Δ.

Γίθηπν NATURA 2000
ζηελ Διιάδα (Σςνέσεια)
 Ζ κεγάιε πνηθηιφηεηα ησλ νηθνηφπσλ ηεο ρψξαο, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηνπο ηδηαίηεξνπο βηνηηθνχο θαη αβηνηηθνχο
παξάγνληεο πνπ επηθξαηνχλ, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ
χπαξμε ζεκαληηθήο νξληζνπαλίδαο. πλνιηθά, ζηελ Διιάδα
έρνπλ θαηαγξαθεί 449 είδε πηελψλ, κε 147 απφ απηά λα
είλαη πξνζηαηεπφκελα απφ ηελ «Οδεγία Πηελψλ».
 Γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πεξηνρψλ NATURA 2000 πξνβιέπεηαη
ε ζεζκνζέηεζε Φνξέσλ Γηαρείξηζεο Πξνζηαηεπφκελσλ
Πεξηνρψλ (ΦΓΠΠ), νη νπνίνη κπνξνχλ λα επηθνξηηζζνχλ κε
ηε δηαρείξηζε κίαο ή θαη πεξηζζφηεξσλ πεξηνρψλ.
 ήκεξα ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα 28 Φνξείο Γηαρείξηζεο,
θαιχπηνληαο ιηγφηεξν απφ ην 30% ηνπ Γηθηχνπ NATURA
2000.

Γίθηπν NATURA 2000
ζηελ Διιάδα (Σςνέσεια)
 Μάιηζηα, κε ηνλ Ν. 4109/2013 (ΦΔΚ 16/Α΄/23.01.2013)
πξνβιέπεηαη ε θαηάξγεζε θαη/ή ζπγρψλεπζε αξθεηψλ
Φνξέσλ Γηαρείξηζεο (ΦΓΠΠ), πεξηνξίδνληαο ηνλ αξηζκφ ηνπο
ζε κφιηο 14.

ΠΗΝΑΚΑ 2. Γίθηπν NATURA 2000 ζηελ Διιάδα.

Γίθηπν NATURA 2000
ζηελ Κξήηε
 Ζ βηνπνηθηιφηεηα ηεο Κξήηεο είλαη απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο
ζηελ Δπξψπε, ηφζν ζε αξηζκφ εηδψλ φζν θαη ζε
ελδεκηζκφ, απνηέιεζκα ηεο γεσκνξθνινγίαο, ηεο ζέζεο θαη
ηεο παιαηνγεσγξαθηθήο ηζηνξίαο ηνπ λεζηνχ.
 Ζ ρισξίδα ηεο Κξήηεο πεξηιακβάλεη 1.742 είδε θαη
ππνείδε, ελψ 159 απφ απηά ππάξρνπλ κφλν ζηελ Κξήηε,
δηακνξθψλνληαο έηζη ην πνζνζηφ ελδεκηζκνχ ηεο θξεηηθήο
ρισξίδαο ζε 9,1%.

Γίθηπν NATURA 2000
ζηελ Κξήηε (Σςνέσεια)
 Ζ βιάζηεζε απνηειείηαη απφ θξχγαλα θαη πςεινχο
ζάκλνπο, νη νπνίνη αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο απνθηνχλ
ζακλψδε ή δελδξψδε κνξθή. Υακεινί ζακλψλεο θαιχπηνπλ
ηα μεξφηεξα θαη πεξηζζφηεξν βνζθεκέλα εδάθε ηεο Κξήηεο,
απφ ην χςνο ηεο ζάιαζζαο κέρξη ςειά ζηελ νξεηλή δψλε.
 Ζ παλίδα είλαη ιηγφηεξν γλσζηή απφ ηε ρισξίδα. Πεξίπνπ
350 είδε νξληζνπαλίδαο απαληψληαη ζηελ Κξήηε, ηφζν
ιφγσ ηεο κεγάιεο πνηθηιίαο βηνηφπσλ φζν θαη εμαηηίαο ηνπ φηη
απνηειεί πέξαζκα γηα ηα κεηαλαζηεπηηθά πνπιηά. Δπίζεο,
120 είδε νξληζνπαλίδαο θσιηάδνπλ ζην λεζί.
 Οη νκάδεο κε ηα πεξηζζφηεξα ελδεκηθά είδε είλαη ηα
ρεξζαία ζαιηγθάξηα, ηα έληνκα, ηα δηπιφπνδα, ηα ηζφπνδα
θαη ηα αξαρλίδηα.

Γίθηπν NATURA 2000
ζηελ Κξήηε (Σςνέσεια)
 Σν Γίθηπν NATURA 2000 ζηελ Κξήηε θαιχπηεη πεξίπνπ ην
30% ηεο έθηαζεο ηνπ λεζηνχ θαη πεξηιακβάλεη 53 πεξηνρέο.
 27 Δηδηθέο Εψλεο Γηαηήξεζεο (Οδεγία 92/43/ΔΟΚ),
 25 Εψλεο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (Οδεγία 2009/147/ΔΚ), θαη
 1 πεξηνρή έρεη θαη ηνπο δχν ραξαθηεξηζκνχο (ΔΕΓ + ΕΔΠ).
 Παξά ηε κεγάιε έθηαζε ηνπ Γηθηχνπ NATURA 2000 ζηελ
Κξήηε, ππάξρεη κφλν 1 ΦΓΠΠ, ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο ηνπ
Δζληθνχ Γξπκνχ ακαξηάο (Δζληθφ Πάξθν Γξπκνχ ακαξηάο
θαη Λεπθψλ Οξέσλ).

Γίθηπν N2000 ζηελ Κξήηε:
Π.Δ. ΛΑΗΘΗΟΤ
Α/Α

ΚΩΓΗΚΟ

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ

ΟΝΟΜΑΗΑ

1

GR4320002

ΔΕΓ

2

GR4320003

ΔΕΓ

ΓΗΚΣΖ: ΟΡΟΠΔΓΗΟ ΛΑΗΘΗΟΤ, ΚΑΘΑΡΟ, ΔΛΔΝΑ, ΚΡΑΗ,
ΔΛΔΚΑΝΟ, ΥΑΛΑΜΔΝΖ ΚΟΡΤΦΖ
ΝΖΟ ΥΡΤΖ

3

GR4320004

ΔΕΓ

ΜΟΝΖ ΚΑΦΑ (ΦΑΡΑΓΓΗ ΚΑΦΑ & ΓΤΡΧ ΠΔΡΗΟΥΖ)

4

GR4320005

ΔΕΓ

5

GR4320006

ΔΕΓ

6

GR4320008

ΔΕΓ

ΟΡΟ ΘΡΤΠΣΖ & ΓΤΡΧ ΠΔΡΗΟΥΖ
ΒΟΡΔΗΟΑΝΑΣΟΛΗΚΟ ΑΚΡΟ ΚΡΖΣΖ: ΓΗΟΝΤΑΓΔ, ΔΛΑΑ
ΚΑΗ ΥΔΡΟΝΖΟ ΗΓΔΡΟ (ΑΚΡΑ ΜΑΤΡΟ ΜΟΤΡΗ - ΒΑΨ ΑΚΡΑ ΠΛΑΚΑ) ΚΑΗ ΘΑΛΑΗΑ ΕΧΝΖ
ΝΖΟ ΚΟΤΦΟΝΖΗ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΣΗΑ ΘΑΛΑΗΑ ΕΧΝΖ

7

GR4320009

ΕΔΠ

ΒΟΡΔIΟΑΝΑΣΟΛIΚΟ ΑΚΡΟ ΚΡΖΣΖ

8

GR4320010

ΕΔΠ

ΛΑΕΑΡΟ ΚΟΡYΦΖ - ΜΑΓΑΡΑ ΓIΚΣΖ

9

GR4320011

ΕΔΠ

ΓIΟΝYΑΓΔ ΝΖΟI

10

GR4320013

ΕΔΠ

ΦΑΡΑΓΓI ΔΛΖΝΑΡI-ΒΡΑΥΑI

11

GR4320014

ΕΔΠ

ΝΟΣIΟΓYΣIΚΖ ΘΡYΠΣΖ (ΚΟΤΦΧΣΟ)

12

GR4320016

ΕΔΠ

13

GR4320017

ΕΔΠ

ΟΡΖ ΕΑΚΡΟΤ
ΝΖΟ ΚΟΤΦΟΝΖΗ, ΓΤΡΧ ΝΖΗΓΔ ΚΑΗ ΝΖΗΓΔ
ΚΑΒΑΛΛΟΗ

Γίθηπν N2000 ζηελ Κξήηε:
Π.Δ. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ
Α/Α

ΚΩΓΗΚΟ

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ

14

GR4310002

ΔΕΓ

15

GR4310003

ΔΕΓ-ΕΔΠ

ΟΝΟΜΑΗΑ
ΓΗΟΤΥΣΑ: ΦΑΡΑΓΓΗ ΑΓΗΑ ΔΗΡΖΝΖ
ΝΖΟ ΓΗΑ

16

GR4310004

ΔΕΓ

ΓΤΣΗΚΑ ΑΣΔΡΟΤΗΑ (ΑΠΟ
ΑΓΗΟΦΑΡΑΓΓΟ ΔΧ ΚΟΚΚΗΝΟ
ΠΤΡΓΟ)

17

GR4310005

ΔΕΓ

ΑΣΔΡΟΤΗΑ (ΚΟΦΗΝΑ)

18

GR4310006

ΔΕΓ

ΓΗΚΣΖ: ΟΜΑΛΟ ΒΗΑΝΝΟΤ (ΤΜΖ ΟΜΑΛΟ)

19

GR4310009

ΕΔΠ

ΚΡΟΤΧΝΑ - ΒΡΧΜΟΝΔΡΟ IΓΖ

20

GR4310010

ΕΔΠ

ΟΡΟ ΓIΟYΥΣΑ

21

GR4310011

ΕΔΠ

ΚΟΡYΦΖ ΚΟYΠΑ (ΓYΣΗΚΖ ΚΡΖΣΖ)

22

GR4310012

ΕΔΠ

ΔΚΒΟΛΖ ΓΔΡΟΠΟΣΑΜΟΤ ΜΔΑΡΑ

23

GR4310013

ΕΔΠ

ΑΣΔΡΟΤΗΑ ΟΡΖ (ΚΟΦΗΝΑ)

Γίθηπν N2000 ζηελ Κξήηε:
Π.Δ. ΡΔΘΤΜΝΟΤ
Α/Α

ΚΩΓΗΚΟ

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ

ΟΝΟΜΑΗΑ

24

GR4330002

ΔΕΓ

25

GR4330003

ΔΕΓ

26

GR4330004

ΔΕΓ

27

GR4330005

ΔΕΓ

28

GR4330006

ΕΔΠ

ΧΡΟ - ΑΓΚΑΘΗ - ΚΔΓΡΟ

29

GR4330007

ΕΔΠ

ΚΟYΡΣΑΛIΧΣIΚΟ ΦΑΡΑΓΓI, ΦΑΡΑΓΓI
ΠΡΔΒΔΛΖ

30

GR4330008

ΕΔΠ

ΠΡΑΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓI

31

GR4330009

ΕΔΠ

ΟΡΟ ΦΖΛΟΡΔIΣΖ (ΝΟΣIΟΓYΣIΚΟ ΣΜΖΜΑ)

ΟΡΟ ΚΔΓΡΟ
ΚΟΤΡΣΑΛΗΧΣΗΚΟ ΦΑΡΑΓΓΗ - ΜΟΝΖ ΠΡΔΒΔΛΖ
- ΔΤΡΤΣΔΡΖ ΠΔΡΗΟΥΖ
ΠΡΑΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓΗ - ΠΑΣΟ ΦΑΚΟΡΤΑΚΟ ΡΔΜΑ - ΠΑΡΑΛΗΑ ΡΔΘΤΜΝΟΤ
ΚΑΗ ΔΚΒΟΛΖ ΓΔΡΟΠΟΣΑΜΟΤ, ΑΚΡ. ΛΗΑΝΟ
ΚΑΒΟ - ΠΔΡΗΒΟΛΗΑ
ΟΡΟ ΗΓΖ (ΒΟΡΗΕΗΑ, ΓΔΡΑΝΟΗ, ΚΑΛΖ
ΜΑΓΑΡΑ)

Γίθηπν N2000 ζηελ Κξήηε:
Π.Δ. ΥΑΝΗΩΝ (Η)
Α/Α

ΚΩΓΗΚΟ

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ

ΟΝΟΜΑΗΑ

32

GR4340001

ΔΕΓ

ΖΜΔΡΖ & ΑΓΡΗΑ ΓΡΑΜΒΟΤΑ - ΣΗΓΑΝΗ & ΦΑΛΑΑΡΝΑ ΠΟΝΣΗΚΟΝΖΗ, ΟΡΜΟ ΛΗΒΑΓΗ - ΒΗΓΛΗΑ

33

GR4340002

ΔΕΓ

ΝΖΟ ΔΛΑΦΟΝΖΟ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΣΗΑ ΘΑΛΑΗΑ ΕΧΝΖ

34

GR4340003

ΔΕΓ

ΥΔΡΟΝΖΟ ΡΟΓΟΠΟΤ - ΠΑΡΑΛΗΑ ΜΑΛΔΜΔ

35

GR4340004

ΔΕΓ

ΔΛΟ - ΣΟΠΟΛΗΑ - ΑΑΛΟ - ΑΓΗΟ ΓΗΚΑΗΟ

36

GR4340005

ΔΕΓ

37

GR4340006

ΔΕΓ

38

GR4340007

ΔΕΓ

ΦΑΡΑΓΓΗ ΘΔΡΗΟΤ

39

GR4340008

ΔΕΓ

ΛΔΤΚΑ ΟΡΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΣΗΑ ΕΧΝΖ

40

GR4340010

ΔΕΓ

ΓΡΑΠΑΝΟ (ΒΟΡΔΗΟΑΝΑΣΟΛΗΚΔ ΑΚΣΔ) - ΠΑΡΑΛΗΑ
ΓΔΧΡΓΗΟΤΠΟΛΖ - ΛΗΜΝΖ ΚΟΤΡΝΑ

41

GR4340011

ΔΕΓ

ΦΡΔ - ΣΕΗΣΕΗΦΔ - ΝΗΠΟ

42

GR4340012

ΔΕΓ

ΑΦΔΝΓΟΤ - ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΣΗΑ ΕΧΝΖ

43

GR4340013

ΔΕΓ

ΝΖΟΗ ΓΑΤΓΟ ΚΑΗ ΓΑΤΓΟΠΟΤΛΑ

ΟΡΜΟ ΟΤΓΗΑ - ΒΑΡΓΗΑ - ΦΑΡΑΓΓΗ ΛΗΟΤ ΜΔΥΡΗ
ΑΝΤΓΡΟΤ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΣΗΑ ΕΧΝΖ
ΛΗΜΝΖ ΑΓΗΑ - ΠΛΑΣΑΝΗΑ - ΡΔΜΑ ΚΑΗ ΔΚΒΟΛΖ
ΚΔΡΗΣΖ - ΚΟΗΛΑΓΑ ΦΑΑ

Γίθηπν N2000 ζηελ Κξήηε:
Π.Δ. ΥΑΝΗΩΝ (ΗΗ)
Α/Α

ΚΩΓΗΚΟ

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ

ΟΝΟΜΑΗΑ

44

GR4340014

ΕΔΠ

45

GR4340015

ΔΕΓ

46

GR4340016

ΕΔΠ

47

GR4340017

ΕΔΠ

48

GR4340018

ΕΔΠ

ΝΖIΓΑ ΑΓIΟI ΘΔΟΓΧΡΟI

49

GR4340019

ΕΔΠ

ΦΑΡΑΓΓI ΚΑΛΛIΚΡΑΣΖ-ΑΡΓΟYΛIΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓIΟΡΟΠΔΓIΟ ΜΑΝIΚΑ

50

GR4340020

ΕΔΠ

ΛIΜΝΖ ΑΓIΑ (ΥΑΝIΑ)

51

GR4340021

ΕΔΠ

ΥΔΡΟΝΖΟ ΡΟΓΟΠΟΤ

52

GR4340022

ΕΔΠ

ΛIΜΝΖ ΚΟΤΡΝΑ ΚΑI ΔΚΒΟΛΖ ΑΛΜYΡΟΤ

53

GR4340023

ΕΔΠ

ΝΟΣIΟΓYΣIΚΖ ΓΑΤΓΟ ΚΑI ΓΑΤΓΟΠΟΤΛΑ

ΔΘΝIΚΟ ΓΡYΜΟ ΑΜΑΡIΑ - ΦΑΡΑΓΓI
ΣΡYΠΖΣΖ - ΦIΛΑΦI - ΚΟΤΣΟΓΔΡΑΚΟ
ΠΑΡΑΛΗΑ ΑΠΟ ΥΡΤΟΚΑΛΗΣΗΑ ΜΔΥΡΗ
ΑΚΡΧΣΖΡΗΟ ΚΡΗΟ
ΜΔΣΔΡIΕIΑ ΑΓIΟ ΓIΚΑIΟ - ΣΟΤΝΑΡΑ ΒIΣIΛIΑ ΛΔΤΚΧΝ ΟΡΔΧΝ
ΥΔΡΟΝΖΟ ΓΡΑΜΒΟΤΑ ΚΑI ΝΖIΓΔ
ΖΜΔΡΖ ΚΑI ΑΓΡIΑ ΓΡΑΜΒΟΤΑ, ΠΟΝΣIΚΟΝΖI

Τπεξεζίεο νηθνζπζηεκάησλ ζε
πεξηνρέο ηνπ Γηθηχνπ Ν2000
 Ζ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ ησλ πεξηνρψλ ηνπ
Γηθηχνπ NATURA 2000 παξέρεη ζεκαληηθά νθέιε γηα ηηο ηνπηθέο
νηθνλνκίεο θαη έλα επξχ θάζκα επθαηξηψλ γηα ηελ αλάπηπμε
επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε πεξηβαιινληηθφ πξνζαλαηνιηζκφ,
ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, αιιά θαη ηε
δηαθχιαμε ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπίνπ σο θνηλφ έξγν ηεο θχζεο θαη ησλ
αλζξψπσλ.

Τπεξεζίεο νηθνζπζηεκάησλ ζε
πεξηνρέο ηνπ Γηθηχνπ Ν2000
 Οη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο παξέρνπλ κηα ζεηξά απφ νθέιε
(άκεζα θαη έκκεζα), πνπ αλαθέξνληαη σο «ππεξεζίεο
νηθνζπζηήκαηνο» (ecosystem services).
 Ωο ππεξεζίεο ησλ νηθνζπζηεκάησλ νξίδνληαη νη ππεξεζίεο
πνπ παξέρνληαη απφ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη σθεινχλ ηνλ
άλζξσπν. Πεξηιακβάλνπλ ηελ ηξνθή, ην λεξφ, ηελ μπιεία, ηηο
πξψηεο χιεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα θαξκαθεπηηθνχο θαη άιινπο
δσηηθήο ζεκαζίαο ζθνπνχο, θπζηθέο δηεξγαζίεο φπσο ε
θσηνζχλζεζε θαη ε εδαθνγέλεζε πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ πνηφηεηα
ηνπ αέξα, ην θιίκα θαη ηηο βξνρνπηψζεηο, θαζψο θαη πνιηηηζηηθέο
ππεξεζίεο φπσο ε αηζζεηηθή ηνπ ηνπίνπ θαη ε αλαςπρή.
 Ζ βηνπνηθηιφηεηα, σο ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ
νηθνζπζηεκάησλ, παίδεη πξσηαξρηθφ ξφιν ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα
παξέρνπλ απηέο ηηο ππεξεζίεο.

Τπεξεζίεο νηθνζπζηεκάησλ ζε
πεξηνρέο ηνπ Γηθηχνπ Ν2000

http://www.protectedplanet.net/
Παγκόςμια βάςθ δεδομζνων για προςτατευόμενεσ περιοχζσ από τθ Διεκνι Ζνωςθ
Διατιρθςθσ τθσ Φφςθσ (IUCN) και το Πρόγραμμα ΟΗΕ για το Περιβάλλον (UNEP)

http://natura2000.eea.europa.eu/#
 To Natura 2000 Map Viewer ιεηηνπξγεί θαη
ελεκεξψλεηαη κε επζχλε ηνπ Δπξσπατθνχ
Οξγαληζκνχ Πεξηβάιινληνο (EEA) θαη ελδέρεηαη λα
κελ πεξηιακβάλεη ηελ πιένλ πξφζθαηε πιεξνθνξία γηα
ην Γίθηπν Natura 2000 ησλ θξαηψλ-κειψλ.
 Δπηπιένλ, θαζψο ηα φξηα ησλ πεξηνρψλ NATURA 2000
πξνβάιινληαη ζην Google Earth, ην νπνίν έρεη
δηαθνξεηηθφ πξνβνιηθφ ζχζηεκα απφ ην επίζεκν
Διιεληθφ Γεσδαηηηθφ χζηεκα Αλαθνξάο (ΔΓΑ 87),
κπνξεί ην ειιεληθφ ηκήκα ηνπ Γηθηχνπ NATURA 2000 λα
εκθαλίδεηαη ειαθξά κεηαηνπηζκέλν ζε ζρέζε κε ηελ
πξαγκαηηθή ηνπ ζέζε.

http://natura2000.eea.europa.eu/#

Δθδφζεηο γηα ην Γίθηπν Ν2000
Αλάδεημε θαη πξνψζεζε ησλ πεξηνρψλ Ν2000 ζηελ Κξήηε
 Σν πξφγξακκα «Ανάδειξη και πποώθηζη ηων πεπιοσών ηος
Δικηύος Natura 2000 ζηην Κπήηη» Κσδηθφο πξάμεο (ΟΠ-ΔΡΓΟΡΑΜΑ)
380448, ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην Δ.Π. Κξήηεο θαη Νήζσλ Αηγαίνπ 20072013, πνπ ζπγρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) θαη εζληθνχο πφξνπο.
 Τπνέξγν 1: Γεκηνπξγία Πιεξνθνξηαθνχ Πεξηβαιινληηθνχ Κφκβνπ ζηελ
Ηζηνζειίδα ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο
 Τπνέξγν 3: Γξάζεηο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο
 Τπνέξγν 4: Παξαγσγή ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ
 Τπνέξγν 5: Πξνκήζεηα θηλεηήο κνλάδαο ελεκέξσζεο (Δθζεζηαθφ Πεξίπηεξν)

https://natura2000.crete.gov.gr/index.php?id=20

https://natura2000.crete.gov.gr/index.php?id=20

https://natura2000.crete.gov.gr/index.php?id=20

https://natura2000.crete.gov.gr/index.php?id=20

Οη Οδεγίεο γηα ηα Πηελά θαη ηνπο Οηθφηνπνπο είλαη ε
θαιχηεξε επθαηξία ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Διιάδαο γηα λα
πξνζηαηεχζνπλ ηε βηνπνηθηιφηεηα θαη ηε θπζηθή θιεξνλνκηά
ηνπο γηα απηήλ θαη γηα ηηο επφκελεο γεληέο.

ΥΡΖΗΜΔ ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ
ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή
Γεληθή Γ/λζε Πεξηβάιινληνο:
http://ec.europa.eu/environment

χκβαζε γηα ηε
Βηνπνηθηιφηεηα (CBD):
http://www.cbd.int
Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο
& Δλέξγεηαο
http://www.ypeka.gr
Διιεληθφ Κέληξν Βηνηφπσλ
– Τγξνηφπσλ (ΔΚΒΤ):
http://www.ekby.gr

ΥΡΖΗΜΔ ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ
ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ
Παλεπηζηήκην Κξήηεο –
Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο
Κξήηεο (Μ.Φ.Η.Κ.):
http://www.nhmc.uoc.gr

Παγθφζκην Σακείν γηα ηε
Φχζε (WWF Διιάο):
http://www.wwf.gr

Διιεληθή Οξληζνινγηθή
Δηαηξεία (Δ.Ο.Δ.):
http://www.ornithologiki.gr

ΥΡΖΗΜΔ ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ
ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ
Δηαηξεία Πξνζηαζίαο
Πξεζπψλ (ΔΠΠ):
http://www.spp.gr

Διιεληθή Δηαηξεία
Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο
(ΔΔΠΦ):
http://www.eepf.gr

χιινγνο γηα ηελ Πξνζηαζία
ηεο Θαιάζζηαο Υειψλαο
ΑΡΥΔΛΩΝ:

http://www.archelon.gr

ΥΡΖΗΜΔ ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ
ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ
PAN (Protected Area
Network) Parks:
http://www.panparks.org

ECEAT – European Centre
for Ecological and
Agricultural Tourism:

http://www.eceat.org

ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΚΡΖΣΖ:
http://www.ecocrete.gr

Δθπαηδεπηηθφ εκηλάξην κε ζέκα:
«Πεξηνρέο Γηθηχνπ NATURA 2000 ζηελ Κξήηε:
Γηαρείξηζε Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ θαη
Τπεξεζίεο Οηθνζπζηεκάησλ»

Δπραξηζηψ γηα ηελ
πξνζνρή ζαο!!!

mprobonas@nhmc.uoc.gr
mprobonas@gmail.com
www.nhmc.uoc.gr
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ΛΟΤΕΘΟ ΦΤΘΙΗ ΘΣΟΡΘΑ ΙΡΗΣΗ (ΛΦΘΙ)
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