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SPEC Ευρώπη 
Ελλάδα 

(Κ.Β.)
79/409 BE

G. barbatus 6 6 ζ/ 40-45 3 VU CR I II

G. fulvus 45* 300 ζ/ ca. 1000 3 S CR /VU** Ι II

A. 

chrysaetos

27 22-25 ζ/ 60-80 3 R EN I II

H. fasciatus 26 17-20/ - 3 EN VU Ι II

F. eleonora 249 12.299/ 1.106 2 D LC I II



Γυπαετός (Gypaetus barbatus)

Όρνιο (Gyps fulvus)



Φρυσαετός (Aquila chrysaetos)

πιζαετός (Aquila fasciata)



Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus)

Πετρίτης (Falco peregrinus)Γερακίνα  (Buteo buteo)

Φρυσογέρακο (Falco biarmicus)



Μαυροπετρίτης (Falco eleonorae)



Study species
• IUCN List: Eleonora's Falcon Falco eleonorae LC

• Migratory, breeds in Mediterranean, winters in Madagascar and Indian
Ocean

• International Species Action Plan (1999): 6.250 p global, 4.500 p Greece

• Nests in coastal cliffs and uninhabited islets.

• Delayed breeding period, to coincide with the autumn passerine
migration.

• The rest of the year it feeds mainly on flying insects.

Several studies in western Mediterranean
(Italy, Spain)

Well studied in Greece, due to the >30
years effort of Dr D. Ristow

and his colleagues in a NE Crete colony.

Falco eleonora

http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=3605&m=0
http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=3605&m=0
http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=3605&m=0
http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=3605&m=0
http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=3605&m=0
http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=3605&m=0
http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=3605&m=0


Δίκτυο περιοχών ΝATURA 2000 – Κρήτη

•25 ΖΕΠ (SPA)
• 27 ΣΚ (SCI)
• 2530 Km2 (30.6%)



ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 
ΑΞΙΑ

Υυσικές καταστροφές

• Διάβρωση

• Κατολισθήσεις

• Πλημμύρες

Τπηρεσίες οικοσυστημάτων

• Κύκλος νερού

• Ποιότητα αέρα

• Κλιματική αλλαγή

• Κύκλος στοιχείων

Τπηρεσίες ειδών

• Επικονίαση

•Δομή εδάφους

• Σροφικά πλέγματα

• Έλεγχος παρασίτων

Βιοποικιλότητα

• Καταφύγια

• Βιογενετικά αποθέματα

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ
ΑΞΙΑ

Πολιτιστική κληρονομιά

• Περιφερειακή ταυτότητα

• Εθνική ταυτότητα

• Σοπίο

• Καλλιτεχνική

Ερευνητική/ Εκπαιδευτική

• Περιβαλλοντική εκπαίδευση

• Επιστημονική έρευνα

• Παρακολούθηση

Αναψυχή

• Δραστηριότητες

• Κυνήγι/ Χάρεμα

• Άθληση

Τγεία

• Ποιότητα ζωής

• Χυχική ισορροπία

ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ & 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΑΞΙΑ

Απασχόληση

• Διαχείριση περιοχών

• Αγρο & Οικο –τουρισμός

• Περιφερειακή οικονομία

Παραγωγή

• Γενετικό υλικό

• Ξυλεία

• Υαρμακευτικά υλικά

• Αγροτικά προϊόντα

Εξειδίκευση

• Διατήρηση- Διαχείριση

• Αειφορία

• Ειδικότητες πρωτογενή τομέα

Διακυβέρνηση

• Αγροτική ανάπτυξη

• Αειφορική διαχείριση

• Μεταφορές

ΑΞΙΑ & ΤΠΗΡΕΙΕ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΨΝ



NATURA 2000

Σουρισμός: 9-20 δις € / έτος,
1.2-2.2 δις επισκέπτες/ημέρες (50-90 δις € / έτος) 

800.000-2.000.000  θέσεις εργασίας

35 δις τόνους C02 :  607-1.130 δις € (2010)

Αντιπλημμυρική προστασία:
640.000-1.650.000 €/ έτος (1990-2010)

Αγροτική παραγωγή:
15 δις €/ έτος (2005)

Απασχόληση:
4.400.000 θέσεις εργασίας

Παροχή νερού:
12.000.000-19.000.000 €/ πόλη

Κλιματική αλλαγή

Προστασία 
οικοσυστημάτων

Προστασία 
αγροσυστημάτων

Προσαρμογή ειδών

ΑΕΠ Μ.Ο. (12 χώρες ΕΕ) = 220-310 δις € / έτος

Τδατικό ισοζύγιο

Ποιότητα υδάτων

Παροχή τροφίμων

Σουρισμός & 
αναψυχή

Θέσεις εργασίας

Τγεία

ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ
ΤΝΟΦΗ

Κόστος: 5.8 δις €/ 
έτος

$ 26.9 δις
4% (ΗΠΑ) 



26%

10%

19%

0,35 %

10%

13%

14

0,31%

0% 0%

9% Παραγωγή τροφίμων

Κλιματική ρύθμιση

Τδρολογικό ισοζύγιο

Ξυλεία

Γενετική & Βιολογική ποικιλότητα

Οικοτουρισμός & Αναψυχή

Διατήρηση τοπίου

Ποιότητα νερού

Ποιότητα αέρα

Καύσιμα

Έλεγχος διάβρωσης

Οικοσυστημικές υπηρεσίες περιοχών δικτύου NATURA 2000



 Ανακύκλωση θρεπτικών στοιχείων
 Εδαφογένεση

1. Τποστηρικτικές

Phalacrocorax bougainvillii
20 εκ. tn/ 27 έτη - guano (Περού)

Sula bassana (Καλιφόρνια)

Cycnus spp.
Anser caerulescens (Αλάσκα)



2. Προμηθευτικές - Παροχές

 Έλεγχος επιβλαβών ειδών
Οφέλη στην γεωργία – κτηνοτροφία
 Σροφή

Sturnella neglecta:
193 tn/ ημέρα (Καλιφόρνια)

Aegalaius phoeniceus :
(15-20 εκ): 4260 tn (Κάνσας)

Somateria mollissima
$ 40 εκ/ έτος

Steatornis caripensis

Rhea americana





Coccyzus longirostris
Falco cherrug

Gyps spp. Psitaccidae

• 3.600 είδη – ζώα συντροφιάς
• 1.400 είδη – εδώδιμα
• 400 είδη - θηρεύσιμα
•5.000.000 – 10.000.000 (1990s) - Εμπορεύσιμα
• 500.000 – 1.000.000 στρουθιόμορφα (Ευρώπη 1991) - ύλληψη



3. Ρυθμιστικές

 Δέσμευση  άνθρακα
 Αποδόμηση αποβλήτων
Ποιότητα αέρα & νερού

 Κόστος προστασίας καλλιεργειών από έντομα: $ 310/ ha/ έτος (Σζαμάικα)
 Κόστος αναγέννησης φυλλοβόλων δασών από Garulus glandarius: $ 9400/ ha (ουηδία)
 Κόστος (βιολογικής) προστασίας Coccothraustes vespertinus: $ 1820 / Km2 (Σέξας – ΗΠΑ)
 Κόστος ζημίας σε δασοπονία & γεωργία λόγω εντόμων: $ 1δις / 1,4 $ 1δις (ΗΠΑ)
Ανακύκλωση 25% των αστικών σκουπιδιών (Τεμένη)

• Μείωση 99% του πληθυσμού 1 εκ. Όρνιων στην Ινδία
• 6 φορές την αύξηση των αδέσποτων σκύλων και των περιστατικών λύσσας 
• Τγειονομικό κόστος 1993-2006: $ 34 δις (Ινδία) 



Ο πληθυσμός των Όρνιων της Κρήτης καταναλώνει ετησίως 65-80 τόνους 
κρέατος, δηλαδή το 25-30% της νεκρής βιομάζας που παράγεται στο νησί. 



 Φρυσαετός: (υπολείμματα τροφής στην φωλιά) 90% χελώνες (110 χελώνες / ζευγάρι/ έτος στην ηπειρωτική Ελλάδα)

 Αετογερακίνα: (βιομάζα από εμέσματα) 58% μικροθηλαστικά, 27% ερπετά, 13%πουλιά, 1% έντομα

Υιδαετός: (αριθμός ειδών από παρατήρηση σε φωλιά) 82.5% φίδια, 15% σαύρες, 3.7% χελώνες, 2.1% θηλαστικά, 2.1% αμφίβια

 Κραυγαετός: (συχνότητα σε εμέσματα)    70% φίδια, 57% πουλιά, 53% σαύρες, 40%έντομα, 22% θηλαστικά

 Όρνιο: Ένα ζευγάρι (μαζί με το νεοσσό) καταναλώνει 400 kg/ έτος (100% κρέας)

 Γυπαετός: Ένα ζευγάρι (μαζί με το νεοσσό) καταναλώνει 350 kg/ έτος (90% κόκαλα)

Νανόμπουφος: 45 άτομα σε χειμερινή κούρνια στην Μεσαρά κατανάλωσαν 7500  ποντίκια σε 6 μήνες

 Συτώ (Ζάρα): Ένα ζευγάρι (για μία γέννα) καταναλώνει 2500 ποντίκια το χρόνο (αν υπάρχει τροφή 2 γέννες/ χρόνο)

Δίαιτα ορισμένων ειδών στην Ελλάδα

Νανόμπουφος (Asio otus)
Συτώ (Tyto alba)





4. Αισθητικές - Πολιτισμικές

 Ορνιθοπαρατήρηση
Ποίηση
 Κουλτούρα

• Παγκόσμιος τουρισμός 613 εκ (1997) – 1.6 δις (2020): $443 δις (1997) --- > $2 τρις (2020)
•Αφρική (1998) - 24.9 εκ. τουρίστες/ έτος
• Νότιος Αφρική, Ζάμπια, Ζιμπάμπουε, Μαδαγασκάρη 20% παγκόσμιου οικοτουρισμού







ΟΙΚΟΣΟΤΡΙΜΟ

Υορέας Ενέργειες Αποτελέσματα

- Εξοπλισμός Ξενώνα - Κέντρου Ενημέρωσης
- Λειτουργία Κέντρου Ενημέρωσης

- Εξοπλισμός δασικού οικήματος ως χώρου 
φιλοξενίας εθελοντών - ερευνητών
- Εκπαίδευση ξεναγών
- Εθελοντικές κατασκηνώσεις

- Εκδόσεις
- εμινάρια
- Διαφήμιση

Δημοτική
Οικοτουριστική

Επιχείριση Δαδιάς

- Επέκταση και εξοπλισμός ξενώνα
- Κατασκευή Νέου Κέντρου Ενημέρωσης
- Επέκταση Παρατηρητηρίου
- Δημιουργία κλουβιών φιλοξενίας 
τραυματισμένων πουλιών

- Εκδόσεις
- εμινάρια
- Διαφήμιση

- Λειτουργία Ξενώνα - Αναψυκτηρίου
- Διαδρομές με λεωφορείο στο Παρατηρητήριο
- Ξενάγηση στο Παρατηρητήριο

1. Αύξηση επισκεπτών
(1994: 1806 άτομα
2002 : 45.000 άτομα)

2. Ευαισθητοποίηση

3. Παροχή υπηρεσιών

4. Δημιουργία θέσεων
εργασίας

5. Μείωση της ανεργίας

6. Μείωση της εσωτερικής
μετανάστευσης

7. Προώθηση sυνεργασίας
μεταξύ τοπικών φορέων

WWF Ελλάς
Πρόγραμμα Δαδιάς

Νομαρχία Έβρου
Τ.ΠΕ.ΦΩ.ΔΕ
Δασαρχείο

WWF GREECE - Dadia project



ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΕΩΝ ΕΡΓΑΙΑ
ΣΗ ΔΑΔΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΔΑΔΙΑ

WWF ΕΛΛΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΔΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΒΡΟΤ

ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΜΟ

Οδηγοί : 3
Τπάλληλοι Ξενώνα: 7

Ξεναγοί μερικής απασχόλησης: 5
Καθαρίστριες μερικής απασχόλησης: 45

Μόνιμο επιστημονικό προσωπικό: 9
Ξεναγοί μόνιμης απασχόλησης: 2

Εξωτερικοί συνεργάτες: 5

Ειδικοί φύλακες: 3

Γυναικείος υνεταιρισμός Δαδιάς: 45

WWF GREECE - Dadia project

Θέσεις εργασίας: 83

Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης ουφλίου

Οικοτουριστικό Κέντρο 
λίμνης Συχερού

Μουσείο Υυσικής Ιστορίας 
Συχερού

Γυναικείος υνεταιρισμός 
Υυλακτού

Ξενώνες ουφλίου και 
Λευκίμης

Παραγωγή παραδοσιακών 
προϊόντων

Θέσεις εργασίας:

170 άτομα



Οικοτοςπιστική αξιοποίηση 

τηρ διδακτικήρ υάπμαρ









• 1-2 εκατομμύρια $
• 100.000 επισκέπτες/ έτος
• 85% - Όρνια

Τα Όρνια «καθαρίζουν» από το περιβάλλον περίπου 9,9
εκατομμύρια πτώματα το χρόνο (εξοικονόμηση 66-96€/τόνο).













Σουρισμός: 9-20 δις € / έτος.
1.2-2.2 δις επισκέπτες/ημέρες (50-90 δις € / έτος). 
800.000-2.000.000  θέσεις εργασίας.

“More than a third of travellers are found to favour environmentally-friendly
tourism and be willing to pay between 2-40 % more for this experience.
Traditional mass tourism has reached a stage of steady growth. In contrast,
ecotourism, nature, heritage, cultural and “soft adventure” tourism are taking
the lead and are predicted to grow rapidly over the next two decades. It is
estimated that global spending on ecotourism is increasing at a higher rate
than the industry-wide average growth”.

Λέσβος
4000 ορνιθοπαρατηρητές το χρόνο.
1.000.000 (εστίαση, διανυκτέρευση, ενοικίαση αυτοκινήτων).

“In Scotland, the Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) found out in 
2011 that between GBP 5 - 8 million (US$ 8 - 12 million) is spent annually by 
tourists wishing to see White-tailed Eagles on the Isle of Mull alone. The 
equivalent of at least 110 full-time jobs - 4 % of jobs in Scotland associated 
with wildlife tourism - is supported by this expenditure every year. Economic 
benefits delivered by White-tailed Eagles on the Isle of Mull have more than 
tripled since 2005”.

“Although not as exotic as Spain or Greece, France has a lot to offer to the
travelling birder, its central position in Western Europe means that there is a
wide variety of habitats including the Guarrigues and Maquis of the
Mediterranean coast, a choice of montane habitats, mature oak forests of
central and eastern France”.

Η προστασία των Όρνιων στη Μεσόγειο, έχει επιφέρει οικονομικά οφέλη
από την ανάπτυξη του οικοτουρισμού (400-800 € άτομο/ εβδομάδα) μέσω της
παρατήρησης και φωτογράφησης των πουλιών.



Αποικίες Όρνιου στην Κρήτη



Οικοσυστημικές & οικονομικές υπηρεσίες περιοχών δικτύου NATURA 2000:
Πάρκο Abruzzo (Ιταλία)

Έκταση: 49600 ha

Πληθυσμός: 20.000 (21 χωριά)

 > 2.000.000 επισκέπτες/ /έτος

 150.000.000  €/ έτος







Μήκος: 22 km

 Έκταση: 6.92 0 ha

Πληθυσμός: 149.000

 10.000 θέσεις εργασίας

 6-7% ΑΕΠ

Οικοσυστημικές & οικονομικές υπηρεσίες περιοχών δικτύου NATURA 2000:
Riaza River Gorges (Ισπανία)
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Οικοσυστημικές & οικονομικές υπηρεσίες περιοχών δικτύου NATURA 2000:
Δάσος BIAŁOWIEŻA (Πολωνία)

62.997 ha 



Ετήσια έσοδα



Οικοσυστημικές & οικονομικές υπηρεσίες περιοχών δικτύου NATURA 2000:
LIFE09 NAT/RO/000618 STIPA: Sighișoara-Târnava Mare (Ρουμανία)

Έκταση: 85.000 ha

5.000 οικογένειες/ 24 ΜΜΕ

 Διάρκεια: 2010-2013

Προϋπολογισμός: 356,330 €







Νομοθετική/ θεσμοθετική υποστήριξη της ταυτοποίησης/ εμπορίας συγκεκριμένων προϊόντων υψηλής 
ποιότητας, συνήθως με έντονο τοπικό χαρακτήρα. 

Η ΕΕ έχει θεσμοθετήσει ήδη από το 1992 το πλαίσιο προώθησης & προστασίας τροφίμων (Κανονισμός 
2081/92), που περιλαμβάνει τις κατηγορίες των προϊόντων: 

Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ)
Προϊόντα των οποίων η παραγωγή, μεταποίηση και επεξεργασία πραγματοποιείται σε συγκεκριμένη 
γεωγραφική περιοχή, με συγκεκριμένη διαδικασία.

Προστατευόμενης Γεωγραφικής ΄Ενδειξης (ΠΓΕ)
Προϊόντα των οποίων η γεωγραφική ταυτότητα πρέπει να αφορά τουλάχιστον ένα από τα στάδια της 
παραγωγής, μεταποίησης και επεξεργασίας. Επιπλέον, χρειάζεται το προϊόν να επωφελείται του καλού 
του ονόματος. 

Ειδικά Παραδοσιακά Προϊόντα Εγγυημένα (ΕΠΠΕ)
Ο όρος αυτός δεν αναφέρεται στην προέλευση του προϊόντος, αλλά αποσκοπεί στην ανάδειξη του 
παραδοσιακού του χαρακτήρα, όσο αφορά τη σύνθεση ή τον τρόπο παραγωγής.

Αγροτική Πολιτική Ποιότητας 
(Quality Policy)





ας ευχαριστώ πολύ 
για την προσοχή σας...


