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Tο πρόγραμμα του WWF Ελλάς για την διατήρηση των νησιωτικών υγρότοπων 
Έρευνα και τεκμηρίωση 

Τεχνητοί 213  

Φυσικοί  592  

• 805 υγρότοποι 
    > 1 στρέμμα 
• 75 νησιά 



www.oikoskopio.gr/ygrotopio 

 Βάση δεδομένων συμβατή με αυτήν 
του MedWet. 

 Αναλυτικά απογραφικά δεδομένα για 
806 υγρότοπους (αγγλικά και 
ελληνικά) 

 Χάρτες και γεωχωρικά δεδομένα 

 Φωτογραφικό αρχείο 

 Τα πιο σημαντικά παραδοτέα του 
έργου 

 Πληροφορίες για την ιστορία και τα 
επιτεύγματα του έργου.. 

Tο πρόγραμμα του WWF Ελλάς για την διατήρηση των νησιωτικών υγρότοπων 
Έρευνα και τεκμηρίωση 

www.oikoskopio.gr/ygrotopio













http://www.oikoskopio.gr/ygrotopio


Προτάσεις για την τροποποίηση των ορίων 7 
Καταφυγίων Άγριας Ζωής και τη δημιουργία 6 νέων 
στο νησί της Λέσβου. 
 
- 5 σημαντικοί υγρότοποι, προστατεύτηκαν  

Προτάσεις και συνεχής παροχή στοιχείων στις 
αρμόδιες αρχές για την προστασία των υγροτόπων σε 
χωροταξικά σχέδια 
 
- 75 υγρότοποι έχουν προστατευθεί μέχρι στιγμής 

Πρόταση για ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο για 
την προστασία της βιοποικιλότητας  
 
Ο νόμος για τη βιοποικιλότητα, που 
θεσμοθετήθηκε το 2011, περιλάμβανε 
προβλέψεις για την προστασία των μικρών 
νησιωτικών υγροτόπων 

Προτάσεις για την τροποποίηση των ορίων 7 

Καταφυγίων Άγριας Ζωής και τη δημιουργία 6 νέων 

στο νησί της Λέσβου

- 5 

Tο πρόγραμμα του WWF Ελλάς για την διατήρηση των νησιωτικών υγρότοπων 
Προώθηση κατάλληλων θεσμικών μέτρων προστασίας 



Παρείχαμε όλα τα δεδομένα και τη 
απαιτούμενη τεκμηρίωση για την των μικρών 
νησιωτικών 
προετοιμασία ενός Προεδρικού Διατάγματος 
για την προστασία  
- Το Π.Δ. υπεγράφη τον Φεβρουάριο του 
2012, θέτοντας 380 φυσικούς υγρότοπους 
σε 59 νησιά σε αυστηρό καθεστώς 
προστασίας 

Tο πρόγραμμα του WWF Ελλάς για την διατήρηση των νησιωτικών υγρότοπων 
Προώθηση κατάλληλων θεσμικών μέτρων προστασίας 



Tο πρόγραμμα του WWF Ελλάς για την διατήρηση των νησιωτικών υγρότοπων 
Πρωτοβουλία για τη διατήρηση των νησιωτικών υγρότοπων της Μεσογείου 

• 14.644 φυσικοί και τεχνητοί υγρότοποι 
• > 0,1ha 
• 159 νησιά 
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Tο πρόγραμμα του WWF Ελλάς για την διατήρηση των νησιωτικών υγρότοπων 
Πρωτοβουλία για τη διατήρηση των νησιωτικών υγρότοπων της Μεσογείου 



Tο πρόγραμμα του WWF Ελλάς για την διατήρηση των νησιωτικών υγρότοπων 
Κινητοποίηση των υπηρεσιών και των πολιτών 



Δημιουργία και υποστήριξη ενός δικτύου εθελοντών 

• Εκπαίδευση εθελοντών 

• Ευαισθητοποίηση του κοινού μέσω συμβολικών 
δραστηριοτήτων 

• Έντονη επικοινωνία των δράσεων και των 
επιτευγμάτων του δικτύου 

• Σεμινάρια και ασκήσεις πεδίου σε εκπαιδευτικούς 
μέσω των κέντρων Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

• Παρεμβάσεις προς υπηρεσίες και αρχές 

Tο πρόγραμμα του WWF Ελλάς για την διατήρηση των νησιωτικών υγρότοπων 
Κινητοποίηση των υπηρεσιών και των πολιτών 

https://wwfaction.wordpress.com/2013/11/19/aposelemis_sos/3-6/


• Ανάπτυξη ενός δικτύου εθελοντών 
για την έγκαιρη προειδοποίηση σε 
6 νησιά 

• Σταμάτημα 140 περιπτώσεων 
υποβάθμισης σε 67 υγρότοπους  
13 νησιών 

• Εκπόνηση και υποβολή στις 
αρμόδιες αρχές, τεχνικών 
εκθέσεων και προτάσεων για την 
αποκατάσταση και διαχείριση 13 
υγροτόπων. Έχουν εφαρμοστεί οι 
2 μέχρι σήμερα.  

• Μικρότερης έκτασης 
δραστηριότητες 
πραγματοποιήθηκαν για 
περισσότερους από 30 
υγρότοπους, με τη συμμετοχή των 
πολιτών, των δημόσιων αρχών και 
ΜΚΟ. 

Tο πρόγραμμα του WWF Ελλάς για την διατήρηση των νησιωτικών υγρότοπων 
Αντιμετώπιση προβλημάτων και απειλών 



Tο πρόγραμμα του WWF Ελλάς για την διατήρηση των νησιωτικών υγρότοπων 
Αντιμετώπιση προβλημάτων και απειλών 



108 φυσικοί (5.824 στρμ, 0,07% της Κρήτης),  86 τεχνητοί (5.129 στρμ) 

Οι υγρότοποι στην Κρήτη  
Απογράφηκαν 194+ 

 



Οι υγρότοποι στην Κρήτη  
Πλήθος ανά τάξη έκτασης 

 



Οι υγρότοποι στην Κρήτη  
Κατάσταση φυσικών υγρότοπων 

 



Αξίες των υγρότοπων της Κρήτης  
 

 Υδρευτική/Αρδευτική 

 Εμπλουτισμός υδροφορέα 

 Εκφόρτιση υπόγειων νερών 

 Έλεγχος πλημμυρικών φαινομένων 

 Σταθεροποίηση ακτογραμμής 

 Πολιτιστική  

 Αναψυχική 

 Μεγάλη βιολογική ποικιλία 

 Υποστήριξη τροφικών αλυσίδων 

 Ενδιαίτημα άγριων ειδών ζώων και φυτών 

 Παρουσία ενδιαφερόντων ειδών άγριων ζώων και φυτών 

 Αγροτική 

 Κατακράτηση ιζημάτων/τοξικών 

 Κατακράτηση θρεπτικών 

 Αλιευτική 

 Προστασία από καταιγίδες/Ανεμοφραγή 



Αξίες των υγρότοπων της Κρήτης  
Υδρευτική/Αρδευτική 

 

Φραγμολίμνη Μπραμιανών 

Λίμνη Κουρνά 

Λίμνη Αγυιάς 

Λίμνη Βότομος 



Αξίες των υγρότοπων της Κρήτης  
Εμπλουτισμός υδροφορέα 

 
 

Εκβολή Αποσελέμη 

Εποχικό τέλμα Ομαλού Βιάνου 

Εκβολή ποταμού Μουσέλα 



Αξίες των υγρότοπων της Κρήτης  
 Εκφόρτιση υπόγειων νερών 

 

Λίμνη και ποταμός Αλμυρού  



Αξίες των υγρότοπων της Κρήτης  
 Έλεγχος πλημμυρικών φαινομένων 

 
 

Εκβολή Καρτερού 



Αξίες των υγρότοπων της Κρήτης  
Σταθεροποίηση ακτογραμμής 

 
 

Εκβολή φοδελιανού 



Αξίες των υγρότοπων της Κρήτης  
Μεγάλη βιολογική ποικιλία 
Υποστήριξη τροφικών αλυσίδων 
Ενδιαίτημα άγριων ειδών ζώων και φυτών 
Παρουσία ενδιαφερόντων ειδών άγριων ζώων και φυτών 

 
 
 



Αξίες των υγρότοπων της Κρήτης  
Αναψυχική 

 



Αξίες των υγρότοπων της Κρήτης  
Πολιτιστική  

 
 



66 αναφορές και καταγγελίες 
προς τις αρμόδιες 
υπηρεσίες και αρχές για 
στην υποβάθμιση 34 
υγρότοπων στην Κρήτη, 
κυρίως από κατασκευαστικά 
έργα και παράνομες χρήσεις 
γης. 



KRI004-Κουρεμένος 



X Λίμνη Μαριδάτη, Λασίθι, Κρήτη 



KRI016-Εκβολή ρύακα Παντέλη,Σητεία 



KRI016-Εκβολή ρύακα Παντέλη,Σητεία 



X Έλος Αρίνα (Βαθειανός Κάμπος) (KRI258) 



Εκβολή ρύακα Επισκοπής, Ρέθυμνο, Κρήτη 



Έλος Γεωργιούπολης, Χανιά  



Εκβολή ποταμού Μορώνη (KRI181) 



Αποκατάσταση εκβολής Μορώνη (Σούδα)  



Αλυκή Χρυδής (Γαϊδουρονήσι) 



KRI126-Αλυκή (Αλμυρίδα) 

 







Εκβολή ρύακα Ανδρόμυλου, Λασίθι (KRI026) 



 

  

Αποσελέμης, Καταφύγιο  Άγριας Ζωής (ΦΕΚ 754/Β/2001) 









Εκβολή Αποσελέμη(KRI102, 250 στρμ)   





25_02_2010 



 







 



 



Λίμνη και ποταμός Αλμυρού, Γάζι  

Ο υγρότοπος του Αλμυρού Ηρακλείου 

Ερευνητικό πρόγραμμα του WWF Ελλάς: Προστασία των νησιωτικών υγροτόπων της Ελλάδας 
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Αλμυρός Ηρακλείου 
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Αλμυρός Ηρακλείου 







Η περιοχή της εκβολής Κουρταλιώτη 

Μεσοκορφή 

Ρύακας Αμούδι 

Ξηρό όρος 

Κουρούπα 
Κουλές 

Εκβολή 
Κουρταλιώτη 



Προστασία 



Διαχείριση 



Eκβολή Κουρταλιώτη – Φοινικόδασος Πρέβελη 









 

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Πυρκαγιών 

1.180.967,90 €  



Διαχείριση 



10-Sep-17 / 65 Presentation to Company name 



10-Sep-17 / 66 Presentation to Company name 



Φοινικόδασος Βαγιού 





Το έργο «Καθαρισμός φοινικόδασους Βάι για 
την αντιπυρική και φυτοϋγειονομική προστασία 

του»  
(Δ.Δ. Λασιθίου, προϋπολογισμός 400.000€) 






