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Κρήτη 

[…] Η γεωλογία κυριαρχεί στο κρητικό τοπίο […] οι ορεινοί όγκοι διαμορφώνουν το κλίμα της Κρήτη […]  

Απόσπασμα από το «Κρήτη μια ήπειρος σ΄ένα νησί» 
Δ. Τσαντίλης 2014 

 Κολύμπα στη Μονή Τοπλού 

Απολίθωμα Θηλαστικού 

Παραλία στο Παλαίκαστρο 



Βιοποικιλότητα 
Μικρά και μεγάλα ζώα της Κρήτης 

• 120 είδη σαλιγκαριών 

• > 1500 είδη σκαθαριών 

• > 200 είδη αραχνών 

• 1 ενδημικός κάβουρας  

   (ζει και στην Κάρπαθο) 

• 3 είδη βατράχων 

• 3 είδη σαύρας 

• 3 είδη από σαμιαμίθια 

• 4 είδη φιδιών  

• 1 νεροχελώνα 

 



Βιοποικιλότητα 
Μικρά και μεγάλα ζώα της Κρήτης 

• Θηλαστικά 

• Πουλιά  

Mustela nivalis –  
νυφίτσα ή καλιγιαννού 

Martes foina –  
κουνάβι ή ζουρίδα 

Crocidura zimmermanni –  
μυγαλή 

Glis glis – μυωξός Erinaceus concolor –  
σκαντζόχοιρος 

Lepus europaeus – Λαγός Meles meles - άρκαλος  



Βιοποικιλότητα 
Μικρά και μεγάλα ζώα της Κρήτης 

• Θηλαστικά 

• Πουλιά  

Γερακίνα  (Buteo buteo) 

 Γυπαετός (Gypaetus barbatus) 

 Όρνιο (Gyps fulvus) 

 Σπιζαετός (Aquila fasciata)  Πετρίτης (Falco peregrinus) 

 Χρυσαετός (Aquila chrysaetos) 

 Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus) 

 Μαυροπετρίτης (Falco eleonorae) 



Βιοποικιλότητα 
Φυτά της Κρήτης 

• ~1800 είδη φυτών 

Origanum dictamnus–  
Δίκταμος 

Aristolochia cretica–  
αριστολόχια 

Crataegus monogyna – Κράταιγος  

Posidonia oceanica Ebenus cretica – ενδημικό πλουμί  



Το Δίκτυο NATURA 2000 

• Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών «NATURA 2000» αποτελεί το 
βασικό νομικό και θεσμικό πλαίσιο της Ε.Ε. για την προστασία της βιοποικιλότητας. 

 

 

• 54 περιοχές 

• 31,8% της Κρήτης  

• 28 Ειδικές Ζώνες Διατήρησης  

• 25 Ζώνες Ειδικής Προστασίας 

• 1 περιοχή ΕΖΔ + ΖΕΠ 



Βιοποικιλότητα 
του Λασιθίου 

• Φοίνικας του Θεόφραστου (Κρήτη και ΝΔ Τουρκία) 

• …και πολλά άλλα είδη φυτών… 

Καμπανούλα 
Phlomis lanata 



Βιοποικιλότητα 
του Λασιθίου 

• Πληθώρα αρπακτικών (και όχι μόνο) πουλιών 

• …και πολλά άλλα είδη ζώων… 

Αετομάχος 

Βλάχος Τρυγόνι 
Μύχος της Μεσογείου 

https://eunis.eea.europa.eu/species/Puffinus%20yelkouan 



Υπηρεσίες των οικοσυστημάτων 
Οικοσύστημα Κοινωνία 

Τα οφέλη που έχει ο άνθρωπος από το φυσικό περιβάλλον  

Προμηθευτικές 

Ρυθμιστικές &  

Διατήρησης 

Πολιτισμικές 



Προμηθευτικές Υπηρεσίες 

Presenter
Presentation Notes
Διαθέσιμη γη για καλλιέργεια δημητριακών, φρούτων και λαχανικώνΠαραγωγή ελαιόλαδουΠαραγωγή σταφυλιού (για σταφίδες, κρασί και επιτραπέζιο σταφύλι)Παραγωγή γάλακτοςΠαραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντωνΠαραγωγή κρέατοςΜελισσοκομίαΞυλείαΠαραγωγή μαλλιούΠαραγωγή δέρματος από ζώα



Ρυθμιστικές  & Διατήρησης 
Επικονίαση 

Αυτές οι υπηρεσίες ενισχύουν την απόδοση των υπηρεσιών παροχής 

Presenter
Presentation Notes
Επικονίαση ονομάζεται η διαδικασία στην οποία γίνεται η γονιμοποίηση στα φυτά. Το έδαφος στραγγίζει το επιπλέον νερό και αποφεύγονται καταστροφές στις καλλιέργειες. Για παράδειγμα, ελαιώνες ως καταφύγια της άγριας ζωής.Αυτές οι υπηρεσίες ενισχύουν την απόδοση των υπηρεσιών παροχήςΕπικονίαση Βιολογικός έλεγχος Ρύθμιση της ροής του νερούΠρόληψη της διάβρωσης του εδάφουςΑποστράγγιση του εδάφουςΠαροχή και καθαρισμός νερούΡύθμιση του κλίματοςΠαροχή ενδιαιτημάτων για ζώα και φυτάΠαραγωγή οξυγόνουΕδαφογένεσηΑνακύκλωση των θρεπτικών συστατικών του εδάφουςΓενετική ποικιλότητα



Πολιτισμικές Υπηρεσίες 

Presenter
Presentation Notes
ΑγροτουρισμόςΟινοτουρισμόςΠαρακολούθηση πουλιώνΠοδηλασίαΠεζοπορίαΚυνήγι



Υπηρεσίες των οικοσυστημάτων & βιοποικιλότητα 

• Τυτώ ή Ζάρα (Tyto alba) 

 

• «Κακός οιωνός» ή ο καλύτερος φίλος του 
αγρότη; 

 

• Ένα ζευγάρι (για μία γέννα) καταναλώνει 
2500 ποντίκια / έτος  

• Αν υπάρχει τροφή 2 γέννες / έτος 

 

• Ρυθμιστικές & Διατήρησης 

 

ΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 



Υπηρεσίες των οικοσυστημάτων & βιοποικιλότητα 

• Νανόμπουφος (Asio otus) 

 

• Άλλος ένας φίλος του αγρότη 

 

• 45 άτομα σε χειμερινή κούρνια στην 
Μεσαρά κατανάλωσαν 7500 ποντίκια σε 
6 μήνες (στοιχεία ΠΚ-ΜΦΙΚ) 

 

• Ρυθμιστικές & Διατήρησης 

 

 

 

ΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 



Υπηρεσίες των οικοσυστημάτων & βιοποικιλότητα 

• Όρνιο ή σκάρα (Gyps fulvus) 

 

• «Τα σκουπίδια σου είναι ο θησαυρός μου!» 

 

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

 

• Ρυθμιστικές & Διατήρησης 

 

 

 

ΟΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑΡΗΔΕΣ 



Υπηρεσίες των οικοσυστημάτων & βιοποικιλότητα 

• Όλα τα πουλιά 

• Κοντά στη φύση 

• Οφέλη στον τουρισμό 

• Εκπαίδευση & γνωριμία με την τοπική 
βιοποικιλότητα 

• Ψυχολογικά οφέλη 

 

 

 

• Πολιτισμικές 

 

 

 

ΟΡΝΙΘΟΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 



Υπηρεσίες των οικοσυστημάτων & βιοποικιλότητα 

• Posidonia oceanica – υποθαλάσσια λιβάδια 
ποσειδωνίας 

• Οφέλη:  
• Φιλτράρει και καθαρίζει το νερό  
• Προστατεύει από τη διάβρωση των ακτών (νεκρά 

φυτά) 
• Καταφύγιο βιοποικιλότητας (και για εμπορικά είδη) 
• Στην έρευνα  
• Στον τουρισμό  
• κ.ά. 

ΦΥΤΟ «ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ» 



Υπηρεσίες των οικοσυστημάτων & βιοποικιλότητα 

• Ένα παράδειγμα με διαμεσολάβηση! 

• Η διατήρηση των νεκρών φυτών «Posidonia» στις παραλίες 
ως στοιχείο οικολογικής ισορροπίας του παράκτιου χώρου 
(παρέμβαση από τον Συνήγορο του Πολίτη) 

 

 

 

Πηγή: https://www.synigoros.gr/?i=quality-of-life.el.epemvaseis_oikosysthmata.530992 

ΦΥΤΟ «ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ» 



Υπηρεσίες των οικοσυστημάτων & βιοποικιλότητα 

• Η βιοποικιλότητα δεν είναι μόνο ο αριθμός των ειδών – ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ 

• Η βιοποικιλότητα είναι οι οικολογικές διεργασίες, τα λειτουργικά 
χαρακτηριστικά, οι βιοτικές αλληλεπιδράσεις κ.ά. – ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ 

• Η βιοποικιλότητα βρίσκεται παντού και προσφέρει τις υπηρεσίες της 
αφιλοκερδώς! 

• Οι υπηρεσίες που προσφέρει δεν είναι πάντα άμεσες ή ορατές είναι όμως 
διαρκείς και αναντικατάστατες!  

• Η προστασία & η διατήρηση της βιοποικιλότητας συμβάλλει στην βελτίωση 
της ζωής μας. 

• Οι περιοχές NATURA 2000 είναι καταφύγια της βιοποικιλότητας. 

•  Ο σεβασμός και η προστασία των περιοχών NATURA 2000 είναι ανάγκη και 
όχι εμπόδιο για την πρόοδό μας. 

 



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας! 

[…] Παντού στην Κρήτη παραμονεύει το αναπάντεχο […] φυτά και ζώα που […] έζησαν μόνο στην Κρήτη […]  

Απόσπασμα από το «Κρήτη μια ήπειρος σ΄ένα νησί» 
Δ. Τσαντίλης 2014 

 

 Γυπαετός (Gypaetus barbatus) 

 © Mike Lane 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
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Κτήρια Λεωφ Κνωσού, Ηράκλειο 
Τηλ 2810 393640, Fax 2810 393294  
--- 
Πηγή φωτογραφιών παρουσίασης: 
Διαδίκτυο & αρχείο ΜΦΙΚ-ΠΚ 
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