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Ζούμε μαζί της, την προστατεύουμε!

Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πρόλογος
Φίλες και Φίλοι,
Η ιστορία, το παρόν και το μέλλον της Κρήτης είναι άρρηκτα
συνδεδεμένα με το εξαιρετικό φυσικό της περιβάλλον.
Πλούσια βιοποικιλότητα, σημαντικός αριθμός ενδημικών ειδών, ποικιλία
οικοσυστημάτων και τοπίων μοναδικού φυσικού κάλλους χαρακτηρίζουν τη
φυσική μας κληρονομιά.
H Περιφέρεια Κρήτης, αναγνωρίζοντας την αξία των πολλαπλών
λειτουργιών του φυσικού μας περιβάλλοντος, τόσο για την υγιή διαβίωση
και την ποιότητα της ζωής μας, αλλά και για την υλοποίηση του οράματος
της βιώσιμης ανάπτυξης, έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα την
προστασία, ορθή διαχείριση και ανάδειξη της φύσης του νησιού μας.
Οι προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 κατέχουν
σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση του στόχου αυτού, δεδομένου ότι
αποτελούν βασικές παρακαταθήκες διατήρησης της φύσης σε ολόκληρη
την Ευρώπη.
Με την έκδοση του ανά χείρας Οδηγού «Ανάδειξη των θαλάσσιων
περιοχών του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη» παρουσιάζουμε τις
περιοχές NATURA 2000 της Κρήτης και αναδεικνύουμε τα χαρακτηριστικά
τους, τονίζοντας την αξία τους αλλά και την αναπτυξιακή δυναμική τους.
Η φύση του νησιού μας, σμιλεμένη από το χρόνο και την ανθρώπινη ιστορία
έξι χιλιάδων ετών, είναι κοινό αγαθό, το οποίο καθένας από εμάς μπορεί να
απολαμβάνει, έχοντας παράλληλα την υποχρέωση να το προστατέψει.
Με τον Οδηγό αυτό ευελπιστούμε ότι όλοι μας θα γνωρίσουμε καλύτερα τις
προστατευόμενες περιοχές NATURA 2000 και θα κατανοήσουμε την ανάγκη
προστασίας τους.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης
Σταύρος Αρναουτάκης

Περιεχόμενα

1

Δίκτυο NATURA 2000: Γενικά στοιχεία για την Ευρώπη
και την Ελλάδα

9

2

Νομικό πλαίσιο προστασίας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων
στην Ελλάδα

13

3

Θαλάσσιο περιβάλλον και αναγκαιότητα προστασίας

17

4

Παράκτιοι νησιωτικοί υγρότοποι και θαλάσσια οικοσυστήματα

21

5

Η θαλάσσια χελώνα Caretta caretta στην Κρήτη

23

6

Λιβάδια ποσειδωνίας (Posidonia oceanica (L.) Delile)

27

7

Βιογενείς ύφαλοι

33

8

Θαλάσσιες υποδομές και οι επιπτώσεις τους στις παράκτιες
προστατευόμενες περιοχές

37

9

Διαχείριση θαλάσσιων περιοχών NATURA 2000 στην Κρήτη

39

10 Καλές πρακτικές διαχείρισης παράκτιων
προστατευόμενων περιοχών

11 Βιβλιογραφία - Πηγές

41
43

Πηγή φωτογραφιών

45

Κατάλογος περιοχών NATURA 2000 της Κρήτης

46

Εισαγωγή
Η Κρήτη, με το πολυποίκιλο ορεινό της ανάγλυφο και τις τρεις
χαρακτηριστικές της οροσειρές, είναι το πέμπτο μεγαλύτερο
νησί της Μεσογείου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι διαθέτει μεγάλου μήκους
ακτογραμμή, η οποία, σε συνδυασμό με τον δαντελωτό τους σχηματισμό και
τις παραλίες και ακτογραμμές των δορυφορικών της νησίδων (34 με έκταση
μεγαλύτερη τα 100 στρέμματα), φτάνει περίπου τα 1.500 χιλιόμετρα σε μήκος.
Η παραθαλάσσια ζώνη του νησιού είναι έντονα συνυφασμένη με την ανθρώπινη
ιστορία και εξέλιξη, στο διάβα των αιώνων. Ήδη από τους πρώιμους μινωικούς
χρόνους οι Κρήτες διέμεναν, δραστηριοποιούνταν και μετακινούνταν κοντά
στη θάλασσα, δημιουργώντας έτσι ένα πυκνό δίκτυο λιμανιών, οικισμών,
ανακτόρων και λατρευτικών χώρων, σε όλο το παράλιο μέτωπο του νησιού.
Την ίδια εικόνα συναντάμε και σήμερα, με τις μεγαλύτερες πόλεις του νησιού
να είναι παραθαλάσσιες και τις βασικές οικονομικές δραστηριότητες (εμπόριο,
τουρισμός, μεταφορές) να διεκπεραιώνονται σε άμεση εξάρτηση με τη θάλασσα.
Παρόλα αυτά, ελάχιστα γνωρίζουμε για το θαλάσσιο φυσικό περιβάλλον της
Κρήτης και τη ζωή που αναπτύσσεται λίγο μακρύτερα από την παραλία.
Αυτή ή ανεπάρκεια γνώσεων και πληροφοριών, η οποία περιορίζεται κυρίως
στην παράκτια ζώνη, είχε ως αποτέλεσμα ένα σχετικά μικρό ποσοστό
παραθαλάσσιων περιοχών της Κρήτης να ενταχθούν στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Προστατευόμενων Περιοχών «NATURA 2000».
Ο οδηγός «Ανάδειξη των Θαλάσσιων Περιοχών του Δικτύου NATURA 2000 στην
Κρήτη» εκδόθηκε στο πλαίσιο του έργου «Ανάδειξη και Προώθηση των Περιοχών
του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη», Κωδικός Πράξης
(ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 380448, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους [Ε.Π. Κρήτης και Νήσων
Αιγαίου 2007-2013 - Άξονας Προτεραιότητας 7 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα
ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης»]. Σκοπός της έκδοσης είναι να γίνουν γνωστά
σημαντικά στοιχεία που αφορούν τις θαλάσσιες περιοχές του Δικτύου NATURA
2000 της Κρήτης και να αναδειχθεί η σημασία που έχει το θαλάσσιο στοιχείο
που μας περιβάλλει, τόσο για τη διαμόρφωση και διατήρηση του χερσαίου
περιβάλλοντος του νησιού, όσο και για την πρόοδο και ευμάρεια των ανθρώπων.

Μιχάλης Προμπονάς
Συντονιστής Έκδοσης
ΜΦΙΚ - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ανάδειξη των θαλάσσιων περιοχών του Δικτύου
NATURA 2000 στην Κρήτη

Λεπτομέρεια από τη θαλάσσια ανεμώνη
Condylactis aurantiaca

8

1
Δίκτυο NATURA 2000:
Γενικά στοιχεία για την Ευρώπη και την Ελλάδα
Το Δίκτυο NATURA 2000 αποτελεί τον κορμό
της Ευρωπαϊκής πολιτικής για τη φύση και
τη βιοποικιλότητα. Αποτελείται από ένα
ευρύ δίκτυο προστατευόμενων περιοχών
που δημιουργήθηκαν το 1992 από την
Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη διατήρηση των
οικοτόπων και ειδών της άγριας πανίδας
και της χλωρίδας (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ).
Σκοπός και στόχος του δικτύου αυτού είναι
να εξασφαλίσει τη διατήρηση - προστασία
των πολυτιμότερων και πιο απειλούμενων
ειδών και οικοτόπων στην Ευρώπη, στα
εδάφη των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Αποτελείται από τις Ειδικές Ζώνες
Διατήρησης [Special Areas of Conservation
(SAC)], η προηγούμενη αναφορά των
περιοχών αυτών ήταν ως Τόποι Κοινοτικής
Σημασίας (Sites of Community Importance/
SCI)] και τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας
[Special Protection Areas (SPA)] όπως
ορίζονται στην Οδηγία 79/409/EK «για τη
διατήρηση των άγριων πτηνών».
Ως «Τόποι Κοινοτικής Σημασίας»/«Ειδικές
Ζώνες Διατήρησης» (ΤΚΣ/ΕΖΔ) ορίζονται
οι περιοχές που η συνεισφορά τους στη
διατήρηση ή την αποκατάσταση φυσικών
οικοτόπων του Παραρτήματος Ι ή/και ειδών
του Παραρτήματος ΙΙ της Ευρωπαϊκής
Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ είναι πολύ σημαντική.
Οι «Ζώνες Ειδικής Προστασίας» (ΖΕΠ)
είναι προκαθορισμένες ζώνες, έπειτα από
κατάλληλες μελέτες, οι οποίες χρήζουν
προστασίας και διαχείρισης, αφού φιλοξενούν
είδη πτηνών του Παραρτήματος Ι της
Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2009/147/ΕΚ, καθώς και
μεταναστευτικά είδη των οποίων η έλευση
είναι τακτική.

Το Δίκτυο NATURA 2000 δεν είναι ένα
σύστημα απομονωμένων προστατευόμενων
περιοχών όπου απαγορεύονται όλες οι
ανθρώπινες δραστηριότητες. Το ότι οι
περιοχές του Δικτύου θα περιλαμβάνουν
και ιδιωτικές εκτάσεις είναι βέβαιο. Έμφαση,
όμως, δίνεται στο γεγονός ότι η διαχείριση
των εκτάσεων αυτών θα γίνεται με έναν
βιώσιμο τρόπο, τόσο από οικολογική
όσο και οικονομική άποψη. Η δημιουργία
αυτού του δικτύου των προστατευόμενων
περιοχών αποτελεί υποχρέωση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας απέναντι στη
Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα των
Ηνωμένων Εθνών.

Το σκουλήκι της φωτιάς. Ένας από τους πιο κοινούς
πολύχαιτους, με ρόλο καθαριστή, καθώς τρέφεται με νεκρά ζώα.

Η Ελλάδα έχει χαρακτηρίσει 178 Ζώνες
Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ/SPA), 217 Τόπους
Κοινοτικής Σημασίας - Ειδικές Ζώνες
Διατήρησης (ΤΚΣ-ΕΖΔ/SCI-SAC) και 24
περιοχές κάτω και από τα δύο καθεστώτα
προστασίας (ΕΖΔ-ΖΕΠ). Οι δύο κατάλογοι
περιοχών παρουσιάζουν μεταξύ τους
επικαλύψεις όσον αφορά στις εκτάσεις
τους. Ο κατάλογος των Ελληνικών Ζωνών
Ζούμε μαζί της, την προστατεύουμε
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Ειδικής Προστασίας δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ
1495/Β/06.09.2010 ως παράρτημα στη νέα
ενσωμάτωση της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ
(η οποία κωδικοποιεί την Οδηγία 79/409/
ΕΟΚ). Στην Ελλάδα, 239 Τόποι Κοινοτικής
Σημασίας χαρακτηρίστηκαν ως Ειδικές
Ζώνες Διατήρησης με το Ν.3937/2011
(ΦΕΚ60/Α/31.03.2011). Στην Κρήτη έχουν
ενταχθεί στο Δίκτυο NATURA 2000 συνολικά
53 περιοχές: 27 ΕΖΔ, 1 ΕΖΔ - ΖΕΠ και 25 ΖΕΠ
(Πίνακας 2). Από αυτές, μόνο μια περιοχή
είναι ενταγμένη σε Φορέα Διαχείρισης.
Πρόκειται για την περιοχή του Εθνικού
Δρυμού Σαμαριάς, που συμπεριλαμβάνει
τις περιοχές με κωδικούς GR4340014 (ΖΕΠ)
και GR4340008 (ΕΖΔ). Από τις περιοχές

Ανάμεσα στα φύλλα του λιβαδιού της ποσειδωνίας
βρίσκουν καταφύγιο νεαρά άτομα ψαριών
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που έχουν ενταχθεί στο Δίκτυο NATURA
2000 δεν υπάρχει κάποια που να είναι
αποκλειστικά θαλάσσια περιοχή. Δεκατρείς
(13) περιοχές (χάρτης 1) έχουν τμήμα
που καλύπτει τη θαλάσσια περιοχή μέχρι
τα 50 μέτρα βάθος, ενώ υπάρχουν και
περιοχές NATURA που ενώ η χάραξή τους
σταματάει στην ακτογραμμή, εντούτοις
δεν συνεχίζεται στον θαλάσσιο χώρο. Σε
αυτές τις περιπτώσεις καλό θα ήταν να
γίνουν κατάλληλες μελέτες για την επέκτασή
τους και στο θαλάσσιο περιβάλλον. Στην
ιστοσελίδα http://natura2000.eea.europa.eu
μπορείτε να δείτε πληροφορίες για κάθε
περιοχή NATURA σε όλη την Ευρωπαϊκή
επικράτεια, ανάμεσά τους και για την Κρήτη.

1 Γενικά στοιχεία για την Ευρώπη
και την Ελλάδα

Χάρτης 1: Με κίτρινο περίγραμμα οι περιοχές που περιλαμβάνουν θαλάσσιο περιβάλλον

Ζούμε μαζί της, την προστατεύουμε
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Εγκαταλειμένο αγκυροβόλιο έχει καταστρέψει
τμήμα του λιβαδιού ποσειδωνίας
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2
Νομικό πλαίσιο προστασίας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων
στην Ελλάδα
Για την προστασία των θαλάσσιων
οικοσυστημάτων, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα
αλλά και το Ελληνικό Κράτος έχουν θεσπίσει
μια σειρά από νόμους και κανονισμούς.
Ο Κανονισμός για την Αλιεία στη Μεσόγειο
(Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1967/2006)
αναγνωρίζει τη σημασία των λιβαδιών
της ποσειδωνίας και των κοραλλιγενών
σχηματισμών. Έτσι λοιπόν, απαγορεύει την
άσκηση αλιείας «με δίχτυα τράτας, δράγες,
πεζότρατες ή παρόμοια δίχτυα» (Άρθρο 4,
παρ. 1) πάνω στα λιβάδια της ποσειδωνίας,
καθώς και σε όλες τις περιοχές που έχουν
οριστεί για την προστασία τους.
Η Ελλάδα ήταν υποχρεωμένη να υιοθετήσει
τον κανονισμό όμως δεν είχε ολοκληρωθεί
η χαρτογράφηση των λιβαδιών ποσειδωνίας
στις Ελληνικές θάλασσες και δεδομένου ότι
το μέγιστο βάθος εξάπλωσης των λιβαδιών
δεν ξεπερνάει τα 50 μέτρα, ορίσθηκε
οριζόντια απαγόρευση της αλιείας με
συρόμενα αλιευτικά εργαλεία σε βάθη
μικρότερα των 50 μέτρων. Σημαντική
είναι και η συμβολή τής εφαρμογής τής
Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία
των αστικών λυμάτων μέσω των βιολογικών
καθαρισμών. Με τον τρόπο αυτό βελτιώθηκε
σημαντικά η ποιότητα των παράκτιων
υδάτων στα αστικά κέντρα. Έτσι, σταδιακά
έγινε ανάκαμψη των λιβαδιών ποσειδωνίας
που βρίσκονταν σε παρακείμενες
περιοχές. Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για
τις Υδατοκαλλιέργειες (ΦΕΚ 2505/2011)
απαγορεύει την εγκατάσταση μονάδων
υδατοκαλλιεργειών πάνω από ή κοντά σε
λιβάδια ποσειδωνίας και άλλων λιβαδιών

θαλάσσιων φυτών, καθώς οι μονάδες αυτές
έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη ζωή τους.
Για τους κοραλλιογενείς σχηματισμούς, ο
Κανονισμό για την Αλιεία στη Μεσόγειο
(Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1967/2006)
απαγορεύει την αλιεία «με δίχτυα τράτας,
δράγες, πεζότρατες ή παρόμοια δίχτυα
πάνω από κοραλλιογενή ενδιαιτήματα και
ασβεστοφυκικούς βυθούς» (Άρθρο 4, παρ.
2) σε περιοχές που οφείλουν να οριστούν για
την προστασία τους.
Η Ευρωπαϊκή Οδηγία των Οικοτόπων

Οι σάλπες Sarpa salpa, είναι χορτοφάγα ψάρια που τρέφονται με
τα φύλλα της ποσειδωνίας

(Οδηγία 92/43/ΕΟΚ, Ε.Ε. L 206 της
22.7.1992, σ. 7 έως 50) αποτέλεσε τον
κορμό για τον σχεδιασμό του Δικτύου
NATURA 2000. Προβλέπει την κατάθεση
Εθνικού Καταλόγου Οικοτόπων, ενώ
στα παραρτήματά της περιλαμβάνονται
λίστες ειδών και οικοτόπων που χρήζουν
προστασίας και διατήρησης. Η Οδηγία
Πλαίσιο 2008/56/ΕΚ για τη Θαλάσσια
Στρατηγική, στοχεύει στην προαγωγή της
αειφόρου χρήσης των θαλασσών, στη
διατήρηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων
και στην προστασία των βασικών πόρων
Ζούμε μαζί της, την προστατεύουμε
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από τους οποίους εξαρτώνται οι κοινωνικές
και οικονομικές δραστηριότητες που
σχετίζονται με τη θάλασσα. Έως το 2020
τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
είναι υποχρεωμένα να έχουν λάβει όλα
αυτά τα απαραίτητα μέτρα, αλλά και να
εφαρμόσουν τις απαραίτητες θαλάσσιες
στρατηγικές οι οποίες θα οδηγήσουν
στην επίτευξη ή τη διατήρηση της καλής
κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Η Οδηγία καθορίζει τους κοινούς στόχους,
ωστόσο η επιλογή των κατάλληλων
διαχειριστικών μέτρων επαφίεται στα επί
μέρους κράτη - μέλη, καθώς αναγνωρίζεται
η διαφοροποίηση καταστάσεων,
προβλημάτων και αναγκών στις επιμέρους
θαλάσσιες περιοχές.
Η Οδηγία για το Θαλάσσιο Χωροταξικό
Σχεδιασμό (2014/89/ΕΕ) αφορά στον
σχεδιασμό του χρόνου και του τόπου
άσκησης ανθρώπινων δραστηριοτήτων στη
θάλασσα, προκειμένου να διασφαλίζεται
η αποτελεσματικότητα και η βιωσιμότητά
τους στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Κατά τη
διαδικασία αυτή, όλα τα ενδιαφερόμενα
μέρη συνεργάζονται με διαφάνεια, με
στόχο τον σχεδιασμό των θαλάσσιων
δραστηριοτήτων.

Ο κόλπος της Μεσαράς
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Με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό
επιτυγχάνεται ο περιορισμός των
συγκρούσεων μεταξύ τομέων και η
δημιουργία συνεργειών μεταξύ διαφόρων
δραστηριοτήτων. Επίσης ενθαρρύνονται
οι επενδύσεις με τη διασφάλιση
προβλεψιμότητας, διαφάνειας και
σαφέστερων κανόνων. Έτσι αναμένεται
να δοθεί ώθηση στην ανάπτυξη των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των
δικτύων, να καθοριστούν Προστατευόμενες
Θαλάσσιες Περιοχές και να διευκολυνθούν
οι επενδύσεις που αφορούν το πετρέλαιο
και το φυσικό αέριο. Παράλληλα, αναμένεται
να αυξηθεί η διασυνοριακή συνεργασία
μεταξύ χωρών της Ε.Ε. όσον αφορά στα
καλώδια, στους αγωγούς, στις θαλάσσιες
οδούς και στις αιολικές εγκαταστάσεις,
ενώ θα ενισχυθεί η προστασία του
περιβάλλοντος μέσω της έγκαιρης
εκτίμησης των επιπτώσεων και των
δυνατοτήτων πολλαπλής χρήσης του χώρου.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται
η προαναφερθείσα νομοθεσία και η
αντιστοιχία με την Ελληνική εναρμόνιση.

2 Νομικό πλαίσιο προστασίας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων
στην Ελλάδα

Πίνακας 1. Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις θαλάσσιες περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 και η εναρμόνισή
της στο Ελληνικό Δίκαιο

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία

Ελληνική εναρμόνιση

Θέμα

Ε. Κ. 1967/2006

Υ.Α. 9131/4-1-2011 στο ΦΕΚ
776/Β/6-5-2011

Κανονισμός για την Αλιεία
στη Μεσόγειο

91/271/ΕΟΚ

Κ.Υ.Α. 5673/400/1997 στο
Φ.Ε.Κ. 192Β/14-3-1997

Επεξεργασία των αστικών
λυμάτων μέσω των
βιολογικών καθαρισμών

ΦΕΚ 2505/2011

Ειδικό Πλαίσιο
Χωροταξικού Σχεδιασμού
και Αειφόρου Ανάπτυξης
για τις Υδατοκαλλιέργειες

92/43/ΕΟΚ

Κ.Υ.Α. 33318 / 3028 /
28.12.1998 (ΦΕΚ Β΄ 1289)

Ευρωπαϊκή Οδηγία των
Οικοτόπων

2008/56/ΕΚ

Ν. 3983/2011

Οδηγία Πλαίσιο για τη
Θαλάσσια Στρατηγική

2014/89/ΕΕ

Δεν έχει γίνει εναρμόνιση αλλά
υπάρχει δέσμευση για την
ολοκλήρωση αυτής

Οδηγία για το Θαλάσσιο
Χωροταξικό Σχεδιασμό

Ζούμε μαζί της, την προστατεύουμε
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Οι σκιερές πλευρές των βράχων
κρύβουν έναν πλούσια
χρωματισμένο κόσμο
από βρυόζωα και σπόγγους
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3
Θαλάσσιο περιβάλλον και αναγκαιότητα προστασίας
Το θαλάσσιο περιβάλλον έχει καθοριστική
σημασία τόσο για την οικολογική ισορροπία,
όσο και για την οικονομική και κοινωνική
ευημερία. Τα θαλάσσια οικοσυστήματα
είναι υπεύθυνα για την πραγματοποίηση
ορισμένων λειτουργιών μεγάλης σημασίας
για τη διατήρηση της ζωής στη Γη, καθώς
ρυθμίζουν το κλίμα και τα μετεωρολογικά
φαινόμενα, αποτρέπουν τη διάβρωση,
συσσωρεύουν και ανακατανέμουν την
ηλιακή ενέργεια, και απορροφούν το
διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα.
Επιπλέον, αποτελεί τη μεγαλύτερη δεξαμενή
βιοποικιλότητας, καθώς καλύπτει το 71% της
γήινης επιφάνειας και περιέχει το 90% της
βιόσφαιρας.
Η συμβολή του θαλάσσιου περιβάλλοντος
στην οικονομική και κοινωνική ευημερία
έγκειται στις διάφορες δραστηριότητες που
παραδοσιακά σχετίζονται με αυτό όπως
η αλιεία, η εξόρυξη ορυκτού πλούτου, η
ναυσιπλοΐα και το εμπόριο, καθώς και σε
δραστηριότητες που αναπτύχτηκαν στην
πορεία όπως η εγκατάσταση υπεράκτιων
πάρκων για την παραγωγή ανανεώσιμων
μορφών ενέργειας, η παραγωγή πόσιμου
νερού με τη μέθοδο της αφαλάτωσης, οι
υποβρύχιες τηλεπικοινωνίες και η θαλάσσια
βιοτεχνολογία.
Η αρχαιολογική, η ωκεανογραφική
(βιολογική, φυσική, χημική) και η πολιτιστική
έρευνα, η αναψυχή και ο τουρισμός είναι
χρήσεις του θαλάσσιου περιβάλλοντος που
έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία 100 χρόνια.
Επίσης, οι προαναφερόμενες χρήσεις
καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα
ζωής στις παράκτιες περιοχές, ο πληθυσμός
των οποίων αποτελεί το 50% του συνολικού
πληθυσμού της Γης.

Όμως, το θαλάσσιο περιβάλλον έρχεται
αντιμέτωπο με μια σειρά από απειλές,
οι οποίες συνεχώς αυξάνονται σε
συχνότητα και ένταση. Η απώλεια των
ενδιαιτημάτων λόγω της αλόγιστης
ανάπτυξης της παράκτιας ζώνης, η ρύπανση
από ανθρωπογενείς δραστηριότητες
όπως η βιομηχανία, τα αγροχημικά, τα
αστικά απόβλητα καθώς και η κλιματική
αλλαγή ως απόρροια των ανθρώπινων
δραστηριοτήτων είναι μερικές από τις
απειλές του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Για το τελευταίο, η όξυνση των ωκεανών,
οι αλλαγές στην αλατότητα, οι αλλαγές
στη σύνθεση των οικοσυστημάτων με τις
μετακινήσεις ειδών - βιολογικών εισβολέων
λόγω της αλλαγής της θερμοκρασίας της
θάλασσας, αλλά και άλλων παραμέτρων
(π.χ. συγκέντρωση χλωροφύλλης,
επιφανειακή αλατότητα) είναι μερικές από
αυτές που θα κληθεί να αντιμετωπίσει
ο άνθρωπος.

Τα φύλλα της ποσειδωνίας χρησιμοποιούνται και από άλλους
οργανισμούς ως υπόστρωμα για την κατοικία τους, όπως τα
βρυόζωα και άλλα μικροφύκη
Ζούμε μαζί της, την προστατεύουμε
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Επίσης, λόγω της κλιματικής αλλαγής
αναμένονται μεταβολές στα θαλάσσια
ρεύματα που με τη σειρά τους θα επιφέρουν
αλλαγές στο μικροκλίμα ορισμένων
παράκτιων περιοχών, με απρόβλεπτες
συνέπειες σε διάφορους τομείς της
οικονομίας και της υγείας. Όλες αυτές οι
απειλές προκαλούνται είτε λόγω φυσικών
διεργασιών είτε λόγω ανθρώπινων
δραστηριοτήτων. Η διάβρωση των ακτών
από τον έντονο κυματισμό είναι μια
φυσική διεργασία, η οποία δεν μπορεί
να προβλεφθεί από την επιστημονική
κοινότητα και να προταθούν λύσεις για
την αντιμετώπισή της. Το ίδιο ισχύει και για
τους θαλάσσιους βιολογικούς εισβολείς,
ένα φυσικό φαινόμενο που έχει ενταθεί τα

τελευταία χρόνια, τόσο λόγω της κλιματικής
αλλαγής που ευνοεί τις μετακινήσεις
όσο και από τις αυξανόμενες θαλάσσιες
μεταφορές που μεταφέρουν οργανισμούς
προσκολλημένους στα ύφαλα, στα έρματα
των πλοίων, σε σχοινιά πρόσδεσης κ.ά., με
αποτέλεσμα την αλλαγή της σύνθεσης της
βιοποικιλότητας στο θαλάσσιο περιβάλλον.
Η διαδικασία αυτή είναι μη αναστρέψιμη και
σε πολλές περιπτώσεις τα αποτελέσματά
της είναι καταστροφικά. Μόνο στα ελληνικά
νερά έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα
περισσότερα από 250 θαλάσσια είδη εισβολείς, ενώ ο ρυθμός εισβολής στη
Μεσόγειο ανέρχεται σε ένα νέο είδος ανά
εβδομάδα.

Ο αραχνοκάβουρας (Percnon gibbesi) είναι ένα είδος - εισβολέας που εμφανίσθηκε στη Μεσόγειο πριν από 15 χρόνια
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3 Θαλάσσιο περιβάλλον

και αναγκαιότητα προστασίας

θαλάσσιων οικότοπων μοναδικής αξίας και
σημασίας όπως τα λιβάδια της ποσειδωνίας
(Posidonia oceanica), του ενδημικού φυτού
της Μεσογείου, αλλά και των κοραλλιγενών
σχηματισμών ενώ παράλληλα αλιεύονται και
μη εμπορικά είδη, τα οποία απορρίπτονται
νεκρά πλέον, πίσω στη θάλασσα. Η παράκτια
ζώνη αλλά και ο πυθμένας της θάλασσας
επηρεάζονται και διαταράσσονται από τις
δράσεις απόληψης άμμου και χαλικιού,

Το αλλόχθονο φύκος Asparagopsis taxiformis

Η υπέρμετρη ανθρώπινη δραστηριότητα
έχει συμβάλει στη μείωση της
βιοποικιλότητας, στην αλλοίωση του
θαλάσσιου περιβάλλοντος λόγω της
υπεραλίευσης και της εντατικοποίησης
της ιχθυοκαλλιέργειας, στην αλλοίωση της
μορφολογίας του πυθμένα της θάλασσας
και της παράκτιας ζώνης, αλλά και στη
ρύπανση της θάλασσας. Η εντατική αλιεία
έχει προκαλέσει μείωση των αλιευτικών
αποθεμάτων, που προκαλεί διαταραχή στην
τροφική αλυσίδα και η οποία έχει οδηγήσει
σε αλλαγή της δομής και της λειτουργίας του
θαλάσσιου οικοσυστήματος. Επιπρόσθετα,
με τη μείωση των αλιευτικών αποθεμάτων
έχει αυξηθεί το κόστος της αλιευτικής
δραστηριότητας, καθώς τα αλιευτικά
σκάφη αναγκάζονται να ταξιδέψουν σε
μακρινές περιοχές, να παραμένουν στην
ανοιχτή θάλασσα περισσότερο χρόνο και
να χρειάζονται περισσότερα καύσιμα για
αυτή τη δραστηριότητα. Τέλος, η χρήση
των συρόμενων αλιευτικών εργαλείων
αλλά και άλλων παράνομων μέσων όπως η
χρήση εκρηκτικών υλών αλλά και τοξικών
ουσιών έχει προκαλέσει τη συρρίκνωση

Ο γερμανός (Siganus luridus), ένα από τα είδη - εισβολείς

ενώ η κατασκευή φραγμάτων επηρεάζει
την παράκτια ζώνη με τη μείωση ή και
την αύξηση της ιλύος που καταλήγει στις
εκβολές των ποταμών.
Οι ιχθυοκαλλιέργειες προκαλούν σημαντικές
ζημιές, καθώς η μη ορθή διαχείρισή τους
μπορεί να προκαλέσει μη αναστρέψιμες
βλάβες σε ευαίσθητα οικοσυστήματα,
«κλειδιά» για τη βιοποικιλότητα σε
παγκόσμιο αλλά και τοπικό επίπεδο, όπως
είναι τα μαγκρόβια δάση της Ασίας αλλά και
τα λιβάδια της ποσειδωνίας στη Μεσόγειο,
αντίστοιχα.

Ζούμε μαζί της, την προστατεύουμε
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Χάρτης 2: Παράκτιοι υγρότοποι της Κρήτης

΄

Η ύπαρξη ενός υγιούς υγρότοπου στην
παράκτια ζώνη σημαίνει και την ύπαρξη
μιας εύρωστης αμμώδους παραλίας
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4
Παράκτιοι νησιωτικοί υγρότοποι και θαλάσσια οικοσυστήματα
Οι παράκτιοι νησιωτικοί υγρότοποι
αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα
οικοσυστήματα των νησιών, τόσο για
τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στον
νησιωτικό χώρο όσο και για την προστασία
των αμμωδών ακτών από τη διάβρωση.
Η πλειονότητά τους αποτελείται από
γραμμικά συστήματα που καταλήγουν
σε μια εκβολή, σπανιότερα σε ένα τέλμα.
Έχουν εποχική ροή νερού και συνήθως
το καλοκαίρι η κοίτη τους ξεραίνεται,
αλλά στην εκβολή τους διατηρείται μικρή
ποσότητα νερού λόγω της αλληλεπίδρασης
με το θαλάσσιο περιβάλλον.
Οι παράκτιοι νησιωτικοί υγρότοποι
είναι σημαντικό καταφύγιο για τη
βιοποικιλότητα, αλλά και σταθμός
ανάπαυσης και τροφοληψίας για τα
μεταναστευτικά πουλιά κατά την περίοδο
της μετανάστευσης. Επίσης, οι εκβολές
συντηρούν πληθυσμούς από ψάρια και
άλλα είδη τα οποία αντέχουν τη μειωμένη
αλατότητα κατά την περίοδο του χειμώνα,
ενώ το καλοκαίρι συναντώνται είδη που
αντέχουν στην αυξημένη αλατότητα.
Οι νησιωτικοί υγρότοποι έχουν έναν
ιδιαίτερο ρόλο στη δημιουργία και

διατήρηση των αμμωδών ακτών. Κατά
τη χειμερινή περίοδο, τροφοδοτούν την
παράκτια ζώνη με ιζήματα που προέρχονται
από τις απορροές της υδρολογικής λεκάνης
λόγω των βροχοπτώσεων. Τα ιζήματα αυτά
τροφοδοτούν την παραλία και με τον τρόπο
αυτό δημιουργείται ένα ανάχωμα στη
διαβρωτική δύναμη που έχουν τα έντονα
κυματικά φαινόμενα του χειμώνα.
Μελέτη έχει δείξει πως μετά από την
κατασκευή φραγμάτων στα ανάντι των
γραμμικών υγροτόπων, με την πάροδο των
ετών και λόγω της κακής διαχείρισης των
υδάτινων πόρων (π.χ. άνοιγμα θυροφράχτη
για εκροή ιζημάτων), οι παραλίες χάνουν την
έκτασή τους καθώς δεν τροφοδοτούνται με
νέα ιζήματα.
Λόγω της σπουδαιότητας που έχουν
οι παράκτιοι νησιωτικοί υγρότοποι,
θεσπίσθηκε σχετικό προεδρικό διάταγμα
για την προστασία και τη διατήρησή τους.
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΑΠ 229/19.06.2012
με τίτλο «Έγκριση καταλόγου μικρών
νησιωτικών υγροτόπων και καθορισμός
όρων και περιορισμών για την προστασία και
ανάδειξη των μικρών παράκτιων υγροτόπων
που περιλαμβάνονται σε αυτόν».

Υγρότοπος Κουρεμένου στο Παλαίκαστρο Σητείας
Ζούμε μαζί της, την προστατεύουμε
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Η θαλάσσια χελώνα Caretta caretta
σε λιβάδι ποσειδωνίας
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5
Η θαλάσσια χελώνα Caretta caretta στην Κρήτη
Η θαλάσσια χελώνα Caretta caretta είναι
ένα θαλάσσιο ερπετό που ανήκει στην
οικογένεια Cheloniidae.
Η οικογένεια αυτή απαντάται σε όλες τις
θάλασσες και τους ωκεανούς με εξαίρεση
τους πόλους. Στη Μεσόγειο, η Ελλάδα, η
Τουρκία, η Κύπρος και η Λιβύη είναι οι
χώρες με τον μεγαλύτερο αριθμό φωλιών.
Έχουν μέσο μήκος καβουκιού 90cm ενώ
έχουν καταγραφεί περιπτώσεις με μήκος
που ξεπερνάει τα 2 μέτρα. Η ενήλικη χελώνα
έχει μέσο βάρος 130 κιλά, ενώ σε σπάνιες
περιπτώσεις ξεπερνά τα 400 κιλά. Το χρώμα
του δέρματός της είναι κιτρινο-καφέ, ενώ το
καβούκι της είναι κοκκινο-καφέ.
Δεν έχουν εξωτερικά ανατομικά
χαρακτηριστικά γνωρίσματα που να

βοηθούν τον διαχωρισμό του φύλου μέχρι
η χελώνα να φτάσει σε ηλικία ενηλικίωσης.
Κύρια διαφορά στα ενήλικα άτομα είναι
το μέγεθος της ουράς (πιο χοντρή στα
αρσενικά) και το μέγεθος του πλάστρου
(πιο μικρό στα θηλυκά).
Η Caretta caretta περνάει το μεγαλύτερο
μέρος της ζωής της στο θαλάσσιο
περιβάλλον, ενώ μόνο τα θηλυκά βγαίνουν
στις ακτές για να αποθέσουν τα αυγά τους.
Τα θηλυκά έχουν χαμηλό ρυθμό ωοτοκίας
καθώς γεννούν κατά μέσο όρο τέσσερις
ομάδες αυγών κατά τη διάρκεια ενός
έτους, στη συνέχεια γίνονται ανενεργές
και επαναδραστηριοποιούνται έπειτα από
2-3 χρόνια.

Ζούμε μαζί της, την προστατεύουμε
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Παραλία Κομμός (περιοχή Τυμπακίου). Από τις σημαντικότερες παραλίες ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta στην Ελλάδα

Ζουν μέχρι και 67 έτη ενώ φθάνουν σε
αναπαραγωγική ωριμότητα σε ηλικία
17-33 ετών. Είναι ένα παμφάγο ζώο που
τρέφεται με βενθικούς αλλά και πελαγικούς
οργανισμούς όπως μέδουσες, σπόγγους,
θαλάσσιες ανεμώνες, αστερίες, αχινούς,
ολοθούρια, ψάρια αλλά και φύκια.
Ως εχθρούς, τα νεογέννητα χελωνάκια,
έχουν τα θαλασσοπούλια που καραδοκούν
να τα φάνε καθώς και άλλα ζώα και πουλιά,
ενώ μόλις μπουν στο νερό τα αναζητούν
σαρκοφάγα ψάρια. Όταν μεγαλώσουν
και ενηλικιωθούν, μόνο μεγάλα θαλάσσια
ζώα όπως οι καρχαρίες μπορούν να τις
απειλήσουν.
Η Caretta caretta απειλείται και έχει
χαρακτηρισθεί ως “Κινδυνεύον”
(Endangered - EN) από το Κόκκινο Βιβλίο
των απειλούμενων ειδών που εκδίδει η
Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της
Φύσης (IUCN). Οι κίνδυνοι προέρχονται
κυρίως από αλιευτικά εργαλεία (δίχτυα,
παραγάδια) πάνω στα οποία μπλέκονται
οι χελώνες. Σημαντική απειλή αποτελούν
και τα σκουπίδια που απορρίπτονται στη
θάλασσα, κυρίως πλαστικές σακούλες, τις
οποίες οι χελώνες μπερδεύουν με μέδουσες,
αγαπημένη τροφή τους, τις καταπίνουν
παθαίνοντας ασφυξία.
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Οι φωλιές είναι ευάλωτες σε θηρευτές
όπως αλεπούδες, ασβοί, κουνάβια και
άλλα νυχτόβια σαρκοφάγα ζώα που
μπορεί να οδηγήσει σε ολοκληρωτικό
αφανισμό φωλιών. Πέρα από τα θηλαστικά,
προνύμφες εντόμων, κυρίως κολεοπτέρων,
έχουν καταγραφεί ως θηρευτές των αυγών
μέσα στις φωλιές. Επιπρόσθετα, λόγω
της διάβρωσης των αμμωδών ακτών,
παρατηρείται απώλεια του μοναδικού
ενδιαιτήματος που αναπαράγεται,
με αποτέλεσμα τη μείωση των
παρατηρούμενων φωλιών με την πάροδο
των ετών. Τέλος, ο άνθρωπος τις σκοτώνει
με χρήση όπλων, καθώς έχει την πεποίθηση
πως τρώνε τα ψάρια από τα δίχτυα και
τους προκαλούν οικονομική ζημιά, λόγω
απώλειας αλιευμάτων αλλά και καταστροφής
μέρους των διχτυών.
Η Κρήτη αποτελεί έναν σημαντικό σταθμό
στη Μεσόγειο για την αναπαραγωγή της
Caretta caretta. Εκατοντάδες χελώνες
προσεγγίζουν αμμώδεις ακτές για να
αποθέσουν τα αυγά τους στην αμμουδιά.
Οι περιοχές όπου παρατηρείται μεγάλη
πυκνότητα φωλιών ανά τετραγωνικό μέτρο
είναι οι παραλίες στον κόλπο των Χανίων και
η παραλία του Ρεθύμνου στη βόρεια Κρήτη,

5 Η θαλάσσια χελώνα Caretta caretta
στην Κρήτη

καθώς και η παραλία του Τυμπακίου στη
νότια Κρήτη (χάρτης 3). Βέβαια, ωοτοκίες
λαμβάνουν χώρα και σε άλλες παραλίες της
Κρήτης, αλλά με αρκετά μικρότερο αριθμό
φωλιών. Η ωοτοκία λαμβάνει χώρα από τον
Μάιο μέχρι και τον Σεπτέμβριο, περίοδος με
ιδιαίτερα αυξημένη τουριστική κίνηση στο
νησί.
Οι χελώνες επιστρέφουν για να γεννήσουν,
στις ίδιες παραλίες που γεννήθηκαν κι
αυτές. Αναζητούν περιοχές χωρίς φώτα
και με απουσία πηγών θορύβου. Έπειτα
από πάροδο δύο μηνών, ανάλογα με
τη θερμοκρασία της άμμου, τα αυγά
εκκολάπτονται και τα νεαρά χελωνάκια
προσπαθούν να αναδυθούν από
αυτήν. Όταν φτάσουν στην επιφάνεια
κατά τη διάρκεια της ημέρας παύουν
οποιαδήποτε περαιτέρω κίνηση, διότι οι

υψηλές θερμοκρασίες τα αδρανοποιούν.
Περιμένουν ακριβώς κάτω από την
επιφάνεια μέχρι να δροσίσει το περιβάλλον
τη νύχτα ή νωρίς το πρωί και τότε
εξέρχονται μαζικά και τρέχουν προς τη
θάλασσα. Η παρουσία πηγών φωτισμού
είναι καταστροφική γι’ αυτά, γιατί τα
αποπροσανατολίζει και τα εμποδίζει
να κινηθούν προς τη θάλασσα, καθώς
χρησιμοποιούν το φως των αστεριών για να
προσανατολισθούν.

Νεκρή χελώνα Caretta caretta
Χάρτης 3: Με κόκκινη κουκίδα απεικονίζονται οι κύριες περιοχές ωοτοκίας στην Κρήτη

Ζούμε μαζί της, την προστατεύουμε
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Δεξιά: Καρπός ποσειδωνίας
ξεβρασμένος σε παραλία
Κάτω: Άποψη λιβαδιού
ποσειδωνίας
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6
Λιβάδια ποσειδωνίας (Posidonia oceanica)
Η ποσειδωνία, το φυτό του Ποσειδώνα
(Posidonia oceanica), είναι ένα θαλάσσιο
φυτό, ενδημικό της Μεσογείου. Δημιουργεί
μεγάλα λιβάδια στην υποπαραλιακή ζώνη,
κυρίως σε μαλακό υπόστρωμα (αμμώδεις
βυθούς) αλλά και σε λωρίδες άμμου και
βιογενών θρυμμάτων ανάμεσα σε σκληρά
υποστρώματα (βραχώδη βυθό), από την
επιφάνεια της θάλασσας μέχρι και τα 40
μέτρα βάθος (ανάλογα με τη διαύγεια του
νερού). Η ποσειδωνία είναι ανεκτική σε
διαβαθμίσεις θερμοκρασίας και θαλάσσιων
ρευμάτων, αλλά είναι πολύ ευαίσθητη
σε αλλαγές αλατότητας (στενόαλο είδος,
36 - 39 ‰) και θρεπτικών στοιχείων που

δημιουργούν ευτροφικά φαινόμενα και
υπέρμετρη ανάπτυξη επίφυτων στα φύλλα
της, που έχει ως αποτέλεσμα τη μειωμένη
ικανότητα για φωτοσύνθεση και τελικά τον
θάνατο του λιβαδιού.
Η ποσειδωνία αποτελεί ένα εξαιρετικά
σημαντικό οικοσύστημα για τη Μεσόγειο,
από βιολογικής άποψης, φυσικής
ισορροπίας αλλά και οικονομικής πλευράς,
προσφέροντας πολύ υψηλή πρωτογενή
παραγωγή στο θαλάσσιο περιβάλλον.
Μεγάλα τμήματα του λιβαδιού (ως νεκρά
φύλλα) προσφέρουν θρεπτικά στοιχεία στο
θαλάσσιο οικοσύστημα.

Ζούμε μαζί της, την προστατεύουμε
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Αποτελούν «νηπιαγωγείο» για πολλά είδη
ψαριών και καρκινοειδών εμπορικής
σημασίας, ελέγχουν τη ροή των
επιφανειακών ιζημάτων και προστατεύουν
τις αμμώδεις παραλίες από τη διάβρωση.
Επιπλέον, είναι ένα οικοσύστημα με πολύ
υψηλή ποικιλότητα: το 25% των θαλάσσιων
ειδών που απαντώνται στη Μεσόγειο
μπορούν να βρεθούν στα λιβάδια της
Posidonia oceanica. Τα λιβάδια ποσειδωνίας
είναι πολύ ευαίσθητα στις ανθρωπογενείς
επεμβάσεις στη θάλασσα και τις αλλαγές
που προκαλούν αυτές στο θαλάσσιο
οικοσύστημα. Ως αποτέλεσμα αυτών,
από το 1960 έως και σήμερα, (σε πολλές
περιοχές της Μεσογείου) έχει παρατηρηθεί
η συρρίκνωσή τους, ενώ σε πολλές
περιπτώσεις τα λιβάδια έχουν οδηγηθεί σε
αφανισμό.

Οι κύριοι λόγοι της συρρίκνωσης και του
αφανισμού είναι οι ακόλουθοι:

•
•
•
•

•
•
•
Τα παλιά φύλλα ποσειδωνίας παρασύρονται από τα θαλάσσια
ρεύματα και καταλήγουν στις ακτές, προστατεύοντάς τις από τη
διάβρωση
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Η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη στην
παράκτια ζώνη (κατασκευές, λιμάνια,
εγγειοβελτιωτικά έργα, κατασκευές
προβόλων κάθετων στην ακτογραμμή).
Η δημιουργία αμμωδών παραλιών σε
περιοχές που δεν υπήρχαν πριν.
Η θαλάσσια ρύπανση (κυρίως αυτή που
σχετίζεται με την οργανική ρύπανση
και προκαλείται από τη διάθεση
ανεπεξέργαστων αστικών λυμάτων στο
θαλάσσιο περιβάλλον).
Η ανεξέλεγκτη εγκατάσταση
ιχθυοκαλλιεργειών (η μη καταναλωμένη
τροφή που διαφεύγει στο θαλάσσιο
περιβάλλον έχει ως αποτέλεσμα την
αύξηση των οργανικών φορτίων, που
συνεπακόλουθα επηρεάζουν την
ευαίσθητη στην οργανική ρύπανση
ποσειδώνια).
Η παράνομη χρήση συρόμενων
αλιευτικών εργαλείων (π.χ. τράτες
βυθού) σε περιοχές που υπάρχουν
λιβάδια.
Η ανεξέλεγκτη αγκυροβόληση
επαγγελματικών σκαφών και σκαφών
αναψυχής σε περιοχές που υπάρχουν
λιβάδια.
Η παράνομη αλιεία με εκρηκτικές ύλες
σε περιοχές που υπάρχουν λιβάδια.

6 Λιβάδια ποσειδωνίας

(Posidonia oceanica (L.) Delile)

Εγκαταλειμένα δίχτυα μέσα σε λιβάδι ποσειδωνίας

Λόγω του σημαντικού οικολογικού ρόλου
καθώς και της παρατηρούμενης τάσης
συρρίκνωσης, η ποσειδωνία προστατεύεται
από όλες τις χώρες της Ευρώπης. Στις
Συνθήκες της Βέρνης και της Βαρκελώνης
βρίσκεται στους καταλόγους του

Παραρτήματος Ι, ενώ αποτελεί Οικότοπο
Προτεραιότητας στην Οδηγία για την
προστασία και διατήρηση των οικοτόπων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (92/43/ΕΟΚ) με
κωδικό 1120*. Τέλος, σύμφωνα με τη δράση
για τη Διατήρηση της Θαλάσσιας Βλάστησης
στη Μεσόγειο, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να
δοθεί στα λιβάδια της ποσειδωνίας (UNEPRAC/SPA, 2012) για τον μοναδικό ρόλο που
έχουν στο θαλάσσιο περιβάλλον, καθώς και
τις οικοσυστημικές υπηρεσίες που παρέχουν
στον άνθρωπο. Απαραίτητη κρίνεται η
χαρτογράφηση και η παρακολούθηση
της κατάστασης των λιβαδιών της
ποσειδωνίας σε Μεσογειακό, εθνικό αλλά
και περιφερειακό επίπεδο, καθώς:

Λάστιχα οχημάτων καταλήγουν στο θαλάσσιο περιβάλλον
Ζούμε μαζί της, την προστατεύουμε
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•

Η παρακολούθηση ενός
οικοσυστήματος υψηλής βιολογικής
αξίας υλοποιείται με σκοπό τον άμεσο
εντοπισμό κάθε αλλαγής (αρνητικής
ως επί το πλείστον), καθώς και η
αποτροπή της δυνητικής υποβάθμισης
και του αφανισμού του πολύτιμου
οικοσυστήματος.

Διαβρωμένο τμήμα λιβαδιού ποσειδωνίας

•
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Το οικοσύστημα αυτό χρησιμοποιείται
ως βιολογικός δείκτης για να
γίνει μια συνολική εκτίμηση
της κατάστασης του παράκτιου
θαλάσσιου οικοσυστήματος και για να
αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των
περιφερειακών πολιτικών αποφάσεων,
π.χ. η σωστή ή μη χωροθέτηση αγωγών
λυμάτων, η μείωση των βιομηχανικών
και οικιακών επιπέδων ρύπανσης των
ποταμών που εκβάλλουν στη Μεσόγειο,
η χωροθέτηση και δημιουργία
Θαλάσσιων Προστατευόμενων
Περιοχών καθώς και η απαγόρευση
δημιουργίας νέων λιμανιών και λοιπών
έργων στην παράκτια ζώνη.

Στην Κρήτη, οι μόνες περιοχές που έχει
υλοποιηθεί η καταγραφή των λιβαδιών της
ποσειδωνίας είναι οι θαλάσσιες περιοχές που
εμπίπτουν εντός των ορίων των περιοχών
NATURA 2000 του νησιού.
Στα τεχνικά δελτία (Standard Data Form) των
περιοχών αυτών αναφέρεται η ύπαρξη των
λιβαδιών, αλλά σε σχετικά χαρτογραφικά
δεδομένα η ποσειδωνία φαίνεται πως έχει
αποτυπωθεί χωρικά μόνο σε δυο περιοχές
(χάρτης 4).
Αναγκαία και επιβεβλημένη κρίνεται η
χαρτογράφηση των λιβαδιών σε όλη την
Κρήτη, ενώ παράλληλα πρέπει να γίνει και η
συλλογή των απαραίτητων επιστημονικών
δεδομένων που θα χαρακτηρίσουν την
οικολογική κατάσταση των λιβαδιών.
Η χρήση νέων τεχνολογιών (δορυφορική
τηλεπισκόπηση) επιτρέπει τη συχνή
αποτύπωση της χωρικής κατανομής
των λιβαδιών και μάλιστα με μικρότερο
κόστος από τις κλασσικές μεθόδους
(ωκεανογραφικά σκάφη με ηχοβολιστικές
συσκευές). Αυτά τα δεδομένα βάσης
θα αποτελέσουν τη βάση για τη
δημιουργία ενός δικτύου σταθμών για την
παρακολούθηση της εξέλιξης των λιβαδιών
σε βάθος χρόνου.
Με τον τρόπο αυτό, κάθε αλλαγή που θα
υφίστανται τα λιβάδια θα γίνεται αντιληπτό
από τους εμπλεκόμενους φορείς και έγκαιρα
θα λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπιση
φαινομένων υποβάθμισης.
Επιπρόσθετα, τα δεδομένα αυτά είναι
πολύτιμα για την παρακολούθηση των
επιπτώσεων που έχει η κλιματική αλλαγή και
η άνοδος της στάθμης της θάλασσας.

6 Λιβάδια ποσειδωνίας

(Posidonia oceanica (L.) Delile)

Η πίννα (Pinna nobilis), το μεγαλύτερο ενδημικό δίθυρο της Μεσογείου
Χάρτης 4: Με πράσινη κουκίδα απεικονίζονται οι περιοχές που υπάρχουν λιβάδια ποσειδωνίας εντός
των περιοχών του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη

Ζούμε μαζί της, την προστατεύουμε
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Φαιοφύκη του γένους Cystoseira spp.
καλύπτουν τους βραχώδεις βυθούς
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7
Βιογενείς ύφαλοι
Βιογενείς ύφαλοι είναι οι σχηματισμοί
που δημιουργούν ομάδες θαλάσσιων
οργανισμών οι οποίοι έχουν την ικανότητα
να δημιουργούν μόνιμες κατασκευές.
Με την πάροδο των ετών αυξάνουν το
μέγεθος, τον όγκο, την πολυπλοκότητα,
καθώς και την ετερογένεια του οικότοπου
που δημιουργούν.
Βιογενείς σχηματισμοί
μπορούν να δημιουργήσουν
δίθυρα και γαστερόποδα
μαλάκια, πολύχαιτοι
δακτυλιοσκώληκες και
ενασβεστωμένα ροδοφύκη.
Τα τελευταία σχηματίζουν
και τους πλέον γνωστούς
βιογενείς υφάλους,
τους κοραλλιογενείς
σχηματισμούς.
Οι κοραλλιογενείς
σχηματισμοί αποτελούν ένα
μοναδικό θαλάσσιο τοπίο της
Μεσογείου. Δημιουργούνται
κυρίως από τα ενασβεστωμένα φύκη των
τάξεων Corallinales και Peyssonneliales.
Αυτά παράγουν σκελετό από ανθρακικό
ασβέστιο και γίνονται η βάση του υφάλου,
καλύπτοντας σχεδόν ολόκληρο το
υπόστρωμα και δημιουργώντας αποικίες.
Κάποιοι οργανισμοί πεθαίνουν και νέοι
δημιουργούνται πάνω τους, σχηματίζοντας
τελικά δομές με ποικίλα μεγέθη και μορφές.
Η μορφή και η εσωτερική δομή των
σχηματισμών αυτών εξαρτάται πολύ από
το βάθος ανάπτυξής τους, την τοπογραφία
της περιοχής και από τα είδη φυκών που
αποτελούν τους βασικούς οργανισμούς για
την κατασκευή τους.

Το φως είναι ο σημαντικότερος παράγοντας
για την ανάπτυξη κοραλλιγενών
σχηματισμών, αν και εξαπλώνονται σε
βάθη όπου φτάνει μόνο το 1% της ηλιακής
ακτινοβολίας. Σε αυτά τα βάθη, είδη
με εξειδικευμένες ερυθρές χρωστικές
καταφέρνουν να φωτοσυνθέτουν.

Στα σκοτεινά τμήματα του βυθού αναπτύσσονται οι κοραλλιογενείς
σχηματισμοί

Επιπρόσθετα, άλλοι σημαντικοί παράγοντες
είναι η θερμοκρασία, οι υδροδυναμικές
συνθήκες και η παροχή θρεπτικών ουσιών.
Οι βιογενείς σχηματισμοί αποτελούν ένα
από τα πιο παραγωγικά οικοσυστήματα
και μαζί με τα λιβάδια της ποσειδωνίας
θεωρούνται ως σημαντικοί οικότοποι για τη
βιοποικιλότητα.
Χαρακτηρίζονται από δύο βασικούς
οικοτόπους, ανάλογα με τον τύπο βυθού
στον οποίο αναπτύσσονται:

Ζούμε μαζί της, την προστατεύουμε
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•

•

Κοραλλιογενείς σχηματισμοί εδραίου
τύπου. Πρόκειται για ροδοφύκη που
αναπτύσσονται προσκολλημένα πάνω σε
βραχώδες υπόστρωμα/βυθό όπως είναι οι
υποβρύχιοι τοίχοι των βραχωδών ακτών
ή μεσοπέλαγες ξέρες. Χαρακτηριστικά
ροδοφύκη είναι τα Mesophyllum alternans,
Mesophyllum expansum, Lithophyllum
cabiochae, Peyssonnelia rosa-marina.
Ο πολύπλοκος οικότοπος που
σχηματίζουν αποτελεί μια όαση
βιοποικιλότητας. Μεγάλος αριθμός
από ψάρια, φύκη, σπόγγους και άλλα
ασπόνδυλα (μαλάκια, πολύχαιτους)
απαντώνται εκεί, απαρτίζοντας την
κοραλλιογενή βιοκοινωνία της Μεσογείου.
Τραγάνες ή ροδολιθικοί σχηματισμοί
(Maerl beds). Πρόκειται για κοραλλιοειδή
ροδοφύκη που σχηματίζουν ελεύθερους
(μη εδραίους) τύπους πάνω σε
επίπεδους αμμολασπώδεις βυθούς.
Η παρουσία των θαλάσσιων ρευμάτων
εμποδίζει το θάψιμό τους κάτω από τα
ιζήματα. Σχηματίζονται κυρίως από τα
γένη των ροδοφύκων Phymatolithon
και Lithothamnion, ενώ σπανιότερα από
Peyssonnelia. Είναι οικότοποι εξαιρετικής
σημασίας για την αλιευτική οικονομία,
καθώς αποτελούν τα σημαντικότερα
αλιευτικά πεδία, κυρίως του αστακού, της
συναγρίδας, της στήρας, του φαγγριού,
της σκορπίνας, κ.ά.

Ο ρόλος που έχουν τα οικοσυστήματα
αυτά στο θαλάσσιο περιβάλλον είναι
ελάχιστα γνωστός. Θεωρούνται δεξαμενές
ατμοσφαιρικού διοξειδίου του άνθρακα,
πυρήνες βιοποικιλότητας, καθώς και
σημαντικοί οικότοποι για σπάνια, ενδημικά
και απειλούμενα είδη. Χαρακτηριστικά
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αναφέρουμε το κόκκινο κοράλλι (Corallium
rubrum), την κωλοχτύπα (Scyllarides latus),
καθώς και πολλά είδη χονδριχθύων. Μέχρι
σήμερα έχουν καταγραφεί περισσότερα
από 2.000 είδη στους κοραλλιογενείς
σχηματισμούς, ενώ ο αριθμός αυτός είναι
σίγουρο πως θα αυξηθεί με τη συνεχιζόμενη
μελέτη τους. Οι σχηματισμοί αυτοί είναι
ιδιαίτερα ευάλωτοι στη ρύπανση από
ανθρωπογενείς δράσεις (αστικά απόβλητα,
εντατικές ιχθυοκαλλιέργειες) αλλά και
άλλες δραστηριότητες που αυξάνουν
τη θολερότητα της στήλης του νερού.
Ο εξαιρετικά αργός ρυθμός ανάπτυξης
(περίπου 0,006 έως 0,83 χιλιοστά ανά έτος)
και η εύθραυστη δομή τους, τα καθιστούν
ιδιαίτερα ευάλωτα σε μηχανικές διαταράξεις.
Κύρια απειλή αποτελούν η παράκτια αλιεία
με στατικά δίχτυα και η αλιεία με συρόμενα
εργαλεία. Η Οδηγία για την προστασία και
διατήρηση των οικοτόπων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (92/43/ΕΟΚ) με τη δημιουργία
του Δικτύου NATURA 2000 περιέχει τους
κοραλλιογενείς σχηματισμούς υπό τον
οικότοπο των Μεσογειακών Υφάλων (1170*).

7 Βιογενείς ύφαλοι

Στην Κρήτη, με εξαίρεση τις τραγάνες στον
κόλπο του Ηρακλείου και της Μεσσαράς,
η κατανομή τους είναι σχεδόν άγνωστη.
Απαντώνται σε βάθη μεγαλύτερα των
30 μέτρων, σε απόκρημνες ακτές ή σε
υποβρύχιους τοίχους, καθώς και σε
επίπεδους βυθούς σε βάθη μεγαλύτερα
των 60 μέτρων.
Συχνοί επισκέπτες των υποβρύχιων τοίχων
της Κρήτης αποτελούν οι ερασιτέχνες
αυτοδύτες για την πραγματοποίηση
καταδύσεων αναψυχής, καθώς η πλούσια
βιοποικιλότητα αποτελεί αντικείμενο
θαυμασμού αλλά και θέμα για την
υποβρύχια φωτογραφία. Τους επίπεδους
βυθούς επισκέπτονται κυρίως οι παράκτιοι
αλιείς, καθώς αποτελούν σημαντικά
αλιευτικά πεδία.
Η χαρτογράφηση των σχηματισμών σε
όλη την Κρήτη κρίνεται αναγκαία και

επιβεβλημένη, ενώ παράλληλα απαιτείται
να γίνει και συλλογή των απαραίτητων
επιστημονικών δεδομένων που θα
χαρακτηρίσουν την οικολογική κατάστασή
τους καθώς και την αναγνώριση των πιέσεων
από ανθρωπογενείς δράσεις.
Τα δεδομένα αυτά θα αποτελέσουν πολύτιμη
παρακαταθήκη για τη χάραξη θαλάσσιας
στρατηγικής με στόχο την προστασία των
οικοτόπων, την χωροθέτηση δράσεων
αλιείας, αλλά και άλλων δραστηριοτήτων
όπως ιχθυοκαλλιέργειες ανοιχτής θαλάσσης,
περιοχές για ποντίσεις υποβρύχιων
αγωγών και καλωδίων, καθώς και για τον
σχεδιασμό θαλάσσιων προστατευόμενων
περιοχών που θα λειτουργούν ως πυρήνες
βιοποικιλότητας, ως πεδία αναπαραγωγής
αλλά και ως πυρήνες εμπλουτισμού
αλιευμάτων των γειτονικών περιοχών.

Χάρτης 5: Με κόκκινη κουκίδα απεικονίζονται οι περιοχές που υπάρχουν κοραλλιογενείς σχηματισμοί

Ζούμε μαζί της, την προστατεύουμε
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Παράνομη απόρριψη στερεών απορριμμάτων (μπάζα)
σε παράκτιο υγρότοπο

Πάνω: Ρύπανση του θαλάσσιου
περιβάλλοντος
Αριστερά: Άναρχη δόμηση
πάνω σε παραλία
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Θαλάσσιες υποδομές και οι επιπτώσεις τους στις παράκτιες
προστατευόμενες περιοχές
Η παράκτια ζώνη αποτελεί την πιο
ανεπτυγμένη περιοχή του πλανήτη σήμερα.
Υπολογίζεται πως το 50% του πληθυσμού
της Γης ζει σε αυτή τη ζώνη. Η άτακτη
αστικοποίηση και ανάπτυξη σε συνδυασμό
με την ύπαρξη ευαίσθητων και εύθραυστων
οικοσυστημάτων έχουν οδηγήσει στην
υποβάθμιση και τον αφανισμό μεγάλου
τμήματος της παράκτιας ζώνης.
Η κατασκευή λιμανιών και άλλων λιμενικών
έργων έχει οδηγήσει στην υποβάθμιση
μεγάλης ζώνης γύρω από αυτά, ενώ
παράλληλα έχει οδηγήσει στον αφανισμό
μεγάλων εκτάσεων λιβαδιών ποσειδωνίας.
Η άναρχη δόμηση πάνω στην παραλία και
η διάνοιξη παραλιακών δρόμων με την
καταστροφή των πολύτιμων αμμοθινικών
οικοσυστημάτων αλλά και των παράκτιων
υγροτόπων, έχουν οδηγήσει σε διάβρωση
των ακτών και απώλεια ενδιαιτημάτων.

Η αποξήρανση παράκτιων ελών με σκοπό τη
δημιουργία οικισμών αλλά και τουριστικών
υποδομών, κατέστρεψε πολύτιμα
οικοσυστήματα για τα μεταναστευτικά πουλιά
αλλά και τις πηγές τροφής για την τοπική
πανίδα. Οι ποντίσεις αγωγών για τη μεταφορά
ορυκτών καυσίμων και υποβρύχιων
καλωδίων για μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας
ή/και τηλεπικοινωνιών, προκαλούν τοπική
υποβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Σημαντική είναι και η ανάπτυξη υπεράκτιων
εγκαταστάσεων για την άντληση ορυκτών
καυσίμων από τον πυθμένα της θάλασσας.
Η κατασκευή τους, αν και γίνεται στην ανοιχτή
θάλασσα, συνοδεύεται από μεγάλα έργα στην
παράκτια ζώνη. Σε περίπτωση ατυχήματος,
όπως η διαρροή αργού πετρελαίου,
οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια
σε πολύ μεγάλης έκτασης οικολογική
καταστροφή της παράκτιας ζώνης.

Δημιουργία παράνομης πίστας για τροχοφόρα στην εκβολή του Αποσελέμη
Ζούμε μαζί της, την προστατεύουμε
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Ο θαλάσσιος γυμνοσάλιαγκας,
το οπισθοβράγχιο μαλάκιο Felimare picta
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Διαχείριση θαλάσσιων περιοχών NATURA 2000 στην Κρήτη
Στην Κρήτη, από τις 53 περιοχές του
Δικτύου NATURA 2000, η μοναδική που
είναι υπό τον έλεγχο και την προστασία ενός
οργανωμένου Φορέα Διαχείρισης είναι ο
Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς (Λευκών Ορέων).
Ιδρύθηκε το 2002, ενώ η λειτουργία του
ξεκίνησε το 2008 με τη στελέχωσή του από
επιστημονικό προσωπικό. Ο Εθνικός Δρυμός
Σαμαριάς αποτελεί σημαντικό πόλο έλξης
για τον τουρισμό στην Κρήτη, καθώς είναι
διάσημος για το φαράγγι της Σαμαριάς, τα
μοναδικά τοπία και την ησυχία που μπορεί
να συναντήσει ο επισκέπτης, τις παρθένες
ερημικές παραλίες και τα περιπατητικά
μονοπάτια που διαθέτει για κάθε ηλικία
και με διαφορετικούς βαθμούς δυσκολίας.
Εντός των ορίων του Εθνικού Δρυμού
Σαμαριάς λαμβάνουν χώρα εναλλακτικές
μορφές τουρισμού, καθώς και άλλες
ήπιες ανθρωπογενείς δραστηριότητες.
Στην περιοχή δραστηριοποιείται ένα
καταδυτικό κέντρο, το οποίο, σεβόμενο την
περιοχή και την αξία που έχει η θαλάσσια

βιοποικιλότητα, οργανώνει θεματικές
καταδύσεις σε διάφορες περιοχές, από
υποβρύχια σπήλαια και υποβρύχιους
σχηματισμούς υφάλων μέχρι και επίσκεψη
στα λιβάδια της ποσειδωνίας. Επιπρόσθετα,
έχει αρχίσει και αναπτύσσεται ο αλιευτικός
τουρισμός που σκοπό έχει τη συμμετοχή
επισκεπτών σε δράσεις παράκτιας αλιείας
με επαγγελματίες, ώστε να γνωρίσουν από
κοντά τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η
αλιεία σήμερα. Τέλος, η περιοχή επιλέχθηκε
από το πρόγραμμα MEET (Mediterranean
Experience of Eco-Tourism) ως μια από τις
περιοχές της Μεσογείου όπου θα αναπτυχθεί
ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα οικοτουρισμού
με σκοπό την παροχή υψηλής ποιότητας
προγράμματος που θα δίνει στον επισκέπτη
το πραγματικό πρόσωπο της περιοχής ενώ
θα απευθύνεται στην απαιτητική αγορά
των Η.Π.Α, του Καναδά και
της Αυστραλίας.

Παραλία Δώματα, Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς

Ζούμε μαζί της, την προστατεύουμε
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Το μεγαλύτερο γαστερόποδο μαλάκιο της Μεσογείου,
ο τρίτωνας (Charonia variegata)
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Καλές πρακτικές διαχείρισης παράκτιων προστατευόμενων περιοχών
Παράδειγμα επιτυχημένης εφαρμογής
διαχειριστικού σχεδίου σε παράκτια
προστατευόμενη περιοχή στην Ελλάδα,
ακόμα δεν υπάρχει. Θα παρουσιάσουμε
εν συντομία ένα επιτυχημένο παράδειγμα
από τη Γαλλία, το Εθνικό Πάρκο Port Cros.
Πρόκειται για ένα Εθνικό Πάρκο, χερσαίο
και θαλάσσιο, που ιδρύθηκε το 1963 στο
ομώνυμο νησί, στη Νότια Γαλλία, στην
περιοχή Hyeres της Προβηγκίας. Είναι ένα
από τα παλαιότερα χερσαία πάρκα της
Γαλλίας και το πρώτο θαλάσσιο πάρκο της
Μεσογείου. Το χερσαίο τμήμα έχει έκταση
25.787 εκτάρια, ενώ το θαλάσσιο 123.900
εκτάρια. Το Εθνικό Πάρκο το επισκέπτεται
μεγάλος αριθμός ταξιδιωτών κάθε χρόνο
με σκοπό κυρίως την πραγματοποίηση
καταδύσεων καθώς πρόκειται για μια
μοναδική περιοχή στη Μεσόγειο.
Η πρόσβαση γίνεται με τη χρήση σκαφών
από διάφορα λιμάνια της Γαλλίας, υπάρχει
αντίτιμο για την επίσκεψη, ενώ μια σειρά
από τοπικά προϊόντα πωλούνται σε
καταστήματα στο νησί.
Ο Φορέας Διαχείρισης έχει καθορίσει τις
επιτρεπόμενες και απαγορευμένες δράσεις
στην περιοχή και έτσι είναι ξεκάθαρο και
σεβαστό από όλους τι επιτρέπεται και τι
απαγορεύεται να γίνεται, τόσο από τους
ντόπιους όσο και από τους επισκέπτες.
Έχουν καθορισθεί ζώνες δραστηριοτήτων
στο θαλάσσιο περιβάλλον, καθώς έχει
επιβληθεί η απαγόρευση αλιείας με
μηχανότρατες και με ψαροντούφεκο.
Επιπλέον, έχουν ορισθεί οι θέσεις για την
πραγματοποίηση καταδύσεων αναψυχής
και έχουν τοποθετηθεί αγκυροβόλια που
δεν δημιουργούν πρόβλημα στα λιβάδια της
ποσειδωνίας. Οι παράκτιοι επαγγελματίες

ψαράδες επιτρέπεται να ψαρεύουν εντός
των ορίων του θαλάσσιου πάρκου, σε
συγκεκριμένες ζώνες και ακολουθώντας
συγκεκριμένους κανόνες που έχει θεσπίσει
ο Φορέας Διαχείρισης. Η ερασιτεχνική
αλιεία, από την αρχή ίδρυσης του Πάρκου
μέχρι σήμερα, έχει περιορισθεί δραστικά
και στόχο έχουν την πλήρη απαγόρευσή
της. Αποτέλεσμα όλων αυτών των δράσεων
είναι η αύξηση των αλιευτικών πόρων
τόσο εντός των ορίων του θαλάσσιου
πάρκου όσο και σε κοντινά νησιά και στην
ηπειρωτική Γαλλία, καθώς και η φήμη που
έχει ως το μοναδικό θαλάσσιο πάρκο για
καταδύσεις αναψυχής στη Μεσόγειο, όπου ο
επισκέπτης μπορεί να δει μοναδικά είδη της
Μεσογειακής θαλάσσιας βιοποικιλότητας.
Το γεγονός αυτό οδήγησε στη δημιουργία
πολλών νέων θέσεων εργασίας, με την
εγκατάσταση καταδυτικών κέντρων που
δραστηριοποιούνται στην ηπειρωτική Γαλλία
και με κατάλληλα σκάφη επισκέπτονται το
Πάρκο και πραγματοποιούν καταδύσεις.
Το μεγάλο ρεύμα τουρισμού στην περιοχή
οδήγησε στο άνοιγμα τουριστικών
καταλυμάτων, καταστημάτων εστίασης και
πώλησης αναμνηστικών ειδών, ενώ στο
νησί του Port Cros παράγονται, σε μικρή
ποσότητα, μέλι και αρωματικά φυτά που
πωλούνται σε ειδική τιμή.
Το Εθνικό Πάρκο Port Cros αποτελεί
ένα παράδειγμα όπου η προστασία του
περιβάλλοντος με την τήρηση κανόνων
και η ορθά οργανωμένη τουριστική
ανάπτυξη μπορούν να διατηρήσουν
και να αποκαταστήσουν τα εύθραυστα
οικοσυστήματα και παράλληλα να
προσφέρουν στην τοπική κοινωνία
σημαντικά οικονομικά οφέλη.
Ζούμε μαζί της, την προστατεύουμε
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Δεξιά: Μια μικρή σαλιάρα έχει
βρει καταφύγιο στο σπειρωτό
εγκατελειμένο σπίτι ενός
γαστερόποδου μαλάκιου
Κάτω: Η πέρκα (Serranus
cabrilla) ζει μέσα στα λιβάδια
της ποσειδωνίας
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Πουρσανίδης Δημήτρης: σελ. 4, 8, 9, 10-11, 12, 13, 16-17, 17α, 18,
19α, β, 20, 26α, 26-27, 28, 29α,β, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 40, 42α, β, 44,
45α, β, 48. Εξώφυλλο, Χάρτες 1-5
Τρικάλη Μίνα - ΜΦΙΚ: σελ. 24
Χαρκούτσης Γιάννης - ΜΦΙΚ: σελ. 21
Κοντινό πλάνο από το
μάτι του χταποδιού
(Octopus vulgaris)

Φωτογραφία εξώφυλλου και σελ. 4: Ο σπειρογράφος (Sabella spallanzanii),
ένα από τα εντυπωσιακότερα εδραία ζώα της Μεσογείου

Ο μωβ αχινός
Sphaerechinus granularis

Ζούμε μαζί της, την προστατεύουμε
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Ανάδειξη των θαλάσσιων περιοχών του Δικτύου
NATURA 2000 στην Κρήτη

Πίνακας 2. Κατάλογος των περιοχών NATURA 2000 στην Κρήτη. ΜΦΙΚ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓ.
1 GR4310002 ΕΖΔ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Γιούχτας - Φαράγγι Αγίας Ειρήνης

2

GR4310003 ΕΖΔ-ΖΕΠ

Νήσος Δία

3

GR4310004 ΕΖΔ

Δυτικά Αστερούσια (από Αγιοφάραγγο έως Κόκκινο Πύργο)

4

GR4310005 ΕΖΔ

Αστερούσια (Κόφινας)

5

GR4310006 ΕΖΔ

6

GR4310009 ΖΕΠ

7
8

ΕΚΤΑΡΙΑ
716

ΟΙΚ. ΠΡΟΤΕΡ.*

1.188
2.651

9370

16.174

1120, 9370

Δίκτη: Ομαλός Βιάννου (Σύμη - Ομαλός)

3.940

3170

Κρουσώνας - Βρωμονερό Ίδης

7.877

GR4310010 ΖΕΠ

Όρος Γιούχτας

4.119

GR4310011 ΖΕΠ

Κορυφή Κούπα (Δυτική Κρήτη)

1.993

9

GR4310012 ΖΕΠ

Εκβολή Γεροπόταμου Μεσαράς

10

GR4310013 ΖΕΠ

Αστερούσια Όρη (Κόφινας)

685
2.864

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
A/A ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΚΤΑΡΙΑ

ΚΑΤΗΓ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

11
12

GR4320002 ΕΖΔ
GR4320003 ΕΖΔ

Δίκτη: Οροπέδιο Λασιθίου, Καθαρό, Σελένα, Κράσι, Σελάκανο, Χαλασμένη Κορυφή
Νήσος Χρυσή

34.007
546

13

GR4320004 ΕΖΔ

Μονή Καψά (Φαράγγι Καψά και γύρω περιοχή)

14

GR4320005 ΕΖΔ

Όρος Θρυπτής και γύρω περιοχή

15

GR4320006 ΕΖΔ

Βορειοανατολικό Άκρο Κρήτης: Διονυσάδες, Ελάσα και Χερσόνησος Σίδερο (Άκρα
Μαύρο Μουρί - Βάι - Άκρα Πλάκα) και θαλάσσια ζώνη

16

GR4320008 ΕΖΔ

Νήσος Κουφονήσι και παράκτια θαλάσσια ζώνη

17

GR4320009 ΖΕΠ

Βορειοανατολικό Άκρο Κρήτης

18

GR4320010 ΖΕΠ

Λάζαρος Κορυφή - Μαδάρα Δίκτης

19

GR4320011 ΖΕΠ

Διονυσάδες Νήσοι

20

GR4320013 ΖΕΠ

Φαράγγι Σεληνάρι - Βραχάσι

2.313

21

GR4320014 ΖΕΠ

Νοτιοδυτική Θρυπτή (Κουφωτό)

1.617

22

GR4320016 ΖΕΠ

Όρη Ζάκρου

3.914

23

GR4320017 ΖΕΠ

Νήσος Κουφονήσι, γύρω νησίδες, νησίδες Καβάλλοι

ΟΙΚ. ΠΡΟΤΕΡ.*
2250, 6220

974
8.529
13.073

1120, 1150, 6220, 9370

805

1120, 6220

3.760
13.158
532

480

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΕΚΤΑΡΙΑ

ΟΙΚ. ΠΡΟΤΕΡ.*

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ

ΚΑΤΗΓ.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

24

GR4330002

ΕΖΔ

Όρος Κέδρος

25

GR4330003

ΕΖΔ

Κουρταλιώτικο Φαράγγι - Μονή Πρέβελη - Ευρύτερη περιοχή

3.643

1120, 9370

26

GR4330004

ΕΖΔ

Πρασσανό φαράγγι - Πατσός - Ρέμα Σφακόρυακο - Παραλία Ρεθύμνου και Εκβολή
Γεροπόταμου, Ακρωτήριο Λιανός Κάβος - Περιβόλια

13.121

1120, 6220

27

GR4330005

ΕΖΔ

Όρος Ίδη (Βορίζια, Γερανοί, Καλή Μαδάρα)

39.913

28

GR4330006

ΖΕΠ

Σωρός - Αγκάθι - Κέδρος

8.129

29

GR4330007

ΖΕΠ

Κουρταλιώτικο Φαράγγι, Φαράγγι Πρέβελη

7.595

30

GR4330008

ΖΕΠ

Πρασσανό Φαράγγι

31

GR4330009

ΖΕΠ

Όρος Ψηλορείτης (Νοτιοδυτικό Τμήμα)

46

4.700

1.122
10.632

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ
A/A ΚΩΔΙΚΟΣ

ΚΑΤΗΓ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΕΚΤΑΡΙΑ

32

GR4340001 ΕΖΔ

Ήμερη και Άγρια Γραμβούσα - Τηγάνι και Φαλάσσαρνα - Ποντικονήσι, Όρμος Λιβάδι - Βιγλιά

33

GR4340002 ΕΖΔ

Νήσος Ελαφόνησος και παράκτια θαλάσσια ζώνη

34

GR4340003 ΕΖΔ

35

ΟΙΚ. ΠΡΟΤΕΡ.*

5.781

1120, 2250, 3170

272

3170

Χερσόνησος Ροδωπού - Παραλία Μάλεμε

8.797

1120

GR4340004 ΕΖΔ

Έλος - Τοπόλια - Σάσσαλος - Άγιος Δίκαιος

7.352

6220

36

GR4340005 ΕΖΔ

Όρμος Σούγιας - Βάρδια - Φαράγγι Λισσού μέχρι Ανύδρους και Παράκτια Ζώνη

3.040

1120

37

GR4340006 ΕΖΔ

Λίμνη Αγυάς - Πλατανιάς - Ρέμα και Εκβολή Κερίτη - Κοιλάδα Φασά

1.212

38

GR4340007 ΕΖΔ

Φαράγγι Θερίσσου

39

GR4340008 ΕΖΔ

Λευκά Όρη και Παράκτια Ζώνη

40

GR4340010 ΕΖΔ

41

4.978
53.364

1120, 3170

Δράπανο (Βορειοανατολικές ακτές) - Παραλία Γεωργιούπολης - Λίμνη Κουρνά

4.511

3170, 9370

GR4340011 ΕΖΔ

Φρε - Τζιτζιφέ - Νίπος

1.218

5230

42

GR4340012 ΕΖΔ

Ασφένδου - Καλλικράτης και Παράκτια Ζώνη

14.023

1120, 9370

43

GR4340013 ΕΖΔ

Νήσοι Γαύδος και Γαυδοπούλα

6.291

1120, 2250, 3170, 6220

44

GR4340014 ΖΕΠ

Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς - Φαράγγι Τρυπητής - Ψηλάφι - Κουστογέρακο

45

GR4340015 ΕΖΔ

Παραλία από Χρυσοσκαλίτισσα μέχρι Ακρωτήριο Κριός

2.203

46

GR4340016 ΖΕΠ

Μετερίζια, Άγ. Δίκαιος - Τσουνάρα - Βιτσιλιά Λευκών Ορέων

6.875

47

GR4340017 ΖΕΠ

Χερσόνησος Γραμβούσας και νησίδες Ήμερη και Άγρια Γραμβούσα, Ποντικονήσι

2.840

48

GR4340018 ΖΕΠ

Νησίδα Άγιοι Θεόδωροι

49

GR4340019 ΖΕΠ

Φαράγγια Καλλικράτης και Αργουλιανό, Οροπέδιο Μανικά

50

GR4340020 ΖΕΠ

Λίμνη Αγυάς (Χανιά)

51

GR4340021 ΖΕΠ

Χερσόνησος Ροδωπού

52

GR4340022 ΖΕΠ

Λίμνη Κουρνά και Εκβολή Αλμυρού

200

53

GR4340023 ΖΕΠ

Νοτιοδυτική Γαύδος και Γαυδοπούλα

1.564

13.980

82
4.233
67
2.920

Οικότοποι προτεραιότητας (*):
1120: Λιβάδια ποσειδωνίας, 1150: Παράκτιες λιμνοθάλασσες, 2250: Θίνες των παραλιών με Juniperus spp.,
3170: Μεσογειακά εποχιακά τέλματα, 5230: Δενδρώδη matorrals με Laurus nobilis, 6220: Ψευδοστέπα με αγρωστώδη
και μονοετή με Thero-brachypodietea, 9370: Φοινικοδάση των ειδών Phoenix.

Δίκτυο NATURA 2000 στην Κρήτη

ΕΖΔ
ΖΕΠ
ΕΖΔ - ΖΕΠ
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