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Κατά την περίοδο 2010 - 2013 υλοποιήθηκαν οι δραστηριότητες που 
φαίνονται κατηγοριοποιημένες παρακάτω από το Τμήμα Διαχείρισης 
Περιβάλλοντος του Φορέα Διαχείρισης, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα 
Τμήματα της υπηρεσίας και την Επιστημονική Επιτροπή.
Πέραν αυτών, καθημερινώς ελάμβανε χώρα η επαφή (είτε μέσω τηλεφώνου 
και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε δια ζώσης) με υπαλλήλους υπηρεσιών 
και πολίτες με σκοπό τη διεκπεραίωση υποθέσεων ή την εξυπηρέτηση 
διαφόρων αιτημάτων ήσσονος σημασίας.
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Κατά την περίοδο 2010 - 2013 υλοποιήθηκαν οι δραστηριότητες που 
φαίνονται κατηγοριοποιημένες παρακάτω από το Τμήμα Διαχείρισης 
Περιβάλλοντος του Φορέα Διαχείρισης, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα 
Τμήματα της υπηρεσίας και την Επιστημονική Επιτροπή.

Πέραν αυτών, καθημερινώς ελάμβανε χώρα η επαφή (είτε μέσω 
τηλεφώνου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε δια ζώσης) με 
υπαλλήλους υπηρεσιών και πολίτες με σκοπό τη διεκπεραίωση 
υποθέσεων ή την εξυπηρέτηση διαφόρων αιτημάτων ήσσονος 
σημασίας.

Έκθεση αναφοράς 
διαχειριστικών δραστηριοτήτων 

για το διάστημα  2010-2013

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ – ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
editorial
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2010-2013

Στο πλαίσιο της παρουσίασης του έργου του Φορέα 
Διαχείρισης Στενών και Εκβολών ποταμών Αχέροντα 

και Καλαμά τα τέσσερα τελευταία χρόνια, στο 
δεύτερο τεύχος της ‘’Platalea’’ θα παρουσιαστούν 

περιληπτικά τα πεπραγμένα του επιστημονικού 
τμήματος και του τμήματος φύλαξης

Στο πλαίσιο της γενικότερης ενημέρωσης του 
κόσμου σχετικά με τον Φορέα Διαχείρισης και το 
φυσικό περιβάλλον της Θεσπρωτίας, η ιστοσελίδα 
του φορέα στο Internet, βρίσκεται σε διαδικασία 

ανανέωσης και επικαιροποίησης. Επίσης, μέσω 
του Internet, ο φορέας έρχεται σε άμεση 

επικοινωνία με τον κόσμο μέσα από το προφίλ στο 
‘’Facebook’’ και το ‘’blog’’ που διαθέτει. Και 
τέλος, στο άμεσο μέλλον έχει προγραμματιστεί 
να κυκλοφορήσει και μια μηνιαία πληροφοριακή 

έκδοση σε μορφή ‘’e-news’’, η οποία θα 
ενημερώνει τον κόσμο για τα άμεσα νέα του φορέα 

και θα στέλνεται σε δημόσιους (σχολεία και 
δημόσιες υπηρεσίες) και ιδιωτικούς φορείς της 

Θεσπρωτίας και γενικότερα της Ηπείρου καθώς και 
σε περιβαλλοντικές ΜΚΟ σε όλη την Ελλάδα.

Ο φορέας, μέσα από όλες αυτές τις μορφές 
επικοινωνίας, έχει ως στόχο να κοινοποιήσει 

και να γνωστοποιήσει το έργο του, να 
ευαισθητοποιήσει τον κόσμο σε θέματα 

περιβάλλοντος καθώς και να κάνει γνωστό το 
πανέμορφο, αλλά άγνωστο για τον πολύ κόσμο, 

φυσικό περιβάλλον της Θεσπρωτίας, πέρα από τα 
όρια της Ηπείρου αλλά και της Ελλάδας.

Απρίλιος
22  Ημέρα της ΓΗΣ

24 Παγκόσμια Ημέρα Κατάργησης των 
Πειραμάτων σε Ζώα

Νοέμβριος
6  Παγκόσμια Ημέρα για την Παρεμπόδιση της 

Εκμετάλλευσης του Περιβάλλοντος στον 
Πόλεμο και τις Ένοπλες Συγκρούσεις

14  Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης

Μάϊος
22 Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας

23 Παγκόσμια Ημέρα Χελώνας

24 Ευρωπαϊκή Ημέρα Πάρκων

Ιούνιος
  5  Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

  8 Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών

15 Παγκόσμια Ημέρα Ανέμου

17 Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ερημοποίησης 
και της Ξηρασίας

Σεπτέμβριος
16  Διεθνής Ημέρα για τη Διατήρηση της 

Στοιβάδας του Όζοντος

18  Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντικού Καθαρισμού 
των Ακτών

22  Παγκόσμια Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο

Οκτώβριος
  2  Παγκόσμια Γιορτή των Πουλιών

  4  Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων

13 Διεθνής Ημέρα Μείωσης των Φυσικών 
Καταστροφών

24  Παγκόσμια Ημέρα Ακτών

Μάρτιος
14  Παγκόσμια Ημέρα Δράσης για τα ποτάμια

20 Διεθνής Ημέρα της Γης

21 Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας

22 Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό

23 Παγκόσμια Ημέρα Μετεωρολογίας

Φεβρουάριος
2 Παγκόσμια Ημέρα Υγροβιοτόπων

Δεκέμβριος
11  Παγκόσμια Ημέρα του Βουνού

Παγκόσμιες Ημέρες
για το Περιβάλλον
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ΔΡΑΣΕΙΣ

Διεκπεραίωση αλληλογραφίας με πολίτες, εταιρείες και συναρμόδιες 
υπηρεσίες για συνολικά 89 υποθέσεις που περιελάμβαναν:

 Ο φορέας Διαχείρισης  προχωρώντας στην αξιοποίηση της περιβαλλοντικής 
πληροφορίας που έχει συλλεχθεί (και θα συλλεχθεί μέσω των απαιτούμενων 
παρακολουθήσεων και αυτοψιών) κατά τη λειτουργία του έχει προβεί στις 
παρακάτω δράσεις  με σκοπό τη θεσμική ολοκλήρωση της προστασίας των 
περιοχών ευθύνης του:

1. Σύνταξη Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για τις περιοχές ευθύνης του 
Φορέα  με προτεινόμενες αλλαγές στα υφιστάμενα όρια και τα όρια των 
ζωνών  καθώς  σε πολλές περιπτώσεις δεν εξυπηρετούν τους σκοπούς 
προστασίας και διατήρησης της βιοποικιλότητας.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ένα από τα στοιχεία που λάβαμε υπόψη για την 
ζωνοποίηση ήταν η πίεση που ασκείται από την κτηνοτροφική 
δραστηριότητα στην περιοχή του Δέλτα Καλαμά, η οποία αποτυπώνεται 
στους χάρτες που ακολουθούν και προέκυψαν από την καταγραφή των 
σταβλικών εγκαταστάσεων στην περιοχή.

Επιπλέον στην κατεύθυνση αυτή μέχρι τώρα έγινε:

•	 επεξεργασία	του	κειμένου	του	Σχεδίου	Προεδρικού	Διατάγματος

•		 δημιουργία	γεωγραφικού	υποβάθρου	για	τις	περιοχές	ευθύνης	του	Φορέα

•		 ψηφιοποίηση	με	χρήση	Γεωγραφικών	Συστημάτων	Πληροφοριών	(GIS)	των	
εξωτερικών ορίων, των επιμέρους ζωνών προστασίας κάθε περιοχής και των 
παρόχθιων ζωνών των ποταμών Αχέροντα και Καλαμά.

2.  Το δέλτα του Καλαμά αποτελεί το τελευταίο μεγάλο εκβολικό σύστημα της 
Ελλάδας, με αναγνωρισμένη αξία για την άγρια ζωή και την τοπική κοινωνία, 
που όμως βρίσκεται εκτός της λίστας Ramsar. Έπειτα από στοιχεία που έχουν 
προκύψει από την παρακολούθηση τα τελευταία χρόνια, ο Φορέας έχει 
προχωρήσει σε αίτηση για την ένταξη του Δέλτα Καλαμά στο καθεστώς της 
Σύμβασης Ramsar με σκοπό την ισχυροποίηση του καθεστώτος προστασίας 
του.

 Προβήκαμε έτσι σε 
διερεύνηση των 
προϋποθέσεων,   
συγκέντρωση στοιχείων 
(τόσο βιβλιογραφικών 
όσο και από εργασίες 
πεδίου) και σύνταξη 
– συμπλήρωση 
σχετικών εγγράφων, 
αιτήσεων και χαρτών για 
την υπαγωγή του 
υγροτόπου του Δέλτα 
Καλαμά στο καθεστώς 
της Σύμβασης Ramsar.

 Ενδεικτικά ακολουθεί 
ένας χάρτης της 
περιοχής Δέλτα Καλαμά 
όπου φαίνεται η ποικιλία διαφορετικών τύπων υγροτόπων, όπως αυτοί 
αναφέρονται στο εγχειρίδιο: «Strategic Framework and guidelines for the 
future development of the List of Wetlands of International Importance of 
the Convention on Wetlands (Ramsar, Iran, 1971)», Third edition, as adopted 
by Resolution VII.11 (CO      P7, 1999) and amended by Resolutions VII.13 
(1999), VIII.11 and VIII.33 (COP8, 2002), IX.1 Annexes A and B (COP9, 2005), 
and X.20 (COP10, 2008)		και	καταγράφηκαν	στο:	Information	Sheet	on	
Ramsar	Wetlands	(RIS)	–	2009-2012	version	όπως	συμπληρώθηκε	από	το	
Φορέα Διαχείρισης.

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

AΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – 
ΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

	 Για	 την	 αποτελεσματικότερη	 παρακολούθηση,	 προστασία	 και	 διαχείριση	
των περιοχών αρμοδιότητας του Φορέα έγινε:

1. Προσδιορισμός – μελέτη της κτηνοτροφικής δραστηριότητας στο Δέλτα 
του Καλαμά με συγκέντρωση πληροφοριών για τις υπάρχουσες σταβλικές 
εγκαταστάσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και συλλογή στοιχείων πεδίου. 
Επεξεργασία των δεδομένων και ψηφιοποίησή τους με την κατασκευή 
σχετικών χαρτών.

2. Σύνταξη πλήρους Σχεδίου Φύλαξης των προστατευόμενων περιοχών υπό 
την ευθύνη του Φορέα Διαχείρισης.

3.	 Ψηφιοποίηση	 (με	 χρήση	 των	 εφαρμογών	 GIS	 και	 GoogleEarth)	 των	
προτεινόμενων για εγκατάσταση έργων και δραστηριοτήτων καθώς και 
των καταγεγραμμένων παρεμβάσεων.

4. Σχεδιασμός και συντονισμός υλοποίησης προγράμματος για την 
Καταγραφή των Απορριμμάτων σε ακτές των περιοχών ευθύνης του με 
επιστημονικές μεθόδους, για τη μελέτη των πηγών ρύπανσης των ακτών 
σε συνεργασία με καθηγήτρια Χημείας του Τμήματος Ιχθυοκομίας του ΤΕΙ 
Ηπείρου (παράρτημα Ηγουμενίτσας).

5. Προκαταρκτικός σχεδιασμός Προγράμματος Παρακολούθησης για την 
ορνιθοπανίδα (επιλεγμένα είδη, μέθοδοι, χρονοδιάγραμμα κ.α.) με 
διερεύνηση της σχετικής βιβλιογραφίας και καθορισμό των ειδών που 
δύναται να παρακολουθηθούν με αυτεπιστασία.

6. Καταγραφή των δασικών εκτάσεων που καταστράφηκαν από πυρκαγιά, 
εκχέρσωση ή αποψίλωση και των αναδασωτέων εκτάσεων , που βρίσκονται 
εντός των περιοχών ευθύνης του Φ. Διαχείρισης και όσων είναι  εκτός των 
περιοχών ευθύνης του Φορέα αλλά είναι στο Δίκτυο Natura 2000, από το 
σχετικό αρχείο που διατηρούν η Δ/νση Δασών Θεσπρωτίας και η Δ/νση 
Δασών Πρέβεζας. Ψηφιοποίηση συλλεγμένων δεδομένων και επεξεργασία 
τους για την κατασκευή 4 σχετικών χαρτών.

7. Καταμέτρηση – καταγραφή ορνιθοπανίδας στα Δέλτα και Στενά Αχέροντα 
και Καλαμά, στα Έλη Αμμουδιάς, Καλοδικίου και Κερέντζας και στις θέσεις 
Λίμνη	Λιμνοπούλα	και	Λίμνη	Προντάνη	και	ενημέρωση	πινάκων	Excel	με	τα	
δεδομένα των μηνιαίων καταγραφών ατόμων ορνιθοπανίδας για τα έτη 
2010-2013.

8. Συνεργασία με την ομάδα παρακολούθησης του τσακαλιού (μέσω σχετικού 
προγράμματος που ανατέθηκε από το Φορέα σε αυτή) για τη δημιουργία 
χαρτογραφικών υποβάθρων που θα εξυπηρετήσουν το σχεδιασμό της 
παρακολούθησης καθώς και την αποτελεσματικότερη επεξεργασία των 
δεδομένων

9. Μαζική παγίδευση εντόμων (κοκκοειδών, Μύγας της Μεσογείου) σε 
εσπεριδοειδή στο Δέλτα Καλαμά σε συνεργασία με το Περιφερειακό 
Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ελέγχου Τροφίμων Ιωαννίνων και έγινε 
σύνταξη σχετικής έκθεσης.

10. Σύνταξη καταλόγου επιτρεπόμενων προς συλλογή βοτάνων σε συνεργασία 
με τη Διεύθυνση Δασών Θεσπρωτίας.

11. Καταγραφή, αναφορά και έλεγχος παράνομων δραστηριοτήτων 
(δημιουργία γέφυρας, προβλήτας, εξέδρας, εγκατάσταση καντίνας, 
αποψιλώσεις, περιφράξεις, καταπάτηση παραποτάμιων εκτάσεων) στην 
περιοχή του Δέλτα Καλαμά, και στην περιοχή των 
Στενών	 Αχέροντα	 (Γλυκή)	 με	 παρουσία	
συναρμόδιων Υπηρεσιών.

12. Καταγραφή όλων των καλλιεργειών στις περιοχές 
των Δέλτα των ποταμών Αχέροντα και Καλαμά με 
συλλογή δεδομένων πεδίου την επεξεργασία τους 
και εξαγωγή συμπερασμάτων καθώς και την 
κατασκευή σχετικών χαρτών (ακολουθούν 
ενδεικτικά οι παρακάτω).

ΣΥΛΛΟΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
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ΔΡΑΣΕΙΣ

AΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – 
ΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του Φορέα Διαχείρισης σχετικά με 

τον έλεγχο εφαρμογής των περιορισμών που από το Νόμο καθορίζονται για 
τις Προστατευόμενες Περιοχές, διενεργούνται αυτοψίες προκειμένου στη 
συνέχεια να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες για την αντιμετώπιση ή 
αποκατάσταση των όποιων συνεπειών.

1. Έλεγχος αντλιοστασίου που λειτουργεί πλησίον του έλους Κερέντζας, στο 
Δέλτα Αχέροντα.

2.	 Επισκέψεις	–	εποπτεύσεις	συνοδεία	των	Φυλάκων	στην	περιοχή	της	Γλυκής,	
Αμμουδιάς και Δέλτα Καλαμά για παράνομες κατασκηνώσεις, καταπατήσεις, 
ανεξέλεγκτη απόρριψη λυμάτων και άλλες παραβάσεις.

3. Έλεγχος περιοχών αμμοληψίας στο Δέλτα Καλαμά σε κοινή αυτοψία με τον 
Πρόεδρο του ΤΟΕΒ Ραγίου – Κεστρίνης και Επιθεωρητές Περιβάλλοντος.

4. Αυτοψία για την πορεία εξέλιξης των εργασιών στην παραλιακή οδό 
Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας και συγκεκριμένα του τμήματος από Καρτέρι έως 
τον Κόμβο Πάργας.

5. Έλεγχος πλατάνων προς υλοτόμηση  στην Κοίτη Αχέροντα, στο ύψος του 
Καστριού.

6. Σε λατομείο της περιοχής του Δέλτα Καλαμά (θέση «Χούντα Λιουμπέτσι») με 
τον Πρόεδρο του ΤΟΕΒ Ραγίου – Κεστρίνης.

7. Αυτοψία στα όρη Σουλίου για τον εντοπισμό – καθορισμό (με λήψη 
στίγματος και φωτογραφιών) θέσης όπου δύναται να εγκατασταθεί ταΐστρα 
και παρατηρητήριο αρπακτικών πουλιών για την περιοχή των Στενών 
Αχέροντα.

8. Καταγραφή των περιπτώσεων καταπάτησης εκτάσεων κατά μήκος της 
παλαιάς και νέας κοίτης του Καλαμά στην περιοχή του Δέλτα όπου 

κατεγράφησαν	έντεκα	περιπτώσεις	με	χρήση	GPS.
9. Τακτική παρατήρηση και καταγραφή των πλατάνων κατά μήκος της κοίτης 

τόσο του Αχέροντα όσο και του Καλαμά, προκειμένου να εκπονηθεί μελέτη 
για	 την	 αντιμετώπιση	 του	 μύκητα	 Ceratocystis	 platani,	 με	 λήψη	
προληπτικών μέτρων, καθώς και να εντοπιστεί εγκαίρως τυχόν περαιτέρω 
εξάπλωση του.

10. Διερεύνηση παραβάσεων, όπως εκχερσώσεις παρόχθιας ή δασικής 
βλάστησης, καταπάτηση εκτάσεων, ρήψη μπαζών κ.τ.λ. στους ποταμούς 
Αχέροντα και Καλαμά (Στενά, Εκβολές και τμήματα της κοίτης τους) καθώς 
και στο Έλος Καλοδικίου.

ΑΥΤΟΨΙΕΣ

 Στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων του Φορέα, μέσα από την 
προβλεπόμενη συνεργασία με τις εκάστοτε συναρμόδιες υπηρεσίες και 
ενδιαφερόμενους πολίτες, υλοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις:

1. Συνεργασία με το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για τη διεξαγωγή δειγματοληψιών και την 
ανάλυση των σχετικών δειγμάτων με σκοπό την εκτίμηση του ρυπαντικού 
φορτίου στους κόλπους της Ηγουμενίτσας και της Σαγιάδας.

2. Συνεργασία με καθηγητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας και του 
Wageningen	 της	 Ολλανδίας	 για	 την	 καταγραφή	 και	 χαρτογράφηση	
βιομορφών (στοιχείων χλωρίδας που παρουσιάζουν χαρακτηριστικές 
ομοιότητες στα κράτη της Ευρώπης σε ανώτερο ταξινομικό επίπεδο) στο 
Δέλτα Καλαμά.

3. Διερεύνηση δυνατότητας συμμετοχής του Φορέα στο πρόγραμμα 
«Νέα Γνώση»,	 σε	 συνεργασία	 με	 το	 Τμήμα	 Χημείας	 του	 Πανεπιστημίου	

Ιωαννίνων.
4. Συνεργασία με καθηγητές του Τμήματος Ιχθυοκομίας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου 

(παράρτημα Ηγουμενίτσας) και εξέταση πρότασής τους για ένταξη της 
«Μελέτης για τις λίμνες ‘ακορντεόν’ του νομού Θεσπρωτίας» σε πρόγραμμα 
μέσω του Φορέα.

5. Συνεργασία με Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια του Τμήματος Διαχείρισης 
Περιβάλλοντος	 και	 Φυσικών	 Πόρων	 για	 τη	 λήψη	 στιγμάτων	 GPS	 και	 την	
χαρτογράφηση – καταγραφή καλαμιώνων στο Δέλτα Καλαμά με τη χρήση 
GIS.

6. Συνεργασία με τους τοπικούς φορείς  και τις εκάστοτε συναρμόδιες 
υπηρεσίες, τόσο σε τοπικό όσο και σε κεντρικό επίπεδο προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν προβλήματα που ανακύπτουν κατά την διαχείριση των 
προστατευόμενων περιοχών και τον έλεγχο της νομιμότητας έργων και 
δραστηριότήτων που αναπτύσσονται ή πρόκειται να αναπτυχθούν στην 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

1. Διενέργεια, σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης, διαγωνισμών σχετικά 
με προμήθειες  ή ανάθεση έργων.

2. Διερεύνηση για την αγορά αναλωσίμων και περιφερειακών συσκευών για 
το μηχανογραφικό εξοπλισμό.

3. Έρευνα αγοράς για την καταγραφή των δαπανών και τη σύνταξη του 

σχετικού τμήματος του Τεχνικού Δελτίου που αφορά την προμήθεια νέου 
μηχανογραφικού εξοπλισμού.

4. Εργασίες συντήρησης του μηχανογραφικού εξοπλισμού (εγκαταστάσεις – 
αναβαθμίσεις λογισμικού, εγκαταστάσεις – ρυθμίσεις υλισμικού, δικτύων 
κ.α.).

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ



98 PlataleaPlatalea

1. Πρσφυγή με ασφαλιστικά μέτρα για άσκηση παράνομων οικοτουριστικών 
δραστηριοτήτων και παρουσία του Φορέα ως μάρτυρα στην υπόθεση.

2. Κατάθεση στο Α.Τ. Ηγουμενίτσας για το καθεστώς  της περιοχής του 

Δρεπάνου, καθώς και τις πιθανές επιπτώσεις των μόνιμων εγκαταστάσεων 
στο περιβάλλον της περιοχής (π.χ. λύματα και ηχορρύπανση από τα κέντρα 

διασκέδασης κ.α.).

 Η εργασία των φυλάκων του ΦΔ καλύπτει μεγάλο εύρος 
δραστηριοτήτων και ο ρόλος τους είναι πολυδιάστατος. Στο 
πλαίσιο εφαρμογής του σχεδίου επόπτευσης – φύλαξης 
περιλαμβάνονται δραστηριότητες όπως:

•	 η	καθ’	αυτού	επόπτευση	–	φύλαξη
•	 η	 συλλογή	 απαραίτητων	 στοιχείων	 και	 η	 συμμετοχή	 στην	

υλοποίηση	 των	 δράσεων	 περιβαλλοντικής	 παρακολούθησης	
του Φορέα Διαχείρισης

•	 η	μεταφορά	προσωπικού	για	τη	διεξαγωγή	εργασιών	πεδίου
•	 η	ενημέρωση	–	πληροφόρηση	επισκεπτών	της	

Προστατευόμενης Περιοχής (ΠΠ)
•	 η	συμμετοχή	στις	δράσεις	ευαισθητοποίησης	που	υλοποιεί	ο	

ΦΔ
•	 η	διακίνηση,	μεταφορά	και	διευθέτηση	υλικού	και	η	μεταφορά	

επισκεπτών	με	τα	οχήματα	του	ΦΔ
•	 η	συνεργασία	με	τα	υπόλοιπα	μέλη	του	ΦΔ	

για τη διεκπεραίωση των 
προαναφερόμενων δραστηριοτήτων

Συνοπτικά, οι επί μέρους  
δράσεις των φυλάκων:

Παρακολούθηση	της	βιοποικιλότητας	
της ΠΠ

•	 Κατά	τη	διάρκεια	των	τελευταίων	
τεσσάρων	ετών,	
πραγματοποιήθηκαν	τακτικές		
καταγραφές	ορνιθοπανίδας	μια	
ημέρα	ανά	δεκαπενθήμερο	στις	ΠΠ	
που τελούν υπό τη χωρική αρμοδιότητα 
του	ΦΔ	καθώς	και	σε	άλλες	περιοχές	του	
δικτύου NATURA 2000.

•	 Συμμετοχή	 στις	 Μεσοχειμωνιάτικες	 Καταμετρήσεις	
Υδρόβιων	 Πουλιών	 στις	 περιοχές	 του	 ΦΔ	 καθώς	 και	 στις	
περιοχές	του	Αμβρακικού,	 της	Βιστωνίδας	και	 του	Έβρου	σε	
συνεργασία με τους αντίστοιχους Φορείς Διαχείρισης.

•	 Καταμέτρηση	 της	 ορνιθοπανίδας	 στη	 νήσο	
Πρασούδι,	χαρτογράφηση	της	αποικίας	των	

ερωδιόμορφων,	 με	 λήψη	 συντεταγμένων	
(χρήση GPS) και σήμανση των δέντρων 
όπου	 αυτά	 φωλιάζουν	 με	 αριθμημένες	
πινακίδες.
•	 Απογραφή	 πελαργών	 κατά	 τα	 έτη	
2010 – 2013 σε όλο το νομό 
Θεσπρωτίας.
•	Καταγραφή	 και	 παρατήρηση	 της	
αποικίας των ορνέων στα όρη Σουλίου 
και	Ζερβοχωρίου	Παραμυθιάς.
•	Επισκέψεις	 στα	 Στενά	 Καλαμά	 και	
Αχέροντα για τον εντοπισμό ατόμων 
Ασπροπάρη. 

Επόπτευση – Φύλαξη
•	 Καταγραφή,	 αναφορά	 και	 έλεγχος	 παραβάσεων	 στην	

παρόχθια	 ζώνη	 των	 ποταμών	 Αχέροντα	 και	 Καλαμά	 καθώς	
και	στην	 ευρύτερη	περιοχή	ευθύνης	του	ΦΔ.	Οι	παραβάσεις	
αυτές	 περιελάμβαναν	 αποψιλώσεις,	 καταπατήσεις,	
αμμοληψίες,	 αυθαίρετες	 εγκαταστάσεις,	 λαθροθηρία,	
λαθραλιεία,	 λαθροϋλοτομία,	 απορρίψεις	 σκουπιδιών	 –	
μπαζών	κ.λπ.

•	 Εντοπισμός	και	καταγραφή	ξερών	πλατάνων	(από	μύκητα)	με	
συντεταγμένες	 (χρήση	 GPS)	 στα	 παρόχθια	 οικοσυστήματα	
των	ποταμών	Αχέροντα	και	Καλαμά.

•	 Αυστηρή	επόπτευση	των	προστατευόμενων	περιοχών	κατά	τη	
διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου για αποτροπή της 

λαθροθηρίας	με	ταυτόχρονη	ενημέρωση	κυνηγών	
–πολιτών	 και	 διατύπωση	 συστάσεων	 προς	

αυτούς.
•	 Συχνές	περιπολίες	από	θαλάσσης	με	
το	 σκάφος	 του	 ΦΔ,	 στο	 πλαίσιο	 του	
προγράμματος επόπτευσης-φύλαξης.
•	 Καθαρισμός	 μονοπατιών	 στις	
περιοχές	ευθύνης	του	Φ.Δ	(Καλοδίκι).

Ενημέρωση – Περιβαλλοντική 
Ευαισθητοποίηση

•	 Συνεργασία	 με	 το	 επιστημονικό	
προσωπικό του ΦΔ για την καταγραφή 

καλλιεργειών	 και	 σταβλικών	 εγκαταστάσεων	
στις	περιοχές	των	Δέλτα	Καλαμά	και	Αχέροντα.

•	 Συνεργασία	 με	 το	 Περιφερειακό	 Κέντρο	
Προστασίας	φυτών	και	 ελέγχου	Τροφίμων	 Ιωαννίνων	για	τη	
συλλογή στοιχείων στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος 
«Καταμέτρηση	εντόμων	και	τοποθέτηση	φερομονικών	παγίδων	
σε	καλλιέργειες	εσπεριδοειδών	στο	Δέλτα	Καλαμά».

•	 Συμμετοχή	 σε	 εκδηλώσεις	 που	 διοργάνωσε	 ο	 Τομέας	
Ενημέρωσης	και	Ευαισθητοποίησης	του	ΦΔ	όπως:	Παγκόσμια	
Ημέρα	Περιβάλλοντος,	Πανευρωπαϊκή	Ημέρα	Πουλιών	κ.α..

•	 Συμμετοχή	 στις	 δραστηριότητες	 ενημέρωσης	 μαθητών	 και	
φοιτητών	κατά	την	επίσκεψή	αυτών	στα	κέντρα	πληροφόρησης	
και στην ευρύτερη περιοχή (πεδίο).

•	 Συμμετοχή	στην	υλοποίηση	ερευνητικών	προγραμμάτων	των	
Πανεπιστημίων	 Ιωαννίνων	 και	 Πατρών	 με	 μηνιαία	 λήψη	
δειγμάτων	 νερού	 από	 το	 Δέλτα	 Καλαμά	 και	 τον	 Κόλπο	
Ηγουμενίτσας,	με	χρήση	του	σκάφους	του	ΦΔ.

•	 Παρακολούθηση	 συνεδρίων	 και	 ημερίδων	 σχετικά	 με	 τα	
αντικείμενα του ΦΔ

Στην διάρκεια των ετών 2010-2013 ο Φορέας Διαχείρισης συμμετείχε σε 
συνέδρια, ημερίδες και εκδηλώσεις που διοργάνωσε ο ίδιος ή συμμετείχε 
στην οργάνωσή τους   και αφορούσαν τη Διαχείριση Περιβάλλοντος και 
των Προστατευόμενων Περιοχών. Τα πιο σημαντικά ήταν:

1. Συνεπικουρία στη διοργάνωση και πραγματοποίηση της διημερίδας και 
τριήμερη διεθνή συνάντηση εργασίας του Φορέα στην Ηγουμενίτσα, 24 – 
25/06/2011 και συμμετοχή με παρουσίαση εισήγησης σχετικά με τις 
Προστατευόμενες Περιοχές στον Καλαμά.

2. Συμμετοχή, με τη δημιουργία και παρουσίαση εισήγησης στα Αγγλικά, 
στην τριήμερη διεθνή συνάντηση εργασίας που διοργάνωσε ο Φορέας 
σχετικά με την αλληλεπίδραση κτηνοτροφίας και άγριας πανίδας 
(Παραμυθιά και περιοχές ευθύνης του Φορέα, 12 – 14/10/2012).

3. Συμμετοχή σε διημερίδες με τη δημιουργία και παρουσίαση εισήγησης:
	 •	ΚΠΕ	Κέρκυρας,	θέμα:	«Παράκτιοι	Υγροβιότοποι	Κέρκυρας	&	Θεσπρωτίας:	

Μία σχέση Αλληλεξάρτησης», Αλυκές Λευκίμμης, 04 – 05/02/2012.
	 •	ΚΠΕ	Φιλλιατών,	θέμα:	«Επιδράσεις	των	ανθρωπογενών	δραστηριοτήτων	

στην περιοχή Στενών Αχέροντα», 29 – 30/06/2012.
4. Συμμετοχή σε ημερίδες που διοργάνωσαν Περιφέρεια Ηπείρου, ο Σύλλογος 

Γεωπόνων	Θεσπρωτίας,	το	ΓΕΩΤΕΕ,	το	ΥΠΕΚΑ,	Περιβαλλοντικές	Οργανώσεις	
(ΜΟΜ και WWF) σε θέματα σχετικά με την Διαχείσηση Περιβάλλοντος και 
Προστατευόμενων περιοχών.

5. Συμμετοχή υπαλλήλων σε σεμινάρια που διοργανώθηκαν απο το Ινστιτούτο 
Επιμόρφωσης (ΕΚΔΔ), σε περιβαλλοντικά θέματα.

6. Σύνταξη Άρθρων, Δελτίων Τύπου  και παροχή συνεντευξεων προς 
εφημερίδες και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης για θέματα ή προβλήματα 
που ανακύπτουν από την άσκηση δραστηριοτήτων στις περιοχές ευθύνης 
του φορέα ή για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις περιοχές ευθύνης 
του Φορέα.

7. Συμμετοχή στις ετήσιες εκδηλώσεις που πραγματοποίησε ο Φορέας για την 
Πανευρωπαϊκή Ημέρα των Πουλιών και την Παγκόσμια Ημέρα 
Περιβάλλοντος με την συμμετοχή σχολείων του Ν. Θεσπρωτίας.

8. Παρακολούθηση διημερίδας – συνάντησης εργασίας (9 – 10/12/2011) 
σχετικά με τη λειτουργία και το μέλλον των Φορέων Διαχείρισης και των 
Προστατευόμενων Περιοχών που διοργανώθηκε από το Δίκτυο των 
Προέδρων των Φορέων στο συνεδριακό κέντρο «Κάρολος Παπούλιας» του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

 Ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας των περιοχών 
ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Στενών και Εκβολών ποταμών Αχέροντα και Καλαμά (ΦΔ) 

είναι η εποπτεία και η φύλαξη. 

ΤΟΜΕΑΣ 

ΕΠΟΠΤΕΥΣΗΣ- ΦΥΛΑΞΗΣ
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οι ορχιδέες 
της περιοχής μας

Οι Ορχιδέες είναι μονοκοτυλήδονα φυτά τα οποία 
συνθέτουν την οικογένεια των Ορχεοειδών. Η οικογένεια 
των Ορχεοειδών (Orchidaceae) κατατάσσεται από την 
επιστημονική κοινότητα στις πλουσιότερες σε είδη 
οικογένειες του Φυτικού Βασιλείου και η εξέλιξη της 
υποστηρίζεται ότι ξεκίνησε πριν από 110 εκατομμύρια 
χρόνια. Αν και τα είδη της εξαπλώνονται σε όλες τις 
ηπείρους εκτός από την Ανταρκτική, ο μεγαλύτερος 
αριθμός αυτών απαντάται στις υγρές τροπικές και 
υποτροπικές περιοχές του πλανήτη.

Η εξάπλωση των ορχεοειδών καθορίζεται από ποικίλους 
παράγοντες, οι σπουδαιότεροι από τους οποίους είναι 
οι εδαφικές συνθήκες, το ενδιαίτημα, οι κλιματικές 
συνθήκες και ανθρώπινες δραστηριότητες.

Τα ορχεοειδή χαρακτηρίζονται από την πολύπλοκη 
βιολογία τους, εφόσον τα σπέρματα για να βλαστήσουν 
θα πρέπει να προσβληθούν από τον κατάλληλο μύκητα 
προκειμένου να σχηματιστεί η μυκόρριζα, ενώ στη 
συνέχεια θα πρέπει να παρέλθει ένα χρονικό διάστημα 
(1-3 χρόνια) μέχρι την έκπτυξη των πρώτων φύλλων. Σε 
αντίθεση με τις άλλες οικογένειες φυτών, τα σπέρματα 
των ορχεοειδών είναι πολύ μικρά σε μέγεθος και για 
το λόγο αυτό, ικανά να διασπείρονται σε μεγάλες 
αποστάσεις. Το μικρό μέγεθος των σπερμάτων όχι μόνο 

τους επιτρέπει να ταξιδεύουν μακριά αλλά καθώς ο 
αριθμός τους είναι πολύ μεγάλος, μπορούν τοπικά να 
πετύχουν καλύτερη κάλυψη του χώρου γύρω από το 
μητρικό φυτό, καθιστώντας κατ’ αυτό τον τρόπο πιο 
πιθανή την εύρεση κατάλληλων μικροθέσεων. Λόγω 
της μυκοτροφίας, τα ορχεοειδή μπορούν να επιζήσουν 
σε μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων, ακόμη και σε ακραίες 
συνθήκες, όπως σε μέρη με ελάχιστο έδαφος ή φως, 
στα οποία εμποδίζεται η ανάπτυξη των περισσοτέρων 
φυτών. Επίσης, λόγω της ίδιας ιδιότητας (μυκοτροφίας), 
όταν οι συνθήκες είναι ακατάλληλες, τα υπόγεια 
όργανα των ορχεοειδών μπορούν να διατηρηθούν για 
αρκετά χρόνια χωρίς να αναπτυχθούν και σε περίπτωση 
που βρεθούν οι κατάλληλες συνθήκες, μπορεί 
να προκληθεί η ανάπτυξή τους. Μέχρι την πρώτη 
ανθοφορία των ορχεοειδών θα πρέπει να παρέλθει 
ένα μεγάλο, σχετικά, χρονικό διάστημα που μπορεί να 

διαρκέσει μέχρι 15 χρόνια, ενώ η επικονίαση επιτελείται 
κύρια από συγκεκριμένο ή συγκεκριμένα είδη εντόμων 
με σκοπό τη γονιμοποίηση και έπειτα την παραγωγή και 
διασπορά των σπερμάτων από τον άνεμο.

Στην Ελλάδα, η Οικογένεια των Ορχεοειδών 
περιλαμβάνει περίπου 200 είδη και υποείδη (από τα 
25.000 παγκοσμίως γνωστά) τα οποία ανήκουν σε 18 
γένη (από τα 800 παγκοσμίως). 

Τα γένη αυτά είναι: Ophrys (με περίπου 100 taxa), 
Epipactis (18 taxa), Orchis, Anacamptis, Dactylorhiza, 
Serapias, Cephalanthera, Himantoglossum, Neotinea, 
Neottia, Platanthera, Gymnadenia, Limodorum, Spi-
ranthes, Barlia, Epipogium, Corallorhiza, Goodyera. 
Ο μεγαλύτερος αριθμός ειδών και υποειδών απαντάται 
στη νότια και νησιωτική χώρα, ενώ ένα δεύτερο κέντρο 
αυξημένης ποικιλότητας βρίσκεται στην Ήπειρο και τη 
δυτική Ελλάδα.

Τα είδη της Οικογένειας των Ορχεοειδών απαντώνται σε 
όλους σχεδόν τους τύπους βλάστησης που υπάρχουν 
στην Ελλάδα (εκτός από υφάλμυρες-αλατούχες περιοχές 
και καλλιεργούμενες εκτάσεις).

Έχουν καταγραφεί 60 είδη ορχιδεών, τα οποία 
κατανέμονται σε 15 γένη (σε όλη την Ελλάδα έχουν 

καταγραφεί περίπου 200 είδη που κατανέμονται σε 
18 γένη). Αυτό καταδεικνύει μία πλούσια ποικιλότητα 
όσον αφορά τα είδη της οικογένειας, εφόσον το 30% 
των ορχεοειδών που έχουν καταγραφεί στην 
Ελλάδα εξαπλώνονται και στις Προστατευόμενες 
Περιοχές των ποταμών Αχέροντα και Καλαμά 
και του έλους Καλοδικίου.

Στις Προστατευόμενες Περιοχές του ποταμού Καλαμά 
έχουν καταγραφεί 59 ορχεοειδή, γεγονός που δείχνει 
την πλούσια φυτοποικιλότητα στα είδη της οικογένειας 
Orchidaceae.

Οι χλωριδικές έρευνες που έχουν γίνει στις 
Προστατευόμενες Περιοχές του ποταμού Αχέροντα 
και του έλους Καλοδικίου κρίνονται ανεπαρκείς για 
την εξαγωγή «ασφαλών» συμπερασμάτων. Από 
την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αναφέρονται 
μόλις 9 είδη στον ποταμό Αχέροντα και 4 στο έλος 
Καλοδικίου.

Όλα τα είδη της οικογένειας των ορχεοειδών (Or-
chidaceae) προστατεύονται από Σύμβαση CITES. 
Επιπλέον στις Προστατευόμενες Περιοχές του Φορέα 
Διαχείρισης καταγράφηκαν: 1 είδος που προστατεύεται 
από τη Σύμβαση της Βέρνης (Himantoglossum 
caprinum),  1 είδος που προστατεύεται από το Π.Δ. 
67/81 (Ophrys helenae).
Το καταγεγραμμένο είδος στον ποταμό Καλαμά 

Epipactis subclausa συμπεριλαμβάνεται στο 
Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων και 
Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας (Φοίτος 
κ.α., 2009) ως ενδημικό της Ελλάδας και Σχεδόν 
Απειλούμενο (ΝΤ), και τα είδη Dactylorhiza sambu-
cina, Ophrys insectifera περιλαμβάνονται στη λίστα 
(2013) των σπάνιων, απειλούμενων και ενδημικών 
φυτών της Ευρώπης της IUCN (International Union 
for Conservation of Nature and Natural Resources).

• Ophrys apifera        • Ophrys helenae • Ophrys spruneri       • Anacamptis pyramidalis 
(Καλαμάς)                      

• Anacamptis laxiflora 
(Καλοδίκι)      

• Barlia robertiana 
(Καλαμάς)

• Orchis picta 
(Καλαμάς) 

• Neottia ovata 
(Καλαμάς)

Anacamptis coriophora	 Χ
 laxiflora	 Χ Χ Χ
 morio	 Χ
 palustris	 Χ Χ
 papilionacea	 Χ
 pyramidalis	 Χ Χ Χ
Barlia robertiana	 Χ
Cephalanthera longifolia	 Χ
 rubra Χ Χ
Dactylorhiza romana Χ
 sambucina* Χ
Epipactis atrorubens Χ
 helleborine	 Χ Χ
 microphylla	 Χ
 subclausa* Χ
Gymnadenia conopsea Χ
Himantoglossum caprinum*	 Χ
Limodorum abortivum	 Χ Χ
Neotinea lactea	 Χ
 tridentata	 Χ
 maculata	 Χ
Neottia	 ovata	 Χ
 nidus-avis	 Χ
Ophrys	 apifera	 Χ
 attica	 Χ
 bicornis Χ
 bombyliflora	 Χ
 ferrum-equinum	 Χ
 fusca	 Χ
 gottfriediana	 Χ
 grammica Χ
 helenae*	 Χ
 Insectifera* Χ
 lutea lutea Χ
 lutea	minor	 Χ
 mammosa Χ
 mammosa	serotina	 Χ
 messaritica Χ
 oestrifera Χ
 reinholdii	 Χ Χ
 scolopax	cornuta	 Χ
 sphegodes	epirotica	 Χ
 sphegodes	sphegodes	 Χ
 spruneri	 Χ
 tenthredinifera	 Χ
 umbilicata	 Χ
Orchis italica	 Χ
 mascula	 Χ
 pauciflora	 Χ
 provincialis	 Χ
 quadripunctata	 Χ
 simia	 Χ
Platanthera	 chlorantha	 Χ
Serapias	 cordigera	 Χ
 lingua	 Χ Χ
 lonica	 Χ
 parviflora	 Χ
 vomeracea	laxiflora	 Χ Χ
 vomeracea	vomeracea	 Χ Χ
Spiranthes spiralis	 Χ

15 γένη 60 είδη              9             59              4
9 59 4
*	Σημαντικά	είδη

     ΓΕΝΟΣ  ΕΙΔΟΣ                  ΑΧΕΡΟΝΤΑ             ΚΑΛΑΜΑ   ΚΑΛΟΔΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
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ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
Στενών  και Εκβολών  ποταμών Αχέροντα  & Καλαμά 

Ειρήνης & Φιλίας 1,  Τ.Ε.Ι. Ηγουμενίτσας, Τ.Κ. 46 100 • Τηλ. 26650 21319

http://www.kalamas-acherontas.gr
blog: fdkal-ach.blospot.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: info@kalamas-acherontas.gr

εθελοντισμός
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν σύντομο βιογραφικό στο e-mail : info@kalamas-acherontas.gr, καθώς 

επίσης μπορούν να συμπληρώσουν την αντίστοιχη φόρμα εθελοντισμού μέσω της ιστοσελίδας του Φορέα Διαχειρίσης

http://www.kalamas-acherontas.gr

Χρήσιμες συνδέσεις

  1. Ελληνική Φύση www.ellinikifysi.gr
  2. Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της  Φύσης (Ε.Ε.Π.Φ.) 
 www.eepf.gr
  3. Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (Ε.Κ.Θ.Ε.) 
 www.hcmr.gr
  4. Εθνικό  Ίδρυμα Αγροτικής  Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) 
 www.nagref.gr
  5. Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (WWF Ελλάς) www.wwf.gr
  6. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία ( Ε.Ο.Ε.) 
 www.ornithologiki.gr
  7. Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος 

(HELMEPA) www.helmepa.gr
  8. Δίκτυο Μεσόγειος S.O.S.  www.medsos.gr
  9. Σύλλογος  για την προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας 

(ΑΡΧΕΛΩΝ)  www.archelon.gr
10. Εταιρεία Μελέτης και Προστασίας της Μεσογειακής  Φώκιας 

(ΜΟΜ) www.mom.gr
11. ECONEWS – Περιβάλλον – Ενέργεια – Οικολογία (περ/ντικό, 

ενημερ. News portal) www.econews.gr
12. Περιβαλλοντική οργάνωση για την άγρια ζωή και τη φύση 

(ΚΑΛΙΣΤΩ) www.callisto.gr
13. Greenpeace (Διεθνής μη κερδοσκοπική οργάνωση για το 

περιβάλλον) www.greenpeace.org/greece/el
14. Αρκτούρος (περιβαλλοντική εταιρεία για τη διατήρηση της 

άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος) www.arcturos
15. Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) 

www.ellet.gr
16. Πράσινο + Μπλε (Μη κερδοσκοπική οργάνωση πολιτισμού 

και περιβάλλοντος) www.prasinomple.gr
17. Νόμος και Φύση (Μη κερδοσκοπική οργάνωση για το 

περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη) 
 www.nomosphysis.org.gr
18. Οικολογική εταιρεία Ανακύκλωσης (περιβαλλοντική 

οργάνωση) www.ecorec.gr
19. Συνθήκη Ramsar (Η σύμβαση για τους Υγροτόπους Διεθνούς 

σημασίας)  el.wikipedia.org/wiki/Σύμβαση_Ραμσάρ
20. Medwet  ( Μη κυβερνητική οργάνωση για την προστασία και 

την αειφόρο ανάπτυξη των μεσογειακών υγροτόπων)
21. Medasset (Μεσογειακός σύνδεσμος για τη Σωτηρία των 

θαλάσσιων χελωνών) medasset.gr/el
22. Mio-ecsde (Ομοσπονδία με 100 περίπου μη κυβερνητικές 

οργανώσεις από χώρες της Μεσογείου με στόχο την 
προστασία περιβάλλοντος) www.mio-ecsde.org

23. Οργάνωση Γη (Ελληνική μη κερδοσκοπική οργάνωση που 
αφορά την κοινωνία και το περιβάλλον) 

 www.organizationearth.org
24. Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων 
 www.wild-anima.gr
25. Παγκόσμιος Οργανισμός Φύση (WNO)
26. Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον 

(UNEP) www.unep.org
27. EUROPARC (Ομοσπονδία της Φύσης και εθνικά πάρκα της 

Ευρώπης
28. IUCN (Διεθνής ένωση διατήρησης της φύσης 
29. BirdLife International  www.birdlife.org
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