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Τοπικές Εθελοντικές Ομάδες 



Πρόγραμμα LIFE+  
“Διαφύλαξη του Φιννοσκανδικού πληθυσμού της Νανόχηνας σε σημαντικές 
περιοχές διαχείμασης και στάθμευσης κατά μήκος της Ευρωπαϊκής 
μεταναστευτικής διαδρομής” 

 2011-2016 

 11 φορείς  

 5 χώρες 

 € 2,279,485 

 Χρηματοδότηση: 

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

- Οργανισμός Περιβ/ντος Νορβηγίας 

 

 



Ένα διεθνές είδος χρειάζεται διεθνή αντιμετώπιση 
 



 
 

Περισσότερα από 1.500 άτομα μέλη του διασυνοριακού δικτύου για τη Νανόχηνα. 
Απαραίτητο για την υλοποίηση δράσεων διατήρησης μεταναστευτικού είδους 
μεγάλων αποστάσεων 

Διασυνοριακή συνεργασία και δικτύωση  

Natura 2000 Award 2016 



 Επόπτευση ημέρα-νύχτα στις 
περιοχές διαχείμασης της 
Νανόχηνας 

 Ανίχνευση ύποπτων κινήσεων- 
αξιολόγηση περιστατικών 

 Ασύρματη μεταφορά 
πληροφοριών σε κινητή 
μονάδα 

 Κινητή μονάδα απευθείας στο 
περιστατικό, μειωμένα 
καύσιμα 

 Ασφαλέστερη - στοχευμένη 
περιπολία 

 

SMART PATROL SYSTEM 
Ειδικό Σύστημα Φύλαξης 



© Αρχείο ΕΟΕ 

SMART PATROL SYSTEM 
Ειδικό Σύστημα Φύλαξης 



SMART PATROL SYSTEM 
Ειδικό Σύστημα Φύλαξης 

Ιδανικό για: 

 φύλαξη συγκεκριμένης περιοχής  

 φύλαξη τη νύχτα 

 Γνωστές είσοδοι/έξοδοι 
 

 



Συμμετοχή αρμόδιων Υπηρεσιών 

► Ελλάδα & Βουλγαρία: συμμετοχή δημόσιων 
υπηρεσιών 

► Ελλάδα: Δασαρχεία – Δ/νσεις Δασών, ~ 50 
δασικοί υπάλληλοι 

► Εκπαίδευση υπηρεσιών για ειδικά θέματα  

► Υποστήριξη υπηρεσιών για την προστασία 
απειλούμενων ειδών 

Προτείνεται για: 

1. Ανάγκη για άσκηση ανακριτικών 
καθηκόντων - ελέγχων 

2. Διευκόλυνση υπηρεσιών με ελλιπή 
προϋπολογισμό  

3. Εμπλοκή υπηρεσιών στο Πρόγραμμα  



Τοπικά Σχέδια Δράσης  
για προστατευόμενες περιοχές 

Νανόχηνας / δηλητήρια στα Μετέωρα 

Εθνικά Σχέδια Δράσης  
για απειλούμενα είδη 

Ενσωμάτωση αποτελεσμάτων στην  
Εθνική Νομοθεσία - Υπουργικές Αποφάσεις 
 



Δίκτυο χρηστών γης ενάντια  
στα δηλητηριασμένα δολώματα 



Σε 4 χρόνια λειτουργίας (2014-
2017): 

► 125 δηλητηριασμένα ζώα (κυρίως 
σκυλιά κτηνοτρόφων) 

►Κύκλωμα εμπορίας 
απαγορευμένων φυτοφαρμάκων 
(Endosulfan, Carbofuran) 

Ομάδες Ανίχνευσης  
Δηλητηριασμένων Δολωμάτων 



 

 

► Διανομή“Antipoison kit” στα 
Δασαρχεία 

 

 

 

 

► Εκστρατεία αντιλυσσικού 
εμβολιασμού και 
ηλεκτρονικής σήμανσης 
ποιμενικών σκύλων 

 

 

Εκστρατεία ενάντια στην παράνομη  
Χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων 



• 3.000 στρέμματα 
σπαρμένα από ελληνικές 
ποικιλίες αγρωστωδών 
(επέκταση θεριστικής 
περιόδου, λιγότερη 
κατανάλωση νερού και 
αγροχημικών) 

• 10 χλμ φυτοφραχτών 
ανάμεσα σε καλλιέργειες 

• 1.500 στρέμματα 
υγρολίβαδων υπό 
διαχείριση 

Διαχείριση καλλιεργειών, υγρολίβαδων  



 Ενημέρωση - 
Ευαισθητοποίηση των 

εμπλεκόμενων 
ομάδων-στόχος 

 



Λέσβος 

Μεσολόγγι Φούρνοι 


