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Τι είναι οι οικότοποι;
Οδηγία 92/43/ΕΟΚ

Ορισμένοι από αυτούς ορίζονται ως οικότοποι
«προτεραιότητας» που διατρέχουν τον κίνδυνο να 
εξαφανιστούν και για τους οποίους υπάρχουν 
ειδικοί κανόνες.

"φυσικοί οικότοποι": οι χερσαίες περιοχές ή υγρότοποι που διακρίνονται χάριν στα 
βιολογικά και μη βιολογικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά τους, είτε είναι εξ 
ολοκλήρου φυσικές είτε ημιφυσικές

"οικότοπος ενός είδους": περιβάλλον οριζόμενο από βιολογικούς και μη 
βιολογικούς χαρακτηριστικούς παράγοντες, στο οποίο ζει το είδος σε ένα από τα 
στάδια του βιολογικού του κύκλου
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Οι τύποι φυσικών οικοτόπων του Παραρτήματος 

Ι της Οδηγίας χαρακτηρίζονται είτε ως 

φυτοκοινωνιολογικές μονάδες, δηλαδή με τα 

φυτοκοινωνιολογικά τους γνωρίσματα είτε με 

καθαρά φυσιογνωμικά - οικολογικά 

χαρακτηριστικά. 



Οικότοποι

Υπόμνημα

 

Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά Limonium spp.

Δενδρώδη matorrals με Juniperus spp.

Θίνες των παραλίων με Juniperus spp.

Μεσογειακά εποχιακά τέλματα

Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου

Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae)

Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών

Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες

Φρύγανα από Sarcopoterium spinosum

Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea

•10 T.O. Της Οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ
•3 Τ.Ο. Προτεραιότητας



1240 Απόκρημενες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο (με ενδημικά 
Limonium spp.)



1240 Απόκρημενες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο (με ενδημικά 
Limonium spp.)



1310 Μονοετής βλάστηση με Salicornia και άλλα είδη λασπωδών και αμμωδών ζωνών



Μονοετής βλάστηση με Salicornia και άλλα είδη λασπωδών και αμμωδών ζωνών
Αλυκή Γαύδου



2110 Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες της Μεσογείου



2110 Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες της Μεσογείου
Σαρακίνηκο – Αγ.Ιωάννης



2250* Λόχμες των παραλίων με άρκευθους (Juniperus spp.)



2250* Λόχμες των παραλίων με άρκευθους (Juniperus spp.). Φώτο: Junicoast
Σαρακήνικο



3170* Μεσογειακά εποχιακά τέλματα



3170* Μεσογειακά εποχιακά τέλματα
Άγιος Παντελεήμονας (φώτο Richard V. Lansdown από Lansdown et al 2016)



5210 Δενδρώδη matorrals με Juniperus spp.



5210 Δενδρώδη matorrals με Juniperus spp.
Φωτο: Arno Schürer



5420 Φρύγανα με Sarcopoterium spinosum



5420 Φρύγανα με Sarcopoterium spinosum. Άμπελος
Φωτο: Andrew J



6220* Ψεύδο - στέππες με γράστεις και ετήσιες πόες (Thero - Brachypodietea)



6220* Ψεύδο - στέππες με γράστεις και ετήσιες πόες (Thero - Brachypodietea)
Φωτο: Dopazo et al. 2008



9540 Μεσογειακά δάση πεύκης



9540 Μεσογειακά δάση πεύκης
Φώτο: Benoit Bourdin



92D0 Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και 
Securinegion tinctoriae)



92D0 Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio - Tamaricetea και
Securinegion tinctoriae)



Πανίδα - Μαλάκια

1η αναφορά από τους Wersterlund & Blanc το 1879 

2η αναφορά μετά από 100 χρόνια (το 1973) όπου αναφέρεται ένα 
δεύτερο είδος για το νησί Oxychilus pieperi

Ως το 1994 κανείς δεν είχε επισκευτεί το νησί να καταγράψει τα μαλάκια. Η 
Βαρδινογιάννη κατέγραψε 28 είδη.

Η έρευνα συνεχίζεται, νέα είδη περιγράφονται



Mastus claudia: Έχει βρεθεί μόνο στη Γαύδο και 
πουθενά αλλού στον κόσμο!

Περιγράφηκε το 1998 από τους Maassen & Welter-
Schultes

Κάτω από θάμνους και πεύκα, σπάνιο σε ανοιχτούς 
βιότοπους, προτιμά το νεογενές υπόστρωμα και δεν 
ζει σε περιοχές με μεσοζωικό ασβεστόλιθο



Mastus amenazada
Welter-Schultes, 1999

Σπάνιο Ενδημικό 
της Γαυδοπούλας

Xerocrassa claudiconus
Hausdorf & Welter-Schultes, 1998
Μη απειλούμενο Ενδημικό 
Γαύδου & Γαυδοπούλας

Xerocrassa claudia
Hausdorf & Welter-Schultes, 
1998
Μη απειλούμενο Ενδημικό 
της Γαύδου



Πανίδα - Ακρίδες

1 Calliptamus barbarus Μεσογειακό είδος 
2 Pyrgomorpha conica Μεσογειακό είδος 
3 Sphingonotus caerulans Ευρωπαϊκό είδος
4 Eupholidoptera jacquelinae Ενδημικό Γαύδου
5 Chorthippus birroi Κρητικό ενδημικό είδος 

Tilmans, 2002Φώτο: Roy Kleukers



Πανίδα - Κολεόπτερα
Coenopsimorphus europaeus
Φώτος: Maurizio Gigli
Ο μοναδικός αντιπρόσωπος του Βορειοαφρικανικού γένους 
στην Ευρώπη

Styphlus (Styphlus) fontis
Φώτο Francesco Sacco 

Enzo Colonnelli 2016
Αγ. Γεώργιος



Πανίδα - Πεταλούδες

• Pieris rapae

• Pontia edusa

• Lampides boeticus

• Polyommatus icarus

• Vanessa atalanta

• Vanessa cardui

Φώτος: lepidoptera.eu



Πανίδα - Χειλόποδα
12 είδη (Simaiakis et al. 2005)

Bothriogaster signata, φώτο: Χριστόδουλος Μακρής

Geophilus carpophagus, φώτο: Σημαιάκης Στέλιος



Πανίδα - Ερπετά
Mauremys rivulata

Mediodactylus danilewskii

Hemidactylus turcicus

Telescopus fallax

Στην Ελλάδα το είδος βρίσκεται στο Καστελόριζο και 
τη Γαύδο. Εξαπλώνεται επίσης στη Βουλγαρία, την 
Ουκρανία και τη νοτιοδυτική Ανατολία.



Πανίδα – Θηλαστικά 1

• Lepus europaeus 

• Rattus rattus 

• Mus musculus

Φώτο: inaturalist.org
stevecollins

Φώτο: inaturalist.org
shrike2



Πανίδα – Θηλαστικά 2
Pipistrellus kuhlii

Tadarida teniotis

Nyctalus sp.

Φώτο: batslife.eu

Έως τώρα δεν υπήρχε 
καμία καταγραφή!!



Πανίδα - Πουλιά

• 29 Είδη αναπαραγόμενα στο νησί

• Αποτελεί χώρο συγκέντρωσης ορνιθοπανίδας
ιδίως στην ανοιξιάτικη μετανάστευση. Κομβικό 
σημείο για τη μελέτη της μετανάστευσης στην 
Ανατολική Μεσόγειο

• Επιδημητικά – Διαβατικά – Χειμερινοί 
επισκέπτες – Καλοκαιρινοί Επισκέπτες







Ευχαριστώ


