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Μαυροπετρίτης 
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Στις νησίδες της ανατολικής Κρήτης 
φωλιάζει ένα ιδιαίτερο είδος αρπακτικού 
πουλιού, ένα γεράκι. 

©Π.Μπαξεβάνη 

Μαυροπετρίτης 

(Falco eleonorae) 

©J.Fric/NCC 



Μαυροπετρίτης 

©Π.Μπαξεβάνη 

Έχει μακριά ουρά και  

πολύ μακριά φτερά. 

Έχει ένα «δόντι» στο ράμφος του, 

όπως όλα τα γεράκια, για την 

ακινητοποίηση της λείας του. 

Το μήκος του είναι 

36-42cm 

και το άνοιγμα των φτερών του  

84-105cm. 

Τοπική ονομασία: 

Βαρβάκι ή και 

Θαλασσογέρακο 

Μπορεί να είναι είτε 

ανοιχτόχρωμος, 

είτε εντελώς σκούρος. ©Αρχείο NCC 

©J.Fric/NCC 



Μαυροπετρίτης 

©Π.Μπαξεβάνη 

Στην ανατολική 

Κρήτη φωλιάζει  

στις Διονυσάδες και 

στη νησίδα Ελάσα.  

Κάθε χρόνο, αργά την άνοιξη, επιστρέφει από τη Μαδαγασκάρη όπου 

διαχειμάζει για να φωλιάσει σε νησίδες και μικρά νησιά του Αιγαίου. 

Το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του αναπαράγεται στο Αιγαίο. 

Διονυσάδες 

τουλάχιστον 560 ζευγάρια 

Ελάσα 

τουλάχιστον 60 ζευγάρια 

©Μ.Δρετάκης/ΜΦΙΚ 

©Αρχείο NCC 

©Αρχείο NCC 



Μαυροπετρίτης 

Κατανομή του 

Μαυροπετρίτη στην 

περιοχή του ΒΑ άκρου 

Κρήτης.  



Μαυροπετρίτης 

Φωλιάζει αργά το 

καλοκαίρι και 

εκμεταλλεύεται το 

μεγάλο μεταναστευτικό 

ρεύμα των μικρών 

πουλιών που διέρχονται 

με προορισμό την 

Αφρική για να θρέψει 

τους νεοσσούς του.  



Μαυροπετρίτης 
 
Αν και είναι κατά 

βάση εντομοφάγο, 

κατά την περίοδο 

που μεγαλώνει  

τα μικρά του 

κυνηγά και τρέφεται 

και με μικρόπουλα. 

Εφορμά από τις νησίδες και τα νησιά όπου φωλιάζει κυνηγώντας 

πάνω από τη θάλασσα.  

©Τ.Δημαλέξης/NCC 

©Τ.Δημαλέξης/NCC 

©J.Fric/NCC ©ΜΦΙΚ 



Μαυροπετρίτης 
Στις νησίδες όπου φωλιάζει στην περιοχή απειλείται κύρια από:  

• την όχληση. 

• τη θήρευση των νεοσσών και των αυγών του από αρουραίους. 

• την απουσία αρκετών κατάλληλων θέσεων φωλιάσματος. 

©Αρχείο NCC ©Π.Μπαξεβάνη 



Μέτρα προστασίας 
Οι Διονυσάδες έχουν χαρακτηριστεί ως Καταφύγιο Άγριας Ζωής.  
 

©Π.Μπαξεβάνη ©Αρχείο NCC 



Μέτρα προστασίας 
Δεν υπάρχουν πλέον αρουραίοι στις Διονυσάδες.  

Χάρη στη μεγαλύτερη επιχείρηση εξάλειψης στο Αιγαίο από το έργο LIFE ElClimA.  

©Π.Μπαξεβάνη ©Αρχείο NCC 



Μέτρα προστασίας 
Έχουν τοποθετηθεί πάνω από 450 τεχνητές φωλιές σε Διονυσάδες (LIFE 

ElClimA) και Ελάσα (IMPRECO.) 

Για να αυξηθούν οι κατάλληλες θέσεις φωλιάσματος για τον Μαυροπετρίτη.  

©Μ.Δρετάκης/ΜΦΙΚ ©Αρχείο NCC 



©Τ.Δημαλέξης/NCC 

Πως μπορείτε να βοηθήσετε 

Αποφύγετε την ενόχληση των πουλιών που φωλιάζουν 

• Μην αποβιβάζεστε στις νησίδες κατά την περίοδο φωλιάσματος (Ιούλιος-

Οκτώβριος). 

• Μην αποβιβάζετε κατοικίδια ζώα πάνω σε νησίδες, ακόμη και εάν τα 

ελέγχετε. 

©Μ.Τζάλη/NCC 

 
Οι Διονυσάδες 

έχουν 

χαρακτηριστεί ως 

Καταφύγιο Άγριας 

Ζωής. 

©Μ.Δρετάκης/ΜΦΙΚ 

©Αρχείο NCC 



©Τ.Δημαλέξης/NCC 

Πως μπορείτε να βοηθήσετε 

Αποφύγετε την ακούσια εισαγωγή αρουραίων στις Διονυσάδες 

• Ελέγχετε τακτικά για ίχνη παρουσίας αρουραίων στο σκάφος σας.  

• Ελέγχετε τον εξοπλισμό σας για την ύπαρξη αρουραίων πριν τον 

φορτώσετε στο σκάφος σας. 

• Διατηρείτε τα τρόφιμα και τα σκουπίδια σε αεροστεγή μεταλλικά ή 

πλαστικά δοχεία. 

• Σφραγίστε ανοίγματα (>1,5cm) από όπου μπορούν να εισέλθουν 

αρουραίοι στο εσωτερικό του σκάφους.  

• Χρησιμοποιείτε ποντικιέρες στα σχοινιά πρόσδεσης όταν δένετε στη ξηρά.  

• Χρησιμοποιείτε ποντικοπαγίδες όποτε απαιτείται.  

Σε περίπτωση που 

εντοπίσετε 

αρουραίους ή 

ενδείξεις παρουσίας 

τους στις νησίδες 

ενημερώστε άμεσα το 

Δασονομείο Σητείας 

(28430 22000). 



©Τ.Δημαλέξης/NCC 

Πως μπορείτε να βοηθήσετε 

Αποφύγετε την ακούσια εισαγωγή αρουραίων στις Διονυσάδες 

• Ελαχιστοποιήστε τον χρόνο πρόσδεσης στη ξηρά. Για μακρόχρονη 

παραμονή αγκυροβολήστε στη θάλασσα.  

• Αποφύγετε τη νυχτερινή άφιξη ή τη διανυκτέρευση στη νησίδα.  

• Αποθηκεύετε τα τρόφιμα/σκουπίδια σε αεροστεγή μεταλλικά ή πλαστικά 

δοχεία κατά την παραμονή σας στη νησίδα. 

• Μην αφήνετε τρόφιμα/σκουπίδια στη νησίδα.  

 

Οι νησίδες Διονυσάδες βρίσκονται σε καραντίνα, με δολωματικούς 

σταθμούς για αρουραίους περιμετρικά της.  

Μην ακουμπάτε τα δολώματα.  

Η δραστική ουσία των δολωμάτων είναι BRODIFACOUM και το αντίδοτο 

Βιταμίνη Κ. 

Σε περίπτωση που 

εντοπίσετε 

αρουραίους ή 

ενδείξεις παρουσίας 

τους στις νησίδες 

ενημερώστε άμεσα το 

Δασονομείο Σητείας 

(28430 22000). 
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Μεσογειακή φώκια 
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Στη θάλασσα της περιοχής εκτός από εμάς 
κολυμπά και ένα άλλο θηλαστικό. 

Μεσογειακή φώκια 

(Monachus monachus) 



©Τ.Δημαλέξης/NCC 

Μεσογειακή φώκια 

Καταδύεται μέχρι 

τα 170m βάθος. Είναι ευκαιριακός 

θηρευτής, αλλά 

προτιμάτα 

χταπόδια. 

Τα νεογέννητα έχουν 

μαύρο τρίχωμα με 

μεγάλο άσπρο μπάλωμα 

στην κοιλιά. 

Έχειμήκος 2,4m και 

βάρος 300kg. Μπορεί να καταδυθεί 

για 15-20’. 

Η Μεσογειακή φώκια 

αποτελεί ένα από τα 

σπανιότερα και πλέον 

απειλούμενα θαλάσσια 

θηλαστικά παγκοσμίως. 



Μεσογειακή φώκια 

Η Μεσογειακή φώκια 

αποτελεί ένα από τα 

σπανιότερα και πλέον 

απειλούμενα θαλάσσια 

θηλαστικά παγκοσμίως. 

Στην Ελλάδα 

ζουν 250-300 

φώκιες. 

Είναι το μόνο απόλυτα 

εξαρτημένο από τη 

στεριά θαλάσσιο 

θηλαστικό στην 

Ελλάδα. 



Μεσογειακή φώκια 

Αν και παλιότερα χρησιμοποιούσε παραλίες για την ανάπαυσή 

της και τη γαλουχία των μικρών, πλέον καταφεύγει σε θαλάσσιες 

σπηλιές, λόγω της έντονης ανθρώπινης παρουσίας. 

©Τ.Δημαλέξης/NCC ©J.Fric/NCC 



Μεσογειακή φώκια 

Κατανομή της 

Μεσογειακής φώκιας 

στην περιοχή του ΒΑ 

άκρου Κρήτης.  



Μεσογειακή φώκια 

Η Μεσογειακή φώκια απειλείται από:  

•  την όχληση στο θαλάσσιο χώρο και τις σπηλιές. 

•  την ηθελημένη θανάτωση. 

•  την παγίδευση, τραυματισμό ή πνιγμό από πλαστικά ή εγκαταλειμμένο αλιευτικό εξοπλισμό. 

©Αρχείο NCC 



Πως μπορείτε να βοηθήσετε 

©Τ.Δημαλέξης/NCC 

Αποφύγετε την ενόχληση της Μεσογειακή φώκιας 

• Προληπτικά, αποφύγετε να εισέρχεστε σε θαλάσσιες σπηλιές. 

• Εάν συναντήσετε φώκια μην την πλησιάσετε. Η όχληση εμποδίζει την ικανότητά της να 

τραφεί, να αναπαραχθεί, να θηλάσει, να ξεκουραστεί ή να κοινωνικοποιηθεί. 

• Μην κατευθύνεστε με το σκάφος σας προς τη φώκια, μην καταδιώκετε ή περικυκλώνετε 

το ζώο.  

• Διατηρήστε μια απόσταση τουλάχιστον 50m. 

  

Συμβάλετε στον περιορισμό της ρύπανσης των βιοτόπων της 

• Περιορίστε όσο γίνεται τη χρήση πλαστικών μιας χρήσης. 

• Ανακυκλώστε και απορρίψτε όλα τα απορρίμματά σας στους κατάλληλους κάδους.  

 

Σε περίπτωση που 

εντοπίσετε 

Μεσογειακή φώκια  

στην περιοχή, 

ενημερώστε άμεσα το 

Εθνικό Δίκτυο 

Διάσωσης και 

Συλλογής 

Πληροφοριών που 

λειτουργεί η MOm 

(210 5222888). 



Πως μπορείτε να βοηθήσετε 

©Τ.Δημαλέξης/NCC 

Αν συναντήσετε Μεσογειακή φώκια  

Σε θαλάσσια σπηλιά:  

• Μην μπείτε μέσα στη σπηλιά.  

• Απομακρυνθείτε κολυμπώντας αργά ακουμπώντας στα τοιχώματα της σπηλιάς. 

Μέσα στο νερό: 

• Μην κάνετε απότομες κινήσεις και μην προσπαθήσετε να πλησιάσετε.  

• Τηρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας. 

Στη στεριά:  

• Μείνετε τουλάχιστον 30m μακριά. 

• Μην κάνετε θορύβους κοντά στη φώκια, μην πετάτε άμμο, πέτρες ή άλλα αντικείμενα.  

• Μη βρέχετε και μην ταΐζετε τη φώκια.  

• Μην εμποδίζετε την πρόσβαση της φώκιας προς τη θάλασσα. 

• Μην επιτρέπετε στα παιδιά να πλησιάσουν τη φώκια. 

• Τα κατοικίδια πρέπει να απομακρύνονται, καθώς μπορεί να είναι φορείς ασθενειών. 

Σε περίπτωση που 

εντοπίσετε 

Μεσογειακή φώκια  

στην περιοχή, 

ενημερώστε άμεσα το 

Εθνικό Δίκτυο 

Διάσωσης και 

Συλλογής 

Πληροφοριών που 

λειτουργεί η MOm 

(210 5222888). 
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Κρητικός βάτραχος 
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Στις άνυδρες περιοχές 

της ανατολικής Κρήτης, 

δεν είναι όλα τόσο 

άνυδρα όσο φαίνονται. 



Υπάρχουν σημεία που κρατάνε νερό για μεγάλες περιόδους του 

έτους, τα εποχιακά τέλματα. 

Εποχιακό τέλμα: 

λιμνίο (μια μικρής 

έκτασης λιμνούλα) που 

δεν είναι μόνιμο, αλλά 

ανάλογα με την εποχή 

περιέχει νερό ή είναι 

ξηρό και εμφανίζει μια 

χαρακτηριστική 

βλάστηση 

© Μ.Δρετάκης/ΜΦΙΚ 



Υγρότοποι 

Τα λιμνία του ΒΑ άκρου Κρήτης μπορεί να είναι τόσο φυσικά, όσο και 

τεχνητά. 

Αθουδιάρης κορυφή – Εποχιακό Τέλμα  “Πεπόνια” – Τεχνητό λιμνίο 



Υγρότοποι 

Μεσογειακά Εποχιακά Τέλματα  

• Πρόκειται για πολύ ρηχές εποχιακές λιμνούλες (βάθους λίγων εκατοστών) που 

συνήθως έχουν νερό μόνο το χειμώνα ή/και την άνοιξη. 

• Έχουν χαρακτηριστικά υδρόβια φυτά που αντέχουν, δηλαδή είναι 

προσαρμοσμένα, στην εποχικότητα. 

• Αποτελούν προστατευόμενους οικοτόπους, σύμφωνα με διεθνείς συμβάσεις, όπως 

η Οδηγία των Οικοτόπων 92/43/ΕΟΚ.  

• Είναι ευαίσθητα και μοναδικά οικοσυστήματα που χρήζουν προστασίας και 

διατήρησης.  



Τέλματα   

Ρυάκια 

Παράκτιοι υγρότοποι  

Εκβολές ποταμών 

Υγρότοποι 

Παρουσία 

υγροτόπων στην 

περιοχή του ΒΑ 

άκρου Κρήτης.  



Υγρότοποι 

μια όαση για τα 

μεταναστευτικά πουλιά, 

που αναζητούν μέρη να 

ξαποστάσουν και να 

τραφούν. 

έναν χώρο αναζήτησης 

τροφής για τους 

Μαυροπετρίτες που 

ψάχνουν μεγάλα έντομα.  

ποτίστρα για τα κοπάδια. 
τον μοναδικό βιότοπο 

του Κρητικού βατράχου 

(Pelophylax cretensis). 

Αποτελούν  



Έχει μήκος μέχρι 8cm. 

Παρουσιάζει μεγάλη 

χρωματική ποικιλία. 

Είναι ημερόβιος και 

Ντροπαλός. 

Έχει λευκή κοιλιά. 

Δεν απαντάται στα 

βουνά της Κρήτης. 

Ζει σε τέλματα,  

λιμνούλες και ρυάκια. 

Κρητικός βάτραχος 

Τοπική ονομασία: 

Αβορθακός 

© Μ.Δρετάκης/ΜΦΙΚ 



Κρητικός βάτραχος 
Είναι ενδημικό είδος βατράχου που απαντάται μόνο στην Κρήτη και 

πουθενά αλλού στον κόσμο! 

 

©Τ.Δημαλέξης/NCC 

Ο Κρητικός βάτραχος 

ανήκει στην κατηγορία 

Κινδυνεύον σύμφωνα με 

το Κόκκινο Βιβλίο  

Απειλούμενων Ζώων 

της Ελλάδας.  



Υπάρχουν σημεία που κρατάνε νερό για μεγάλες περιόδους του έτους, τα 

εποχιακά τέλματα. 

Κρητικός βάτραχος 

Φυσικοί υγρότοποι και 

λιμνία με δυνατότητα 

περιστασιακής ή μόνιμης 

παρουσίας του Κρητικού 

βάτραχου στην περιοχή 

του ΒΑ άκρο Κρήτης. 



Υπάρχουν σημεία που κρατάνε νερό για μεγάλες περιόδους του έτους, τα 

εποχιακά τέλματα. 

Κρητικός βάτραχος 
Ο Κρητικός βάτραχος απειλείται από: 

• την υποβάθμιση των τελμάτων, που αποτελούν βασικό βιότοπό του. 

• την εισαγωγή ξενικών ειδών.  
Τα τέλματα στην 

περιοχή απειλούνται 

κύρια από:  

-τα ακραία 

φαινόμενα, όπως η 

ανομβρία και η 

ξηρασία. 

- τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες. 

© Μ.Δρετάκης/ΜΦΙΚ © Μ.Δρετάκης/ΜΦΙΚ 



Υπάρχουν σημεία που κρατάνε νερό για μεγάλες περιόδους του έτους, τα 

εποχιακά τέλματα. 

Κρητικός βάτραχος 

Καθοριστικοί 

παράγοντες για τη 

διατήρηση των 

σημαντικών 

οικολογικών 

χαρακτηριστικών 

των τελμάτων. 

 

• Πότε είναι 

πλημμυρισμένα; 

• Για πόσο χρονικό 

διάστημα; 

Ανθρώπινες δραστηριότητες που απειλούν τα τέλματα:   

• Υπεράντληση.  

• Ανεξέλεγκτη απόθεση απορριμμάτων και λυμάτων. 

Τα λύματα αλλάζουν τις φυσικοχημικές ιδιότητες του νερού στα λιμνία, πράγμα που 

επηρεάζει τον ανταγωνισμό μεταξύ των διαφόρων ειδών χλωρίδας. 

 

• Καταπάτηση των λιμνίων από οχήματα με αποτέλεσμα την 

καταστροφή των πρανών τους. 

Καταστροφή των πρανών έχει ως αποτέλεσμα την ακόμη αμεσότερη διαφυγή του 

νερού! Το νερό βρίσκει διέξοδο και… εξαφανίζεται! 

• Εκσκαφή του πυθμένα των λιμνίων με σκοπό τη συλλογή χώματος. 

Αφαίρεση χώματος από τον πυθμένα λιμνίου συμβάλλει στην άμεση υποβάθμιση του 

υγρότοπου αυτού.  



Έχει ένα «δόντι» στο ράμφος του, 

όπως όλα τα γεράκια, για την 

ακινητοποίηση της λείας του 

Μέτρα προστασίας 

Λιμνίο Ερημούπολης 

© Ν.Μαράκης © Μ.Δρετάκης/ΜΦΙΚ © Μ.Δρετάκης/ΜΦΙΚ 

Παρεμβάσεις στην περιοχή του ΒΑ άκρου Κρήτης στο πλαίσιο του έργου IMPRECO: 

•  Αναδείχθηκαν όλα τα τέλματα.  

•  Ενισχύθηκαν με νερό, τους κρίσιμους άνομβρους μήνες, τα τεχνητά λιμνία. 



Μέτρα προστασίας 

Παρεμβάσεις στην περιοχή του ΒΑ άκρου Κρήτης στο πλαίσιο του έργου IMPRECO: 

• Αναδείχθηκαν όλα τα τέλματα.  

• Ενισχύθηκαν με νερό, τους κρίσιμους άνομβρους μήνες, τα τεχνητά λιμνία. 

© Ν.Μαράκης © Μ.Δρετάκης/ΜΦΙΚ © Αρχείο ΜΦΙΚ 

Λιμνίο Προφήτη Ηλία 



©Τ.Δημαλέξης/NCC 

Πως μπορείτε να βοηθήσετε 

• Παρακολούθηση του επιπέδου νερού στα λιμνία της περιοχής. 

 

• Συντήρηση υδροπεριόδου κατά την κρίσιμη για κάποια είδη πανίδας 

περίοδο, όπως ο Κρητικός Βάτραχος ή τη μετανάστευση των πουλιών. 

 

• Ενημέρωση αρμόδιων αρχών/Φορέα Διαχείρισης σε περίπτωση ζημιάς ή 

καταστροφής κάποιου λιμνίου. 

 

• Ενημέρωση χρηστών ντόπιου πληθυσμού και επισκεπτών για την 

οικολογική αξία των λιμνίων και για ό,τι τα απειλεί.  
 



Posidonia Beds 
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Λιβάδια Ποσειδωνίας 

NCC – Περιβαλλοντικές μελέτες ΕΠΕ/ 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Πανεπιστημίου Κρήτης 
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Εργασία 5: Εφαρμογή δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης Δράση: Πιλοτικό Σχέδιο Δράσης 



Κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας 

εκτείνονται λιβάδια γεμάτα ζωή. 



Η Ποσειδωνία 

(Posidonia oceanica) 

είναι αγγειόσπερμο 

φυτό και όχι φύκος. 

Λιβάδια Ποσειδωνίας 

Αναπτύσσονται σε 

βάθος μέχρι και 40m. 

Αποτελούν 

«νηπιοτροφείο» για 

πολλά ψάρια και 

καρκινοειδή. 

Αναπτύσσονται  

πολύ αργά. 

Φιλοξενούν το 25% 

όλων των ειδών 

χλωρίδας/πανίδας της 

Μεσογείου 

καταλαμβάνοντας μόλις 

το 1% του πυθμένα της. 

Απαντούν μόνο  

στη Μεσόγειο. 



Τα λιβάδια 

Ποσειδωνίας 

αναπτύσσονται κύρια 

σε αμμώδεις βυθούς, 

αλλά και σε λωρίδες 

άμμου μεταξύ βράχων. 

Λιβάδια Ποσειδωνίας 

© Δ.Πουρσανίδης 



Τα λιβάδια 

Ποσειδωνίας 

φιλοξενούν μεγάλο 

αριθμό ειδών 

χλωρίδας και πανίδας. 

Λιβάδια Ποσειδωνίας 

© Δ.Πουρσανίδης 



Λιβάδια Ποσειδωνίας 

© Μ.Αβραμάκης/ ΜΦΙΚ 

Τα φύλλα της 

Ποσειδωνίας που 

συσσωρεύονται στις 

παραλίες είναι δείκτης 

καλής ποιότητας 

νερών! 



Λιβάδια Ποσειδωνίας 

Κατανομή των λιβαδιών 

Ποσειδωνίας στην 

περιοχή του ΒΑ άκρου 

Κρήτης.  

Πηγή: «Εντοπισμός, χαρτογράφηση και αποτύπωση σε 
ναυτικούς χάρτες, των υποθαλάσσιων λιβαδιών 
Ποσειδωνίας σε όλη την Ελληνική Επικράτεια» (ΕΛΚΕΘΕ, 
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ & Πανεπιστήμιο Πατρών, 2015) σε 
συνδυασμό με φωτοερμηνεία δορυφορικών δεδομένων 
της πλατφόρμας bing. 



Λιβάδια Ποσειδωνίας 

Γνωρίζατε ότι… 

 

Είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στην άσκηση 

μηχανικής δράσης. 

 

Κατά την αγκυροβόληση ενός σκάφους σε 

λιβάδι Ποσειδωνίας έχει υπολογιστεί ότι κατά 

μέσο όρο ξεριζώνονται 16-34 βλαστοί του 

φυτού και η πυκνότητα του λιβαδιού φθίνει. 



Λιβάδια Ποσειδωνίας 

Γνωρίζατε ότι… 

 

Ο ρυθμός ανάπτυξης της Ποσειδωνίας 

είναι ιδιαίτερα αργός (μερικά εκατοστά τον 

χρόνο), με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η 

δυνατότητα γρήγορης εποίκισης των 

περιοχών που έχουν πληγεί. 

© Αρχείο ΜΦΙΚ  



Λιβάδια Ποσειδωνίας 

Τα λιβάδια Ποσειδωνίας απειλούνται κύρια από: 

• την αγκυροβόληση σκαφών. 

• τη χρήση συρόμενων αλιευτικών εργαλείων (τράτες).  

• την κατασκευή παράκτιων υποδομών. 

• τα εισβλητικά είδη. 

• τη θαλάσσια ρύπανση. 

 



© Π.Μπαξεβάνη/ ΜΦΙΚ  

• Μην αγκυροβολείτε πάνω από λιβάδια Ποσειδωνίας. 

• Εάν αγκυροβολήσετε πλησίον λιβαδιών Ποσειδωνίας προσέξτε η 

απόσταση να είναι τέτοια, ώστε η αλυσίδα να μην σύρεται πάνω από τα 

λιβάδια. 

• Μην απομακρύνετε τα εκβρασμένα φύλλα Ποσειδωνίας από την παραλία. 

Πως μπορείτε να βοηθήσετε 
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Φοινικόδασος Βάι 
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Πατέρας της Βοτανικής 

Θεόφραστος (372 – 

287π.Χ.) 

 

Στο «Περί Φυτών 

Ιστορία» αναφέρει ότι 

στην Κρήτη φυτρώνουν 

πολλοί φοίνικες που 

έχουν δύο στελέχη 

(κορμούς) και μερικοί 

τρία ή και πέντε. 

©Τ.Δημαλέξης/NCC 

Phoenix theophrasti: 
Αναγνωρίστηκε ως είδος  

το 1967 από τον Greuter. 

Φοίνικας του Θεόφραστου 



Φοίνικας του 

Θεόφραστου ή 

Κρητικός Φοίνικας  

στη Μυθολογία 

Ο θεός Απόλλων 

γεννήθηκε στη Δήλο 

κάτω από έναν Φοίνικα. 

Ο Θησέας έφερε 

φοίνικες στη Δήλο όταν 

οργάνωσε αγώνες προς 

τιμήν του Απόλλωνα 

και βράβευσε τους 

νικητές με κλαδιά 

φοινίκων. 

Φοίνικας του Θεόφραστου 

© Μ.Αβραμάκης/ ΜΦΙΚ  



© Μ.Αβραμάκης/ ΜΦΙΚ  

Φτάνει τα 

10-12m 

ύψος. 

Οι καρποί του 

δεν είναι 

βρώσιμοι. 

Δημιουργεί 

σφαιρική κόμη. Βασικό 

χαρακτηριστικό: 

βγάζει 

παραφυάδες. 
Μοιάζει πολύ με τη 

χουρμαδιά. 
Έχει εκτενές 

ριζικό σύστημα. 

Χρειάζεται πολύ 

νερό, όπως στο 

Βάι, στην 

Πρέβελη. 
Είναι δίοικο είδος, 

δηλαδή έχει 

ξεχωριστά θηλυκά 

και αρσενικά 

δέντρα. 

Ο Φοίνικας του 

Θεόφραστου (Phoenix 

theophrasti) είναι 

ενδημικό είδος της 

Ανατολικής Μεσογείου.  

Φοίνικας του Θεόφραστου 



Φοίνικας του Θεόφραστου 

© Α.Τριχάς/ ΜΦΙΚ 

Παραφυάδες 

© Μ.Αβραμάκης/ ΜΦΙΚ  



Φοίνικας του Θεόφραστου 

Φωτογραφίες: © Αρχείο ΜΦΙΚΜ. 

Τα φύλλα είναι 

σύνθετα με 

φυλλάρια – τα 

νεαρά φύλλα 

είναι αγκαθωτά. 

Τα φύλλα του 

έχουν 

πρασινομπλε 

χρώμα. 



Φοίνικας του Θεόφραστου 

Λίγα δέντρα υπάρχουν 

- σε διάφορα νησιά του 

ΝΑ Αιγαίου (πχ. Κω, 

Αμοργό). 

-  στην Επίδαυρο. 

-  στην Αττάλεια. 

Ο κύριος πληθυσμός του βρίσκεται στο Βάι,  

όπου σχηματίζει δάσος. 

Στην Κρήτη, απαντάται 

ακόμα στην Πρέβελη, στο 

Μονοφάτσι  

και μεμονωμένα σε 

αρκετές ακόμη 

τοποθεσίες, όπως στο 

Μάρτσαλο.  

© Μ.Αβραμάκης/ ΜΦΙΚ  
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Φοίνικας του Θεόφραστου 

Εξάπλωση του Φοίνικα 

του Θεόφραστου στην 

Κρήτη. 



Φοίνικας του Θεόφραστου 

Κατανομή του Φοίνικα 

του Θεόφραστου στην 

περιοχή του ΒΑ άκρου 

Κρήτης.  



Υπάρχουν σημεία που κρατάνε νερό για μεγάλες περιόδους του έτους, τα 

εποχιακά τέλματα. 

Φοινικόδασος Βάι 

Το Φοινικοδάσος 

Βάι είναι το 

μοναδικό δάσος 

στο είδος του! 

Το δάσος έχει 

έκταση 120 

στρέμματα περίπου. 

© Μ.Αβραμάκης/ ΜΦΙΚ  

Το Φοινικόδασος Βάι 

αποτελεί μια 

Μεσογειακή Όαση,  

δηλαδή ένα υγρό 

οικοσύστημα που 

βρίσκεται μέσα σε 

ξηροθερμικό μεσογειακό 

τοπίο. 



Υπάρχουν σημεία που κρατάνε νερό για μεγάλες περιόδους του έτους, τα 

εποχιακά τέλματα. 

Φοινικόδασος Βάι 

• Προστατεύεται ως Αισθητικό Δάσος σύμφωνα με την ελληνική 

νομοθεσία (1973). 

• Αποτελεί τύπο οικοτόπου προτεραιότητας, σύμφωνα με την Οδηγία 

92/43/ΕΟΚ, ενώ ο Φοίνικας του Θεόφραστου περιλαμβάνεται στο 

Παράρτημα ΙΙ της ίδιας Οδηγίας. 

• Έχει χαρακτηριστεί ως Ειδικά Προστατευόμενη Περιοχή (Σύμβαση της 

Βαρκελώνης). 

• Αποτελεί τμήμα του ευρωπαϊκού δικτύου NATURA 2000 ως Ειδική 

Ζώνη Διατήρηση (κωδικός GR4320006) και Ζώνη Ειδική Προστασίας 

(κωδικός GR4320009). © Α.Τριχάς/ ΜΦΙΚ 

Ο Φοίνικας του 

Θεόφραστου (Phoenix 

theophrasti) είναι 

ενδημικό είδος της 

Ανατολικής Μεσογείου.  



Υπάρχουν σημεία που κρατάνε νερό για μεγάλες περιόδους του έτους, τα 

εποχιακά τέλματα. 

Φοινικόδασος Βάι 

Ο Φοίνικας του Θεόφραστου απειλείται κυρίως από: 

• το Kόκκινο Σκαθάρι ή Κόκκινος Ρυγχωτός Κάνθαρος (Rhynchophorus ferrugineus)  

 

© Μ.Δρετάκης/ΜΦΙΚ www.bees.gr © Κώστας Κουτσούκος 



Υπάρχουν σημεία που κρατάνε νερό για μεγάλες περιόδους του έτους, τα 

εποχιακά τέλματα. 

Κόκκινο Σκαθάρι (Rhynchophorus ferrugineus) 

Λέγεται «κόκκινος 

ρυγχοφόρος». 

Προέρχεται από 

την Νότια Ασία. 

Έχει μέγεθος 3cm. 

Αναπαράγεται 3 φορές 

το χρόνο. 

Παρασιτεί και 

καταστρέφει το 

φυτό-ξενιστή του. 

Απαντάται σε όλες τις 

χώρες της Μεσογείου. 

Είναι πολύ καλό 

στην πτήση. 

Είναι κολεόπτερο της 

οικογένειας Curculionidae. 

© Α.Τριχάς/ ΜΦΙΚ 

Προέρχεται από την 

Νότια Ασία. 

Λέγεται «κόκκινος ρυγχοφόρος». 



Υπάρχουν σημεία που κρατάνε νερό για μεγάλες περιόδους του έτους, τα 

εποχιακά τέλματα. 

Κόκκινο Σκαθάρι (Rhynchophorus ferrugineus) 

Προνύμφη 
Έχει μέγεθος 

μέχρι 5 cm. 

Τρώγοντας σκάβει στοές 

έως 1 μέτρο στον κορμό 

και στη βάση των 

φύλλων του φοίνικα. 

Παρασιτεί και 

καταστρέφει το 

φυτό-ξενιστή του. 

© Ι.Στάθη/ΜΦΙΚ 

Κάθε προνύμφη 

φτιάχνει ένα κουκούλι 

από ίνες του φοίνικα. Προσβάλλει το φοίνικα 

από την κορυφή του 

(στεφάνη), όπου τα 

θηλυκά ωοτοκούν. 



Υπάρχουν σημεία που κρατάνε νερό για μεγάλες περιόδους του έτους, τα 

εποχιακά τέλματα. 

Φοινικόδασος Βάι 

Το Φοινικοδάσος απειλείται κυρίως και από:  

• την ξηρασία και τις φωτιές 

• την υπερβόσκηση  

• την τουριστική εκμετάλλευση της περιοχής που οδηγεί στη συνεχή καταστροφή 

των αμμοθινών και την αποκάλυψη του ριζικού συστήματος των δέντρων 

• την υποχώρηση του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής 

© Μ.Αβραμάκης/ ΜΦΙΚ  



©Τ.Δημαλέξης/NCC 

Αποφύγετε να φυτεύετε άλλα είδη φοίνικα! 
 
Εάν έχετε φοίνικα 

 

Παρατηρήστε 

Με προσεκτική παρατήρηση, τα συμπτώματα που προδίδουν την παρουσία του 

σκαθαριού στα πρώτα στάδια της προσβολής είναι: 

• τρύπες στην κορώνα ή τον κορμό, που εκκρίνουν ίνες και καφέ παχύρευστο υγρό.  

• δέντρο σε μορφή ομπρέλας. 

• μαραμένοι βλαστοί και κορώνα. 

• θόρυβος ροκανίσματος. Ακούγεται εάν κάποιος βάλει το αυτί του στον κορμό.  
 

Πως μπορείτε να βοηθήσετε 



©Τ.Δημαλέξης/NCC 

Πως μπορείτε να βοηθήσετε 

Αποφύγετε να φυτεύετε άλλα είδη φοίνικα! 
 
Εάν έχετε φοίνικα 

 

Φροντίστε τον φοίνικα 

• Μην κάνετε άσκοπη και αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων. 

• Κλαδεύετε τους φοίνικες μόνο τους ψυχρούς μήνες, για να μην προσελκύσετε 

σκαθάρια.  

• Δεν συστήνεται η χρήση παγίδων, καθώς μπορεί να προσελκύσουν τα σκαθάρια. 

Στην περίπτωση που 

εντοπίσετε ύποπτα 

συμπτώματα 

ειδοποιήστε άμεσα το 

τμήμα Αγροτικής 

Οικονομίας Σητείας 

(2843 341312-318) και 

τον Δήμο Σητείας  

(2843 341304). 



©Τ.Δημαλέξης/NCC 

Πως μπορείτε να βοηθήσετε 

Εφόσον εντοπίσετε το 

κόκκινο σκαθάρι των 

φοινικοειδών ή σημάδια 

προσβολής σε κάποια 

συστάδα φοινίκων κι 

ειδικά κοντά στο 

Φοινικοδάσος στο Βάι, 

ενημερώστε άμεσα το 

Γεωπάρκο Σητείας  

(2843 341202 ή 2843 

341304). 

Αποφύγετε να φυτεύετε άλλα είδη φοίνικα! 
 

Εάν σκοπεύετε να αγοράσετε φοινικοειδή 

Έχετε υπόψη σας ότι απαγορεύεται η αγοραπωλησία φοινικοειδών χωρίς 

φυτοϋγειονομικό διαβατήριο. 

 

Εάν ο φοίνικας που έχετε, προσβληθεί 

Είσαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσετε τα κατάλληλα μέτρα το συντομότερο δυνατό 

και οπωσδήποτε μέσα στο χρονοδιάγραμμα που θα θέσει το Παράρτημα Σητείας της 

Διεύθυνσης Δασών και το Γεωπάρκο Σητείας και με την επίβλεψη από 

φυτοϋγειονομικό ελεγκτή. 
 


