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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΗΣ ΦΎΣΗΣ:
ΠΩΣ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ ΔΕΝ ΘΑ ΜΕΊΝΕΙ ΣΤΑ ΧΑΡΤΙΆ

ΚΑΛΥΤΕΡΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
«Οι οδηγίες για τη φύση
είναι κατάλληλες για τον
σκοπό τους. Ωστόσο,
η πλήρης επίτευξη των
στόχων των οδηγιών για
τη φύση θα εξαρτηθεί από
την ουσιαστική βελτίωση
της εφαρμογής τους.»
Έγγραφο εργασίας των
υπηρεσιών της Επιτροπής
σχετικά με τον έλεγχο
καταλληλότητας.

18%

ΤΟ ΔΊΚΤΥΟ NATURA 2000
ΚΑΛΎΠΤΕΙ ΣΉΜΕΡΑ ΤΟ
18% ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΊΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΊΠΟΥ ΤΟ 6% ΤΗΣ
ΘΑΛΆΣΣΙΑΣ ΈΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΥΡΏΠΗΣ.

Παρότι οι οδηγίες για τη φύση της
ΕΕ αποδείχτηκαν αποτελεσματικές,
σειρά ανεπαρκειών στην εφαρμογή
τους σημαίνει ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να χάνει βιοποικιλότητα
με ανησυχητικούς ρυθμούς.

Οι οδηγίες της ΕΕ για τα άγρια πτηνά και τους οικοτόπους (γνωστές ως «οδηγίες για τη
φύση») αναγνωρίζονται ευρέως ως ο ακρογωνιαίος λίθος των προσπαθειών που γίνονται σε
όλη την ΕΕ για την προστασία της φυσικής κληρονομιάς της Ευρώπης. Θεσπίζουν ένα πλαίσιο
διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος που επιτρέπει τη βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ παράλληλα
στοχεύει στην αποτελεσματική προστασία σπάνιων και απειλούμενων ειδών στην περιοχή
της φυσικής κατανομής τους. Αυτό οδήγησε στον χαρακτηρισμό του μεγαλύτερου δικτύου
προστατευόμενων περιοχών στον κόσμο, του δικτύου Natura 2000, το οποίο καλύπτει σήμερα περίπου το 18% της χερσαίας και το 6% της θαλάσσιας έκτασης της Ευρώπης.
Υπάρχει έντονη στήριξη για τις οδηγίες για τη φύση από τα κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και τους Ευρωπαίους πολίτες, καθώς μισό εκατομμύριο από αυτούς ζήτησε
μέσω δημόσιας διαβούλευσης το 2015 να παραμείνουν σε εφαρμογή οι οδηγίες. Οι
επιτυχίες έχουν αρχίσει να γίνονται ήδη εμφανείς στις περιοχές όπου έχουν εφαρμοστεί
σωστά, καθώς ορισμένοι πληθυσμοί ζώων όπως οι καφέ αρκούδες και οι θαλασσαετοί
εμφανίζουν ανάκαμψη, ενώ ορισμένοι οικότοποι σώθηκαν από ανεπανόρθωτη καταστροφή. Ωστόσο, μεγάλο μέρος της φύσης της Ευρώπης εξακολουθεί να έχει φθίνουσα
πορεία, ενώ η ΕΕ κινδυνεύει να μην επιτύχει τον στόχο της για την ανάσχεση της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων μέχρι το 2020. Μόνο το 23% των
ζώων και των φυτών και το 16% των τύπων οικοτόπων που προστατεύονται με βάση την
οδηγία για τους οικοτόπους βρίσκονται σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης.
Τον Οκτώβριο του 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε έναν «έλεγχο καταλληλότητας»
για τις οδηγίες για τη φύση, ώστε να εκτιμηθεί εάν προστατεύουν αποτελεσματικά τη φύση
της Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό τέθηκε το ανησυχητικό ενδεχόμενο σημαντικής αναθεώρησης και χαλάρωσης των προβλέψεων τους. Τον Δεκέμβριο του 2016, το Σώμα των Επιτρόπων
επιβεβαίωσε ότι οι εμβληματικοί νόμοι της ΕΕ για τη φύση δεν θα υποστούν αλλαγές και ότι
θα αναπτυχθεί ένα σχέδιο δράσης για την καλύτερη εφαρμογή τους. Με τη δημοσίευση του
εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών της ΕΕ σχετικά με τον έλεγχο καταλληλότητας των οδηγιών
για τα άγρια πτηνά και τους οικοτόπους, ο έλεγχος καταλληλότητας επιτέλους ολοκληρώθηκε,
βάζοντας τέλος σε μία πορεία αβεβαιότητας για το μέλλον τους που διήρκησε δύο χρόνια.
Το WWF χαιρετίζει αυτό το αποτέλεσμα. Τώρα, στο επίκεντρο θα πρέπει να
βρίσκεται η διασφάλιση της πλήρους και αποτελεσματικής εφαρμογής των
οδηγιών της ΕΕ για τη φύση, στηριζόμενη από επαρκή χρηματοδότηση και
αποτελεσματική επιβολή τους. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εθνικές
κυβερνήσεις θα πρέπει να αντιμετωπίσουν πλήρως τις δυνάμεις που οδηγούν
στην απώλεια της βιοποικιλότητας, ευρύτερα στον φυσικό χώρο, διασφαλίζοντας κατάλληλη και συνεκτική ενσωμάτωση της βιοποικιλότητας σε διάφορους τομείς, όπως η γεωργία και η ανάπτυξη υποδομών.

Ο ΤΡΌΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΏΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΎΣΗ
Βάσει των οδηγιών για τη φύση, τα κράτη μέλη πρέπει να χαρακτηρίσουν και να καθιερώσουν
περιοχές προστασίας ειδών και οικοτόπων ιδιαίτερης σημασίας: ειδικές ζώνες διατήρησης (ΕΖΔ)
βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους και ζώνες ειδικής προστασίας (ΖΕΠ) βάσει της οδηγίας
για τα άγρια πτηνά. Μαζί, αυτά τα δύο είδη περιοχών διαμορφώνουν το δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000. Τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν προστατευτικά μέτρα
και συστήματα παρακολούθησης, ώστε να διασφαλίζουν ότι δεν λαμβάνει χώρα υποβάθμιση
οικοτόπων ή όχληση ειδών σε αυτές τις περιοχές και να προωθούν την επίτευξη ικανοποιητικής
κατάστασης διατήρησης. Αναπτυξιακά ή άλλα σχέδια ή έργα που επηρεάζουν την ακεραιότητα
της εκάστοτε περιοχής, εγκρίνονται μόνο για επιτακτικούς λόγους σημαντικού δημοσίου συμφέροντος, εάν δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις και εφόσον λαμβάνονται αντισταθμιστικά μέτρα.
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ΚΑΛΎΤΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉ
Οι οδηγίες για τη φύση αποτελούν ένα επιτυχημένο παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο
μπορούν να συμβαδίζουν η προστασία της φύσης και η βιώσιμη ανάπτυξη. Τη σημασία
τους καταδεικνύουν οι μελέτες περιπτώσεων που παρουσιάζονται στην πλήρη έκθεση,
και οι οποίες συνοψίζονται στο παρόν. Αφενός, βλέπουμε περιοχές όπου οι οδηγίες για τη
φύση εξακολουθούν να μην εφαρμόζονται πλήρως και αποτελεσματικά, με συνέπεια να
μην προστατεύονται πλήρως οικότοποι και είδη. Αφετέρου, υπάρχουν περιοχές όπου η
ορθή εφαρμογή των οδηγιών έχει επιφέρει απτά οφέλη στη φύση και τους ανθρώπους.
Το σημαντικότερο είναι ότι οι μελέτες δείχνουν ποιες είναι οι βασικές ελλείψεις και
οι λύσεις για την επίτευξη «πλήρους και αποτελεσματικής εφαρμογής». Ως εκ τούτου,
προτρέπουμε τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εντείνουν τις προσπάθειές τους, μέσω της ανταπόκρισής τους στις παρακάτω προτεραιότητες:
n Ολοκλήρωση του χαρακτηρισμού θαλάσσιων περιοχών ως περιοχές Natura 2000
n Ανάπτυξη μέτρων προστασίας και σχεδίων διαχείρισης για όλες τις περιοχές Natura 2000
n Αύξηση των επενδύσεων στο δίκτυο Natura 2000
n Βελτίωση επιβολής της νομοθεσίας σε όλη την Ευρώπη

1. ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΎ ΘΑΛΆΣΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΏΝ ΩΣ ΠΕΡΙΟΧΈΣ NATURA 2000
Βάσει της Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα του ΟΗΕ, οι κυβερνήσεις συμφώνησαν να
παρέχουν αποτελεσματική προστασία σε τουλάχιστον 10% των παράκτιων και θαλάσσιων περιοχών
έως το 2020. Το WWF επιθυμεί το ποσοστό κάλυψης να αυξηθεί στο 30% έως το 2030. Οι περιοχές Natura 2000 αποτελούν τον κύριο τρόπο που διαθέτει η ΕΕ για να εφαρμόσει τη διεθνή αυτή
δέσμευσή της. Οι θαλάσσιες περιοχές Natura 2000 καλύπτουν μόνο το 6% περίπου της θαλάσσιας
επικράτειας της ΕΕ. Εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά κενά, ιδίως σε υπεράκτιες περιοχές.

2. ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΜΈΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΊΩΝ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΈΣ NATURA 2000
Για κάθε περιοχή Natura 2000 πρέπει να εφαρμόζονται μέτρα προστασίας και τα σχέδια
διαχείρισης αποτελούν το σημαντικότερο εργαλείο για τον καθορισμό αυτών των μέτρων.
Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, στο τέλος του 2012 μόνο για το 30% των περιοχών
βάσει της οδηγίας για τα άγρια πτηνά και για το 41% των περιοχών βάσει της οδηγίας για τους
οικοτόπους είχαν καταρτιστεί σχέδια διαχείρισης.
Για να μην απαρτίζεται το δίκτυο Natura 2000 από προστατευόμενες περιοχές που υπάρχουν
μόνο «στα χαρτιά», τα κράτη μέλη πρέπει επειγόντως να ορίσουν και να εφαρμόσουν μέτρα
προστασίας. Πρέπει επίσης να διασφαλίσουν την προστασία τους από αρνητικές επιπτώσεις:
όλα τα σχέδια ή τα έργα που είναι πιθανό να επηρεάσουν περιοχές Natura 2000 πρέπει να αξιολογούνται μέσω δέουσας εκτίμησης για να μη βλάπτονται οι εκάστοτε περιοχές. Όπως δείχνει
η έκθεσή μας, τα κράτη μέλη συχνά αποτυγχάνουν να εφαρμόσουν αυτή την κρίσιμη νομική
διάταξη των οδηγιών για τη φύση, θέτοντας σε κίνδυνο πολύτιμες περιοχές Natura 2000.

3. ΑΎΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΊΚΤΥΟ NATURA 2000

Έρευνες της ΕΕ υπολογίζουν ότι απαιτούνται τουλάχιστον 5,8 δις ευρώ ετησίως για τη διαχείριση
και την αποκατάσταση του δικτύου Natura 2000, ώστε να απελευθερώσει τις πλήρεις δυνατότητές
του όσον αφορά τα οφέλη προς τη φύση και τον άνθρωπο. Αυτές οι απαιτούμενες χρηματοδοτικές
και επενδυτικές ανάγκες υπερκαλύπτονται από τα οφέλη, τα οποία εκτιμώνται σε 200-300 δις ευρώ
ετησίως. Παρά τα εμφανή οικονομικά οφέλη που επιφέρουν οι επενδύσεις στο δίκτυο Natura 2000,
υφίσταται τεράστιο χρηματοδοτικό κενό. Πρέπει επειγόντως να διατεθεί μεγαλύτερο μέρος της
εθνικής και της ευρωπαϊκής δημόσιας χρηματοδότησης στην προστασία της φύσης, στην οποία
συμπεριλαμβάνονται σημαντικοί τομείς όπως η συμμετοχή εμπλεκόμενων φορέων, ο σχεδιασμός
διαχείρισης των περιοχών και τα κίνητρα και αποζημιώσεις για γαιοκτήμονες ή άλλους χρήστες.

4. ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΕΠΙΒΟΛΉΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑΣ ΣΕ ΌΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ
Ενώ αναφέρονται περισσότερες παραβιάσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που αφορά στη
φύση, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών για τη φύση, από τις παραβιάσεις σε άλλους
περιβαλλοντικούς τομείς, μόνο μία στις πέντε παραβιάσεις οδήγησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε λήψη νομικής δράσης. H Επιτροπή πρέπει να είναι πιο προορατική στον ρόλο της
ως θεσμός επιβολής της νομοθεσίας, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα κράτη μέλη τηρούν τις
νομικές τους υποχρεώσεις ως προς την ορθή εφαρμογή των οδηγιών για τη φύση.
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Οι μελέτες περιπτώσεων που αναλύονται στην παρούσα έκθεση
καταδεικνύουν τη σημασία των οδηγιών για τη φύση.

ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΡΆΤΗ ΜΈΛΗ
Χαρακτηρισμός
περιοχών
Διαχείριση

n Ολοκλήρωση του χαρακτηρισμού των περιοχών Natura 2000, ιδίως των θαλάσσιων περιοχών.
nΟ
 ρισμός και εφαρμογή σαφών, ειδικών και λεπτομερών μέτρων προστασίας, καθοδηγούμενων από ειδικούς στόχους διατήρησης για είδη και οικοτόπους με σημαντική παρουσία σε επίπεδο περιοχής, καθώς και σε εθνικό και βιογεωγραφικό επίπεδο.
n Κατάρτιση και εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης σε επίπεδο περιοχής, διασφαλίζοντας επαρκή συμμετοχή γαιοκτημόνων, χρηστών πόρων και άλλων βασικών εμπλεκόμενων φορέων. Τα
σχέδια διαχείρισης πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα μέτρα προστασίας και να αντιμετωπίζουν
ολοκληρωμένα όλους τους τομείς που επηρεάζονται (π.χ. δασοπονία, γεωργία, αλιεία).
n Διασφάλιση της προστασίας των ειδών μέσω της λήψης αποδοτικών και ολοκληρωμένων μέτρων, με στόχο την επίτευξη ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης για τα προστατευόμενα είδη.

Πρόληψη
αρνητικών
επιπτώσεων

n Αποτελεσματική προστασία των περιοχών Natura 2000 και των οικοτόπων και ειδών που αναφέρονται στις οδηγίες για τη φύση από τις αρνητικές επιπτώσεις σχεδίων και έργων, μέσω της
πραγματοποίησης δέουσας εκτίμησης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γίνεται σωστή εκτίμηση
των ανεπιθύμητων επιπτώσεων στην ακεραιότητα μιας περιοχής, όπως αυτή ορίζεται από τους
στόχους και την κατάσταση διατήρησης της περιοχής, καθώς και να εφαρμόζεται η αρχή της
προφύλαξης. Οι εμπειρογνώμονες και οι αξιολογητές πρέπει να είναι τελείως ανεξάρτητοι και να
διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα για τη διεξαγωγή μελετών βιοποικιλότητας. Κατά τη λήψη
αποφάσεων για σχέδια ή έργα τα οποία ενδεχομένως να επηρεάσουν περιοχές Natura 2000,
πρέπει να δημοσιεύονται οι αποφάσεις και τα σχετικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των ενδεδειγμένων μελετών εκτίμησης, αλλά και να πραγματοποιείται διαβούλευση με το κοινό.
nΟ
 ρισμός «ζωνών αποκλεισμού» – περιοχές ακατάλληλες για την ανάπτυξη ορισμένων
έργων ή δραστηριοτήτων, λόγω του αντίκτυπού τους στη φύση.

Παρακολούθηση

Χρηματοδότηση
Συμμετοχή
ενδιαφερόμενων
φορέων

n Διασφάλιση ότι εφαρμόζονται και χρηματοδοτούνται επαρκώς συστήματα παρακολούθησης
και συγκέντρωση όλων των σχετικών δεδομένων, ώστε να εκτιμάται η κατάσταση και οι τάσεις
των ειδών και τύπων οικοτόπων και οι απειλές κατά της φύσης. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης
να παρακολουθούν την αποτελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνονται για τη βελτίωση των
εκθέσεων εφαρμογής αλλά και της διαχείρισης.
nΠ
 αροχή επαρκούς εθνικής χρηματοδότησης και αύξηση του καταμερισμού των διαθέσιμων ειδικών ευρωπαϊκών πόρων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) για τη βιοποικιλότητα και το δίκτυο Natura 2000.
nΔ
 ιασφάλιση πλήρους συμμετοχής του κοινού και διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων
που αφορούν στη φύση.
nΔ
 ιασφάλιση ότι ο χαρακτηρισμός περιοχών Natura 2000 και η διαχείρισή τους πραγματοποιούνται με διαφάνεια και βάσει επιστημονικών κριτηρίων, με τη συμμετοχή των
τοπικών εμπλεκόμενων φορέων.
nΕ
 υαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη σημασία του δικτύου Natura 2000,
σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
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Αφενός, βλέπουμε περιοχές όπου οι οδηγίες για τη φύση εξακολουθούν να μην εφαρμόζονται πλήρως
και αποτελεσματικά, με συνέπεια να μην προστατεύονται πλήρως οικότοποι και είδη. Αφετέρου,
υπάρχουν περιοχές όπου η ορθή εφαρμογή των οδηγιών έχει επιφέρει απτά οφέλη στη φύση και τους
ανθρώπους. Προτρέπουμε τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εντείνουν τις προσπάθειές
τους για την εφαρμογή των οδηγιών για τα άγρια πτηνά και τους οικοτόπους, ακολουθώντας τις
παρακάτω προτάσεις.

ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ
Βελτίωση της
προστασίας και της
παρακολούθησης

n Παρακολούθηση της εφαρμογής των σχεδίων διαχείρισης, ώστε να διασφαλιστεί
βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων.
n Διασφάλιση ότι οι μελέτες δέουσας εκτίμησης διεξάγονται πιο αυστηρά και μόνο
από καταρτισμένους αξιολογητές, μεταξύ άλλων μέσω της ενημέρωσης του εγγράφου
καθοδήγησης για τις διατάξεις του άρθρου 6 (3 & 4) της οδηγίας για τους οικοτόπους.
n Όταν διεξάγεται δέουσα εκτίμηση για σχέδια εθνικού επίπεδου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ότι τα αποτελέσματα της εκτίμησης ενσωματώνονται σωστά στην αντίστοιχη εθνική τομεακή πολιτική.
n Διασφάλιση ότι τα κράτη μέλη ακολουθούν μια κοινή μεθοδολογία για τον ορισμό
ευμενών τιμών αναφοράς στο βιογεωγραφικό επίπεδο για οικοτόπους και είδη.
nΔ
 ιασφάλιση ότι εφαρμόζονται κοινές μεθοδολογίες παρακολούθησης
σε όλα τα κράτη μέλη.

Χρηματοδότηση

n Σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, διασφάλιση ότι το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (i) δεσμεύει, ανιχνεύει και παρακολουθεί πόρους για τη διατήρηση
της βιοποικιλότητας σε κάθε χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ και (ii) δημιουργεί μια
σταθερή ειδικά δεσμευμένη χρηματοδοτική ροή, ώστε να καλύπτονται οι επενδυτικές
ανάγκες για τη βιοποικιλότητα.
n Σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, εξάλειψη περιβαλλοντικά βλαβερών επιδοτήσεων,
σύμφωνα με τις παγκόσμιες δεσμεύσεις που προβλέπει η ΣΒΠ του ΟΗΕ. Κατά προτεραιότητα, πρέπει να ληφθεί δράση για τη σταδιακή κατάργηση ή τη μεταρρύθμιση
των επιδοτήσεων εκείνων οι οποίες είναι ήδη γνωστό πως έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις σε βασικούς κλάδους (π.χ. στη γεωργία, τις μεταφορές, την αλιεία, την ενέργεια)
έως το 2020.

Επιβολή της
νομοθεσίας

n Λήψη ταχείας και αποτελεσματικής δράσης για την επιβολή της νομοθεσίας
σε όλες τις περιβαλλοντικές παραβιάσεις που προκύπτουν και μη αποδοχή οποιωνδήποτε περαιτέρω καθυστερήσεων στην οριστικοποίηση του χαρακτηρισμού περιοχών,
την ανάπτυξη μέτρων προστασίας και τη θέσπιση ορθών σχεδίων διαχείρισης .
n Διασφάλιση ότι οι καταγγελίες και οι διαδικασίες επί παραβάσει που αφορούν
παραβιάσεις περιβαλλοντικής νομοθεσίας είναι διαφανείς.
n Αύξηση της εστίασης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων θεματοφυλακής από ΜΚΟ, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές για την
υπόδειξη παραβιάσεων των οδηγιών.
n Συχνότερη λήψη προσωρινών μέτρων (ασφαλιστικών μέτρων) ούτως ώστε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορεί να παρεμβαίνει για να σταματήσει ή
να εμποδίσει την πρόκληση ζημιάς από ενδεχομένως παράνομες δραστηριότητες,
μέχρι τη λήψη της τελικής απόφασης στην εκάστοτε υπόθεση.
n Σε συνεργασία με κράτη μέλη, ανάπτυξη νέων εργαλείων για την ανίχνευση και
τον τερματισμό παραβιάσεων, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας εφαρμογής υπηρεσιών «Παγκόσμιας παρακολούθησης του περιβάλλοντος και της ασφάλειας» για την ανίχνευση παράνομων δραστηριοτήτων σε περιοχές Natura 2000 (π.χ.
ανίχνευση αλλαγών χρήσης της γης).
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ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΝΤΟΓΓΕΡ ΜΠANK ΒΟΡΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΛΙΜΝΗ ΣΑΑΛΖΕΕ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΟΥ ΛΕΧ ΑΥΣΤΡΙΑ

ΠΟΤΑΜΟΣ ΓΙ

ΤΟΡΕ ΓΚΟΥΑTΣΕΤΟ ΙΤΑΛ
ΝΤΟΝΙΑΝΑ ΙΣΠΑΝΙΑ

ΛΙΜΝΗ ΣΑΪΜΑΑ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
ΛΙΜΝΗ ΜΕΛΑΡΕΝ ΣΟΥΗΔΙΑ

ΜΠΙΑΓΟΒΙΕΖΑ ΠΟΛΩΝΙΑ
ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑ

ΟΡΗ ΤΑΡΚΟΥ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΙΑΝΤΡΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΠΑΡΚΟ ΠΙΝΙΝ BΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΛΙΑ
ΚΟΛΠΟΣ ΤΟΥ ΛΑΓΑΝΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΥΠΟ ΑΠΕΙΛΗ
Οι οδηγίες για τα άγρια πτηνά και τους οικοτόπους παρέχουν προστασία στις πιο πολύτιμες οικολογικά περιοχές και είδη της Ευρώπης. Όμως προστασία που καταγράφεται
μόνο στα χαρτιά δεν έχει νόημα, εάν δεν στηρίζεται από αποτελεσματική διαχείριση
στο πεδίο. Τα παρακάτω παραδείγματα καταδεικνύουν σημαντικές ελλείψεις κατά την
εφαρμογή των οδηγιών για τη φύση. Αποτελεσματικές λύσεις και δράσεις για το πώς
μπορούν να αντιμετωπιστούν αυτές οι ελλείψεις παρατίθενται στην πλήρη έκθεση.

ΝΤΟΝΙΆΝΑ: Ο ΣΗΜΑΝΤΙΚΌΤΕΡΟΣ ΥΓΡΌΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΏΠΗΣ ΚΙΝΔΥΝΕΎΕΙ ΝΑ ΑΠΟΞΗΡΑΝΘΕΊ;
© DIEGO LÓPEZ / WWF-SPAIN

Η Ντονιάνα φιλοξενεί τον απειλούμενο ιβηρικό λύγκα.

Παρότι η Ντονιάνα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους υγρότοπους της
Ευρώπης, η σχεδιαζόμενη εκβάθυνση της διώρυγας ναυσιπλοΐας του ποταμού
Γκουανταλκιβίρ απειλεί τον υγρότοπο, το μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς
της UNESCO και τις περιοχές Natura 2000 που περιλαμβάνει. Τον Μάρτιο
του 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε προς την Ισπανία επίσημη προειδοποίηση, επισημαίνοντας ότι η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για
το έργο δεν είχε λάβει υπόψη τις επιπτώσεις στις περιοχές Natura 2000. Τον
Δεκέμβριο του 2016, η κυβέρνηση της Ισπανίας γνωστοποίησε στην επιτροπή
μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO την πρόθεσή της να μην
εγκρίνει το έργο βυθοκόρησης. Ωστόσο, ακόμα δεν έχει ληφθεί επίσημη απόφαση που θα οδηγήσει στην οριστική απόσυρση του έργου.

ΜΠΙΑΓΟΒΙΈΖΑ: Η ΥΛΟΤΟΜΊΑ ΑΠΕΙΛΕΊ ΤΑ ΑΡΧΈΓΟΝΑ ΔΆΣΗ
© ADAM LAWNIK / WWF-POLAND

Το Μπιαγοβιέζα είναι ένα από τα πιο καλά
διατηρημένα αρχέγονα δάση της Ευρώπης.

Το Μπιαγοβιέζα είναι το πιο καλά διατηρημένο αρχέγονο δάσος της
βόρειας εύκρατης ζώνης της Ευρώπης και φιλοξενεί τον μεγαλύτερο
πληθυσμό βίσονα. Τον Μάρτιο του 2016, η Πολωνία ενέκρινε σχέδια για
τον τριπλασιασμό της υλοτόμησης σε αυτή την περιοχή Natura 2000 και
UNESCO. Τα σχέδια αυτά αναιρούν συμφωνία που είχε πραγματοποιηθεί
το 2012 που περιόριζε την υλοτόμηση, ώστε να σωθούν τα πιο πολύτιμα
είδη και οικότοποι, ενώ επέτρεπε την υλοτόμηση μικρής κλίμακας για την
παροχή ξυλείας στους κατοίκους της περιοχής. Επτά περιβαλλοντικές μη
κυβερνητικές οργανώσεις, μεταξύ των οποίων και το WWF, υπέβαλαν
καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία απάντησε κινώντας μια
επίσημη διαδικασία επί παραβάσει τον Ιούνιο του 2016.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΠΛΑΓΙΕΣ: ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
© KOSTADIN VALCHEV / WWF - BULGARIA

Το εθνικό πάρκο Πιρίν της Βουλγαρίας, χαρακτηρισμένο ως περιοχή Natura
2000 και μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, έχει εξαιρετικά
υψηλή βιοποικιλότητα. Όμως ένα νέο προσχέδιο διαχείρισης συστήνει
δεκαπλάσια αύξηση των χιονοδρομικών περιοχών εντός του πάρκου. Δεν
έχει διεξαχθεί δέουσα εκτίμηση για τις επιπτώσεις που ενδεχομένως να έχει
αυτό το σχέδιο στην φυσική αξία του Πιρίν. Επιπλέον, υπάρχει ενδεχόμενο
νομιμοποίησης όλων των υφιστάμενων παράνομων έργων εντός της περιοχής

Το Εθνικό Πάρκο Πιρίν φιλοξενεί 45 είδη θηλαστικών,
μεταξύ των οποίων και την καφέ αρκούδα.
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ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΑΔΕΙΟΔΌΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΌΡΗ ΤΑΡΚΟΎ
© DIEGO LÓPEZ / WWF-SPAIN

Η περιοχή Natura 2000 τών όρεων Ταρκού αποτελεί
μέρος ενός από τα μεγαλύτερα τοπία άθικτου δάσους
στην εύκρατη Ευρώπη.

Οι ποταμοί στα όρη Ταρκού και σε άλλες περιοχές Natura 2000 στη Ρουμανία απειλούνται από έργα υδροηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία παραβιάζουν
την οδηγία για τους οικοτόπους, επισημαίνοντας έτσι την εκτεταμένη αποτυχία διαχείρισης των περιοχών αυτών στη χώρα. Οι μισές περίπου περιοχές
Natura 2000 της Ρουμανίας δεν διαθέτουν εγκεκριμένα σχέδια διαχείρισης
και οι διαδικασίες αδειοδότησης για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εντός
των περιοχών δεν ακολουθούνται με διαφάνεια. Οι διαχειριστές των περιοχών, οι οποίοι συχνά είναι ΜΚΟ, δέχονται σημαντικές πιέσεις να αποδέχονται νέα έργα υποδομών, όπως οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί.

ΧΕΛΏΝΑ ΚΑΡΈΤΑ: Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ ΤΟΥ ΕΊΔΟΥΣ ΣΤΗ ΜΕΣΌΓΕΙΟ ΑΠΟΚΡΎΠΤΕΙ ΤΙΣ ΕΛΛΕΊΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΑΣ
© RICHARD BOWDEN

Η Ελλάδα φιλοξενεί το 60% των φωλιών
της χελώνας καρέτα στην Ευρώπη.

Παρότι η κατάσταση διατήρησης της θαλάσσιας χελώνας καρέτα στη
Μεσόγειο εν γένει βελτιώνεται, δεν συμβαίνει το ίδιο στην Ελλάδα, όπου
συναντώνται οι σημαντικότερες παραλίες ωοτοκίας. Χάρη στην οδηγία για
τους οικοτόπους, όλες οι σημαντικές παραλίες ωοτοκίας της θαλάσσιας
χελώνας στην Ελλάδα έχουν χαρακτηριστεί ως περιοχές Natura 2000
καθώς επίσης δημιουργήθηκε το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου για
να προστατεύσει τις σημαντικές παραλίες ωοτοκίας της χελώνας στον
κόλπο του Λαγανά από την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη. Ωστόσο, χωρίς στόχους
διατήρησης και σχέδιο διαχείρισης, τα μέτρα διαχείρισης παρουσιάζουν
ακόμα ελλείψεις, εμποδίζοντας την αποτελεσματική προστασία του είδους.

ΚΕΝΆ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ ΘΈΤΟΥΝ ΣΕ ΚΊΝΔΥΝΟ ΤΟΥΣ ΠΟΤΑΜΟΎΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΊΑΣ
© IVAN HRISTOV / WWF-BULGARIA

Η υδροηλεκτρική ενέργεια έχει αποδεδειγμένα αρνητικές συνέπειες στα ποτάμια της Βουλγαρίας, συμπεριλαμβανομένων μειωμένων παροχών υδάτων,
εμπόδια στη μετανάστευση ειδών, διατάραξης της ισορροπίας ιζημάτων και
της καταστροφής παρόχθιων οικοτόπων. Εάν υλοποιηθούν όλα τα έργα που
βρίσκονται σε φάση σχεδιασμού, ο αριθμός των υδροηλεκτρικών σταθμών
μπορεί να διπλασιαστεί. Παρότι η Βουλγαρία επέβαλε απαγόρευση νέων υδροηλεκτρικών σταθμών σε περιοχές Natura 2000 υπάρχουν πάρα πολλά κενά στη
νομοθεσία, η οποία δεν εφαρμόζεται σωστά, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο πολύτιμα
ποτάμια είδη και οικοτόπους όπως εκείνα του ποταμού Γιάντρα.

Ο ποταμός Γιάντρα αποτελεί έναν από τους
πιο άθικτους ποταμούς της Βουλγαρίας.

ΡΗΧΈΣ ΥΠΟΣΧΈΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΜΜΟΣΥΡΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΤΌΓΓΕΡ ΜΠΑΝΚ
© UDO VAN DONGEN / WWF-NETHERLANDS

Κοράλια στο βυθό του Ντόγκερ Μπάνκ στην
κεντρική Βόρεια Θάλασσα.

Το Ντόγγερ Μπανκ αποτελείται από μεγάλες αμμοσύρσεις θαλασσοπούλια και
κητώδη. Οι οικότοποι και η βιοποικιλότητά της βρίσκονται σε δυσμενή κατάσταση ύστερα από αιώνες υποβάθμισης και χρειάζεται να αποκατασταθούν. Όμως
ύστερα από χρόνια συζητήσεων, οι κυβερνήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου, της
Ολλανδίας και της Γερμανίας έχουν προτείνει την αποτελεσματική προστασία
μόνο του 5% των αμμοσύρσεων του Ντόγγερ Μπανκ, αφήνοντας 95% αυτής της
θαλάσσιας περιοχής Natura 2000 ευάλωτη σε καταστροφικές ανθρωπογενείς
επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων αλιευτικών δραστηριοτήτων που μπορούν να
προκαλέσουν ζημιά στον πυθμένα.
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ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
Όταν εφαρμόζονται σωστά, οι οδηγίες για τη φύση της ΕΕ επιφέρουν
σημαντικά οφέλη. Η καλύτερη προστασία δεν έχει μόνο επιτρέψει σε
απειλούμενα είδη και άλλα άγρια ζώα να ανακάμψουν, αλλά έχει επίσης
ωφελήσει τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες, με αποτελέσματα όπως η
προώθηση του τουρισμού και η αύξηση των ιχθυοαποθεμάτων. Τα βασικά
συστατικά για την επιτυχή εφαρμογή των οδηγιών, περιλαμβάνουν τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων στον σχεδιασμό και τη διαχείριση των
περιοχών Natura 2000, την επαρκή χρηματοδότηση και την υλοποίηση
μέτρων διαχείρισης σε μεγάλη κλίμακα, καθώς και τη διασφάλιση
ότι οι προστατευόμενες περιοχές ωφελούν την τοπική κοινωνία.

ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ: ΤΟΠΙΚΉ ΥΠΕΡΗΦΆΝΕΙΑ ΣΤΙΣ ΆΛΠΕΙΣ
© GRIDYAKINA OLEKSANDRA

Η κοιλάδα του Λεχ στο Τιρόλο φιλοξενεί πολλά
σπάνια είδη.

Η περιοχή Natura 2000 της κοιλάδας του Λεχ ήταν η πρώτη προστατευόμενη περιοχή στο Τιρόλο που κάλυπτε όχι μόνο απομακρυσμένες ορεινές
τοποθεσίες, αλλά ακόμα και εν δυνάμει οικιστικές περιοχές και αγροτική
γη στην κοιλάδα. Αρχικά, η τοπική κοινωνία προβληματιζόταν, όμως
σήμερα υπάρχει έντονη στήριξη για την προστατευόμενη περιοχή. Χάρη
στην επαρκή συμμετοχή και τη συνεργασία, οι τοπικοί δήμοι, καθώς και ο
ιδιωτικός τομέας (γεωργία, αλιεία, κυνήγι και τουρισμός) ως επί τω πλείστον αναγνωρίζουν πλέον την αξία και τα οφέλη που παρέχει η προστασία της φυσικής περιοχής. Η προστατευόμενη περιοχή αποτελεί βασικό
μέρος των τοπικών και περιφερειακών αναπτυξιακών στρατηγικών. Έχει
συμβάλει στην προσέλκυση τουριστών, έχει διαμορφώσει την τοπική ταυτότητα και έχει δώσει τη δυνατότητα σε αγρότες της περιοχής να λαμβάνουν χρηματοδότηση για τη διατήρηση του τοπίου μέσω του θερίσματος
και της βόσκησης που πραγματοποιούν στα αλπικά βοσκοτόπια.

Ο ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΌΣ ΥΠΕΡΝΙΚΆ ΤΙΣ ΣΥΓΚΡΟΎΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΊΜΝΗ ΜΈΛΑΡΕΝ
© TORBJÖRN HEGEDÜS / WWF-SWEDEN

Σχολείο για τη φύση στο φυσικό καταφύγιο
της λίμνης Μέλαρεν.

Το φυσικό καταφύγιο Ασκάου-Τιντάου (Askö-Tidö), που βρίσκεται
σε έναν ρηχό κόλπο της λίμνης Μέλαρεν της Σουηδίας, περιλαμβάνει
μοναδικά δάση πλατύφυλλων, φυσικούς και μερικούς πλημμυρισμένους λειμώνες και καλαμιώνες. Αυτά τα τοπία παρέχουν ενδιαίτημα
σε ήταυρους, καλομόρικους, μουστακαλήδες, πολλά άλλα άγρια πτηνά
και σπάνιους τύπους σκαθαριών και άλλων εντόμων. Παρότι οι τοπικοί
γαιοκτήμονες ήταν αρχικά αντίθετοι με τον χαρακτηρισμό της περιοχής, μια δημόσια συμμετοχική διαδικασία οδήγησε σε συμβιβαστική
λύση, στη βάση της οποίας 120 εκτάρια υγρών λειμώνων συμπεριλήφθηκαν στην περιοχή Natura 2000 και 18 εκτάρια έμειναν εκτός αυτής.
Οι αγρότες λαμβάνουν οικονομική αποζημίωση από πόρους για την
αγροτική ανάπτυξη για τη διαχείριση των υγρών λειμώνων μέσω του
παραδοσιακού θερίσματος και της βόσκησης.
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ΑΥΣΤΗΡΌΤΕΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΟΝΏΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΆΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΔΑΚΤΥΛΙΩΤΉΣ ΦΏΚΙΑΣ ΣΆΙΜΑΑ
© MERVI KUNNASRANTA / WWF-FINLAND

Μία από τις πιο σπάνιες φώκιες, η δαχτυλιωτή
φώκια Σάιμαα, στη λίμνη Σάιμαα της Φινλανδίας.

Η δακτυλιωτή φώκια Σάιμαα, μια από τις σπανιότερες φώκιες στον κόσμο,
απαντά μόνο στη λίμνη Σάιμαα της Φινλανδίας. Λόγω του κυνηγιού της
φώκιας, ο αριθμός τους μειώθηκε γύρω στα 120 ζώα στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και μόλις πρόσφατα αυξήθηκε σιγά σιγά σε περίπου 360 ζώα. Η
δακτυλιωτή φώκια Σάιμαα αποτελεί είδος προτεραιότητας σύμφωνα με την
οδηγία για τους οικοτόπους, απαιτώντας τον χαρακτηρισμό ειδικών ζωνών
διατήρησης και αυστηρή προστασία. Ως αποτέλεσμα πίεσης που της ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κυβέρνηση της Φινλανδίας θέσπισε
αυστηρότερους κανόνες για την προστασία της φώκιας, συμπεριλαμβανομένων εποχικών απαγορεύσεων αλιείας με δίχτυα στις κύριες περιοχές αναπαραγωγής της φώκιας.

ΤΑ ΥΔΡΌΒΙΑ ΠΤΗΝΆ ΕΥΔΟΚΙΜΟΎΝ ΣΤΗ ΛΊΜΝΗ ΣΑΆΛΖΕE
© THOMAS NEUMANN / WWF-GERMANY

Η περιοχή της Σαάλζεε της Γερμανίας αποτελεί
ένα καταφύγιο άγριας ζωής με έκταση μεγαλύτερη
των 25.000 εκτάριων.

Οι λίμνες και οι υγρότοποι του τοπίου της λίμνης Σαάλζεε στη βόρεια Γερμανία φιλοξενούν έως και 40.000 πτηνά. Απαντούν επίσης πληθυσμοί νανόχηνας, χωραφόχηνας, μαυροκέφαλης πάπιας, χουλιαρόπαπιας και γερανού
διεθνούς σημασίας. Τα μέτρα διαχείρισης όπως η αποκατάσταση μικρών
βάλτων και λιμνών, η ανύψωση της επιφάνειας του ύδατος και η δημιουργία
οικολογικών διαδρόμων για την άγρια ζωή παρουσιάζουν ήδη αποτέλεσμα,
όπως καταδεικνύει η αύξηση των πληθυσμών του γερανού, του θαλασσαετού
και της βίδρας. Ο νομικός φορέας «Ένωση για το τοπίο της λίμνης Σαάλζεε»
είναι υπεύθυνος για τις τέσσερις τοπικές περιοχές Natura 2000 και έχει
λάβει σημαντική χρηματοδότηση για την κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου
σχεδίου διαχείρισης.

Η ΣΥΝΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΔΡΙΑΤΙΚΉ ΩΦΕΛΕΊ ΨΆΡΙΑ ΚΑΙ ΨΑΡΆΔΕΣ
© CLAUDIA AMICO / WWF-ITALY

Μικρής κλίμακας αλιεία μπορεί να είναι βιώσιμη
και να παρέχει υποστήριξη στην τοπική κοινωνία
στην περιοχή Τόρε Γκουατσέτο.

Το Τόρε Γκουατσέτο είναι μια θαλάσσια περιοχή Natura 2000. Τα αυστηρά
μέρα διαχείρισης έχουν συμβάλει στην ανάκαμψη οικοτόπων όπως τα θαλάσσια
λιβάδια και στην αύξηση εμπορικά εκμεταλλεύσιμων πληθυσμών ιχθύων. Ως
αποτέλεσμα, οι τοπικοί παραδοσιακοί ψαράδες μπορούν πλέον να πραγματοποιούν αλιεία περιορισμένης κλίμακας μέσα σε ένα τμήμα της προστατευόμενης
περιοχής. Υπό ευνοϊκές συνθήκες μπορεί να έχουν μέχρι και τέσσερις έως πέντε
φορές μεγαλύτερο εισόδημα εντός του καταφυγίου σε σύγκριση με το ψάρεμα
εκτός του καταφυγίου. Στην περιοχή θεσπίστηκε μια συνδιαχειριστική προσέγγιση, κατά την οποία οι διαχειριστικές αρχές, οι ΜΚΟ, οι ψαράδες και οι επιστήμονες συνεργάζονται για να βρουν μακροπρόθεσμες λύσεις για τη θαλάσσια
βιοποικιλότητα που ταυτόχρονα παρέχουν οφέλη στην τοπική οικονομία.

Η ΑΝΆΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΝΕΡΟΠΟΤΑΜΊΔΑΣ ΒΟΗΘΆΕΙ ΤΟΥΣ ΑΓΡΌΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΥΡΦΏΝΕΣ
© ZYMANTAS MORKVENAS / WWF-POLAND

Ο πληθυσμός της νεροποταμίδας στην ΕΕ έχει
αυξηθεί κατά 16% την περίοδο 2009-2014.

Χάρη στη μεγάλης κλίμακας αποκατάσταση υποβαθμισμένων οικοτόπων, η
νεροποταμίδα, το σπανιότερο αποδημητικό ωδικό πτηνό της Ευρώπης, ανακάμπτει στην Πολωνία. Τα μέτρα προστασίας της νεροποταμίδας ωφελούν και
πολλά άλλα είδη που διαβιούν στους οικοτόπους των κάτω-τυρφώνων και των
τυρφωδών λειμώνων της. Με τη συνδρομή πόρων για την αγροτική ανάπτυξη,
η έκταση της περιοχής που τελεί υπό καθεστώς διαχείρισης το οποίο στηρίζει
τις νεροποταμίδες έχει τουλάχιστον τριπλασιαστεί από τα 1.551 εκτάρια το 2010
στα 6.344 εκτάρια το 2015. Παράλληλα, η βιομάζα που αφαιρέθηκε από περιοχές υγροτόπων χρησιμοποιείται ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας.
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Ολοκλήρωση χαρακτηρισμού θαλάσσιων περιοχών
Natura 2000

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Ανάπτυξη και υλοποίηση
μέτρων προστασίας και
σχεδίων διαχείρισης
για όλες τις περιοχές
Natura 2000

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Αύξηση των επενδύσεων
στο δίκτυο Natura 2000

ΕΠΙΒΟΛΗ
ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Βελτίωση επιβολής της νομοθεσίας
των οδηγιών της Ευρώπης για τη φύση
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Αποστολή του WWF
είναι να σταματήσει -– και μακροπρόθεσμα να αντιστρέψει
–την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, με στόχο
την αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης.

Αυτό το πρόγραμμα
υλοποιείται με την
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το περιεχόμενο της
έκδοσης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη
του WWF και σε καμία περίπτωση δεν
μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει
τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

