Πως μπορούν να συμμετέχουν
οι κάτοικοι και επισκέπτες
Γίνετε μέλη της τοπικής εθελοντικής ομάδας για
την προστασία των πουλιών και της φύσης της
΄Ανδρου.
Επισκεφτείτε το Κέντρο Ενημέρωσης του
Προγράμματος που λειτουργεί στο Κόρθι.

Προσοχή:

Αν βρείτε τραυματισμένο πουλί
επικοινωνήστε με το Κέντρο Πρώτων Βοηθειών
για την άγρια ζωή στο τηλ. / fax: 2282062319
Υλοποιείται Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης στα σχολεία της Άνδρου και
δημιουργήθηκε Υλικό Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης για τη φύση της Άνδρου.

Τι είναι το πρόγραμμα LIFE
Το πρόγραμμα LIFE Άνδρος
«LIFE10NAT/GR/000637 ANDROSSPA»
έχει στόχο την προστασία

• του περιβάλλοντος του νησιού
• του μαυροπετρίτη • του σπιζαετού
• του αιγαιόγλαρου • του θαλασσοκόρακα
Υλοποιείται από τον Δήμο Άνδρου
στη Ζώνη Ειδικής Προστασίας Άνδρου
για την περίοδο 2011 - 2015,
με τη συνεργασία της Ελληνικής Ορνιθολογικής
Εταιρείας, της NCC με την οικονομική
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη
συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου.

Τρόποι επικοινωνίας:

www.androslife.gr
www.facebook.com/LifeAndros
info@androslife.gr

Kέντρο Ενημέρωσης Προγράμματος LIFE:
Δημαρχείο
τηλ.: 2282 360200 fax: 22820 23766

Κέντρο Ενημέρωσης LIFE – Όρμος Κορθίου
τηλ. / fax: 22820 62319
Φωτογραφικό υλικό
MaThStudio, Niranjan Sant, Aρχείο NCC, Δημήτρης Αντωνέλλος
(www.studioantonellos.gr), Θάνος Καστρίτης / Ορνιθολογική,
Δημήτρης Πουρσανίδης
To πρόγραμμα υλοποιείται
με τη συνδρομή του χρηματοδοτικού μέσου LIFE
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περιβαλλοντικό
πρόγραμμα

Life

ΦΥΣΗ

για την προστασία του περιβάλλοντος της Άνδρου

Η περιοχή αυτή έχει υψηλή περιβαλλοντική αξία,
καθώς φιλοξενεί, μεταξύ άλλων, τέσσερα απειλούμενα είδη πουλιών, δύο αρπακτικά και δύο θαλασ
σοπούλια: τον Μαυροπετρίτη, τον Σπιζαετό, τον
Αιγαιόγλαρο και τον Θαλασσοκόρακα.

Τι κάνουμε

Το πρόγραμμα υλοποιείται στη Ζώνη Ειδικής
Προστασίας (ΖΕΠ) της Άνδρου (GR4220028), η οποία
είναι τμήμα του πανευρωπαϊκού δικτύου προστατευ
όμενων περιοχών Natura 2000 το οποίο περιλαμβάνει περισσότερες από 26.000 περιοχές.

• Υλοποιούμε οικολογικές έρευνες και μελέτες
για την προστασία της περιοχής καθώς και σχέδιο
διαχείρισης της ΖΕΠ.
• Τοποθετούμε τεχνητές φωλιές και
πραγματοποιούμε φυτεύσεις για να βοηθηθεί
η αναπαραγωγή των προστατευόμενων ειδών.
• Καταπολεμούμε ορισμένους από τους
φυσικούς εχθρούς που άθελά του ο άνθρωπος έχει
φέρει στις αποικίες τους.
• Επανακαλλιεργούμε τοπικές παραδοσιακές
ποικιλίες, προκειμένου να αυξηθούν τα είδη
με τα οποία τρέφονται τα πουλιά.
• Προστατεύουμε και αναδεικνύουμε
τους υγρότοπους της Άνδρου.
• Επισκευάζουμε και επαναλειτουργούμε
παραδοσιακούς περιστεριώνες.
• Προστατεύουμε τα υποθαλάσσια λιβάδια
Ποσειδωνίας ποντίζοντας φιλικές προς αυτά
σημαδούρες αγκυροβόλησης,
• Υλοποιούμε επόπτευση και φύλαξη της
προστατευόμενης περιοχής.

Πως αυτό βοηθά
την Άνδρο:
Η Άνδρος αναδεικνύεται σε κορυφαίο
περιβαλλοντικό προορισμό της Ελλάδας.
Αναδεικνύεται η προοπτική οργάνωσης και
ανάπτυξης του ποιοτικού περιβαλλοντικού
τουρισμού (ο οποίος έχει τη δυνατότητα
πολύμηνης διάρκειας).
Η προστασία των ειδών της άγριας ζωής και των
οικοτόπων τους βοηθά την ανάπτυξη του οικοτουρισμού και την ανάδειξη των παράκτιων
χώρων αναψυχής από τα οποία εξαρτώνται κατά
κύριο λόγο οι νησιωτικές κοινότητες.

