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Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας 2016 

Η 22α Μαΐου κάθε έτους έχει καθιερωθεί ως Διεθνής Ημέρα Βιοποικιλότητας. 

Φέτος, είναι αφιερωμένη στον ρόλο της βιοποικιλότητας στη ζωή και ευημερία του 

ανθρώπου. Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων 

διατήρησης της βιοποικιλότητας, έτσι ώστε να συμβάλλει στη βελτίωση της ζωής 

του ανθρώπου, απαιτείται ουσιαστική γνώση των στοιχείων που τη συνθέτουν.  

Η Ελλάδα βελτιώνει τη γνώση για τον βιολογικό πλούτο της. Προσφάτως, στο 

πλαίσιο των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών της, με την καθοδήγηση του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας και υπό τον επιστημονικό συντονισμό του Ελληνικού 

Κέντρου Βιοτόπων-Υγροτόπων του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, 

ολοκλήρωσε την 3η εθνική έκθεση για την πρόοδο εφαρμογής της Οδηγίας 

92/43/ΕΟΚ και την κατάσταση διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των ειδών 

Κοινοτικού ενδιαφέροντος. 

Η έκθεση υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο τέλος του 2014,  

οριστικοποιήθηκε το 2015 και βρίσκεται αναρτημένη στο Κεντρικό Αποθετήριο 

Δεδομένων του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφοριών και Παρατηρήσεων για το 

Περιβάλλον. 

Στη διάρκειά εκπόνησής της, εξετάσθηκαν δεδομένα για περίπου 400 τύπους 

οικοτόπων και είδη Κοινοτικού ενδιαφέροντος. Η κατάσταση διατήρησης κρίθηκε 

«ικανοποιητική» για το 39,5% του συνόλου. Ειδικότερα, σε «ικανοποιητική» 

κατάσταση κρίθηκε το 61,4% των τύπων οικοτόπων, το 34,9% των φυτών και το 

32,6% των ζώων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι πραγματικά βελτιωμένη είναι η 

κατάσταση διατήρησης της μεσογειακής φώκιας (Monachus monachus), ενώ 

πραγματική επιδείνωση παρατηρείται όσον αφορά στην κατάσταση διατήρησης του 

ζιφιού (Ziphius cavirostris). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο εκπόνησης της 3ης εθνικής έκθεσης 

βελτιώθηκε σημαντικά η γνώση για την κατάσταση διατήρησης στην Ελλάδα των 

τύπων οικοτόπων και ειδών Κοινοτικού ενδιαφέροντος. Ειδικότερα, το ποσοστό 

των τύπων οικοτόπων και ειδών των οποίων η κατάσταση διατήρησης ήταν 

άγνωστη ανερχόταν στο 47,1% όσων αξιολογήθηκαν την περίοδο 2001-2006, στο 

πλαίσιο της 2ης εθνικής έκθεσης, ενώ η αξιολόγηση στο πλαίσιο της 3ης εθνικής 

έκθεσης (2007-2014) περιορίζει το ποσοστό στο 10,5%.  

Η 3η εθνική έκθεση βρίσκεται αναρτημένη στον Δικτυακό Τόπο για τη Φύση και τη 
Βιοποικιλότητα της Ελλάδας, www.biodiversity-info.gr. 

Για περισσότερες πληροφορίες: Έλενα Χατζηχαραλάμπους, ΕΚΒΥ, Τηλ. 2310 473432 

E-mail: ekby@ekby.gr 
URL: http://www.ekby.gr, http://www.biodiversity-info.gr 
Twitter: http://twitter.com/ekby_greece 
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