
Οι Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά (IBA) 

αποτελούν ένα παγκόσμιο δίκτυο περιοχών 

(>10.000 περιοχές), που είναι ζωτικής σημα-

σίας για την επιβίωση των απειλούμενων 

ειδών πουλιών και τη διατήρηση της βιοποι-

κιλότητας στον πλανήτη. Στην Ελλάδα, ο 

αριθμός των περιοχών αυτών φτάνει τις 196, 

ενώ οι Υπεύθυνοι Παρακολούθησης περίπου 

τους 80. 

Το δίκτυο αυτό αποτελεί την πιο πετυχημένη 

παγκόσμια πρωτοβουλία δημιουργίας προσ-

τατευόμενων περιοχών και φιλοδοξεί να 

εξασφαλίσει στα πουλιά κατάλληλους τόπο-

υς για αναπαραγωγή, διαχείμαση, ή στάση 

κατά μήκος των μεταναστευτικών διαδρόμων.  

Περισσότερα για τις ΙΒΑ μπορείτε να μάθετε 

εδώ. 

 

 

IBA caretakers 

Το Δίκτυο των Υπευθύνων Παρακολούθησης IBA. 

Σε ολόκληρο τον κόσμο εθελοντές παρακολουθο-

ύν τις περιοχές ακολουθώντας την ίδια μεθοδολο-

γία και αναλαμβάνουν δράσεις για την προστασί-

α τους.  

Οι εθελοντές αναλαμβάνουν να επισκέπτονται την 

περιοχή τους τακτικά, να καταγράφουν τις απει-

λές που εντοπίζει, την ορνιθοπανίδα, την κατάσ-

ταση των ενδιαιτημάτων και να αναφέρουν τις 

δράσεις προστασίας που υλοποιούνται, δίνοντας 

μια συνολική εικόνα της κατάστασης της περιο-

χής. Παρεμβαίνουν σε περιπτώσεις περιβαλλοντι-

κής αυθαιρεσίας σε συνεργασία με την Ορνιθολο-

γική και αναλαμβάνουν δράση για την ανάδειξη 

της περιοχής. 

Η λειτουργία του δικτύου θα συμβάλει καθοριστι-

κά στη διαρκή βελτίωση των διαχειριστικών μέτ-

ρων και των αποφάσεων που αφορούν την προσ-

τασία των πουλιών στις IBA στην Ελλάδα, αλλά 

και παγκόσμια.  

 

Ποιος μπορεί να συμμετάσχει; 

Το δίκτυο απευθύνεται σε όσους ζουν κοντά, 

κατάγονται ή επισκέπτονται συχνά μία από τις 

IBA της χώρας μας και θα ήθελαν να συμβάλουν 

στην  παρακολούθηση αυτής της περιοχής.  

Δεν χρειάζονται ειδικές γνώσεις, παρά μόνο 

μεράκι και ενεργό ενδιαφέρον για την προσ-

τασία των πουλιών και των βιοτόπων τους, 

όρεξη και ενθουσιασμός για μάθηση. Κυρίως 

χρειάζεται δέσμευση για την τελική 

«υιοθέτηση» μιας περιοχής και την παρακο-

λούθησή της  για τουλάχιστον 3 χρόνια.  

 

Εκπαίδευση Υπευθύνων Παρακολούθησης 

Η Ορνιθολογική αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει 

κατάλληλα όσους θέλουν να ενταχθούν στο 

δίκτυο, ώστε να σχηματιστούν σε όλη την 

Ελλάδα σταθερές ομάδες Υπευθύνων Παρα-

κολούθησης IBA. Κάθε χρόνο διοργανώνον-

ται εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους νέους 

εθελοντές, που θα ενταχθούν στο Δίκτυο, 

καθώς και για την επιμόρφωση των μελών 

του δικτύου. Τα σεμινάρια αυτά πραγματο-

ποιούνται σε μία από τις IBA. 

 
Η ιστοσελίδα του δικτύου: 
http://www.ornithologiki.gr/caretakers  
Διαβάστε τα Νέα του Δικτύου  

Οι Σημαντικές Περιοχές  

για τα Πουλιά. 

©
 Ρ

. Τ
ρ

ίγ
κο

υ
  

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
Αθήνα: Θεμιστοκλέους 80, 10681, Αθήνα, Τηλ.|Fax 2108228704, 2108227937 
Θεσσαλονίκη: Κομνηνών 23, 54624, Θεσσαλονίκη, Τηλ.|Fax 2310244245 
www.ornithologiki.gr  

http://www.ornithologiki.gr/page_in.php?tID=2334&sID=68
http://www.ornithologiki.gr/caretakers
http://www.ornithologiki.gr/page_cn.php?tID=2596&aID=1065

