Μπορείτε να κάνετε πολλά για
την προστασία της φύσης και
της βιοποικιλότητας:

Να είστε ενημερωμένοι και υπεύθυνοι
καταναλωτές· οι καθημερινές επιλογές σας
μπορούν να επηρεάσουν το περιβάλλον

Να είστε υπεύθυνοι τουρίστες: αφήστε τα
άγρια ζώα και φυτά στην ησυχία τους και
πάρτε τα σκουπίδια σας μαζί σας

KH-02-16-908-EL-C

Μπορούμε όλοι να
συμβάλλουμε στη λύση

Παρόότι οι προσπάθθειες γιαα την
προσ τασσία τηςς βιοποιικιλότηητας
τ ης Ευρώπηςς ήταν πολύ
ωφελείίς για τ η φύσηη και
επω
τους ανθρώ
ώπους, πρέπει να
γίίνουν ποολλά ακκόμα. Πρέπει να
σ υμπλληρώσουυμε, ναα διαχειιρισσ τούύμε
και να χρηηματοδδοτήσουυμε
κα λύττερα το Naturaa 20000,
να μειώ
ώσουμε τις απεειλές
κααι ναα απ
ποκατασσ τ ήσουυμε
τα οικκοσσ υσττ ήματαα και τιις
υπηηρεσίες τουυς γεενικότεερα, ώσσ τε
να διαφυλλάξουμεε τη φυσσικκή
κληροννομμιά μας.

Εξαρτώμαστε από τη φύση για την
τροφή, το νερό, τον αέρα, την υγεία,
τη γονιμότητα του εδάφους και
τη ρύθμιση του κλίματός μας
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Η βιοποικιλότητα είναι η πολυμορφία
της ζωής στον πλανήτη μας.
Είναι η βάση της ευεξίας και
της οικονομίας μας

http://ec.europa.eu/environment/nature/
index_en.htm

ISBN 978-92-79-61407-1
doi:10.2779/120116

Τα φυσικά οικοσυστήματα απειλούνται από
την άναρχη δόμηση, την εντατική γεωργία,
τη ρύπανση, τα χωροκατακτητικά είδη και
την κλιματική αλλαγή

Τι έχετε να κερδίσετε;

Γενική Διεύ θυνση Περιβάλλοντος

EU_ENV
Συμμετέχετε εθελοντικά σε έργα
και κοινοτικές πρωτοβουλίες για
την προστασία και την αποκατάσταση
της φύσης

ΦΥΣΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

EUEnvironment

Το γνωρίζατε;

Πάνω από το 80 % της σοδειάς και
των άγριων φυτών στην Ευρώπη
χρειάζονται επικονιαστές, όπως
τις μέλισσες, για να κάνουν καρπούς
και σπόρους
Οι αόρατες υπηρεσίες της φύσης
είναι δωρεάν και συχνά τις θεωρούμε
δεδομένες, είναι όμως πολύτιμες
και ευπαθείς
Περιβάλλον

Στην Ευρώπη μόνο το

52 % των

16 % των πιο σημαντικών
φυσικών οικότοπων και το 23 % των

πτηνών, το

προστατευόμενων ειδών είναι σε καλή
κατάσταση…

8 στους 10 Ευρωπαίους θεωρούν
ότι η απώλεια της βιοποικιλότητας έχει
σοβαρές συνέπειες

Η ΕΕ καταβάλλει προσπάθειες να
σταματήσει την απώλεια της βιοποικιλότητας
και των υπηρεσιών της φύσης, αλλά πρέπει
όλοι μας να κάνουμε περισσότερα για να
διαφυλάξουμε τη φυσική κληρονομιά μας
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Τι κάνει η ΕΕ
Η στρατηγική βιοποικιλότητας
της ΕΕ έως το 2020 έχει στόχο
να σταματήσει την απώλεια της
βιοποικιλότητας στην Ευρώπη, με την
απόκρουση των κύριων απειλών και
την αποκατάσταση της φύσης. Επίσης,
η ΕΕ έχει διεθνείς συνεργασίες ώστε να
συμβάλλει στην αποφυγή της απώλειας
της βιοποικιλότητας διεθνώς.
Στο κέντρο των προσπαθειών διατήρησης
της ΕΕ είναι οι οδηγίες της ΕΕ για
τα πτηνά και τους οικότοπους,
οι οποίες επιτρέπουν τη συνεργασία
και των 28 κρατών μελών για την
προστασία των πιο ευάλωτων ειδών
και οικότοπών μας. Το βασικό επίτευγμά
τους είναι η δημιουργία του Natura
2000: του μεγαλύτερου παγκοσμίως
συντονισμένου δικτύου προστατευμένων
ζωνών, με περισσότερους από
27 000 προστατευμένους τόπους που
καλύπτουν 1 εκατομμύριο τετραγωνικά
χιλιόμετρα: το 18 % των χερσαίων
περιοχών της ΕΕ και περίπου το
6 % της θαλάσσιας περιοχής της!

ΦΡΟΝΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΦΥΣΗ
ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
Οι οδηγίες της ΕΕ για τα πτηνά και
τα οικοσυστήματα προστατεύουν όλα τα
άγρια πτηνά, περίπου 1 000 άλλα είδη ζώων
και φυτών και 230 είδη φυσικών οικότοπων
Το Natura 2000 στοχεύει στην
προστασία της βιοποικιλότητας,
ενώ παράλληλα επιτρέπει την
ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών
δραστηριοτήτων

Η ΕΕ προσπαθεί επίσης να μειώσει τις απειλές
και να αποκαταστήσει τις ζωτικές υπηρεσίες
των φυσικών οικότοπων ευρύτερα, και εκτός του
Natura 2000
Οι πράσινες υποδομές έχουν να προσφέρουν
οικονομικά αποδοτικές φυσικές λύσεις
αντιπλημμυρικής προστασίας, μειωμένης
ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ψυχαγωγίας, και πολλά
άλλα, προς όφελος της φύσης και των ανθρώπων
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Το Natura 2000 έχει κέρδη που εκτιμώνται
σε 200-300 δισεκατομμύρια ευρώ
ετησίως, ενώ η διαχείρισή του κοστίζει περίπου

6 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως

Τα ωκεάνια φυτά παράγουν περισσότερο από
το μισό οξυγόνο της ατμόσφαιράς μας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Τα φυσικά οικοσυστήματα, όπως τα δάση,
οι λειμώνες ή οι υγρότοποι, δουλεύουν για
χάρη μας συνέχεια. Καθαρίζουν το νερό
και τον αέρα μας, παράγουν οξυγόνο,
διατηρούν τη γονιμότητα του εδάφους,
μας παρέχουν τροφή και φάρμακα,
ρυθμίζουν το κλίμα και ανακυκλώνουν
τα απόβλητά μας. Είναι τόσο
απλό: χωρίς αυτές τις «υπηρεσίες
οικοσυστήματος» δεν θα ζούσαμε.

Η φροντίδα της φύσης
είναι φροντίδα του
εαυτού μας

Η ΕΕ ενέκρινε νομοθεσία ώστε
τα χωροκατακτητικά ξένα είδη
να μην ταράζουν την ευπαθή
ευρωπαϊκή φύση

Η ΕΕ διαθέτει νομοθεσία και
πολιτικές για να αμβλύνει τις πιέσεις
στα θαλάσσια οικοσυστήματα
και την αλιεία, και να διασφαλίσει
τη βιώσιμη χρήση τους

Οι καλές γεωργικές πρακτικές
μπορούν να βοηθήσουν να αντιστραφεί
η υποβάθμιση της βιοποικιλότητας
στην ύπαιθρο
Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της από
κοινού είναι ο μεγαλύτερος πάροχος
χρηματοδότησης για τη βιοποικιλότητα
παγκοσμίως

Αγροτική παραγωγή αξίας περίπου
15 δισεκατομμυρίων ευρώ εξαρτάται
από την επικονίαση από έντομα

Περίπου 4,4 εκατομμύρια δουλειές στην
ΕΕ εξαρτώνται άμεσα από υγιή οικοσυστήματα,
ενώ κάποιοι από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους
τομείς της ΕΕ είναι στην πράσινη οικονομία

18-01-17 14:30:26
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τα χωροκατακτητικά ξένα είδη
να μην ταράζουν την ευπαθή
ευρωπαϊκή φύση

Η ΕΕ διαθέτει νομοθεσία και
πολιτικές για να αμβλύνει τις πιέσεις
στα θαλάσσια οικοσυστήματα
και την αλιεία, και να διασφαλίσει
τη βιώσιμη χρήση τους

Οι καλές γεωργικές πρακτικές
μπορούν να βοηθήσουν να αντιστραφεί
η υποβάθμιση της βιοποικιλότητας
στην ύπαιθρο
Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της από
κοινού είναι ο μεγαλύτερος πάροχος
χρηματοδότησης για τη βιοποικιλότητα
παγκοσμίως

Αγροτική παραγωγή αξίας περίπου
15 δισεκατομμυρίων ευρώ εξαρτάται
από την επικονίαση από έντομα

Περίπου 4,4 εκατομμύρια δουλειές στην
ΕΕ εξαρτώνται άμεσα από υγιή οικοσυστήματα,
ενώ κάποιοι από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους
τομείς της ΕΕ είναι στην πράσινη οικονομία
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Μπορείτε να κάνετε πολλά για
την προστασία της φύσης και
της βιοποικιλότητας:

Να είστε ενημερωμένοι και υπεύθυνοι
καταναλωτές· οι καθημερινές επιλογές σας
μπορούν να επηρεάσουν το περιβάλλον

Να είστε υπεύθυνοι τουρίστες: αφήστε τα
άγρια ζώα και φυτά στην ησυχία τους και
πάρτε τα σκουπίδια σας μαζί σας

KH-02-16-908-EL-C

Μπορούμε όλοι να
συμβάλλουμε στη λύση

Παρόότι οι προσπάθθειες γιαα την
προσ τασσία τηςς βιοποιικιλότηητας
τ ης Ευρώπηςς ήταν πολύ
ωφελείίς για τ η φύσηη και
επω
τους ανθρώ
ώπους, πρέπει να
γίίνουν ποολλά ακκόμα. Πρέπει να
σ υμπλληρώσουυμε, ναα διαχειιρισσ τούύμε
και να χρηηματοδδοτήσουυμε
κα λύττερα το Naturaa 20000,
να μειώ
ώσουμε τις απεειλές
κααι ναα απ
ποκατασσ τ ήσουυμε
τα οικκοσσ υσττ ήματαα και τιις
υπηηρεσίες τουυς γεενικότεερα, ώσσ τε
να διαφυλλάξουμεε τη φυσσικκή
κληροννομμιά μας.

Εξαρτώμαστε από τη φύση για την
τροφή, το νερό, τον αέρα, την υγεία,
τη γονιμότητα του εδάφους και
τη ρύθμιση του κλίματός μας
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Η βιοποικιλότητα είναι η πολυμορφία
της ζωής στον πλανήτη μας.
Είναι η βάση της ευεξίας και
της οικονομίας μας

http://ec.europa.eu/environment/nature/
index_en.htm

ISBN 978-92-79-61407-1
doi:10.2779/120116

Τα φυσικά οικοσυστήματα απειλούνται από
την άναρχη δόμηση, την εντατική γεωργία,
τη ρύπανση, τα χωροκατακτητικά είδη και
την κλιματική αλλαγή

Τι έχετε να κερδίσετε;

Γενική Διεύ θυνση Περιβάλλοντος

EU_ENV
Συμμετέχετε εθελοντικά σε έργα
και κοινοτικές πρωτοβουλίες για
την προστασία και την αποκατάσταση
της φύσης

ΦΥΣΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

EUEnvironment

Το γνωρίζατε;

Πάνω από το 80 % της σοδειάς και
των άγριων φυτών στην Ευρώπη
χρειάζονται επικονιαστές, όπως
τις μέλισσες, για να κάνουν καρπούς
και σπόρους
Οι αόρατες υπηρεσίες της φύσης
είναι δωρεάν και συχνά τις θεωρούμε
δεδομένες, είναι όμως πολύτιμες
και ευπαθείς
Περιβάλλον

Στην Ευρώπη μόνο το

52 % των

16 % των πιο σημαντικών
φυσικών οικότοπων και το 23 % των

πτηνών, το

προστατευόμενων ειδών είναι σε καλή
κατάσταση…

8 στους 10 Ευρωπαίους θεωρούν
ότι η απώλεια της βιοποικιλότητας έχει
σοβαρές συνέπειες

Η ΕΕ καταβάλλει προσπάθειες να
σταματήσει την απώλεια της βιοποικιλότητας
και των υπηρεσιών της φύσης, αλλά πρέπει
όλοι μας να κάνουμε περισσότερα για να
διαφυλάξουμε τη φυσική κληρονομιά μας
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Μπορείτε να κάνετε πολλά για
την προστασία της φύσης και
της βιοποικιλότητας:

Να είστε ενημερωμένοι και υπεύθυνοι
καταναλωτές· οι καθημερινές επιλογές σας
μπορούν να επηρεάσουν το περιβάλλον

Να είστε υπεύθυνοι τουρίστες: αφήστε τα
άγρια ζώα και φυτά στην ησυχία τους και
πάρτε τα σκουπίδια σας μαζί σας

KH-02-16-908-EL-N

Μπορούμε όλοι να
συμβάλλουμε στη λύση

Παρόότι οι προσπάθθειες γιαα την
προσ τασσία τηςς βιοποιικιλότηητας
τ ης Ευρώπηςς ήταν πολύ
επω
ωφελείίς για τ η φύσηη και
τους ανθρώ
ώπους, πρέπει να
γίίνουν ποολλά ακκόμα. Πρέπει να
σ υμπλληρώσουυμε, ναα διαχειιρισσ τούύμε
και να χρηηματοδδοτήσουυμε
κα λύττερα το Naturaa 20000,
να μειώ
ώσουμε τις απεειλές
κααι ναα απ
ποκατασσ τ ήσουυμε
τα οικκοσσ υσττ ήματαα και τιις
υπηηρεσίες τουυς γεενικότεερα, ώσσ τε
να διαφυλλάξουμεε τη φυσσικκή
κληροννομμιά μας.

Εξαρτώμαστε από τη φύση για την
τροφή, το νερό, τον αέρα, την υγεία,
τη γονιμότητα του εδάφους και
τη ρύθμιση του κλίματός μας
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Η βιοποικιλότητα είναι η πολυμορφία
της ζωής στον πλανήτη μας.
Είναι η βάση της ευεξίας και
της οικονομίας μας

http://ec.europa.eu/environment/nature/
index_en.htm

ISBN 978-92-79-61441-5
doi:10.2779/46220

Τα φυσικά οικοσυστήματα απειλούνται από
την άναρχη δόμηση, την εντατική γεωργία,
τη ρύπανση, τα χωροκατακτητικά είδη και
την κλιματική αλλαγή

Τι έχετε να κερδίσετε;

Γενική Διεύ θυνση Περιβάλλοντος

EU_ENV
Συμμετέχετε εθελοντικά σε έργα
και κοινοτικές πρωτοβουλίες για
την προστασία και την αποκατάσταση
της φύσης

ΦΥΣΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

EUEnvironment

Το γνωρίζατε;

Πάνω από το 80 % της σοδειάς και
των άγριων φυτών στην Ευρώπη
χρειάζονται επικονιαστές, όπως
τις μέλισσες, για να κάνουν καρπούς
και σπόρους
Οι αόρατες υπηρεσίες της φύσης
είναι δωρεάν και συχνά τις θεωρούμε
δεδομένες, είναι όμως πολύτιμες
και ευπαθείς
Περιβάλλον

Στην Ευρώπη μόνο το

52 % των

16 % των πιο σημαντικών
φυσικών οικότοπων και το 23 % των

πτηνών, το

προστατευόμενων ειδών είναι σε καλή
κατάσταση…

8 στους 10 Ευρωπαίους θεωρούν
ότι η απώλεια της βιοποικιλότητας έχει
σοβαρές συνέπειες

Η ΕΕ καταβάλλει προσπάθειες να
σταματήσει την απώλεια της βιοποικιλότητας
και των υπηρεσιών της φύσης, αλλά πρέπει
όλοι μας να κάνουμε περισσότερα για να
διαφυλάξουμε τη φυσική κληρονομιά μας
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