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2014-2020»

Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και 
Σαμοθράκης 

2020
Χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας και από τις 
χώρες που συμμετέχουν: Αρμενία, Βουλγαρία, Γεωργία, Ελλάδα, 

Μολδαβία, Ρουμανία, Τουρκία και Ουκρανία.
  

Το παρόν χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Το περιεχόμενό του αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Φορέα 
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης 
και της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης, iSea και σε καμία περίπτωση δεν 

αποτελούν ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Φωτογραφίες: Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου 
και Σαμοθράκης και την Περιβαλλοντική Οργάνωση, iSea

Ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης για να σταματήσει 
η ρύπανση στους πολύτιμους υγροτόπους της λεκάνης 

απορροής της Μαύρης Θάλασσας

Εταίροι:
•Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων 
Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης
•Περιφερειακή κυβέρνηση της Αίνου, Τουρκία
•Τμήμα Διεύθυνσης των Εθνικών Πάρκων της 
Αδριανούπολης υπό την Περιφερειακή Διεύθυνση 
της Κωνσταντινούπολης του Υπουργείου 
Δασοκομίας και Υδάτινων Υποθέσεων, Τουρκία
•Περιβαλλοντικό Ίδρυμα Καυκάσου, Γεωργία
ΜΚΟ Agricola, Ουκρανία
•Green Balkans − Stara Zagora ΜΚΟ, Βουλγαρία

Συμμετέχοντες υγροβιότοποι: 
•Δέλτα Έβρου, Ελλάδα 
•Λίμνη Gala, Τουρκία
•Εθνικό Πάρκο Kolheti, Γεωργία
•Μαύρη Θάλασσα και ποταμοί του Κάτω 
Δούναβη, Ουκρανία
•Λίμνη Πομόρι, Βουλγαρία
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Δέλτα Έβρου

Ένας από τους πιο σημαντικούς υγροτόπους της 
Ελλάδας, αλλά και της Ευρώπης είναι το Δέλτα του 
Έβρου, το οποίο εκτείνεται σε περιοχή 188 km2. Στην 
περιοχή του συναντώνται όλα τα είδη βλάστησης και οι 
τύποι ενδιαιτημάτων των μεσογειακών Δέλτα και 
φιλοξενούνται περισσότερα από 350 είδη φυτών. Η 
περιοχή επίσης φιλοξενεί περισσότερα από 40 είδη 
θηλαστικών, 28 είδη αμφίβιων και ερπετών και 46 είδη 
ψαριών. Ακόμη πιο αξιοσημείωτη όμως είναι η πλούσια 
ορνιθοπανίδα που υπάρχει στην περιοχή. 
324 είδη πτηνών παρατηρούνται στο Δέλτα του Έβρου, 
το οποίο αποτελεί σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα 
υγροτόπων της Ανατολικής Μεσογείου. Λειτουργεί ως 
περιοχή διαχείμασης και μετανάστευσης για πολλά είδη 
που προέρχονται από τη Βόρεια, Κεντρική και 
Ανατολική Ευρώπη,  καθώς και αναπαραγωγής 
σημαντικών επίσης ειδών.
Εκτός από τη διεθνή οικολογική του αξία και την 
πολύτιμη βιοποικιλότητα της περιοχής, το Δέλτα του 
Έβρου διασφαλίζει φυσικούς πόρους στην τοπική 
κοινωνία  και είναι πολύτιμος για αλιευτικές και 
γεωργικές δραστηριότητες, την προστασία που 
παρέχει από τις πλημμύρες και την αναψυχή.

Το πρόγραμμα Biolearn επικεντρώνεται στα κύρια 
προβλήματα ρύπανσης  που απειλούν σημαντικό μέρος 
της βιοποικιλότητας στη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας 
και ειδικά των υγροτόπων.  Στόχος του αποτελεί η 
δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας μεταξύ των 
εταίρων με σκοπό την ανάπτυξη κοινής διασυνοριακής  
μεθόδου ευαισθητοποίησης  και εκπαιδευτικών  
προσεγγίσεων και μεθοδολογιών για τη μείωση της 
ρύπανσης στους σημαντικούς υγροτόπους  στη λεκάνης  
της Μαύρης Θάλασσας.

Στόχοι του BioLearn:

Ανταλλαγή γνώσεων, πληροφοριών και ανάπτυξη 
ικανοτήτων μέσω εργαστηρίων.

Δημιουργία του κοινού δικτύου περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης «Stop Litter» και «Save Nature».

Εκστρατείες  ευαισθητοποίησης  και εκπαιδευτικές  
δραστηριότητες  για  μαθητές και άλλους  τοπικές ομάδες 
πολιτών.

Εκστρατείες καθαρισμού των υγροτόπων.

Ίδρυση  10  κέντρων  περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης.

Αποτελέσματα του BioLearn:

10  “Stop Litter” και “Save Nature” κέντρα 
περιβαλλοντικής  εκπαίδευσης.

Αναφορές για την τρέχουσα κατάσταση ρύπανσης  
στους υγροτόπους  του προγράμματος.

Εγχειρίδιο με τις ορθές πρακτικές  για την πρόληψη 
της ρύπανσης μέσω της ευαισθητοποίησης.

12 προσβάσιμα σχέδια εκπαιδευτικών δραστηριο- 
τήτων για την προστασία των υγροτόπων.

Εκπαίδευση εκπαιδευτών για τις κοινές εκπαιδευτικές 
μεθοδολογίες των κέντρων περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Διαγωνισμοί ζωγραφικής για σχολεία.

Διεθνής έκθεση φωτογραφίας με θέμα τους 
συμμετέχοντες υγροτόπους.

Διασυνοριακή εκστρατεία καθαρισμών των συμμετέ- 
χοντων υγροτόπων.

Διεθνές συνέδριο για τη διάδοση των αποτελεσμάτων 
και μελλοντικά σχέδια δράσης.


