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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Ηράκλειο 14 Νοεμβρίου 2017 

 

Ανοιχτή εκδήλωση ενημέρωσης για το Δίκτυο NATURA 2000 και απελευθέρωση άγριων πτηνών 

στις Γωνιές Πεδιάδος την Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2017 

 

Στο πλαίσιο των δράσεων επικοινωνίας του έργου “LIFE Natura2000 Value Crete” το Πανεπιστήμιο 

Κρήτης-Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ) σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γωνιών 

Πεδιάδος και τον Σύλλογο για την Προστασία και Περίθαλψη της Άγριας Ζωής «ΑΝΙΜΑ», διοργανώνει 

ανοιχτή εκδήλωση ενημέρωσης για το Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000 και 

απελευθέρωση άγριων πτηνών. Η εκδήλωση ενημέρωσης θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 

Νοεμβρίου 2017 από τις 10.30π.μ. έως τις 12.30μ.μ. στο καφενείο ΦΑΖΟΜΑΝΩΛΗ στην είσοδο των 

Γωνιών ενώ θα ακολουθήσει η απελευθέρωση των πουλιών στο Σελί Αμπέλου (είσοδος Οροπεδίου 

Λασιθίου) από τις 13.00μ.μ. έως τις 13.30μ.μ. 

Η εκδήλωση περιλαμβάνει την προβολή του ντοκιμαντέρ «Δίκτυο  NATURA 2000 : Ζωή για όλους» 

καθώς και ομιλίες για την άγρια ζωή και ιδιαίτερα την ορνιθοπανίδα της Κρήτης, σε σχέση με τις τοπικές 

κοινωνίες και την καθημερινότητα των πολιτών. 

Μετά τις ομιλίες και τη συζήτηση θα ακολουθήσει απελευθέρωση άγριων πτηνών (όρνια Gyps fulvus), 

τα οποία εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια του 2016 και του 2017 στην Κρήτη είτε δηλητηριασμένα, είτε 

τραυματισμένα, είτε αδύναμα. Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης το οποίο, σε συνεργασία και με τους 

άοκνους εθελοντές ανά το νησί, απέστειλε τα πουλιά στην ΑΝΙΜΑ για περίθαλψη και αποκατάσταση, θα 

τα απελευθερώσει στο φυσικό τους περιβάλλον την ίδια ημέρα 19/11/2017, μεταξύ 13.00-13.30 μ.μ. στη 

θέση Σελί Αμπέλου, στην είσοδο του Οροπεδίου Λασιθίου. 
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Το πρόγραμμα αναλυτικότερα: 

• 10.30-11.00:  Προσέλευση κοινού. Έναρξη εκδήλωσης. 

• 11.00-11.30: Προβολή ντοκιμαντέρ με τίτλο «Δίκτυο NATURA 2000: Ζωή για όλους». 

• 11.30-11.50:  Σταύρος Ξηρουχάκης, Δρ. Βιολόγος-Ορνιθολόγος (Πανεπιστήμιο Κρήτης – 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης): «Ορνιθοπανίδα Κρήτης: απειλές, 

προβλήματα και διαχείριση». 

• 11.50-12.10:  Παναγιώτης Γεωργιακάκης, Δρ. Περιβαλλοντικής Βιολογίας (Πανεπιστήμιο Κρήτης 

– Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης): «Οικοσυστημικές υπηρεσίες της άγριας 

ζωής». 

• 12.10-12.30:  Ερωτήσεις-Ανοικτή συζήτηση. 

• 12.30: Αναχώρηση για Σελί Αμπέλου. 

• 13.00-13.30:  Απελευθέρωση άγριων πτηνών. 

 

Η εκδήλωση υλοποιείται από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης στο πλαίσιο του προγράμματος 

«LIFE Natura2000 Value Crete» («Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των 

υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές Natura 2000 στην Κρήτη» - LIFE13 INF/GR/000188).  

Τη δωρεάν μεταφορά των πτηνών για περίθαλψη τόσο από την Κρήτη στην Αθήνα όσο και την 

επιστροφή τους στο νησί,  έχει αναλάβει με ευγενική χορηγία η Ναυτιλιακή Εταιρεία ANEK LINES. 

 
 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Παναγιώτης Γεωργιακάκης: 2810-393270, e-mail: 

pangeos@nhmc.uoc.gr 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Γεωργία Πιλιγκότση: 2810 393293, e-mail: piligotsi@nhmc.uoc.gr 
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