
Νήσος Τήλος:  
Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)

Το νησί της Τήλου, παρά τη μικρή του 
έκταση (63 τετρ. χλμ) φιλοξενεί πολλά 
σπάνια και προστατευόμενα είδη χλωρί-
δας και πανίδας. 

Έχει χαρακτηριστεί ως Ζώνη Ειδικής Προ-
στασίας (ΖΕΠ) σύμφωνα με την Κοινοτι-
κή Οδηγία για τα Πτηνά (79/409/ΕΟΚ) 

επειδή φιλοξενεί πολύ σημαντικά είδη όπως ο Σπιζαε-
τός, ο Θαλασσοκόρακας και ο Μαυροπετρίτης.

Το Ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Φύ-
ση 2000, στο οποίο ανήκουν όλες οι Zώνες Ειδικής Προ-
στασίας των χωρών της Ευρώπης, δημιουργήθηκε για τη 
διασφάλιση της μακροπρόθεσμης επιβίωσης σπάνιων ει-
δών και οικοτόπων.

Το πρόγραμμα LIFE-Φύση είναι ένα χρηματοδοτικό ερ-
γαλείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο συμβάλει 
στην προστασία και διαχείριση των ΖΕΠ στην Ελλάδα, 
όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

O Δήμος Τήλου αποφάσισε να διαχειριστεί αποτελεσμα-
τικότερα τη δική του ΖΕΠ, δηλαδή ολόκληρο το νησί της 
Τήλου, με τη βοήθεια του προ-
γράμματος LIFE-Φύση.

ΣΠΙΖΑΕΤΟΣ
Ο αετός των ακτών

Ο Σπιζαετός (Hieraaetus fasciatus) ή Φιλάδελφος όπως 
αποκαλείται στο Αιγαίο, είναι ένας μέτριου μεγέθους αε-
τός αλλά και ένα από τα πιο γρήγορα και ευέλικτα αρπα-
κτικά πουλιά.

Τρέφεται με μεσαίου μεγέθους πτηνά όπως φάσες, αγριο-
περίστερα, πέρδικες καθώς και με μικρά θηλαστικά, όπως 
κουνέλια, λαγούς και τρωκτικά και σπανιότερα με ερπετά.

Η εγκατάλειψη των παραδοσιακών αγροτικών εκμεταλλεύ-
σεων και ο κατακερματισμός των βιοτόπων που προτιμά 
οδήγησαν στη μείωση του πληθυσμού του. Από τα περί-
που 1.000 ζευγάρια Σπιζαετών στην Ευρώπη, τα 85-100 
ζουν στην Ελλάδα.

Ένα ζευγάρι χρειάζεται μία μεγάλη περιοχή για να αναπα-
ραχθεί και να επιβιώσει. Όμως στη μικρή Τήλο, απαντούν 
τρία ζευγάρια, γεγονός που καθιστά αυτό το νησί ξεχω-
ριστό!

ΜΑΥΡΟΠΕΤΡΙΤΗΣ
Το γεράκι του Αιγαίου

Ο Μαυροπετρίτης (Falco eleonorae) ή Βαρβάκι ή  
Γεράκι της Ελεονόρας (Πριγκίπισσα της Σαρδηνίας που 
πρώτη επέβαλε την προστασία των γερακιών τον 14ο 
αιώνα) είναι από τα σημαντικότερα είδη που φιλοξε-
νεί η Ελλάδα. 

Διαχειμάζει στη Μαδαγασκάρη και μεταναστεύει την 
άνοιξη στη Μεσόγειο για να φωλιάσει ομαδικά. Ιδιαίτε-
ρο χαρακτηριστικό του είναι ότι αναπαράγεται στο τέ-
λος του καλοκαιριού. Αυτή την περίοδο που μεγαλώνει 
τα μικρά του τρέφεται με μεγάλα έντομα και μικρά που-
λιά όταν αυτά πετάνε ανυποψίαστα πάνω από τα νησά-
κια κατά τη φθινοπωρινή μεταναστευτική περίοδο.

Πάνω από 75 % του παγκόσμιου πληθυσμού αναπα-
ράγεται στην Ελλάδα κυρίως σε νησίδες του Αιγαίου. 
Από τα 6.000 ζευγάρια που μεταναστεύουν περίπου τα 
500-600 φωλιάζουν στην Τήλο!

ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΡΑΚΑΣ
Ο δύτης της Μεσογείου

Ο Θαλασσοκόρακας (Phalacrocorax aristotelis 
desmarestii) ή Καλικατσού είναι ένα ενδημικό είδος 
της Μεσογείου και ζει και φωλιάζει στις ακτές της.

Είναι ένα μαύρο πουλί, μοιάζει με κορμοράνο και έχει 
ένα χαρακτηριστικό «τσουλούφι» στο μέτωπό του. Ο 
πληθυσμός του ανέρχεται περίπου σε 10.000 ζευγά-
ρια, εκ των οποίων τα 1.000 ζουν στην Ελλάδα ενώ τα 
20-30 στην Τήλο.

Αναπαράγεται σε νησίδες και βραχώδης ακτές το χει-
μώνα από το Νοέμβριο μέχρι το Μάρτιο. Είναι πολύ 
ντροπαλό πουλί και ενοχλείται ιδιαίτερα από τη αν-
θρώπινη παρουσία που γίνεται έντονη κατά τους θε-
ρινούς μήνες.

Η μικρή αλλά προστατευόμενη Τήλος αποτελεί ιδανικό 
μέρος για την έρευνα και παρακολούθηση του Θαλασ-
σοκόρακα, ένα από τα λιγότερο μελετημένα είδη.

Οι φτερωτοί κάτοικοι της Τήλου
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Ο σωστός τρόπος  
για να εξερευνήσετε  

το νησί…

Οι Μαυροπετρίτες   
και οι Θαλασσοκόρακες   
προτιμούν να μένουν μόνοι τους…

Ακολουθείτε τα σήματα και  
την πορεία των μονοπατιών.

Κρατήστε τα σκουπίδια σας  
μέχρι να βρείτε τους  

κατάλληλους κάδους.

Τα λουλούδια και τα ζωάκια 
προτιμούν τις δικές τους παρέες, 
μην τους τις στερήσετε.

Οι φωτιές, από ρομαντικές  
μπορεί να αποβούν μοιραίες.

ΠΑΡΚΟ 
ΤΗΛΟΥ

Τήλος
LIFE - Φύση

Δες, ανακάλυψε, μοιράσου!



i Κέντρο Ενημέρωσης Τήλου

Το πρόγραμμα LIFE Φύση στην Τήλο:

«Τήλος: Προστασία και διαχείριση  
μιας νησιωτικής Ζώνης Ειδικής Προστασίας»

Οι κύριες απειλές για τα τρία σημαντικά είδη πουλιών της Τήλου 
είναι η έλλειψη σταθερής άφθονης τροφής και η όχληση από 
ανθρώπινες δραστηριότητες. Οι απειλές αυτές περιορίζονται 
με την υλοποίηση μιας σειράς στρατηγικών δράσεων του 
προγράμματος LIFE. Ορισμένες από τις δράσεις αυτές είναι:

H φύτευση νέων δέντρων, 
όπως βελανιδιές και 
κοκορεβιθιές που υπήρχαν 
παλιότερα στην Τήλο.

Τα δέντρα θα χρησιμεύσουν 
ως καταφύγιο για πολλά 
πουλιά και ασπόνδυλα.

H καλύτερη εκμετάλλευση 
των μικρών πηγών του νησιού, 
έτσι ώστε να είναι διαθέσιμο 
περισσότερο πόσιμο νερό  
για την άγρια πανίδα.

Οι πηγές θα βοηθήσουν  
την άγρια πανίδα και  
θα προσελκύσουν πουλιά,  
έντομα, μικρά θηλαστικά  
και ερπετά.

Η σπορά 
δημητριακών, 
ντόπιων ποικιλιών, 
όπως γινόταν  
και παλιότερα.

Τα δημητριακά  
θα ευνοήσουν  

τους πληθυσμούς  
εντόμων, πουλιών  

που τρέφονται  
με σπόρους,  

τρωκτικών κ.α.

…μια εξαίρετη πηγή  
τροφής για τον Σπιζαετό  
και τον Μαυροπετρίτη.

Η φύλαξη  
του νησιού  

από παράνομες 
ενέργειες (φωτιά, 

συλλογή ειδών, 
λαθροθηρία)  

με συνεχείς 
περιπολίες.

Η επιστημονική 
παρακολούθηση  

των τριών σημαντικών 
ειδών πουλιών  

του νησιού  
για τη βελτίωση της 

προστασίας  
και διαχείρισής τους.

Η ενημέρωση  
των επισκεπτών και  

των μόνιμων κατοίκων του 
νησιού (κέντρο ενημέρωσης, 

φυλλάδια, εκδηλώσεις) 
για  την οικολογική του αξία 

και τους τρόπους με τους 
οποίους θα μπορέσουν να 

συνεισφέρουν στη διαχείριση 
και προστασία του.

Η δημιουργία μιας  
διαδρομής ερμηνείας 

περιβάλλοντος (μονοπάτι) 
για μια πιο ολοκληρωμένη 

περιήγηση στο φυσικό 
περιβάλλον του νησιού.

Τήλος
Δες, ανακάλυψε, μοιράσου!
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