Το πρόγραµµα της ∆αδιάς σε αριθµούς
Δαδιά 1992-2022

Το 2022 το WWF Ελλάς κλείνει 30 χρόνια ενεργού
παρουσίας για την προστασία των απειλούµενων ειδών
και οικοτόπων στο δάσος της Δαδιάς και στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης.
Με αυτή την αφορµή, η παρούσα σειρά γραφηµάτων
πληροφοριών (infographics) αποτελεί έναν σύντοµο
απολογισµό, που επιχειρεί να αποτυπώσει σε αριθµούς το µέγεθος και το αποτέλεσµα της συνεχούς
δραστηριότητας του WWF Ελλάς µέσα από τα προγράµµατα προστασίας και διατήρησης που υλοποιεί
σε αυτή τη σηµαντική περιοχή.
Τα γραφήµατα που ακολουθούν αποτυπώνουν επιµέρους πτυχές των δράσεων που συνοπτικά αποκαλούµε «πρόγραµµα Δαδιάς» και να αναδεικνύουν τον
πολυδιάστατο χαρακτήρα των µακροχρόνιων προγραµµάτων προστασίας. Τόσο το έργο που παράγουν
όσο και οι προϋποθέσεις για την εξασφάλιση της
λειτουργίας τους, χρειάζεται να αντιµετωπίζονται σε
µεγάλη κλίµακα.

Η παραγωγή και διάθεση της επιστηµονικής γνώσης
και εµπειρίας, η ενίσχυση και διάχυση του µηνύµατος
της αξίας της φύσης και της προστασίας της µέσα από
την εκπαίδευση και τον εθελοντισµό, η εξασφάλιση των
απαραίτητων πόρων (χρηµατικών, ανθρώπινων,
εξοπλισµού), η διάθεση χρόνου και ενέργειας, η εντατική δουλειά πεδίου και η συνεχής συνεργασία µε φορείς
και κατοίκους, είναι συστατικά τα οποία, είτε ως εισροές είτε ως εκροές, είναι απαραίτητα έτσι ώστε να
σχηµατίσουν µέσα από συνεχείς ζυµώσεις ένα ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης, το οποίο αντιλαµβάνεται
τη µεγάλη εικόνα της περιβαλλοντικής προστασίας.
Η σειρά γραφηµάτων έχει δηµιουργηθεί στο πλαίσιο
του προγράµµατος "The land of vultures: lessons
learnt from a 30-year conservation journey in Thrace",
το οποίο χρηµατοδοτείται από το Ίδρυµα ΜΑVA. Όλα
τα αριθµητικά στοιχεία έχουν προκύψει από τα
συστηµατικά και επιµελή αρχεία της οµάδας έργου
του γραφείου µας στη Δαδιά.

Επενδύοντας

στην προστασία της φύσης στη ∆αδιά
Η αποτελεσµατική προστασία ειδών και οικοτόπων απαιτεί συνέχεια, συνέπεια και συστηµατική προσπάθεια σε βάθος χρόνου.
Η εξασφάλιση πόρων είναι βασική προϋπόθεση, για τη συνέχεια και τη βιωσιµότητα των δράσεων.
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Εταιρείες, βραβεία
και ιδιώτες

Το σύνολο των χρηματοδοτήσεων που έλαβε
το πρόγραμμα της Δαδιάς από το 1992 έως το 2022
για την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων.
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Εθνική χρηματοδότηση

Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση
μέσω κρατικού φορέα
για συμμετοχή νέων εθελοντών
μέσω του European
Solidarity Corps (ESC)

Στο πρόγραµµα της ∆αδιάς
έχουν συνεισφέρει συνεργάτες
από ένα µεγάλο εύρος ειδικοτήτων:
Βιολόγοι, δασολόγοι, περιβαλλοντολόγοι,
ορνιθολόγοι, γεωπόνοι, κτηνίατροι, μηχανικοί,
αρχιτέκτονες, οικονομολόγοι, ειδικοί δασικής
προστασίας, φιλόλογοι, δασκάλοι, γραφίστες,
παραγωγοί βίντεο, φωτογράφοι και ένας ειδικά
εκπαιδευμένος σκύλος-ανιχνευτής δηλητηριασμένων
δολομάτων, μεταξύ άλλων.

Συνεργάτες από το 1992 έως το 2022
98 πλήρους και µερικής απασχόλησης | 32 Εξωτερικοί
Στο σύνολο, οι 80 ήταν από την ευρύτερη περιοχή της Δαδιάς και οι 50
από άλλες περιοχές εκτός Θράκης. 160 επιπλέον κάτοικοι της περιοχής ωφελήθηκαν
εμμέσως από το πρόγραμμα της Δαδιάς (εργαζόμενοι σε πρωτογενή τομέα και τουρισμό).

Η πολυδιάστατη αξία του εθελοντισµού
Το πρόγραµµα της ∆αδιάς απασχόλησε συνολικά 173 εθελοντές από την Ελλάδα και το εξωτερικό
Ειδικότερα σε διάστηµα 19 χρόνων (2002-2021)
φιλοξενήθηκαν στη Δαδιά 101 εθελοντές µέσω
του European Solidarity Corps, διαµένοντας
στο χωριό από 6 έως 12 μήνες.
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• Προσφέρει στους
συµµετέχοντες/εθελοντές
εκπαίδευση και εµπειρία
Κρήτη
σε πραγµατικές συνθήκες.
• Ενισχύει την εθελοντική
προσφορά ως αξία.
• Προφέρει ουσιαστική υποστήριξη στην υλοποίηση
των δράσεων του προγράµµατος.
• Δηµιουργεί µια κοινότητα «πρεσβευτών» του έργου
του προγράµµατος.
• Συνεισφέρει στην ανάδειξη της περιοχής.

Ρόδος

Προάγοντας γνώση και εκπαίδευση
σε όλες τις βαθµίδες

ως αναπόσπαστο κοµµάτι του έργου του προγράµµατος της ∆αδιάς
Ένα πρόγραµµα και το έργο του ωφελείται µακροπρόθεσµα, όταν αφιερώνεται χώρος
και ενέργεια στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση µιας νέας γενιάς πολιτών, οι οποίοι µπορούν
να δράσουν πολλαπλασιαστικά ως φορείς και κοινωνοί της γνώσης και του µηνύµατος
της σηµασίας της προστασίας των ειδών και των οικοτόπων.

Το πρόγραμμα της Δαδιάς αποτελεί ένα ζωντανό εργαστήριο γνώσης και εκπαίδευσης
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εκπαιδευτικά
ιδρύµατα
συνεργάστηκαν

54

φοιτητές όλων
των βαθµίδων
υποστηρίχτηκαν

Από τη θεωρία
στην πράξη

Οι φοιτητές των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων
είχαν τη δυνατότητα να πραγµατοποιήσουν
την πρακτική τους άσκηση στο πρόγραµµα
της Δαδιάς.

Παροχή των κατάλληλων
εργαλείων

To πρόγραµµα της Δαδιάς παρείχε
στους φοιτητές πρόσβαση σε δεδοµένα,
φιλοξενία, δυνατότητα συλλογής στοιχείων,
µετακίνησης στο δάσος κ.α.
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∆ιάδοση του µηνύµατος
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Εκπαίδευση µέσα
από την ενεργό δράση

δράσεις
οργανώθηκαν

εθελοντές
φιλοξενήθηκαν &
εκπαιδεύτηκαν

Πραγµατοποιήθηκαν τοπικά δράσεις
διαφόρων ειδών µε εκπαιδευτικό και
ενηµερωτικό χαρακτήρα: σχολεία δάσους,
σεµινάρια, ηµερίδες, συνέδρια και άλλες
εκδηλώσεις.

Από το 1993 έως το 2008 οι εθελοντές
συµµετείχαν ενεργά σε οργανωµένες
εκπαιδευτικές θερινές κατασκηνώσεις
(summer camps).

Γνωριµία µε τα καρτάλια

εφαρµόζοντας την επιστηµονική έρευνα και τεκµηρίωση στη ∆αδιά
Τα µέτρα προστασίας για να είναι αποτελεσµατικά πρέπει να προκύπτουν από πλήρη και έγκυρα
επιστηµονικά δεδοµένα, προερχόµενα από έρευνα πεδίου των υπό προστασία ειδών και περιοχών.
Οι δράσεις ή και τα μέτρα που προτάθηκαν από το πρόγραμμα της Δαδιάς έχουν βασιστεί σε έρευνα πεδίου
και επιστημονική τεκμηρίωση που έχει σε πολλά επίπεδα προάγει το WWF Ελλάς στην περιοχή.

Συνολικά, το πρόγραµµα έχει συνεισφέρει στην προαγωγή
και διάδοση της επιστηµονικής γνώσης µέσα από:

70

122 ηµερίδες

123

92 δηµοσιεύσεις
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αναφορές & µελέτες
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περιοδικά

εκδόσεις
βιβλίων

Σχέδιο Συστηµατικής Παρακολούθησης:
πώς σχεδιάστηκε η έρευνα
Μεθοδολογία:

Έρευνα
δηµιουργία πρωτογενών δεδοµένων
αξιολόγηση δεδοµένων
ανάλυση απειλών
σχεδιασµός και εφαρµογή µέτρων
αξιολόγηση µέτρων
(επανα)προσδιορισµός των εργαλείων
διαχείρισης

Σε επιφυλακή για την άγρια ζωή
Η ζωή στο πεδίο δεν είναι ποτέ βαρετή και προστασία δεν σημαίνει μόνο έρευνα, παρακολούθηση και υλοποίηση
δράσεων ή εφαρµογή µέτρων. Εξίσου σημαντική είναι και η επί τόπου παρέµβαση για τη διάσωση της άγριας ζωής
που βρίσκεται σε κίνδυνο και η καταγραφή των περιστατικών τραυµατισµού ή θανάτου.

840 περιστατικά σε 80 διαφορετικά είδη
322 ηµερόβια
+ 52 νυκτόβια
αρπακτικά πουλιά
28 υδρόβια πουλιά
140 πελαργοί
102 µικρόπουλα
196 νυχτερίδες

ανάµεσά τους

81 Μαυρόγυπες
30 Όρνια
4 Ασπροπάρηδες
6 Χρυσαετοί
5 Κραυγαετοί
8 Φιδαετοί

108 Γερακίνες
24 Βραχοκιρκίνεζα
12 Μπούφοι
18 Ανθρωποπούλια
15 Βουβόκυκνοι
136 Λευκοπελαργοί

438 τραυµατισµένα πουλιά χρειάστηκε να λάβουν πρώτες βοήθειες. 414 περιστατικά αφορούν ήδη νεκρά πουλιά από διάφορες γνωστές ή άγνωστες αιτίες.

ΖΩΗ ΣΤΟ ΠΕ∆ΙΟ

αλωνίζοντας τα βουνά της Θράκης
Η αφοσίωση και η συστηµατική προσπάθεια της οµάδας πεδίου αποτελεί
τον ακρογωνιαίο λίθο για την επιτυχία ενός προγράµµατος.

Η οµάδα του προγράµµατος της ∆αδιάς

Αφιέρωσε

από αυτές:

για την υλοποίηση

παρακολούθησης της διαβίωσης
των υπό προστασία ειδών

19.170
56.590
37.420
ώρες πεδίου αφορούν δράσεις επιστηµονικής αφορούν άλλες
διαφόρων δράσεων

δράσεις αντιµετώπισης
απειλών

Μια δυνατή και δεµένη οµάδα έργου είναι βασική προϋπόθεση για την οµαλή και επιτυχηµένη έκβαση ενός προγράµµατος.
Τα απαραίτητα συστατικά για το χτίσιµο µιας τέτοιας οµάδας είναι:
• Να εντάσσει νέους ανθρώπους στην οµάδα,
όπου να ακούγεται η γνώµη τους.
• Να αλληλεπιδρά µε µία ευρύτερη «οµάδα εργασίας» πέρα από
τον καθαυτό πυρήνα της.
• Να επιδιώκει την ύπαρξη αλληλοσεβασµού και αλληλοϋποστήριξης.

• Να µένει τοπικά και ιδανικά να έχει σχέση µε τον τόπο.
• Να µοιράζεται µια κοινή κουλτούρα και εργασιακή ηθική.
• Να έχει αγάπη για το αντικείµενο µε το οποίο ασχολείται.

Το WWF Eλλάς σε αριθμούς

>100
To WWF αγωνίζεται για την
προστασία του περιβάλλοντος
σε 6 ηπείρους και σε περισσότερες
από 100 χώρες.
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Προστατεύουμε το περιβάλλον
λαμβάνοντας υπόψη τα κοινωνικά,
οικονομικά και πολιτικά αίτια των απειλών
και προτείνοντας λύσεις για την αρμονική
συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης.

Μας στηρίζουν περισσότεροι
από 5.000.000 υποστηρικτές παγκοσμίως.
Στην Ελλάδα έχουμε 11.000 υποστηρικτές.

Αποστολή του WWF είναι να σταματήσει την υποβάθμιση του φυσικού
περιβάλλοντος και να χτίσει ένα μέλλον αρμονικής συνύπαρξης ανθρώπων και φύσης, προστατεύοντας τη βιοποικιλότητα, διασφαλίζοντας τη
βιώσιμη χρήση των ανανεώσιμων φυσικών πόρων, και προωθώντας
τη μείωση της ρύπανσης και της σπάταλης κατανάλωσης.

Λεμπέση 21, 117 43 Aθήνα, τηλ.: 210 3314893, e-mail: support@wwf.gr, www.wwf.gr

Η οικονομική διαχείριση
του WWF Ελλάς ελέγχεται
από ορκωτούς λογιστές
σε ετήσια βάση από το 1995.

