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Σας καλωσορίζουμε στο Δήμο Πύλου-Νέστορος, στο 
νοτιοδυτικό άκρο της Πελοποννήσου, μία περιοχή με 
πλούσιο φυσικό περιβάλλον και ενδιαφέρουσα πανίδα 
και χλωρίδα, στοιχεία που συνετέλεσαν στο να συμπε-
ριληφθεί στο δίκτυο Natura 2000. 

Οι περιοχές Natura 2000 του Δήμου Πύλου-Νέστορος 
είναι οι εξής:

ñ  Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) (σύμφωνα με την 
Οδηγία 92/43//ΕΚ), με την ονομασία «Νήσοι Σαπιέντζα 
και Σχίζα, Ακρωτήριο Ακρίτας», κωδικός GR 2550003, 
εκτάσεως 112.530 στρ. Η περιοχή περιλαμβάνει το ακρω-
τήριο Ακρίτας και τα γειτονικά νησιά Σχίζα και Σαπιέντζα, 
καθώς επίσης και τα νησιά Βενέτικο, Αγία Μαριανή, Αυγό 
κ.λπ. της ομάδας νησιών των Οινουσσών. 

ñ  Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) (σύμφωνα με την 
Οδηγία 92/43//ΕΚ), με την ονομασία «Θαλάσσια 
Περιοχή Στενού Μεθώνης» και κωδικό GR 2550007, 
συνολικού εμβαδού 9.730 στρ. 

ñ  Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) (σύμφωνα με την 
Οδηγία 92/43//ΕΚ), με την ονομασία «Λιμνοθάλασσα 
Πύλου (Διβάρι) και νήσος Σφακτηρία, Άγιος Δημή-
τριος» και κωδικό GR 2550004, συνολικού εμβαδού 
35.480,6 στρ. 

ñ  Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) για την ορνιθοπανίδα 
(σύμφωνα με την Οδηγία 79/409/ΕΚ), με την ονομασία 
«Λιμνοθάλασσα Γιάλοβας και Νήσος Σφακτηρία» και κω-
δικό GR 2550008, συνολικού εμβαδού 9.980 στρ.

Το εξαίσιο φυσικό περιβάλλον αποτέλεσε το δεδομένο 
έτσι ώστε περιοχές του Δήμου μας να ενταχθούν στο δί-
κτυο Natura 2000, το οποίο ιδρύθηκε «για τη διατήρηση 
των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας χλωρίδας 
και πανίδας». Κύριος στόχος του δικτύου είναι να δια-
φυλαχτούν οι οικότοποι και τα είδη προτεραιότητας της 
Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ αλλά και να διασφαλιστεί η δια-
τήρηση και αποκατάσταση όλων των τύπων οικοτόπων 
και οικοτύπων των ειδών της Οδηγίας στη φυσική τους 
περιοχή. Η διατήρηση δηλαδή της βιολογικής ποικι-
λότητας, που αποτελεί μία από τις βασικές συνιστώσες 
της αειφόρου ανάπτυξης, είναι ο βασικός στόχος της 
Οδηγίας.
Η διατήρηση των ειδών και η προστασία των τύπων οι-
κοτόπων που απαντούν στις περιοχές του δικτύου θα 
πρέπει να διασφαλίζονται σε κάθε περίπτωση μέσω των 
προβλεπόμενων έργων και δραστηριοτήτων που προ-
γραμματίζονται μέσα σ’ αυτούς τους τόπους.

Welcome to the Municipality of Pylos-Nestor, located 
at the southwestern edge of the Peloponnese, an area 
of rich natural beauty and interesting flora and fauna, 
which has been included in the Natura 2000 network.

The areas of the Municipality of Pylos-Nestor 
included in the Natura 2000 network are the 
following:

ñ  Site of Community Importance (SCI) (according to 
the Habitats Directive), with the name “Islands of 
Sapienza and Schiza, Cape Akritas,” code GR 2550003, 
an expanse of 27,806 acres. The area includes cape 
Akritas and the nearby islands Schiza and Sapienza, 
as well as the islands Venetiko, Aghia Mariani, Avgo, 
etc., belonging to the Oenousses complex.

ñ  Site of Community Importance (SCI) (according to the 
Habitats Directive), with the name “Strait of Methoni 
and the Surrounding Area,” code GR 2550007, a total 
expanse of 2.404,33 acres.

ñ  Site of Community Importance (SCI) (according to 
the Habitats Directive), with the name “Pylos Lagoon 
(Divari) and Sfacteria Island (Aghios Dimitrios),” 
code GR 2550004, a total expanse of 8.767,30 
acres.

ñ  Special Protection Area (SPA) for birds (Birds 
Directive), with the name “Gialova Lagoon and 
Sfacteria Island,” code GR 2550008, a total expanse 
of 2.466,11 acres.

The magnificent natural environment was the reason 
why areas of our Municipality were included in the 
Natura 2000 network, which was constituted for the 
“preservation of the natural habitat, as well as the 
wild flora and fauna.” The network’s main purpose 
is to preserve the natural habitat and the priority 
species according to the Habitats Directive, and also 
to ensure the preservation and restoration of all types 
of natural habitats and ecotypes of the Directives’ 
species in their natural environment. In other words, 
the preservation of biodiversity, which is one of the 
main components of sustainable development, is the 
Directive’s main purpose. 
The preservation of the species, and the protection 
of the natural habitats we come across in the areas 
belonging to the network, must in any case be 
safeguarded through the agreed projects and activities 
organized within those areas.
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Αριστερά: Η κιτρινοσουσουράδα 
(Motacilla flava). 
Πάνω: Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea), 
κοινός χειμερινός επισκέπτης στη 
λιμνοθάλασσα.
Απέναντι σελίδα: Η λιμνοθάλασσα της 
Γιάλοβας είναι μία περιοχή με τεράστια 
οικολογική σημασία! Μία ζώνη προστα-
σίας για πληθυσμούς πουλιών, ζώων 
και του αφρικάνικου χαμαιλέοντα. 
Κάτω: Αφρικανικός χαμαιλέοντας, ένα 
ξεχωριστό είδος χαμαιλέοντα το οποίο 
συναντάται στην Ευρώπη μόνο στην 
περιοχή της Πύλου! Το ζεστό κλίμα και 
οι τεράστιες αμμουδιές είναι ο καλύτε-
ρος σύμμαχος γι’ αυτόν τον παράξενο 
επισκέπτη. Ο αφρικανικός χαμαιλέο-
ντας ζευγαρώνει τους καλοκαιρινούς 
μήνες, με τα μικρά να γεννιούνται την 
επόμενη χρονιά και μετά από 11 μήνες 
επώασης.

Left: The western yellow wagtail 
(Motacilla flava). 
Top: The grey heron (Ardea cinerea), 
one of the lagoon’s frequent visitors 
in wintertime.
Opposite page: The Gialova lagoon 
is an area of great ecological signifi-
cance, a protected zone that provides 
a home for many animal, bird popula-
tions and the African chameleon.
Bottom: The African chameleon is a 
unique chameleon species found only 
in Europe, and more specifically in 
the area of Pylos! The warm climate 
and great expanses of sand create 
the friendliest environment for this 
strange visitor. The African chameleon 
breeds in the summer months; the 
young are born the year after, after 11 
months of gestation.
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Επάνω: To ζυγόπτερο Calopteryx virgo. 
Τα αρπακτικά αυτά πιάνουν και τρώνε 
στον αέρα άλλα μικρότερα έντομα, 
χάρη σε δύο βασικά όπλα που διαθέ-
τουν, μεγάλη ταχύτητα πτήσης και δύο 
τεράστια, σύνθετα μάτια πάνω σε ένα 
αεικίνητο κεφάλι.
Απέναντι σελίδα: Οι εκβολές του πο-
ταμού Σελά, που εκρέει στο Ιόνιο στην 
παραλία Μπούκα, κοντά στο χωριό 
Ρωμανός.
Κάτω: Δενδροβάτραχος Hyla arborea. 
Ανεβαίνει με ευκολία σε δέντρα ή 
μικρότερα φυτά. Το μόνο είδος στην 
Ευρώπη με τέτοιες αναρριχητικές 
συνήθειες. Το καταπράσινο χρώμα του 
μπερδεύεται απόλυτα με τα φυτά, κρύ-
βοντάς τον από τα αρπακτικά μάτια.

Top: The damselfly Calopteryx virgo. 
These predators catch in the air and 
eat other, smaller insects, aided by 
two basic advantages, their great 
flight speed and two huge, compound 
eyes on a constantly moving head. 
Opposite page: The estuary of river 
Selas, which flows into the Ionian sea, 
in Bouka beach, near the village of 
Romanos. 
Bottom: The tree frog Hyla arborea, 
which can easily climb trees and 
smaller plants, the only species in 
Europe with such an ability. Its vivid 
green color allows it to merge com-
pletely with its green surroundings, 
thus concealing it from predator eyes.
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Επάνω: Διάφορα είδη νυχτερίδων επιλέγουν για βιότοπο 
διαχείμασης και αναπαραγωγής το σπήλαιο του Νέστορος, 
εντός του αρχαιολογικού χώρου της Βοϊδοκοιλιάς.
Αριστερά 1η: Το Διβάρι ή Χρυσή Ακτή είναι μία τεράστια 
παραλία, μέσα στη ζώνη προστασίας Natura. 
Αριστερά 2η: Το Στενό της Συκιάς, στο βόρειο άκρο της 
Σφακτηρίας. 
Κάτω: Ο λευκοτσικνιάς (Ergetta garzetta) είναι είδος που 
ξεχωρίζει από τους άλλους ερωδιούς λόγω του συνδυασμού 
μέσου μεγέθους και χιονόλευκου χρώματος. Τρέφεται με 
μικρά ψάρια και έντομα. Συνηθίζει να «φερμάρει» έντονα τη 
λεία του πριν τη διατρυπήσει με το αιχμηρότατο ράμφος του.

Top: Several bat species choose the cave of Nestor, within 
the archaeological site of Voidokilia, to spend the winter 
and to breed. 
1st left: Divari, also known as Chrissi Akti, is a huge 
beach within the protected zones of Natura. 
2nd left: The Strait of Sykia, at the northern part of 
Sfacteria.
Bottom: The little egret (Ergetta garzetta) is a species 
very different to other herons, combining medium size 
and snow-white color. It feeds on small fish, as well as 
insects. The little egret usually watches its prey intensely, 
before pouncing and piercing it with its razor-sharp beak.
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Επάνω: Φοινικόπτερα Phoenicopterus 
ruber, γνωστά και ως φλαμίνγκο. Αναπα-
ράγονται στη Γαλλία και την Ισπανία, το 
χειμώνα πηγαίνουν κυρίως στην Αφρική, 
αλλά ένας μεγάλος αριθμός διαχειμάζει 
στην Ελλάδα. 
Απέναντι σελίδα: Αμμοθίνες στη Βοϊδο-
κοιλιά.
Κάτω: Ο αργυροτσικνιάς Ardea alba, ένα 
σπάνιο είδος ερωδιού που διαχειμάζει στη 
λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας σε σημαντι-
κούς αριθμούς (μέχρι 365 άτομα από τα 
20.000 που υπάρχουν στην Ευρώπη). Είναι 
άσπρος με κίτρινο ράμφος και ψηλά πόδια, 
και τρέφεται κυρίως με μικρά ψάρια που 
βρίσκει στο βάλτο και στα ρηχά νερά της 
λιμνοθάλασσας.

Top: The Phoenicopterus ruber, commonly 
known as flamingo. The birds breed in 
France and Spain; in the winter they mi-
grate mainly to Africa, but a great number 
of them stay in Greece. 
Opposite page: Sand dunes in Voidokilia.
Bottom: The great egret Ardea alba, a 
rare heron species, great numbers of 
which spend the winter at the Gialova 
lagoon (up to 365 birds, of the 20,000 
that exist in Europe). White, with a yellow 
beak and long legs, it mainly feeds on 
small fish it finds in the marshes and the 
shallow waters of the lagoon.
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Επάνω: Παραλία του Ρωμανού.
Απέναντι σελίδα: Παραλία Φοινικούντας. 
Μία τεράστια αμμουδιά με καταγάλανα 
καθαρά νερά, κοντά στη Μεθώνη.
Κάτω: Θαλάσσια χελώνα Caretta caretta. 
Σε μήκος φτάνει τα 80-90 εκ., σε βάρος 
τα 90 κιλά και ζει περίπου 80 χρόνια. 
Τρώει αργοκίνητα ζώα της θάλασσας όπως 
αστερίες, κοχύλια, τσούχτρες και αχινούς. 
Ζει πάντα μέσα στη θάλασσα και μόνο το 
θηλυκό βγαίνει στη στεριά για να γεννήσει 
τα αυγά του. Μερικά από τα μέρη στην Ευ-
ρώπη όπου οι χελώνες αυτές γεννούν είναι 
οι παραλίες της Δ. Πελοποννήσου, μεταξύ 
των οποίων η Βοϊδοκοιλιά, η παραλία του 
Ρωμανού και το Μάτι. Επίσης τις συνα-
ντάμε και στο Διβάρι και στο ΒΑ όρμο του 
Ναβαρίνου.  

Top: Romanos beach. 
Opposite page: Finikounda beach, an 
enormous sandy coast with clear blue 
waters, near Methoni.
Bottom: The sea turtle Caretta caretta. In 
adulthood it reaches an average length 
of 80-90 cm and an average weight of 
90 kg, and has a life span of 80 years. It 
eats sluggish sea animals such as starfish, 
seashells, jellyfish and urchins. It lives 
in the sea, and only the female visits 
the shore to lay its eggs. Areas in Europe 
where these turtles lay their eggs include 
the beaches of the Western Peloponnese, 
for example Voidokilia, Romanos, and 
Mati. Moreover Caretta caretta is also 
found in Divari and the northeastern bay 
of Navarino. 
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Επάνω: Ο καλαμοκανάς (Himantopus 
himantopus) ανήκει στην οικογέ-
νεια των Ανωραμφιδών. Έχει πολύ 
μακριά κόκκινα πόδια, φτερά μαύρα, 
με λευκό το κάτω μέρος. Ζει σε έλη, 
λιμνοθάλασσες και βάλτους. Φτιάχνει 
τη φωλιά του στο έδαφος, κοντά στο 
νερό. Τρέφεται με έντομα, νύμφες, 
σκουλήκια και αυγά ψαριών.
Αριστερά: Η Σαπιέντζα είναι νησά-
κι των Μεσσηνιακών Οινουσσών. 
Στο κέντρο του νησιού βρίσκεται η 
Σπαρτόλακκα (κοιλάδα της Γύρης), 
όπου υπάρχει απολιθωμένη γύρη και 
το δάσος με τις κουμαριές, που έχουν 
χαρακτηριστεί από το 1986 «διατηρη-
τέο μνημείο της φύσης». Επίσης πάνω 
σε αυτό το νησί βρίσκεται και ένας 
πέτρινος φάρος που χτίστηκε το 1885. 
Κάτω: Το πανέμορφο κρινάκι της 
άμμου Pancratium maritimum εμ-
φανίζεται κατά ομάδες σε διάφορες 
περιοχές. Βρίσκεται σε άμεσο κίν-
δυνο, λόγω της κοπής του από τους 
ανθρώπους.

Top: The black-winged stilt (Himan-
topus himantopus) belongs to the 
family of the Recurvirostridae. With 
very long, red legs, and black wings 
with white on the underside. It in-
habits swamps, lagoons and marshes, 
and builds its nests in the ground, 
near the water. It feeds on insects, 
nymphs, worms, and fish eggs. 
Left: Sapienza is an islet that be-
longs to the Messinian Oenousses 
complex. At the center of the island 
is Spartolakka (“pollen valley”), 
an expanse covered with fossil-
ized pollen, and the strawberry tree 
forest. Both were declared a “pro-
tected natural monument” in 1986. 
Moreover, this island features a stone 
lighthouse built in 1885.
Bottom: The beautiful sea daf-
fodil Pancratium maritimum grows 
in clusters in many areas. It is an 
endangered plant, as people continue 
to gather it.

i n f o



N
a

t
u

r
a

 2
0

0
0 

Επάνω: Το Βενέτικο ανήκει στις Μεσσηνιακές Οινούσσες, 
και βρίσκεται απέναντι από το νοτιότερο άκρο της Μεσση-
νίας, το ακρωτήριο Ακρίτας.
Αριστερά: Παραλία Μαράθι. Πρόκειται για δύο παραλίες, 
το μικρό και το μεγάλο Μαράθι, πραγματικά πανέμορφες 
και απομακρυσμένες.
Κάτω: Η Αγία Μαριανή ή Αγία Μαρίνα είναι μικρό νησί 
των Μεσσηνιακών Οινουσσών, με σχεδόν στρογγυλό σχή-
μα. Είναι σχετικά επίπεδο, με το υψηλότερο σημείο του 
να μην υπερβαίνει τα 30 μέτρα. Στο κέντρο του υπάρχει 
εκκλησάκι αφιερωμένο στην Αγία Μαρίνα. 

Top: Venetiko belongs to the Messinian Oenousses, and 
is situated opposite the southernmost point of Messinia, 
cape Akritas. 
Left: Marathi beach. It comprises two beaches, small 
and big Marathi, which are truly beautiful and secluded. 
Bottom: Aghia Mariani, also known as Aghia Marina, is 
a small island of the Messinian Oenousses. It is almost 
circular in shape, relatively flat, and its tallest point 
doesn’t exceed 30 m. At its center there is a chapel 
dedicated to Aghia Marina.
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Επάνω: Σφακτηρία και Φανάρι (Νήσος Πύ-
λος). Το Φανάρι πήρε το όνομά του από το 
φάρο που φιλοξενεί και φωτίζει διαδρομές 
των πλοίων. Η Σφακτηρία, με βραχώδες 
ανάγλυφο και μεγάλη ιστορική παρουσία 
ανά τους αιώνες, αποτέλεσε στρατηγικό 
σημείο από την αρχαιότητα.
Κάτω αριστερά: Τα γνωστά κρι κρι ζουν 
στη Σαπιέντζα. Στο φυσικό τους τόπο είναι 
ντροπαλά και ξεκουράζονται στη διάρκεια 
της ημέρας. 
Κάτω δεξιά: Το μεγαλύτερο κουμαρόδασος 
της Ευρώπης, ηλικίας 10.000 ετών, βρί-
σκεται στη Σαπιέντζα. Τα δέντρα ξεπερνούν 
τα 12 μ. σε ύψος. 

Top: Sfacteria and Fanari (Pylos islet). 
Fanari took its name from the lighthouse 
(faros) built on it, which lights the way 
for ships. Sfacteria, with its jagged 
coastline and significant historical pres-
ence, was a strategic location across the 
centuries. 
Bottom left: The famous Cretan goat 
(kri-kri) lives in Sapienza. In their natural 
environment they are shy, and prefer to 
rest during the day. 
Bottom right: The largest strawberry 
tree forest in Europe, 10,000 years old, is 
found in Sapienza. Its trees exceed 12 m 
in height!
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σχήμα καρδιάς (νότια της Σαπιέντζας).
Επάνω δεξιά: Η Σχίζα είναι το μεγαλύτερο νησί 
των Μεσσηνιακών Οινουσσών, με έκταση 12,3 τ.
χλμ. Στο παρελθόν ονομαζόταν Καμπρέρα και 
Καβρέρα. Είναι ένα βραχώδες νησί με σημαντι-
κότερο αξιοθέατο το σπήλαιο «Μαύρη Τρύπα». 
Βρίσκεται στη δυτική πλευρά του νησιού, σε 
απόσταση 400 μ. από τη θάλασσα, διανοιγμένο 
μέσα σε ηωκαινικό ασβεστολιθικό βράχο. 
Κάτω: Ψαραετός έχει άσπρο και καφέ χρώμα και 
άνοιγμα φτερών 1.60 μ. Είναι από τα σπανιότερα 
είδη αετών στην Ευρώπη, που τρέφεται αποκλει-
στικά με ψάρια. Εντοπίζει τα ψάρια από ψηλά και 
βουτάει με θεαματική ταχύτητα στο νερό για να 
τα πιάσει. Έχουν απομείνει 5.000 άτομα. Η λι-
μνοθάλασσα της Γιάλοβας είναι ίσως το μοναδικό 
μέρος στην Ελλάδα όπου διαχειμάζουν ψαραετοί, 
ενώ οι υπόλοιποι μεταναστεύουν στην Αφρική.

Top left: The heart-shaped islet Diadelfi  
(south of Sapienza).
Top right: Schiza is the largest island of the 
Messinian Oenousses, with an expanse of 12.3 
m2. In the past it was called Cabrera or Cavr-
era. Schiza is a rocky island, its most notable 
sight being the cave called “Mavri Tripa” 
(black hole), located on the western part of 
the island, 400 m. from the sea. The cave has 
been carved in Eocene limestone. 
Bottom: The osprey, white and brown, with a 
wingspan of 1,60 m, is one of the rarest eagle 
species in Europe, and feeds exclusively on 
fish; locating its food from great height, it 
dives into the water with astonishing speed 
to catch it. Only 5,000 osprey birds are left. 
The Gialova lagoon is probably the only area 
in Greece where the osprey spends the win-
ter; the rest of them migrate to Africa.
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Η χρηματοδότηση της πράξης «Δημιουργία και αναπαραγωγή ενημερωτικού–πληροφοριακού εντύπου για τις περιοχές Natura του Δήμου Πύλου-Νέστορος»  
προέρχεται από το πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» με συγχρηματοδότηση 95% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 5% από εθνική δαπάνη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 2007-2013

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης:
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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