
Προσοχή !  

ΠΡΟΣΟΧΗ! σας ενημερώνουμε ότι μερικές φωτογραφίες υπόκεινται σε ειδικό 

καθεστώς προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων  
1) Οι φωτογραφίες του Φωτογραφικού Αρχείου Αλέξανδρου Φραντζή - Ινστιτούτο 

Κητολογικών Ερευνών Πέλαγος:  

Sperm whale fluking, copyright Pelagos Cetacean Research Institute.jpg και 

Sperm whale underwater entire body, copyright Pelagos Cetacean Research 

Institute.jpg θα χρησιμοποιηθούν ΜΟΝΟ για την παρουσίαση του Δελτίο Τύπου της 

ένταξης των Αστερουσίων (Τρίτη 30 /06/2020) στον κατάλογο των αποθεμάτων 

Βιόσφαιρας του προγράμματος ΜΑΒ/UNESCO και την σχετική προβολή του 

γεγονότος, ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ κερδοσκοπικό ή μη κερδοσκοπικό σκοπό, 

και σε κανένα μέσο πλην αυτών που θα προβάλουν ΑΠΑΞ το παραπάνω γεγονός. 

ΚΑΝΈΝΑ από αυτά τα μέσα ΔΕΝ θα κρατήσουν τις φωτογραφίες ως αρχειακό 

υλικό για μελλοντική χρήση. Σε οποιαδήποτε δημόσια εμφάνιση των φωτογραφιών 

σε οποιοδήποτε μέσο, θα εμφανίζεται το Copyright που είναι Pelagos Cetacean 

Research Institute ή Ινστιτούτο Κητολογικών Ερευνών Πέλαγος. 
  

2) Οι φωτογραφίες του Φωτογραφικού Αρχείου Χρήστου Βλάχου: 
1.       Ασπροκωλίνα-Χρήστος Βλάχος - 7J2A8206 

2.       Βλαχοτσίχλονο-Χρήστος Βλάχος-7J2A8819  

3.       Γυπαετός-Χρήστος Βλάχος-7J2A9146 

4.       Κοκκινοκαλιακούδα-Χρήστος Βλάχος-7J2A0224 

5.       Μαυροπετρίτης-Χρήστος Βλάχος-7J2A8639-1 

6.       Νησοπέρδικα-Χρήστος Βλάχος-7J2A8915 

7.       Όρνιο-Χρήστος Βλάχος-7J2A7461 

8.       Τρυποφράχτης-Χρήστος Βλάχος-7J2A7005 

Επίσης θα χρησιμοποιηθούν ΜΟΝΟ για την παρουσίαση του Δελτίο Τύπου της ένταξης των 

Αστερουσίων (Τρίτη 30 /06/2020) στον κατάλογο των αποθεμάτων Βιόσφαιρας του 

προγράμματος ΜΑΒ/UNESCO και την σχετική προβολή του γεγονότος, ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ 

ΑΛΛΟ κερδοσκοπικό ή μη κερδοσκοπικό σκοπό, και σε κανένα μέσο πλην αυτών που θα 

προβάλουν ΑΠΑΞ το παραπάνω γεγονός. ΚΑΝΈΝΑ από αυτά τα μέσα ΔΕΝ θα κρατήσουν τις 

φωτογραφίες ως αρχειακό υλικό για μελλοντική χρήση. Σε οποιαδήποτε δημόσια 

εμφάνιση των φωτογραφιών σε οποιοδήποτε μέσο, θα εμφανίζεται το σχετικό Copyright. 

3) Οι φωτογραφίες του Φωτογραφικού Αρχείου Φώτη Σαμαριτάκη υπόκεινται σε 

παρόμοιο ειδικό καθεστώς προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων:  

1)      Zerynthia cretica. Ενδημικές πεταλούδες της Κρήτης με άμεση εξάρτηση 

με φυτά του γένους Aristolochia. 

2)      Aristolochia cretica. Ενδημικό φυτό της Κρήτης και άμεσα συσχετιζόμενο 

με τις ανωτέρω πεταλούδες, αφού εκεί αφήνουν τα αυγά τους. 
3)      Biarum davisii ssp. davisii. Εντυπωσιακό ενδημικό της Κρήτης με άνθηση 

τον Οκτώβριο κυρίως. 
4)      Podarcis cretensis. Ενδημικό είδος σαύρας της Κρήτης και των γύρω 

νησίδων. Η χαμηλή γωνία λήψης μου επέτρεψε αυτό το φυσικό εφέ ,σαν να 

βγαίνει μέσα από την ομίχλη. 
5)      Ophrys doerfleri. Ενδημικό είδος ορχιδέας της Κρήτης με μικρούς 

πληθυσμούς. 
  



6)      Ophrys grammica ssp. Knossia. Ενδημικό υποείδος της Κρήτης με τους 

μεγαλύτερους πληθυσμούς να καταγράφονται στη συγκεκριμένη περιοχή. 
7)      Lacerta trilineata (Τρανόσαυρα ή Πρασινόσαυρα) 
8)      Rhinolophus hipposideros (Μικρορινολόφος) 
9)      Pelophylax cretensis (Κρητικός βάτραχος), ενδημικό της Κρήτης 

10)  Hyla arborea (Δεντροβάτραχος) 
11)  Bufotes viridis ( Πρασινόφρυνος) 
12)  Chalcides ocellatus (Λιακόνι).Το πιο παρεξηγημένο ερπετό στην Κρήτη 

που το ακολουθούν δυστυχώς πολλές δοξασίες για την επικινδυνότητα του και 

το δηλητήριο του. Ούτε επικίνδυνο είναι ούτε δηλητήριο έχει βέβαια. 

13)  Orchamus raulinii. Ενδημικό είδος ορθόπτερου και από τα σπανιότερα σε 

όλη τη Ευρώπη. 
14)  Telescopus fallax( Αγιόφιδο). 

15)  Telescopus fallax (Αγιόφιδο).Ας διαλέξουν όποια τους αρέσει πιο πολύ 
16)  Erinaceus concolor ssp nesiotes.Σκατζόχοιρος 
17)  Zamenis situla (Σπιτόφιδο). Το δεύτερο πιο παρεξηγημένο ερπετό αφού 

τον ονομάζουν" Όχεντρα" στην Κρήτη λόγω κάποιων ομοιοτήτων με την 

οχιά. Καμμία σχέση βέβαια δεν έχει με την οχιά και ούτε έχει δηλητήριο. 
18)  Hierophis gemonensis( Δεντρογαλιά). 

19)  Hierophis gemonensis( Δεντρογαλιά).Ας διαλέξουν όποια τους αρέσει πιο 

πολύ. 

20)  Mustela nivalis galinthias ( Νυφίτσα) .Καλογιαννού ή Καλίγιαννού ή 

Καλογυναικάρι στην Κρήτη. 
21)  Arum creticum. Άρο το κρητικό. Το πιο όμορφο από όλα τα είδη Arum 

και το μοναδικό που απαντάται στον Ελλαδικό χώρο με υπέροχο άρωμα. 
22)  Lepus europaeus (Λαγός). Μεγάλη χαρά να συναντάς μέρα μεσημέρι αυτό 

το κρυπτικό και κυρίως νυχτόβιο είδος. 
  

θα χρησιμοποιηθούν ΜΟΝΟ για την παρουσίαση του Δελτίο Τύπου της ένταξης των 

Αστερουσίων (Τρίτη 30 /06/2020) στον κατάλογο των αποθεμάτων Βιόσφαιρας του 

προγράμματος ΜΑΒ/UNESCO και την σχετική προβολή του γεγονότος, ΚΑΙ ΓΙΑ 

ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ κερδοσκοπικό ή μη κερδοσκοπικό σκοπό, και σε κανένα μέσο 
πλην αυτών που θα προβάλουν ΑΠΑΞ το παραπάνω γεγονός. ΚΑΝΈΝΑ από αυτά 

τα μέσα ΔΕΝ θα κρατήσουν τις φωτογραφίες ως αρχειακό υλικό για μελλοντική 

χρήση. Σε οποιαδήποτε δημόσια εμφάνιση των φωτογραφιών σε οποιοδήποτε μέσο, 

θα εμφανίζεται το Copyright του φωτογράφου. 
Πληροφορίες για τους φυσητήρες  

1) Ο φυσητήρας είναι το μεγαλύτερο ζώο που ζει στα νερά της νότιας Κρήτης. Ένας 

αρσενικός φυσητήρας μπορεί να φτάσει τα 15 ή ίσως και 16 m μήκος στην Μεσόγειο 

και να ξεπεράσει ελαφρώς τα 20 m στους Ωκεανούς. Ο πληθυσμός του κινείται 

κυρίως κατά μήκος της Ελληνικής Τάφρου συμπεριλαμβανομένων των νερών της 

νότιας Κρήτης και δεν περιλαμβάνει περισσότερα από 200-250 άτομα. 

2) Ένας φυσητήρας ξεκινά μια βαθιά διατροφική κατάδυση έξω από τις ακτές της 

νότιας Κρήτης, βγάζοντας μεγαλοπρεπώς την ουρά του ενόσω εγκαταλείπει την 

επιφάνεια. Η κατάδυση είναι σχεδόν κάθετη, φθάνει τα 1000 m βάθος ή και 

περισσότερο, και συνήθως διαρκεί περίπου 40-50 λεπτά. 

Θα σας σταλούν με wetransfer: https://we.tl/t-GKPRhVb76l  

https://we.tl/t-GKPRhVb76l


 Οι φωτογραφίες με το ειδικό καθεστώς προστασίας Πνευματικών 

Δικαιωμάτων. 

 Φωτογραφίες με καθεστώς απλής προστασίας των πνευματικών 

δικαιωμάτων.   

 Βίντεο ASTEROUSIA_1min_07sec.mp4 για την "πλάτη" . Download link  
https://wetransfer.com/downloads/818f29ff3664b5de1fdd0cddc493509b2020062

6170850/189951032fb32e522f3449d10e5244f020200626170915/d05a83  

https://wetransfer.com/downloads/818f29ff3664b5de1fdd0cddc493509b20200626170850/189951032fb32e522f3449d10e5244f020200626170915/d05a83
https://wetransfer.com/downloads/818f29ff3664b5de1fdd0cddc493509b20200626170850/189951032fb32e522f3449d10e5244f020200626170915/d05a83

