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ΜΕΡΟΣ Ι. 
 
Όνοµα Υπευθύνου Περιοχής (Όνοµα, ∆ιεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail) 
 
 
 
 
 
 
Ηµεροµηνία:     /      /        
 
 
Όνοµα περιοχής: 
 
 
Κωδικός περιοχής: 
 
1. Η αναφορά καλύπτει α) ολόκληρη την περιοχή  ή β) µέρος της περιοχής;  
Εάν β), ποιο µέρος / πόση έκταση; (Σηµειώστε το στο χάρτη) 
 
2. Είστε κάτοικος της περιοχής;  Ναι   Όχι   
3. Ποιες ήταν οι ηµεροµηνίες και η διάρκεια των επισκέψεων σας στη περιοχή; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!Για την συµπλήρωση του πρωτοκόλλου συµβουλευτείτε τις οδηγίες αναφοράς. 
 
!Συµπληρώστε όσες περισσότερες από τις επόµενες ενότητες είναι δυνατό. ∆εν είναι ανάγκη να 
συµπληρωθούν όλοι οι πίνακες � παρακαλώ σηµειώστε µόνο τις πληροφορίες τις οποίες διαθέτετε. 
Μπορείτε να επισυνάψετε περισσότερες πληροφορίες σε ξεχωριστά φύλα, δελτία τύπου, επίσηµες 
ανακοινώσεις, δηµοσιευµένα άρθρα κλπ. Επισυνάψτε χάρτη µε τις τοποθεσίες / έκταση των απειλών, 
φωτογραφίες δραστηριοτήτων που αναφέρετε. 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ. Απειλές 
 

 Βαθµολογία 

 Τύπος δραστηριότητας/ απειλής 

Χ
ρό
νο
ς 

Έ
κτ
ασ
η 

Σο
βα
ρό
τη
τα

 

Παρατηρήσεις (δώστε εάν έχετε περισσότερες 
πληροφορίες για το είδος της απειλής, τα είδη που 

επηρεάζει  και το ενδιαίτηµα) 

1. Αγροτική εντατικοποίηση / επέκταση       

∆ώστε λεπτοµέρειες για το είδος της καλλιέργειας, 
αριθµό ζώων, αθροιστικά αποτελέσµατα , ένταση σε 

σχέση µε τις εισροές  
Ετήσιες καλλιέργειες 
 -µικρής κλίµακας     
-εντατικής /βιοµηχανικής κλίµακας     
Πολυετείς καλλιέργειες 
- µικρής κλίµακας     
-εντατικής/ βιοµηχανικής  κλίµακας     
Βόσκηση / εκτροφή ζώων 
- νοµαδική     
- παραγωγή µικρής κλίµακας     
- παραγωγή βιοµηχανικής κλίµακας      
Υδατοκαλλιέργειες / αλιεία  
� µικρής κλίµακας, εκτατική     
- εντατική / βιοµηχανικής κλίµακας     
Φυτείες παραγωγής ξυλείας/ χαρτοπολτού 
- µικρής κλίµακας (σε έκταση <100στρ)     
- µεγάλης κλίµακας     
2. Κατασκευή υποδοµών     
Αστική /οικιστική ανάπτυξη      
Εµπορική / βιοµηχανική ανάπτυξη     
Εγκαταστάσεις τουρισµού / αναψυχής     
3. Παραγωγή ενέργειας /εξόρυξη     
Εξόρυξη πετρελαίου/ φυσικού αερίου     
Λατοµεία /ορυχεία     
Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας     
4. Υποδοµές µεταφοράς     
Κατασκευή δρόµων     
Σιδηρόδροµοι     
Γραµµές µεταφοράς ρεύµατος     
Αεροδρόµια / αεροδιάδροµοι     
Λιµάνια     
Ακτοπλοϊκές γραµµές/ δροµολόγια     
5. Υπερεκµετάλευση, θανάτωση, έλεγχος     
Θανάτωση ειδών που πληρούν τα κριτήρια    
 -κυνήγι/ λαθροθηρία /παγίδες/ συλλογή 
αυγών/ νεοσσών, καταστροφή φωλιών     
- δολώµατα/ καταδίωξη     
-έλεγχος πληθυσµών     
Έµµεση θανάτωση �κυνήγι/ λαθροθηρία     
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-αλιεία     
Επιπτώσεις στα ενδιαιτήµατα  
-κυνήγι, ενόχληση     
-καταστροφή χώρου διατροφής     
-καταστροφή χώρου κουρνιάσµατος/ 
ανάπαυσης     
-συλλογή φυτών, καυσόξυλα     
- αποψίλωση, επιλεκτική κοπή, κάρβουνο     
- αλιεία      
6. Ανθρώπινες επεµβάσεις     
∆ραστηριότητες αναψυχής     
Στρατιωτικές ασκήσεις     
Επιστηµονική έρευνα     
Άλλες επεµβάσεις     
7. Αλλοιώσεις φυσικού περιβάλλοντος     
Εµπρησµός / φωτιά         
Κατασκευή φραγµάτων/ διαχείριση νερού     
Αποξήρανση εκτάσεων     
Υπεράντληση υπόγειων υδάτων         
Επιχωµάτωση/ µπάζωµα εκτάσεων         
Εγκατάλειψη / µείωση παραδοσιακών 
χρήσεων γης         
Άλλες αλλοιώσεις οικοσυστήµατος     
8. Εισαγωγή ξενικών ειδών και γονιδίων     
Επιπτώσεις από την εισαγωγή ξενικών ειδών 
φυτών/ ζώων     
Υπερπληθυσµός ιθαγενών ειδών     
Εισαγωγή γενετικού υλικού, µεταλλαγµένα     
9. Ρύπανση     
Χηµικά και τοξικά λύµατα     
Σκουπίδια     
Ιζηµατοποίηση/ προσχώσεις      
Ευτροφισµός     
Άλατα         
Ηχορύπανση     
Φωτορύπανση     
10. Φυσικές καταστροφές     
Σεισµοί     
Κατολισθήσεις     
Άλλες     
11. Κλιµατικές αλλαγές και δυσµενείς 
καιρικές συνθήκες     
Αλλοίωση/ αλλαγές ενδιαιτηµάτων     
Ξηρασία     
Ακραίες θερµοκρασίες     
Καταιγίδες/ πληµµύρες     
12. Άλλες απειλές     
1.     
2.     
3.         
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Βαθµολογείστε τις απειλές σε σχέση µε την επίπτωση που έχουν είτε στα είδη που πληρούν τα κριτήρια είτε  
στα σηµαντικά ενδιαιτήµατα που χρησιµοποιούν. Στις παρατηρήσεις δώστε περισσότερες πληροφορίες για την 
απειλή και το βαθµό που της βάλατε. Εάν οι απειλές απειλούν ένα συγκεκριµένο είδος που πληροί τα κριτήρια 
παρακαλώ αναφέρετε το είδος.  
!Ανάλυση της κάθε απειλής θα βρείτε στις οδηγίες συµπλήρωσης της αναφοράς 
 
 
Χρονική διάρκεια:         Βαθµός 
Η απειλή βρίσκεται σε εξέλιξη       3 
Η απειλή σχεδιάζεται (µέσα στα επόµενα 4 χρόνια)     2 
Η απειλή σχεδιάζεται (µετά από 4 χρόνια)      1 
Η απειλή έχει ολοκληρωθεί       0 
 
Έκταση: 
Η απειλή επηρεάζει: 
Ολόκληρη την περιοχή/ πληθυσµό (>90%)       3 
Μεγάλο µέρος της περιοχής/ πληθυσµού (50-90%)     2 
Μέρος της περιοχής/ πληθυσµού (10-50%)      1 
Μικρό µέρος της περιοχής/ πληθυσµού (<10%)      0 
 
Σοβαρότητα 
Γρήγορη υποβάθµιση (>30% µέσα σε 10 χρόνια)      3 
Μέτρια υποβάθµιση (10-30% µέσα σε 10 χρόνια)     2 
Αργή υποβάθµιση (1-10% µέσα σε 10 χρόνια)     1 
Καµία ή ελάχιστη υποβάθµιση (<1% µέσα σε 10 χρόνια)    0 
 
 
 
 
 
Β. Περιγραφή / λεπτοµέρειες για την απειλή 
∆ώστε περισσότερες πληροφορίες και λεπτοµέρειες για τις σηµαντικότερες 5 απειλές που 
παρουσιάζονται στην περιοχή που παρακολουθείτε. Αναφέρετε εάν γνωρίζετε τα είδη 
πουλιών που επηρεάζουν (δώστε έµφαση στα είδη που πληρούν τα κριτήρια). Προσπαθήστε 
να αποτυπώσετε σε χάρτη την έκταση και την ακριβής τοποθεσία των απειλών. Επισυνάψτε 
φωτογραφίες. 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ. Κατάσταση ενδιαιτηµάτων και πληθυσµών πουλιών 
 
Συµπληρώστε εάν έχετε στοιχεία πληθυσµών ειδών ή άλλες πληροφορίες για τα σηµαντικά είδη του ΙΒΑ σας. 
 
Είδος ή οικογένεια πουλιών 
(παπιά, φαλαρίδες, αρπακτικά, 
παρυδάτια) 

Πληθυσµός (άτοµα ή 
ζευγάρια;) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ /σχόλια 

   

   

   

 
*Συµπληρώστε τουλάχιστον έναν από τους παρακάτω δύο πίνακες. 
 
Α. Κατάσταση ενδιαιτήµατος σε σχέση µε την έκτασή του. Αφορά τα ενδιαιτήµατα που είναι 
σηµαντικά για τα είδη που πληρούν τα κριτήρια. Συµβουλευτείτε την βάση δεδοµένων του 
Corine για τους κωδικούς και τύπους ενδιαιτηµάτων καθώς και την αρχική καταγραφή του 
ΙΒΑ-factsheet για να βρείτε ποια ενδιαιτήµατα περιλαµβάνει η περιοχή σας. Περιγράψτε 
µεγάλες αλλαγές και αιτιολογήστε το βαθµό σας στις παρατηρήσεις. 
 
ΕΝ∆ΙΑΙΤΗΜΑ/ Κωδ. ΕΚΤΑΣΗ (στρέµµα/ha) 

/ ΒΑΘΜΟΣ* 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ /σχόλια/ 
αλλαγές 

   

   

   

* Βαθµός: >90% ΚΑΛΗ, 70-90% ΜΕΤΡΙΑ, 40-70% ΚΑΚΗ, <40% ΠΟΛΥ ΚΑΚΗ 
Εάν δεν γνωρίζετε την ακριβή του έκταση εκτιµήστε τον βαθµό σε σχέση µε την αρχική έκταση όταν 
αναγνωρίστηκε η περιοχή ως ΙΒΑ 
 
Β. Κατάσταση ενδιαιτήµατος σε σχέση µε τους πληθυσµούς πουλιών που πληρούν τα 
κριτήρια που φιλοξενεί 
 
ΕΝ∆ΙΑΙΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ* 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ /σχόλια/ 
αλλαγές 

   

   

   

* Βαθµός ποιότητας: >90% ΚΑΛΗ, 70-90% ΜΕΤΡΙΑ, 40-70% ΚΑΚΗ, <40% ΠΟΛΥ ΚΑΚΗ 
Εκτιµήστε τον βαθµό ποιότητας του ενδιαιτήµατος σε σχέση µε το ποσοστό του πληθυσµού του είδους που 
φιλοξενείται στο χαρακτηριστικό του ενδιαίτηµα.  
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ΜΕΡΟΣ IV. ∆ράσεις ∆ιατήρησης της περιοχής 
 
Καθεστώς προστασίας περιοχής 
" Όλη η περιοχή ΣΠΠΕ (>90%) καλύπτεται από κατάλληλο καθεστώς διατήρησης (ΖΕΠ, NATURA, KAZ 
κλπ) 
" Το µεγαλύτερο µέρος της περιοχής (50-90%) καλύπτεται 
" Μέρος της περιοχής καλύπτεται (10-49%) 
" Λίγο ή καθόλου δεν καλύπτεται (<10%) 
Λεπτοµέρειες και επεξηγήσεις ��������������������������������. 
��������������������������������������������� 
 
∆ιαχειριστικό σχέδιο 
" Υπάρχει κατάλληλο και κατανοητό σχέδιο διαχείρισης το οποίο έχει ως στόχο την διατήρηση και βελτίωση 
των ειδών που πληρούν τα κριτήρια 
" Eχει εγκριθεί η ΕΠΜ αλλά ακόµα δεν εφαρµόζεται κάποιο διαχειριστικό σχέδιο 
" Υπάρχει ΕΠΜ ή βρίσκεται στο στάδιο εκπόνησης αλλά δεν έχει εγκριθεί 
" ∆εν υπάρχει κανένα σχέδιο διαχείρισης 
Λεπτοµέρειες και επεξηγήσεις ��������������������������������. 
��������������������������������������������� 
 
∆ράσεις διατήρησης 
" Οι αναγκαίες δράσεις διατήρησης εφαρµόζονται αποτελεσµατικά στην περιοχή 
" Σηµαντικές δράσεις διατήρησης εφαρµόζονται αλλά δεν είναι ευρεία κατανοητές και περιορίζονται από 
πόρους και ικανότητες 
" Μερικές περιορισµένες δράσεις διατήρησης εφαρµόζονται (π.χ. από τοπικές οµάδες) 
" Πολύ λίγες η καθόλου δράσεις διατήρησης δεν εφαρµόζονται 
Λεπτοµέρειες και επεξηγήσεις ��������������������������������. 
��������������������������������������������� 
 
Υπάρχουν τοπικές περιβαλλοντικές οµάδες στη περιοχή; Ναι "  Όχι " 
Εάν ναι,  Πόσες είναι;�����������.. 
Πόσα µέλη έχουν;���������.. 
Περιγράψτε εδώ πιο αναλυτικά τη δράση τους που σχετίζεται µε την διατήρηση της περιοχής. 
���������������������������������������������
��������������������������������������������� 
∆ώστε τα ονόµατα και τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ΜΚΟ (Μη Κυβερνητικών Οργανισµών), συλλόγων, 
τοπικών οικολογικών οργανώσεων, σχολικών οµάδων κλπ.)  
���������������������������������������������
������������������������������������� 
 
∆ώστε περισσότερες πληροφορίες για τυχόν διαβουλεύσεις µε τοπικούς φορείς και δράσεις διαχείρισης που 
αναλαµβάνουν, καταγγελίες, γενική πολιτική,  δηµοσιεύσεις, ΜΠΕ, Έρευνα και µελέτες, Καταπολέµηση ειδών, 
αποκατάσταση ενδιαιτηµάτων, οικοτουριστικές πρωτοβουλίες, οίκο -δραστηριότητες που εξελίσσονται στη 
περιοχή, Ξεναγήσεις, birdwatching κλπ. 
�����������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
. 
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ΜΕΡΟΣ V. Ορνιθοπανίδα: Είδη και πληθυσµοί (οδηγίες στην επόµενη σελίδα) 
 
Είδος (λατινική ονοµασία) Εποχή Ηµερ. Αφθον

ία 
Min Max Ποιότητα 

Εκτίµ..  
Τάση Ποιότητα

Εκτίµ.  
Σηµειώσεις 
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Ορνιθοπανίδα (Είδη και πληθυσµοί) 
 
Στοιχεία για τα είδη πουλιών που παρουσιάζονται στη περιοχή. Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στα 
είδη για τα οποία έχει χαρακτηριστεί η περιοχή ως ΣΠΠΕ.  
 
Εποχή: Κωδικός της εποχής στην οποία αναφέρονται  τα στοιχεία για το κάθε είδος. Μπορείτε να 
δώσετε στοιχεία πληθυσµού για το ίδιο είδος σε διαφορετικές εποχές στις επόµενες γραµµές. Οι 
Κωδικοί είναι οι εξής: 
R: Αναπαράγεται /  παρουσία όλο τον χρόνο (Breeding Resident) 
Β: Αναπαράγεται / παρουσία ορισµένες εποχές (Breeding visitor) 
Μ: Περνάει κατά την µετανάστευση (Passage visitor) 
W: Ξεχειµωνιάζει (Winter visitor) 
N: Επισκέπτης που δεν αναπαράγεται (Non-breeding visitor)  
U: Άγνωστο καθεστώς (Unknown) 
 
Ηµεροµηνία: ∆ηλώνεται την ηµεροµηνία κατά την οποία συλλέχθηκαν τα στοιχεία που αναφέρονται.  
 
Αφθονία: Χρησιµοποιείστε αυτή τη στήλη µόνο εάν δεν µπορείτε να δώσετε αριθµούς πληθυσµών. 
Α: Άφθονο, Παρουσιάζεται σε µεγάλους αριθµούς στο κατάλληλο ενδιαίτηµα για το είδος 
C: Κοινό είδος, εµφανίζονται µοναχικά άτοµα ή σε µικρούς αριθµούς στο κατάλληλο ενδιαίτηµα 
F: Συχνός επισκέπτης, παρατηρείται συχνά αλλά όχι πάντα στο κατάλληλο ενδιαίτηµα 
N: Αραιό, παρατηρείται αραιά και που στο ενδιαίτηµά του 
R: Σπάνιο, λιγότερο από 10 φορές έχει παρατηρηθεί 
U: Άγνωστο, δεν µπορεί να υπολογιστεί η συχνότητα µε την οποία εµφανίζεται 
 
Min και Max (µέγεθος πληθυσµού): Υπολογίστε το ελάχιστο και το µέγιστο µέγεθος του πληθυσµού 
του κάθε είδους. Εάν γνωρίζετε σχετικά καλά το ελάχιστο αλλά το µέγιστο δεν µπορεί να υπολογιστεί, 
γράψτε ένα 0 στη στήλη Max. Εάν ο πληθυσµός δεν µπορεί να υπολογιστεί συµπληρώνετε την στήλη 
αφθονία. Οι αριθµοί για τα είδη που φωλιάζουν πρέπει να δίνονται σε ζευγάρια, για τα είδη που δεν 
αναπαράγονται, σε άτοµα. Εάν δεν δοθούν έτσι αναφέρετέ το στις σηµειώσεις. 
 
Ποιότητα για την εκτίµηση πληθυσµού: Σηµειώστε σε αυτή τη στήλη την ακρίβεια της εκτίµησης 
του πληθυσµού: 
Α: Καλή   Γ: Φτωχή 
Β: Μέτρια   ∆: Άγνωστη 
 
Τάση: Σηµειώστε την τάση που έχει ο πληθυσµός ενός είδους από το 1996 έως σήµερα: 
+2 Μεγάλη αύξηση   F: ∆ιακυµαίνεται 
+1 Μικρή αύξηση   N: Πρόσφατα φωλιάζει 
0 Σταθερός    Χ: Εξαφανίστηκε 
-1 Μικρή µείωση   U: Άγνωστο 
-2 Μεγάλη µείωση 
 
Ποιότητα για την εκτίµηση της τάσης: Χρησιµοποιείστε τους κωδικούς της εκτίµησης του 
πληθυσµού για να δηλώσετε την ακρίβεια της εκτίµησης της τάσεως των πληθυσµών στη περιοχή. 
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Σηµειώσεις (Παρατηρήσεις, προτάσεις, διευκρινίσεις. ∆ώστε πληροφορίες για την αποτύπωση των 
απειλών στο χάρτη, για συνηµµένα άρθρα ή άλλα  έγγραφα,  για άλλη χλωρίδα και πανίδα της 
περιοχής, ιδιαίτερα όσον αφορά σπάνια ή ενδηµικά είδη της περιοχής και ότι άλλο εσείς νοµίζετε 
ενδιαφέρον που δεν συµπεριλήφθηκε στις προηγούµενες σελίδες).  
 


