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Πρόλογος  
 

Η ανάπτυξη των υποδομών αξιοποίησης της Αιολικής Ενέργειας στη χώρα 
μας, αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους που θέτει το πρόσφατα 
εγκεκριμένο Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο για τις ανανεώσιμες μορφές 
Ενέργειας, το οποίο αναγνωρίζει με σαφήνεια, ότι μία από τις σοβαρότερες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της δημιουργίας και λειτουργίας των Αιολικών 
Πάρκων, αφορά στα προβλήματα που δημιουργούνται στην ορνιθοπανίδα. 
Για τον λόγο αυτό, αν και δεν ενσωματώνει την εκφρασμένη θέση της 
Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας για εξαίρεση των ευαίσθητων 
ορνιθολογικά περιοχών όπως οι Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) από τις 
περιοχές εγκατάστασης Αιολικών Πάρκων, προβλέπει ότι εντός των ΖΕΠ, 
στη διαδικασία της Περιβαλλοντικής Εκτίμησης σχεδίων δημιουργίας 
Αιολικών Πάρκων, απαιτείται η εκπόνηση Ειδικής Ορνιθολογικής Μελέτης 
για την εκτίμηση των κινδύνων που πιθανόν να αντιμετωπίσει η 
ορνιθοπανίδα από την εγκατάσταση και λειτουργία κάθε προτεινόμενου 
πάρκου. 
 
Έως σήμερα, η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των αιολικών 
πάρκων στην Ελλάδα δεν διέπεται από γενικά και κοινά πρότυπα, ειδικά σε 
ότι αφορά στην αξιολόγηση των επιπτώσεων στους πληθυσμούς των 
πτηνών. Επομένως, η δημιουργία προδιαγραφών για την εκτίμηση των 
επιπτώσεων στην ορνιθοπανίδα από τη δημιουργία αιολικών πάρκων είναι 
απαραίτητη. Το παρόν έγγραφο έρχεται να καλύψει αυτή την ανάγκη και 
προσπαθεί να προσδιορίσει τα ελάχιστα πρότυπα – κανόνες που πρέπει να 
ακολουθηθούν για να εγγυηθούν μια σωστή ορνιθολογική αξιολόγηση. 
 
Δεδομένου ότι η Ειδική Ορνιθολογική Μελέτη θα αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της ΜΠΕ κάθε προτεινόμενου έργου Αιολικού Πάρκου εντός ΖΕΠ, 
είναι χρήσιμο να ακολουθεί τη διάρθρωση της ΜΠΕ, δηλαδή να διακρίνεται 
σε Προκαταρκτική Ορνιθολογική Μελέτη που θα εκτιμάει το βαθμό 
ευαισθησίας της περιοχής εγκατάστασης στις ενδεχόμενες επιπτώσεις του 
προτεινόμενου έργου, και θα καθορίζει το βαθμό λεπτομέρειας της  
Ορνιθολογικής Εκτίμησης, που θα αποτελεί το δεύτερο και τελικό στάδιο 
της Ειδικής Ορνιθολογικής Μελέτης. Με βάση την μελέτη αυτή, οι 
περιβαλλοντικοί όροι του έργου θα καθορίζουν αν απαιτείται και το τρίτο 
στάδιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής εκτίμησης, που αφορά στην 
παρακολούθηση της λειτουργίας του Αιολικού Πάρκου και στην περιοδική 
αξιολόγηση του βαθμού επιτυχίας των προβλεπόμενων μέτρων 
ελαχιστοποίησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην ορνιθοπανίδα.  
 
Το παρόν έγγραφο είναι βασισμένο και συγκεντρώνει προδιαγραφές που 
ακολουθούνται από διάφορες χώρες, οι οποίες θεωρούνται προηγμένες στο 
συγκεκριμένο θέμα, με μακρόχρονη εμπειρία, όπως η Μεγάλη Βρετανία, οι 
ΗΠΑ και ο Καναδάς. Πράγματι, κάθε χώρα έχει τα δικά της πρότυπα και 
έχει καταβληθεί προσπάθεια προκειμένου να επιλεγούν τα πλέον 
κατάλληλα, να συνδυαστούν και να προσαρμοστούν στις Ελληνικές 
συνθήκες και περιβάλλον.  
 
Τρείς είναι οι κύριες πηγές πληροφοριών που έχουν αξιοποιηθεί: η 
πληροφορία που υπάρχει στο δίκτυο του BirdLife International, καθώς και 
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οι πληροφορίες που αντλήθηκαν από τις υπηρεσίες Scottish Natural 
Heritage, και Canadian Wildlife Service. Πολλές αναφορές άλλων φορέων 
(της RSPB, της Natural England κ.λπ.) έχουν ληφθεί υπόψη.  
Στο κείμενο αναφέρονται επίσης και άλλες πηγές που μπορούν να 
ερευνηθούν για περισσότερες πληροφορίες ή για ειδικές μεθοδολογίες που 
σχετίζονται με συγκεκριμένα είδη πτηνών.  
 
Επιπλέον, ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στις οδηγίες που περιλαμβάνονται 
στο πρόσφατο σχέδιο εγγράφου της Ε.Ε. με τίτλο «Προδιαγραφές για την 
αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας, σε σχέση με τις απαιτήσεις προστασίας 
της φύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Όπως αναφέρει το σχετικό κείμενο 
«η Ε.Ε. και τα Κράτη Μέλη, έχουν υιοθετήσει φιλόδοξους στόχους για τη 
μείωση των αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% και για την αύξηση του 
ποσοστού των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας στο 20% έως το 2020. Η 
αιολική ενέργεια θα παίξει κεντρικό ρόλο στην επίτευξη των 
συγκεκριμένων στόχων. Ταυτόχρονα όμως, η Ε.Ε. και τα Κράτη Μέλη 
έχουν υιοθετήσει έναν ακόμη φιλόδοξο στόχο, την αναστροφή της τάσης 
μείωσης της βιοποικιλότητας έως το 2010. Υπάρχουν αδιαμφισβήτητα 
τεκμήρια για αρνητικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, από τη λανθασμένη 
χωροθέτηση αιολικών πάρκων».  
 
Αποτελεί ζητούμενο να βρεθούν τρόποι που θα επιτρέψουν την επίτευξη 
και των δύο στόχων, δηλαδή την εγκατάσταση των απαραίτητων αιολικών 
πάρκων για την επίτευξη των ενεργειακών στόχων με τρόπους που θα 
ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα. Στα συμπεράσματα του 
ίδιου κειμένου αναφέρεται ότι «η εγκατάσταση αιολικών πάρκων εντός και 
στον περίγυρο περιοχών του δικτύου Natura, μπορεί να είναι συμβατή με 
τους στόχους διατήρησης που έχουν τεθεί για τις φυσικές αυτές περιοχές, 
όμως η πιθανότητα ύπαρξης σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων από τα 
αιολικά πάρκα θα πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση, με βάση τις 
προβλέψεις του Άρθρου 6 της Οδηγίας των Οικοτόπων, για έργα και 
παρεμβάσεις που δύνανται να επηρεάσουν περιοχές του δικτύου Natura. Η 
Ε.Ε. έχει υιοθετήσει την Αρχή της Πρόληψης, όπως αυτή έχει διατυπωθεί 
στη Διακήρυξη του Ρίο το 1992, που διευκρινίζει ότι όποτε υπάρχει 
κίνδυνος σημαντικής ή και ανεπανόρθωτης βλάβης για το περιβάλλον, η 
απουσία επιστημονικών δεδομένων δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως 
δικαιολογία για την μη εφαρμογή οικονομικά αποτελεσματικών μέτρων για 
την πρόληψη της περιβαλλοντικής βλάβης».  
 
Είναι προφανές ότι με βάση την Αρχή της Πρόληψης, απαιτείται η διεξοδική 
διερεύνηση της πιθανότητας πρόκλησης σημαντικών αρνητικών 
επιπτώσεων από την εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε οικοσυστήματα, 
όπως οι θαλάσσιες περιοχές και οι βραχονησίδες της χώρας μας, για τα 
οποία υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι διαθέτουν πολύτιμα φυσικά 
χαρακτηριστικά και αξίες που πιθανά θα θιγούν από την εγκατάσταση και 
λειτουργία τέτοιων υποδομών. Θέση της ΕΟΕ είναι ότι η Ειδική 
Ορνιθολογική Μελέτη πρέπει να γίνει απαραίτητη και σε αυτές τις 
περιπτώσεις.  
 
 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ως προς το μεθοδολογικό πλαίσιο διερεύνησης των 
επιπτώσεων, έχει και η πρόσφατη πρόταση του WWF – Ελλάς, σχετικά με 
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την ορθή χωροθέτηση αιολικών πάρκων στη Θράκη (Οκτώβριος 2008), 
όπου εφαρμόζοντας διεθνώς παραδεκτές επιστημονικά και τεχνικά 
μεθόδους, αποδεικνύεται ότι η χωροθέτηση αιολικών πάρκων εντός σχεδόν 
του συνόλου των Ζωνών Ειδικής Προστασίας του Ν. Έβρου (περιοχή 
Αιολικής Προτεραιότητας, σύμφωνα με το Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο), 
αναμένεται ότι θα δημιουργήσει από πολύ σημαντικές έως σημαντικές 
επιπτώσεις στα προστατευόμενα είδη αρπακτικών πτηνών της περιοχής. 
 
Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία προχώρησε στη διαδικασία παραγωγής 
των οδηγιών που περιέχονται στο παρόν έγγραφο, προκειμένου να 
συμβάλλει στην σωστότερη δυνατή αντιμετώπιση του θέματων των 
επιπτώσεων των Αιολικών Πάρκων στην ορνιθοπανίδα, τόσο από την 
Ελληνική Πολιτεία και τις υπηρεσίες της, όσο και από τους επενδυτές που 
ενδιαφέρονται για τον ορθό σχεδιασμό και λειτουργία των προτεινόμενων 
εγκαταστάσεων, τους μελετητές που εμπλέκονται στις διαδικασίες 
σχεδιασμού και αδειοδότησης των σχετικών έργων, αλλά και τους ειδικούς 
επιστήμονες –ορνιθολόγους που αναλαμβάνουν την εκπόνηση των 
ορνιθολογικών εκτιμήσεων για τα έργα αυτά. Ελπίζουμε ότι η συμβολή του 
εγγράφου αυτού θα αποδειχθεί θετική, βοηθώντας στη βελτίωση του 
σχεδιασμού των υφιστάμενων και μελλοντικών Αιολικών Πάρκων στη χώρα 
μας, για το καλό της ελληνικής φύσης και ιδιαίτερα της πολύπαθης 
ορνιθοπανίδας μας.  
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Εκτενής Περίληψη 
 
Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία προχώρησε στη διαδικασία παραγωγής 
των οδηγιών που περιέχονται στο παρόν έγγραφο, προκειμένου να 
συμβάλλει στην σωστότερη δυνατή αντιμετώπιση του θέματων των 
επιπτώσεων των Αιολικών Πάρκων στην ορνιθοπανίδα, τόσο από την 
Ελληνική Πολιτεία και τις υπηρεσίες της, όσο και από τους επενδυτές που 
ενδιαφέρονται για τον ορθό σχεδιασμό και λειτουργία των προτεινόμενων 
εγκαταστάσεων, τους μελετητές που εμπλέκονται στις διαδικασίες 
σχεδιασμού και περιβαλλοντικής αδειοδότησης των σχετικών έργων, αλλά 
και τους ειδικούς επιστήμονες – ορνιθολόγους που αναλαμβάνουν την 
εκπόνηση των ορνιθολογικών εκτιμήσεων για τα έργα αυτά.  
 
Η Ε.Ε. έχει υιοθετήσει φιλόδοξους στόχους για τη μείωση των αερίων του 
θερμοκηπίου κατά 20% και για την αύξηση του ποσοστού των 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας στο 20% έως το 2020. Η αιολική ενέργεια 
θα παίξει κεντρικό ρόλο στην επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων. 
Ταυτόχρονα όμως, η Ε.Ε. έχει υιοθετήσει έναν ακόμη φιλόδοξο στόχο, την 
αναστροφή της τάσης μείωσης της βιοποικιλότητας έως το 2010. Υπάρχουν 
αδιαμφισβήτητα τεκμήρια για αρνητικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, 
ιδίως στην ορνιθοπανίδα, από τη λανθασμένη χωροθέτηση Αιολικών 
Πάρκων (ΑΙΟΠΑ).  
 
Αποτελεί ζητούμενο να βρεθούν τρόποι που θα επιτρέψουν την επίτευξη 
και των δύο στόχων, δηλαδή την εγκατάσταση των απαραίτητων ΑΙΟΠΑ 
για την επίτευξη των ενεργειακών στόχων, με τρόπο που θα ελαχιστοποιεί 
τις επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα. Η θέσπιση των κατάλληλων μηχανισμών 
και διαδικασιών που θα διασφαλίζουν ότι η ανάπτυξη των ανανεώσιμων 
μορφών ενέργειας θα γίνει με τρόπο συμβατό με τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας και της φυσικής κληρονομιάς της χώρας μας, είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση. Το πρόσφατα εγκεκριμένο Ειδικό Χωροταξικό 
Σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προβλέπει την εκπόνηση 
ειδικής μελέτης εκτίμησης των επιπτώσεων κάθε προτεινόμενου έργου 
ΑΙΟΠΑ στην ορνιθοπανίδα, όταν αυτό προτείνεται να χωροθετηθεί εντός 
ΖΕΠ. Θέση της ΕΟΕ είναι ότι η Ειδική Ορνιθολογική Μελέτη πρέπει να γίνει 
απαραίτητη και στις περιπτώσεις άλλων ευαίσθητων οικοσυστημάτων, όπως 
οι βραχονησίδες και το θαλάσσιο περιβάλλον. 
 
Η εκπόνηση της Ειδικής Ορνιθολογικής Μελέτης (ΕΟΜ) καθίσταται 
υποχρεωτική στο πλαίσιο της ΜΠΕ για την περιβαλλοντική αδειοδότηση 
έργων ΑΙΟΠΑ εντός ΖΕΠ, προκειμένου να μελετηθεί σε επαρκή 
λεπτομέρεια η ορνιθολογική σημασία και ευαισθησία της υποψήφιας 
περιοχής, να εξετασθούν εναλλακτικά σενάρια χωροθέτησης, σχεδιασμού 
και λειτουργίας, ώστε να αποφασιστεί εάν τελικά θα αδειοδοτηθεί η 
εγκατάσταση και να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις του έργου στο φυσικό 
περιβάλλον και στη βιοποικιλότητα.  
 
Τρείς είναι οι κύριες πηγές πληροφοριών που έχουν αξιοποιηθεί στο παρόν 
έγγραφο: η πληροφορία που υπάρχει στο δίκτυο του BirdLife International, 
καθώς και οι πληροφορίες που αντλήθηκαν από τις υπηρεσίες Scottish 
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Natural Heritage, και Canadian Wildlife Service. Πολλές αναφορές άλλων 
φορέων (της RSPB, της Natural England κ.λπ.) έχουν ληφθεί υπόψη. 
 
Στο Κεφάλαιο 1 παρουσιάζονται συνοπτικά οι κατηγορίες επιπτώσεων των 
ΑΙΟΠΑ στην ορνιθοπανίδα. Οι επιπτώσεις των ΑΙΟΠΑ στην ορνιθοπανίδα 
είναι ποικίλες και εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, όπως τα ειδικά 
χαρακτηριστικά του έργου, η τοπογραφία της ευρύτερης περιοχής, οι 
βιότοποι, καθώς και τα είδη και οι πληθυσμοί των πουλιών που 
επηρεάζονται. Ως εκ τούτου, οι επιπτώσεις πρέπει να εκτιμώνται ξεχωριστά 
για κάθε ΑΙΟΠΑ. Κάθε πιθανή επίπτωση μπορεί να αλληλεπιδρά με άλλες, 
είτε αυξάνοντας τις συνολικές επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα είτε, σε 
κάποιες περιπτώσεις, μειώνοντάς τες.  
 
Οι δυνητικές επιπτώσεις ενός ΑΙΟΠΑ στους πληθυσμούς των πουλιών, 
μπορούν να συνοψιστούν στα εξής: 
 

1. Άμεση θανάτωση λόγω πρόσκρουσης στις πτέρυγες των τουρμπινών 
ή στα καλώδια μεταφοράς ρεύματος. 

 
2. Ενόχληση που οδηγεί σε εκτόπιση των πουλιών και των γραμμών 

πτήσεων που αυτά χρησιμοποιούν μακριά από τις τουρμπίνες και τα 
ΑΙΟΠΑ, το αποκαλούμενο «φράγμα ανάσχεσης» (barrier effect). 
Ουσιαστικά πρόκειται για έμμεση απώλεια βιοτόπου. 

 
3. Άμεση απώλεια βιοτόπου σαν αποτέλεσμα της κατασκευής των 

τουρμπινών και των βοηθητικών τους εγκαταστάσεων.  
 
Οι κύριες παράμετροι σχεδιασμού και λειτουργίας των ΑΙΟΠΑ, οι οποίες 
επηρεάζουν την ορνιθοπανίδα είναι ο αριθμός ανεμογεννητριών, τα 
χαρακτηριστικά της εγκατάστασης, το σχετικό ύψος και υψόμετρο των 
ανεμογεννητριών, οι αντηρίδες και κεραίες, τα φώτα, ο ρυθμός 
περιστροφής των πτερύγων, οι γραμμές μεταφοράς ρεύματος, η 
παράπλευρη καταστροφή ενδιαιτημάτων, η προσέλκυση των πτηνών από 
τα χαρακτηριστικά του χώρου, καθώς και θέματα όπως τα απορρίμματα 
κατά τη φάση κατασκευής και ο παροπλισμός της εγκατάστασης μετά την 
ολοκλήρωση του κύκλου λειτουργίας της.  

 
Στο Κεφάλαιο 2 περιγράφεται η διαδικασία εκπόνησης της προκαταρκτικής 
ορνιθολογικής μελέτης, η εκπόνηση της οποίας επιτρέπει την οριοθέτηση 
του πεδίου μελέτης και του επιπέδου λεπτομέρειας της απαιτούμενης ΕΟΜ 
για το ΑΙΟΠΑ. Στόχος της προκαταρκτικής μελέτης, είναι να 
αναγνωριστούν τα θέματα εκείνα τα οποία είναι πιθανό να προκαλέσουν 
σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και ως εκ τούτου δικαιολογούν 
πλήρη αξιολόγηση και εξέταση μέτρων αντιμετώπισης στο πλαίσιο της 
περιβαλλοντικής μελέτης.  
 
Για το σχηματισμό μιας πρώτης εικόνας της σύνθεσης ειδών πτηνών και της 
αφθονίας των πληθυσμών τους σε μία περιοχή και την πιθανή ευαισθησία 
τους, απαιτείται συνδυασμός των εξής εργασιών:  

i. Ανάλυση υφιστάμενης πληροφορίας για την περιοχή.  
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ii. Αξιολόγηση της πιθανής σύνθεσης της ορνιθοπανίδας της 
περιοχής, με βάση τα ενδιαιτήματά της.  

iii. Αναγνωριστική ορνιθολογική έρευνα πεδίου.  
Αν οι παραπάνω εργασίες δείξουν ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχουν «ευάλωτα 
είδη» στην περιοχή, τότε δεν υπάρχει ανάγκη για εκπόνηση 
λεπτομερέστερης έρευνας. Αν όμως καταδειχθεί ότι σημαντικά είδη και 
πληθυσμοί πτηνών μπορεί να επηρεαστούν από το έργο, ακολουθεί 
υποχρεωτικά η εκπόνηση της δεύτερης φάσης της ορνιθολογικής έρευνας. 
Αυτή η δεύτερη φάση περιλαμβάνει μια πιο λεπτομερή ορνιθολογική 
εκτίμηση της σημασίας της περιοχής και του εναέριου χώρου της για τα 
σημαντικά είδη πτηνών, και παρατηρήσεις της πτητικής συμπεριφοράς των 
πτηνών (όταν εκτιμάται ότι υπάρχει κίνδυνος πρόσκρουσης). Ως σημαντικά 
είδη θεωρούνται :  

• Τα είδη που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας της 
ΕΕ για τα πτηνά (Κ.Ο. 79/409).  

• Τα είδη που περιλαμβάνονται στο Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο.,  
• Μεταναστευτικά είδη με τακτική παρουσία στην ευρύτερη περιοχή 

σπάνια/ απειλούμενα ή ευάλωτα σε πρόσκρουση ή απαιτούν 
ιδιαίτερη προσοχή λόγω της εγγύτητας των μεταναστευτικών 
τους διαδρομών ή των περιοχών φωλιάσματος, πτερόρροιας, 
διαχείμασης ή στάθμευσης κατά τη μετανάστευση, σε σχέση με 
την προτεινόμενη θέση του ΑΙΟΠΑ. Όπως και για τα είδη του 
Παραρτήματος Ι, τα παραπάνω είδη απαιτούν με βάση την 
Οδηγία για τα πτηνά της ΕΕ, ειδικά μέτρα για τη διατήρησή τους.  

• Τα είδη που απαντώνται στην εξεταζόμενη περιοχή σε μεγάλους 
πληθυσμούς, περιφερειακής ή εθνικής σημασίας (>1% του 
συνολικού). 

 
Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα σημαντικά είδη μπορούν να ταξινομηθούν 
ανάλογα με το βαθμό ευαισθησίας τους, κάτι το οποίο θα καθορίσει, στη 
συνέχεια, το κατάλληλο επίπεδο ανάλυσης της ΕΟΜ. Περισσότερη 
λεπτομέρεια απαιτείται για τις περιοχές υψηλής ορνιθολογικής ευαισθησίας, 
δηλαδή της περιοχές που φιλοξενούν σπάνια και απειλούμενα είδη, με 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον από άποψης διατήρησης, το μέγεθος του πληθυσμού 
και η οικολογία των οποίων τα καθιστά ευάλωτα σε πιθανές αρνητικές 
επιπτώσεις από το ΑΙΟΠΑ. 
  
Στο Κεφάλαιο 3 περιγράφεται η διαδικασία εκπόνησης της ΕΟΜ, στο 
πλαίσιο της ΜΠΕ. Η ΕΟΜ, που θα περιλαμβάνει εκτεταμένη ορνιθολογική 
έρευνα, προ της κατασκευής του έργου, καθώς και λεπτομερές σχέδιο για 
την παρακολούθηση των πληθυσμών και της κατανομής των ειδών πτηνών 
μετά την κατασκευή, κατά τη φάση λειτουργίας του έργου, 
χρησιμοποιώντας την προσέγγιση BACI (Before – After- Control- Impact), 
καθώς επίσης και έρευνες εστιασμένες στη χρήση της περιοχής από τα 
ευαίσθητα είδη. Οι τελευταίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν εκτίμηση του 
κινδύνου πρόσκρουσης και αξιολόγηση των προσκρούσεων κατά τη φάση 
λειτουργίας του έργου. 
 
Οι κύριες απαιτήσεις της ΕΟΜ σε ότι αφορά την ορνιθοπανίδα είναι ο 
προσδιορισμός του πλήθους των πτηνών που θα μπορούσαν να 
εκτοπιστούν από το ΑΙΟΠΑ και της πιθανής αύξησης της θνησιμότητάς τους 
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λόγω των προσκρούσεων. Η παρακολούθηση κατά τη φάση λειτουργίας θα 
πρέπει να έχει επαρκή διάρκεια, ώστε να διακρίνει τις βραχυπρόθεσμες και 
τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις καθώς και τη δυνατότητα εξοικείωσης των 
πτηνών με το έργο.  
 
Συνολικά, μπορούν να διακριθούν δύο φάσεις κατά τη διαδικασία 
εκπόνησης της ΕΟΜ: 
 

α) Εκτεταμένη συλλογή δεδομένων, έρευνα πεδίου και 
παρακολούθηση περιβάλλοντος. Οι ενέργειες αυτές θα 
εμπλουτίσουν και θα βελτιώσουν τα δεδομένα που έχουν 
συλλεγεί κατά την Προκαταρκτική Ορνιθολογική Μελέτη 
(ανάλυση υφιστάμενης πληροφορίας και αναγνωριστική 
έρευνα πεδίου) συλλέγοντας όλες τις απαιτούμενες 
πληροφορίες.  

β) Προσδιορισμός της σοβαρότητας των επιπτώσεων που 
εντοπίστηκαν. 

Η ΕΟΜ πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο, μια 12μηνης διάρκειας 
έρευνα πεδίου για την απόκτηση των δεδομένων αναφοράς, κατά την 
οποία θα αφιερώνονται τουλάχιστον 40 ημέρες για εργασίες πεδίου, 
κατανεμημένες έτσι ώστε να καλύπτουν τις κρίσιμες για την ορνιθοπανίδα 
περιόδους του έτους, ώστε να προσδιοριστούν οι πληθυσμοί πουλιών που 
χρησιμοποιούν την περιοχή έρευνας κατά τη διάρκεια ενός ετήσιου κύκλου. 
Η συλλογή των δεδομένων αναφοράς είναι σημαντική επίσης και για την 
εκτίμηση κινδύνων και επιπτώσεων από το έργο.  
 
Τα αποτελέσματα της έρευνας πεδίου πρέπει να χρησιμοποιούνται στην 
εξέταση των διαφόρων εναλλακτικών σεναρίων. Η εξέταση των 
εναλλακτικών σεναρίων πρέπει να περιλαμβάνει εναλλακτικές τοποθεσίες 
για το έργο και διαφορετικές χωροδιατάξεις και αριθμούς 
ανεμογεννητριών, έτσι ώστε να προληφθεί ή έστω να ελαχιστοποιηθεί κάθε 
πιθανή βλαβερή επίπτωση. 
 
Εάν υπάρχουν και άλλα αναπτυξιακά σχέδια (ΑΙΟΠΑ ή άλλα έργα) που 
έχουν εγκατασταθεί ή προτείνονται στην περιοχή, τότε η ΕΟΜ πρέπει να 
λάβει υπόψη κάθε αθροιστική επίπτωση στην ορνιθοπανίδα που μπορεί να 
προκύψει από την ανάπτυξη του ΑΙΟΠΑ σε συνδυασμό με αυτά τα άλλα 
έργα. 
 
Εάν εντοπιστούν ενδεχόμενες ή υπαρκτές αρνητικές επιπτώσεις στην 
ορνιθοπανίδα ή στα ενδιαιτήματά της, τότε η ΕΟΜ πρέπει να τις εξετάσει 
και αντιμετωπίσει. Εάν η επίπτωση μπορεί να αποφευχθεί, να αμβλυνθεί ή 
να επανορθωθεί μέσω κατάλληλων αποτρεπτικών ή ελαφρυντικών μέτρων, 
η ΕΟΜ πρέπει να προσδιορίσει τα μέτρα αυτά. Επιπλέον, η ΕΟΜ πρέπει να 
προσδιορίσει μέτρα αντιστάθμισης, ώστε να αντισταθμιστεί κάθε 
προκαλούμενη ζημία, σε περίπτωση που ένα πιθανά/πραγματικά επιβλαβές 
ΑΙΟΠΑ αδειοδοτηθεί παρά τα ανωτέρω. 
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Ως χώρος εγκατάστασης του ΑΙΟΠΑ, θα πρέπει να θεωρείται η περιοχή που 
περικλείεται εντός μιας νοητής γραμμής που περικλείει τις εξώτερες 
ανεμογεννήτριες, καθώς και όλες τις συνοδευτικές υποδομές, δηλ. 
ανεμόμετρα, υποσταθμούς, καλώδια και γραμμές μεταφοράς ρεύματος, 
οδούς πρόσβασης. Συχνά, κατά το χρόνο ανάθεσης της ΕΟΜ, τα ακριβή 
όρια του ΑΙΟΠΑ – ή ακόμα και η ακριβής τοποθεσία του – δεν είναι 
απολύτως καθορισμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ως χώρος εγκατάστασης 
του σχεδιαζόμενου ΑΙΟΠΑ θα πρέπει να θεωρείται έκταση που 
συμπεριλαμβάνει όλες τις πιθανές περιοχές που μπορεί να περιέχονται στον 
τελικό χώρο εγκατάστασης, ώστε να καλυφθούν όλα τα πιθανά ενδεχόμενα 
σε επίπεδο τελικού σχεδίου.  
 
Οι μέθοδοι έρευνας της ορνιθοπανίδας διαφέρουν ανάλογα με το είδος που 
αποτελεί το στόχο της παρατήρησης. Η επιλογή των πλέον κατάλληλων 
μεθόδων για τα είδη που είναι πιθανόν να απαντώνται σε μία περιοχή 
αποτελεί αντικείμενο προσεκτικής εξέτασης. Είναι πιθανόν να απαιτηθεί 
ένας συνδυασμός μεθόδων για κάθε χώρο, ανάλογα με το είδος, το 
ενδιαίτημα και την εποχή. Δίνονται λεπτομερείς κατευθύνσεις για τις 
ενδεδειγμένες μεθόδους έρευνας ανά είδος ή ομάδα ειδών, ανάλογα με το 
στάδιο του βιολογικού τους κύκλου που εξετάζεται. Αναλυτικά οι διάφορες 
μέθοδοι παρουσιάζονται στο παράρτημα της έκδοσης. 
 
Όταν ολοκληρωθεί η συλλογή των ορνιθολογικών δεδομένων, θα πρέπει 
να γίνεται εκτίμηση της σοβαρότητας των επιπτώσεων που θα 
δημιουργηθούν από το ΑΙΟΠΑ και να τεκμηριωθεί εάν είναι σημαντικές για 
τον πληθυσμό των πτηνών.  
 
Η σημασία της επίπτωσης βασίζεται σε διάφορες παραμέτρους, οι πιο 
ουσιώδεις εκ των οποίων είναι οι εξής: 

 Ευαισθησία του χώρου 
 Μέγεθος της επίπτωσης, που με τη σειρά του, απαρτίζεται από 
συνδυασμό παραμέτρων, όπως: 

• είδος της επίπτωσης,  
• έκταση της επίπτωσης,  
• διάρκεια της επίπτωσης,  
• ένταση της επίπτωσης,  
• χρονική συγκυρία της επίπτωσης, και  
• πιθανότητα εκδήλωσης της επίπτωσης. 

 Αθροιστικά αποτελέσματα 

 
Τα παραπάνω σημαίνουν ότι ο καθορισμός της σημαντικότητας μιας 
επίπτωσης δεν είναι προκαθορισμένος και μπορεί να διαφέρει από έργο σε 
έργο. Ο συνδυασμός πληροφοριών όλων των παραπάνω παραμέτρων θα 
υποδείξει εάν η επίπτωση του ΑΙΟΠΑ στα πτηνά είναι πιθανόν να είναι 
«σημαντική». Δίνονται κατευθύνσεις για την εκτίμηση του βαθμού 
ευαισθησίας υποψήφιων θέσεων εγκατάστασης ΑΙΟΠΑ, ανάλογα με τα 
χαρακτηριστικά τους, καθώς και για την εκτίμηση της σοβαρότητας των 
επιπτώσεων από την εγκατάσταση ΑΙΟΠΑ σε συγκεκριμένη θέση. 
 
Εξετάζεται επίσης το θέμα των αθροιστικών επιπτώσεων ενός έργου 
ΑΙΟΠΑ. Πρόκειται για ένα ουσιώδες συστατικό στοιχείο της εκτίμησης 
επιπτώσεων, που όμως πολύ συχνά δεν καλύπτεται επαρκώς. Αθροιστικές 
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επιπτώσεις μπορεί να προκύψουν από την εγκατάσταση πολλών ΑΙΟΠΑ σε 
μια ευρύτερη περιοχή ή από την εγκατάσταση ενός ΑΙΟΠΑ σε περιοχή που 
επιβαρύνεται και από άλλα αναπτυξιακά έργα (π.χ. μεγάλα οδικά έργα).  
 
Τα μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων μπορούν να χωριστούν σε δύο 
γενικές κατηγορίες:  

1. εφαρμογή μέτρων καλής πρακτικής (best practice measures), που 
θα μπορούσαν να εφαρμόζονται σε κάθε νέο έργο και θα πρέπει να 
ενσωματωθούν ως πρότυπες προδιαγραφές κατασκευής των ΑΙΟΠΑ, 
και 

2. επιπρόσθετα μέτρα αντιμετώπισης, που εφαρμόζονται κατά 
περίπτωση και στοχεύουν στο να μειώσουν τις επιπτώσεις ενός 
συγκεκριμένου έργου.  

 
Στο Κεφάλαιο 4 δίνονται κατευθύνσεις για τη διεξαγωγή προγραμμάτων 
παρακολούθησης της φάσης λειτουργίας έργων ΑΙΟΠΑ. Εφόσον 
αποφασιστεί η αδειοδότηση ενός ΑΙΟΠΑ είναι απαραίτητο να εφαρμόζεται 
ένα προκαθορισμένο πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης κατά 
τη φάση λειτουργίας του. Στόχος του προγράμματος πρέπει να είναι να 
ελεγχθεί η ακρίβεια των προβλέψεων της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων και να καθοριστεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων που 
λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
Επομένως, η περιβαλλοντική παρακολούθηση θα προσδιορίσει ποιες είναι οι 
πραγματικές επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία του έργου. Θα 
παράσχει ποσοτικά δεδομένα που θα βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση 
των επιπτώσεων, συμπεριλαμβανόμενων και των αθροιστικών. Εάν 
εντοπιστούν αρνητικές επιπτώσεις που δεν είχαν αρχικώς προβλεφθεί, τότε 
θα πρέπει να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν πρόσθετα μέτρα 
αντιμετώπισης.  
 
Όπως και στην ΕΟΜ κατά τη διάρκεια της ΜΠΕ, ο τύπος και το μέγεθος των 
ερευνών που απαιτούνται για την παρακολούθηση κατά τη φάση 
λειτουργίας του ΑΙΟΠΑ, εξαρτώνται από πολλές παραμέτρους, όπως η 
ευαισθησία της περιοχής, η σημαντικότητα των επιπτώσεων καθώς και από 
κάθε άλλο μη προβλέψιμο παράγοντα μπορεί να προκύψει κατά τη διάρκεια 
της κατασκευής. Στόχος της παρακολούθησης πρέπει να είναι η καταγραφή 
των ενδεχόμενων μεταβολών στην πυκνότητα, στην εποχική αφθονία, 
στους ρυθμούς διέλευσης και σε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο της 
συμπεριφοράς των πτηνών, που ενδεχομένως οφείλεται στη δημιουργία 
του ΑΙΟΠΑ. 
 
Στο πλαίσιο ενός ιδανικού σχεδιασμού η προσέγγιση BACI θα πρέπει να 
έχει ξεκινήσει πριν τη φάση κατασκευής και πρέπει να διεξάγεται με τις 
υψηλότερες δυνατές ποιοτικές προδιαγραφές, ώστε να μπορούν να 
συγκριθούν τα ορνιθολογικά δεδομένα πριν και μετά την κατασκευή του 
έργου.  
 
Η περιοδικότητα, η έκταση και η διάρκεια της απαιτούμενης έρευνας 
ποικίλουν, ανάλογα με την αρχική εκτίμηση κινδύνου, αλλά και τους τυχόν 
επιβαρυντικούς παράγοντες. Σε περιοχές χαμηλού κινδύνου, μία έρευνα 
διάρκειας ενός έτους είναι συνήθως επαρκής, όμως σε περιοχές υψηλού 
κινδύνου και ευαισθησίας μπορεί να απαιτηθούν δύο ή τρία έτη ερευνών. 
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Οι έρευνες αυτές πρέπει στη συνέχεια να επαναλαμβάνονται περιοδικά, 
κατά τη διάρκεια των επόμενων ετών. Οι έρευνες μπορεί να χρειαστεί να 
επεκταθούν / διευρυνθούν στην περίπτωση που παρατηρηθεί αυξημένη 
θνησιμότητα, προκειμένου να αξιολογηθούν τα μέτρα αντιμετώπισης που 
έχουν εφαρμοστεί. Εάν το ΑΙΟΠΑ έχει τοποθετηθεί σε περιοχή που 
υποστηρίζει σημαντικούς πληθυσμούς αναπαραγόμενων ή διαχειμαζόντων 
ειδών, με υψηλό κίνδυνο θνησιμότητας από προσκρούσεις (π.χ. είδη που 
πραγματοποιούν εναέριες γαμήλιες επιδείξεις ή εκτίθενται σε κίνδυνο κατά 
τις πτήσεις αναζήτησης τροφής το χειμώνα), μπορεί να απαιτηθεί έρευνα 
την εποχή της αναπαραγωγής ή το χειμώνα. 
 
Σχολιάζονται οι διάφορες τεχνικές παρακολούθησης των επιπτώσεων κατά 
τη λειτουργία των ΑΙΟΠΑ, οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά στο 
Παράρτημα. Παρουσιάζονται επίσης τεχνικές που χρησιμοποιούν τη 
σύγχρονη τεχνολογία για την παρακολούθηση των επιπτώσεων. Οι νέες 
τεχνολογίες, όπως το ραντάρ και οι υπέρυθρες ακτίνες είναι πιο χρήσιμες 
κατά την παρακολούθηση μετά την κατασκευή για τον υπολογισμό των 
προσκρούσεων και την αποφυγή των προσκρούσεων από τα πουλιά (για 
μεμονωμένες ανεμογεννήτριες ή για την περιοχή ενός αιολικού πάρκου). 
Μπορούν όμως να χρησιμοποιηθούν και κατά τη διάρκεια του βασικού 
προγράμματος παρακολούθησης κυρίως για την κάλυψη μεταναστευτικών 
κυμάτων ή νυχτερινές μετακινήσεις. 
 
Ακολουθεί παράθεση επιλογής της διεθνούς βιβλιογραφίας για το 
αντικείμενο της ορνιθολογικής έρευνας για ΑΙΟΠΑ.  
 
Στο Παράρτημα παρατίθεται σύνοψη της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας που 
σχετίζεται με την εκτίμηση των επιπτώσεων και τη χωροθέτηση ΑΙΟΠΑ, 
κατάλογος των ευαίσθητων ειδών της ορνιθοπανίδας σε ΑΙΟΠΑ, καθώς και 
λεπτομέρειες των προτεινόμενων μεθόδων έρευνας για την ορνιθολογική 
εκτίμηση.  
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Οι Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας στην 
Ελλάδα 

 
Σε μια εποχή που η κλιματική αλλαγή και η μείωση των εκπομπών του CO2 
είναι ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα παγκοσμίως, η αιολική ενέργεια 
αποτελεί μια ρεαλιστική και ήπια ως προς τις γενικότερες επιπτώσεις λύση. 
Για τον λόγο αυτό, τα τελευταία δέκα χρόνια, τόσο η σχετική τεχνολογία 
όσο και η αγορά της αιολικής ενέργειας έχουν γνωρίσει ιδιαίτερη άνθηση 
στην Ευρώπη. Η χώρα μας ακολουθεί με κάποια καθυστέρηση την τάση 
αυτή. Ο αριθμός των αιτήσεων για άδειες χωροθέτησης αιολικών πάρκων 
στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) έχει αυξηθεί πολύ ειδικά τα 
τελευταία έτη, ενώ η κατανομή τους καλύπτει μεγάλο μέρος της 
ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας. Αρκετές είναι και οι αιτήσεις για 
εγκατάσταση μονάδων στο θαλάσσιο χώρο. Η σημερινή κατάσταση σε ότι 
αφορά στην κατανομή των αιτήσεων αποτυπώνεται στο Χάρτη 1 που 
προέρχεται από την ιστοσελίδα της ΡΑΕ. 
 

Χάρτης 1: Γεωγραφική αποτύπωση αιτήσεων χωροθέτησης Αιολικών Πάρκων στην Ελλάδα.  
(Πηγή: ΡΑΕ, www.rae.gr) 
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Οι εγκεκριμένες αιτήσεις εγκατάστασης αιολικών πάρκων στην Ελλάδα, με 
βάση στοιχεία του Οκτωβρίου 2008, ανέρχονται σε 487, συνολικής ισχύος 
6.921 MW. Η κατανομή τους ανά διοικητική περιφέρεια φαίνεται στον 
Πίνακα 1.  

 

Περιφέρειες 
Ισχύς του 
πάρκου 
(MW) 

Ποσό 

Ανατολική 
Μακεδονίας 
και Θράκη 

16,8 28 

Αττική 24,15 17 
Βόρειο Αιγαίο 4,8 27 
Δυτική Ελλάδα 58,85 26 
Δυτική 
Μακεδονία 66,8 18 

Ήπειρο 16,55 7 
Θεσσαλία 33,5 8 
Ιόνια Νησιά 43,6 10 
Κεντρική 
Μακεδονία 27 22 

Κρήτη 12 43 
Νότιο Αιγαίο 15,375 52 
Πελοπόννησο 56 72 
Στερεά Ελλάδα 48,75 157 
Σύνολο 6920,805 487 

Πίνακας 1: Κατάλογος εγκεκριμένων προγραμμάτων αιολικών πάρκων στην Ελλάδα  
(τελευταία ενημέρωση 1/10/2008) σύμφωνα με την ΡΑΕ. 

  
Προκειμένου να λάβουν περιβαλλοντική αδειοδότηση, οι αιτήσεις 
δημιουργίας αιολικών πάρκων πρέπει να περάσουν από τη διαδικασία της 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και σε κάποιες περιπτώσεις, 
όπως στις ΖΕΠ, απαιτείται η εκπόνηση Ειδικής Ορνιθολογικής Μελέτης, 
όπως αναφέρει το Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο για τις Ανανεώσιμες Μορφές 
ενέργειας. Μέχρι σήμερα όμως, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες 
σχετικά με τα περιεχόμενα και τις προδιαγραφές της μελέτης αυτής.  
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1. Εισαγωγή 
 

1.1 Πιθανές Επιπτώσεις  
 
Οι επιπτώσεις των Αιολικών Πάρκων (εφεξής ΑΙΟΠΑ) στην ορνιθοπανίδα 
είναι ποικίλες και εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, όπως τα ειδικά 
χαρακτηριστικά του έργου, η τοπογραφία της ευρύτερης περιοχής, οι 
βιότοποι, καθώς και τα είδη και οι πληθυσμοί των πουλιών που 
επηρεάζονται. Ως εκ τούτου, οι επιπτώσεις πρέπει να εκτιμώνται ξεχωριστά 
για κάθε ΑΙΟΠΑ. Κάθε πιθανή επίπτωση μπορεί να αλληλεπιδρά με άλλες, 
είτε αυξάνοντας τις συνολικές επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα είτε, σε 
κάποιες περιπτώσεις, μειώνοντάς τις.  
 
Οι δυνητικές επιπτώσεις ενός ΑΙΟΠΑ στους πληθυσμούς των πουλιών, 
μπορούν να συνοψιστούν στα εξής (Fielding et.al. 2006, Langston & Pullan 
2004): 
 

1. Άμεση θανάτωση λόγω πρόσκρουσης στις πτέρυγες των τουρμπινών 
ή στα καλώδια μεταφοράς ρεύματος (αν και το τελευταίο αφορά 
όλες τις μορφές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας). 

 
2. Ενόχληση που οδηγεί σε εκτόπιση των πουλιών και των γραμμών 

πτήσεων που αυτά χρησιμοποιούν μακριά από τις τουρμπίνες και τα 
ΑΙΟΠΑ, το αποκαλούμενο «φράγμα ανάσχεσης» (barrier effect). 
Ουσιαστικά πρόκειται για έμμεση απώλεια βιοτόπου. 

 
 

3. Άμεση απώλεια βιοτόπου σαν αποτέλεσμα της κατασκευής των 
τουρμπινών και των βοηθητικών τους εγκαταστάσεων.  

 
Οι κατηγορίες αυτές περιγράφονται πιο αναλυτικά στη συνέχεια: 
 

1. Θνησιμότητα λόγω πρόσκρουσης: Άμεση θνησιμότητα ή 
θανάσιμοι τραυματισμοί πουλιών προκαλούνται όχι μόνο λόγω 
σύγκρουσης με τις πτέρυγες, αλλά και με τους πυλώνες, τις 
ατράκτους και τις συνοδευτικές υποδομές όπως τα καλώδια και οι 
γραμμές μεταφοράς ρεύματος και οι μετεωρολογικοί ιστοί. Επιπλέον, 
υπάρχουν στοιχεία για πουλιά που προσκρούουν στο έδαφος επειδή 
παρασύρονται από το στρόβιλο που δημιουργείται από την κίνηση 
της πτέρυγας.  
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Φωτογραφία 1: Παράδειγμα μιας περιοχής που επηρεάζεται από την 

κατασκευή ενός ΑΙΟΠΑ και των συνοδευτικών υποδομών του (Φωτογραφία: 
Andy Hay, rspb-images.com). 

Μελέτες δείχνουν ότι τα ΑΙΟΠΑ προκαλούν μικρού επιπέδου 
θνησιμότητα. Παρόλα αυτά, η μικρή αυτή αύξηση της θνησιμότητας 
μπορεί να αποδειχθεί σοβαρή, για είδη όπως τα μεγάλα αρπακτικά 
(π.χ. αετοί, γύπες) που αργούν να ωριμάσουν αναπαραγωγικά και 
επιπλέον έχουν χαμηλή παραγωγικότητα, καθώς και στις 
περιπτώσεις που αφορά σε σπάνια ή προστατευόμενα είδη. Σε αυτές 
τις περιπτώσεις μπορούν να υπάρξουν σημαντικές επιπτώσεις στον 
πληθυσμό (τοπικό, περιφερειακό ή στην περίπτωση σπάνιων και 
απειλούμενων ειδών, εθνικό), ιδιαίτερα στις περιπτώσεις πολλαπλών 
θανάτων ως αποτέλεσμα μεγάλων εγκαταστάσεων ΑΙΟΠΑ. Η 
επίδραση στα αρπακτικά πουλιά είναι διαφορετική, ανάλογα αν 
πρόκειται για περιοχή φωλιάσματος ή μετανάστευσης. Στις περιοχές 
φωλιάσματος, τροφοληψίας και διανυκτέρευσης έχει αναφερθεί 
μεγαλύτερη θνησιμότητα λόγω του ότι τα αρπακτικά αναγκάζονται 
να πετούν σε χαμηλότερο ύψος (De Lucas et.al. 2004). 
 
Ειδικότερα σε Σημαντικές για τα Πουλιά Περιοχές (ΙΒΑ), όπου 
υπάρχουν μεγαλύτεροι αριθμοί πουλιών που μεταναστεύουν όπως 
μεγάλα πουλιά που ανεμοπορούν (πελεκάνοι, αρπακτικά, όρνια, 
πελαργοί κ.λ.π.), έχει καταγραφεί αντιστοίχως και μεγαλύτερος 
αριθμός νεκρών πουλιών λόγω σύγκρουσης με τις ανεμογεννήτριες.  
 
Πρέπει ακόμη να αναφερθεί ότι στα ΑΙΟΠΑ τα ποσοστά 
θνησιμότητας από συγκρούσεις με καλώδια του δικτύου μεταφοράς 
ρεύματος και από συγκρούσεις με άλλες συνοδευτικές υποδομές 
όπως αντηρίδες, κεραίες κ.λ.π. είναι σε πολλές περιπτώσεις 
συντριπτικά μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα που προκαλούνται από 
τις ίδιες τις ανεμογεννήτριες.  
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2. Ενόχληση και/ή εκτόπιση: Η εκτόπιση πουλιών από τις περιοχές 
των ΑΙΟΠΑ και τις γειτονικές περιοχές λόγω οπτικής ή άλλης άμεσης 
ενόχλησης ισοδυναμεί με απώλεια βιοτόπου. Εκτόπιση μπορεί να 
προκληθεί κατά τη φάση κατασκευής ή/και λειτουργίας του πάρκου 
και μπορεί να οφείλεται είτε στην παρουσία των ανεμογεννητριών 
(λόγω οπτικής επίπτωσης ή πρόκλησης θορύβου και δονήσεων), είτε 
στις μετακινήσεις οχημάτων/πλοίων και προσωπικού για τη 
συντήρηση των εγκαταστάσεων. Σημαντική διαταραχή, που 
συνήθως δεν λαμβάνεται υπόψη, κατά την εξέταση των επιπτώσεων 
των ΑΙΟΠΑ είναι το άνοιγμα των οδών προσπέλασης για τα 
εργοτάξια των έργων. Αυτοί οι δρόμοι επιτρέπουν και διευκολύνουν 
την πρόσβαση στο ΑΙΟΠΑ αλλά ενδεχομένως και σε περιοχές στις 
οποίες η πρόσβαση ήταν προηγουμένως δύσκολη ή αδύνατη. 
Συνεπώς, η διαταραχή και η ανθρώπινη πίεση στην άγρια φύση 
αυξάνονται από τη συχνότερη παρουσία κυνηγών και λαθροθήρων, 
συλλεκτών (πεταλούδων, μανιταριών, κ.λπ.), καθώς και από 
δραστηριότητες όπως η βόσκηση με τις αντίστοιχες υποδομές 
(στάβλοι, μαντριά) ή και η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων, μια 
από τις σημαντικότερες απειλές για τα αρπακτικά είδη πτηνών. 
 
Το μέγεθος της όχλησης ποικίλει, ανάλογα με τη θέση και τα είδη 
της ορνιθοπανίδας που επηρεάζονται και γι αυτό πρέπει να εκτιμάται 
κατά περίπτωση.  
 
Στην ξηρά, η απόσταση όχλησης έχει καταγραφεί να φθάνει ως και 
τα 800 m για πάπιες και άλλα διαχειμάζοντα υδρόβια είδη (Pedersen 
& Poulsen 1991), παρόλο που τα 600 m είναι ευρέως αποδεκτά ως η 
μέγιστη αξιόπιστα καταγεγραμμένη απόσταση. 
 
Οι διάφορες έρευνες που έχουν γίνει στο συγκεκριμένο θέμα 
αποδεικνύουν ότι το μέγεθος της όχλησης που προκαλείται από τα 
ΑΙΟΠΑ ποικίλει σημαντικά κατά περίπτωση. Αυτό οφείλεται στη 
μεγάλη ποικιλία παραμέτρων που επιδρούν, όπως τα εποχικά και 
ημερήσια πρότυπα χρήσης του χώρου από τα πτηνά, η θέση του 
πάρκου σε σχέση με σημαντικά ενδιαιτήματα (π.χ. αναζήτησης 
τροφής), η διαθεσιμότητα εναλλακτικών ενδιαιτημάτων και πιθανόν 
τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των ανεμογεννητριών και ο 
σχεδιασμός των ΑΙΟΠΑ. Οι επιπτώσεις στη συμπεριφορά ποικίλουν 
όχι μόνο μεταξύ διαφορετικών ειδών αλλά και μεταξύ ατόμων του 
ίδιου είδους, ανάλογα με το στάδιο του κύκλου ζωής στο οποίο 
βρίσκονται (διαχείμαση, πτερόρροια, αναπαραγωγή), το μέγεθος του 
τοπικού πληθυσμού και τον βαθμό εξοικείωσης του πτηνού με το 
έργο.  
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Φωτογραφία 2: Υπολείμματα γύπα που σκοτώθηκε
σε  ΑΙΟΠΑ της Δαδιάς, και βρέθηκε κατά την 

διάρκεια αναζήτηση νεκρών ζώων στο Πρόγραμμα 
“Πρόταση για την ορθή χωροθέτηση αιολικών 

πάρκων στη Θράκη” (Φωτογραφία: WWF-Greece) 

 

 
 

3. Άμεση απώλεια/υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων: το μέγεθος 
της άμεσης απώλειας ενδιαιτημάτων λόγω της κατασκευής ενός 
ΑΙΟΠΑ και των συνοδευτικών του υποδομών, εξαρτάται από το 

μέγεθος του 
πάρκου αλλά, σε 
γενικές γραμμές 
είναι μικρό ανά 
ανεμογεννήτρια. 
Παρόλα αυτά, σε 

πολλές 
περιπτώσεις, οι 

συνοδευτικές 
υποδομές, όπως 
οι οδοί 
προσπέλασης για 
τα εργοτάξια, 
μπορούν να 

προκαλέσουν 
μεγαλύτερη απώλεια ενδιαιτημάτων από την αντίστοιχη του ίδιου 
του ΑΙΟΠΑ. Συνήθως, η άμεση απώλεια ενδιαιτήματος υπολογίζεται 
στο 2-5% της έκτασης που καταλαμβάνει το πάρκο (Fox et al. 
2006), παρόλο που οι επιπτώσεις μπορούν αν είναι πιο εκτεταμένες 
όταν η κατασκευή του έργου παρεμποδίζει την επιφανειακή κίνηση 
του νερού, διαταράσσει την επιφανειακή απορροή του νερού 
υγροτόπων ή επιδρά στις γεωμορφολογικές διεργασίες παράκτιων 
ζωνών, αυξάνοντας τον κίνδυνο διάβρωσης των ακτών. Αλλαγές 
στις χρήσεις γης ή η ίδια η χρησιμοποίηση του θαλάσσιου πυθμένα 
από την εγκατάσταση, μπορούν να προκαλέσουν αλλαγές σε 
σημαντικά για τα πτηνά ενδιαιτήματα.   

 
Τα θαλάσσια ΑΙΟΠΑ μπορούν να προκαλέσουν απώλεια 
ενδιαιτημάτων και στις χερσαίες περιοχές (χώρος εγκατάστασης 
σταθμού μετασχηματιστή) καθώς και σε θαλάσσιους οικοτόπους, 
λόγω των εργασιών θεμελίωσης των ανεμογεννητριών και της 
χρήσης υλικών του πυθμένα στην κατασκευή. Άλλες επιπτώσεις 
προκαλούνται από την αύξηση της θολερότητας και τις δονήσεις από 
τη λειτουργία των ανεμογεννητριών που επηρεάζουν την κατανομή 
των ψαριών προκαλώντας με τη σειρά τους επιπτώσεις στα 
ψαροφάγα είδη πουλιών.  
 

 
Στο Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι κύριες παράμετροι σχεδιασμού και 
λειτουργίας των ΑΙΟΠΑ, οι οποίες σύμφωνα με την Καναδική Υπηρεσία 
προστασίας της Άγριας Ζωής, επηρεάζουν την ορνιθοπανίδα. 
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 Αριθμός ανεμογεννητριών: όσο περισσότερες οι τουρμπίνες τόσο μεγαλύτερη η απώλεια ενδιαιτήματος. 
 Χαρακτηριστικά της εγκατάστασης: συμπαγείς συστοιχίες ανεμογεννητριών δημιουργούν μικρότερη απώλεια 

ενδιαιτήματος από τις γραμμικές, και αποτελούν μικρότερο φράγμα ανάσχεσης για τις μετακινήσεις των πουλιών. Τα 
γραμμικά ΑΙΟΠΑ, που απομονώνουν τα πουλιά από τα βασικά ενδιαιτήματα για φώλιασμα, διανυκτέρευση ή αναζήτηση 
τροφής είναι πολύ επικίνδυνα, αφού πρέπει τα πουλιά να τα διασχίζουν καθημερινά. Η βέλτιστη χωροθέτηση των 
τουρμπίνων εξαρτάται από την τοποθεσία και μπορεί σχεδιαστεί με τρόπο που να δημιουργεί το μικρότερο κίνδυνο για τα 
πουλιά.  

 Σχετικό ύψος και υψόμετρο των ανεμογεννητριών: γενικά, αντικείμενα με ύψος >150 m αποτελούν σημαντική απειλή για 
τους νυχτερινούς μετανάστες. Όμως, ακόμα και μικρότερες ανεμογεννήτριες μπορεί να αποτελούν κίνδυνο ανάλογα με τη 
θέση και το υψόμετρο στο οποίο τοποθετούνται (όπως στην κορυφή λόφων, στην κορυφογραμμή ή κοντά σε περιοχές 
άφιξης ή αναχώρησης νυχτερινών μεταναστών).  

 Αντηρίδες και κεραίες: τα καλώδια στήριξης και οι κεραίες είναι γνωστό ότι αποτελούν μεγάλο κίνδυνο για τα πουλιά, 
ιδιαίτερα εάν φωτίζονται. Οι μετεωρολογικοί ιστοί που σχετίζονται με τα ΑΙΟΠΑ εμφανίζουν αυξημένη επικινδυνότητα όταν 
περιλαμβάνουν καλωδιώσεις.   

 Φώτα: ο αριθμός, η θέση και το είδος των φώτων μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την πιθανότητα να προσελκυστούν 
και να σκοτωθούν από τις ανεμογεννήτριες οι νυχτερινοί μετανάστες. Λαπτήρες πυρακτώσεως και φώτα σταθερής δέσμης 
επάνω στις ανεμογεννήτριες και στις άλλες υποδομές έχει αποδειχθεί ότι προσελκύουν τα πουλιά και τα εκθέτουν σε 
κίνδυνο πρόσκρουσης. Τα φώτα πρέπει να έχουν το μικρότερο δυνατό αριθμό λάμψεων ανά λεπτό και τη μικρότερη δυνατή 
διάρκεια λάμψης.  

 Γρήγορη περιστροφή των πτερύγων: Τα πουλιά δεν αντιλαμβάνονται σαφώς τον κίνδυνο που δημιουργείται από την 
γρήγορη περιστροφή της πτέρυγας και έτσι συχνά δεν κάνουν ελιγμούς αποφυγής. 

 Γραμμές μεταφοράς ρεύματος: Εναέριες γραμμές μεταφοράς, ιδιαίτερα σε ευαίσθητα ενδιαιτήματα, μπορούν να 
διαταράξουν τις καθημερινές μετακινήσεις των πουλιών ή να δημιουργήσουν κίνδυνο πρόσκρουσης. Σε ορισμένες περιοχές, 
όπου η υπογειοποίηση των καλωδίων είναι ανέφικτη (π.χ. λόγω πετρώματος), υπάρχουν διάφορες τεχνικές μείωσης του 
κινδύνου όπως :  
• Αύξηση της ορατότητας της γραμμής με κατάλληλους σημαντήρες ή άλλες κατασκευές εκτροπής της πτήσης των 

πουλιών και όπου είναι δυνατόν / εφικτό, με την αύξηση του μεγέθους του καλωδίου (μεγαλύτερο από 230 kV). 
• Οι γραμμές δεν πρέπει να τοποθετούνται πάνω από το νερό ή άλλες περιοχές που προσελκύουν μεγάλες 

συγκεντρώσεις πουλιών.  
• Λεπτά καλώδια όπως αυτά των αλεξικέραυνων πρέπει να αποφεύγονται όταν οι γραμμές διασχίζουν υγροτόπους 

και μεταναστευτικά περάσματα.  
• Οι γραμμές μεταφοράς θα πρέπει να τοποθετούνται κατά το δυνατόν κοντά στην κώμη των δέντρων και όπου είναι 

εφικτό χαμηλότερα από τις κορυφές τους.  
• Για τον περιορισμό του κινδύνου ηλεκτροπληξίας μεγαλόσωμων ειδών όπως αρπακτικά και πελαργοί, θα πρέπει να 

εξασφαλίζεται αρκετή απόσταση μεταξύ των καλωδίων των διαφορετικών φάσεων προκειμένου να μην μπορεί ένα 
πουλί να ακουμπήσει ταυτόχρονα και τις δύο φάσεις.  

 Παράπλευρη καταστροφή ενδιαιτημάτων: Η απώλεια ενδιαιτημάτων συνδέεται άμεσα με τις ανεμογεννήτριες, το 
συνοδευτικό οδικό δίκτυο και τις γραμμές μεταφοράς ρεύματος. Γενικά, οι δρόμοι και οι γραμμές μεταφοράς προκαλούν 
πολύ μεγαλύτερη απώλεια ενδιαιτήματος από ότι οι ίδιοι οι πυλώνες. Οι απώλειες μπορούν να μειωθούν με τη χρήση 
υπόγειων καλωδιώσεων, όπου αυτό είναι δυνατόν και με την χαρτογράφηση των ευαίσθητων βιοτόπων της περιοχής, ώστε 
να αποφευχθεί η κατασκευή δρόμων επάνω τους. Η καταστροφή και ο κατακερματισμός των ενδιαιτημάτων, όπως και η 
πρόκληση όχλησης στα πουλιά κατά τις περιόδους αναπαραγωγής, στάθμευσης κατά τη μετανάστευση ή διαχείμασης, 
πρέπει ελαχιστοποιούνται. Δρόμοι πρόσβασης που δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν μετά την κατασκευή, πρέπει να 
αφήνονται να δασωθούν ξανά ή να αναδασώνονται με φυτά ή σπόρους τοπικών ειδών. Σε περιοχές με φυσικούς βιοτόπους, 
τα ενδιαιτήματα γύρω από την περιοχή πρέπει να διατηρούνται και να επανέρχονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στην αρχική 
τους κατάσταση, μετά τις κατασκευαστικές εργασίες.  

 Προσέλκυση των πτηνών από τα χαρακτηριστικά του χώρου: Χωροθέτηση του ΑΙΟΠΑ σε τοποθεσίες κοντά σε νερό, σε 
μια κατά τα άλλα ξηρή περιοχή, κοντά σε μεγάλες πηγές τροφής κ.λπ., μπορεί να δημιουργήσει μεγάλο κίνδυνο 
πρόσκρουσης, επειδή εκεί συγκεντρώνονται πολλά πουλιά.  

 Απορρίμματα από τη φάση κατασκευής: απορρίμματα από την κατασκευή της εγκατάστασης και άλλα απορρίμματα που 
μένουν στην περιοχή ή δεν αποτίθενται με σωστό τρόπο, μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον και στην ορνιθοπανίδα της περιοχής.   

 Παροπλισμός: οι ανεμογεννήτριες που ενώ έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους αφήνονται στη θέση τους, αποτελούν 
περιττό κίνδυνο για τα πουλιά, ειδικότερα αν μείνουν φωτισμένες για λόγους ασφάλειας πτήσεων. Πρέπει να σχεδιάζεται εξ 
αρχής το σχέδιο παροπλισμού της εγκατάστασης, το οποίο να περιλαμβάνει την απομάκρυνση των ανεμογεννητριών και 
των λοιπών υποδομών μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας τους και την αποκατάσταση της περιοχής με τρόπο που να 
προσεγγίζει στην αρχική της κατάσταση.  

Πίνακας 2: Παράμετροι σχεδιασμού και λειτουργίας ΑΙΟΠΑ που επηρεάζουν την 
ορνιθοπανίδα (Πηγή: Προσαρμογή από Windfarms and Birds, Canada, 2007) 
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Η διαδικασία για τον καθορισμό της ύπαρξης και της σοβαρότητας των 
επιπτώσεων που δημιουργούνται από τα ΑΙΟΠΑ παρουσιάζεται στο 
Διάγραμμα 1 που ακολουθεί:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχέδιο ΑΙΟΠΑ 
1η Φάση : 

 Ανάλυση υφιστάμενης 
πληροφορίας  

 
Διάγραμμα 1: Διαδικασία Εκτίμησης των Επιπτώσεων ΑΙΟΠΑ στην Ορνιθοπανίδα.  
(Πηγή : Προσαρμογή από “Nature Conservation Guidance on Offshore Windfarm 

Development”, 2005) 

ΟΧΙ 

Είναι πιθανό να 
υπάρξει 
επίπτωση;  

 Αξιολόγηση των 
ενδιαιτημάτων 
Αναγνωριστική έρευνα. 

ΝΑΙ   ΑΒΕΒΑΙΟ  

ΝΑΙ  3Η Φάση : 
 Μέτρα πρόληψης -

αποκατάστασης,  
 Καλές πρακτικές 

κατασκευής  
 Παρακολούθηση μετά 

την κατασκευή  

Υπάρχουν 
αρνητικές 
επιπτώσεις; 

Είναι η επίπτωση 
σημαντική;  

2η Φάση : 
 Εκτεταμένη συλλογή στοιχείων  
 Εκτίμηση των επιπτώσεων στα 

πουλιά  

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

Εφαρμόζονται 
καλές πρακτικές & 
πρόγραμμα 

παρακολούθησης   
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2. Φάση 1: Προκαταρκτική Ορνιθολογική 
Μελέτη 

2.1.΄Οριοθέτηση του πεδίου μελέτης και καθορισμός 
των πιθανών σημαντικών επιπτώσεων ενός 
προτεινόμενου Αιολικού Πάρκου. 
 
Η οριοθέτηση του πεδίου μελέτης αποτελεί σημαντικό στάδιο προετοιμασίας 
για την εκπόνηση της περιβαλλοντικής εκτίμησης. Στόχος, είναι να 
αναγνωριστούν τα θέματα εκείνα τα οποία είναι πιθανό να προκαλέσουν 
σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και ως εκ τούτου δικαιολογούν 
πλήρη αξιολόγηση και εξέταση μέτρων αντιμετώπισης στο πλαίσιο της 
περιβαλλοντικής μελέτης. Οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για 
ΑΙΟΠΑ εντός ΖΕΠ, απαιτούν την εκτίμηση των επιπτώσεων του πάρκου 
στους πληθυσμούς της ορνιθοπανίδας της περιοχής, μέσα από την Ειδική 
Ορνιθολογική Μελέτη (ΕΟΜ). Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζεται το 
προκαταρκτικό στάδιο της μελέτης αυτής, δηλαδή η Προκαταρκτική 
Ορνιθολογική Μελέτη, τα αποτελέσματα της οποίας καθορίζουν το επίπεδο 
λεπτομέρειας που θα απαιτηθεί για την εκπόνηση της ΕΟΜ. 
 
Για το σχηματισμό μιας πρώτης εικόνας της σύνθεσης ειδών πτηνών και της 
αφθονίας των πληθυσμών τους σε μία περιοχή και την πιθανή ευαισθησία 
τους, απαιτείται συνδυασμός των εξής εργασιών:  

i. Ανάλυση υφιστάμενης πληροφορίας για την περιοχή.  
ii. Αξιολόγηση της πιθανής σύνθεσης της ορνιθοπανίδας της 

περιοχής, με βάση τα ενδιαιτήματά της.  
iii. Αναγνωριστική ορνιθολογική έρευνα πεδίου.   

 
Στόχος των παραπάνω εργασιών είναι να παράσχουν μια σαφή εικόνα της 
ορνιθολογικής σημασίας της περιοχής, προκειμένου να καθοριστεί η 
κατάλληλη μεθοδολογία και ένταση καταγραφών και γενικότερα της 
έρευνας που θα εκπονηθεί, ώστε να μπορεί να υποστηριχτεί επαρκώς η 
εκτίμηση των ενδεχόμενων σημαντικών επιπτώσεων του έργου στο 
περιβάλλον, και ειδικότερα στα πουλιά. 
 
Αν οι παραπάνω εργασίες δείξουν ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχουν «ευάλωτα 
είδη»1 στην περιοχή, τότε δεν υπάρχει ανάγκη για εκπόνηση 
λεπτομερέστερης έρευνας (Φάση 2). Για παράδειγμα, για μια μικρή μονάδα, 
έως τρεις ανεμογεννήτριες, σε μία περιοχή που γνωρίζουμε ότι δεν 
φιλοξενεί προστατευόμενα είδη, δεν υπάρχει λόγος να υλοποιηθεί πιο 
αναλυτική μελέτη.  
 

                                                 
1 Είδη για τα οποία υπάρχει αυξημένη πιθανότητα αρνητικών επιπτώσεων, η οποία μπορεί να θεωρηθεί 
σημαντική και δυσμενής. Τις περισσότερες φορές τα είδη στόχοι πρέπει να περιορίζονται στα 
προστατευόμενα είδη και άλλα είδη με σημαντικό ενδιαφέρον από άποψης διατήρησης τα οποία, ως 
αποτέλεσμα της οικολογίας και της πτητικής συμπεριφοράς τους, είναι πιθανόν να υπόκεινται σε 
επιπτώσεις από τα ΑΙΟΠΑ. 
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Φωτογραφία 3: Πολλά είδη πουλιών απαντώνται μόνο ορισμένες εποχές του χρόνου, 
π.χ. κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης. Παρόλα αυτά, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στις 
πιθανές επιπτώσεις των ΑΙΟΠΑ (Φωτογραφία: Chris Gomersall, rspb-images.com). 

α) Ανάλυση υφιστάμενης πληροφορίας  
 
Η πρώτη και ευκολότερη πηγή δεδομένων είναι η υφιστάμενη 
δημοσιευμένη και αδημοσίευτη πληροφορία για την περιοχή είτε από 
βιβλιογραφικές αναφορές είτε από ανθρώπους που έχουν στοιχεία για την 
ορνιθοπανίδα (π.χ. τοπικούς ορνιθοπαρατηρητές, ΜΚΟ, ερευνητές). Είναι 
πιθανό, σε μερικές περιπτώσεις όπου περιοχές έχουν ερευνηθεί πρόσφατα 
για άλλους σκοπούς, να αποκτηθούν επαρκείς πληροφορίες σε αυτό το 
στάδιο που να αποδεικνύουν ότι είναι απίθανο να προκύψουν σημαντικές 
επιπτώσεις για είδη στόχους και επομένως να μην απαιτηθεί περαιτέρω 
αξιολόγηση. Επίσης, η εγγύτητα της υπό μελέτης περιοχής σε 
Προστατευόμενη Περιοχή, μπορεί να υποδείξει ότι είναι πιθανό σημαντικά 
είδη πουλιών της τελευταίας, να χρησιμοποιούν την προτεινόμενη θέση 
εγκατάστασης του ΑΙΟΠΑ, ακόμα και αν αυτές οι δύο περιοχές δεν 
βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση (π.χ. όταν η προτεινόμενη θέση του ΑΙΟΠΑ 
βρίσκεται εντός της επικράτειας αρπακτικών πτηνών και παρεμβάλλεται 
στην διαδρομή τους μεταξύ θέσεων τροφοληψίας και θέσεων 
διανυκτέρευσης).  
 
β) Αξιολόγηση της πιθανής σύνθεσης της ορνιθοπανίδας της 
περιοχής, με βάση τα ενδιαιτήματά της  
 
Τα ενδιαιτήματα της υπό μελέτης περιοχής μπορούν να παράσχουν ικανές 
ενδείξεις για τα είδη πουλιών που ενδέχεται να απαντώνται εκεί. Ένας 
έμπειρος ορνιθολόγος είναι σε θέση να συνδέσει την παρουσία 
συγκεκριμένων τύπων ενδιαιτημάτων, τα οποία αναγνωρίζει μέσα από 
χάρτες κάλυψης –χρήσης γης ή χάρτες οικοτόπων, με την πιθανή παρουσία 
ειδών εξαρτώμενων από τα ενδιαιτήματα αυτά. Η πληροφορία αυτή είναι 
χρήσιμη προκειμένου να εκτιμηθεί αν το προτεινόμενο ΑΙΟΠΑ θα επηρεάσει 
είδη στόχους.  
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γ) Αναγνωριστική ορνιθολογική έρευνα πεδίου 
 
Η αναγνωριστική ορνιθολογική έρευνα πεδίου απαιτείται για να σχηματιστεί 
μια γενική εικόνα της περιοχής όσον αφορά στην τοπογραφία, τους 
οικοτόπους, τα ενδιαιτήματα και τη χρήση αυτών από τα πουλιά, καθώς και 
για τα είδη που μπορεί να χρησιμοποιούν την περιοχή. Στις πιθανές χρήσεις 
των ενδιαιτημάτων συγκαταλέγονται δραστηριότητες όπως 
αναπαραγωγή/φώλιασμα, χρήση ως μεταναστευτικού διαδρόμου ή/και 
σταθμού, διαχείμαση, διανυκτέρευση/ξεκούραση και τροφοληψία. Σημάδια 
αξιόλογης χρήσης της περιοχής από τα πουλιά, χρήσης από 
προστατευόμενα είδη ή ευάλωτα σε πρόσκρουση είδη, αποτελούν ικανές 
ενδείξεις που μπορούν να οδηγήσουν σε πρόσθετη ορνιθολογική 
διερεύνηση ή και πρόταση για εγκατάλειψη των σχεδίων δημιουργίας του 
ΑΙΟΠΑ στην περιοχή. 
 
Αν και η πληροφορία από παλιότερες ορνιθολογικές έρευνες σε μια περιοχή 
είναι ιδιαίτερα σημαντική, δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη συλλογή 
πρωτογενών δεδομένων, σύγχρονων των εκάστοτε προτάσεων 
δημιουργίας ΑΙΟΠΑ, αφού οι κατανομές των πουλιών αλλάζουν. Η απουσία 
ορνιθολογικών δεδομένων δεν σημαίνει ότι η περιοχή στερείται 
ορνιθολογικής αξίας και επομένως ότι δεν απαιτείται περαιτέρω 
διερεύνηση, αλλά αντίθετα αυξάνει την ανάγκη συγκέντρωσης νέων 
στοιχείων. Προκειμένου να συμπληρωθεί/βελτιωθεί η ορνιθολογική 
πληροφορία βάσει της οποίας θα γίνει η διαδικασία οριοθέτησης του πεδίου 
μελέτης, θα πρέπει στο πλαίσιο της αναγνωριστικής μελέτης να υλοποιείται 
έρευνα πεδίου εφαρμόζοντας σε πλήρη κλίμακα εφόσον δεν υπάρχουν 
διαθέσιμα ορνιθολογικά δεδομένα ή σε πιο περιορισμένη έκταση, εάν 
υπάρχουν τέτοια δεδομένα, τις διεθνώς παραδεκτές μεθόδους 
συστηματικής καταγραφής πτηνών στο πεδίο. Μόνο σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, όπου οι αξιόπιστες και πρόσφατες πηγές άλλων πληροφοριών 
είναι διαθέσιμες, η αναγνωριστική μελέτη μπορεί να είναι περιττή.   
 
Γρήγορες μέθοδοι ορνιθολογικής επισκόπησης, όπως η σάρωση της 
περιοχής με επιλεγμένες διαδρομές (walkover), μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για να δώσουν μια ιδέα για το ορνιθολογικό ενδιαφέρον 
μίας περιοχής. Τέτοιες μέθοδοι έχουν ως σκοπό την γρήγορη καταγραφή 
της παρουσίας και της δραστηριότητας των πουλιών σε μεγάλες εκτάσεις. 
Δεν πρέπει όπως να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα πιο 
ολοκληρωμένων μεθόδων καταγραφής ή καταγραφών από εποπτικά 
σημεία, που εφαρμόζονται σε μια πλήρη Ειδική Ορνιθολογική Μελέτη ή 
όταν γνωρίζουμε εκ των προτέρων ότι στην περιοχή μελέτης απαντώνται 
σημαντικά είδη.  
 
Η μέθοδος της σάρωσης μιας περιοχής με επιλεγμένες διαδρομές, αν και 
μοιάζει με τη μέθοδο των δειγματοληπτικών ζωνών (line transects), έχει τη 
διαφορά ότι με αυτή δεν καταγράφονται μόνο πουλιά αλλά και οτιδήποτε 
άλλο είναι πιθανό να έχει ορνιθολογικό ενδιαφέρον (δηλ. χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα του τοπίου όπως λίμνες, συστάδες δένδρων, φυτοφράκτες). 
Επομένως, οι διαδρομές που διασχίζονται πρέπει να σχεδιάζονται 
προσεκτικά, ώστε να μεγιστοποιείται η κάλυψη της περιοχής μελέτης. 
Επιπλέον, οι περιοδικές στάσεις για οπτική ή ακουστική ανίχνευση πουλιών, 
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αποτελούν μέρος της μεθόδου. Η μέθοδος θα μπορούσε να συνδυαστεί με 
τη χρήση συντετμημένων χρονικά (π.χ. 1 ώρας) σαρώσεων από εποπτικά 
σημεία (Vantage Point watches).  
 
Ευαισθησία των ειδών :  
 
Αν κατά την Φάση 1 της προκαταρκτικής μελέτης, η ανάλυση της 
υφιστάμενης πληροφορίας ή η αναγνωριστική ορνιθολογική έρευνα πεδίου 
υποδείξουν ότι σημαντικά είδη και πληθυσμοί πτηνών μπορεί να 
επηρεαστούν από το έργο, ακολουθεί υποχρεωτικά η εκπόνηση της Φάσης 
2. Αυτή η δεύτερη Φάση περιλαμβάνει μια πιο λεπτομερή ορνιθολογική 
εκτίμηση της σημασίας της περιοχής και του εναέριου χώρου της για τα 
σημαντικά είδη πτηνών, και παρατηρήσεις της πτητικής συμπεριφοράς των 
πτηνών (όταν εκτιμάται ότι υπάρχει κίνδυνος πρόσκρουσης). Ως σημαντικά 
είδη θεωρούνται :  

• Τα είδη που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας της 
ΕΕ για τα πτηνά (Κ.Ο. 79/409).  

• Τα είδη που περιλαμβάνονται στο Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο.,  
• Μεταναστευτικά είδη με τακτική παρουσία στην ευρύτερη περιοχή 

σπάνια/ απειλούμενα ή ευάλωτα σε πρόσκρουση ή απαιτούν 
ιδιαίτερη προσοχή λόγω της εγγύτητας των μεταναστευτικών 
τους διαδρομών ή των περιοχών φωλιάσματος, πτερόρροιας, 
διαχείμασης ή στάθμευσης κατά τη μετανάστευση, σε σχέση με 
την προτεινόμενη θέση του ΑΙΟΠΑ. Όπως και για τα είδη του 
Παραρτήματος Ι, τα παραπάνω είδη απαιτούν με βάση την 
Οδηγία για τα πτηνά, ειδικά μέτρα για τη διατήρησή τους.  

• Τα είδη που απαντώνται στην εξεταζόμενη περιοχή σε μεγάλους 
πληθυσμούς, περιφερειακής ή εθνικής σημασίας (>1% του 
συνολικού). 

 
Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα σημαντικά είδη μπορούν να ταξινομηθούν 
ανάλογα με το βαθμό ευαισθησίας τους, κάτι το οποίο θα καθορίσει, στη 
συνέχεια, το κατάλληλο επίπεδο ανάλυσης της Ειδικής Ορνιθολογικής 
Μελέτης. Περισσότερη λεπτομέρεια απαιτείται για τις περιοχές υψηλής 
ορνιθολογικής ευαισθησίας, δηλαδή της περιοχές που φιλοξενούν σπάνια 
και απειλούμενα είδη, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από άποψης διατήρησης, το 
μέγεθος του πληθυσμού και η οικολογία των οποίων τα καθιστά ευάλωτα 
σε πιθανές αρνητικές επιπτώσεις από το ΑΙΟΠΑ. Στον Πίνακα 3 
επεξηγούνται πιο λεπτομερώς οι διαβαθμίσεις του όρου «ορνιθολογική 
ευαισθησία», ενώ στον Πίνακα 4 παρατίθενται οι θέσεις του BirdLife 
International για τις περιοχές χωροθέτησης ΑΙΟΠΑ. 
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Ορνιθολογική 
Ευαισθησία 

Καθοριστικός παράγοντας 

Πολύ υψηλή 

 Είδη χαρακτηρισμού μίας Ζώνης Ειδικής Προστασίας 
(ΖΕΠ), δηλαδή είδη η παρουσία των οποίων έχει οδηγήσει 
στο χαρακτηρισμό της περιοχής ως ΖΕΠ. Επίσης είδη που 
η παρουσία τους συμβάλλει σε άλλο θεσμικό 
χαρακτηρισμό μας Προστατευόμενης Περιοχής.  

Υψηλή 

 Είδη το οποία συνεισφέρουν στην οικολογική ακεραιότητα 
μιας ΖΕΠ, χωρίς να αποτελούν είδη χαρακτηρισμού (είδη 
οριοθέτησης της ΖΕΠ).  

 Ευαίσθητα είδη λόγω της οικολογίας τους, όπως: 
θαλασσοβούτια, αετοί, γύπες, κίρκοι, κιρκινέζια, 
καλιακούδες, πελεκάνοι, μαυροπελαργοί, πελαργοί, 
ερωδιοί. 

 Είδη που εμφανίζονται σε σημαντικούς αριθμός σε εθνικό 
επίπεδο (>1% του εθνικού πληθυσμού) 

Μέτρια 

 Είδη του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας για τα πτηνά 
 Είδη που εμφανίζονται σε σημαντικούς αριθμός σε 
περιφερειακό επίπεδο (>1% του περιφερειακού 
πληθυσμού) 

 Άλλα είδη του Ελληνικού Κόκκινου Βιβλίου 

Χαμηλή  Οποιαδήποτε άλλα προστατευόμενα είδη.  

Πίνακας 3: Καθορισμός ευαισθησίας (προσαρμοσμένο από Percival 2003). 
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Κατά γενική ομολογία, η επιλογή της θέσης
εγκατάστασης του ΑΙΟΠΑ είναι κρίσιμης
σημασίας παράγοντας για την αποτροπή
σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων στα πτηνά.
Θα πρέπει προληπτικά να αποφεύγεται η
εγκατάσταση ΑΙΟΠΑ σε θεσμοθετημένες
Προστατευόμενες Περιοχές (π.χ. Περιοχές
Natura 2000 – Ζώνες Ειδικής Προστασίας και
Ζώνες Ειδικής Διατήρησης, Εθνικά Πάρκα), σε
περιοχές πιστοποιημένες με βάση διεθνώς
αποδεκτά κριτήρια (π.χ. υγρότοποι Ramsar,
Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά). 

 
 
Επιπλέον, σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει ειδική προστασία, πρέπει να αποφεύγονται οι 
περιοχές οι οποίες:  

1. εμφανίζουν υψηλή πυκνότητα μεταναστευτικών ή διαχειμαζόντων υδρόβιων και 
παρυδάτιων πτηνών, όπου σημαντικά ενδιαιτήματα μπορούν να διαταραχθούν ή όπου 
υπάρχει αυξημένη πιθανότητα απωλειών από πρόσκρουση, 

2. εμφανίζουν υψηλά επίπεδα δραστηριότητας αρπακτικών, κυρίως περιοχές που 
βρίσκονται στο πυρήνα της επικράτειας των ειδών αυτών, καθώς και περιοχές όπου η 
τοπογραφία κατευθύνει τις πτήσεις των πτηνών να περνούν μέσα από το προτεινόμενο 
ΑΙΟΠΑ,   

3. υποστηρίζουν αναπαραγόμενα, διαχειμάζοντα ή μεταναστευτικά είδη που διατηρούν 
αραιούς πληθυσμούς, ειδικότερα είδη ενδιαφέροντος από άποψης διατήρησης, που 
θεωρούνται ευάλωτα σε αυξημένη θνησιμότητα λόγω προσκρούσεων. 

Chris Gomesrall rspb-images.com 

 
 

Πίνακας 4: Περιοχές όπου πρέπει να αποφεύγεται η εγκατάσταση ΑΙΟΠΑ: 
γενικές κατευθύνσεις (από BirdLife International, 2003). 
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3. Φάση 2: Ειδική Ορνιθολογική Μελέτη 

3.1.Εισαγωγή  
 
Η Περιβαλλοντική Εκτίμηση είναι ένα ουσιώδες εργαλείο που αναγνωρίζει 
τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις σχεδίων ή προτάσεων έργων στο 
περιβάλλον και τα πιθανά μέτρα προς αποφυγή τους. Η ποιότητα της 
Εκτίμησης είναι καθοριστική για τη λήψη των ενδεδειγμένων, 
τεκμηριωμένων και αντικειμενικών αποφάσεων με βάση τη διαθέσιμη 
πληροφορία (υφιστάμενη ή αποκτηθείσα κατά την εκπόνηση της μελέτης 
εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ)). Η Ειδική 
Ορνιθολογική Μελέτη (ΕΟΜ) εκπονείται στο πλαίσιο της ΜΠΕ. Σε όλες τις 
περιπτώσεις, εκτός από εκείνες όπου είναι σαφές από την Προκαταρκτική 
Ορνιθολογική Μελέτη ότι δεν επηρεάζεται κανένα είδος πτηνών, είναι 
απαραίτητο να εκπονηθεί ΕΟΜ που θα περιλαμβάνει εκτεταμένη 
ορνιθολογική έρευνα, προ της κατασκευής του έργου, καθώς και 
λεπτομερές σχέδιο για την παρακολούθηση των πληθυσμών και της 
κατανομής των ειδών πτηνών μετά την κατασκευή, κατά τη φάση 
λειτουργίας του έργου, χρησιμοποιώντας την προσέγγιση BACI (Before – 
After- Control- Impact) (Langston & Pullan 2004, De Lucas et.al. 2005), 
καθώς επίσης και έρευνες εστιασμένες στη χρήση της περιοχής από τα 
ευαίσθητα είδη. Οι τελευταίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν εκτίμηση του 
κινδύνου πρόσκρουσης και αξιολόγηση των προσκρούσεων κατά τη φάση 
λειτουργίας του έργου. 
 
Οι κύριες απαιτήσεις της ΕΟΜ σε ό,τι αφορά την ορνιθοπανίδα είναι ο 
προσδιορισμός του πλήθους των πτηνών που θα μπορούσαν να 
εκτοπιστούν από το ΑΙΟΠΑ και της πιθανής αύξησης της θνησιμότητάς τους 
λόγω των προσκρούσεων. Η παρακολούθηση κατά τη φάση λειτουργίας θα 
πρέπει να έχει επαρκή διάρκεια, ώστε να διακρίνει τις βραχυπρόθεσμες και 
τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις καθώς και τη δυνατότητα εξοικείωσης των 
πτηνών με το έργο.  
 
Συνολικά, μπορούν να διακριθούν δύο φάσεις κατά τη διαδικασία 
εκπόνησης της Ειδικής Ορνιθολογικής Μελέτης: 
 

α) Εκτεταμένη συλλογή δεδομένων, έρευνα πεδίου και 
παρακολούθηση περιβάλλοντος. Οι ενέργειες αυτές θα 
εμπλουτίσουν και θα βελτιώσουν τα δεδομένα που έχουν 
συλλεγεί κατά την Προκαταρκτική Ορνιθολογική Μελέτη 
(ανάλυση υφιστάμενης πληροφορίας και αναγνωριστική 
έρευνα πεδίου) συλλέγοντας όλες τις απαιτούμενες 
πληροφορίες.  

β) Προσδιορισμός της σοβαρότητας των επιπτώσεων που 
εντοπίστηκαν. 

Στον Πίνακα 5 παρατίθενται οι κατευθύνσεις του BirdLife International για 
τα ζητήματα που θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη μια επαρκής και ποιοτική 
ορνιθολογική μελέτη, στο πλαίσιο της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων ενός ΑΙΟΠΑ. 
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Το ορνιθολογικό τμήμα μιας ΜΠΕ, δηλαδή η ΕΟΜ θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια: 
 
• Όλα τα προτεινόμενα και υφιστάμενα έργα ΑΙΟΠΑ πρέπει να εξετάζονται προσεκτικά για την πιθανότητα 

να προκαλούν σημαντική βλάβη στα άγρια πτηνά και στο ευρύτερο φυσικό περιβάλλον. 
• Εάν η εξέταση προσδιορίσει ότι το σχέδιο πρέπει να υποβληθεί σε μια ΕΟΜ , τότε αυτή θα πρέπει να 

εκπονείται στο υψηλότερο δυνατό ποιοτικό επίπεδο χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες τρέχουσες τεχνικές και 
μεθόδους. 

• Στο θαλάσσιο περιβάλλον (και στις μικρές νησίδες), όλα ανεξαιρέτως τα σχέδια αιολικής ενέργειας πρέπει 
να υποβάλλονται σε ΕΟΜ, έως ότου τα διαθέσιμα δεδομένα και τεχνικές, επιτρέψουν τη διεξαγωγή 
προκαταρκτικής εκτίμησης και στα έργα αυτά. 

• Η ΕΟΜ πρέπει να ξεκινά νωρίς, κατά τη διαδικασία σχεδιασμού του αναπτυξιακού έργου και θα πρέπει 
να ενσωματώνει πλήρη διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους δημόσιους φορείς και τις Μη-Κυβερνητικές 
Οργανώσεις (ΜΚΟ). 

• Η ΕΟΜ πρέπει να εκτιμά τις δυνητικές επιπτώσεις των πτερύγων των ανεμογεννητριών, καθώς και όλων 
των συνοδευτικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των πυλώνων, καλωδίων, υποσταθμών και οδών 
πρόσβασης. 

• Η ΕΟΜ πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο, μια 12μηνης διάρκειας έρευνα πεδίου για την 
απόκτηση των δεδομένων αναφοράς, ώστε να προσδιοριστούν οι πληθυσμοί πουλιών που 
χρησιμοποιούν την περιοχή έρευνας κατά τη διάρκεια ενός ετήσιου κύκλου. Η συλλογή των δεδομένων 
αναφοράς είναι σημαντική επίσης και για την εκτίμηση κινδύνων και επιπτώσεων από το έργο.   

• Τα αποτελέσματα της έρευνας πεδίου πρέπει να χρησιμοποιούνται στην εξέταση των διαφόρων 
εναλλακτικών σεναρίων. Η εξέταση των εναλλακτικών σεναρίων πρέπει να περιλαμβάνει εναλλακτικές 
τοποθεσίες για το έργο και διαφορετικές χωροδιατάξεις και αριθμούς ανεμογεννητριών, έτσι ώστε να 
προληφθεί ή έστω να ελαχιστοποιηθεί κάθε πιθανή βλαβερή επίπτωση. 

• Εάν υπάρχουν και άλλα αναπτυξιακά σχέδια (ΑΙΟΠΑ ή άλλα έργα) που έχουν εγκατασταθεί ή 
προτείνονται στην περιοχή, τότε η ΕΟΜ πρέπει να λάβει υπόψη κάθε αθροιστική επίπτωση στην 
ορνιθοπανίδα που μπορεί να προκύψει από την ανάπτυξη του ΑΙΟΠΑ σε συνδυασμό με αυτά τα άλλα 
έργα. 

• Εάν εντοπιστούν ενδεχόμενες ή υπαρκτές αρνητικές επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα ή στα ενδιαιτήματά 
της, τότε η ΕΟΜ πρέπει να τις εξετάσει και αντιμετωπίσει. Εάν η επίπτωση μπορεί να αποφευχθεί, να 
αμβλυνθεί ή να επανορθωθεί μέσω κατάλληλων αποτρεπτικών ή ελαφρυντικών μέτρων, η ΕΟΜ πρέπει να 
προσδιορίσει τα μέτρα αυτά. Επιπλέον, η ΕΟΜ πρέπει να προσδιορίσει μέτρα αντιστάθμισης, ώστε να 
αντισταθμιστεί κάθε προκαλούμενη ζημία, σε περίπτωση που ένα πιθανά/πραγματικά επιβλαβές ΑΙΟΠΑ 
αδειοδοτηθεί παρά τα ανωτέρω. 

• Κατάλληλη παρακολούθηση των επιπτώσεων του ΑΙΟΠΑ στην ορνιθοπανίδα προ και μετά της 
κατασκευής του έργου θα πρέπει να διεξάγεται χρησιμοποιώντας την προσέγγιση Before-After Control-
Impact (BACI). Οι λεπτομέρειες του προγράμματος παρακολούθησης πρέπει να καθορίζονται στην ΕΟΜ 
(στο πλαίσιο δηλαδή της ΜΠΕ). Τα δεδομένα της ορνιθολογικής παρακολούθησης θα παράσχουν 
πληροφόρηση ως προς το εάν θα απαιτηθούν πρόσθετα μέτρα αντιστάθμισης - μετριασμού των 
επιπτώσεων κατά τη φάση λειτουργίας του εξεταζόμενου έργου, στην περίπτωση που τα αποτελέσματα 
είναι διαφορετικά από εκείνα που είχαν αρχικώς προβλεφθεί από την ΕΟΜ. Η παρακολούθηση κατά τη 
φάση λειτουργίας πρέπει να συνεχίζεται για επαρκές χρονικό διάστημα, ώστε να αναγνωρίζονται 
βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες επιπτώσεις και να καταστεί δυνατή η ικανοποιητική τους 
αντιμετώπιση.  

• Μια κακής ποιότητας ΜΠΕ ή η έλλειψη δεδομένων δεν θα πρέπει να επιτρέπουν την έγκριση σχεδίων στη 
βάση του μη ευαπόδεικτου αποτελέσματος. Οι ορθές διοικητικές αποφάσεις έγκρισης ή απόρριψης ενός 
αναπτυξιακού σχεδίου πρέπει να στηρίζονται σε αξιόπιστες ΜΠΕ, που με τη σειρά τους πρέπει να 
χρησιμοποιούν ως βάση αντικειμενικά δεδομένα και ορθές επιστημονικά κρίσεις και εκτιμήσεις.  

 Πίνακας 5: Ζητήματα που θα πρέπει να καλύπτει μια επαρκής ορνιθολογική εκτίμηση στο 
πλαίσιο της ΜΠΕ ΑΙΟΠΑ (Πηγή: προσαρμογή από Birdlife International 2003) 
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3.2. Κατευθύνσεις Σχεδιασμού της Ορνιθολογικής 
Έρευνας 
 
Ο απαιτούμενος σχεδιασμός και η διάρκεια της έρευνας και της 
περιβαλλοντικής παρακολούθησης θα εξαρτηθούν από την τοποθεσία, τα 
είδη που απαντώνται εκεί, την ευαισθησία και σημασία τους από άποψης 
διατήρησης, καθώς και από το μέγεθος του προτεινόμενου ΑΙΟΠΑ 
(Langston 2003). Όλες οι έρευνες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, με 
κατάλληλο σχεδιασμό, τους ημερήσιους και παλιρροιακούς κύκλους και τις 
εποχιακές και καιρικές διακυμάνσεις σε ότι αφορά στη χρήση του χώρου 
από τα πτηνά.  
 
Ως περιοχή μελέτης πρέπει να ορίζεται η περιοχή κατάληψης από το ΑΙΟΠΑ 
και μια περιφερειακή της ζώνη, καθώς και μία περιοχή αναφοράς ή περιοχή 
μάρτυρας, κατά το δυνατόν όμοια με την περιοχή του εξεταζόμενου 
πάρκου. Συστήνεται οι έρευνες να υιοθετούν την μέθοδο Πριν-Μετά, 
Έλεγχος-Επίπτωση (BACI, Before-After Control-Impact) (βλέπε 
λεπτομέρειες κατωτέρω). 
 
Ακολουθώντας τις συστάσεις του BirdLife International και της Scottish 
Natural Heritage, σε όλες τις περιπτώσεις η εκτίμηση πρέπει να 
περιλαμβάνει κατ’ελάχιστο 12-μηνη έρευνα πεδίου προκειμένου να 
προσδιοριστούν τα δεδομένα αναφοράς για τους αριθμούς των πτηνών που 
είναι παρόντα κατά τη διάρκεια ενός ετήσιου κύκλου, αν και θα ήταν 
προτιμότερη μια διάρκεια 2-3 ετών. Η ετήσια διάρκεια των ορνιθολογικών 
καταγραφών πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον 40 ημέρες πεδίου, 
κατανεμημένες στις περιόδους του έτους κατά τις οποίες αναμένεται η 
σοβαρότερη χρήση του χώρου από τα ευαίσθητα είδη πτηνών στη 
συγκεκριμένη περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, εάν η περιοχή διερευνάται για 
μεταναστευτικά είδη, οι παρατηρήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον 10-15 ημέρες πεδίου την άνοιξη και το φθινόπωρο για 
κάλυψη της μετανάστευσης, 7-10 ακόμη ημέρες για επιβεβαίωση της 
χρήσης του χώρου από αναπαραγόμενα και 5-10 ημέρες για καταγραφή 
της χρήσης από διαχειμάζοντα είδη. Η έρευνα πεδίου πρέπει να δώσει 
πληροφορίες για την κατανομή των πτηνών στο χώρο και τις μετακινήσεις 
τους, καθώς και πληροφορίες για τους πληθυσμούς τους, την ένταση των 
μετακινήσεων, το ύψος και τον προσανατολισμό των πτήσεων σε 
διαφορετικές καιρικές συνθήκες. Νυχτερινές καταγραφές, με χρήση 
εξοπλισμού νυκτερινής όρασης για κοντινές παρατηρήσεις και όταν είναι 
εφικτό ραντάρ, διεξάγονται όταν σημαντικοί αριθμοί νυχτόβιων ειδών 
(πτηνών αλλά και νυχτερίδων) είναι πιθανό να επηρεαστούν. Για τα είδη 
που εμφανίζουν σημαντικές ετήσιες διακυμάνσεις σε αριθμό και κατανομή 
θεωρείται απαραίτητη η εκπόνηση 2-ετούς τουλάχιστον έρευνας. Όταν 
τα στοιχεία της έρευνας καλύπτουν περισσότερα από ένα έτη αυξάνουν την 
αξιοπιστία της, αφού καλύπτουν διαφοροποιήσεις εξαιτίας των καιρικών 
συνθηκών. Αυτές οι έρευνες επιτρέπουν την αξιολόγηση των πιθανών 
επιπτώσεων του προτεινόμενου ΑΙΟΠΑ και παρέχουν τη βάση σύγκρισης με 
τις μελλοντικές έρευνες περιβαλλοντικής παρακολούθησης κατά τη φάση 
λειτουργίας του έργου.   
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Μια τυπική ΕΟΜ πρέπει να επιδιώκει να προβλέψει ποιες είναι οι επιπτώσεις 
του ΑΙΟΠΑ καθ΄ όλη τη διάρκεια της αδειοδότησής του (π.χ. 25 ή 30 
χρόνια). Εάν η εκτίμηση βασίζεται σε στοιχεία ενός ή δύο ετών μόνο, είναι 
πολύ σημαντικό να ληφθούν υπόψη ως αναπόσπαστο κομμάτι της 
εκτίμησης, ενδεχόμενες αλλαγές με την πάροδο του χρόνου, καθώς και οι 
όποιες αλληλεπιδράσεις μπορούν να προβλεφθούν με γενικότερες 
περιβαλλοντικές παραμέτρους, όπως η κλιματική αλλαγή. Για παράδειγμα, 
μια προφανής πηγή διακύμανσης στη χρήση ενός χώρου από τα πουλιά 
είναι η διακύμανση στην επιτυχία αναπαραγωγής.  
 
Ο σχεδιασμός της έρευνας θα πρέπει να επιτρέπει την υλοποίηση 
αντιπροσωπευτικής δειγματοληψίας στην περιοχή του ΑΙΟΠΑ, στην 
περιφερειακή του ζώνη και στην περιοχή αναφοράς/μάρτυρα. Σε ιδανικές 
συνθήκες πρέπει να προβλέπει τη συγκέντρωση επαρκών δεδομένων για 
στατιστική ανάλυση. Η ένταση της δειγματοληψίας μπορεί να αυξάνει σε 
περιόδους ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, όπως για παράδειγμα για τα 
αρπακτικά πτηνά η περίοδος αναπαραγωγής, για τα διερχόμενα παρυδάτια 
η μεταναστευτική περίοδος. Πιο μακρόχρονα προγράμματα 
παρακολούθησης απαιτούνται για την ανίχνευση βαθμιαίων ή 
συσσωρευτικών μεταβολών, ιδιαίτερα σε είδη που έχουν μεγάλο 
προσδόκιμο χρόνο ζωής (π.χ. αετοί). Είναι επίσης σημαντικό να μπορούν 
να διακρίνονται οι βραχυπρόθεσμες από τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, 
ώστε να προσδιορίζεται επαρκώς η ανάγκη για συνέχιση της 
παρακολούθησης κατά τη φάση λειτουργίας του έργου για αρκετά χρόνια 
(5-10 χρόνια ή περισσότερο). Η διάρκεια και η κλίμακα της 
παρακολούθησης θα εξαρτηθούν από τις περιοδικές αναθεωρήσεις με βάση 
τους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους που έχουν τεθεί. Για παράδειγμα, 
ορισμένα ζητήματα μπορεί να απαιτούν συνεχή παρακολούθηση 
υποκείμενη σε περιοδικές αναθεωρήσεις, με μικρότερη ένταση με την 
πάροδο των ετών ή με εναλλασσόμενη ένταση μεταξύ ετών. 
 
 
Σημειώσεις για την έρευνα πεδίου: 
 
Είναι πολύ σημαντικό οι ορνιθολόγοι που θα αναλάβουν την έρευνα πεδίου 
να έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την οπτική και ακουστική 
αναγνώριση των πτηνών. Αυτό απαιτεί γνώση όλων των ειδών πτηνών που 
θα μπορούσαν να βρεθούν σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον καθώς και 
ικανότητα ακουστικής ταυτοποίησης ειδών, ακόμα και σε μη ιδανικές 
συνθήκες παρατήρησης. Η δημόσια αρχή που θα έχει την ευθύνη για την 
ΕΟΜ και την Μελέτη των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι αρμόδια να 
διασφαλίσει ότι το επιστημονικό προσωπικό που θα κάνει την έρευνα 
πεδίου έχει τις απαραίτητες ικανότητες.  
 
Συστήνεται η διεξαγωγή των μελετών προ της κατασκευής και των 
μελετών κατά τη φάση λειτουργίας του έργου από τους ίδιους ερευνητές 
πεδίου προκειμένου να επιτευχθεί τυποποίηση των συγκρίσεων με τα 
δεδομένα αναφοράς, και να περιοριστεί το σφάλμα που οφείλεται στον 
παρατηρητή (observer’s bias).  
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Η προσέγγιση BACI: 
 
Η μέθοδος Έλεγχος των Επιπτώσεων Πριν/ Μετά (Before - After – Control - 
Impact (BACI), συνδυάζει τη συλλογή δεδομένων πριν και μετά την 
κατασκευή του ΑΙΟΠΑ, τόσο επί του χώρου όπου θα κατασκευαστεί το 
έργο όσο και επί ενός τουλάχιστον χώρου αναφοράς (ή μάρτυρα). Ο 
τελευταίος θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκρίσιμος με το χώρο του 
έργου, προκειμένου να καθιστά δυνατή τη διάκριση κάθε παρατηρούμενης 
αλλαγής που μπορεί να αποδοθεί στο ΑΙΟΠΑ.  
 
Η προσέγγιση BACI είναι επιθυμητή για τον προσδιορισμό των επιπτώσεων 
επειδή αντιμετωπίζει δύο από τα βασικά προβλήματα σχεδιασμού των 
μελετών επιπτώσεων: 
 

1. Οι δείκτες επιπτώσεων, όπως η αφθονία των οργανισμών, ποικίλουν 
κατά την πάροδο του χρόνου και επομένως κάθε αλλαγή που θα 
παρατηρηθεί στην περιοχή μελέτης ανάμεσα στις περιόδους πριν και 
μετά την επίπτωση, μπορεί να μη σχετίζεται με την κατασκευή και τη 
λειτουργία του ΑΙΟΠΑ. Μεγάλες διακυμάνσεις οφειλόμενες σε 
φυσικά αίτια θεωρούνται αναμενόμενες κατά τη διάρκεια μιας 
εκτεταμένης περιόδου μελέτης.  

2. Υπάρχουν πάντα διαφορές στους δείκτες μεταξύ δύο οποιωνδήποτε 
περιοχών. Η παρατήρηση μιας διαφοράς ανάμεσα στην περιοχή 
μελέτης και στην περιοχή αναφοράς μετά την κατασκευή του έργου, 
δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το ΑΙΟΠΑ ήταν η αιτία της διαφοράς 
αυτής. Η διαφορά θα μπορούσε να υπάρχει και πριν την κατασκευή. 
Αντίστροφα, θα διέφευγε της προσοχής μια επίπτωση του ΑΙΟΠΑ, 
εάν η τιμή ενός δείκτη στην περιοχή αναφοράς (π.χ. ο πληθυσμός 
ενός είδους x), μειωνόταν από κάποια άλλη διαταραχή, που θα 
συνέβαινε ταυτόχρονα με την κατασκευή του ΑΙΟΠΑ.  

 
Όταν η παρακολούθηση κατά τη φάση λειτουργίας του έργου αποτελεί 
μέρος των όρων με τους οποίους χορηγείται η περιβαλλοντική αδειοδότησή 
του, είναι σημαντικό η παρακολούθηση αυτή να έχει σχεδιαστεί με τρόπο 
ώστε η κατανομή των πτηνών, η αφθονία και οι συμπεριφορές πριν και 
μετά την κατασκευή, να είναι εύκολα συγκρίσιμες.  
 
 

3.3. Περιοχή έρευνας 
 
Ως χώρος εγκατάστασης του ΑΙΟΠΑ, θα πρέπει να θεωρείται η περιοχή που 
περικλείεται εντός μιας νοητής γραμμής που περικλείει τις εξώτερες 
ανεμογεννήτριες, καθώς και όλες τις συνοδευτικές υποδομές, δηλ. 
ανεμόμετρα, υποσταθμούς, καλώδια και γραμμές μεταφοράς ρεύματος, 
οδούς πρόσβασης. Συχνά, κατά το χρόνο ανάθεσης της Ειδικής 
Ορνιθολογικής Μελέτης, τα ακριβή όρια του ΑΙΟΠΑ – ή ακόμα και η 
ακριβής τοποθεσία του – δεν είναι απολύτως καθορισμένα. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, ως χώρος εγκατάστασης του σχεδιαζόμενου ΑΙΟΠΑ θα πρέπει 
να θεωρείται έκταση που συμπεριλαμβάνει όλες τις πιθανές περιοχές που 
μπορεί να περιέχονται στον τελικό χώρο εγκατάστασης, ώστε να 
καλυφθούν όλα τα πιθανά ενδεχόμενα σε επίπεδο τελικού σχεδίου.  
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Οι πιθανές επιπτώσεις ενός ΑΙΟΠΑ στα πουλιά εκτείνονται πέρα από τα όρια 
του χώρου του πάρκου. Για παράδειγμα, η εκτόπιση ζευγαριών από την 
επικράτειά τους ή την ίδια τη θέση φωλεοποίησης, λόγω της όχλησης κατά 
τη φάση κατασκευής, μπορεί να λάβει χώρα αρκετές εκτατοντάδες μέτρα 
μακριά από την θέση εγκατάστασης του ΑΙΟΠΑ, ανάλογα με την 
ευαισθησία του είδους στην όχληση. Η απώλεια ενδιαιτήματος και οι 
συνέπειες της εκτόπισης μπορεί να μειώσουν το διαθέσιμο ενδιαίτημα 
τροφοληψίας πτηνών που ζουν (φωλιάζουν ή κουρνιάζουν) ακόμη και σε 
απόσταση από το χώρο του ΑΙΟΠΑ. Με τον ίδιο τρόπο, σε κίνδυνο 
πρόσκρουσης εκτίθενται και πτηνά της ευρύτερης περιοχής, που 
επισκέπτονται το χώρο εγκατάστασης για αναζήτηση τροφής ή διέρχονται 
απλά από το χώρο, οδεύοντας προς γειτονικούς χώρους τροφοληψίας ή 
κουρνιάσματος. Ο βαθμός στον οποίο απαιτείται έρευνα πεδίου γύρω από 
το χώρο του αιολικού πάρκου θα πρέπει επομένως να καθορίζεται ανάλογα 
με τις επιπτώσεις που θα πρέπει να εκτιμηθούν.   
 

•  Απώλεια ενδιαιτήματος – απαιτείται η γνώση του αριθμού των 
πτηνών εντός του χώρου του ΑΙΟΠΑ που ενδεχομένως θα θιγούν 
από την απώλεια ενδιαιτήματος εντός του χώρου εγκατάστασης· 
και ο αριθμός των πουλιών που μπορεί να φωλιάζουν ή να 
κουρνιάζουν έξω από το χώρο, αλλά που πιθανά τον 
χρησιμοποιούν ως ενδιαίτημα αναζήτησης τροφής.  

• Εκτόπιση – απαιτείται η γνώση των θέσεων φωλιάσματος εντός 
της ακτίνας εκτόπισης για εκείνα τα είδη που είναι ευαίσθητα σε 
όχληση από το θόρυβο ή τη δραστηριότητα της κατασκευής· και οι 
αριθμοί των πουλιών που μπορεί να φωλιάζουν ή κουρνιάζουν μεν 
έξω από το χώρο, αλλά που πιθανά θα εκτοπιστούν από το 
ενδιαίτημα τροφοληψίας που χρησιμοποιούν στο χώρο 
εγκατάστασης του ΑΙΟΠΑ. Οι αποστάσεις που θα λάβει υπόψη η 
έρευνα γύρω από το χώρο του ΑΙΟΠΑ, θα πρέπει επομένως να 
καθορίζονται με βάση την τυπική από τη βιβλιογραφία ακτίνα 
αναζήτησης τροφής ενός είδους ή το εύρος της επικράτειάς του. 

• Κίνδυνος πρόσκρουσης – απαιτείται μια καλή και 
αντιπροσωπευτική εικόνα της πτητικής δραστηριότητας και 
συμπεριφοράς σε όλα τα τμήματα του χώρου εγκατάστασης του 
ΑΙΟΠΑ και εκτίμηση των αριθμών των πουλιών που μπορεί να 
χρησιμοποιούν το χώρο για τροφοληψία ή να διέρχονται τακτικά 
από αυτόν και που επομένως είναι πιθανόν να εκτεθούν σε κίνδυνο 
πρόσκρουσης.  

 
Ενώ η ορνιθολογική έρευνα πρέπει να εκτείνεται πέρα από τα όρια του 
χώρου του ΑΙΟΠΑ, ο βαθμός λεπτομέρειας της έρευνας αυτής μπορεί να 
ποικίλει. Για να εξαλειφθεί το σφάλμα που προκύπτει από τον 
υποκειμενισμό του παρατηρητή (observer bias), κατά την χαρτογράφηση 
των διαδρομών πτήσης των πουλιών θα πρέπει να υλοποιείται έρευνα από 
εποπτικά σημεία (VP survey), σε περιοχή που να υπερκαλύπτει ελαφρώς 
τον χώρο εγκατάστασης του ΑΙΟΠΑ, λ.χ. κατά 200 m προς όλες τις 
κατευθύνσεις. Έξω από το χώρο του πάρκου, η ανάγκη είναι λιγότερο 
έντονη και αφορά στο να προσδιοριστούν οι θέσεις φωλιάσματος των 
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ευαίσθητων ειδών, καθώς και οι αριθμοί των πτηνών που ενδέχεται να 
επηρεαστούν ενώ χρησιμοποιούν ή διέρχονται από το χώρο ΑΙΟΠΑ.  
 
Σε περιπτώσεις υπεράκτιων ΑΙΟΠΑ και λαμβάνοντας υπόψη τον υψηλό 
βαθμό μεταβλητότητας της αφθονίας των πτηνών στη θάλασσα, 
συστήνεται η περιοχή της ορνιθολογικής μελέτης και η περιοχή αναφοράς 
να καλύπτουν τουλάχιστον 200km2 η κάθε μία, αν και όταν ο 
προτεινόμενος χώρος του πάρκου είναι μικρότερος από 50km2, μια περιοχή 
έρευνας 200km2 θα μπορούσε να περιλαμβάνει αμφότερες τις περιοχές 
μελέτης και αναφοράς. Επιπλέον, σύμφωνα με το Διεθνές Συμβούλιο για 
την Εκμετάλλευση των Θαλασσών (International Council for the 
Exploration of the Sea), ο προτεινόμενος χώρος εγκατάστασης θαλάσσιων 
ΑΙΟΠΑ θα πρέπει να περιβάλλεται από μία συμπληρωματική (άλλο 25% της 
έκτασης κατ’ ελάχιστο) περιφερειακή ζώνη. 
  

3.4. Μέθοδοι έρευνας 
 
Οι μέθοδοι έρευνας της ορνιθοπανίδας διαφέρουν ανάλογα με το είδος που 
αποτελεί το στόχο της παρατήρησης. Η επιλογή των πλέον κατάλληλων 
μεθόδων για τα είδη που είναι πιθανόν να απαντώνται σε μία περιοχή 
αποτελεί αντικείμενο προσεκτικής εξέτασης. Είναι πιθανόν να απαιτηθεί 
ένας συνδυασμός μεθόδων για κάθε χώρο, ανάλογα με το είδος, το 
ενδιαίτημα και την εποχή (βλέπε την Πίνακα 6 για μια σύντομη περίληψη 
των διαφόρων μεθόδων έρευνας). 
 
Τύπος 

δειγματοληψίας Μέθοδος Μεθοδολογία (χαρακτηριστικά) 

Γενική Έρευνα 
περιοχής (area 

searches)* 

 Καταγραφή της σύνθεσης ειδών 
 Καταγραφή όλων των ειδών που ανευρίσκονται 
(παράλληλα με κάθε ένδειξη αναπαραγωγής, όπως 
φωλιές, χωροκρατική συμπεριφορά)  

 Επισκέψεις σε όλα τα ενδιαιτήματα της περιοχής 
 Διάφορες περίοδοι της μέρας και του χρόνου όταν τα 
διάφορα είδη εντοπίζονται ευχερώς 

Σημειακές 
καταμετρήσεις 

(Point 
counts)* 

 Καταγραφή της σύνθεσης ειδών 
 Καταγράφονται στρουθιόμορφα 
 Σημειακές καταμετρήσεις σε όλα τα κύρια ενδιαιτήματα 
εντός του ΑΙΟΠΑ 

 Επανάληψη δύο φορές (στην αρχή και στο τέλος της 
περιόδου αναπαραγωγής) 

 Συστήνεται να συνδυαστεί με καταγραφές με 
μικρόφωνο * 

Περίοδος 
αναπαραγωγής 

Καταγραφές 
από εποπτικά 

σημεία 
(Vantage 
Points)* 

 Ποσοτικές καταγραφές 
 Ποσοτικός προσδιορισμός της δραστηριότητας των 
πουλιών, ιδίως αυτής που σχετίζεται με τον κίνδυνο 
πρόσκρουσης 

 Επιλεγμένα σημεία που καλύπτουν όλα τα ενδιαιτήματα 
 Ελάχιστο όριο παρακολούθησης 36 ωρών 
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Τυποποιημένη 
ορνιθολογική 
διερεύνηση 
περιοχής 

(standardized 
area search)* 

 Ποσοτικές καταγραφές 
 Καταγραφή όλων των ειδών που απαντώνται κατά τη 
διάρκεια μιας τυποποιημένης έρευνας 

 Ιδίως για πτηνά που δεν εντοπίζονται ευχερώς 
ακουστικά (υδρόβια, παρυδάτια, μεταναστευτικά πτηνά) 

 Επιλεγμένες δειγματοληπτικές επιφάνειες εντός του 
χώρου 

Ζώνες 
δειγματοληψίας 

(Line 
transects)* 

 Ποσοτικές καταγραφές 
 Ορισμένου ή κυμαινόμενου πλάτους 

Αναπαραγωγή 
καλεσμάτων 
(Playback 

calls)* 

 Ποσοτικές καταγραφές 
 Είδη κρυπτικά (ήταυρος, άλλα υγροτοπικά, 
δρυοκολάπτες, νυκτόβια αρπακτικά) 

 Αναπαραγωγή εγγραφών των χωροκρατικών 
καλεσμάτων των πουλιών κατά την κατάλληλη στιγμή 
της μέρας και του έτους και ακρόαση για απόκριση 

Καταγραφές 
μετανάστευσης 

(κατά τη 
διάρκεια της 
μέρας) * 

 Ποσοτικές καταγραφές 
 Μερικά στρουθιόμορφα, υδρόβια και αρπακτικά 
 Αριθμός πτηνών που πετούν μέσα ή πάνω από μια 
περιοχή  

 Εποπτικά σημεία παρατήρησης 

Καταγραφές 
μετανάστευσης 

(κατά τη 
διάρκεια της 
νύχτας) * 

 Ποσοτικές καταγραφές 
 Πολλά στρουθιόμορφα, νυκτόβια αρπακτικά και μερικά 
υδρόβια είδη 

 Η πλήρης ποσοτική καταγραφή απαιτεί χρήση radar 
 Ένδειξη για μεταναστευτική δραστηριότητα μπορεί να 
αποκτηθεί μέσω ειδικών μεθόδων νυχτερινής 
καταγραφής *  

Καταμετρήσεις 
σε σταθμούς 

της 
μετανάστευσης 

(stopover 
sites, vantage 

points)* 

 Διασχίζονται μία ή περισσότερες τυποποιημένες ζώνες 
δειγματοληψίας, καταγράφονται όλα τα πτηνά που 
γίνονται ορατά ή ακούγονται εντός της ζώνης 

 Οι ζώνες δειγματοληψίας θα πρέπει να καλύπτουν όλα 
τα κύρια ενδιαιτήματα 

 Η ώρα της ημέρας και της παλίρροιας (για παράκτιες 
περιοχές) θα πρέπει να συνδυάζονται με την ώρα που τα 
πτηνά καταμετρώνται ευχερέστερα 

 Συνήθως μια φορά την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια 
της περιόδου μετανάστευσης της άνοιξης και του 
φθινοπώρου (θα μπορούσε να αυξηθεί κατά τη διάρκεια 
περιόδων κορύφωσης της μετανάστευσης για κάποια 
συγκεκριμένα είδη) 

 Εάν είναι παρούσες σημαντικές συγκεντρώσεις πουλιών 
(όπως μεταναστευτικά αρπακτικά ή μεγάλα κοπάδια από 
υδρόβια), θα πρέπει επίσης να γίνουν μελέτες 
συμπεριφοράς* προκειμένου να εκτιμηθεί εάν η 
συμπεριφορά των πτηνών που χρησιμοποιούν αυτήν την 
περιοχή οδηγεί σε κίνδυνο πρόσκρουσης με τις 
ανεμογεννήτριες 

Περίοδος εκτός 
αναπαραγωγής 

Καταμετρήσεις 
διαχειμάζοντων 

ειδών 
(Overwintering 

counts)  

 Συνδυασμός εποπτικών σημείων παρατήρησης και 
τυποποιημένων ερευνών 

 Θα πρέπει να συμπληρώνονται με μελέτες συμπεριφοράς 

       Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Βασ. Ηρακλείου 24, 10682 Αθήνα, Τηλ/φαξ: 2108228704, www.ornithologiki.gr 29



Εκτίμηση των επιπτώσεων στην ορνιθοπανίδα από τη δημιουργία & λειτουργία Αιολικών Πάρκων  

Υπεράκτιες 
Τοποθεσίες  

Καταγραφές από 
εποπτικά σημεία, 
θαλάσσιες ζώνες 
δειγματοληψίας, 
παρατηρήσεις 

από πλατφόρμες, 
καταγραφές 
ραντάρ, 

παρακολούθηση 
με κάμερες και 
μικρόφωνα 

 Οι έρευνες πρέπει να είναι σχεδιασμένες ώστε να 
εκτιμούν τη χρήση της περιοχής κατά τη διάρκεια του 
έτους, για καθημερινές μετακινήσεις, μετανάστευση και 
αναζήτηση τροφής 

 Ειδικές έρευνες πρέπει να αφιερωθούν στη 
μεταναστευτική περίοδο 

 Πέρα από την παρακολούθηση της δραστηριότητας των 
πουλιών, οι υπεράκτιες τοποθεσίες μπορεί να απαιτούν 
παρακολούθηση των πηγών τροφής (π.χ. εποχιακές 
μετακινήσεις πελαγικών ψαριών) και των περιοχών 
τροφοληψίας 

 Δύο χρόνια παρακολούθησης πριν την κατασκευή είναι 
απαραίτητα για την εκτίμηση της ετήσιας διακύμανσης 

Πίνακας 6: Περίληψη των πιθανών μεθόδων έρευνας πεδίου που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της Ειδικής Ορνιθολογικής Μελέτης. 

* Οι μέθοδοι περιγράφονται λεπτομερώς στο Παράρτημα 
 
Για μεθόδους παρακολούθησης συγκεκριμένων ειδών πτηνών και γενικά, 
για πιο ολοκληρωμένες κατευθύνσεις, αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν 
στους Gilbert κ.α.(1998), καθώς και στο Scottish Natural Heritage 
Guidance (2005). Ένα άλλο χρήσιμο κείμενο γενικής αναφοράς είναι των 
Bibby κ.α.(2000).  
 
Σε κάθε περίπτωση, οι μέθοδοι καταγραφών πτηνών που χρησιμοποιούνται 
για την εκτίμηση των επιπτώσεων από τα ΑΙΟΠΑ, θα πρέπει να 
σχεδιαστούν σύμφωνα με την σύνθεση της ορνιθοπανίδας που απαντάται 
στην περιοχή, τα είδη επί των οποίων οι επιπτώσεις θα μελετηθούν και τη 
φύση των πιθανών επιπτώσεων (απώλεια ενδιαιτήματος, εκτόπιση, 
κίνδυνος πρόσκρουσης). Διαφορετικά είδη πτηνών κατά πάσα πιθανότητα 
θα απαιτήσουν την επιλογή διαφορετικών τεχνικών έρευνας. Για 
παράδειγμα, έρευνες κινδύνου πρόσκρουσης/θνησιμότητας σε χερσαία 
ΑΙΟΠΑ, περιλαμβάνουν ένα συνδυασμό παρακολούθησης της 
συμπεριφοράς πτήσης (οπτική ή μέσω ραντάρ ή καταγραφή των 
καλεσμάτων πτήσης) και έρευνας για συλλογή των νεκρών πουλιών. 
Αντίθετα, για τα υπεράκτια ΑΙΟΠΑ απαιτείται μεταξύ άλλων, ένας 
συνδυασμός από ζώνες δειγματοληψίας, οπτική παρακολούθηση, έρευνες 
με ραντάρ και καταγραφές καλεσμάτων πτήσης. 
 
 

Χρήση μοντέλων:  
 
Εκτός από τις έρευνες πεδίου, πολλές εκτιμήσεις επιπτώσεων κάνουν 
χρήση μοντέλων κυρίως με δύο στόχους:  
 

1. Εκτίμηση επιπτώσεων σε επίπεδο πληθυσμού: τα μοντέλα μπορούν, 
με τη χρήση στοιχείων που έχουν συλλεχθεί σε τοπικό επίπεδο, να 
εκτιμήσουν προσεγγιστικά τις επιπτώσεις των ΑΙΟΠΑ στο συνολικό 
πληθυσμό ενός είδους στην ευρύτερη περιοχή. Αυτά που 
χρησιμοποιούνται κυρίως είναι τα χωρικά (spatial) και τα 
δημογραφικά (demographic) μοντέλα. Τα πρώτα είναι ιδιαίτερα 
χρήσιμα για μελέτες εκτόπισης της ορνιθοπανίδας σε θαλάσσιο 
περιβάλλον. Τα δεύτερα αναπτύχθηκαν για τη μελέτη των 
επιπτώσεων στη δυναμική των πληθυσμών, απαιτούν μεγάλες 
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χρονοσειρές δεδομένων και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
όλα τα είδη ή όλα τα ΑΙΟΠΑ. Μοντέλα χρησιμοποιούνται επίσης για 
την πρόβλεψη της βιωσιμότητας ενός πληθυσμού και πως αυτή 
μεταβάλλεται λόγω της δημιουργίας του ΑΙΟΠΑ (π.χ. επιπτώσεις 
στην επιτυχία αναπαραγωγής ως αποτέλεσμα της μείωσης της 
τροφής ή της αύξησης της κατανάλωσης ενέργειας λόγω εκτόπισης 
ή δημιουργίας φραγμών ανάσχεσης των γραμμών πτήσης).  

2. Εκτίμηση του κινδύνου πρόσκρουσης: πουλιά που πετούν στο ίδιο 
ύψος με τις πτέρυγες των ανεμογεννητριών διατρέχουν σημαντικό 
κίνδυνο πρόσκρουσης σε αυτές. Τα μοντέλα σε αυτές τις περιπτώσεις 
είναι χρήσιμα και επιτρέπουν μια τυποποιημένη προσέγγιση για τον 
καθορισμό του αριθμού των πουλιών που δυνητικά θα 
προσκρούσουν στις πτέρυγες, υποθέτοντας ότι δεν υφίσταται 
οποιαδήποτε συμπεριφορά αποφυγής τους. Εντούτοις, τα 
συγκεκριμένα μοντέλα έχουν υψηλό βαθμό αβεβαιότητας αφού τα 
πουλιά προφανώς εμφανίζουν συμπεριφορά αποφυγής. Το ποσοστό 
αποφυγής είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπολογιστεί σωστά. 
Απαιτούνται συγκεκριμένου τύπου και επαρκούς ποσότητας 
δεδομένα πεδίου για τις μετακινήσεις των πτηνών εντός της 
περιοχής του ΑΙΟΠΑ, σε διαφορετικές καιρικές συνθήκες: πριν και 
μετά την κατασκευή, ημέρα και νύχτα, κατά τη διάρκεια ενός έτους, 
σε όλες τις καιρικές συνθήκες, κ.λπ. Μέχρι τώρα, αξιόπιστα ποσοστά 
αποφυγής είναι διαθέσιμα μόνο για πολύ λίγα είδη και κάτω από 
ειδικές συνθήκες και επομένως εκτιμήσεις βασισμένες σε αυτά τα 
μοντέλα πρέπει να συνεκτιμώνται με προσοχή.   

 
Εν κατακλείδι, αν και η χρήση μοντέλων απαιτεί εκτεταμένη έρευνα πεδίου 
ειδικότερα κατά τα πρώτα στάδια, μακροπρόθεσμα, η χρήση τους μπορεί να 
επιτρέψει μια τυποποιημένη προσέγγιση σε θέματα που ειδάλλως θα ήταν 
αρκετά δύσκολο να απαντηθούν. Επιπλέον, μπορούν να υποδείξουν ποιοι 
τύποι επιπτώσεων μπορούν να προκληθούν από τα συγκεκριμένα ΑΙΟΠΑ. 
Εντούτοις, γενικά τα μοντέλα δεν έχουν ακόμη εξελιχθεί πλήρως, 
χαρακτηρίζονται από έλλειψη ακριβείας και αξιοπιστίας ενώ τα 
αποτελέσματά τους πρέπει πάντα να εξετάζονται με επιφύλαξη.  
 
 

3.5. Εκτίμηση Επιπτώσεων στην Ορνιθοπανίδα: 
 
Από τη στιγμή που θα συλλεχθούν επαρκή δεδομένα, μπορεί να γίνει 
εκτίμηση της σοβαρότητας των επιπτώσεων που θα δημιουργηθούν από το 
ΑΙΟΠΑ και να τεκμηριωθεί εάν είναι σημαντικές για τον πληθυσμό των 
πτηνών.  
 
Η σημασία της επίπτωσης βασίζεται σε διάφορες παραμέτρους, οι πιο 
ουσιώδεις εκ των οποίων είναι οι εξής: 

 Ευαισθησία του χώρου 
 Μέγεθος της επίπτωσης, που με τη σειρά του, απαρτίζεται από 
συνδυασμό παραμέτρων, όπως: 

• είδος της επίπτωσης,  
• έκταση της επίπτωσης,  
• διάρκεια της επίπτωσης,  
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• ένταση της επίπτωσης,  
• χρονική συγκυρία της επίπτωσης, και  
• πιθανότητα εκδήλωσης της επίπτωσης. 

 Αθροιστικά αποτελέσματα 

 
Τα παραπάνω σημαίνουν ότι ο καθορισμός της σημαντικότητας μιας 
επίπτωσης δεν είναι προκαθορισμένος και μπορεί να διαφέρει από έργο σε 
έργο. Ο συνδυασμός πληροφοριών όλων των παραπάνω παραμέτρων θα 
υποδείξει εάν η επίπτωση του ΑΙΟΠΑ στα πτηνά είναι πιθανόν να είναι 
«σημαντική». 
 
Παραδείγματα ειδών επιπτώσεων που μπορεί να είναι σημαντικές είναι τα 
ακόλουθα : 

 αλλαγές στη συνεκτικότητα του χώρου (π.χ. δημιουργία ενός 
εμποδίου μεταξύ δύο τμημάτων της περιοχής ή έμμεση αλλαγή στα 
φυσικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος ή των βιοτόπων του 
χώρου)· 

 μείωση της έκτασης των διαθέσιμων ενδιαιτημάτων των πτηνών, 
εντός ή εκτός του χώρου κατασκευής του έργου·  

 άμεση ή έμμεση υποβάθμιση της ποιότητας του περιβάλλοντος ή 
των ενδιαιτημάτων εντός του χώρου του ΑΙΟΠΑ ·  

 συνεχής πρόκληση όχλησης σε είδη και ενδιαιτήματα·  
 αλλαγές στη δομή της βιοκοινότητας (σύνθεση των ειδών)· 
 άμεση ή έμμεση ζημία στο μέγεθος, τα χαρακτηριστικά ή την 
αναπαραγωγική επιτυχία των πληθυσμών πτηνών που βρίσκονται 
στο χώρο·  

 αύξηση της ευπάθειας των πληθυσμών πτηνών στις επιπτώσεις 
άλλων διαταραχών ή με άλλα λόγια μείωση της δυνατότητας 
προσαρμογής τους σε άλλες εξωτερικές διαταραχές (π.χ. στην 
κλιματική αλλαγή). 

 
Στον Πίνακα 7 παρατίθενται οδηγίες της Καναδικής Υπηρεσίας Άγριας Ζωής 
για την εκτίμηση του βαθμού ευαισθησίας των προτεινόμενων θέσεων 
εγκατάστασης ΑΙΟΠΑ. 
 
Στον Πίνακα 8 παρατίθενται οδηγίες της ίδιας υπηρεσίας για την εκτίμηση 
της σοβαρότητας των επιπτώσεων από την εγκατάσταση ενός ΑΙΟΠΑ σε 
συγκεκριμένη θέση. 
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Βαθμός 
ευαισθησίας  Καθοριστικός παράγοντας 

Πολύ υψηλή 

 Η παρουσία ενός είδους πτηνού που περιέχεται στα παραρτήματα της 
Οδηγίας για τα πτηνά ή στο Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο ή σε άλλο 
περιφερειακό ή/τοπικό κατάλογο απειλούμενων ειδών. Ιδίως εάν ο χώρος 
του ΑΙΟΠΑ βρίσκεται εντός της επικράτειας ή εντός κρίσιμου 
ενδιαιτήματος ενός τέτοιου είδους.  

 Ο χώρος περιέχει ή συνορεύει με μια σημαντική αποικία πουλιών, όπως, 
τα αρπακτικά, οι ερωδιοί, γλάροι, τα γλαρόνια ή τα θαλασσοπούλια.  

 Στο χώρο του ΑΙΟΠΑ περιλαμβάνονται σημαντικές περιοχές στάθμευσης 
κατά τη μετανάστευση ή διαχείμασης υδρόβιων ή παρυδάτιων πτηνών ή 
άλλες σημαντικές περιοχές συγκέντρωσης πτηνών.  

 Ο χώρος του ΑΙΟΠΑ είναι εντός ή γειτνιάζει με περιοχή που έχει 
αναγνωριστεί ως εθνικής σημασίας για τα πουλιά (π.χ. επειδή βρίσκεται ή 
συνορεύει με μια ΖΕΠ, μια ΣΠΠ, ένα Εθνικό Πάρκο, ή μια περιοχή 
RAMSAR), ή με μια παρόμοια περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ειδικά για 
την προστασία των πουλιών.  

 Ο χώρος περιέχει μεγάλες συγκεντρώσεις αρπακτικών.  
 Ο χώρος του ΑΙΟΠΑ βρίσκεται επάνω σε γνωστή μεταναστευτική οδό 
ή/και στενωπό.  

Υψηλή  

 Ο χώρος περιέχει ένα ή περισσότερα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά 
που αναγκάζουν τα πουλιά να συγκεντρώνονται πάνω από αυτόν (π.χ. 
φαράγγια, γκρεμνά, νησιά, ακτογραμμές, κορυφογραμμές, χερσόνησοι ή 
άλλες διαμορφώσεις που διευκολύνουν την μετακίνηση των πουλιών) ή 
που σημαντικά αυξάνουν το απαιτούμενο ύψος των ανεμογεννητριών 
από την επιφάνεια του εδάφους.   

 Το έργο θα διαταράξει μεγάλους αδιάσπαστους υγροτόπους ή δασικά 
ενδιαιτήματα που μπορεί να είναι σημαντικά για τα πουλιά.  

 Ο χώρος βρίσκεται μεταξύ ενδιαιτημάτων όπου γίνονται μεγάλες τοπικές 
μετακινήσεις πτηνών, ή είναι κοντά σε σημαντική περιοχή στάθμευσης 
κατά τη μετανάστευση ή διαχείμασης για υδρόβια και παρυδάτια είδη.  

 Ο χώρος περιέχει ή γειτνιάζει με μια μικρή αποικία αποικιακών πτηνών, 
όπως ερωδιοί, γλάροι, γλαρόνια ή θαλασσοπούλια.  

 Ο χώρος βρίσκεται σε νησίδα ή βραχονησίδα που υπόκειται σε αυξημένη 
δραστηριότητα πτηνών ως αποτέλεσμα της παρουσίας μεγάλης αποικίας 
ερωδιών, γλάρων, γλαρονιών ή θαλασσοπουλιών στην ευρύτερη περιοχή.  

 Ο χώρος υπόκειται σε αυξημένη δραστηριότητα πτηνών εξατίας της 
παρουσίας μιας περιοχής που έχει αναγνωριστεί ως εθνικής σημασίας για 
τα πτηνά (π.χ. μια SPA, μια IBA, ένα Εθνικό Πάρκο, περιοχή RAMSAR, ή 
παρόμοια περιοχή που προστατεύεται σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 
λόγω της σημασίας της για τα πουλιά) στην ευρύτερη περιοχή.  

 Ο χώρος περιέχει ευαίσθητα σε πρόσκρουση είδη π.χ. πτηνά που είναι 
γνωστό ότι κάνουν εναέριες γαμήλιες επιδείξεις.  

Μεσαία  
 Ο χώρος έχει αναγνωριστεί ως περιφερειακής ή τοπικής σημασίας για τα 
πουλιά ή περιέχει τύπους ενδιαιτημάτων που είναι σημαντικοί σε 
περιφερειακό επίπεδο.  

Χαμηλή   Ο χώρος δεν περιέχει κανένα από τα στοιχεία που αναφέρθηκαν 
ανωτέρω.  

Απαιτείται 
ειδική εκτίμηση 

 Παρουσία ενός είδους του παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας των Οικοτόπων 
(όχι πτηνό δηλαδή) της επικράτειάς του ή κρίσιμου ενδιαιτήματός του. 

 Το σχεδιαζόμενο έργο βρίσκεται στο θαλάσσιο χώρο (υπεράκτιο ΑΙΟΠΑ).  

Πίνακας 7: Κατηγοριοποίηση της Ευαισθησίας του Χώρου εγκατάστασης ΑΙΟΠΑ 
(Πηγή: Προσαρμογή από την Canadian Wildlife Service Windfarms Οδηγία) 
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Σοβαρότητα Περιγραφή  

Πολύ 
Μεγάλη 

 Ολοκληρωτική απώλεια ή πολύ σημαντική αλλοίωση κύριων 
στοιχείων/χαρακτηριστικών του υπάρχοντος οικοσυστήματος, 
έτσι ώστε μετά την κατασκευή ο χαρακτήρας/η σύνθεση/οι 
ιδιότητες του οικοσυστήματος να μεταβληθούν οριστικά με 
πιθανότητα να χαθούν εξ ολοκλήρου από το χώρο. 

 Οδηγός: < 20% του πληθυσμού/ενδιαιτήματος παραμένει 

Μεγάλη 

 Πολύ μεγάλη απώλεια ή πολύ μεγάλη αλλοίωση των κύριων 
στοιχείων/χαρακτηριστικών του υπάρχοντος οικοσυστήματος, 
έτσι ώστε μετά την κατασκευή ο χαρακτήρας/η σύνθεση/οι 
ιδιότητες του οικοσυστήματος να μεταβληθούν εκ θεμελίων. 

 Οδηγός: 20-80% του πληθυσμού/ενδιαιτήματος χάνεται 

Μέτρια  

 Απώλεια ή αλλοίωση ενός ή περισσότερων βασικών 
στοιχείων/χαρακτηριστικών του υπάρχοντος οικοσυστήματος, 
έτσι ώστε μετά την κατασκευή ο χαρακτήρας/η σύνθεση/οι 
ιδιότητες του οικοσυστήματος να μεταβληθούν μερικώς. 

 Οδηγός: 5-20% του πληθυσμού/ενδιαιτήματος χάνεται 

Μικρή  

 Ελάσσονος σημασίας αλλοίωση του υπάρχοντος 
οικοσυστήματος. Η αλλαγή που θα προκύψει από την 
απώλεια/αλλοίωση θα είναι μεν διακριτή, αλλά οι θεμελιώδεις 
λειτουργίες του οικοσυστήματος θα είναι παρόμοιες με εκείνες 
προ της κατασκευής του έργου. 

 Οδηγός: 1-5% του πληθυσμού/ενδιαιτήματος χάνεται 

Αμελητέα  

 Μηδαμινή αλλαγή σε σχέση με τις βασικές συνθήκες. Η αλλαγή 
μετά βίας διακρίνεται, προσεγγίζοντας την κατάσταση της «μη 
ύπαρξης αλλαγής». 

 Οδηγός: < 1% του πληθυσμού/ενδιαιτήματος χάνεται 

Πίνακας 8: Εκτίμηση της σοβαρότητας των πιθανών επιπτώσεων  
(Πηγή: προσαρμογή από την Canadian Wildlife Service Windfarms Οδηγία) 
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3.6. Αθροιστικές επιπτώσεις  
 
Πρόκειται για ένα ουσιώδες 
συστατικό στοιχείο της 
εκτίμησης επιπτώσεων των 
ΑΙΟΠΑ, που όμως πολύ 
συχνά δεν καλύπτεται 
επαρκώς. Αθροιστικές 
επιπτώσεις μπορεί να 
προκύψουν από την 
εγκατάσταση πολλών 
ΑΙΟΠΑ σε μια ευρύτερη 
περιοχή ή από την 
εγκατάσταση ενός ΑΙΟΠΑ 
σε περιοχή που 
επιβαρύνεται και από άλλα 
αναπτυξιακά έργα (π.χ. 
μεγάλα οδικά έργα ή 
γραμμές μεταφοράς 
ένεργειας). Από την άλλη 
μεριά, αθροιστικές 
επιπτώσεις μπορεί επίσης 
να προκύψουν από το 
συνδυασμό των 
διαφορετικών τύπων επιπτώσεων στις οποίες μπορεί να εκτεθεί ένας 
πληθυσμός πουλιών (π.χ. μειωμένη αναπαραγωγική επιτυχία και 
βιωσιμότητα λόγω έλλειψης τροφής για ένα είδος πτωματοφάγου 
αρπακτικού όπως ο γύπας, σε συνδυασμό με αύξηση της θνησιμότητας 
λόγω της εγκατάστασης ενός ΑΙΟΠΑ μπορεί να οδηγήσουν στην 
κατάρρευση του τοπικού πληθυσμού του είδους). Επιπλέον, επιπτώσεις 
μπορεί να υπάρξουν με την πάροδο του χρόνου στα πουλιά που βρίσκονται 
εντός ή/και στην άμεση γειτνίαση του ΑΙΟΠΑ ή θα μπορούσαν να 
εκδηλωθούν σε πληθυσμούς που βρίσκονται σε απόσταση από το πάρκο, 
μέσω μεταβολών στους ρυθμούς εποικισμού της περιοχής του ΑΙΟΠΑ.  
 
Για παράδειγμα, ένα σημαντικό ερώτημα είναι το εξής: Σε ποιο σημείο η 
συσσωρευμένη απώλεια ενδιαιτήματος (συμπεριλαμβανομένης της 
ουσιαστικής εκτόπισης από το ενδιαίτημα λόγω όχλησης) και η αύξηση της 
θνησιμότητας λόγω πρόσκρουσης έχουν επίπτωση στο μέγεθος και την 
κατανομή του τοπικού πληθυσμού ενός είδους; Τέτοια ερωτήματα είναι 
πολύ δύσκολο να απαντηθούν. Στις περιπτώσεις αυτές θεωρείται 
απαραίτητη η δημιουργία ενός αξιόπιστου και εστιασμένου στο πρόβλημα 
μεθοδολογικού πλαισίου με τη χρήση μοντέλων προσομοίωσης που θα 
επιτρέψει την εκτίμηση των επιπτώσεων σειράς υποθετικών σεναρίων.  
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα ακόμα και 
από μία βραχυπρόθεσμη συλλογή δεδομένων πεδίου, μέσω της προβολής 
των διαφόρων πληθυσμιακών μοντέλων σε ενδεχόμενες μακροπρόθεσμες 
επιπτώσεις. 
 
Είναι φανερό ότι οι αθροιστικές επιπτώσεις είναι δύσκολο να 
ποσοτικοποιηθούν στο πεδίο και απαιτούν σημαντική δαπάνη χρόνου και 

 

Φωτογραφία 4: Παράδειγμα των αθροιστικών 
επιπτώσεων: το λιμάνι της Αμβέρσας, στην καρδιά της 
βιομηχανικής Ευρώπης, δέχεται και την επίδραση ΑΙΟΠΑ 

(Φωτογραφία ΕΟΕ). 
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πόρων. Παρ’ όλα αυτά, η εκτίμηση των επιπτώσεων θα πρέπει με κάποιο 
τρόπο να περιλάβει όλα τα αναπτυξιακά έργα που έχουν κατασκευαστεί ή 
σχεδιάζονται για την περιοχή που εκτείνεται γύρω από το χώρο του ΑΙΟΠΑ. 
 

3.7. Μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων   
 
Μέτρα αντιμετώπισης μπορούν να εφαρμοστούν σε τρεις φάσεις. Στην 
πρώτη φάση κατά το σχεδιασμό του έργου, τα μέτρα αντιμετώπισης 
εστιάζουν στη μείωση των πιθανών επιπτώσεων πριν την κατασκευή του 
(μπορεί να περιλαμβάνουν την απόρριψη μιας θέσης λόγω πολύ 
σημαντικών μη αναστρέψιμων αρνητικών επιπτώσεων στα πουλιά). Η 
προσεκτική επιλογή της περιοχής εγκατάστασης, μαζί με την κατάλληλη 
χωροθέτηση των ανεμογεννητριών μέσα σε αυτή και τον κατάλληλο 
σχεδιασμό των δρόμων πρόσβασης και των γραμμών μεταφοράς ενέργειας 
μπορούν να μειώσουν σημαντικά τις πιθανές επιπτώσεις.  
Η δεύτερη φάση είναι κατά το στάδιο της κατασκευής του έργου, όπου ο 
προσεκτικός σχεδιασμός αποτρέπει την καταστροφή σημαντικών 
ενδιαιτημάτων και μειώνει την όχληση για την ορνιθοπανίδα, με 
προγραμματισμό των εργασιών την κατάλληλη περίοδο του έτους και 
μακριά από ευαίσθητες περιοχές.  
Η τρίτη φάση είναι κατά το στάδιο της λειτουργίας του ΑΙΟΠΑ, οπότε 
μπορεί να προκύψουν και πρέπει να αντιμετωπιστούν μη προβλεπόμενες 
από τις αρχικές μελέτες καταστάσεις (περισσότερες από τις αναμενόμενες 
προσκρούσεις πουλιών, δημιουργία φραγμών ανάσχεσης των πτήσεων ή 
επιπτώσεις εκτόπισης κ.λπ.). Στα πιθανά μέτρα αντιμετώπισης μπορεί να 
περιλαμβάνονται αλλαγές στο φωτισμό ή η επιλεκτική προσωρινή διακοπή 
της λειτουργίας των ανεμογεννητριών σε συγκεκριμένες χρονικές 
περιόδους ή σε συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες.  
 
Τα μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων μπορούν να χωριστούν σε δύο 
γενικές κατηγορίες:  

1. εφαρμογή μέτρων καλής πρακτικής (best practice measures), που 
θα μπορούσαν να εφαρμόζονται σε κάθε νέο έργο και θα πρέπει να 
ενσωματωθούν ως πρότυπες προδιαγραφές κατασκευής των ΑΙΟΠΑ, 
και 

2. επιπρόσθετα μέτρα αντιμετώπισης, που εφαρμόζονται κατά 
περίπτωση και στοχεύουν στο να μειώσουν τις επιπτώσεις ενός 
συγκεκριμένου έργου.  

 
Στα μέτρα καλής πρακτικής περιλαμβάνονται τα ακόλουθα (σύμφωνα με τις 
κατευθύνσεις της RSPB):  

1. αποφυγή της εγκατάστασης ΑΙΟΠΑ εντός σημαντικών 
προστατευόμενων και ευαίσθητων περιοχών,  

2. εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και μεθόδων κατασκευής για την 
προστασία ευαίσθητων ενδιαιτημάτων, 

3. όταν τελειώσει η διαδικασία κατασκευής, οι περιττοί δρόμοι θα 
πρέπει να κλείσουν, προκειμένου να περιοριστεί η πρόσβαση στην 
περιοχή, 
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4. παροχή λεπτομερούς πληροφόρησης στους εργαζόμενους στην 
κατασκευή, ειδικά για τις ευαίσθητες θέσεις και επιτόπια ενασχόληση 
ειδικών ορνιθολόγων ή περιβαλλοντολόγων κατά τη φάση της 
κατασκευής του έργου, 

5. εφαρμογή ενός σαφώς και λεπτομερώς καθορισμένου μέσα από τη 
διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, προγράμματος 
περιβαλλοντικής παρακολούθησης κατά τη φάση λειτουργίας του 
έργου, 

6. χωροδιάταξη των ανεμογεννητριών στις κοντινότερες δυνατές 
μεταξύ τους αποστάσεις, ώστε να ελαχιστοποιείται η επιφάνεια 
κατάληψης του ΑΙΟΠΑ (υπόκειται σε τεχνικούς περιορισμούς όπως η 
ανάγκη μεγαλύτερης απόστασης μεταξύ μεγαλύτερων 
ανεμογεννητριών),  

7. ομαδοποίηση των ανεμογεννητριών για την αποφυγή κάθετης 
ευθυγράμμισης με τις κύριες γραμμές πτήσης των πουλιών, και 
πρόβλεψη για επαρκή κενά για δημιουργία διαδρόμων μεταξύ των 
ομάδων των ανεμογεννητριών, σε ευθυγράμμιση με τις κύριες 
γραμμές πτήσης στα μεγάλα ΑΙΟΠΑ, 

8. αύξηση της ορατότητας των πτερύγων της ανεμογεννήτριας – 
έρευνες έχουν δείξει ότι η κάλυψη των πτερύγων με σχέδια υψηλής 
αντίθεσης μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των προσκρούσεων, 
παρόλο που αυτό μπορεί να μην είναι πάντα αποδεκτό για λόγους 
αισθητικής τοπίου. Μία άλλη δυνατότητα, η οποία όπως δεν έχει 
δοκιμαστεί, είναι το βάψιμο των πτερύγων με υπεριώδη βαφή, κάτι 
που μπορεί να αυξήσει την ορατότητά τους από τα πουλιά,   

9. υπογειοποίηση όπου είναι δυνατόν των καλωδίων μεταφοράς 
ρεύματος (υπόκειται σε πιθανή ευαισθησία κάποιων ενδιαιτημάτων 
και πρέπει να γίνεται σε συμφωνία με τις οδηγίες καλής πρακτικής 
για την εγκατάσταση υπόγειων καλωδίων), 

10.σήμανση των εναέριων καλωδίων με τη χρήση κατάλληλων 
σημαντήρων και αποφυγή τοποθέτησής τους πάνω από περιοχές 
υψηλής συγκέντρωσης -κυκλοφορίας πουλιών, ειδικότερα ειδών 
ευάλωτων σε προσκρούσεις, 

11. συγχρονισμός των εργασιών για την αποφυγή υλοποίησής τους σε 
ευαίσθητες για τα πτηνά χρονικές περιόδους (π.χ. περίοδος 
αναπαραγωγής),  

12. εφαρμογή μέτρων αναβάθμισης των ενδιαιτημάτων των ειδών που 
χρησιμοποιούν την περιοχή, και 

13. για τα θαλάσσια αιολικά πάρκα, προσεκτικός συγχρονισμός και  
σχεδιασμός των ταξιδιών συντήρησης για τη μείωση της όχλησης 
από πλωτά μέσα, ελικόπτερα και το προσωπικό.  

 
Με προσεκτικό σχεδιασμό και την εφαρμογή των καλών πρακτικών 
μπορούν να αποφευχθούν σε αρκετές περιπτώσεις οι αρνητικές επιπτώσεις. 
Όταν όμως, τα παραπάνω μέτρα δεν αποτρέπουν τους κινδύνους 
αρνητικών επιπτώσεων, τότε θα πρέπει να συντάσσεται ένα σχέδιο 
αποτροπής ή ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων του συγκεκριμένου έργου 
στα ενδιαιτήματα της περιοχής κατά τη φάση λειτουργίας του ΑΙΟΠΑ, το 
οποίο κατά περίπτωση να προβλέπει και δράσεις αποκατάστασης των 
ενδιαιτημάτων.  
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Για κάθε προτεινόμενο μέτρο αντιμετώπισης των επιπτώσεων είναι 
απαραίτητο να εξασφαλιστούν τα εξής (European Commission, 2001): 

 τεκμηρίωση για τη δυνατότητα υλοποίησής του και από ποιόν, 
 τεκμηρίωση του βαθμού αξιοπιστίας όσον αφορά στα αναμενόμενα 
αποτελέσματα,  

 χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του, και  
 τεκμηρίωση για τον τρόπο παρακολούθησης, της 
αποτελεσματικότητας του μέτρου αλλά και της δυνατότητας 
έγκαιρης αναγνώρισης ενδεχόμενης αποτυχίας του και του τρόπου 
επανόρθωσης της ενδεχόμενης αποτυχίας. 

 
Όποτε προτείνονται μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών επιπτώσεων, θα 
πρέπει να μπορεί να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητά τους. Για κάθε μέτρο 
αντιμετώπισης απαιτείται ο σχεδιασμός του τρόπου παρακολούθησης της 
αποτελεσματικότητάς του έναντι προκαθορισμένων στόχων καθώς και 
εκπόνηση εναλλακτικού σχεδιασμού σε περίπτωση αποτυχίας επίτευξης 
των προκαθορισμένων στόχων.  
Παραδείγματα μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων, κατά περίπτωση 
μπορεί να περιλαμβάνουν τη μετεγκατάσταση προτεινόμενων ή 
υφιστάμενων ανεμογεννητριών, οι οποίες έχει αναγνωριστεί ότι προκαλούν 
συγκεκριμένα προβλήματα, η διακοπή της λειτουργίας κάποιων 
ανεμογεννητριών κατά τις περιόδους κορύφωσης της μετανάστευσης των 
πτηνών ή τη μείωση της ταχύτητας περιστροφής κάποιων τουρμπίνων.  
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4. Φάση 3: Παρακολούθηση κατά τη φάση 
λειτουργίας 

4.1. Εισαγωγή   
 
Εφόσον αποφασιστεί η αδειοδότηση ενός ΑΙΟΠΑ είναι απαραίτητο να 
εφαρμόζεται ένα προκαθορισμένο πρόγραμμα περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης κατά τη φάση λειτουργίας του. Στόχος του 
προγράμματος πρέπει να είναι να ελεγχθεί η ακρίβεια των προβλέψεων της 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και να καθοριστεί η 
αποτελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Επομένως, η περιβαλλοντική 
παρακολούθηση θα προσδιορίσει ποιες είναι οι πραγματικές επιπτώσεις από 
την κατασκευή και λειτουργία του έργου. Θα παράσχει ποσοτικά δεδομένα 
που θα βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση των επιπτώσεων, 
συμπεριλαμβανόμενων και των αθροιστικών. Εάν εντοπιστούν αρνητικές 
επιπτώσεις που δεν είχαν αρχικώς προβλεφθεί, τότε θα πρέπει να 
σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν πρόσθετα μέτρα αντιμετώπισης.  
 
Όπως και στην Ειδική Ορνιθολογική Μελέτη κατά τη διάρκεια της ΜΠΕ, ο 
τύπος και το μέγεθος των ερευνών που απαιτούνται για την 
παρακολούθηση κατά τη φάση λειτουργίας του ΑΙΟΠΑ, εξαρτώνται από 
πολλές παραμέτρους, όπως η ευαισθησία της περιοχής, η σημαντικότητα 
των επιπτώσεων καθώς και από κάθε άλλο μη προβλέψιμο παράγοντα 
μπορεί να προκύψει κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Στόχος της 
παρακολούθησης πρέπει να είναι η καταγραφή των ενδεχόμενων 
μεταβολών στην πυκνότητα, στην εποχική αφθονία, στους ρυθμούς 
διέλευσης και σε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο της συμπεριφοράς των 
πτηνών, που ενδεχομένως οφείλεται στη δημιουργία του ΑΙΟΠΑ. 
 
Στο πλαίσιο ενός ιδανικού σχεδιασμού η προσέγγιση BACI θα πρέπει να 
έχει ξεκινήσει πριν τη φάση κατασκευής και πρέπει να διεξάγεται με τις 
υψηλότερες δυνατές ποιοτικές προδιαγραφές, ώστε να μπορούν να 
συγκριθούν τα ορνιθολογικά δεδομένα πριν και μετά την κατασκευή του 
έργου.  
 
Όταν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι μεγαλύτερες από το 
αναμενόμενο, ή όταν τα αρχικώς προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισης 
αποδεικνύονται ανεπαρκή, απαιτείται η εφαρμογή πρόσθετων μέτρων.  
 
Σημειώσεις για την έρευνα πεδίου: 
 
Είναι επιθυμητό η ορνιθολογική έρευνα πριν και μετά την κατασκευή να 
εκπονείται από τους ίδιους επιστήμονες προκειμένου να εξασφαλίζεται η 
εφαρμογή συγκρίσιμων μεθόδων και τεχνικών και να ελαχιστοποιείται το 
οφειλόμενο στον παρατηρητή σφάλμα της μέτρησης (observer bias). Η 
ανάγκη αυτή περιορίζεται όταν στις καταγραφές χρησιμοποιείται 
ηλεκτρονικός εξοπλισμός (π.χ. μικρόφωνα καταγραφών καλεσμάτων, 
κάμερες). Επιπρόσθετες έρευνες που διεξάγονται κατά τη φάση 
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λειτουργίας, όπως η αναζήτηση σκοτωμένων από πρόσκρουση πτηνών, 
μπορούν να υλοποιούνται και από άλλους ερευνητές. 
 

4.2. Εκτίμηση των ρυθμών πρόσκρουσης των 
πουλιών 
 
Η έρευνα κατά τη φάση λειτουργίας του ΑΙΟΠΑ είναι απαραίτητη για την 
αξιολόγηση των προβλέψεων που έγιναν από την Ειδική Ορνιθολογική 
Μελέτη, σχετικά με τον κίνδυνο θνησιμότητας των πτηνών από 
πρόσκρουση στις ανεμογεννήτριες. Η περιοδικότητα, η έκταση και η 
διάρκεια της απαιτούμενης έρευνας ποικίλουν, ανάλογα με την αρχική 
εκτίμηση κινδύνου, αλλά και τους τυχόν επιβαρυντικούς παράγοντες. Σε 
περιοχές χαμηλού κινδύνου, μία έρευνα διάρκειας ενός έτους είναι 
συνήθως επαρκής, όμως σε περιοχές υψηλού κινδύνου και ευαισθησίας 
μπορεί να απαιτηθούν δύο ή τρία έτη ερευνών. Οι έρευνες αυτές πρέπει 
στη συνέχεια να 
επαναλαμβάνονται περιοδικά, 
κατά τη διάρκεια των 
επόμενων ετών. Οι έρευνες 
μπορεί να χρειαστεί να 
επεκταθούν / διευρυνθούν 
στην περίπτωση που 
παρατηρηθεί αυξημένη 
θνησιμότητα, προκειμένου να 
αξιολογηθούν τα μέτρα 
αντιμετώπισης που έχουν 
εφαρμοστεί. Εάν το ΑΙΟΠΑ 
έχει τοποθετηθεί σε περιοχή 
που υποστηρίζει σημαντικούς 
πληθυσμούς 
αναπαραγόμενων ή 
διαχειμαζόντων ειδών, με 
υψηλό κίνδυνο θνησιμότητας 
από προσκρούσεις (π.χ. είδη 
που πραγματοποιούν εναέριες 
γαμήλιες επιδείξεις ή 
εκτίθενται σε κίνδυνο κατά 
τις πτήσεις αναζήτησης 
τροφής το χειμώνα), μπορεί 
να απαιτηθεί έρευνα την 
εποχή της αναπαραγωγής ή 
το χειμώνα. 
 
 
Η ευρύτατα διαδεδομένη τεχνική για τον υπολογισμό της άμεσης 
θνησιμότητα που προκαλείται από τις ανεμογεννήτριες περιλαμβάνει την 
έρευνα για σκοτωμένα πτηνά γύρω από τις βάσεις των εγκατεστημένων 
ανεμογεννητριών. Άλλες τεχνικές, οι οποίες περιλαμβάνουν ραντάρ, 
θερμικές απεικονίσεις ή συνδυασμό οπτικής και ακουστικής 
παρακολούθησης, προτείνονται για περιοχές όπου τα σκοτωμένα ζώα είναι 
δύσκολο ή αδύνατο να εντοπιστούν (π.χ. στα θαλάσσια ΑΙΟΠΑ).  

 
Φωτογραφία 5: Υπολείμματα ενός νεκρού γύπα σε 
ένα αιολικό πάρκο στην Κρήτη. (Φωτογραφία: 

Σταύρος Ξηρουχάκης). 
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4.2.1. Περίοδος αναπαραγωγής  
 
Σε περιοχές που υποστηρίζουν σημαντικούς αναπαραγωγικούς πληθυσμούς 
πτηνών (σύμφωνα με την Ειδική Ορνιθολογική Μελέτη του έργου), η 
παρακολούθηση κατά τη φάση λειτουργίας πρέπει να εκπονηθεί με τις ίδιες 
μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν κατά την αρχική μελέτη.  
 
Εάν η Ειδική Ορνιθολογική Μελέτη έχει δείξει μικρό αριθμό και πληθυσμούς 
αναπαραγόμενων ειδών πτηνών τότε είναι απίθανο να απαιτηθεί 
περιβαλλοντική παρακολούθηση κατά την περίοδο της αναπαραγωγής, 
κατά τη φάση λειτουργίας του έργου.  
 
Εάν απαιτηθεί παρακολούθηση κατά τη φάση λειτουργίας του ΑΙΟΠΑ, τότε 
τουλάχιστον δύο ή τρία έτη ερευνών κατά την περίοδο της αναπαραγωγής, 
επαρκούν για να εντοπιστούν οποιεσδήποτε πιθανές επιπτώσεις από τις 
ανεμογεννήτριες, λαμβάνοντας υπόψη και τη φυσική διακύμανση των 
πληθυσμών μεταξύ ετών και να διακριθούν οι βραχυπρόθεσμες από τις 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις. Σε περιοχές χαμηλού ορνιθολογικού 
ενδιαφέροντος, η παρακολούθηση μπορεί να αρχίσει το δεύτερο έτος 
λειτουργίας του ΑΙΟΠΑ και να διαρκέσει δύο έτη. Εάν τα αποτελέσματα 
δείχνουν σημαντικό πρόβλημα με διακύμανση μεταξύ των ετών, τότε σε 
μερικές περιπτώσεις μπορεί να απαιτηθούν πρόσθετες έρευνες, 
προκειμένου να διερευνηθούν πιο μακρόχρονες επιπτώσεις (π.χ. 
επανάληψη των καταγραφών μετά από 5 ή 10 χρόνια).  
 

4.2.2. Περίοδος εκτός αναπαραγωγής  
 
Εάν η Ειδική Ορνιθολογική Μελέτη δείξει ότι η περιοχή είναι σημαντική για 
τα πουλιά, εκτός της αναπαραγωγικής περιόδου, τότε πρέπει να 
εφαρμοστούν έρευνες παρόμοιες με αυτές που υλοποιήθηκαν κατά την 
αρχική ορνιθολογική εκτίμηση, προκειμένου να εκτιμηθούν οι συνέπειες 
της παρουσίας των ανεμογεννητριών στα πουλιά εκτός της 
αναπαραγωγικής περιόδου.  
 

4.2.3. Μεθοδολογία έρευνας για νεκρά πτηνά  
 
Κατά τη φάση λειτουργίας του ΑΙΟΠΑ, ένα νέο είδος έρευνας προστίθεται 
στο σχέδιο παρακολούθησης, η παρακολούθηση των θανάτων λόγω 
πρόσκρουσης. Αυτό σημαίνει αναζήτηση νεκρών ζώων (πτηνών αλλά και 
νυχτερίδων που και αυτές εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο πρόσκρουσης) 
στο χώρο κάτω από τις ανεμογεννήτριες και γύρω από τους πυλώνες. Η 
έρευνα για νεκρά ζώα είναι σημαντική, ακόμη και στις περιοχές που έχουν 
αξιολογηθεί ως χαμηλού ορνιθολογικού ενδιαφέροντος, προκειμένου να 
εξεταστεί η ακρίβεια των προβλέψεων και να ελεγχθεί η πιθανότητα μη 
προβλέψιμων παραγόντων που αυξάνουν τον κίνδυνο πρόσκρουσης.   
 
Οι έρευνες αυτές, θα πρέπει να γίνονται με αυξημένη συχνότητα και για το 
λόγο αυτό, συνήθως αποτελούν το πιο δαπανηρό τμήμα του προγράμματος 
παρακολούθησης κατά τη φάση λειτουργίας του έργου, αφού 
περιλαμβάνουν πολλές ώρες εργασίας πεδίου.  
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Ο υπολογισμός της συνολικής θνησιμότητας που συνδέεται με μία 
ανεμογεννήτρια δεν προκύπτει απλά από το μέτρημα των νεκρών ζώων. 
Εκτός από την περιοδική καταγραφή των νεκρών ζώων απαιτείται να 
υπολογιστεί:    

 Το ποσοστό των νεκρών ζώων που πέφτουν έξω από την περιοχή 
έρευνας.    

 Το ποσοστό των νεκρών ζώων που αν και πέφτουν μέσα στην 
περιοχή έρευνας, δεν καταγράφονται επειδή γίνονται τροφή 
πτωματοφάγων ειδών στα διαστήματα που μεσολαβούν μεταξύ των 
επισκέψεων.   

 Το ποσοστό ανίχνευσης των υπαρχόντων στην περιοχή έρευνας 
νεκρών ζώων από τον παρατηρητή.  

 
(Αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας περιγράφεται στο Παράρτημα) 
 

4.2.4. Συνεισφορά των νέων τεχνολογιών: μελέτες για την εκτίμηση 
του βαθμού αποφυγής της πρόσκρουσης  
 
Οι νέες τεχνολογίες, όπως το ραντάρ και οι υπέρυθρες ακτίνες είναι πιο 
χρήσιμες κατά την παρακολούθηση μετά την κατασκευή για τον 
υπολογισμό των προσκρούσεων και την αποφυγή των προσκρούσεων από 
τα πουλιά (για μεμονωμένες ανεμογεννήτριες ή για την περιοχή ενός 

Φωτογραφία 6: Υπολείμματα ενός νεκρού γύπα σε ένα αιολικό πάρκο στην Δαδιά που 
βρέθηκε κατά την διάρκεια αναζήτηση νεκρών ζώων στο Πρόγραμμα “Πρόταση για την ορθή 

χωροθέτηση αιολικών πάρκων στη Θράκη” 
(Φωτογραφία: WWF/Δημήτρης Βασιλάκης). 



Εκτίμηση των επιπτώσεων στην ορνιθοπανίδα από τη δημιουργία & λειτουργία Αιολικών Πάρκων  

αιολικού πάρκου). Μπορούν όμως να χρησιμοποιηθούν και κατά τη 
διάρκεια του βασικού προγράμματος παρακολούθησης κυρίως για την 
κάλυψη μεταναστευτικών κυμάτων ή νυχτερινές μετακινήσεις.  
 
Ραντάρ 
 
Το σημαντικότερο πλεονέκτημα του ραντάρ έναντι των οπτικών 
παρατηρήσεων είναι ότι επιτρέπει τη συνεχή και ταυτόχρονη 
δειγματοληψία των μετακινήσεων των πουλιών σε μία μεγάλη περιοχή 
ανεξάρτητα από τη στιγμή της ημέρας και τις συνθήκες ορατότητας. 
Σαφώς, η συνεχής δειγματοληψία είναι επιθυμητή για τον έλεγχο των 
μετακινήσεων των πουλιών, ιδιαίτερα στις θαλάσσιες περιοχές, δεδομένου 
ότι τέτοιες μετακινήσεις είναι συχνά σύνθετες και με μεγάλες διακυμάνσεις. 
Ένας συνδυασμός οριζόντιου και κάθετου ραντάρ μπορεί να παρέχει 
πληροφορίες για την κατεύθυνση και το ύψος των πτήσεων.  
 
Το ραντάρ αποτελεί μία από τις ισχυρότερες διαθέσιμες συσκευές για την 
περιγραφή των κινήσεων των πουλιών σε ένα τρισδιάστατο σύστημα 
αναφοράς. Αν και το ραντάρ δεν μπορεί να μετρήσει άμεσα τις 
προσκρούσεις των πουλιών στις ανεμογεννήτριες, προσφέρει τη 
δυνατότητα συγκέντρωση ποσοτικών δεδομένων για τα πρότυπα 
σύγκρουσης. Η λεπτομερής καταγραφή των διαδρομών πτήσεων των 
μεταναστευτικών πουλιών – ιδιαίτερα πάνω από μια θαλάσσια περιοχή – 
πριν από την κατασκευή ενός ΑΙΟΠΑ για την σύγκριση με τις κινήσεις τους 
μετά την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών, είναι ιδιαίτερα δυσχερής και 
χρονοβόρος διαδικασία. Η ανάπτυξη συστημάτων όπως το ραντάρ 
παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα.  
 
Στην παρακολούθηση των ΑΙΟΠΑ, χρησιμοποιούνται μέχρι στιγμής δύο 
βασικές κατηγορίες ραντάρ: τα ραντάρ επιφανείας και τα ειδικά 
σχεδιασμένα ραντάρ παρακολούθησης ορνιθοπανίδας. Στην πρώτη 
κατηγορία ανήκουν βασικά τα ραντάρ που τοποθετούνται σε πλοία 
επιφανείας και λειτουργούν στα φάσματα X (X-band, 8-12 GHz) και S (S-
band, 2-4 GHz), με ισχύ εξόδου στα 10-25 kW και δυνατότητα 
καταγραφής πουλιών στο μέγεθος της πάπιας σε αποστάσεις μερικών 
χιλιομέτρων, καθώς και σμηνών σε αποστάσεις πάνω από 10 km. Ένα 
βασικό μειονέκτημα των ραντάρ φάσματος X παραμένει η υψηλή 
ευαισθησία τους στη βροχή, που μπορεί να παράγει στην οθόνη τους 
σήματα παρόμοια με αυτά των πουλιών, κάνοντας τα αναξιόπιστα υπό 
τέτοιες συνθήκες. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει μικρό αριθμό ειδικά 
σχεδιασμένων ραντάρ, που έχουν επιπλέον δυνατότητες σάρωσης κατ’ 
ύψος (καταγραφή υψομέτρου πτήσης) και αυτόματης μεταφοράς όλων των 
στοιχείων της πτήσης σε βάση δεδομένων. 
 
Το ραντάρ πρέπει να εγκαθίσταται έτσι ώστε να παρέχεται ικανοποιητική 
κάλυψη του ΑΙΟΠΑ και των γνωστών διαδρομών πτήσης των πουλιών (που 
μπορεί να διαφέρει εποχιακά). Η πραγματική ταχύτητα των εντοπισμένων 
πουλιών εκτιμάται με βάση την ταχύτητα επί του εδάφους (ground speed) 
που υπολογίζει το ραντάρ και τα διάφορα είδη πουλιών μπορούν να 
κατηγοριοποιηθούν ανάλογα (π.χ στρουθιόμορφα, παρυδάτια). 
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Σύστημα Θερμικής Ανίχνευσης Ζώων (TADS) 
 
Οι μέθοδοι οπτικής καταγραφής πτηνών με παρατηρητές απαιτούν 
κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό (ικανό στην αναγνώριση ειδών) 
εμπλεκόμενο για αρκετές ώρες επί καθημερινής βάσης. Οι μέθοδοι αυτές 
επιπλέον είναι ιδιαίτερα δυσχερείς σε ΑΙΟΠΑ εγκατεστημένα σε θαλάσσιες 
εκτάσεις. Γι αυτό έχουν δοκιμασθεί με σχετική επιτυχία συστήματα 
αυτόματης παρακολούθησης των ανεμογεννητριών. Ειδικότερα τα 
συστήματα ανίχνευσης θερμικής ακτινοβολίας χρησιμοποιούνται για την 
απόκτηση εξειδικευμένων πληροφοριών όσο αφορά τους πραγματικούς 
αριθμούς προσκρούσεων και για την παραμετροποίηση των μοντέλων 
πρόβλεψης. 
 
Το Σύστημα Θερμικής Ανίχνευσης Ζώων (Thermal Animal Detection 
System ή TADS) αναπτύχθηκε στη Δανία σαν αυτοματοποιημένη μέθοδος 
εκτίμησης της συχνότητας πρόσκρουσης μεταναστευτικών πουλιών σε 
ανεμογεννήτριες εγκατεστημένες σε θαλάσσιες περιοχές. Έχουν εξετασθεί 
δύο βασικές εκδοχές επόπτευσης: 
 

1. Σε οριζόντιο επίπεδο, όπου η θερμική κάμερα είναι εγκατεστημένη 
στον πυλώνα μιας ανεμογεννήτριας και εποπτεύει μια γειτονική 
ανεμογεννήτρια. Επειδή στις περιπτώσεις αυτές η απόσταση είναι 
σημαντική (400-500 m) και οι ανεμογεννήτριες μεγάλου μεγέθους, 
για την επόπτευση ικανοποιητικού τμήματος του χώρου απαιτείται η 
εγκατάσταση δύο θερμικών συσκευών με φακούς 2,5º. Το φόντο 
του πεδίου επόπτευσης χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, αφού έχει 
αποδειχθεί ότι η θάλασσα ενεργοποιεί διαρκώς το αυτόματο σύστημα 
καταγραφής εξαιτίας των σημαντικών μεταβολών θερμοκρασίας. 

 
2. Σε κάθετο επίπεδο, όπου η θερμική κάμερα βρίσκεται εγκατεστημένη 

στη βάση του πυλώνα και εποπτεύει τμήμα της επιφάνειας που 
κινείται η πτερωτή της ίδιας ανεμογεννήτριας. Η επιχειρησιακή 
απόσταση είναι της τάξης των 100 m και μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν φακοί 12º και 24º (μικρότερου κόστους). Ο φακός 
24º καλύπτει περίπου το 32% του συνολικού επικίνδυνου χώρου 
(περίπου 25% για τον φακό 12 º), με την κανονική θέση της 
κάμερας σε σχέση με την πτερωτή. Για την αύξηση της κάλυψης του 
χώρου χρησιμοποιούνται στρεφόμενες κάμερες (tilting) είτε με 
τηλεχειρισμό είτε με αυτόματη στρέψη της κάμερας, ακολουθώντας 
την περιστροφή ολόκληρης της ατράκτου. Ο ουρανός προσφέρει 
φόντο εξαίρετης θερμικής ομοιομορφίας. Οι περιπτώσεις όπου τα 
πουλιά δεν καταγράφονται από θερμικές κάμερες, ακόμη και σε 
θέσεις κάθετης επόπτευσης είναι λίγες και παρουσιάζονται κατά τη 
διάρκεια πυκνής ομίχλης, όταν το πτέρωμα των πουλιών είναι 
εξαιρετικά υγρό και κατεβάζει την εξωτερική θερμοκρασία τους. 

 
Αναλυτική συζήτηση για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην 
εκτίμηση των επιπτώσεων ΑΙΟΠΑ στην ορνιθοπανίδα μπορεί να 
βρεθεί στους Desholm et al 2004. 
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Διάγραμμα 2. Σχηματική απεικόνιση της διαδικασίας ορνιθολογικής εκτίμησης στα ΑΙΟΠΑ, 
με βάση όσα περιγράφηκαν στις προηγούμενες σελίδες. 
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Σχετική Νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
Σε σχέση με την περιβαλλοντική εκτίμηση, υπάρχουν δύο βασικά 
νομοθετήματα που εφαρμόζονται, ή θα εφαρμοστούν, στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση: 
 

• Οδηγία 85/337/ΕΟΚ για την Εκτίμηση των Επιπτώσεων 
ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον 
(Οδηγία EIA), όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 97/11/ΕΕ. 
• Οδηγία 2001/42/EΚ για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων (Οδηγία SEA). 
Παίζει σημαντικό ρόλο στην κατεύθυνση της εκτίμησης των 
αθροιστικών και συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
αιολικών πάρκων. 
 

Επιπλέον, στην ΕΕ, οι ακόλουθες Οδηγίες ενημερώνουν για τις διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων για εκμεταλλεύσεις που έχουν επιπτώσεις σε περιοχές 
‘Natura 2000’ (SPAs & SACs): 
 

• Οδηγία 92/43/EEC για τη Διατήρηση των Φυσικών Οικοτόπων 
καθώς και της Άγριας Χλωρίδας και Πανίδας (Οδηγία των 
Οικοτόπων). 
• Οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε σχέση με εκμεταλλεύσεις που 
είναι πιθανόν να έχουν «σημαντικές επιπτώσεις» σε ένα χώρο 
Natura 2000 προσδιορίζονται στα Άρθρα 6(3) και 6(4). Για οδηγίες 
ως προς την ερμηνεία του Άρθρου 6 της Οδηγίας, βλέπε το 
‘Managing Natura 2000’ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2000). 
• Οδηγία 79/409/EEC περί διατήρησης των Άγριων Πτηνών 
(Οδηγία για τα Πουλιά). 
• Το Παράρτημα I της Οδηγίας για τα πουλιά και το Παράρτημα 
Annex IV(a) της Οδηγίας για τους Οικοτόπους αποτυπώνουν, ακόμα, 
τα είδη που λαμβάνουν ειδική προστασία εκτός δικτύου Natura 2000 
σύμφωνα με τις Οδηγίες. 
• Επίσης, οι Συμβάσεις για τη Διατήρηση των Μεταναστευτικών 
Ειδών Άγριων Ζώων (Σύμβαση της Βόννης), 
συμπεριλαμβανομένης της Αφρικανικής Ευρωασιατικής Συμφωνίας 
για τα Υδρόβια Πτηνά (AEWA), της Σύμβασης για τη Διατήρηση της 
Άγριας Ζωής της Ευρώπης και των Φυσικών Οικοτόπων (Σύμβαση 
της Βέρνης) και της Σύμβασης για τους Υγροτόπους Διεθνούς 
Σημασίας για τα υδρόβια πτηνά, γνωστή ως Σύμβαση Ραμσάρ, 
(όπως τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο του 1982), προβλέπουν 
συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τα συμβαλλόμενα μέρη, σχετικές με 
την προστασία της ορνιθοπανίδας. 
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Λεπτομέρειες των επιλεγμένων μεθόδων 
έρευνας 

 
Γενική ορνιθολογική έρευνα περιοχής (Area Search) 
 
Η γενική ορνιθολογική έρευνα περιοχής είναι εντατική έρευνα που 
αποσκοπεί κυρίως στην συλλογή ποιοτικών στοιχείων για την 
ορνιθοπανίδα, δηλαδή στην ανεύρεση του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού 
ειδών πουλιών και στην παροχή γενικής πληροφόρησης για το πλήθος των 
πουλιών και την κατάστασή τους. Επομένως, αυτή η μέθοδος θα μπορούσε 
να χρησιμοποιηθεί και κατά την Προκαταρκτική Ορνιθολογική Εκτίμηση, ως 
μία αναγνωριστική έρευνα. Τέτοιες έρευνες πρέπει να υλοποιούνται από 
έμπειρους ορνιθολόγους, τόσο στην οπτική όσο και στην ακουστική 
αναγνώριση των ειδών που είναι πιθανόν να ανευρεθούν στην περιοχή. 
 
Η διαδικασία συνίσταται στην έρευνα όλων των κύριων ενδιαιτημάτων στην 
περιοχή και στην καταγραφή όλων των πουλιών που γίνονται ορατά ή ακούγονται 
και στην εκτίμηση του αριθμού των ατόμων που εντοπίζονται σε κάθε επίσκεψη. 
Επιπλέον, για τις έρευνες της αναπαραγωγικής περιόδου, θα πρέπει να καταγραφεί 
κάθε ένδειξη αναπαραγωγής. 
 
Για τις έρευνες της αναπαραγωγικής περιόδου σε περιοχές με ποικιλία 
ενδιαιτημάτων, οι επαναλαμβανόμενες επισκέψεις αυξάνουν τις πιθανότητες 
εντοπισμού ειδών που αναπαράγονται νωρίτερα ή αργότερα από το μέσο όρο. Οι 
έρευνες μπορούν να γίνουν πιο αποτελεσματικές εάν επικεντρώνονται στις ώρες 
αιχμής της δραστηριότητας των πουλιών (νωρίς το πρωί για τα περισσότερα 
στρουθιόμορφα πτηνά, αργά το πρωί ή νωρίς το απόγευμα για αρπακτικά, νωρίς 
το βράδυ για κουκουβάγιες και άλλα νυκτόβια είδη). 
 
Η ελάχιστη δειγματοληπτική προσπάθεια για τη δημιουργία ενός καταλόγου ειδών 
που αναπαράγονται σε μία περιοχή κανονικά θα ήταν λίγες ώρες για μία μικρή 
εγκατάσταση αιολικής ενέργειας, 10 ή περισσότερες ώρες για μία μεσαία 
εγκατάσταση αιολικής ενέργειας, 20 ή περισσότερες ώρες για μία μεγάλη 
εγκατάσταση και περισσότερες από 20 ώρες για μία πολύ μεγάλη εγκατάσταση 
αιολικής ενέργειας. Για πολύ μεγάλες εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας, ένας 
χρήσιμος εμπειρικός κανόνας είναι να προσδιοριστεί, από χάρτες πτηνών ή από 
δεδομένα άτλαντα για την αναπαραγωγή των πουλιών, σε συνδυασμό με 
πληροφορίες των ενδιαιτημάτων, ο αριθμός των ειδών που αναμένεται να 
βρεθούν στην περιοχή. Η έρευνα θα πρέπει να συνεχιστεί για 20 ώρες 
τουλάχιστον, ή μέχρι να βρεθεί τουλάχιστον το 80% του αναμενόμενου αριθμού 
των ειδών (υποθέτοντας ότι τα εναπομείναντα είδη κατά πάσα πιθανότητα 
υπάρχουν σε πολύ μικρούς αριθμούς). 
 
Τα δεδομένα που καταγράφονται πρέπει να περιλαμβάνουν: 

 Το επίπεδο της δειγματοληπτικής προσπάθειας κάθε επίσκεψης 
(ημερομηνία, ώρα έναρξης, ώρα λήξης, ώρες έρευνας και κάποια 
μέτρηση για την ερευνηθείσα περιοχή, όπως η απόσταση που 
καλύφθηκε ή ένας χάρτης της περιοχής που ερευνήθηκε). 

 Έναν ολοκληρωμένο κατάλογο των ειδών που εντοπίστηκαν σε κάθε 
επίσκεψη/κάθε μέρα. 
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 Εάν είναι δυνατόν, μία εκτίμηση του αριθμού των ατόμων που 
πραγματικά εντοπίστηκαν (από τον ήχο ή οπτικά). 

 

Σημειακές καταμετρήσεις (Point Counts) 
 
Ο στόχος των σημειακών καταμετρήσεων (point counts) είναι ο 
εντοπισμός, είτε οπτικά είτε ακουστικά, της παρουσίας ενός είδους πτηνού. 
Και πάλι, όπως στις γενικές έρευνες περιοχής, πρόκειται για μία μέθοδο 
που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της Προκαταρκτικής 
Ορνιθολογικής Εκτίμησης (αναγνωριστικές έρευνες), έτσι ώστε να 
δημιουργηθεί ο κατάλογος ειδών της περιοχής.  
 
Συστήνεται να γίνονται δεκάλεπτα (point counts), διάσπαρτα στην περιοχή 
του έργου. Για έργα όπου προτείνεται να υπάρχουν περισσότερες από δέκα 
γεννήτριες, αυτό κανονικά θα απαιτούσε τουλάχιστον 20 point counts σε 
κάθε μεγάλο τύπο ενδιαιτήματος · αυτό μπορεί να μειωθεί για μικρά έργα 
(< 10 γεννήτριες) ή εάν η περιοχή του φυσικού ενδιαιτήματος που κατά 
πάσα πιθανότητα θα επηρεαστεί είναι μικρή. Τα point counts πρέπει να 
επαναλαμβάνονται δύο φορές κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναπαραγωγής έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι θα εντοπιστούν τόσο τα 
άτομα που αναπαράγονται νωρίτερα όσο και εκείνα που αναπαράγονται 
αργότερα από το μέσο όρο. Λόγω της ανάγκης τήρησης ελάχιστων 
αποστάσεων μεταξύ των σταθμών point count (τουλάχιστον 250 m μακριά 
σε δάσος ή 500 m μακριά σε ανοιχτό βιότοπο), 20 σταθμοί μπορεί να μη 
χωρούν είτε στο σύνολο του χώρου του σχεδίου είτε εντός του 
συγκεκριμένου τύπου ενδιαιτήματος, οπότε η δειγματοληψία μπορεί να 
μειωθεί αντίστοιχα. 
 
Τα point counts πρέπει να χωροθετούνται σε καλά επιλεγμένες τοποθεσίες, 
να διεξάγονται από έμπειρους παρατηρητές (εκτός εάν χρησιμοποιηθούν 
μικρόφωνα για την καταγραφή – δες κατωτέρω) και να γίνονται την 
κατάλληλη ώρα της ημέρας και σε κατάλληλες καιρικές συνθήκες. 
 
 
Τοποθεσίες σημειακών καταγραφών:  

 Οι τοποθεσίες των σημειακών καταγραφών πρέπει να επιλέγονται 
δίνοντας κατά το δυνατόν έμφαση σε περιοχές που βρίσκονται 
κοντά σε περιοχές που αναμένεται να υπάρχουν στρόβιλοι και 
γενικά δεν πρέπει να είναι πάνω σε πλευρές δρόμων. 

 Κάθε μεγάλο /σημαντικό ενδιαίτημα εντός της περιοχής του έργου 
(π.χ. δάση, θαμνώνες, λιβάδια, υγρότοποι, καλλιέργειες) που είναι 
πιθανόν να διατηρεί σημαντικούς αριθμούς αναπαραγόμενων 
πουλιών θα πρέπει να περιληφθεί. Ιδανικά, το κεντρικό σημείο 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 m από την άκρη του 
ενδιαιτήματος.  

 Από τη στιγμή που θα επιλεγούν οι τοποθεσίες των σταθμών, 
μπορούν να ομαδοποιηθούν σε διαδρομές κατά τρόπο που να 
επιτρέπει τη μέγιστη αποτελεσματικότητα των επισκέψεων – δεν 
είναι απαραίτητο να πραγματοποιούνται επισκέψεις σε όλους τους 
σταθμούς για ένα συγκεκριμένο ενδιαίτημα την ίδια ημέρα.  
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Επιλογή του χρόνου των σημειακών καταγραφών και άλλες 
συνθήκες: 

 Τα point counts πρέπει να διεξάγονται νωρίς το πρωί κατά τη 
διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου, ανάμεσα στο ξημέρωμα (το 
νωρίτερο μιάμιση ώρα πριν την ανατολή), έως και 4 ώρες μετά την 
ανατολή του ηλίου. Αργότερα στην περίοδο της αναπαραγωγής, το 
κελάηδισμα σταματάει πιο νωρίς το πρωί και γι αυτό οι έρευνες στα 
τέλη Ιουνίου και αρχές Ιουλίου πρέπει συνήθως να ολοκληρώνονται 
εντός 3 ωρών από την ανατολή του ηλίου. 

 Κάθε σταθμός πρέπει να ερευνάται δύο φορές, μία φορά στην αρχή 
της αναπαραγωγικής περιόδου και μία φορά αργότερα στην περίοδο 
(τουλάχιστον 10 μέρες μετά την πρώτη μελέτη σε ένα συγκεκριμένο 
σταθμό). 

 Τα point counts πρέπει να διεξάγονται όταν υπάρχει κατά το 
δυνατόν λιγότερος άνεμος, επειδή ο άνεμος επηρεάζει τη 
δυνατότητα του παρατηρητή να ακούσει τα πουλιά. 

 Τα point counts δεν πρέπει να γίνονται εάν βρέχει, εκτός εάν η 
ποσότητα βροχής δεν υπερβαίνει ένα ελαφρύ ψιχάλισμα (τα πουλιά 
τείνουν να διακόπτουν το τραγούδι κατά τη διάρκεια της βροχής). 

 Σε κάθε σταθμό, ο ερευνητής πρέπει να ακροάζεται για δέκα λεπτά, 
να καταγράφει όλα τα είδη που ακούει ή βλέπει και παράλληλα να 
κάνει και μια εκτίμηση του αριθμού των ατόμων του κάθε είδους. 

 Ο ερευνητής πρέπει να εκτιμά την απόσταση από κάθε πτηνό, 
κατατάσσοντάς το σε ζώνες (π.χ. <25m, 25-50m, >50m) 

 
 
Παρακολούθηση κατά τη φάση λειτουργίας: 
 
Οι σημειακές καταγραφές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και κατά την 
παρακολούθηση της φάσης λειτουργίας του έργου. Μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν δύο εναλλακτικές τεχνικές:  

 Μία προσέγγιση είναι να ερευνηθούν ακριβώς οι ίδιες τοποθεσίες 
όπως εκείνες που ερευνήθηκαν πριν την κατασκευή. Αυτή η 
προσέγγιση παρέχει μεν συνολική πληροφόρηση για τις επιπτώσεις 
των στροβίλων σε επίπεδο τοπίου, αλλά λιγότερη πληροφόρηση για 
τις εντοπισμένες επιπτώσεις των στροβίλων. 

 Μια άλλη προσέγγιση είναι να επιλεγούν νέες τοποθεσίες point 
counts σε σχέση με τους στροβίλους (π.χ. σημεία κοντά στους 
στροβίλους, 250 m μακριά από τους στροβίλους και 500 m μακριά 
από τους στροβίλους). Ο αριθμός των σημείων και ο αριθμός των 
στροβίλων που θα ληφθούν ως δείγμα εξαρτώνται από τη διάταξη 
των στροβίλων και από την ποικιλία των ενδιαιτημάτων εντός των 
οποίων βρίσκονται. Οι σταθμοί πρέπει να επιλεγούν έτσι ώστε 
κάποιοι να είναι στην υπήνεμη πλευρά των στροβίλων, με βάση τις 
κατευθύνσεις των επικρατούντων ανέμων στην περιοχή, και κάποιοι 
άλλοι στην προσήνεμη, καθώς οι επιπτώσεις του θορύβου και κατά 
συνέπεια τα αποτελέσματα της όχλησης στα πουλιά μπορεί να 
διαφέρουν.  
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Ιδανικά ο σχεδιασμός πρέπει να περιλαμβάνει και τις δύο τεχνικές, 
επιλέγοντας πριν την κατασκευή, τοποθεσίες point count σε σχέση με τις 
προτεινόμενες θέσεις των στροβίλων. Πάντως, αυτό μπορεί να μην είναι 
πάντα εφικτό για διάφορους λόγους, συμπεριλαμβανομένης της 
αβεβαιότητας που μπορεί να υπάρχει κατά το χρόνο των αρχικών ερευνών 
ως προς την πιθανή τοποθεσία των ανεμογεννητριών. 
 
Κατά τη διάρκεια των point counts κατά τη φάση λειτουργίας, σε κάποιες 
περιπτώσεις, ο ήχος των στροβίλων μπορεί να επηρεάζει την ικανότητα 
ακρόασης των καλεσμάτων των πουλιών. Εάν αυτό είναι πρόβλημα, μπορεί 
να είναι απαραίτητο να σταματάει η λειτουργία των στροβίλων κοντά στην 
τοποθεσία του σημείου κατά τη διενέργεια του point count· εάν η ένταση 
του ανέμου είναι τόσο χαμηλή που να επιτρέπει τη διεξαγωγή point counts, 
τότε η παραγωγή ενέργειας από την ανεμογεννήτρια κατά πάσα πιθανότητα 
θα είναι αμελητέα εκείνη τη στιγμή ούτως ή άλλως. Ενδεχόμενη αποτυχία 
να περιοριστεί ο θόρυβος των στροβίλων κατά τη διάρκεια της έρευνας 
κατά τη φάση λειτουργίας του έργου, μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένο 
εντοπισμό των πουλιών και σε υπερεκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων των 
ανεμογεννητριών στην ορνιθοπανίδα της περιοχής. 
 

Point Counts με Μικρόφωνο 
 
Η χρήση στερεοφωνικών μικροφώνων και ψηφιακών καταγραφέων για να 
ηχογραφηθούν οι φωνές των πουλιών στα point counts έχει αρκετά 
πλεονεκτήματα:  

 Όταν δεν υπάρχουν ειδικευμένοι παρατηρητές πουλιών, ικανοί να 
αναγνωρίσουν όλους τους ήχους των πουλιών στην περιοχή, 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν μικρόφωνα για την καταγραφή των 
πουλιών στα point counts και αυτά μπορούν αργότερα να 
ερμηνευθούν από έναν ειδικευμένο παρατηρητή πουλιών μετά την 
περίοδο παρατήρησης στο πεδίο.  

 Οι καταγραφές επιτρέπουν την εκτίμηση των αποτελεσμάτων των 
παρατηρητών, ιδίως εάν υπάρχουν αλλαγές στους παρατηρητές 
μεταξύ της παρακολούθησης πριν την κατασκευή και κατά τη φάση 
λειτουργίας. Ακόμα και ειδικευμένοι παρατηρητές πουλιών 
παρουσιάζουν διαφορές στα ποσοτικά δεδομένα που 
συγκεντρώνουν σε ένα point count και είναι σημαντικό να γίνεται 
συγκριτική αξιολόγηση των παρατηρητών μεταξύ τους εάν οι 
παρατηρητές αλλάζουν.  

 Επιπλέον, εάν κάποια από τα καλέσματα πουλιών δεν γίνει δυνατό 
να ταυτοποιηθούν από τον αρχικό παρατηρητή κατά τη διάρκεια της 
καταμέτρησης, οι καταγραφές μπορούν να συγκριθούν με υλικό 
αναφοράς ή να αποσταλούν σε έναν άλλο ειδικευμένο παρατηρητή 
πουλιών για επιβεβαίωση.  

 
Για αυτούς τους λόγους, ιδίως προκειμένου για περιοχές όπου αναμένεται 
να υπάρχουν σημαντικοί αριθμοί αναπαραγόμενων πουλιών (π.χ. δάση ή 
λιβάδια), μπορεί να είναι επιθυμητό να χρησιμοποιηθούν ηχογραφήσεις ως 
συνήθης προσέγγιση για point counts. Αυτό μπορεί να γίνει είτε σε ένα 
υποσύνολο σημείων, ταυτόχρονα με έναν ειδικευμένο παρατηρητή, 
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προκειμένου να μετρηθεί η επίδραση της αλλαγής του παρατηρητή στο 
αποτέλεσμα (observer variability), είτε μπορεί να γίνει σε όλα τα point 
counts, οπότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν παρατηρητές που είναι 
λιγότερο έμπειροι στην ταυτοποίηση των ήχων των πουλιών. 
 
Εντούτοις, είναι επίσης σημαντικό να επιδειχθεί προσοχή για κάποιους από 
τους περιορισμούς των μικροφώνων. Πιο συγκεκριμένα, είναι πολύ 
ευαίσθητα σε εξωτερικό θόρυβο, όπως ο άνεμος (ιδίως σε περιοχές όπου 
υπάρχουν φυλλοβόλα δέντρα, εξαιτίας του θροΐσματος), θόρυβος 
οχημάτων κ.λπ.. 
 
Αρκετές είναι οι συσκευές ηχογράφησης που θεωρούνται κατάλληλες για 
την καταγραφή point counts. Τα κύρια χαρακτηριστικά τους είναι ότι η 
συσκευή πρέπει να διαθέτει στερεοφωνικά μικρόφωνα, με επαρκή 
ευαισθησία ώστε να εντοπίζουν ήχους πουλιών στην ίδια, κατά προσέγγιση, 
απόσταση που ένας ειδικευμένος παρατηρητής θα μπορούσε να τους 
ακούσει. Κάθε μικρόφωνο πρέπει να είναι μερικώς κατευθυντικό (ώστε να 
ενισχύει το στερεοφωνικό αποτέλεσμα για να γίνει πιο εύκολη η 
καταμέτρηση του αριθμού των ατόμων), ενώ τα μικρόφωνα πρέπει να 
αναρτώνται σε περιστρεφόμενες κεφαλές, προκειμένου να μπορούν να 
ανιχνευθούν πουλιά σε όλες τις κατευθύνσεις.  
 
Οι καταγραφές πρέπει να γίνονται σε ψηφιακό μαγνητόφωνο, είτε σε 
μορφή υψηλής ποιότητας (π.χ., μη συμπιεσμένη ποιότητα CD), είτε σε 
συμπιεσμένη μορφή (π.χ., MP3), που φαίνεται ότι γενικά είναι επαρκής · 
καταγραφές μπορούν ακόμα να γίνουν απευθείας σε Η/Υ συνδέοντας 
μικρόφωνα σε αυτούς μέσω καρτών ήχου.  
 
Εάν τα point counts διεξάγονται από έναν παρατηρητή καθώς και μέσω 
ηχογράφησης, τα δεδομένα τόσο από τον παρατηρητή όσο και από την 
ηχογράφηση πρέπει να εισάγονται ξεχωριστά στη βάση δεδομένων. Είναι 
πολύ σημαντικό να ερμηνευθούν οι καταγραφές από κάποιον που δεν 
γνωρίζει (ή δεν θυμάται) τι καταγράφηκε από τον παρατηρητή. 
Αντίστροφα, ο παρατηρητής δεν πρέπει να τροποποιήσει αυτό που 
κατέγραψε σε ένα point count στο πεδίο βασιζόμενος στην ερμηνεία των 
καταγραφών. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα είναι δυνατόν να 
χρησιμοποιηθούν οι καταγραφές για να αξιολογηθούν οι παρατηρητές και 
τα αποτελέσματα δεν θα είναι συγκρίσιμα μεταξύ των παρατηρητών. Η 
μόνη εξαίρεση είναι εάν ένας παρατηρητής άκουσε ένα κάλεσμα που δεν 
μπορούσε να το αναγνωρίσει στο πεδίο και η καταγραφή χρησιμοποιήθηκε 
για να προσδιοριστεί η ταυτότητα του καλέσματος ή εάν ένας παρατηρητής 
διαπιστώσει ότι αυτός/ή προφανώς αναγνώρισε εσφαλμένως έναν ήχο, 
οπότε η αναγνώριση μπορεί να διορθωθεί. 
 

Μέθοδος καταγραφών από εποπτικά σημεία (Vantage Points)  
 
Οι καταγραφές από εποπτικά σημεία (vantage points VP) είναι ένα μέσο 
ποσοτικοποίησης της πτητικής δραστηριότητας ειδών πουλιών 
προτεραιότητας από άποψης διατήρησης και που λαμβάνουν χώρα εντός 
των ορίων του αιολικού πάρκου, με κύριο στόχο τη διακρίβωση του 
κινδύνου πιθανής πρόσκρουσης. Τα ημερήσια και εποχιακά πρότυπα 
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δραστηριότητας και ο χρόνος πτήσης εντός των ορίων των 
ανεμογεννητριών μπορεί επίσης να επιτρέψουν μία εκτίμηση της 
πιθανότητας εκτόπισης, στην περίπτωση δημιουργίας του πάρκου. 
 
 

Στόχοι  
 
Στους στόχους των καταγραφών από εποπτικά σημεία συγκαταλέγονται:  

1. Συλλογή δεδομένων για είδη-στόχους που θα καταστήσουν δυνατές 
εκτιμήσεις με βάση:  

• Το χρόνο πτήσης κάθε είδους πάνω από την περιοχή έρευνας ·  
• Τη σχετική χρήση των διαφόρων τμημάτων της περιοχής 

έρευνας και  
• Την αναλογία του χρόνου πτήσης μεταξύ των ανώτερων και 
των κατώτερων ορίων ύψους όπως καθορίζονται από τη 
διάμετρο του στροφείου και το ύψους του κέντρου του 
στροφείου.  

2. Υπολογισμός ενός δείκτη πτητικής δραστηριότητας για άλλα είδη – 
δευτερεύοντα είδη – που χρησιμοποιούν την περιοχή έρευνας.  

 
 

Μέθοδοι  
 
Τα δεδομένα συλλέγονται κατά τη διάρκεια χρονομετρημένων καταγραφών 
από εποπτικά σημεία (vantage points) καλύπτοντας την καθορισμένη 
περιοχή έρευνας, που περικλείει τα όρια του ΑΙΟΠΑ και καλύπτει οτιδήποτε 
έως και 200 m - 500 m από τα όρια των εξώτερων ανεμογεννητριών. Στην 
πλειοψηφία των περιπτώσεων μία επέκταση της περιοχής έρευνας 200 m 
είναι επαρκής για να αντιμετωπιστεί το σφάλμα του παρατηρητή σχετικά με 
τα όρια της περιοχής και τις γραμμές πτήσης. 
 
Η εμπειρία σε μία σειρά θέσεων – τις περισσότερες φορές θέσεις όπου 
υπάρχουν αρπακτικά – υποδεικνύει ότι μία περίοδος έρευνας 36 ωρών είναι 
ένα εύλογο ελάχιστο όριο. Αναγνωρίζεται ότι μπορεί να υπάρχουν 
περιπτώσεις όπου διαφοροποιήσεις από αυτό το πρότυπο είτε προς τα κάτω 
είτε προς τα πάνω μπορεί να είναι εύλογες, για παράδειγμα όπου τα 
επίπεδα της πτητικής δραστηριότητας είναι υψηλά και επαρκής ακρίβεια 
μπορεί να επιτευχθεί σε λιγότερες ώρες, ή όπου οι κίνδυνοι σύγκρουσης 
είναι πολύ σημαντικοί και επομένως απαιτείται πιο εκτεταμένη έρευνα για 
να υπάρξουν πληροφορίες πέραν κάθε αμφισβήτησης. Έρευνες vantage 
points 36-ωρών δεν απαιτούνται παραπλεύρως του χώρου του ΑΙΟΠΑ. 
 
Το συνιστώμενο ελάχιστο είναι να διεξάγονται καταγραφές των 36 ωρών 
σε κάθε VP για κάθε εποχή (αναπαραγωγής, εκτός αναπαραγωγής, 
μετανάστευσης) όταν τα είδη είναι παρόντα. Κάθε εποχή πρέπει να 
θεωρείται σαν μία διακριτή περίοδος παρατήρησης. Σε κάθε εποχή, κάθε 
τμήμα του ΑΙΟΠΑ πρέπει να παρακολουθείται για τουλάχιστον 36 ώρες. 
Εάν το μισό της προτεινόμενης περιοχής για το αιολικό πάρκο έχει γίνει 
αντικείμενο παρακολούθησης για 36 ώρες, για παράδειγμα, και το άλλο 
μισό έχει γίνει αντικείμενο παρακολούθησης για 36 ώρες (χωρίς 
αλληλοεπικάλυψη στις περιοχές ορατότητας), τότε η προτεινόμενη για το 
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αιολικό πάρκο περιοχή έχει παρακολουθηθεί για 36 ώρες (ο χρόνος που 
έχει δαπανηθεί για την παρακολούθηση κάθε τμήματος του προτεινόμενου 
αιολικού πάρκου), και όχι για 72 ώρες (ο συνολικός χρόνος που 
δαπανήθηκε στην παρατήρηση). 
 
Δεδομένα που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασμό και υλοποίηση 
αυτής της μεθόδου: 

1. Τα όρια της περιοχής έρευνας δεν πρέπει να είναι πολύ 
περιοριστικά. 

2. Κατά την επιλογή των VPs, στόχος πρέπει να είναι η κάλυψη του 
συνόλου της περιοχής έρευνας κατά τρόπον ώστε να μην υπάρχει 
σημείο μακρύτερα από 2 km από ένα VP. Ιδανικά, θα είναι δυνατόν 
να σαρωθεί ένα τόξο έως 180° από κάθε VP. Μεγαλύτερα τόξα είναι 
δύσκολο να ερευνηθούν αποτελεσματικά. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις μπορεί να είναι δυνατόν να παρατηρηθεί μία ολόκληρη 
περιοχή έρευνας από ένα και μόνο VP. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις, πάντως, θα απαιτούνται δύο ή περισσότερα VPs. Οι 
καλύτερες θέσεις για τις VPs είναι έξω από την περιοχή έρευνας, 
όπου είναι δυνατό. Καθώς η οξύτητα της παρατήρησης μειώνεται με 
την απόσταση, τα VPs πρέπει να είναι κατά το δυνατόν εγγύτερα 
στο όριο της περιοχής έρευνας. Τα VPs δεν πρέπει να είναι κοντά 
στο χώρο φωλιάς των ειδών-στόχων και οι παρατηρητές πρέπει να 
προσπαθούν να είναι απαρατήρητοι έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται 
οι επιπτώσεις τους στις κινήσεις των πουλιών. Αυτό συχνά αποκλείει 
τη χρήση κορυφών λόφων για παρατηρήσεις VP. Προφανώς, τα VPs 
δεν πρέπει ποτέ να βρίσκονται εντός του προτεινόμενου για το 
ΑΙΟΠΑ χώρου, αλλά εάν δεν υπάρχει άλλη λύση από το να 
εγκατασταθούν VPs εντός του χώρου του αιολικού πάρκου, τότε 
αυτό θα πρέπει να γίνει μόνο εάν ο προτεινόμενος χώρος είναι 
επαρκώς μεγάλος ώστε να μπορεί να παρακολουθηθεί ένα τμήμα 
του χώρου του ΑΙΟΠΑ τουλάχιστον 500 m από το VP. 

3. Οι καταγραφές γίνονται μεταξύ αυγής και σούρουπου (αν και θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις για νυχτόβια είδη) από 
ένα μόνο παρατηρητή υπό συνθήκες καλής ορατότητας (>3 km). Η 
βάση της νέφωσης πρέπει να είναι ψηλότερα από το υψηλότερο 
σημείο εδάφους που είναι αντικείμενο παρατήρησης. Ιδανικά, οι 
παρατηρήσεις πρέπει επίσης να γίνονται σε ένα εύρος συνθηκών 
ανέμου. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην περίπτωση αρπακτικών 
και άλλων ειδών όπως οι πελαργοί και οι πελεκάνοι που 
ανεμοπορούν, όταν η διεύθυνση και η ένταση του ανέμου είναι 
πιθανόν να έχει σημαντική επίδραση στο βεληνεκές της πτήσης 
τους. Συστήνεται η χρήση ανεμόμετρου χειρός για τη συστηματική 
μέτρηση του ανέμου έτσι ώστε να ερευνάται το μέγεθος αυτής της 
επίδρασης.  

4. Κάθε καταγραφή πρέπει να διαρκεί κατά μέσο όρο 3 ώρες αλλά 
μπορεί να διακόπτεται και να ξαναρχίζει στην περίπτωση αλλαγών 
στην ορατότητα (π.χ. διακυμάνσεις στη βάση της νέφωσης). 
Ενδείκνυται ένα κενό τουλάχιστον μίας ώρας μεταξύ των 
καταγραφών. Ένα μικρότερο κενό μπορεί να γίνει εάν η καταγραφή 
διαρκεί λιγότερο από τρεις ώρες. 
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5. Κατά τη διάρκεια κάθε καταγραφής χρησιμοποιούνται δύο 
ιεραρχικές μέθοδοι καταγραφής των δεδομένων: δειγματοληψία 
εστιασμένη σε συγκεκριμένα άτομα (focal animal sampling) για είδη 
στόχους και περιλήψεις δραστηριότητας για δευτερεύοντα είδη. 
Αυτές αναλυτικά έχουν ως εξής:  

a. Δειγματοληψία εστιασμένη σε συγκεκριμένα άτομα. Η περιοχή 
μελέτης ερευνάται μέχρι να εντοπιστεί ένα είδος στόχος, το οποίο 
και παρακολουθείται μέχρι να σταματήσει το πέταγμα ή να χαθεί 
από το πεδίο ορατότητας. Καταγράφεται ο χρόνος που 
εντοπίστηκε το πουλί στόχος και η διάρκεια της πτήσης. Η πορεία 
που ακολούθησε χαράσσεται σε χάρτες κλίμακας 1:25 000. Το 
ύψος πτήσης του πουλιού υπολογίζεται στο σημείο που 
εντοπίστηκε και κατόπιν ανά διαστήματα 15 δευτερολέπτων. Τα 
ύψη πτήσης μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε <10m, 10-100m, 
ή >100m · ανάλογα με τις διαστάσεις των πτερύγων των 
στροφείων και το ύψος του ρότορα του στροφείου, <20m, 20-
100m, ή >100m, ή άλλες ζώνες ύψους που θα ανταποκρίνονται 
κατάλληλα στην περιοχή που σαρώνει το στροφείο. Εάν οι 
συνθήκες επιτρέπουν μία πιο υψηλή ανάλυση των ζωνών ύψους 
(π.χ. παρουσία διαμορφώσεων γνωστού ύψους) τότε πρέπει να 
γίνουν πιο λεπτομερείς παρατηρήσεις του ύψους πτήσης. Οι 
παρατηρήσεις των ειδών στόχων έχουν προτεραιότητα έναντι της 
ολοκλήρωσης των περιλήψεων δραστηριότητας (b). 

b. Περιλήψεις δραστηριότητας. Κάθε παρακολούθηση πρέπει να 
υποδιαιρείται σε περιόδους 5 λεπτών, στο τέλος των οποίων 
πρέπει να καταγραφεί ο αριθμός και η δραστηριότητα όλων των 
δευτερευόντων ειδών που έχουν γίνει αντικείμενο 
παρακολούθησης. Εάν ένα είδος στόχος εντοπίζεται στο τέλος της 
περιόδου των 5 λεπτών, τότε η περίληψη δραστηριότητας για 
αυτήν την περίοδο πρέπει να εγκαταλειφθεί και να αρχίσει μία 
νέα όταν θα έχουν ολοκληρωθεί οι παρατηρήσεις του είδους 
στόχου. Παρατηρήσεις των ειδών στόχων έχουν προτεραιότητα 
έναντι των καταγραφών των δευτερευόντων ειδών. Να σημειωθεί 
ότι καταγράφεται ο ελάχιστος δυνατός αριθμός ατόμων που θα 
μπορούσαν να εκτελούν την παρατηρηθείσα δραστηριότητα, 
ώστε να αποφεύγονται διπλομετρήσεις. Πουλιά που είναι στατικά 
και πουλιά που πετούν πρέπει να καταγράφονται ξεχωριστά. Οι 
παρατηρητές πρέπει να καταγράφουν πουλιά που κουρνιάζουν 
και πουλιά που κολυμπούν μία φορά, κατά την άφιξη στο VP και 
να σημειώνονται η περιοχή ή ο χώρος πάνω σε ένα χάρτη. Από 
εκεί και στο εξής, μόνο νέα πουλιά που πετούν και πουλιά που 
κουρνιάζουν/κολυμπούν πρέπει να περιλαμβάνονται στις 
περιλήψεις δραστηριότητας. Η ταχύτητα και η κατεύθυνση του 
ανέμου πρέπει να καταγράφονται κατά το δυνατόν συχνότερα, 
κατά προτίμηση σαν τμήμα των πεντάλεπτων περιλήψεων 
δραστηριότητας.  

Στο τέλος κάθε παρακολούθησης, πρέπει να καταγράφονται στο 
χάρτη τοποθεσίες και δραστηριότητα ενδεικτική αναπαραγωγής των 
ειδών στόχων. 

6. Είναι καίριας σημασίας οι συντεταγμένες του χώρου των θέσεων VP 
να μετρώνται με το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ακρίβειας, μέσω της 

       Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Βασ. Ηρακλείου 24, 10682 Αθήνα, Τηλ/φαξ: 2108228704, www.ornithologiki.gr 59



Εκτίμηση των επιπτώσεων στην ορνιθοπανίδα από τη δημιουργία & λειτουργία Αιολικών Πάρκων  

χρήσης GPS. Επίσης, οι παρατηρητές πρέπει να φροντίζουν να 
ξαναχρησιμοποιούν την ακριβή τοποθεσία VP σε επόμενες 
καταγραφές.  

 
Σημειώσεις: 
 
Αν και όλα τα σημεία εντός της περιοχής έρευνας απαιτείται να είναι εντός 
2 km από ένα VP, οι παρατηρήσεις από κάθε VP δεν περιορίζονται σε μία 
ακτίνα 2 km (π.χ. πουλιά καταγράφονται ανεξάρτητα από την απόστασή 
τους από το VP).  
 
 

Καταγραφή Δεδομένων  
 
Τα δεδομένα πρέπει να καταγράφονται σε δύο πρωτόκολλα (που 
αναφέρονται ως “Form 1” και “Form 2”) και σε χάρτη(ες) κλίμακας 
1:25000. Η Form 1 [περιλήψεις δραστηριότητας) πρέπει να ολοκληρώνεται 
για κάθε παρακολούθηση VP, ανεξάρτητα από το εάν καταγράφηκαν ή όχι 
είδη στόχοι. 
 

a. Form 1 Περιλήψεις δραστηριότητας 
• Καταγραφή ειδών στόχων και στις δύο φόρμες, αλλά αυτά που 

δεν πετούν θα εμφανιστούν μόνο στη Form 1.  
 

b. Form 2 Εστιασμένη Δειγματοληψία  
• Κάθε δειγματοληψία έχει δικό της κωδικό και κατά τη διάρκειά 
της καταγράφεται διαδοχικά κάθε πτητική δραστηριότητα. Οι 
θέσεις δειγματοληψίας και οι γραμμές πτήσης που καταγράφηκαν 
απεικονίζονται στο σχετικό χάρτη.  

• Καταγραφή της χρονικής στιγμής πού έγινε η πρώτη καταγραφή 
του ατόμου, με προσέγγιση του πλησιέστερου λεπτού π.χ. 15:45. 

• Καταγραφή της διάρκειας της πτητικής διαστηριότητας που 
καταγράφηκε, με προσέγγιση του πλησιέστερου δευτερολέπτου. 

• Για κάθε πτητική δραστηριότητα: ξεκινώντας από το 0 (μηδέν – 
σημείο του πρώτου εντοπισμού), αρίθμηση κάθε διαστήματος 15 
δευτερολέπτων διαδοχικά και σημείωση του κατάλληλου ύψους 
πτήσης για κάθε διάστημα 15 δευτερολέπτων. 

 
c. Χάρτης(ες) 

• Σημείωση της τοποθεσίας του VP που χρησιμοποιήθηκε και εάν 
χρησιμοποιείται GPS, τότε διασταύρωση της θέσης που δίνει το 
GPS με τη θέση πάνω στο χάρτη.  

• Σημείωση των διαδρόμων πτήσεων των ειδών στόχων και ένδειξη 
της κατεύθυνσης της κάθε πτήσης. Χρήση διαφορετικών 
χρωμάτων και συμβόλων για κάθε είδος. Ενδείξεις για τα 
χρώματα και τα σύμβολα στην πίσω πλευρά της φόρμας.  

• Αρίθμηση κάθε πτητικής δραστηριότητας και διασταύρωση με τη 
Form 2.  

• Χρήση πρόσθετου χάρτη(ών) εάν τα δεδομένα που έχουν 
καταγραφεί καλύπτουν όλη την επιφάνεια του αρχικού χάρτη.  
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Τυποποιημένη έρευνα περιοχής: 
 
Η τυποποιημένη έρευνα περιοχής συνιστά μία ποσοτική παραλλαγή της 
μεθόδου γενικής έρευνας περιοχής, στην οποία η έκταση της περιοχής 
έρευνας και η δειγματοληπτική προσπάθεια είναι αυστηρά τυποποιημένες 
και ο αριθμός των ατόμων του κάθε είδους που εντοπίζεται κατά τη 
διάρκεια της δειγματοληπτικής περιόδου καταγράφεται, ώστε να προκύψει 
ένας δείκτης αφθονίας. 
 
Αυτή η μέθοδος συνήθως ενέχει τη δειγματοληψία σε τμήμα μόνο της 
περιοχής μελέτης, εκτός εάν η περιοχή μελέτης ή τα ενδιαιτήματα 
ενδιαφέροντος μπορούν να καλυφθούν εντός μίας δειγματοληπτικής 
προσπάθειας. Παραλλαγή της τυποποιημένης έρευνας περιοχής είναι η 
χρήση ενός τμήματος μιας προκαθορισμένου πλάτους ζώνης 
δειγματοληψίας (transect), όπου καταγράφονται όλα τα πουλιά που 
παρατηρούνται. Το κατάλληλο πλάτος της ζώνης εξαρτάται από το 
ενδιαίτημα και τα είδη ενδιαφέροντος: για στρουθιόμορφα, σε περιοχές με 
πυκνή βλάστηση, ελάχιστα πουλιά εντοπίζονται σε ακτίνα μεγαλύτερη των 
100 m από τον παρατηρητή · για αρπακτικά ή υδρόβια πτηνά σε ανοικτές 
περιοχές, μπορούν να εντοπίζονται και να ταυτοποιούνται πουλιά με τη 
βοήθεια κατάλληλου οπτικού εξοπλισμού, ακόμη και σε αποστάσεις > 1 
km. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν τετράγωνες, κυκλικές ή 
ορθογώνιες δειγματοληπτικές επιφάνειες έως 1 km2 · η περιοχή(ές) 
δειγματοληψίας μπορεί να είναι οποιουδήποτε σχήματος, υπό την 
προϋπόθεση ότι το σχήμα θα περιγράφεται, καθαρά, η προσπάθεια θα είναι 
τυποποιημένη και θα ερευνώνται οι ίδιες περιοχές σε κάθε επανάληψη.  
 

Ζώνες δειγματοληψίας (Line transects): 
 
Οι ζώνες δειγματοληψίας (line transects) χρησιμοποιούνται για να 
παράσχουν εκτιμήσεις πυκνότητας των πληθυσμών των ειδών της περιοχής 
μελέτης.  
Οι ζώνες τοποθετούνται τυχαία σε σχέση με το ενδιαίτημα. Πρέπει να 
πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:  

• ότι η απόσταση ανάμεσα στη στο κέντρο της 
ζώνης και στο πτηνό μπορεί να εκτιμηθεί με 
ακρίβεια,  

• ότι εντοπίζονται όλα τα πουλιά που είναι πολύ 
κοντά στην ζώνη 

• ότι τα πουλιά δεν μετακινούνται πριν 
εντοπιστούν και 

• ότι κάθε άτομο δεν καταγράφεται από τον 
παρατηρητή περισσότερες από μία φορές.  

 
Οι ζώνες μπορεί να είναι οποιουδήποτε μήκος μπορεί να ερευνηθεί 
αποτελεσματικά, μέσα σε μία ημέρα δειγματοληψίας, λαμβάνοντας υπόψη 
τα βέλτιστα διαστήματα της ημέρας για την καταγραφή των ειδών στόχων 
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(νωρίς το πρωί για τα στρουθιόμορφα, αλλά μπορεί να είναι πολύ πιο 
ευέλικτες για θαλάσσοπούλια ή αρπακτικά).  
 
Οι ζώνες δειγματοληψίας πρέπει να διατρέχονται με σταθερή ταχύτητα. 
Όταν ένα πτηνό εντοπίζεται για πρώτη φορά από τον παρατηρητή, 
καταγράφεται η κάθετη απόσταση του (το μικρότερο δηλαδή μήκος) από 
τη γραμμή που ορίζει το κέντρο της ζώνης. Οι αποστάσεις μπορούν να 
ομαδοποιηθούν σε ζώνες, αν και είναι προτιμότερο να εκτιμώνται 
πραγματικές αποστάσεις. Η θέση των πουλιών κατά μήκος της ζώνης 
πρέπει επίσης να καταγράφεται, συνήθως υποδιαιρώντας την ζώνη σε 
τμήματα και καταγράφοντας το τμήμα στο οποίο κάθε πουλί 
παρατηρήθηκε. Τα τμήματα θα μπορούσαν να είναι μήκους από 100–500 
m ανάλογα με το συνολικό μήκος της ζώνης και την ποικιλία των 
ενδιαιτημάτων που διασχίζει.  
 
Τα δεδομένα που καταγράφονται για κάθε έρευνα με ζώνη δειγματοληψίας 
πρέπει να περιλαμβάνουν:  

 Τοποθεσία έναρξης και τοποθεσία λήξης για κάθε τμήμα της ζώνης 
καθώς και για όλη τη ζώνη (ή λεπτομέρειες, κατά προτίμηση με τη 
μορφή ενός αρχείου σε Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) 
της συνολικής διαδρομής της ζώνης εάν δεν είναι μία ευθεία 
γραμμή).  

 Ημερομηνία, ώρα έναρξης και ώρα λήξης για κάθε έρευνα.  
 Ξεχωριστές καταγραφές για κάθε πουλί (ή κοπάδι) με την απόστασή 
του από την ζώνη, τον αριθμό του τμήματος της ζώνης και το 
μέγεθος του κοπαδιού.  

 

Αναπαραγωγή καλεσμάτων (Playback calls): 
 
Η αναπαραγωγή καλεσμάτων χρησιμοποιείται πρωτίστως για τον εντοπισμό 
κρυπτικών ειδών, όπως τα νυκτόβια αρπακτικά, η πετροτριλίδα, ο ήταυρος 
κ.α. ή για την απόκτηση περισσότερων πληροφοριών για συγκεκριμένα 
σπάνια ή προστατευόμενα είδη όπου η παρουσία ακόμα και λίγων ατόμων 
ενός είδους μπορεί να είναι μεγάλης σημασίας. Συνήθως, αυτή η μέθοδος 
χρησιμοποιείται για επισήμανση παρουσίας ειδών και όχι για ποσοτικές 
εκτιμήσεις. 
 
Η μεθοδολογία είναι αρκετά απλή: αναπαραγωγή των καλεσμάτων των 
ειδών στόχων που αναμένεται να υπάρχουν στο ενδιαίτημα. Κάθε 
αναπαραγωγή πρέπει να ακολουθείται από μία περίοδο ήσυχης ακρόασης 
για να εντοπίζονται απαντήσεις. Πολλαπλές καταγραφές μπορεί να 
αναπαραχθούν (είτε επαναλήψεις των ίδιων ειδών ή διαφορετικών ειδών), 
αλλά πάντα ακολουθούνται από ήσυχη ακρόαση. 
 
Η αναπαραγωγή πρέπει να γίνει την κατάλληλη ώρα της ημέρας:  

 Νωρίς το πρωί για τα περισσότερα στρουθιόμορφα.  
 Νωρίς το πρωί ή το βράδυ για ερωδιούς, παρυδάτια και υδρόβια.  
 Αφού σκοτεινιάσει για τα περισσότερα νυκτόβια αρπακτικά, την 
πετροτριλίδα και το γιδοβύζι.  
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Η αναπαραγωγή καλεσμάτων πρέπει να γίνεται στην κατάλληλη περίοδο 
του έτους, ανάλογα με το είδος και την περιοχή. Η περίοδος αιχμής για το 
κάλεσμα πολλών νυκτόβιων αρπακτικών μπορεί να είναι ένα ή δύο μήνες 
νωρίτερα από την κύρια αναπαραγωγική περίοδο των στρουθιόμορφων. Τα 
υγροτοπικά είδη τείνουν να τραγουδούν περισσότερο νωρίς την περίοδο 
αναπαραγωγής.  

 
Η αναπαραγωγή καλεσμάτων μπορεί να επιχειρηθεί σε κάθε περιοχή 
κατάλληλου ενδιαιτήματος για το είδος στόχο. Η κατάλληλη απόσταση 
εξαρτάται από την κατανομή των ενδιαιτημάτων. Για ενδιαιτήματα όπου η 
είσοδος του παρατηρητή είναι δυσχερής (π.χ. υγρότοποι), συνήθως είναι 
αποδεκτή η χρήση της αναπαραγωγής καλεσμάτων από την άκρη του 
ενδιαιτήματος.  
 

Καταμετρήσεις διερχόμενων μεταναστευτικών (Passage migration counts): 
 
Οι καταμετρήσεις διερχόμενων μεταναστευτικών χρησιμοποιούνται για 
εκτιμήσεις του αριθμού των πουλιών που πετούν πάνω από μία περιοχή 
κατά τη διάρκεια των μεταναστευτικών περιόδων. Αυτές κανονικά 
απαιτούνται μόνο όταν υπάρχει ένας πρόδηλος παράγοντας κινδύνου ή 
σημαντική αβεβαιότητα για την αξία της περιοχής.  
 
Για τα περισσότερα στρουθιόμορφα, η εαρινή μεταναστευτική περίοδος 
ξεκινά από τις αρχές Μαρτίου μέχρι τα τέλη Μαΐου και η φθινοπωρινή 
περίοδος από τα τέλη Αυγούστου μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, αν και αυτό 
διαφέρει ανάλογα με την περιοχή, το γεωγραφικό πλάτος και το υψόμετρο. 
Η μετανάστευση των υδροβίων ξεκινάει το Μάρτιο και τελειώνει και αυτή 
το Μάιο. Το φθινόπωρο, η μετανάστευση των αρπακτικών και κάποιων 
βόρειων μεταναστευτικών ειδών εκτείνεται και μέσα στο Νοέμβριο.  

 
Για αρπακτικά και άλλα ημερόβια μεταναστευτικά πουλιά, πρέπει να 
ακολουθηθούν τα εξής βήματα:  

 Πρέπει να επιλεγεί μία VP με καθαρή ορατότητα προς μία ή 
περισσότερες πιθανές τοποθεσίες ανεμογεννητριών σε μία περιοχή που 
θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει ένα χώρο συγκέντρωσης διερχόμενων 
μεταναστευτικών (π.χ. κορυφές βουνών και άλλες ορεινές 
διαμορφώσεις όπου σχηματίζονται θερμικά ρεύματα).  

 Καταγραφή των ειδών και των υψομέτρων όλων των διερχόμενων 
πτηνών, σε σχέση με το ύψος των προτεινόμενων στροβίλων. Μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν κωδικοί για είδη που ελλιπώς αναγνωρίστηκαν 
(π.χ., Accipiter sp.).  

 Η καταγραφή αρπακτικών πρέπει να ξεκινάει αργότερα σε σχέση με τα 
στρουθιόμορφα (π.χ. περίπου 9 π.μ.), αφού τα αρπακτικά 
δραστηριοποιούνται κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. Παρόλα αυτά, σε 
περιοχές – περάσματα αρπακτικών, ο παρατηρητής θα πρέπει να 
βρίσκεται στην εποπτική θέση από νωρίς το πρωί, ώστε να καταγράφει 
τις μετακινήσεις αρπακτικών που πιθανά έχουν διανυκτερεύσει στην 
ευρύτερη περιοχή και συνεχίζουν με την αυγή το μεταναστευτικό τους 
ταξίδι. Η καταγραφή πρέπει να είναι συνεχής για 6 -9 ώρες, 
υποδιαιρώντας τις παρατηρήσεις σε τμήματα μίας ώρας.  
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 Εάν ημερήσιες παρατηρήσεις δεν είναι εφικτές, τότε οι παρατηρήσεις 
πρέπει να διεξάγονται για διάστημα τουλάχιστον 10 ημερών κατά την 
κορύφωση της μεταναστευτικής περιόδου για είδη που πιστεύεται ότι 
διατρέχουν κίνδυνο πρόσκρουσης. Μέσα σε αυτήν την περίοδο, θα 
πρέπει να επιλέγονται ημερομηνίες με ευνοϊκές καιρικές συνθήκες για 
μετανάστευση (π.χ. να μη βρέχει, ασθενείς έως μέτριοι άνεμοι).  

 Πρέπει να καταγράφονται οι καιρικές συνθήκες (θερμοκρασία, ταχύτητα 
ανέμου και διεύθυνση, κάλυψη ουρανού, βροχόπτωση), παράλληλα με 
την ημερομηνία και ώρα της ημέρας. 

 
Για πουλιά που μεταναστεύουν νύχτα, οι καταμετρήσεις μεταναστευτικής 
διέλευσης απαιτούν τεχνολογικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένης της 
ακουστικής παρακολούθησης ή της παρακολούθησης μέσω ραντάρ ή και 
των δύο (έχουν ήδη επεξηγηθεί στο κυρίως κείμενο). Πάντως, εάν αυτές οι 
τεχνολογίες δεν είναι διαθέσιμες, δύο άλλες προσεγγίσεις θα μπορούσαν να 
υιοθετηθούν, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τους περιορισμούς τους: 

 Χρήση προβολέων νυκτός (ceilometers): οι έρευνες αυτές 
αφορούν στην οπτική καταγραφή μεταναστευτικών πουλιών τη νύχτα, 
χρησιμοποιώντας μία μεγάλης ισχύος φωτεινή δέσμη που κατευθύνεται 
προς τα πάνω σε σχέση με το χώρο της έρευνας (Able & Gauthreaux 
1975, Bruderer et al. 1999, Williams et al. 2001). Τα πουλιά θα 
εμφανίζονται σαν λευκές δέσμες κουκίδες καθώς θα περνούν μέσα από 
τη φωτεινή δέσμη και καταγράφονται είτε με τηλεσκόπιο είτε με κυάλια. 
Γενικά, αυτή η μέθοδος καθιστά δυνατό τον εντοπισμό πουλιών τόσο 
μικρών όσο οι τσίχλες και την καταμέτρησή τους σε απόσταση έως και 
400 m από τον παρατηρητή. Δεδομένα μπορούν να συλλεχθούν για το 
συνολικό αριθμό των πουλιών που διασχίζουν τη φωτεινή δέσμη και 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να γίνει εκτίμηση του συνολικού 
ρυθμού διέλευσης από το χώρο. Επιπλέον, μπορεί να εκτιμηθεί κατά 
προσέγγιση η κατεύθυνση των μεταναστευτικών πουλιών. Στα ΑΙΟΠΑ, 
αυτή η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή των ειδών 
ή τη σύνθεση των ομάδων ειδών κατά τη διάρκεια της νυχτερινής 
μετανάστευσης. 

 Παρακολούθηση του δίσκου της σελήνης (moonwatching): είναι 
μία τεχνική παρόμοια με τα ceilometers όπου η δέσμη φωτός 
αντικαθίσταται από την πλήρη ή σχεδόν πλήρη σελήνη (Liechti et al. 
1995). Κατά τα άλλα, η τεχνική ακολουθεί τις διαδικασίες που 
χρησιμοποιούνται στις έρευνες με ceilometer. Η παρακολούθηση της 
νυχτερινής μετανάστευσης με τη σελήνη μπορεί να είναι μία χρήσιμη 
προσθήκη στις έρευνες που βασίζονται στο ceilometer, καθώς η 
φωτεινή δέσμη του ceilometer είναι δύσκολο να γίνει ορατή τις νύχτες 
που υπάρχει έντονο σεληνόφως. 

 Ακουστική καταγραφή μεταναστευτικών πουλιών: Πολλά είδη 
στρουθιόμορφων κάνουν καλέσματα κατά τακτά διαστήματα της πτήσης 
κατά τη διάρκεια της νυχτερινής μετανάστευσης· πολλά από αυτά τα 
καλέσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση ειδών. 
Μικρόφωνα και ψηφιακοί καταγραφείς μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για να παρακολουθηθούν αυτά τα είδη κατά τη διάρκεια της 
μετανάστευσης. Εντούτοις, δεν βγάζουν όλα τα είδη κραυγές κατά τη 
διάρκεια της μετανάστευσης και λίγα πράγματα είναι γνωστά για το πότε 
μεμονωμένα πουλιά βγάζουν κραυγές και πόσο αυτό διαφέρει από 
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νύχτα σε νύχτα ή ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Για να αποκτηθεί 
μία ολοκληρωμένη εικόνα του αριθμού των πουλιών που 
μεταναστεύουν μέσα από μία περιοχή, η ακουστική παρακολούθηση 
μπορεί να χρειαστεί να συνδυαστεί με άλλες τεχνικές όπως το ραντάρ, 
συσκευές βίντεο υπέρυθρων ακτίνων, ή παρατηρήσεις με το 
προαναφερθέν ceilometer. Παρ’ όλα αυτά, η ακουστική παρακολούθηση 
από μόνη της μπορεί κάποιες φορές να είναι επαρκής για την 
κατανόηση των περιφερειακών διακυμάνσεων στις συγκεντρώσεις των 
μεταναστευτικών πουλιών ή στα ύψη πτήσης των μεταναστευτικών.  
Διάφορα συστήματα έχουν χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση των 
νυχτερινών μεταναστών, τα οποία κυμαίνονται από μεμονωμένα 
μικρόφωνα συνδεόμενα με ένα ψηφιακό καταγραφέα που προσφέρει 
δείκτη της δραστηριότητας των πουλιών, μέχρι συστοιχίες από 4 ή 
περισσότερα μικρόφωνα συνδεόμενα με έναν Η/Υ που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του ύψους και της θέσης της 
κραυγής κάθε πουλιού.  

 

Καταμετρήσεις μεταναστευτικών που σταθμεύουν στην περιοχή (Stopover 
counts): 
 
Ο στόχος των καταμετρήσεων σταθμευόντων μεταναστευτικών, είναι να 
εκτιμηθεί η αφθονία των πουλιών που χρησιμοποιούν την περιοχή μελέτης 
ως χώρο στάσης κατά τη μετανάστευση (stopover site), είτε για 
ξεκούραση, είτε για αναζήτηση τροφής. Ο σχεδιασμός των καταγραφών 
stopover θα πρέπει να γίνεται με βάση τους τύπους ενδιαιτημάτων της 
περιοχής και τα είδη πτηνών που αναμένεται να τη χρησιμοποιούν.  

 
Η συνήθης δειγματοληπτική μέθοδος είναι μία παραλλαγή της 
τυποποιημένης έρευνας περιοχής (standardized area search).  
 
Για μεγαλόσωμα πουλιά που χρησιμοποιούν ανοιχτές εκτάσεις (υδρόβια, 
παρυδάτια, αρπακτικά κ.λπ), πρέπει να επιλέγεται μία διαδρομή που 
παρέχει τουλάχιστον μία εποπτική θέση παρατήρησης (VP) σε όλες τις 
κύριες περιοχές των ενδιαιτημάτων όπου αναμένεται να υπάρχουν πουλιά.  

 Σε μεγάλες περιοχές έρευνας, αυτό μπορεί να ενέχει διαδρομή αρκετών 
χιλιομέτρων, με οδήγηση μεταξύ των χώρων παρατήρησης.  

 Ο στόχος αυτής της έρευνας πρέπει να είναι η εκτίμηση του συνολικού 
αριθμού ατόμων του κάθε είδους που παρουσιάζονται στην περιοχή σε 
μία συγκεκριμένη επίσκεψη.  

 Εάν η περιοχή μελέτης αποτελείται από αρκετά διακριτά τμήματα 
σημαντικού ενδιαιτήματος, τότε θα πρέπει να καταγραφεί ξεχωριστά ο 
αριθμός των ατόμων κάθε είδους στο κάθε τμήμα. Αυτή η πληροφορία 
μπορεί να είναι σημαντική για τη χωροθέτηση των ανεμογεννητριών.  

 Τα δεδομένα που καταγράφονται σε αυτές τις έρευνες πρέπει να 
περιλαμβάνουν ένα χάρτη της διαδρομής και τους κύριους χώρους 
παρατήρησης, την ημερομηνία, την έναρξη και το τέλος της κάθε 
επίσκεψης.  
Τα περισσότερα υδρόβια πτηνά μπορούν να καταμετρηθούν σε 
οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της ημέρας. Εντούτοις, σε κάποιες 
περιοχές τα πουλιά μπορεί να κάνουν ημερήσιες μετακινήσεις από ένα 
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χώρο ξεκούρασης σε μία περιοχή, σε ένα χώρο αναζήτησης τροφής σε 
μία άλλη περιοχή. Ομοίως, σε περιοχές με παλίρροια, τα πουλιά μπορεί 
να μετακινούνται μεταξύ θέσεων ανάλογα με τον κύκλο της παλίρροιας. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι καταγραφές πρέπει να επιλέγονται χρονικά 
ώστε να συμπίπτουν με την αιχμή της χρήσης κάθε τμήματος της 
περιοχής έρευνας από τα μεταναστευτικά.  

 Εάν από την έρευνα εντοπιστούν σημαντικοί αριθμοί πουλιών, τότε 
αυτοί θα πρέπει να εξεταστούν με συμπληρωματική έρευνα έρευνες 
συμπεριφοράς (βλέπε σχετικό τμήμα) προκειμένου να προσδιοριστεί 
εάν η συμπεριφορά αυτών των πουλιών είναι πιθανόν να τα θέσει σε 
κίνδυνο πρόσκρουσης με τις ανεμογεννήτριες.  

 
Για τα στρουθιόμορφα, πρέπει να επιλέγονται διαδρομές που διέρχονται 
από τα κύρια ενδιαιτήματα που αναμένεται να χρησιμοποιηθούν από τα 
διερχόμενα στρουθιόμορφα για ξεκούραση ή αναζήτηση τροφής.  

 Οι διαδρομές μπορούν να τοποθετηθούν κατά μήκος υπαρχόντων 
μονοπατιών ή δρόμων. Μεταναστευτικά πουλιά που αναζητούν τροφή 
εντοπίζονται ευκολότερα στις παρυφές των ενδιαιτημάτων, σε 
φυτοφράκτες, κ.λπ..  

 Ένα καλός σχεδιασμός που μπορεί να δώσει ποσοτικές εκτιμήσεις, είναι 
να χαραχθούν ζώνες δειγματοληψίας, κατά προσέγγιση 500 m, κατά 
μήκος μονοπατιών ή δρόμων, τουλάχιστον δύο ανά κύριο τύπο 
ενδιαιτήματος (π.χ., δάση, θαμνώνες, βοσκότοποι, κ.λπ.). Κάθε ζώνη 
δειγματοληψίας μπορεί να διασχίζει περισσότερα από ένα ενδιαιτήματα. 
Πάντως, οι ζώνες μπορεί να έχουν οποιοδήποτε μήκος, υπό τον όρο ότι 
αντικείμενο δειγματοληψίας θα αποτελούν οι ίδιες διαδρομές σε κάθε 
επίσκεψη.  

 Οι καταγραφές στις ζώνες δειγματοληψίας πρέπει να γίνονται κατά 
προσέγγιση δύο φορές την εβδομάδα, νωρίς το πρωί (από την ανατολή 
του ηλίου και μέχρι όχι πλέον των 4 ωρών μετά από αυτήν) κατά τη 
διάρκεια της αιχμής της μεταναστευτικής περιόδου για τα είδη 
ενδιαφέροντος.  

 Στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι αρκετό να καταγραφεί ο συνολικός 
αριθμός των ατόμων κάθε είδους που εντοπίζεται κατά μήκος της 
ζώνης,, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία της τυποποιημένης 
έρευνας περιοχής.  

 Σε ορισμένα ενδιαιτήματα, μπορεί να είναι εφικτό να χρησιμοποιηθεί η 
πιο λεπτομερής μεθοδολογία των ζωνών δειγματοληψίας μεταβλητού 
μήκους, όπου γίνεται καταγραφή της απόστασης κάθε ατόμου ή ομάδας 
πτηνών σε κατηγορίες προκαθορισμένης απόστασης (π.χ., ζώνες 
απόστασης 25 m, 25-50. >50 m).  

 

Έρευνες συμπεριφοράς (Behavioural studies): 
 
Αυτές μπορεί να απαιτούνται όταν ευάλωτα είδη, συγκεντρώσεις 
αρπακτικών ή κοπάδια άλλων ειδών απαντώνται εντός ή γύρω από τον 
εξεταζόμενο χώρο εγκατάστασης ΑΙΟΠΑ, προκειμένου να προσδιοριστεί 
εάν η συμπεριφορά των ειδών αυτών μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικό 
κίνδυνο θνησιμότητας από πρόσκρουση σε ανεμογεννήτριες.  
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Κύριος σκοπός των ερευνών συμπεριφοράς, είναι ο προσδιορισμός της 
χρήσης της περιοχής από τα είδη ενδιαφέροντος, ιδίως ως προς το εάν 
πετούν συστηματικά μέσα από περιοχές όπου θα λειτουργούν οι πτέρυγες 
των ανεμογεννητριών ή εάν χρησιμοποιούν χώρους ή ενδιαιτήματα που θα 
επηρεαστούν άμεσα από τη διαδικασία κατασκευής. 

 
Η τελική μεθοδολογία θα εξαρτηθεί από τα είδη που θα παρατηρηθούν 
καθώς και από την τοπογραφία του χώρου, αλλά σε γενικές γραμμές, θα 
βασιστεί σε μία μέθοδο καταγραφών από εποπτικές θέσεις (VP). 
Παρατηρήσεις πρέπει να γίνουν μόνο κατά την κατάλληλη εποχή του 
έτους, σε ημέρες όπου παρουσιάζονται στην περιοχή σημαντικοί πληθυσμοί 
των ειδών ενδιαφέροντος και τυπικά πρέπει να επαναλαμβάνονται αρκετές 
ημέρες προκειμένου να εκτιμηθεί η διακύμανση της δραστηριότητας από 
μέρα σε μέρα. 
 

Έρευνες νεκρών πτηνών (Carcass searches): 
 
Για να μπορεί να εκτιμηθεί σωστά η θνησιμότητα από τις προσκρούσεις, 
στις περισσότερες περιπτώσεις, οι έρευνες για νεκρά πουλιά θα πρέπει να 
διεξάγονται κάθε 3 ημέρες, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η απώλεια των 
νεκρών πουλιών από νεκροφάγα ζώα και να μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα 
η πραγματική ημερομηνία και οι ακριβείς καιρικές συνθήκες όπου έλαβε 
χώρα ο θάνατος κάθε πτηνού. Σε κάποιες περιπτώσεις (π.χ., όταν 
υπάρχουν στην περιοχή πολλά νεκροφάγα, όπως καρακάξες, κουρούνες, 
κοράκια, αλεπούδες) μπορεί να είναι απαραίτητο οι επισκέψεις να γίνονται 
ακόμη συχνότερα. Αντίστροφα, εάν επιτόπια πειράματα τοποθέτησης 
νεκρών πουλιών για έλεγχο του ρυθμού απομάκρυνσης τους από άγρια 
ζώα, υποδεικνύουν ότι τα νεκρά πουλιά παραμένουν για μία εβδομάδα ή 
περισσότερο στο χώρο, τότε μπορεί να γίνουν αποδεκτές και λιγότερο 
συχνές έρευνες. Για αυτόν το λόγο, ο ρυθμός απομάκρυνσης νεκρών 
πουλιών θα πρέπει να εκτιμάται στην αρχή της διαδικασίας (δες 
παρακάτω).  
 
Η ελάχιστη διάρκεια για έρευνες νεκρών ατόμων διερχόμενων 
μεταναστευτικών ειδών, τυπικά θα είναι 6 εβδομάδες κατά τη διάρκεια της 
εαρινής μεταναστευτικής περιόδου και 8 εβδομάδες κατά τη διάρκεια της 
φθινοπωρινής μεταναστευτικής περιόδου. Εάν στην περιοχή μελέτης έχουν 
καταγραφεί σημαντικοί αριθμοί αρπακτικών πτηνών ή άλλων ειδών που 
πραγματοποιούν εναέριες γαμήλιες επιδείξεις ή άλλων ειδών που κατά τη 
διάρκεια των βασικών ερευνών συμπεριφοράς φάνηκε ότι έχουν την τάση 
να πετούν στο ύψος των πτερύγων των ανεμογεννητριών, σε άλλες 
περιόδους του έτους (π.χ., αναπαραγωγική περίοδος ή περίοδος 
διαχείμασης), τότε πρέπει να προγραμματίζονται πρόσθετες έρευνες για 
νεκρά πτηνά κατά τη διάρκεια των συγκεκριμένων περιόδων. Για την 
αναπαραγωγική περίοδο, αυτό θα ήταν φυσιολογικά μία περίοδος 6 
εβδομάδων. Το χειμώνα, αυτό θα εξαρτάται από το πότε εμφανίζονται τα 
ευάλωτα είδη στην περιοχή και θα μπορούσε να είναι οποτεδήποτε από 4-
12 εβδομάδες. Τα βέλτιστα διαστήματα ερευνών μπορεί να διαφέρουν 
ανάλογα με την περίοδο του έτους και τις καιρικές συνθήκες.  
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Συνιστάται ο σχεδιασμός στρωματοποιημένης δειγματοληψίας, όπου 
μεγαλύτερη δειγματοληπτική προσπάθεια αφιερώνεται σε περιοχές 
αυξημένης πιθανότητας ανεύρεσης νεκρών πτηνών (π.χ. κάτω από τις 
πτέρυγες), ενώ λιγότερο εντατική έρευνα γίνεται μακριά από τις 
επικίνδυνες θέσεις. Για μία τυπική ανεμογεννήτρια ύψους 80 m, με 40 m 
πτέρυγες, εκτιμάται ότι μετά την πρόσκρουση, τα περισσότερα νεκρά 
πουλιά πέφτουν σε ακτίνα έως και 80 m από τους πύργους. Σε γενικές 
γραμμές, δεν είναι απαραίτητο να ερευνώνται όλες οι ανεμογεννήτριες την 
ίδια μέρα· για μεγάλα ΑΙΟΠΑ, θα πρέπει να επιλέγεται ένα υποσύνολο 
στροβίλων προκειμένου να καλυφθούν αντιπροσωπευτικές περιοχές σε όλη 
την εγκατάσταση αιολικής ενέργειας, ενώ για μικρότερους χώρους (1–10 
στρόβιλοι), αντίθετα, πρέπει να ερευνάται ο κάθε στρόβιλος. Η σειρά των 
επισκέψεων πρέπει να είναι η ίδια σε κάθε επανάληψη, έτσι ώστε το 
διάστημα της δειγματοληψίας (π.χ. 3 ημέρες) να είναι το ίδιο για κάθε 
στρόβιλο. Επιπλέον, γενικά, πρέπει να προτιμάται η έρευνα ενός μεγάλου 
αριθμού ανεμογεννητριών, έστω και με μικρότερη περιοχή έρευνας στη 
βάση κάθε ανεμογεννήτριας, σε σχέση με πιο εντατική έρευνα σε λιγότερες 
ανεμογεννήτριες.  
 
Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις θα χρειαστεί να υπολογιστεί ένας 
συντελεστής διόρθωσης (correction factor), ώστε να συνυπολογίζονται τα 
νεκρά άτομα που επειδή πέφτουν εκτός της περιοχής έρευνας, δεν είναι 
δυνατό να καταμετρηθούν. Για να γίνουν αυτοί οι υπολογισμοί, πρέπει να 
καταγράφεται το εμβαδόν της περιοχής στην οποία γίνεται η έρευνα κάτω 
από κάθε ανεμογεννήτρια, καθώς και η ημερομηνία, η ώρα έναρξης και 
λήξης της κάθε έρευνας (ξεχωριστά για κάθε ανεμογεννήτρια). Εάν η 
περιοχή έρευνας γύρω από κάθε στρόβιλο είναι συμμετρική, η μέτρηση του 
εμβαδού είναι εύκολη, με βάση τη διάμετρο του κύκλου γύρω από τη 
γεννήτρια. Εάν η περιοχή της έρευνας έχει ακανόνιστο σχήμα (π.χ., το 
τμήμα της βάσης και τμήμα ενός δρόμου πρόσβασης), τότε πρέπει να 
ετοιμαστεί ένα διάγραμμα της περιοχής έρευνας υπό κλίμακα και κατόπιν 
να υπολογιστεί το εμβαδό της κάθε περιοχής. Εάν η δειγματοληψία που 
πραγματοποιείται είναι στρωματοποιημένη, τότε η έκταση της περιοχής που 
ερευνάται σε κάθε επίπεδο προσπάθειας, θα πρέπει να καταγράφεται.  
 
Για κάθε νεκρό πουλί που θα βρεθεί, πρέπει να καταγράφονται τα 

ακόλουθα δεδομένα:  

 Η ημερομηνία και ώρα που βρέθηκε.  

 Η κατάσταση αποσύνθεσης, που θα βοηθήσει στην εκτίμηση του 
αριθμού των ημερών από την ημέρα θανάτου.  

 Η έκταση και ο τύπος του τραύματος που δέχθηκε (εάν μπορεί να 
αναγνωριστεί).  

 Το είδος (ή η καλύτερη εκτίμηση για το είδος, εάν βρίσκεται σε πολύ 
κακή κατάσταση και δεν μπορεί να αναγνωριστεί πλήρως).  

 Η απόσταση και η κατεύθυνση από τον πλησιέστερο στρόβιλο καθώς 
και οι συντεταγμένες του GPS για το νεκρό πουλί (προκειμένου να 
χρησιμεύσουν σαν έλεγχος επαλήθευσης).  

 Να λαμβάνεται ψηφιακή φωτογραφία του νεκρού πτηνού, στη θέση 
ανεύρεσής του. 
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Η επίδραση της θήρευσης από νεκροφάγα στους αριθμούς των νεκρών 
πτηνών που ανευρίσκονται σε σχέση με τους πραγματικούς αριθμούς των 
νεκρών πτηνών, πρέπει να ποσοτικοποιηθεί, προκειμένου να διορθωθούν 
(εάν είναι απαραίτητο) τα δεδομένα που λήφθηκαν κατά τη διάρκεια της 
έρευνας για νεκρά πουλιά.  
 
Πρέπει να διενεργηθούν πειράματα απομάκρυνσης νεκρών πουλιών για να 
εκτιμηθεί το ποσοστό θήρευσης τους από άλλα ζώα, τουλάχιστον δύο 
φορές κατά τη διάρκεια κάθε εποχής δειγματοληψίας, καθώς ο βαθμός 
θήρευση από κάθε νεκροφάγο είδος μπορεί να μεταβάλλεται εποχιακά. Τα 
νεκρά πουλιά που θα χρησιμοποιηθούν (γενικά, πουλερικά) πρέπει να είναι 
φρέσκα ή να καταψύχθηκαν ενώ ήταν προσφάτως νεκρά. 
 
Τα νεκρά πουλιά πρέπει να τοποθετηθούν έξω από την περιοχή έρευνας, με 
ακριβή αναφορά της τοποθεσίας μέσω GPS, και να αναζητηθούν την ημέρα 
της επόμενης έρευνας για νεκρά πουλιά · πρέπει να μείνουν στη θέση 
εκείνη για διάστημα μέχρι 2 εβδομάδες και να γίνεται έλεγχος σε κάθε 
ευκαιρία για το εάν παραμένουν εκεί. Πρέπει να κατανέμονται σε όλους 
τους στροβίλους όπου γίνονται έρευνες, με όχι περισσότερα από ένα ή δύο 
νεκρά πουλιά για κάθε στρόβιλο. Πρέπει, επίσης, να κατανεμηθούν σε όλο 
το εύρος εδαφικών υποστρωμάτων και βιοτόπων που θα ερευνηθούν, 
χονδρικά σε αναλογία με τις αναλογίες τους στην περιοχή έρευνας. 
 
Δοκιμές για νεκροφάγα ζώα πρέπει να επαναλαμβάνονται ετησίως, καθώς η 
αποτελεσματικότητα αυτών των ζώων, ιδίως των σπονδυλοζώων όπως 
αλεπούδες, κοράκια κ.λπ. μπορεί να αλλάζει με την πάροδο των ετών.  
 
Είναι χρήσιμο επίσης να υλοποιούνται δοκιμές αποτελεσματικότητας της 
έρευνας ανίχνευσης των νεκρών πτηνών. Ένας γνωστός αριθμός νεκρών 
πουλιών τοποθετείται τυχαία σε όλο το χώρο, εντός της περιοχής έρευνας 
και κατόπιν η περιοχή ερευνάται από τους ερευνητές πεδίου. Το ποσοστό 
των νεκρών πτηνών που βρέθηκαν από τους ερευνητές, σε σχέση με το 
σύνολο των δειγμάτων που τοποθετήθηκαν, θα δώσει μία προσέγγιση της 
αποτελεσματικότητας της ανίχνευσης. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η 
αποτελεσματικότητα ανίχνευσης διαφέρει από ερευνητή σε ερευνητή αλλά 
και μεταξύ βιοτόπων ή υποστρωμάτων, γι αυτό δεν πρέπει να γίνονται 
συνολικές αναγωγές εάν δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα.  
 
Σημειώσεις:  

 
• Η έρευνα για νεκρά πουλιά δεν απαιτεί ειδικούς ορνιθοπαρατηρητές ή 

ορνιθολόγους και συνήθως μπορεί να γίνει από καλά εκπαιδευμένο 
τεχνικό προσωπικό, που θα μπορούσε μάλιστα να προέρχεται από την 
ευρύτερη περιοχή για περιορισμό του κόστους δειγματοληψίας.  

• Εκπαιδευμένοι σκύλοι μπορούν να αυξήσουν σημαντικά την 
αποτελεσματικότητα των ερευνών για νεκρά πουλιά, ιδίως εάν η 
περιοχή έρευνας διαθέτει πυκνή βλάστηση.  

• Η οπτική έρευνα για νεκρά πουλιά τείνει να είναι πιο αποτελεσματική σε 
συνθήκες έντονου φωτός, με ελαφρύ αεράκι που μπορεί να κινεί φτερά 
και πούπουλα των νεκρών πτηνών, κάνοντάς τα πιο εμφανή, ιδίως όταν 
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δεν έχει βρέξει πρόσφατα (η βροχή τείνει να κάνει τα φτερά να κολλάνε 
μεταξύ τους).  

• Οι έρευνες για νεκρά πουλιά πρέπει να επικεντρώνονται στα τμήματα 
της περιοχής μελέτης όπου η έρευνα είναι πιο αποτελεσματική – αυτό 
συνήθως θα είναι το χαλικοστρωμένο τμήμα στη βάση του στροβίλου, 
οι δρόμοι που ξεκινούν από αυτόν και κάθε κοντινή επιφάνεια που είτε 
καλύπτεται από χαμηλή βλάστηση (π.χ., γρασίδι, πόες ή φρύγανα) ή 
είναι γυμνή από βλάστηση. Η ανεύρεση νεκρών πουλιών σε δάση ή 
πυκνούς θαμνώνες είναι εξαιρετικά δύσκολη, ακόμα και με τη βοήθεια 
σκύλων.  

• Εκτός από νεκρά πουλιά, οι παρατηρητές μπορεί να ανακαλύψουν και 
τραυματισμένα πουλιά, που δεν μπορούν να πετάξουν ή που έχουν 
άλλα προβλήματα λόγω πρόσκρουσης στους στροβίλους ή άλλους 
τραυματισμούς. Αυτά τα πουλιά πρέπει να συλλέγονται και να 
εξετάζονται προκειμένου να προσδιοριστεί η αιτία των τραυμάτων. Όταν 
τα τραυματισμένα πουλιά δεν είναι δυνατόν να συλλεγούν, τότε 
καταγράφονται το είδος, η τοποθεσία και τα προβλήματα που 
παρατηρήθηκαν. Τα τραυματισμένα πουλιά πρέπει να παραπέμπονται 
για θεραπεία σε κατάλληλους οργανισμούς, σύμφωνα με τους σχετικούς 
νόμους και κανονισμούς. 
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