
 Υπόμνημα της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας  

 

 

 

Ιούλιος 2012 
 
 

 

Αιολικοί σταθμοί «Αιγαία Ζεύξη»:  

Κριτική στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  

και Σημαντικές Επιπτώσεις στην Ορνιθοπανίδα  

© Ε.Γαληνού 



Υπόμνημα της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας 
Αιολικοί σταθμοί «Αιγαία Ζεύξη»: Κριτική στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και 
Σημαντικές Επιπτώσεις στην Ορνιθοπανίδα 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
2 

 
 

 
 
 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Λευτέρης Κακαλής Δασολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης  

Θάνος Καστρίτης Επιστημονικός Συντονιστής Τομέα Διατήρησης 

Μαλαμώ Κορμπέτη Υπεύθυνη Θεμάτων Πολιτικής Περιβάλλοντος 

 
 



Υπόμνημα της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας 
Αιολικοί σταθμοί «Αιγαία Ζεύξη»: Κριτική στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και 
Σημαντικές Επιπτώσεις στην Ορνιθοπανίδα 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
3 

Περιεχόμενα 
 

Εισαγωγή ............................................................................................................................... 4 

Διαδικασία αξιολόγησης έργων που δύναται να επηρεάσουν το δίκτυο Natura 2000 ... 4 

Σύνοψη των συμπερασμάτων του Υπομνήματος ............................................................. 8 

Το οικολογικά και ορνιθολογικά ευάλωτο των περιοχών χωροθέτησης ΑΙΟΠΑ .............. 9 

 
Κριτική στις ΕΟΜ ................................................................................................................. 10 

1) Προβλήματα μεθοδολογίας ........................................................................................ 10 

2) Εσφαλμένες ερμηνείες των πρωτογενών δεδομένων ................................................ 13 

3) Επεξεργασία των πρωτογενών δεδομένων των ΕΟΜ από την Ορνιθολογική ........... 16 

Επιπτώσεις των σχεδιαζόμενων ΑΙΟΠΑ στην ορνιθοπανίδα ........................................... 18 

Επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα της Λήμνου ................................................................... 19 

Επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα της Λέσβου ................................................................... 22 

Επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα της Χίου ........................................................................ 26 

Βιβλιογραφία………………………………………………………………………………………………………………..27 



Υπόμνημα της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας 
Αιολικοί σταθμοί «Αιγαία Ζεύξη»: Κριτική στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και 
Σημαντικές Επιπτώσεις στην Ορνιθοπανίδα 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
4 

Εισαγωγή 
 
Το παρόν υπόμνημα συντάχθηκε στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το έργο 
«Αιολικό Σύστημα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 706 MW στις 
νήσους Χίος-Λέσβος-Λήμνος από την εταιρεία ROKAS RENEWABLES - ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ». Με 
δεδομένο ότι το έργο:  

i) είναι ιδιαίτερα μεγάλης κλίμακας, καθώς αφορά την κατασκευή δέκα Αιολικών 
Πάρκων (ΑΙΟΠΑ) στην Λέσβο, επτά ΑΙΟΠΑ στην Χίο και έντεκα ΑΙΟΠΑ στην 
Λήμνο, δηλαδή πρόκειται για την εγκατάσταση 153 ανεμογεννητριών (Α/Γ) 
στην Λέσβο, 75 Α/Γ στην Χίο και 125 Α/Γ στην Λήμνο (συνολικός αριθμός Α/Γ 
353),  

ii) χωροθετείται σε μεγάλο ποσοστό (περίπου 68% της συνολικής ισχύος) εντός των 
Ζωνών Ειδικής Προστασίας των νήσων, οι οποίες θεωρούνται και τα πλέον 
αξιόλογα από άποψης βιοποικιλότητας και επισκεψιμότητας τμήματά τους 

iii) προβλέπονται δυσμενείς και μη αντιστρεπτές επιπτώσεις για τις οικολογικές 
λειτουργίες των ΖΕΠ εντός των οποίων χωροθετούνται τα ΑΙΟΠΑ αλλά και τα 
είδη που αυτές φιλοξενούν, 

θεωρήθηκε απαραίτητη η παροχή του παρόντος υπομνήματος στις αδειοδοτούσες 
υπηρεσίες, προκειμένου να τεκμηριωθούν τόσο οι σοβαρές ελλείψεις της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου, και ειδικότερα των Ειδικών 
Ορνιθολογικών Μελετών, όσο και οι εκτιμώμενες βλάβες στο αντικείμενο προστασίας 
των ΖΕΠ του δικτύου NATURA 2000.  
 

Διαδικασία αξιολόγησης έργων που δύναται να επηρεάσουν το δίκτυο Natura 2000 

 
Με βάση τον ερμηνευτικό οδηγό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής1 για την αξιολόγηση και 
αδειοδότηση έργων που δύνανται να έχουν επιπτώσεις στις περιοχές του δικτύου Natura 
2000, και δε συνδέονται με τη διαχείριση του δικτύου, τα κράτη μέλη οφείλουν να 
ακολουθούν την διαδικασία του άρθρου 6 της Οδηγίας 92/43 για τους Οικότοπους. Το 
ΑΣΠΗΕ «Αιγαία Ζεύξη» αποτελεί τέτοιο έργο, επομένως εμπίπτει στο άρθρο 6 βάσει του 
οποίου απαιτείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες η «δέουσα εκτίμηση» των επιπτώσεων 
του προτεινόμενου έργου στο προστατευτέο αντικείμενο της κάθε περιοχής. Η 
αδειοδότηση ή μη του έργου διέπεται από την διαδικασία που φαίνεται στο διάγραμμα 
1, που συντάχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς διευκόλυνση των κρατών-μελών.  
 
Πρέπει να σημειωθεί άλλωστε ότι η αποφυγή υποβάθμισης του καθεστώτος διατήρησης 
των προστατευόμενων ειδών και των ενδιαιτημάτων τους στις ΖΕΠ αποτελεί υποχρέωση 
για την Ελλάδα, με βάση το άρθρο 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, όπως κωδικοποιήθηκε 
από την Οδηγία 2009/147/ΕΚ (και μεταφέρθηκε στο εθνικό μας δίκαιο με την ΚΥΑ 
ενσωμάτωσης της Κοινοτικής Οδηγίας στο ΦΕΚ Β’1495, 6.9.2010). 

                                                 
1
 «Διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000: οι διατάξεις του άρθρου 6 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τα 

ενδιαιτήματα», Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2000), Λουξεμβούργο 
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Διάγραμμα 1. Διαδικασία εξέτασης έργων που επηρεάζουν το δίκτυο Natura 2000. 
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Σε ότι αφορά την εκτίμηση των επιπτώσεων, η έννοια της «ακεραιότητας του τόπου» θα 
πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Το νόημα της «ακεραιότητας» ενός τόπου είναι «η 
συνοχή της οικολογικής διάθρωσης και λειτουργίας της περιοχής, σε ολόκληρη την 
έκτασή της, ή των ενδιαιτημάτων, συμπλεγμάτων ενδιαιτημάτων, ή/και πληθυσμών 
ειδών, για τα οποία η περιοχή έχει χαρακτηριστεί» (εδ 4.6.3 )2. Κατά την άποψη της 
Ορνιθολογικής η σημασία της έννοιας αυτής έχει υποβαθμιστεί κατά την διαδικασία 
αξιολόγησης των επιπτώσεων του έργου. Εάν συνεκτιμούταν, η ΜΠΕ θα έπρεπε να 
καταλήξει ότι η μερική ή ολική καταστροφή ενδιαιτημάτων αναπαραγωγής και 
τροφοληψίας δεν είναι αποδεκτή σε καμία περίπτωση για τους συγκεκριμένους 
προστατευόμενους τόπους, ακόμη και εάν η κατάσταση διατήρησης των ειδών και 
οικοτόπων είναι καλή. Στην εκτίμηση των επιπτώσεων όμως από την εξεταζόμενη ΜΠΕ η 
καταστροφή ή υποβάθμιση ενδιαιτημάτων (ιδιαίτερα στην περίπτωση των 
στρουθιόμορφων) δεν θεωρείται σημαντική, παρότι η αξία της περιοχής είναι παραπάνω 
από πρόδηλη. 
 
Θα πρέπει να τονιστεί σε αυτό το σημείο ότι ακόμη και εάν οι ελληνικές αρχές 
προχωρήσουν στην επίκληση επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος προκειμένου 
να αδειοδοτηθεί το έργο, αυτό δε θα είναι σύννομο καθώς πριν το στάδιο αυτό είναι 
απαραίτητη η αντιστάθμιση ή/και ο επανασχεδιασμός του έργου, πράγμα που δεν έχει 
επιδιωχθεί επαρκώς. Μερικός επανασχεδιασμός (μείωση Α/Γ σε ορισμένες θέσεις) ή 
προληπτικά μέτρα (σύστημα αυτόματης παύσης των Α/Γ) έχουν προταθεί από την ΜΠΕ 
για την αντιμετώπιση του ρίσκου πρόσκρουσης ορισμένων αρπακτικών πουλιών 
(πχ.Αετογερακίνα και Φιδαετός), τα οποία είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν. Παρόλα 
αυτά, για την ομάδα των Στρουθιόμορφων η επίπτωση καταστροφής του κρίσιμου 
ενδιαιτήματός τους δε θεωρείται σημαντική. Επομένως, πριν από οποιαδήποτε επίκληση 
λόγων υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος θα πρέπει να έχουν ακολουθηθεί ορθά η 
διαδικασία του άρθρου 6 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. 
 
Πιο συγκεκριμένα, σε ότι αφορά την ανάπτυξη ΑΣΠΗΕ που δύναται να επηρεάσουν 
περιοχές Natura 2000, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει:  

«Αντίστοιχα, όταν ένα έργο ή σχέδιο δύναται να υποβαθμίσει τους στόχους 
διατήρησης της εν λόγω περιοχής, θα πρέπει να εκτιμηθεί ως πιθανό να 
προκαλέσει σημαντική επίπτωση στην περιοχή. Κατά την αξιολόγηση των 
πιθανών επιπτώσεων ενός έργου ή σχεδίου θα πρέπει να εκτιμηθεί η 
σημαντικότητά τους υπό το πρίσμα, ανάμεσα σε άλλα, των χαρακτηριστικών 
και ειδικών περιβαλλοντικών συνθηκών της περιοχής […]3.» 

 
Επικουρικά φαίνεται στο διάγραμμα 2 ότι ένα από τα βήματα της διαδικασίας της 
δέουσας εκτίμησης ειδικά για τα ΑΙΟΠΑ αφορά στην αξιολόγηση της ευαισθησίας των 
ειδών στο έργο. Η ΜΠΕ του έργου έχει παραβλέψει το βήμα αυτό ειδικά σε ότι αφορά 

                                                 
2
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2000), εδάφιο 4.6.3 

3
 Κεφάλαιο 5.3.2(δελ.69) στο European Commission (2010), Guidance Document: “Wind Energy development and 

Natura 2000 
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την απώλεια ενδιαιτήματος αναπαραγωγής και τροφοληψίας για το παγκοσμίως 
απειλούμενο Σμυρνοτσίχλονο και το Φρυγανοτσίχλονο. Έχει επίσης υποεκτιμήσει το 
ρίσκο πρόσκρουσης ορισμένων αρπακτικών πουλιών στις Α/Γ.  
 

 
Διάγραμμα 2. Τα απαραίτητα βήματα που ακολουθούνται κατά τη διαδικασία της 
Δέουσας Εκτίμησης για τις επενδύσεις σε ΑΣΠΗΕ (από Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2010). 



Υπόμνημα της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας 
Αιολικοί σταθμοί «Αιγαία Ζεύξη»: Κριτική στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και 
Σημαντικές Επιπτώσεις στην Ορνιθοπανίδα 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
8 

 

Σύνοψη των συμπερασμάτων του Υπομνήματος 

 
Με βάση τα στοιχεία του παρόντος υπομνήματος, η ΜΠΕ του εν λόγω έργου 
αποδεικνύεται ανεπαρκής στο να τεκμηριώσει το κατά πόσο οι επιπτώσεις του 
εξεταζόμενου έργου είναι σημαντικές ή όχι και επομένως δεν επιτυγχάνει μία ορθή 
εκτίμηση σχετικά με το κατά πόσο το έργο θα παραβλάψει την κατάσταση διατήρησης 
των ειδών χαρακτηρισμού αλλά και την ακεραιότητα συγκεκριμένων ΖΕΠ. Συνοπτικά 
αυτή η θέση της Ορνιθολογικής τεκμηριώνεται ως εξής: 
 

1) Συνολικά η ΜΠΕ περιέχει σοβαρές ελλείψεις στη μεθοδολογία 

2) Η ανάλυση των πρωτογενών δεδομένων στις ΕΟΜ είναι ελλιπής  
3) Οι ΕΟΜ υποεκτιμούν τους πληθυσμούς πουλιών και άρα τη σημαντικότητα των 

περιοχών εγκατάστασης των ΑΙΟΠΑ για τη βιοποικιλότητα 
4) Η ΜΠΕ συνολικά υποεκτιμά τη σημαντικότητα των επιπτώσεων του έργου στην 

ορνιθοπανίδα και την ακεραιότητα των περιοχών ΖΕΠ 

Πιο συγκεκριμένα όσον αφορά την εκτίμηση των επιπτώσεων το παρόν Υπόμνημα 
καταλήγει ότι λόγω της μεγάλης κλίμακας του έργου και της προτεινόμενης 
χωροθέτησης θα υποβαθμιστεί σημαντικά το ενδιαίτημα αναπαραγωγής και 
τροφοληψίας του παγκοσμίως απειλούμενου είδους Σμιρνοτσίχλονο (Emberiza 
cineracea) του οποίου όλος ο πληθυσμός της Ε.Ε. αναπαράγεται στην Ελλάδα και 
ειδικότερα στη Λέσβο. Επίσης, μεγάλο ποσοστό των ανεμογεννητριών χωροθετούνται 
εντός των επικρατειών ευαίσθητων στα αιολικά πάρκα ειδών αρπακτικών, με 
αποτέλεσμα τον αυξημένο κίνδυνο πρόσκρουσης. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ευθύνη 
της χώρας μας στην διατήρηση των αποικιών του Μαυροπετρίτη που απαντώνται στο 
Βόρειο Αιγαίο, καθώς στην Ελλάδα αναπαράγεται το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού. 
 
Οι επιπτώσεις που προβλέπουν οι επιμέρους Ειδικές Ορνιθολογικές Μελέτες για τις 
παραπάνω θιγόμενες ομάδες πουλιών είναι είτε υποεκτιμημένες είτε δεν 
αναγνωρίζονται. Για τα μεν στρουθιόμορφα θεωρείται ασήμαντη η επίπτωση της 
απώλειας του ενδιαιτήματός τους, και ειδικά του Σμυρνοτσίχλονου στη ΖΕΠ Δυτικής 
Λέσβου. Επομένως δεν προτείνονται μέτρα αντιμετώπισης. Για τα δε αρπακτικά είδη 
αναγνωρίζονται επιπτώσεις, επομένως από την παραδοχή αυτή απορρέουν ορισμένα 
προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισης των προσκρούσεων.  
 
Συνεκτιμώντας τα παραπάνω, προκύπτει το συμπέρασμα ότι η εξεταζόμενη ΜΠΕ 
αποτυγχάνει να αποδείξει, χρησιμοποιώντας τα βέλτιστα επιστημονικά δεδομένα και 
πρακτικές, ότι δεν θα υπάρξουν σημαντικές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις σε 
ορισμένα είδη και συνολικά στην ακεραιότητα της ΖΕΠ, παρότι αυτές είναι ιδιαίτερα 
εμφανείς. Επομένως, εκτιμάται ότι η αίτηση για έκδοση Περιβαλλοντικών Όρων του 
έργου θα πρέπει να απορριφθεί. 
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Το οικολογικά και ορνιθολογικά ευάλωτο  

των περιοχών χωροθέτησης της «Αιγαίας Ζεύξης» 
 
Το έργο χωροθετείται σε μεγάλο ποσοστό (περίπου 68% της συνολικής ισχύος) εντός των 
παρακάτω ευρωπαϊκά προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000: 

- ΖΕΠ GR4110010 «Νοτιοδυτική Χερσόνησος, Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου» 
(σύνολο ισχύος σχεδιαζόμενης εγκατάστασης 306 MW, από τα οποία 280MW 
εντός της ΖΕΠ, δηλαδή περίπου το 91% της συνολικής ισχύος) 

- ΤΚΣ GR4110003 «Λέσβος: Δυτική Χερσόνησος-Απολιθωμένο Δάσος» 
- ΖΕΠ GR4130003 «Βόρεια Χίος» (σύνολο ισχύος σχεδιαζόμενης εγκατάστασης 150 

MW, από τα οποία 150MW εντός της ΖΕΠ, δηλαδή το σύνολο) 
- ΤΚΣ GR4130001 «Βόρεια Χίος και Νήσοι Οινούσσες και παράκτια θαλάσσια ζώνη  
- ΖΕΠ GR4110006 «Λήμνος: Λίμνες Χορταρόλιμνη και Αλυκή, Κόλπος Μούδρου, 

Έλος Διαπόρι και Χερσόνησος Φακός» (σύνολο ισχύος σχεδιαζόμενης 
εγκατάστασης 250 MW, από τα οποία 50MW εντός της ΖΕΠ, δηλαδή το 20% της 
συνολικής ισχύος) 

 
Η ορνιθοπανίδα της Λέσβου, της Χίου και της Λήμνου είναι εξαιρετικά πλούσια. Ένα 
πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό των νησιών του Βορείο-ανατολικού Αιγαίου, το οποίο 
έχει μεγάλη σημασία σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι η στρατηγική τους θέση. 
Τα νησιά αυτά βρίσκονται γεωγραφικά στα όρια της κατανομής των πληθυσμών πουλιών 
της Ευρώπης και της Ασίας. Αποτελούν έτσι ένα σημαντικό σταυροδρόμι για τα πουλιά 
των δύο Ηπείρων. Έτσι, η ποικιλία των ειδών της ορνιθοπανίδας περιέχει είδη 
χαρακτηριστικά της Μεσογείου (πχ ο Μαυροτσιροβάκος Sylvia melanocephala, ο 
Αιγαιοτσιροβάκος Sylvia rueppeli κα), είδη με προέλευση την Μεσευρώπη (Δυτική 
Παλαιοαρκτική) και είδη ασιατικής προέλευσης (πχ Καστανόπαπια Tadorna ferruginea 
Αμμοπετροκλής Oenanthe isabellina). 
 
Η γεωγραφική θέση των νησιών του βόρειου Αιγαίου, η ύπαρξη μεγάλων υγροτοπικών 
συστημάτων σε Λέσβο και Λήμνο αλλά και μεγάλων ορεινών όγκων όπως αυτός του 
όρους Πελινναίο στην Χίο (1309μ), τα εκτεταμένα πευκοδάση και δάση βελανιδιάς σε 
Λέσβο και Χίο, η μεγάλη σε έκταση κάλυψη από φρυγανικά οικοσυστήματα και μακία 
βλάστηση αλλά και η ύπαρξη αρκετών απομονωμένων ακατοίκητων νησίδων στα τρία 
νησιά, οι αγροτικές καλλιέργειες από ελαιώνες στην Λέσβο, εσπεριδοειδών στην Χίο και 
δημητριακών και αμπελώνων στην Λήμνο και τέλος η ανάμειξη όλων των παραπάνω που 
δημιουργεί ένα έντονο μωσαϊκό ενδιαιτημάτων με εξαιρετικά σύνθετη εναλλαγή,  
αποτελούν ορισμένους μόνο από τους λόγους για τους οποίους οι πληθυσμοί 
ορνιθοπανίδας του Βόρειου Αιγαίου είναι εξαιρετικά υψηλοί.  
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Κατά συνέπεια η ορνιθολογική αξία του Βόρειου Αιγαίου όσο αφορά την ποικιλία ειδών, 
την αντιπροσωπευτικότητα τους αλλά και την σπανιότητά τους είναι εξαιρετικά υψηλή. 
Στα τρία νησιά εμφανίζονται σχεδόν όλα τα είδη πτηνών των Μεσογειακών 
ενδιαιτημάτων της ανατολικής Μεσογείου πχ των πευκοδασών, των φρυγανικών 
οικοσυστημάτων ή των παράκτιων μεσογειακών υγροτόπων. Από πλευράς σπανιότητας 
της ορνιθοπανίδας αναπαράγονται αρκετά είδη που είτε εμφανίζονται αποκλειστικά 
στην συγκεκριμένη περιοχή σε επίπεδο Ε.Ε., όπως το Σμυρνοτσίχλονο Emberiza cineracea 
και ο Τουρκοτσοπανάκος Sitta krueperi είτε εμφανίζουν σημαντικούς αναπαραγωγικούς 
πυρήνες σε παγκόσμιο επίπεδο για την περίπτωση του Μαυροπετρίτη (αναπαραγωγή 
του 10,9% του παγκόσμιου πληθυσμού), σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την Καστανόχηνα 
ενώ αρκετά είναι τα είδη που παρουσιάζουν σημαντικούς πληθυσμούς σε εθνικό 
επίπεδο πχ Βαρβάρα Tadorna tadorna, Καλαμοκανάς Himantopus himantopus, Αβοκέτα 
Recurvirostra avosetta, Παρδαλοκεφαλάς Lanius nubicus, Φρυγανοτσίχλονο Emberiza 
caesia  κα. Παράλληλα, η Λέσβος, όπου μέχρι σήμερα έχουν παρατηρηθεί 321 
διαφορετικά είδη πουλιών (Dudley, 2011), αποτελεί το μοναδικό νησί στο Αιγαίο όπου 
αναπαράγονται τα δύο είδη πελαργών ο Λευκοπελαργός Ciconia ciconia και 
Μαυροπελαργός Ciconia nigra, ενώ στην Λήμνο η πληθυσμιακή πυκνότητα ορισμένων 
υγροτοπικών ειδών είναι από τις μεγαλύτερες σε εθνικό επίπεδο πχ για την 
Πετροτριλίδα Burhinus oedicnemus, την Καστανόχηνα Tadorna ferruginea, την Βαρβάρα. 
Tadorna tadorna. Επιπρόσθετα, η Λήμνος αποτελεί το μοναδικό νησί του Αιγαίου που 
παρουσιάζει ένα υψηλό και βιώσιμο νησιωτικό πληθυσμό Κιρκινεζιού Falco naumanni.  
 
Τέλος, από πλευράς σπανιότητας στο Βόρειο Αιγαίο αναπαράγονται τέσσερα (4) 
παγκοσμίως απειλούμενα είδη, ο Αιγαιόγλαρος, το Κιρκινέζι, ο Μαυροπετρίτης και το 
Σμυρνοτσίχλονο. Σημαντική είναι η παρουσία αρκετών επαπειλούμενων ειδών με βάση 
το πρόσφατα αναθεωρημένο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας όπως 
πχ. της Καστανόχηνας, της Βαρβάρας, της Αβοκέτας, της Πετροτουρλίδας, του 
Τουρκοτσοπανάκου κα. 
 

Κριτική στις ΕΟΜ 
 

1) Προβλήματα μεθοδολογίας 

 
Μη εφαρμογή μεθοδολογίας καταγραφής νυκτόβιων ειδών  
Στην μεθοδολογία που εφαρμόστηκε αλλά και από τα πρωτογενή δεδομένα δεν 
προκύπτει καμία μέθοδος καταγραφής των πτηνών που δραστηριοποιούνται την 
νύκτα. Στο Βόρειο Αιγαίο και ιδιαίτερα στην Λήμνο, η Πετροτουρλίδα, είδος 
χαρακτηρισμού της ΖΕΠ, δραστηριοποιείται τη νύκτα και απαντάται σε ιδιαίτερα 
υψηλές πυκνότητες. Ο πληθυσμός της Πετροτουρλίδας στο νησί της Λήμνου εντός της 
περιοχής ΖΕΠ εκτιμάται σε 160 ως 190 ζευγάρια (Κακαλής κα. 2008) ενώ στο σύνολο 
του νησιού σε 400 με 500 αναπαραγόμενα ζευγάρια.   
 
Ελλιπή εφαρμογή της μεθοδολογίας (transects lines και point counts) 
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Στην μεθοδολογία των επιμήκη διαδρομών (transects lines) δεν γίνεται μέτρηση των 
αποστάσεων των πουλιών από τον κεντρικό άξονα, με αποτέλεσμα η εκτίμηση της 
πυκνότητας των αναπαραγόμενων ζευγαριών να εμπεριέχει σφάλμα, το μέγεθος του 
οποίου δεν υπολογίζεται. Η μέτρηση της απόστασης παρατηρητή και της αρχικής 
θέσης παρατήρησης των πουλιών αποτελεί βασικό στοιχείο της μεθοδολογίας 
transects lines έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η εκτίμηση των πληθυσμιακών μεγεθών, 
της πυκνότητας και του σφάλματος των μετρήσεων. Επίσης, σε ότι αφορά την  μέθοδο 
των σημειακών μετρήσεων δεν ακολουθήθηκε ορθά η μέθοδος καθώς δεν γίνεται 
σαφές ο τρόπος εφαρμογής της πχ χρονοδιάγραμμα σημειακών καταγραφών, 
εκτίμηση αποστάσεων κτλ. Συνεπώς, η μέθοδος που εφαρμόσθηκε εμπεριέχει 
σφάλματα τα οποία πιθανώς να οδηγήσουν εύκολα σε λανθασμένα συμπεράσματα. 
 
 Ανισοκατανομή της δειγματοληψίας (transects lines και point counts) την 
αναπαραγωγική περίοδο. 
Από το γράφημα που ακολουθεί (γράφημα 1) προκύπτει η άνιση κατανομή των 
δειγματοληψιών με τη μέθοδο transects lines και point counts την αναπαραγωγική 
περίοδο σε όλα τα ΑΙΟΠΑ της Δυτικής Λέσβου. Συγκεκριμένα οι δειγματοληψίες 
λάβανε χώρα στο μεγαλύτερο ποσοστό τους τον μήνα Απρίλιο και τον Ιούλιο. Οι 
δειγματοληψίες τον Μάιο είναι ελάχιστες (συνήθως μία) ενώ τον μήνα Ιούνιο δεν 
πραγματοποιήθηκαν καταγραφές. Οι επιπτώσεις μιας τέτοιας προσέγγισης μπορεί 
να είναι μεγάλες καθώς ενδέχεται να μην καταγραφούν αναπαραγόμενα ζευγάρια 
προστατευόμενων ειδών που φωλιάζουν τον Μάιο. Η συνήθης και προτεινόμενη 
από ερευνητές μεθοδολογία είναι η ομοιόμορφη κατανομή των δειγματοληψιών την 
περίοδο αναπαραγωγής των ειδών (Απρίλιο έως Ιούνιο) καθώς και η τοποθέτησή 
τους  ανά τακτά χρονικά διαστήματα που απέχουν μεταξύ τους περίπου το ίδιο 
χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση των ΕΟΜ της Δυτικής Λέσβου δεν ισχύουν τα 
παραπάνω.     
 

Πλήθος δειγματοληψιών (transect lines & point counts) την αναπαραγωγική περίοδο
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Γράφημα 1. 
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Ανισοκατανομή της έντασης δειγματοληψίας. 
Παρόλο το μεγάλο πλήθος δειγματοληψιών τον μήνα Απρίλιο θα πρέπει να τονίσουμε 
την άνιση κατανομή της έντασης της δειγματοληψίας ανά ΑΙΟΠΑ τους μήνες Απρίλιο 
και Μάιο. Με τον όρο «ένταση δειγματοληψίας» εννοούμε τον βαθμό με τον οποίο 
πραγματοποιήθηκε η δειγματοληψία λαμβάνοντας υπόψη την συνολική έκταση που 
καλύφθηκε και τον χρόνο που δαπανήθηκε σε κάθε ΑΙΟΠΑ για τις καταγραφές. Από το 
παρακάτω γράφημα (γράφημα 2) προκύπτει ότι η ένταση της δειγματοληψίας ήταν 
χαμηλή καθώς αρκετές δειγματοληψίες κάλυπταν μικρή έκταση σε σύγκριση με τη 
συνολική έκταση των προτεινόμενων ΑΙΟΠΑ (κάλυψη έκτασης <40%). Επίσης, 
ανάλογα διακυμάνθηκε και ο χρόνος που δαπανήθηκε καθώς αυτός είναι άμεσα 
εξαρτημένος από την κάλυψη της έκτασης.  
Η διαφορά της έντασης δειγματοληψίας μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένα 
συμπεράσματα σε σχέση με τα πληθυσμιακά μεγέθη των αναπαραγόμενων ζευγαριών 
σε μια περιοχή όπως επίσης στην εκτίμηση της παρουσίας ή απουσίας ενός είδους σε 
αυτήν.   
 

Ποσοστό κάλυψης της έκτασης του γηπέδου ΑΙΟΠΑ ανά δειγματοληψία
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Γράφημα 2. 
 
Ελλιπής κάλυψη δειγματοληψίας επί του συνόλου των θέσεων σε ορισμένα ΑΙΟΠΑ.  
Από τα πρωτόκολλα δεδομένων προκύπτει ότι υπάρχουν θέσεις στα προτεινόμενα 
ΑΙΟΠΑ που είτε η δειγματοληψία των στρουθιόμορφων πουλιών δεν 
πραγματοποιήθηκε είτε έγινε μόνο τον Απρίλιο για μία φορά και όχι τον Μάιο. 
Συγκεκριμένα, ΔΕΝ πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία στο ΑΙΟΠΑ Όρδυμνου από την 
ΑΓ66 έως την ΑΓ71 (ποσοστό 33% επί του συνόλου των θέσεων), ενώ παράλληλα 
πραγματοποιήθηκε μόνο μία καταγραφή στο σύνολο της αναπαραγωγικής περιόδου 
(Απρίλιο έως Ιούνιο) για τις εξής θέσεις: 
Α) στο ΑΙΟΠΑ Αβάσκανης από την ΑΓ 124 έως την ΑΓ 133 (10 θέσεις, ποσοστό 48% επί 
του συνόλου του των θέσεων) 
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Β) στο ΑΙΟΠΑ Καλιαμάς από την ΑΓ89 έως την ΑΓ97  και από την ΑΓ105 έως την ΑΓ112 
(συνολικά 16 θέσεις, ποσοστό 67 % επί του συνόλου του πάρκου) 
Γ) από μία θέση στο ΑΙΟΠΑ Πλάκες (Θέση ΑΓ16), μία στο ΑΙΟΠΑ Μαγγάνια (Θέση 53),  
μία θέση στο ΑΙΟΠΑ Καρυά (Θέση 134) και μία θέση στο ΑΙΟΠΑ Σκοπός (Θέση 5). 
 
Η ελλιπής κάλυψη της συνολικής έκτασης μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένα 
συμπεράσματα σε ότι αφορά την κατανομή και το καθεστώς παρουσίας των ειδών 
ορνιθοπανίδας εντός της ζώνης των ΑΙΟΠΑ. Ιδιαίτερα για τα ΑΙΟΠΑ της Αβάσκανης, 
Όρδυμνου και Καλιαμάς η δειγματοληψία πέρα της χαμηλής της έντασης, 
χαρακτηρίζεται και από μικρή κάλυψη επί του συνόλου των θέσεων. Τέλος, στην 
μελέτη δεν επιχειρείται η αναγωγή των δεδομένων (πχ πυκνότητες ειδών) ούτος ώστε 
να επιλυθεί το πρόβλημα της ελλιπούς κάλυψης σε ορισμένα ΑΙΟΠΑ.  
 
Η επαναληψιμότητα των καταγραφών στις ίδιες θέσεις είναι εξαιρετικά χαμηλή. 
Δεδομένου ότι η ένταση της δειγματοληψίας είναι χαμηλή όπως επίσης και άνισα 
κατανεμημένη στην περίοδο της αναπαραγωγής, η ερμηνεία των δεδομένων γίνεται 
δυσκολότερη ιδιαίτερα όταν η επαναληψιμότητα στις ίδιες θέσεις για την περίοδο του 
μήνα Μαΐου ήταν μικρή (μία δειγματοληψία) ή δεν πραγματοποιήθηκε. Για 
παράδειγμα, στο ΑΙΟΠΑ Γυμνό Βουνό Λέσβου ενώ ορισμένες δειγματοληψίες είχαν 
υψηλή δειγματοληπτική ένταση τον μήνα Απρίλιο (κάλυψη μεγάλου ποσοστού >60% 
επί του συνόλου του ΑΙΟΠΑ, βλέπε γράφημα 2), δεν πραγματοποιήθηκε 
δειγματοληψία μέσα στον Μάιο και Ιούνιο. Συγκεκριμένα, για τις θέσεις από την Α/Γ 
72 έως την Α/Γ 80 δεν πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις τον Μάιο και Ιούνιο, με 
αποτέλεσμα η αναπαραγωγή αρκετών ειδών να μην είναι σε θέση να διαλευκανθεί 
στην μελέτη. Παρόμοια εικόνα υπάρχει και στο ΑΙΟΠΑ Αβάσκανης όπου οι θέσεις από 
την ΑΓ 122 έως ΑΓ 133 δεν μετρήθηκαν τον Μάιο και Ιούνιο. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2) Εσφαλμένες ερμηνείες των πρωτογενών δεδομένων 

 
Προκειμένου η ΕΟΜ να επεξεργαστεί την βέλτιστη δυνατή επιστημονική πληροφορία 
βάσει της οποίας γίνεται και η Δέουσα Εκτίμηση των επιπτώσεων του έργου θα πρέπει 
τα πρωτογενή δεδομένα που συλλέγονται στο πεδίο να ερμηνεύονται κατά τρόπο ορθό. 
Κάτι τέτοιο δεν ισχύει στην περίπτωσης της ΕΟΜ της «Αιγαίας Ζεύξης», με αποτέλεσμα 
η μελέτη να καταλήγει σε εσφαλμένα συμπεράσματα. Πιο συγκεκριμένα:  

Συμπέρασμα 
Κατά συνέπεια, η εκτίμηση του καθεστώτος παρουσίας και 
αναπαραγωγής κάθε είδους για τα παραπάνω ΑΙΟΠΑ εμπεριέχει 
σφάλματα εξαιτίας της κακής οργάνωσης των δειγματοληψιών στο 
χρόνο και το χώρο. 
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Α) Γίνεται λανθασμένη εκτίμηση του χρόνου έναρξης της αναπαραγωγής για ορισμένα 
είδη. 
Ειδικότερα για το παγκοσμίως απειλούμενο Σμυρνοτσίχλονο, στις ΕΟΜ της Λέσβου οι 
καταγραφές του είδους τον μήνα Απρίλιο ερμηνεύονται ως καταγραφές του είδους 
κατά την μετανάστευσή του. Το συμπέρασμα αυτό είναι ανακριβές και λανθασμένο 
καθώς: 
i) Βάση βιβλιογραφικών αναφορών, το είδος βρίσκεται στις θέσεις αναπαραγωγής του 
από τις αρχές Απριλίου (Brooks 1998, Dudley, 2010, Cramp 1998). 
ii) Το είδος αναπαράγεται στην δυτική Λέσβο και στην Χίο, περιοχές που αποτελούν το 
δυτικότερο όριο εξάπλωσης του είδους παγκοσμίως (επίσης ένας μικρός πληθυσμός 
ενός ζευγαριού, έχει αναφερθεί στην Σκύρο) (Handrinos & Akriotis, 1997, Akriotis et al, 
2009) και κατά συνέπεια ο ισχυρισμός ότι τα άτομα που παρατηρούνται τον Απρίλιο 
είναι μετανάστες δεν ευσταθεί, καθώς τα πουλιά αυτά βρίσκονται ήδη στους χώρους 
προορισμού τους και αναπαραγωγής τους και δεν μετακινούνται για κάποιο άλλον 
τόπο. 
iii) Βάση βιβλιογραφικών αναφορών, για τον πληθυσμό της Λέσβου αναφέρεται ότι από 
τα μέσα Απριλίου έχουν βρεθεί αναπαραγόμενα ζευγάρια στο στάδιο της εκκόλαψης 
των αυγών (Brooks 1998). Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι το είδος εμφανίζεται στις 
θέσεις αναπαραγωγής του από τις αρχές Απριλίου καθώς πριν από την εκκόλαψη των 
αυγών προηγείται η εύρεση συντρόφου, η εύρεση κατάλληλης θέσης φωλιάσματος και 
το χτίσιμο της φωλιάς.  
 
Συνεπώς, οι καταγραφές του είδους τον μήνα Απρίλιο αφορούν αναπαραγόμενα 
ζευγάρια, γεγονός που δεν ερμηνεύεται από τον μελετητή. Ως εκ τούτου ο μελετητής 
οδηγείται σε εσφαλμένα συμπεράσματα σε ότι αφορά το καθεστώς παρουσίας του 
σημαντικού αυτού είδους στην περιοχή, υποβαθμίζοντας έτσι την σημαντικότητα της 
παρουσίας του στην περιοχή. Ο πληθυσμός του είδους στην Ε.Ε. αναπαράγεται σχεδόν 
αποκλειστικά στη Λέσβο, επομένως η παρερμηνεία αυτή είναι σημαντική. Παρόμοια 
μεταχείριση πλην του Σμυρνοτσίχλονου γίνεται και για άλλα είδη όπως το 
Φρυγανοτσίχλονο (είδος χαρακτηρισμού των ΖΕΠ Δυτικής Λέσβου και Βόρειας Χίου), 
τον Αμμοπετροκλή (είδος οριοθέτησης της ΖΕΠ Δυτικής Λέσβου) κ.α. 
 
Β) Γίνεται λανθασμένη εκτίμηση της μετα – αναπαραγωγικής περιόδου. 
Στις υπό εξέταση ΕΟΜ το χρονικό διάστημα της αναπαραγωγής λογίζεται από τις αρχές 
Απριλίου έως και τον Ιούλιο. Όμως θα πρέπει να επισημανθεί ότι πολλά είδη έχουν 
τελειώσει τον αναπαραγωγικό τους κύκλο νωρίτερα του Ιουλίου. Ενδεικτικά, για το 
Σμυρνοτσίχλονο αναφέρεται ότι τον μήνα Ιούλιο παρατηρείται σε ομάδες με άλλα 
συγγενικά είδη όπως το Φρυγανοτσίχλονο σε περιοχές που δεν αποτελούν χώρους 
αναπαραγωγής του (Brooks, 1998). Επίσης, ένα είδος που φαίνεται να ολοκληρώνει την 
αναπαραγωγή του στα τέλη Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου είναι το Φρυγανοτσίχλονο, 
συγγενικό είδος του Σμυρνοτσίχλονου με παρόμοια φαινολογία (Κακαλής, & Γαληνου, 
2006) .  
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Συνεπώς, οι δειγματοληψίες του Ιουλίου που πραγματοποιηθήκαν σε όλα τα ΑΙΟΠΑ δεν 
είναι αντιπροσωπευτικές της αναπαραγωγής πολλών ειδών (ειδικότερα των 
στρουθιόμορφων) και σίγουρα των σημαντικότερων ειδών, Σμυρνοτσίχλονο και 
Φρυγανοτσίχλονο, για τις περιοχές της Δυτικής Λέσβου και Βόρειας Χίου. Ως 
αποτέλεσμα, η εκτίμηση των αναπαραγωγικών πληθυσμών των ειδών αυτών κρίνεται 
λανθασμένη. 
 
Γ) Εσφαλμένη εκτίμηση της πυκνότητας των αναπαραγόμενων ζευγαριών 
Σε όλες τις ΕΟΜ του έργου «Αιγαίας Ζεύξης» απουσιάζει η εκτίμηση της πυκνότητας των 
πληθυσμών των στρουθιόμορφων. Επομένως,  οι εκτιμήσεις των αναπαραγόμενων 
ζευγαριών δίνονται αυθαίρετα, δίχως να προκύπτει από κάποια στατιστική ανάλυση των 
πρωτογενών δεδομένων και προσπάθεια αναγωγής των αποτελεσμάτων στην έκταση 
των δειγματοληπτικών επιφανειών. 
 
Δ) Εσφαλμένη και ελλιπής αιτιολόγηση των επιπτώσεων υφιστάμενου ΑΙΟΠΑ στην 
κατανομή και παρουσία είδους προτεραιότητας 
Στις ορνιθολογικές μελέτες της ΜΠΕ του έργου «Αιγαία Ζεύξη» η παρουσία του 
Σμυρνοτσίχλονου σε υφιστάμενο ΑΙΟΠΑ της περιοχής της δυτικής Λέσβου 
χρησιμοποιείται για να τεκμηριωθεί η έλλειψη επιπτώσεων από την λειτουργία του 
εξεταζόμενου ΑΙΟΠΑ. Η μοναδική προσπάθεια τεκμηρίωσης που γίνεται είναι η 
παράθεση ενός χάρτη που απεικονίζει την παρουσία του είδους σε γειτονικές θέσεις 
από υφιστάμενο ΑΙΟΠΑ. Επίσης, η παρούσα αιτιολόγηση γίνεται επιχείρημα για την 
υποτιθέμενη μη επίπτωση από τη μελλοντική λειτουργία ΑΙΟΠΑ και σε συγγενικό είδος, 
πχ του Φρυγανοτσίχλονου στις ΕΟΜ της Βόρειας Χίου. Η αναγωγή αυτή είναι αβάσιμη 
καθώς δεν στηρίζεται σε κανένα επιστημονικό έλεγχο ή παρακολούθηση του είδους και 
στερείται βιβλιογραφικών πηγών.  
 
Επιπρόσθετα, εξετάζοντας τον εν λόγω  χάρτη της μελέτης (εικόνα Ε.2)  αυξάνεται, παρά 
μειώνεται, η πιθανότητα αρνητικής επίπτωσης του υφιστάμενου ΑΙΟΠΑ στο 
συγκεκριμένο είδος για τους εξής λόγους: 

 Κανένα άτομο Σμυρνοτσίχλονου δεν καταγράφεται στον άμεσο χώρο του 
υφιστάμενου ΑΙΟΠΑ  

 Η μέση απόσταση των πέντε (5) κοντινότερων στο ΑΙΟΠΑ ατόμων (ECIN-106, 
ECIN-108, ECIN-109, ECIN 107 και ECIN-110) από την κοντινότερη σε αυτά 
ανεμογεννήτρια είναι 181 μέτρα. Η μικρότερη δε απόσταση, αφορά το άτομο 
με κωδικό ECIN-109 η οποία είναι 91 μέτρα από την κοντινότερη σε αυτό 
ανεμογεννήτρια. Το γεγονός αυτό, έρχεται σε συμφωνία με την διεθνή 
βιβλιογραφία που καταδεικνύει ότι τα ΑΙΟΠΑ έχουν αρνητικές επιπτώσεις σε 
ορισμένα είδη μικρόπουλων, καθώς αυτά μεγαλύτερες των 80 έως 100 μέτρων 
από τις ανεμογεννήτριες.  

 Οι πιθανές επιπτώσεις του υφιστάμενου ΑΙΟΠΑ της δυτικής Λέσβου στον 
πληθυσμό του Σμυρνοτσίχλονου δεν είναι άμεσα συγκρίσιμες με τις επιπτώσεις 
της σχεδιαζόμενης επένδυσης «Αιγαία Ζεύξη» καθώς το μέγεθος και η ισχύς 
των ανεμογεννητριών είναι διαφορετική (μεγαλύτερης ισχύς και μέγεθος στην 
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δεύτερη περίπτωση) όπως επίσης, τα συνοδά έργα είναι μεγαλύτερης έκτασης.  
Επομένως, η εικόνα βάσει της οποίας τεκμηριώνεται το επιχείρημα στις ΕΟΜ για 
μηδενική επίδραση των ΑΙΟΠΑ στον πληθυσμό του Σμυρνοτσίχλονου είναι όχι μόνο 
αβάσιμη, αλλά ουσιαστικά ενισχύει το επιχείρημα ότι το έργο θα προκαλέσει αρνητικές 
επιπτώσεις εξαιτίας εκτοπισμού ή απώλειας ενδιαιτήματος.   
 
 

3) Επεξεργασία των πρωτογενών δεδομένων των ΕΟΜ από την Ορνιθολογική 

 
Λαμβάνοντας υπόψη τις αδυναμίες και παραλήψεις της μεθοδολογίας απογραφής της 
ορνιθοπανίδας στις υποψήφιες περιοχές εγκατάστασης των ΑΙΟΠΑ «Αιγαίας Ζεύξης» 
θεωρήθηκε αναγκαία από την Ορνιθολογική η επεξεργασία των πρωτογενών 
δεδομένων των ΕΟΜ (πρωτοκόλλα απογραφής), σε αρχικό στάδιο, έτσι ώστε να 
καταστεί δυνατή η εξαγωγή  συμπερασμάτων σχετικά με την κατανομή και την 
πληθυσμιακή πυκνότητα των ειδών προτεραιότητας. 
 
Συγκεκριμένα δόθηκε έμφαση στις καταγραφές του Σμυρνοτσίχλονου για το σύνολο 
των ΑΙΟΠΑ της Λέσβου και στις καταγραφές του Φρυγανοτσίχλονου σε επιλεγμένα 
ΑΙΟΠΑ της Λέσβου. Η επιλογή του Σμυρνοτσίχλονου έγινε καθώς αποτελεί 
παγκοσμίως απειλούμενο είδος και στην Ε.Ε. αναπαράγεται αποκλειστικά και μόνο 
στην Δυτική Λέσβο και στην Βόρεια Χίο. Η επιλογή του Φρυγανοτσίχλονου έγινε 
καθώς αποτελεί προστατευόμενο είδος χαρακτηριστικό των φρυγανικών και 
χορτολιβαδικών οικοσυστημάτων. 
 
Σκοπός της ανάλυσης αυτής ήταν να γίνει σύγκριση των αποτελεσμάτων με αυτά των 
ΕΟΜ της «Αιγαίας Ζεύξης», κάνοντας χρήση των πρωτογενών δεδομένων που 
προέκυψαν από τις ίδιες τις  ΕΟΜ, σε ότι αφορά την εκτίμηση της πυκνότητας των 
πληθυσμών για τα παραπάνω είδη προτεραιότητας όπως επίσης σε δεύτερη φάση να 
καταστεί δυνατή η εκτίμηση των επιπτώσεων του έργου στους πληθυσμούς τους. 
 
Συνοπτικά, τα συμπεράσματα από την ανάλυση των πρωτογενών δεδομένων των ΕΟΜ 
«Αιγαίας Ζεύξης» καταδεικνύουν τα εξής σοβαρότατα θέματα ερμηνείας των 
πρωτογενών δεδομένων: 
 i) Οι πληθυσμοί των ειδών πρoτεραιότητας που εξετάστηκαν παρουσίασαν 
σαφέστατα υψηλότερες πυκνότητες και μεγέθη από αυτά που δίνονται στις ΕΟΜ. 
 ii) Η έλλειψη εφαρμογής μεθόδου ανάλυσης των πρωτογενών δεδομένων στις 
ΕΟΜ οδηγεί σε εσφαλμένα συμπεράσματα τόσο στο ότι αφορά το καθεστώς παρουσίας 
των ειδών στα ΑΙΟΠΑ όσο και στην εκτίμηση των πληθυσμιακών τους μεγεθών. 
 iii) Έξι από τα δέκα ΑΙΟΠΑ της «Αιγαίας Ζεύξης» στην Λέσβο, φιλοξενούν το 34 με 
50% του πανευρωπαϊκού πληθυσμού του παγκοσμίως απειλούμενου Σμυρνοτσίχλονου.  
 iv) Τα πληθυσμιακά μεγέθη του Φρυγανοτσίχλονου στα ΑΙΟΠΑ της Λέσβου είναι 
σαφώς μεγαλύτερα (τριπλάσια) από αυτά που δίνονται στις ΕΟΜ «Αιγαίας Ζεύξης». Για 
παράδειγμα, μόνο στα τέσσερα (4) από τα δέκα (10) ΑΙΟΠΑ στα οποία έγινε ανάλυση 
των δεδομένων προέκυψε η αναπαραγωγή 107-159 ζευγαριών, γεγονός που 
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αναδεικνύει ότι οι περιοχές των ΑΙΟΠΑ είναι σημαντικοί αναπαραγωγικοί πυρήνες σε 
εθνικό επίπεδο. 
 
Συμπερασματικά, υπάρχουν σοβαρές αποκλίσεις στις ΕΟΜ από τα πρωτογενή δεδομένα 
στην τελική εκτίμηση των πληθυσμιακών μεγεθών για δύο είδη προτεραιότητας της ΖΕΠ 
της Δυτικής Λέσβου. Οι αποκλίσεις αυτές πηγάζουν από τις ελλείψεις της μεθοδολογίας 
καταγραφής των πουλιών, την μη εφαρμογή μεθόδου ανάλυσης των πρωτογενών 
δεδομένων και τα λάθη ερμηνείας των αποτελεσμάτων. Ανάλογα αποτελέσματα 
προκύπτουν και για τις ΕΟΜ των υπολοίπων δύο νησιών (σε Χίο και Λήμνο) δεδομένου 
ότι ακολουθήθηκε η ίδια μεθοδολογία συλλογής δεδομένων, ανάλυσης και ερμηνείας 
τους από τον μελετητή. 
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 Επιπτώσεις των σχεδιαζόμενων ΑΙΟΠΑ στην ορνιθοπανίδα 
 
Δεδομένων των σοβαρών ελλείψεων κατά τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην 
ΜΠΕ, αλλά και της συχνά λανθασμένης ερμηνείας των συγκεντρωτικών δεδομένων η 
Ορνιθολογική προσπάθησε παρακάτω να αποτυπώσει την κατά το δυνατό βέλτιστη 
προσέγγιση στις επιπτώσεις του έργου. Σκοπός της παρακάτω τεκμηρίωσης είναι να 
αναδείξει τις σημαντικές αποκλίσεις που εντοπίζονται μεταξύ των επιπτώσεων που 
προβλέπονται από τις ΕΟΜ της «Αιγαίας Ζεύξης» και των επιπτώσεων που προκύπτουν 
από τα βέλτιστα μέχρι σήμερα επιστημονικά δεδομένα μετά από πολυετή 
παρακολούθηση των τριών νησιών. 
 
Τα παρακάτω αποτελέσματα επικεντρώνουν κυρίως στα κρίσιμα ενδιαιτήματα για την 
επιβίωση των ειδών, δηλαδή αυτά όπου αναπαράγονται και τρέφονται. Δίπλα σε κάθε 
είδος σημειώνεται το καθεστώς προστασίας του (είδος χαρακτηρισμού ή όχι της ΖΕΠ, 
καθώς και εθνικό και διεθνές καθεστώς απειλής) έτσι ώστε να γίνει αντιληπτό με βάση 
ποιο καθεστώς διατήρησης κρίνεται το τι συνιστά επίπτωση «σημαντική». Τα δεδομένα 
που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονται από τις παρακάτω πηγές. 
 
Εκθέσεις και προγράμματα του Υπουργείου Περιβάλλοντος 

- Μπουρδάκης Ε. 2005, Έκθεση ορνιθολογικής αξιολόγησης της περιοχής «GR134 
Νοτιοδυτική Χερσόνησος - απολιθωμένο Δάσος Λέσβου», για τον χαρακτηρισμό 
της ως Ζώνης Ειδικής Προστασίας, ΥΠΕΧΩΔΕ και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-
Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) 

- Κακαλής Ε. (2009). Έκθεση Ορνιθολογικής αξιολόγησης περιοχής «GR132 Λίμνες 
Χορταρόλιμνη και Αλυκή, Κόλπος Μούδρου, Έλος Διαπόρι και Χερσόνησος 
Φακός». Στο: Δημαλέξης, Α. Μπούσμπουρας, Δ., Καστρίτης, Θ., Μανωλόπουλος 
Α. και Saravia V. (Συντονιστές Έκδοσης). Τελική αναφορά προγράμματος 
επαναξιολόγησης 69 σημαντικών περιοχών για τα πουλιά για τον χαρακτηρισμό 
τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της Ορνιθοπανίδας. ΥΠΕΧΩΔΕ, Αθήνα.  

- Κακαλής Ε. & Ε. Γαληνού (2009). Έκθεση Ορνιθολογικής αξιολόγησης περιοχής 
«GR141 Βόρεια Χίος». Στο: Δημαλέξης, Α. Μπούσμπουρας, Δ., Καστρίτης, Θ., 
Μανωλόπουλος Α. και Saravia V. (Συντονιστές Έκδοσης). Τελική αναφορά 
προγράμματος επαναξιολόγησης 69 σημαντικών περιοχών για τα πουλιά για τον 
χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της Ορνιθοπανίδας. ΥΠΕΧΩΔΕ, 
Αθήνα. 

 
Δημοσιευμένες εκθέσεις και επιστημονικά άρθρα 

- Πρόγραμμα παρακολούθησης (monitoring) παραμέτρων του φυσικού 
περιβάλλοντος στην προστατευόμενη περιοχή Χορταρόλιμνη – Λίμνη Αλυκή, 
νήσου Λήμνου. Φορέας υλοποίησης: ΟΜΙΚΡΟΝ Ε.Π.Ε. και Ελληνική Ορνιθολογική 
Εταιρεία (ΕΟΕ). Π.Ε.Π. Βορείου Αιγαίου 2000 – 2006. 

- Dimalexis, A, Xirouchakis, S, Portolou, D, Latsoudis, P, Karris, G, Georgiakakis, P, 
Fric, J, Barboutis, C, Bourdakis, S, Ivovič, M, Kominos, T and Kakalis, E. (2008) The 
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status of  Eleonora’s Falcon (Falco eleonorae) in Greece. Journal of Ornithology 
149, 1: 23 – 30 

- Kakalis, E., Vardanis, I., Papastylianou, A. & Dimalexis, A. (2009). Monitoring bird 
communities at the wetlands of Lemnos island, North Aegean. 11th International 
Congress on the Zoogeography and ecology of Greece and adjacent Regions, 21-25 
September 2009, Herakleion, Crete, Greece 

- Vardanis, I., Kakalis, E., & Dimalexis, A. (2009). Colony size, nesting site selection 
and habitat use of Lesser kestrel Falco naumanni on the island of Lemnos, North 
Aegean. 11th International Congress on the Zoogeography and ecology of Greece 
and adjacent Regions, 21-25 September 2009, Herakleion, Crete, Greece 

- ετήσιες αναφορές του Steve Dudley από το 2009 έως 2011 4 
 
Τέλος, αδημοσίευτες καταγραφές της Ορνιθολογικής από το 2005 έως και σήμερα 

 
Επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα της Λήμνου 

 
Για την Αετογερακίνα (Buteo rufinus):  

Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ5 Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο6 Κόκκινος 
Κατάλογος IUCN7 

SPEC8 

√ VU LC 3 

 
 i) από τα 2 ζευγάρια που αναπαράγονται στην ΖΕΠ, θα εγκατασταθεί αιολικό 
πάρκο στην χωροκράτεια του ενός ζευγαριού (ποσοστό 50% επί του τοπικού πληθυσμού) 
 ii) το ΑΙΟΠΑ Νέα Κούταλη – Φακός επηρεάζει σημαντικά την επικράτεια του 
ζευγαριού αυτού καθώς 16 Α/Γ βρίσκονται εντός του άμεσου χώρου της επικράτειας, 

                                                 
4
 Lesvos Birds, Annual Reports 2009-2011, Lesvos Birding Steve Dudley 

5
 Είδος που πληροί κριτήριο χαρακτηρισμού στην εν λόγω ΖΕΠ. 

6
 Κατηγορία Απειλής: EX-εκλίποντα, ΕW-εκλίποντα στο φυσικό τους περιβάλλον, RE-τοπικά εκλίποντα, CR-κρισίμως 

κινδυνεύοντα, En-κινδυνεύοντα, VU-τρωτά, NT-σχεδόναπειλούμενα, LC-μειωμένου ενδιαφέροντας, σύμφωνα με «Το 
Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας», Λεγάκης Α. και Μαραγκού Π. Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία 
(2009) 
7
 Κατηγορίες απειλής σύμφωνα με τον Κόκκινο Κατάλογο των Απειλούμενων Ειδών της IUCN (IUCN Standards and 

Petitions Working Group 2008, http://www.iucnredlist.org/): 
CR: Κρισίμως Κινδυνεύοντα, EN: Κινδυνεύοντα, VU: Τρωτά, NT: Σχεδόν Απειλούμενα (2004), LC: Μειωμένου 
Ενδιαφέροντος (2004), DD: Ανεπαρκώς Γνωστά, NE: Μη Εκτιμημένα 
8
 Κατηγορίες σπανιότητας SPEC (Species of European Conservation Concern) σύμφωνα με τη BirdLife International: 

1: Είδη οι πληθυσμοί των οποίων θεωρούνται ως Παγκόσμιου Ενδιαφέροντος Διατήρησης, δηλαδή Παγκοσμίως 
Απειλούμενα (CR, EN, VU) , Σχεδόν Απειλούμενα (NT) ή Ανεπαρκώς Γνωστά (DD) σύμφωνα με τον Κόκκινο Κατάλογο 
των Απειλούμενων Ειδών της IUCN (BirdLife International 2004a&b, IUCN 2004). 

2: Είδη οι πληθυσμοί των οποίων βρίσκονται σε μη επιθυμητή κατάσταση διατήρησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και είναι 
συγκεντρωμένοι στην Ευρώπη. 

3: Είδη οι πληθυσμοί των οποίων βρίσκονται σε μη επιθυμητή κατάσταση διατήρησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο αν και 
δεν είναι συγκεντρωμένοι στην Ευρώπη. 

—
E
: Είδη οι πληθυσμοί των οποίων βρίσκονται σε επιθυμητή κατάσταση διατήρησης αλλά είναι συγκεντρωμένοι στην 

Ευρώπη (η κατηγορία αυτή μέχρι την έκδοση BirdLife International 2004a είχε προσδιοριστεί ως SPEC 4). 
—: Είδη οι πληθυσμοί των οποίων βρίσκονται σε επιθυμητή κατάσταση διατήρησης και δεν είναι συγκεντρωμένοι 

στην Ευρώπη (η κατηγορία αυτή μέχρι την έκδοση BirdLife International 2004a είχε προσδιοριστεί ως Non-SPEC
Ε
). 
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ενώ οι υπόλοιπες βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση της τάξης των 300 μέτρων. 
Εκτιμάται ότι το σύνολο των θέσεων του ΑΙΟΠΑ θα επηρεάσει το ζευγάρι αυτό καθώς το 
είδος διασπείρεται τους χειμερινούς μήνες σε γειτονικές της επικράτειας θέσεις όπως 
στον υγρότοπο του Διαπορίου. 
 iii) επιπλέον ένα (1) ζευγάρι Αετογερακίνας θα επηρεαστεί από τα αιολικά πάρκα 
στο βορειοδυτικό τμήμα του νησιού (περιοχή Γωμάτι). Από τα στοιχεία της ΕΟΜ Βορνός, 
προκύπτει η παρουσία του συγκεκριμένου ζεύγους. 
 iv) Συνολικά στις επικράτειες δύο (2) εκ των τριών (3) ζευγάριων του είδους στο 
νησί της Λήμνου προτείνεται η εγκατάσταση ΑΙΟΠΑ της «Αιγαίας Ζεύξης» (ποσοστό 66% 
επί του πληθυσμού στο νησί της Λήμνου). 
 
Για τον Πετρίτη (Falco peregrinus):  

Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο IUCN Red List SPEC 

- LC LC - 

 
i) στην επικράτεια του μοναδικού ζευγαριού που αναπαράγεται στην ΖΕΠ θα 

εγκατασταθεί το αιολικό πάρκο Νέας Κούταλης - Φακού  
ii) συγκεκριμένα 24 θέσεις του ΑΙΟΠΑ (ποσοστό 82% επί του συνόλου των θέσεων 

του ΑΙΟΠΑ) βρίσκονται στον άμεσο χώρο της επικράτειας του είδους στην χερσόνησο 
του Φακού. Επιπλέον, εξαιτίας της διασποράς του είδους κατά τους χειμερινούς μήνες, 
αρνητικές επιπτώσεις αναμένεται να έχουν και οι υπόλοιπες πέντε (5) θέσεις του 
συγκεκριμένου ΑΙΟΠΑ. 
 
Για τον Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae) 

Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο IUCN Red List SPEC 

- LC LC 2 

 
i) το είδος επηρεάζεται σημαντικά τόσο από το αιολικό πάρκο Νέας Κούταλης – 

Φακού όσο και από το σύνολο των θέσεων των ΑΙΟΠΑ στην βορειοδυτική Λήμνο.  
ii) η κύρια δραστηριότητα του είδους πριν την έναρξη της αναπαραγωγής του τον 

Αύγουστο είναι γνωστό ότι επικεντρώνεται σε περιοχές πλούσιες σε έντομα και πτηνά 
(Ristow, 20119). Κατά συνέπεια τον Ιούλιο το είδος παρατηρείται να κυνηγά ομαδικά σε 
υψηλές συγκεντρώσεις στα φρυγανικά οικοσυστήματα του νησιού καθώς και σε 
υγροτοπικές θέσεις. Για παράδειγμα σημαντικές είναι οι συγκεντρώσεις του είδους στον 
υγροτοπο του Διαπορίου, του φράγματος του Κοντιά αλλά και στους μεγαλύτερους 
υγροτόπους αυτούς της Αλυκής και Χορταρόλιμνης. Οι ομάδες αυτές μετακινούνται 
καθημερινά από τις θέσεις κυνηγιού στις αποικίες τους, και αντίστροφα. Επομένως, τα 
ΑΙΟΠΑ τόσο στην χερσόνησο του Φακού όσο και στην βορειοδυτική Λήμνο αναμένεται 
να δημιουργήσουν ένα φράγμα ανάσχεσης στις καθημερινές πτήσεις του είδους πριν την 
περίοδο αναπαραγωγής του από τον μήνα Ιούνιο έως τα τέλη Ιουλίου.  

                                                 
9
 Diedrich Ristow “Population Prospects of Eleonora’s Falcon in relation to wind farm management on Skyros island” 
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iii) Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο Μαυροπετρίτης εξαιτίας της πτητικής του 
συμπεριφοράς (πτήσεις σε χαμηλό ύψος ή στο ύψος των ΑΓ) είναι ιδιαίτερα ευάλωτο 
είδος στις προσκρούσεις με τα πτερύγια των Α/Γ. 
 iv) Στην Λήμνο αναπαράγεται το 3,8% (475 ζευγάρια) του εθνικού πληθυσμού 
και αντίστοιχα το 3,2% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους. Οι σημαντικότερες 
αποικίες του Μαυροπετρίτη στην Λήμνο είναι η βραχονησίδα Σεργίτσι, οι νησίδες που 
γειτνιάζουν με τα νότια παράλια της χερσονήσου του Φακού και το βορειοδυτικό άκρο 
της Λήμνου. Τα σχεδιαζόμενα αιολικά πάρκα της «Αιγαίας Ζεύξης» αναμένεται να 
επηρεάσουν άμεσα τις συγκεκριμένες αποικίες του είδους στην Λήμνο καθώς απέναντι 
από τη νήσο Σεργίτσι σχεδιάζεται η χωροθέτηση 36 Α/Γ σε κοντινή απόσταση από την 
νησίδα. Επιπλέον, στην χερσόνησο του Φακού 29 Α/Γ αναμένεται να επηρεάσουν τις 
αποικίες του είδους της νότιας Λήμνου καθώς τα πουλιά μετακινούνται καθημερινώς για 
κυνήγι στον άμεσο χώρο εγκατάστασης των ΑΙΟΠΑ, ιδιαίτερα τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο 
και Αύγουστο. 
 
Για την Πετροτουρλίδα (Burhinus oedicnemus): 

Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο IUCN Red List SPEC 

√ ΝΤ LC 3 

 
 i) Ο πληθυσμός της Λήμνου είναι ο μεγαλύτερος σε εθνικό επίπεδο καθώς μόνο 
στα όρια της ΖΕΠ αναπαράγονται 160 έως 190 ζευγάρια (Kakalis et al. 2009) και στο 
σύνολο του νησιού εκτιμάται σε 400 με 500 ζευγάρια. Επιπλέον, η Πετροτουρλίδα 
κατανέμεται σε όλο το νησί της Λήμνου.  
 ii) Το σύνολο των Α/Γ των ΑΙΟΠΑ στην Λήμνο αναμένεται να επηρεάσει τον 
πληθυσμό του είδους. Οι επιπτώσεις από την λειτουργία των Α/Γ αναμένεται να είναι 
αρνητικές τόσο εξαιτίας της αυξημένης πιθανότητας πρόσκρουσης του είδους στις ΑΓ 
όσο και εξαιτίας εκτοπισμού του είδους από τις θέσεις αναπαραγωγής του και απώλειας 
ενδιαιτήματος από την διάνοιξη δρόμων και τη δημιουργία των πλατειών των Α/Γ.  
 iii) Οι αρνητικές επιπτώσεις των ΑΙΟΠΑ της «Αιγαίας Ζεύξης» στο είδος είναι 
δύσκολο να εκτιμηθούν με ακρίβεια, δεδομένου ότι δεν καταγράφηκε το είδος εξαιτίας 
λαθών στην μεθοδολογία καταγραφής. Παρόλα αυτά είναι βέβαιος ο εκτοπισμός ή η 
απώλεια ενδιαιτήματος σε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού του είδους από την 
λειτουργία των ΑΙΟΠΑ που μπορεί να αγγίζει το 10  με 20% του πληθυσμού στο νησί.  
 
Για το Κιρκινέζι (Falco naumanni): 

Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο IUCN Red List SPEC 

√ VU LC 1 

 
 i) Στα πρωτογενή δεδομένα τις ΕΟΜ αναφέρεται η ύπαρξη αποικίας του είδους 
στο βορειοδυτικό τμήμα του νησιού, πιθανώς σε κάποια από τα χωριά Κατάλακος ή 
Σαρδές.  
 ii) Σύμφωνα με την ΕΟΜ του Βουρνού το είδος δραστηριοποιείται σε θέσεις του 
ΑΙΟΠΑ. Επίσης, η πτητική του συμπεριφορά είναι τέτοια ώστε στην πλειονότητά τους τα 
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πουλιά πετάνε στο ύψος των πτερυγίων του σχεδιαζόμενων ΑΓ, και ως εκ τούτου είναι 
ιδιαίτερα ευάλωτα σε προσκρούσεις σε αυτές. 
 iii) Τα πουλιά της συγκεκριμένης αποικίας αναμένεται να αντιμετωπίσουν 
αρνητικές επιπτώσεις από την λειτουργία του ΑΙΟΠΑ ιδιαίτερα στις θέσεις των Α/Γ που 
γειτνιάζουν με αγροτικές καλλιέργειες ή εγκαταλελειμμένους αγρούς. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα της Λέσβου 

 
Για το Σμυρνοτσίχλονο (Emberiza cineracea) 

Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο IUCN Red List SPEC 

√ EN NT 1 

 
 i) Έξι (6) από τα δέκα (10) σχεδιαζόμενα ΑΙΟΠΑ στις κορυφογραμμές  Όρδυμνου, 
Καλιαμάς, Καρυά, Πλάκες, Αβάσκανης και Γυμνό Βουνό χωροθετούνται σε περιοχές που 
φιλοξενούν 94 έως 159 ζευγάρια του είδους. Δηλαδή ποσοστό 34 έως και 50% του 
πληθυσμού του είδους στην Ε.Ε. Οι ΑΙΟΠΑ είναι εντός του σημαντικότερου πυρήνα 
αναπαραγωγής του είδους σε εδάφη της Ε.Ε. 
 ii) Στα συγκεκριμένα ΑΙΟΠΑ η υποβάθμιση ή αλλοίωση του κρίσιμου 
ενδιαιτήματος αναπαραγωγής του είδους αναμένεται να είναι μεγάλη και μη 
αναστρέψιμη. Συγκεκριμένα, εκτιμάται η άμεση απώλεια ενδιαιτήματος να ξεπεράσει τα 
940 στρέμματα εξαιτίας των πλατειών των Α/Γ, των έργων καλωδίωσης και της 
οδοποιίας. Επιπρόσθετα, σε 7310 στρέμματα αναμένεται η αλλοίωση του 
αναπαραγόμενου ενδιαιτήματος του είδους εξαιτίας της αυξημένης όχλησης μέσω 
θορύβου, της κατάτμησης ενδιαιτήματος και αλλοίωσής του από τα έργα οδοποιίας, τις 
εγκαταστάσεις λειτουργίας και τη λειτουργία των Α/Γ. Τα έργα οδοποιίας αναμένεται να 
κατακερματίσουν το ενδιαίτημα του είδους σε μεγάλο βαθμό γεγονός που πιθανά να 
οδηγήσει σε εγκατάλειψή του σε βάθος χρόνου και ιδιαίτερα κατά την περίοδο 
κατασκευής του έργου. 

Συμπέρασμα: 
Οι σημαντικότερες επιπτώσεις στη νήσο Λήμνο αφορούν τον Μαυροπετρίτη 
(3,2% του παγκόσμιου πληθυσμού αναπαράγεται μόνο στη Λήμνο) και την 
Αετογερακίνα. Το μεγαλύτερο ποσοστό του έργου χωροθετείται εντός του 
ενδιαιτήματος τροφοληψίας του Μαυροπετρίτη, με αποτέλεσμα να 
δημιουργείται αυξημένος κίνδυνος πρόσκρουσης αλλά και φράγμα 
ανάσχεσης (‘barrier effect’) στις μετακινήσεις του είδους. Επίσης, σημαντικό 
μέρους του τοπικού πληθυσμού της Αετογερακίνας, θα επηρεαστεί 
δυσμενώς από τα σχεδιαζόμενα ΑΙΟΠΑ (κίνδυνος πρόσκρουσης και 
υποβάθμιση ενδιαιτήματος).  
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 iii) Εξαιτίας του δύσβατου και περίπλοκου ανάγλυφου της περιοχής είναι 
εξαιρετικά πιθανή (επισημαίνεται και στην ΜΠΕ) η αύξηση του πλάτους των δρόμων για 
την μεταφορά των πτερυγίων των Α/Γ. Η ενδεχόμενη αύξηση του πλάτους των δρόμων 
αναμένεται να αλλοιώσει και υποβαθμίσει ακόμα περισσότερο το ενδιαίτημα 
αναπαραγωγής του είδους.    
 
Για το Φρυγανοτσίχλονο (Emberiza caesia): 

Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο IUCN Red List SPEC 

√ - - - 

 
 i) Το είδος αναπαράγεται σχεδόν σε όλες τις περιοχές όπου χωροθετούνται τα 
ΑΙΟΠΑ. Σε τέσσερα από αυτά εκτιμάται ότι αναπαράγεται σημαντικό ποσοστό του 
εθνικού πληθυσμού, γεγονός που καταδεικνύει ότι η δυτική Λέσβος αποτελεί σημαντική 
για το είδος περιοχή τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε ευρωπαϊκό καθώς το 
Φρυγανοτσίχλονο αναπαράγεται μόνο στην χώρα μας στην Ε.Ε. 
 ii) Η απώλεια του ενδιαιτήματος αναπαραγωγής του είδους εντός της ΖΕΠ 
αναμένεται να είναι υψηλή εκτιμάται η άμεση απώλεια ενδιαιτήματος να ξεπεράσει τα 
1770 στρέμματα εξαιτίας των πλατειών των Α/Γ, των έργων καλωδίωσης και της 
οδοποιίας και σε επιπλέον 12000 στρέμματα αναμένεται η αλλοίωση του 
αναπαραγόμενου ενδιαιτήματος του είδους εξαιτίας της αυξημένης όχλησης μέσω 
θορύβου, της κατάτμησης ενδιαιτήματος και αλλοίωσής του από τα έργα οδοποιίας, τις 
εγκαταστάσεις λειτουργίας και τη λειτουργία των Α/Γ. Τα έργα οδοποιίας αναμένεται να 
κατακερματίσουν το ενδιαίτημα του είδους σε μεγάλο βαθμό γεγονός που πιθανά να 
οδηγήσει σε εγκατάλειψή του σε βάθος χρόνου και ιδιαίτερα κατά την περίοδο 
κατασκευής του έργου.   
iii) Εξαιτίας του δύσβατου και περίπλοκου ανάγλυφου της περιοχής είναι εξαιρετικά 
πιθανή έως σίγουρη (επισημαίνεται και στην ΜΠΕ) η αύξηση του πλάτους των δρόμων 
για την μεταφορά των πτερυγίων των Α/Γ. Η ενδεχόμενη αύξηση του πλάτους των 
δρόμων αναμένεται να αλλοιώσει και υποβαθμίσει ακόμα περισσότερο το ενδιαίτημα 
αναπαραγωγής του είδους.    
 
Για τον Φιδαετό (Circaetus gallicus): 

Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο IUCN Red List SPEC 

√ NT LC 3 

 
 i) από τα 9 έως 11 ζευγάρια που αναπαράγονται στην ΖΕΠ, θα εγκατασταθούν 
αιολικά πάρκα στις χωροκράτειες των 6 ζευγαριών (ποσοστό 53 έως 66% επί του 
πληθυσμού). 
 ii) ειδικότερα δύο ζευγάρια επηρεάζονται αθροιστικά από περισσότερα του ενός 
αιολικό πάρκου. Ένα ζευγάρι από δύο ΑΙΟΠΑ (Μαγγάνια και Καλακούκι) και στο άλλο 
από επίσης δύο ΑΙΟΠΑ (Αβάσκανης και Καρυά). 
 iii) το σύνολο των Α/Γ που θα επηρεάσουν το είδος είναι 54 θέσεις (ποσοστό 35% 
από το συνολικό αριθμό Α/Γ). 
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Για την Αετογερακίνα (Buteo rufinus): 

Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο IUCN Red List SPEC 

√ VU LC 3 

 
 i) από τα 12 -14 ζευγάρια που αναπαράγονται στην ΖΕΠ, θα εγκατασταθούν 
αιολικά πάρκα στις χωροκράτειες των 9 ζευγαριών (ποσοστό 64 έως 75% επί του 
πληθυσμού) 
 ii) το ΑΙΟΠΑ Όρδυμνου από μόνο του επηρεάζει τρία χωριστά ζευγάρια (ποσοστό 
21 έως 25% του πληθυσμού) 
 iii) το ΑΙΟΠΑ Γυμνό Βουνό από μόνο του επηρεάζει δυο χωριστά ζευγάρια 
(ποσοστό 14 έως 16% του πληθυσμού). 
 iv) το σύνολο των Α/Γ που θα επηρεάσουν το είδος είναι 55 θέσεις (ποσοστό 35% 
από το συνολικό αριθμό Α/Γ). 
 
Για τον Πετρίτη (Falco peregrinus): 

Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο IUCN Red List SPEC 

- LC LC - 

 
i) από τα 6-8 ζευγάρια που αναπαράγονται στην ΖΕΠ, θα εγκατασταθούν αιολικά 

πάρκα στις χωροκράτειες των 4 ζευγαριών (ποσοστό 50 έως 66% επί του πληθυσμού) 
ii) το ΑΙΟΠΑ Όρδυμνου από μόνο του επηρεάζει τρία χωριστά ζευγάρια (ποσοστό 

37  έως 50% του πληθυσμού) 
iii) ειδικότερα ένα (1) ζευγάρι επηρεάζεται αθροιστικά από περισσότερα του ενός 

αιολικό πάρκου (ΑΙΟΠΑ Γυμνό Βουνό και Όρδυμνου). 
iv) το σύνολο των θέσεων Α/Γ που θα επηρεάσουν το είδος είναι 19 θέσεις 

(ποσοστό 12% από το συνολικό αριθμό Α/Γ). 
 
Για το Χρυσογέρακο (Falco biarmicus): 

Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο IUCN Red List SPEC 

√ EN LC 3 

 
 i) από τα 1-2 ζευγάρια που αναπαράγονται στην ΖΕΠ θα εγκατασταθούν αιολικά 
πάρκα στις χωροκράτειες και των δύο (ποσοστό 100% επί του πληθυσμού) 
 ii) το πρώτο ζευγάρι επηρεάζεται από τα ΑΙΟΠΑ Ραχονέλι (Α/Γ 13 έως 15) και το 
ΑΙΟΠΑ Όρδυμνου (Α/Γ 54 έως 62). 
 iii) το δεύτερο ζευγάρι επηρεάζεται από τα ΑΙΟΠΑ Καλακούκι (θέσεις 20 έως 30) 
και από το ΑΙΟΠΑ Μαγγάνια (όλες οι θέσεις) 
 iv) το σύνολο των θέσεων ΑΓ που θα επηρεάσουν το είδος είναι 37 θέσεις 
(ποσοστό 24 % από το συνολικό αριθμό Α/Γ). 
 
Για τον Σπιζαετό (Hieraaetus fasciatus): 

Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο IUCN Red List SPEC 

- VU LC 3 
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 i) το μοναδικό ζευγάρι που αναπαράγεται στην ΖΕΠ επηρεάζεται από τα ΑΙΟΠΑ 
Όρδυμνου, Γυμνού Βουνού και Καλιαμά. 
 ii) Το 86% των θέσεων του ΑΙΟΠΑ Όρδυμνου, το 82% των Α/Γ του ΑΙΟΠΑ Γυμνού 
Βουνού και το 8% των Α/Γ του ΑΙΟΠΑ Καλιαμάς, είναι εντός της επικράτειας του 
μοναδικού ζευγαριού της ΖΕΠ. 
 
Για το Κιρκινέζι (Falco naumanni): 

Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο IUCN Red List SPEC 

√ VU LC 1 

 
 i) το είδος επηρεάζεται από τρία ΑΙΟΠΑ τα οποία εγκαθίστανται σε ενδιαιτήματα 
τροφοληψίας του είδους. Συγκεκριμένα τα ΑΙΟΠΑ Σκοπού (μία Α/Γ), ΑΙΟΠΑ Ραχονέλι (5 
Α/Γ), ΑΙΟΠΑ Πλάκες (μία Α/Γ), ΑΙΟΠΑ Αβάσκανης (3 Α/Γ). 
 ii) το σύνολο των Α/Γ που θα επηρεάσουν το είδος είναι 10 (ποσοστό 6% από το 
συνολικό αριθμό Α/Γ). 
 
Για τον Μαυροπελαργό (Ciconia nigra): 

Είδος χαρακτηρισμού ΖΕΠ Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο IUCN Red List SPEC 

√ EN LC 2 

 
 i) από τα 1-2 ζευγάρια που αναπαράγονται στην ΖΕΠ θα εγκατασταθούν αιολικά 
πάρκα στις χωροκράτειες και των δύο (ποσοστό 100% επί του πληθυσμού) 
 ii) το πρώτο ζευγάρι επηρεάζεται από το ΑΙΟΠΑ Όρδυμνου (Α/Γ 66 εως 71). 
 iii) το δεύτερο ζευγάρι επηρεάζεται από τα ΑΙΟΠΑ Καλακούκι (Α/Γ 20 έως 30) και 
από το ΑΙΟΠΑ Μαγγάνια (όλες οι Α/Γ) 

 

 

 

 

Συμπέρασμα: 
Στη Λέσβο οι σοβαρότερες επιπτώσεις αφορούν το παγκοσμίως απειλούμενο 
Σμυρνοτσίχλονο καθώς τα σχεδιαζόμενα ΑΙΟΠΑ χωροθετούνται εντός του 
πυρήνα κατανομής του είδους. Συγκεκριμένα, οι σχεδιαζόμενες 
ανεμογεννήτριες επηρεάζουν έως και το 50% του πληθυσμού που 
αναπαράγεται στο νησί. Σημειώνεται ότι το είδος εντός της Ε.Ε. αναπαράγεται 
σχεδόν αποκλειστικά στη Λέσβο. Επομένως οποιαδήποτε επίπτωση στον 
πληθυσμό της Λέσβου αυτόματα συνεπάγεται και αρνητική επίπτωση στο 
σύνολο του πληθυσμού της Ε.Ε. Επίσης, μεγάλο ποσοστό των Α/Γ 
χωροθετούνται εντός των επικρατειών προστατευόμενων και ευαίσθητων σε 
προσκρούσεις αρπακτικών πουλιών όπως του Φιδαετού, της Αετογερακίνας, 
του Πετρίτη, του Χρυσογέρακου και του Σπιζαετού.   
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Επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα της Χίου 

 
Σύμφωνα με την ορνιθολογική αξιολογηση της ΖΕΠ της Βόρειας Χίου και λαμβάνοντας τα 
δεδομένα των ειδικών ορνιθολογικών μελετών συμπεραίνονται τα παρακάτω: 
 
Για τον Φιδαετό (Circaetus gallicus):  
 Α)  από τα 4 -5 ζευγάρια που αναπαράγονται στην ΖΕΠ στις χωροκράτειες των 
τριών (3) θα εγκατασταθούν αιολικά πάρκα (ποσοστό 60-75%) 
 Β) δύο ζευγάρια επηρεάζονται αθροιστικά από περισσότερα του ενός αιολικού 
πάρκου. Συγκεκριμένα τα σχεδιαζόμενα αιολικά πάρκα Φράγκου Λάκκοι, Φλωριανού 
Βουνό και Περδικοβούνι είναι εντός μίας επικράτειας και αντίστοιχα τα ΑΙΟΠΑ 
Κεφαλόβουνο και Κούμα Λάκκοι σε άλλη επικράτεια στο όρος Αίπος στα νότια της ΖΕΠ.  
 Γ) το σύνολο των θέσεων ΑΓ που θα επηρεάσουν το είδος είναι 51 θέσεις 
(ποσοστό 68%) 
 
Για την Αετογερακίνα (Buteo rufinus): 
 Α) από τα 6-8 ζευγάρια που αναπαράγονται στην ΖΕΠ στις χωροκράτειες τριών (3) 
ζευγαριών θα εγκατασταθούν αιολικά πάρκα (ποσοστό 37 έως 50% επί του πληθυσμού) 
 Β) δύο ζευγάρια επηρεάζονται αθροιστικά από περισσότερα του ενός αιολικού 
πάρκου. Συγκεκριμένα τα σχεδιαζόμενα αιολικά πάρκα Φράγκου Λάκκοι, Φλωριανού 
Βουνό και Περδικοβούνι είναι εντός μίας επικράτειας και αντίστοιχα τα ΑΙΟΠΑ 
Κεφαλόβουνο και Κούμα Λάκκοι σε άλλη επικράτεια στο όρος Αίπος στα νότια της ΖΕΠ.  
 Γ) το σύνολο των θέσεων ΑΓ που θα επηρεάσουν το είδος είναι 35 θέσεις 
(ποσοστό 46%). 
 
Για τον Σπιζαετό (Hieraaetus fasciatus): 
 Α) το μοναδικό ζευγάρι που αναπαράγεται στην ΖΕΠ επηρεάζεται από τα ΑΙΟΠΑ 
Κούμα Λάκκοι και Κεφαλόβουνο. 
 Β) Συνολικά, 10 θέσεις στα δυτικά όρια των δύο αναφερόμενων ΑΙΟΠΑ θα 
επηρεάσουν αρνητικά το είδος. 
 

Στη Χίο μεγάλο ποσοστό των Α/Γ χωροθετούνται εντός των επικρατειών 
προστατευόμενων και ευαίσθητων σε προσκρούσεις αρπακτικών πουλιών.  
Ορισμένες από τις παραπάνω επιπτώσεις εκτιμούνται ως σημαντικές αλλά 
συνολικά υποεκτιμούνται στις ΕΟΜ. 
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