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1. Εισαγωγή
Το δίκτυο των υπεύθυνων παρακολούθησης των σημαντικών περιοχών για τα πουλιά της
Ελλάδας (ΙΒΑ) αποτελεί μέρος μιας συνολικότερης προσπάθειας που γίνεται σε παγκόσμιο
επίπεδο από την Birdlife International και αφορά τον καθορισμό, την παρακολούθηση και την
προστασία των περιοχών αυτών για τη διατήρηση των πουλιών και της βιοποικιλότητας. Το
πρόγραμμα πραγματοποιείται σε πάνω από 50 χώρες και στην Ευρώπη μόνο ο αριθμός των
ατόμων που λαμβάνουν μέρος είναι πάνω από 1500.
Στην Ελλάδα έχουν καθοριστεί 196 ΙΒΑ και ως συνέχεια του προγράμματος θεσπίστηκε και
δραστηριοποιείται από το 2003 το δίκτυο υπευθύνων παρακολούθησης των ΙΒΑ, που
αποτελείται από μεμονωμένα άτομα ή και ομάδες. Οι υπεύθυνοι παρακολούθησης συλλέγουν
στοιχεία για τις πιέσεις που δέχεται η περιοχή την οποία παρακολουθούν, την κατάσταση
στην οποία βρίσκεται, τις δράσεις προστασίας που υλοποιούνται, καθώς και στοιχεία
ορνιθοπανίδας. Παράλληλα, δραστηριοποιούνται στο επίπεδο προστασίας των περιοχών, με
τον εντοπισμό άμεσων απειλών, που οδηγούν σε παρεμβάσεις της ΕΟΕ (βλ. newsletter
caretaker). Στο δίκτυο συμμετέχουν περίπου 60 άτομα, ενώ κάθε χρόνο προστίθενται νέα
μέλη στο δυναμικό του δικτύου.

Τι είναι οι ΙΒΑ;

Οι ΙΒΑ είναι περιοχές μέγιστης προτεραιότητας για την διατήρηση της
βιοποικιλότητας και ιδιαίτερα των πουλιών, συχνά αναντικατάστατες ή ευάλωτες,
καθώς φιλοξενούν σε τακτική βάση σημαντικούς πληθυσμούς από ένα ή
περισσότερα απειλούμενα, ενδημικά ή συναθροιστικά είδη. Οι περιοχές αυτές
περιλαμβάνουν τα καλύτερα ή τυπικά παραδείγματα των φυσικών ή σχεδόν
ανεπηρέαστων οικοσυστημάτων, τα οποία όλο και περισσότερο τείνουν να γίνουν
καταφύγια για τα είδη αυτά.
Οι ΙΒΑ επιλέχθηκαν ώστε, όλες μαζί, να δημιουργούν ένα συνεκτικό παγκόσμιο
δίκτυο σε όλη τη βιογεωγραφική κατανομή συγκεκριμένων ειδών, το οποίο μπορεί
να θεωρηθεί ως το ελάχιστο απαραίτητο για να διασφαλιστεί η επιβίωσή τους στην
περιοχή εξάπλωσής τους. Έτσι, το δίκτυο των ΙΒΑ δεν είναι απλά ένα άθροισμα
περιοχών αλλά έχει ως στόχο να εξασφαλίζει τα κατάλληλα ενδιαιτήματα
αναπαραγωγής, τροφοληψίας, ξεκούρασης και διαχείμασης των πτηνών.

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

2

Δίκτυο Υπευθύνων Παρακολούθησης Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας
Κατάσταση των ΙΒΑ για το έτος 2008

2. Στόχος
Ο στόχος της αναφοράς αυτής είναι να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του προγράμματος
για το 2008 και να δοθεί μια γενική εικόνα της κατάστασης που επικρατεί στις περιοχές που
παρακολουθούνται από το δίκτυο.
Τα κύρια σημεία της αναφοράς είναι μια περίληψη και συζήτηση των παρακάτω σημείων για
τις περιοχές που παρακολουθούνται και για τις οποίες αποστάληκαν στοιχεία από τους
υπευθύνους παρακολούθησης
-

Η κατάσταση της περιοχής
Οι πιέσεις, τις οποίες δέχονται τα πουλιά και τα ενδιαιτήματά τους
Οι δράσεις που λαμβάνουν χώρα με σκοπό τη βελτίωση / διατήρηση της κατάστασης
και προστασίας των ειδών και των ενδιαιτημάτων τους.

Τα τρία παραπάνω στοιχεία αποτελούν και τη ραχοκοκαλιά της στρατηγικής της Birdlife
International που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση των σημαντικών για τα πουλιά
περιοχών ανά τον κόσμο.
Επιπλέον, στην αναφορά αυτή θα παρουσιαστεί μια αξιολόγηση του όλου προγράμματος
αναφορικά με τη συλλογή στοιχείων και επεξεργασία τους σύμφωνα με τη μεθοδολογία που
θα παρουσιαστεί παρακάτω και κάποιες προτάσεις για τη βελτίωσή του.

Την ανάλυση των ορνιθολογικών στοιχείων έχει κάνει ο Θάνος Καστρίτης.

Τα στοιχεία των αναφορών των υπευθύνων παρακολούθησης των ΙΒΑ έχουν
αξιοποιηθεί για την ανανέωση των στοιχείων για τις ΙΒΑ και στη νέα έκδοση
για τις Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ελλάδας.
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3. Μεθοδολογία που ακολουθείται
Τα στοιχεία, τα οποία συλλέγουν οι υπεύθυνοι παρακολούθησης για τις περιοχές αφορούν 3
βασικούς άξονες, την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η περιοχή, τις πιέσεις τις οποίες
δέχεται και τέλος τις δράσεις που πραγματοποιούνται προς την κατεύθυνση προστασίας και
άμβλυνσης των πιέσεων αυτών.
Οι πιέσεις που δέχεται η περιοχή αφορούν τόσο σε ανθρωπογενείς, όσο και σε μη
ανθρωπογενείς απειλές, τις οποίες οι εθελοντές καλούνται να εκτιμήσουν αναφορικά με την
υποβάθμιση που προκαλούν, την έκταση της περιοχής που επηρεάζουν, καθώς και το εάν οι
πιέσεις είναι παρούσες ή προβλέπεται να παρουσιαστούν στο μέλλον.
Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η περιοχή εκτιμάται, ανάλογα με τα στοιχεία που
υπάρχουν για τους πληθυσμούς των ειδών χαρακτηρισμού, την έκταση και την ποιότητα των
ενδιαιτημάτων που τα φιλοξενούν. Η ποιότητα σχετίζεται άμεσα με τη φέρουσα ικανότητα της
περιοχής να φιλοξενήσει τα είδη, για τα οποία έχει χαρακτηριστεί σημαντική.
Οι δράσεις για την προστασία της περιοχής αφορούν το νομικό πλαίσιο που υπάρχει για την
περιοχή, καθώς και τις δράσεις που πραγματοποιούνται από τους αρμόδιους φορείς ή/και
από τοπικούς φορείς και ομάδες.
Επιπλέον συλλέγονται και ορνιθολογικά στοιχεία, τόσο για τα είδη χαρακτηρισμού, όσο και για
τα υπόλοιπα είδη που απαντώνται στην περιοχή. Για τη συλλογή των στοιχείων αυτών δεν
υπάρχει προκαθορισμένη από τη Birdlife International μεθοδολογία. Η μεθοδολογία που
ακολουθείται στο ελληνικό δίκτυο δεν έχει πλήρως καθοριστεί. Προ στιγμής, ανάλογα με τις
ικανότητες στην αναγνώριση των πουλιών, του κάθε Υπεύθυνου Παρακολούθησης
συλλέγονται στοιχεία για όλα τα είδη που απαντώνται σε όλα τα ενδιαιτήματα της ΙΒΑ
εστιάζοντας ιδιαίτερα στα είδη χαρακτηρισμού. Όσα στοιχεία μπορεί κάποιος να συλλέξει
αναφορικά με τα είδη που απαντώνται είναι σημαντικά, τόσο για την εκτίμηση της κατάστασης
της περιοχής, όσο και για την επικαιροποίηση των ΙΒΑ, τον πιθανό εντοπισμό νέων ειδών
που θα μπορούσαν να πληρούν τα κριτήρια και βέβαια την επιβεβαίωση ή όχι της παρουσίας
του είδους χαρακτηρισμού στην περιοχή.

Εκτίμηση Κατάστασης
Η κατάσταση των IBA βαθμολογείται ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων / ζευγαριών των
ειδών χαρακτηρισμού ή ανάλογα με την έκταση και την ποιότητα των ενδιαιτημάτων κλειδιά
για τα είδη αυτά, λαμβάνοντας υπόψη τη φέρουσα ικανότητα του ενδιαιτήματος. Η εκτίμηση
της κατάστασης βασίζεται σε μια μεθοδολογία, η οποία δεν έχει ακόμα καθοριστεί πλήρως,
μιας και κάθε περίπτωση θα απαιτούσε διαφορετική προσέγγιση. Για παράδειγμα, η
κατάσταση για μια περιοχή που αποτελεί σταθμό για μεταναστευτικά πουλιά, δεν σχετίζεται
άμεσα με την κατάσταση του ενδιαιτήματος, ενώ μετρήσεις για τον αριθμό των πουλιών
μπορεί να μην είναι διαθέσιμες. Σε τέτοιες περιοχές πιθανά ο σημαντικότερος παράγοντας να
είναι η κατάσταση του εναέριου χώρου. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται και οι τρεις
δείκτες, ώστε να υπάρχει η ευχέρεια, ανάλογα με τα διαθέσιμα στοιχεία να εκτιμηθεί η
κατάσταση είτε από τους πληθυσμούς των πουλιών είτε από την κατάσταση του
ενδιαιτήματος.
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Επιπλέον, στην βαθμολόγηση λαμβάνεται υπόψη η σύγκριση του πληθυσμού των ειδών
χαρακτηρισμού με τον πληθυσμού τους κατά τον καθορισμό της ΙΒΑ, μη λαμβάνοντας υπόψη
αυξομειώσεις στο χρόνο. Αντίστοιχα, οι εκτιμήσεις για την έκταση και ποιότητα των περιοχών
πρέπει να συσχετίζονται με την εκτιμώμενη δυνητικά βέλτιστη κατάσταση της περιοχής.
Λαμβάνεται υπόψη η χειρότερη περίπτωση.
Εάν η κατάσταση είναι >90% της ιδανικής κατάστασης, θεωρείται καλή
Εάν η κατάσταση είναι 70-90% της ιδανικής κατάστασης, θεωρείται μέτρια
Εάν η κατάσταση είναι 40-70% της ιδανικής κατάστασης, θεωρείται κακή
Εάν η κατάσταση είναι <40% της ιδανικής κατάστασης, θεωρείται πολύ κακή

+3
+2
+1
0

Σημείωση: εφόσον υπάρχουν στοιχεία τόσο για την έκταση, όσο και για την ποιότητα των
σημαντικών ενδιαιτημάτων για τα είδη χαρακτηρισμού, τότε ακολουθείται μια πιο σύνθετη
διαδικασία, που είναι πέρα από τους σκοπούς αυτής της αναφοράς το να παρουσιαστεί
αναλυτικά (περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο “IBA monitoring framework” που έχει
εκδοθεί από την Birdlife International).

Εκτίμηση Πιέσεων
Οι απειλές σε μια περιοχή βαθμολογούνται αναφορικά με τη χρονική περίοδο που αφορούν,
την έκταση της περιοχής που επηρεάζουν και την υποβάθμιση που προκαλούν, πάντα σε
σχέση με το πόσο πιθανό είναι να επηρεάσουν τα είδη χαρακτηρισμού στην περιοχή και
μπορούν για κάθε κατηγορία να λάβουν την τιμή 0-3. Για παράδειγμα η τιμή 0 για τη χρονική
περίοδο αφορά απειλή που παρουσιάστηκε στο παρελθόν και δεν προβλέπεται να
παρουσιαστεί ξανά, για την απειλή που επηρεάζει ορισμένα άτομα του πληθυσμού ή μια
μικρή περιοχή <10% και τέλος για την απειλή που προκαλεί καθόλου ή ελάχιστη υποβάθμιση
(<1% για τα επόμενα 10 χρόνια).
Οι βαθμολογίες αθροίζονται για κάθε απειλή και παίρνουν τιμές 0 και 3-9, μιας και εάν κάποια
απειλή παρουσιάσει μηδενική τιμή σε κάποια κατηγορία μηδενίζεται. Στην μεθοδολογία που
ακολουθείται η προσέγγιση είναι αυτή του «πιο αδύναμου κρίκου». Έτσι η μεγαλύτερη απειλή
είναι αυτή που θα καθορίσει την κατάσταση από άποψη πιέσεων στην περιοχή.
Εάν έστω και μια απειλή έχει τιμή 8-9 η περιοχή δέχεται πολύ σημαντική πίεση
Εάν έστω και μια απειλή έχει τιμή 6-7 η περιοχή δέχεται σημαντική πίεση
Εάν έστω και μια απειλή έχει τιμή 3-5 η περιοχή δέχεται μέτρια πίεση
Εάν όλες οι απειλές έχουν μηδενική τιμή, τότε η πίεση είναι χαμηλή

-3
-2
-1
0

Εκτίμηση Δράσεων
Οι δράσεις διατήρησης που εφαρμόζονται βαθμολογούνται με βάση τις θεσμοθετημένες
δράσεις διατήρησης που εφαρμόζονται στην περιοχή και πιο συγκεκριμένα το καθεστώς
προστασίας της περιοχής, το διαχειριστικό σχέδιο και τις δράσεις διατήρησης
Καθεστώς προστασίας
Όλη η περιοχή ΙΒΑ (>90%) καλύπτεται από κατάλληλο καθεστώς διατήρησης
(ΖΕΠ, NATURA, KAZ κλπ)
Το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής (50-90%) καλύπτεται
Μέρος της περιοχής καλύπτεται (10-49%)

3
2
1
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Λίγο ή καθόλου δεν καλύπτεται (<10%)

0

∆ιαχειριστικό σχέδιο
Υπάρχει κατάλληλο και κατανοητό σχέδιο διαχείρισης το οποίο έχει ως στόχο την
διατήρηση και βελτίωση των ειδών που πληρούν τα κριτήρια
Eχει εγκριθεί η ΕΠΜ αλλά ακόμα δεν εφαρμόζεται κάποιο διαχειριστικό σχέδιο
Υπάρχει ΕΠΜ ή βρίσκεται στο στάδιο εκπόνησης αλλά δεν έχει εγκριθεί
∆εν υπάρχει κανένα σχέδιο διαχείρισης

3
2
1
0

∆ράσεις διατήρησης
Οι αναγκαίες δράσεις διατήρησης εφαρμόζονται αποτελεσματικά στην περιοχή
Σημαντικές δράσεις διατήρησης εφαρμόζονται αλλά δεν είναι ευρεία κατανοητές και
περιορίζονται από πόρους και ικανότητες
Μερικές περιορισμένες δράσεις διατήρησης εφαρμόζονται (π.χ. από τοπικές
ομάδες)
Πολύ λίγες η καθόλου δράσεις διατήρησης δεν εφαρμόζονται
Για το σύνολο των δράσεων
Εάν η βαθμολογία είναι 8-9 η προστασία είναι υψηλή
Εάν η βαθμολογία είναι 6-7 η προστασία είναι μέτρια
Εάν η βαθμολογία είναι 2-5 προστασία είναι χαμηλή
Εάν η βαθμολογία είναι 0 προστασία είναι μη υπολογίσιμη

3
2
1
0

3
2
1
0

Συνολική Εικόνα
Από τα στοιχεία που συλλέγονται μπορεί
να προκύψει μια πρώτη συνολική εικόνα
για την περιοχή. Η ιδανική περίπτωση θα
ήταν
να
υπάρχει
ικανοποιητική
προστασία της και δράσεις οι οποίες θα
μειώσουν τις πιέσεις, τις οποίες δέχεται
και τελικά αυτό να οδηγήσει στη
διατήρηση
ή
την
βελτίωση
της
κατάστασης της περιοχής για τα πουλιά.
Τα στοιχεία που συλλέγονται μπορούν να
δώσουν μια τέτοια συνοπτική εκτίμηση.
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4. Το Δίκτυο των Υπευθύνων Παρακολούθησης στην
Ελλάδα
Στην Ελλάδα το δίκτυο δημιουργήθηκε το 2003, αποτελείται από μεμονωμένα άτομα, αν και
πλέον αρχίζουν να δημιουργούνται κάποιες μικρές ομάδες σε περιοχές με πολλούς
υπεύθυνους παρακολούθησης. Περίπου 40 υπεύθυνοι παρακολούθησης αποστέλλουν κάθε
χρόνο στοιχεία για την περιοχή τους, ένας αντίστοιχος αριθμός εθελοντών δεν αποστέλλει τα
στοιχεία, αλλά αναφέρει περιπτώσεις αυθαιρεσιών και αποτελεί τα μάτια της ΕΟΕ στην
περιοχή, ενώ κάθε χρόνο προστίθενται νέα μέλη. Τα στοιχεία στα οποία βασίστηκε η
αναφορά για το έτος 2008 αφορούν 32 περιοχές, οι οποίες παρουσιάζονται με κόκκινο χρώμα
στον παρακάτω χάρτη. Οι περιοχές αυτές βρίσκονται σε όλη την ελληνική επικράτεια
καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα βιοτόπων.

Χάρτης 1. ΙΒΑ για τις οποίες αποστάληκαν στοιχεία για το 2008 από τους Υπευθύνους
Παρακολούθησης

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
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5. Συνολικά αποτελέσματα
Περιοχές
Οι περιοχές τις οποίες καλύπτουν οι αναφορές αφορούν ποικιλία βιοτόπων και
ενδιαιτημάτων. Λαμβάνοντας υπόψη την κατηγοριοποίηση κατά Corine μπορούν οι περιοχές
αυτές να χωριστούν σε 3 βασικές κατηγορίες ∆άση - Ημιφυσικές Εκτάσεις (δάση, συνδυασμοί
θαμνώδους βλάστησης, εκτάσεις με αραιή ή καθόλου βλάστηση κ.α.), Υγρότοποι (Λίμνες,
Εκβολές ποταμών, Έλη κ.α.) και Γεωργικές Εκτάσεις (∆ιάγραμμα 2).
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∆ιάγραμμα 2. Αριθμός περιοχών ΙΒΑ ανά κατηγορία
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Απειλές
Οι απειλές με τη συχνότερη παρουσία στις περιοχές που εξετάστηκαν παρουσιάζονται στο
διάγραμμα 3. Λαμβάνοντας υπόψη τις 12 κύριες κατηγορίες απειλών, οι απειλές με τη
μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης σχετίζονται με την υπερεκμετάλλευση, θανάτωση και
έλεγχο (κύρια αφορούν τη λαθροθηρία και την όχληση), ενώ σημαντική απειλή είναι και η
ρύπανση, η οποία εμφανίζεται με τη μορφή ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμμάτων, αλλά και
απόρριψης χημικών ρύπων στους υδάτινους αποδέκτες.
Υπερεκμετάλευση, θανάτωση, έλεγχος
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Ρύπανση
Αγροτική εντατικοποίηση / επέκταση
Ανθρώπινες επεμβάσεις
Αλλοιώσεις φυσικού περιβάλλοντος
Κατασκευή υποδομών
Υποδομές μεταφοράς
Παραγωγή ενέργειας /εξόρυξη
Εισαγωγή ξενικών ειδών και γονιδίων
Μέτρια απειλή

Κλιματικές αλλαγές και δυσμενείς καιρικές συνθήκες

Σημαντική Απειλή
Πολύ Σημαντική Απειλή

Άλλες απειλές
Φυσικές καταστροφές
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∆ιάγραμμα 3. Συχνότητα εμφάνισης και σοβαρότητα των κύριων κατηγοριών απειλών στις 22
περιοχές.
Λαμβάνοντας υπόψη τη λεπτομερέστερη κατανομή των απειλών προκύπτει ότι στις μισές
περιοχές οι δραστηριότητες αναψυχής αποτελούν απειλή, με κυμαινόμενη βέβαια
σημαντικότητα, με το κυνήγι ως όχληση να ακολουθεί, καθώς και η απόρριψη απορριμμάτων
και η οικιστική ανάπτυξη.
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Ανθρώπινες επεμβάσεις ∆ραστηριότητες αναψυχής
Επιπτώσεις στα ενδιαιτήματα κυνήγι, ενόχληση
Ρύπανση Σκουπίδια
Κατασκευή υποδομών αστική /οικιστική ανάπτυξη
Έμμεση θανάτωση κυνήγι/ λαθροθηρία
Ετήσιες καλλιέργειες μικρής κλίμακας
Βόσκηση / εκτροφή ζώων νομαδική
Κατασκευή υποδομών εγκαταστάσεις τουρισμού / αναψυχής
Υποδομές μεταφοράς κατασκευή δρόμων
Επιπτώσεις στα ενδιαιτήματα καταστροφή χώρου κουρνιάσματος/
ανάπαυσης
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Αλλοιώσεις φυσικού περιβάλλοντος Υπεράντληση υπόγειων υδάτων
Αλλοιώσεις φυσικού περιβάλλοντος Εγκατάλειψη / μείωση
παραδοσιακών χρήσεων γης
Ρύπανση Ηχορύπανση
Θανάτωση ειδών που πληρούν τα κριτήρια Κυνήγι/ λαθροθηρία
/παγίδες/ συλλογή αυγών/ νεοσσών, καταστροφή φωλιών

Μέτρια Απειλή
Σημαντική Απειλή

Πολυετείς καλλιέργειες μικρής κλίμακας

Πολύ Σημαντική Απειλή

Ρύπανση Χημικά και τοξικά λύματα
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∆ιάγραμμα 4. Συχνότητα εμφάνισης και σοβαρότητα των απειλών που καταγράφηκαν στις 32
περιοχές.
Η ανομοιογένεια στα χαρακτηριστικά των περιοχών έχει ως αποτέλεσμα να παρατηρείται
ανομοιογένεια και στις απειλές που παρουσιάζονται σε αυτές και ορισμένες, οι οποίες
εμφανίζονται σε πλήθος ενδιαιτημάτων να εμφανίζονται σε μεγαλύτερο αριθμό περιοχών. Για
μια αναλυτικότερη παρουσίαση των απειλών δημιουργήθηκαν ομάδες περιοχών με παρόμοια
χαρακτηριστικά, ώστε να εκτιμηθεί ποιες απειλές παρουσιάζονται σε αυτού του είδους τους
βιοτόπους.
∆άση και ημιφυσικές εκτάσεις (13 περιοχές)
Ανθρώπινες επεμβάσεις ∆ραστηριότητες αναψυχής
Βόσκηση / εκτροφή ζώων νομαδική
Κατασκευή υποδομών αστική /οικιστική ανάπτυξη
Επιπτώσεις στα ενδιαιτήματα κυνήγι, ενόχληση
Ρύπανση Σκουπίδια
Μέτρια Απειλή

Κατασκευή υποδομών εμπορική / βιομηχανική ανάπτυξη

Σημαντική Απειλή

Υποδομές μεταφοράς κατασκευή δρόμων
Αλλοιώσεις φυσικού περιβάλλοντος Εγκατάλειψη / μείωση
παραδοσιακών χρήσεων γης

Πολύ Σημαντική Απειλή
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∆ιάγραμμα 5. Συχνότητα εμφάνισης και σοβαρότητα των κύριων απειλών σε δάση και
ημιφυσικές εκτάσεις
Σημαντικότερη απειλή παρουσιάζεται να είναι οι δραστηριότητες αναψυχής που λαμβάνουν
χώρα, ενώ σε πολλές περιοχές η οικιστική ανάπτυξη και η ανεξέλεγκτη νομαδική βόσκηση
αποτελούν κάποιες από τις σημαντικότερες απειλές (∆ιάγραμμα 5). Η ανθρώπινη παρουσία
μέσω της οικιστικής ανάπτυξης, της κατασκευής δρόμων και της εγκατάλειψης παραδοσιακών
χρήσεων γης παρουσιάζονται ως σημαντικές απειλές για τα ενδιαιτήματα.
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Ημιφυσικές εκτάσεις (8 περιοχές)
Βόσκηση / εκτροφή ζώων νομαδική
Κατασκευή υποδομών αστική /οικιστική ανάπτυξη
Ρύπανση Σκουπίδια
Κατασκευή υποδομών εμπορική / βιομηχανική ανάπτυξη
Θανάτωση ειδών που πληρούν τα κριτήρια Κυνήγι/
λαθροθηρία /παγίδες/ συλλογή αυγών/ νεοσσών, καταστροφή
Επιπτώσεις στα ενδιαιτήματα κυνήγι, ενόχληση
Μέτρια Απειλή

Ανθρώπινες επεμβάσεις ∆ραστηριότητες αναψυχής
Αλλοιώσεις φυσικού περιβάλλοντος Εγκατάλειψη / μείωση
παραδοσιακών χρήσεων γης
Παραγωγή ενέργειας /εξόρυξη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Σημαντική Απειλή
Πολύ Σημαντική Απειλή
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∆ιάγραμμα 6. Συχνότητα εμφάνισης και σοβαρότητα των κύριων απειλών σε ημιφυσικές
εκτάσεις
Εάν διαχωριστούν οι ημιφυσικές εκτάσεις από τις αμιγώς δασικές προκύπτει μια
διαφοροποίηση, με απειλές όπως η νομαδική βόσκηση και η οικιστική ανάπτυξη, καθώς και
ανεξέλεγκτη απόθεση απορριμμάτων να εμφανίζονται στις περισσότερες περιοχές
(∆ιάγραμμα 6).
Υγρότοποι (15 περιοχές)
Επιπτώσεις στα ενδιαιτήματα κυνήγι, ενόχληση
Ανθρώπινες επεμβάσεις ∆ραστηριότητες αναψυχής
Ρύπανση Σκουπίδια
Ετήσιες καλλιέργειες μικρής κλίμακας
Έμμεση θανάτωση κυνήγι/ λαθροθηρία

Μέτρια Απειλή

Επιπτώσεις στα ενδιαιτήματα καταστροφή χώρου κουρνιάσματος/
ανάπαυσης

Σημαντική Απειλή
Πολύ Σημαντική Απειλή

Αλλοιώσεις φυσικού περιβάλλοντος Υπεράντληση υπόγειων υδάτων
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∆ιάγραμμα 7. Συχνότητα εμφάνισης και σοβαρότητα των κύριων απειλών σε υγροτόπους
Στους υγροτόπους η λαθροθηρία εμφανίζεται ως μια από τις σημαντικότερες απειλές για τα
πουλιά, καθώς και οι δραστηριότητες αναψυχής, μιας και οι περισσότερες περιοχές
αποτελούν πόλο έλξης για τουρισμό και αναψυχή. Οι σημαντικότερες επιδράσεις στα
ενδιαιτήματα προέρχονται από τις δραστηριότητες αναψυχής και σχετίζονται άμεσα με την
καταστροφή χώρων κουρνιάσματος και αναπαραγωγής, καθώς και ενόχληση των πουλιών. Η
ανεξέλεγκτη απόθεση απορριμμάτων στις περιοχές αποτελεί επίσης μια από τις απειλές που
εμφανίζονται σε πολλές περιοχές.
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Νησιωτικά οικοσυστήματα (7 περιοχές)
Βόσκηση / εκτροφή ζώων νομαδική
Αλλοιώσεις φυσικού περιβάλλοντος Εγκατάλειψη / μείωση
παραδοσιακών χρήσεων γης
Εισαγωγή ξενικών ειδών και γονιδίων Υπερπληθυσμός
ιθαγενών ειδών
Ρύπανση Σκουπίδια
Έμμεση θανάτωση αλιεία

Μέτρια Απειλή
Σημαντική Απειλή

Επιπτώσεις στα ενδιαιτήματα αλιεία

Πολύ Σημαντική Απειλή

Ανθρώπινες επεμβάσεις ∆ραστηριότητες αναψυχής
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∆ιάγραμμα 8. Συχνότητα εμφάνισης και σοβαρότητα των κύριων απειλών σε νησιωτικά
οικοσυστήματα
Επιλέχθηκε να παρουσιαστούν ξεχωριστά οι νησιωτικές περιοχές, μιας και παρουσιάζουν
ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η εγκατάλειψη των παραδοσιακών χρήσεων γης (κύρια αναβαθμίδων)
και η ανεξέλεγκτη βόσκηση στα νησιά επηρεάζουν σημαντικά και αλλοιώνουν τα ενδιαιτήματα,
που χρησιμοποιούν τα πουλιά. Επίσης, συχνά παρατηρείται υπερπληθυσμός κορακοειδών,
που επηρεάζει την οικολογική ισορροπία των περιοχών. Οι μισές από τις περιοχές έχουν
χαρακτηριστεί ως ΙΒΑ, λόγω της παρουσίας ειδών που χρησιμοποιούν ως χώρο τροφοληψίας
τη θάλασσα και για όλες οι επιπτώσεις τόσο στο ενδιαίτημα, όσο και στα είδη από την αλιεία
(κύρια με μηχανότρατες) αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα.
Περιοχές στο νομό Αττικής (4 περιοχές)
Κ ατασκευή υπ οδομών αστική /οικιστική ανάπ τυξη
Β όσκηση / εκτροφή ζώων νομαδική
Ε π ιπ τώσεις στα ενδιαιτήματα κυνήγι, ενόχληση
Ανθρώπ ινες επ εμβάσεις Δ ραστηριότητες αναψυχής
Ρ ύπ ανση Σ κουπ ίδια
Κ ατασκευή υπ οδομών εμπ ορική / βιομηχανική ανάπ τυξη
Μέτρια Απ ειλή

Κ ατασκευή υπ οδομών εγκαταστάσεις τουρισμού / αναψυχής

Σ ημαντική Απ ειλή

Έ μμεση θανάτωση κυνήγι/ λαθροθηρία

Πολύ Σ ημαντική Απ ειλή

Ρ ύπ ανση Ηχορύπ ανση
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∆ιάγραμμα 9. Συχνότητα εμφάνισης και σοβαρότητα των κύριων απειλών σε περιοχές της
Αττικής
Οι ΙΒΑ, οι οποίες βρίσκονται στο νομό της Αττικής αντιμετωπίζουν σημαντικές απειλές με
σημαντικότερη την πίεση από την οικιστική ανάπτυξη που παρατηρείται σε όλες τις περιοχές,
ενώ η νομαδική βόσκηση, η λαθροθηρία, οι δραστηριότητες αναψυχής και η ανεξέλεγκτη
απόρριψη απορριμμάτων είναι οι βασικές πιέσεις που δέχονται οι περιοχές.
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Κατάσταση
Η κατάσταση στις περιοχές έχει χαρακτηριστεί σύμφωνα με τους πληθυσμούς των ειδών
χαρακτηρισμού, την έκταση των ενδιαιτημάτων στα οποία απαντώνται καθώς και την
ποιότητά τους, ή λαμβάνοντας υπόψη μόνο ορισμένα από τα παραπάνω στοιχεία, ανάλογα
με τα στοιχεία που δόθηκαν από τους υπευθύνους παρακολούθησης. Σύμφωνα με τα
στοιχεία αυτά, 4 έχουν καλή κατάσταση, οι περισσότερες παρουσιάζουν μέτρια κατάσταση,
ενώ 4 πολύ κακή (∆ιάγραμμα 12). Για 8 περιοχές δεν υπήρχαν διαθέσιμα δεδομένα για την
εκτίμηση της κατάστασης.
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∆ιάγραμμα 12. Η κατάσταση των 22 ΙΒΑ

Δράσεις
Οι δράσεις, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, αφορούν τόσο το καθεστώς προστασίας, όσο
και το εάν υπάρχει διαχειριστικό σχέδιο και εάν πραγματοποιούνται δράσεις διατήρησης. Αν
ληφθούν όλα τα παραπάνω υπόψη (∆ιάγραμμα 13), προκύπτει ότι μόνο για δύο περιοχές
υπάρχει υψηλή προστασία, ενώ για την πλειοψηφία των περιοχών χαρακτηρίζεται από
χαμηλή έως μη υπολογίσιμη. Αυτό δεν οφείλεται τόσο στο ότι δεν υπάρχει κάποιο καθεστώς
προστασίας, όσο στο ότι ακόμα και όταν υπάρχει καθεστώς προστασίας, δεν υπάρχει
διαχειριστικό σχέδιο και δεν πραγματοποιούνται δράσεις διατήρησης.
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∆ιάγραμμα 13. Η προστασία της περιοχής και τα επιμέρους τμήματα που την καθορίζουν

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

Δίκτυο Υπευθύνων Παρακολούθησης Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας
Κατάσταση των ΙΒΑ για το έτος 2008

Συνολική Εικόνα
Μια συνολική εικόνα από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν για την περιοχή παρουσιάζονται στο
∆ιάγραμμα 1. Η κατάσταση των περιοχών είναι μέτρια-καλή, οι απειλές που δέχονται είναι
σημαντικές-πολύ σημαντικές και η προστασία χαμηλή - μέτρια.

Συνοπτική Παρουσίαση Κατάστασης - Απειλών - ∆ράσεων ∆ιατήρησης

3

14

2

1

0
1

-1

Απειλές
Κατάσταση
∆ράσεις ∆ιατήρησης

-2

-3

∆ιάγραμμα 14. Μέση κατάσταση των ΙΒΑ για το 2008
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6. Επιμέρους αποτελέσματα
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι ΙΒΑ, για τις οποίες απεστάλησαν στοιχεία για το έτος
2008 και παρουσιάζονται τα είδη που πληρούν τα κριτήρια, καθώς και μια συνοπτική
παρουσίαση της κατάστασης της περιοχής, σύμφωνα με τα δεδομένα που συλλέγονται από
τους Υπευθύνους Παρακολούθησης των ΙΒΑ.
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GR001 Παραποτάμιο δάσος Βόρειου Έβρου και Άρδα
Στοιχεία περιοχής
Η περιοχή εκτείνεται κατά μήκος του ποταμού Έβρου, από το Πύθιο έως το Ορμένιο, και σε
τμήμα του ποταμού Άρδα. Το παραποτάμιιο δάσος αποτελείται από είδη Populus και Sailx.
Το δάσος συνυπάρχει με μωσαϊκό λειμώνων, θαμνώνων, μικρών λιμνών γλυκού νερού με
καλαμώνες (Phragmites) και ορισμένες αγροτικές εκτάσεις. Μεγάλο τμήμα της περιοχής
αποτελεί στρατιωτική ζώνη.
Είδη χαρακτηρισμού
Είδος
Dendrocopos syriacus
Accipiter brevipes
Phalacrocorax pygmeus
Nycticorax nycticorax
Lanius minor

Βαλκανοτσικλιτάρα
Σαϊνι
Λαγγόνα
Νυχτοκόρακας
Σταχτοκεφαλάς

Κατάσταση
Επιδημητικό
Αναπαράγεται
Μη αναπαραγόμενος επισκέπτης
Αναπαράγεται
Αναπαράγεται

Κριτήρια
B3, C6
B2
A1,C1
B2,C6
B2,C6

Κατάσταση της περιοχής
Μια συνοπτική εικόνα για την ΙΒΑ παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα, με μειωμένη
παρουσία απειλών, αλλά και τη μέτρια προστασία, κύρια λόγω της ύπαρξης μόνο κατάλληλου
καθεστώτος προστασίας. Η περιοχή αποτελεί ΖΕΠ, ενώ μεγάλο μέρος της προστατεύεται
από την ανθρώπινη παρέμβαση, καθώς είναι στρατιωτική ζώνη και απαγορεύεται
οποιαδήποτε δραστηριότητα. Γενικότερα, η κατάσταση του περιβάλλοντος κατά μήκος του
ποταμού Έβρου δεν απειλείται με αλλαγές στα ενδιαιτήματα, μιας και στη στρατιωτική ζώνη
δεν προβλέπονται αλλαγές χρήσεων γης . Για την κατάσταση της περιοχής δεν παρέχονται
στοιχεία και για το λόγο αυτό δεν υπάρχει σχετική εκτίμηση.
Συνοπτική Παρουσίαση Κατάστασης - Απειλών - ∆ράσεων
∆ιατήρησης
3

2

1
Απειλές
0

No data
1

Κατάσταση
∆ράσεις ∆ιατήρησης

-1

-2

-3

Οι πιέσεις που δέχεται η περιοχή δεν είναι πολλές. Οι μόνες δραστηριότητες, οι οποίες
φαίνεται ότι πιθανά θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα πουλιά και τα ενδιαιτήματα είναι η
επιβάρυνση των νερών του ποταμού με απόβλητα βαριάς βιομηχανίας και οι φόβοι που
υπάρχουν ότι στο μέλλον πιθανά να κινδυνεύσει η αποικία των ερωδιών στη περιοχή της
∆ικαίας, αλλά και τα σχέδια για δημιουργία χώρου αναψυχής κατά μήκος του ποταμού.
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Τύπος δραστηριότητας/ απειλής
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Αγροτική εντατικοποίηση / επέκταση
Κατασκευή υποδομών
Παραγωγή ενέργειας /εξόρυξη
Υποδομές μεταφοράς
Υπερεκμετάλευση, θανάτωση, έλεγχος
Ανθρώπινες επεμβάσεις
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Αλλοιώσεις φυσικού περιβάλλοντος
Εισαγωγή ξενικών ειδών και γονιδίων
Ρύπανση
Φυσικές καταστροφές
Κλιματικές αλλαγές και δυσμενείς καιρικές συνθήκες
Άλλες απειλές

Επιπτώσεις στα ενδιαιτήματα καταστροφή χώρου κουρνιάσματος/
ανάπαυσης
Ανθρώπινες επεμβάσεις Δραστηριότητες αναψυχής
Χρόνος

Ρύπανση Χημικά και τοξικά λύματα

Έκταση

Αλλοιώσεις φυσικού περιβάλλοντος Άλλες αλλοιώσεις οικοσυστήματος

Σοβαρότητα

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

Δίκτυο Υπευθύνων Παρακολούθησης Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας
Κατάσταση των ΙΒΑ για το έτος 2008

GR012 Δέλτα Νέστου και παράκτιες λιμνοθάλασσες
Στοιχεία περιοχής
Η περιοχή αποτελείται από μια σειρά υφάλμυρων λιμνοθαλασσών και αρόσιμων καλλιεργειών
με κατακερματισμένα τμήματα ελών γλυκού νερού, λειμωνών, αλμυροβάλτων και δάσους.
Στις ανθρώπινες δραστηριότητες περιλαμβάνεται η γεωργία, ψάρεμα, δασοπονία και
τουρισμός.
Είδη χαρακτηρισμού
Είδος
Cygnus olor
Anser erythropus
Aythya nyroca
Dendrocopos syriacus
Numenius tenuirostris
Burhinus oedicnemus
Charadrius alexandrinus
Vanellus spinosus
Glareola pratincola
Larus melanocephalus
Sterna albifrons
Accipiter brevipes
Aquila clanga
Falco naumanni
Phalacrocorax pygmeus
Phalacrocorax carbo
Phalacrocorax aristotelis
Casmerodius albus
Ixobrychus minutus
Pelecanus crispus
Ciconia ciconia
Puffinus yelkouan
Lanius minor
Lanius nubicus
Calandrella brachydactyla

Κύκνος
Νανόχηνα
Βαλτόπαπια
Βαλκανοτσικλιτάρα
Λεπτομύτα
Πετροτριλίδα
Θαλασσοσφυριχτής
Αγκαθοκαλημάνα
Νεροχελίδονο
Μαυροκέφαλος Γλάρος
Νανογλάρονο
Σαϊνι
Στικταετός
Κιρκινέζι
Λαγγόνα
Κορμοράνος
Θαλασσοκόρακας
Αργυροτσικνιάς
Μικροτσικνιάς
Αργυροπελεκάνος
Πελαργός
Μύχος
Σταχτοκεφαλάς
Παρδαλοκεφαλάς
Μικρογαλιάντρα

Κατάσταση

Κριτήρια

Χειμώνας
Χειμώνας
Μετανάστευση
Επιδημητικό
Μετανάστευση
Αναπαράγεται
Επιδημητικό
Αναπαράγεται
Αναπαράγεται
Αναπαράγεται
Αναπαράγεται
Αναπαράγεται
Χειμώνας
Μετανάστευση
Επιδημητικό, Χειμώνας
Χειμώνας
Επιδημητικό
Χειμώνας
Αναπαράγεται
Μετανάστευση, Χειμώνας
Αναπαράγεται
Χειμώνας
Αναπαράγεται
Αναπαράγεται
Αναπαράγεται

B1i, C3
A1, C1
A1, C1
B3, C6
A1, C1
C6
B2
B2, C6
A4i, B1i, B2, C2
B3, C2, C6
A4i, B1i, B2, C2, C6
B2
A1, C1
A1, C1
B2, C6, A1, A4i, B1i, C1, C2
B1i, C3
B1i, C2
A4i, B1i, C2
C6
A1, C1, A4i, B1i, C2
B2, C6
B1ii, C2
B2, C6
B2
C6

Κατάσταση της περιοχής
Η περιοχή αντιμετωπίζει πολύ σημαντικές πιέσεις, τόσο από δραστηριότητες οι οποίες
πραγματοποιούνται ήδη, όσο και από δραστηριότητες που σχεδιάζεται να
πραγματοποιηθούν. Όλη η περιοχή είναι Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ), σε μεγάλο μέρος
ΖΕΠ και ενταγμένο στους υδροβιοτόπους διεθνούς σημασίας της Σύμβασης Ραμσάρ.
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Συνοπτική Παρουσίαση Κατάστασης - Απειλών - ∆ράσεων
∆ιατήρησης
3

2

1
Απειλές
Κατάσταση

0

∆ράσεις ∆ιατήρησης

1
-1

19

-2

-3

Η σημαντικότερη απειλή, την οποία αντιμετωπίζει η περιοχή, είναι η σχεδιαζόμενη από το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μεταφορά νερού από τον Νέστο στις
πεδιάδες Ξάνθης και Κομοτηνής για την αποκατάσταση των υπόγειων υδροφορέων. Η
πραγματοποίηση αυτού το σχεδίου θα είχε ολέθριες συνέπειες για το οικοσύστημα της
περιοχής. Σημαντική απειλή θεωρείται και η παρακράτηση των ιζημάτων του ποταμού από τα
φράγματα στα ανάντη, που έχουν ως αποτέλεσμα την μεταβολή των οικοσυστημάτων και την
μείωση της έκτασής τους. Άλλες απειλές για την περιοχή είναι η λαθροθηρία, η κατασκευή
τουριστικών υποδομών και κατοικιών στις παραλίες, καθώς και ορισμένες δραστηριότητες
αναψυχής, όπως το moto cross, που επηρεάζουν σημαντικά το παράκτιο οικοσύστημα.
Τύπος δραστηριότητας/ απειλής
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Αγροτική εντατικοποίηση / επέκταση
Κατασκευή υποδομών
Παραγωγή ενέργειας /εξόρυξη
Υποδομές μεταφοράς
Υπερεκμετάλευση, θανάτωση, έλεγχος
Ανθρώπινες επεμβάσεις
Αλλοιώσεις φυσικού περιβάλλοντος
Εισαγωγή ξενικών ειδών και γονιδίων
Ρύπανση
Φυσικές καταστροφές
Κλιματικές αλλαγές και δυσμενείς καιρικές συνθήκες
Άλλες απειλές
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Αλλοιώσεις φυσικού περιβάλλοντος Κατασκευή φραγμάτων/
διαχείριση νερού
Βόσκηση / εκτροφή ζώων νομαδική
Θανάτωση ειδών που πληρούν τα κριτήρια Κυνήγι/
λαθροθηρία /παγίδες/ συλλογή αυγών/ νεοσσών, καταστροφή
Επιπτώσεις στα ενδιαιτήματα κυνήγι, ενόχληση
Έλλειψη ιζημάτων
Έμμεση θανάτωση κυνήγι/ λαθροθηρία
Κατασκευή υποδομών εγκαταστάσεις τουρισμού / αναψυχής
Επιπτώσεις στα ενδιαιτήματα αλιεία
Αλλοιώσεις φυσικού περιβάλλοντος Υπεράντληση υπόγειων
υδάτων

20
Χρόνος

Ρύπανση Σκουπίδια

Έκταση

Ρύπανση Ευτροφισμός

Σοβαρότητα

Ρύπανση Άλατα
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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GR016 Νήσος Θάσος και Ξηρονήσι
Στοιχεία περιοχής
Παράκτιο βουνό με απότομες βραχώδεις πλαγιές, εκτεταμένους υπαλπικούς λειμώνες, δάσος
πεύκων Pinus, και δάσος φυλλοβόλων. Υπάρχει επίσης υγρότοπος με καλαμώνες
(Phragmites).
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Είδη χαρακτηρισμού
Είδος
Puffinus yelkouan

Μύχος

Κατάσταση
Επιδημητικό

Κριτήρια
B1ii, C2

Κατάσταση της περιοχής
Μια συνοπτική εικόνα για την ΙΒΑ παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα, με την έντονη
παρουσία απειλών, και την απουσία δράσεων διατήρησης, όπου μόνο ένα μικρό μέρος της
περιοχής αποτελεί ΚΑΖ. Η κατάσταση στην περιοχή χαρακτηρίζεται ως μέτρια.
Συνοπτική Παρουσίαση Κατάστασης - Απειλών - ∆ράσεων
∆ιατήρησης
3

2

1
Απειλές
Κατάσταση

0
1

∆ράσεις ∆ιατήρησης

-1

-2

-3

Η βασική απειλή, η οποία εντοπίζεται, είναι η ύπαρξη λατομείου στην περιοχή, το οποίο έχει
καταστρέψει μέρος της ΙΒΑ και προκαλεί όχληση στην υπόλοιπη. Ακολουθεί η όχληση που
ήδη υπάρχει ή προβλέπεται να υπάρξει τα επόμενα χρόνια και αφορά το είδος
χαρακτηρισμού της περιοχής, αλλά και τον θαλασσοκόρακα, ο οποίος είναι είδος που
βρίσκεται στο Παράρτημα 1 της Οδηγίας για τα πουλιά της Ε.Ε. Πιο αναλυτικά, προβλέπεται
μελλοντική αξιοποίηση περιοχής στη νησίδα Παναγιά, η οποία αποτελεί χώρο κουρνιάσματος
και αναπαραγωγής των δύο αυτών ειδών, ενώ οι επισκέψεις για λόγους αναψυχής στη
βραχονησίδα αυτή επηρεάζουν σημαντικά ιδιαίτερα το θαλασσοκόρακα. Επίσης, τα είδη αυτά
επηρεάζονται από την αλιεία, τόσο λόγω της καταστροφής του χώρου διατροφής τους από τις
μηχανότρατες, όσο και από την έμμεση θανάτωσή τους από παγίδευση στα αλιευτικά
εργαλεία.
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Τύπος δραστηριότητας/ απειλής
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Αγροτική εντατικοποίηση / επέκταση
Κατασκευή υποδομών
Παραγωγή ενέργειας /εξόρυξη
Υποδομές μεταφοράς
Υπερεκμετάλευση, θανάτωση, έλεγχος
Ανθρώπινες επεμβάσεις
Αλλοιώσεις φυσικού περιβάλλοντος
Εισαγωγή ξενικών ειδών και γονιδίων
Ρύπανση
Φυσικές καταστροφές
Κλιματικές αλλαγές και δυσμενείς καιρικές συνθήκες
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Άλλες απειλές

Παραγωγή ενέργειας /εξόρυξη λατομεία /ορυχεία
Επιπτώσεις στα ενδιαιτήματα καταστροφή χώρου
κουρνιάσματος/ ανάπαυσης
Επιπτώσεις στα ενδιαιτήματα κυνήγι, ενόχληση
Επιπτώσεις στα ενδιαιτήματα καταστροφή χώρου διατροφής
Ρύπανση Ηχορύπανση
Ανθρώπινες επεμβάσεις Άλλες επεμβάσεις
Βόσκηση / εκτροφή ζώων νομαδική
Υδατοκαλλιέργειες / αλιεία εντατική / βιομηχανικής κλίμακας
Έμμεση θανάτωση αλιεία
Επιπτώσεις στα ενδιαιτήματα αλιεία
Ανθρώπινες επεμβάσεις ∆ραστηριότητες αναψυχής
Αλλοιώσεις φυσικού περιβάλλοντος Υπεράντληση υπόγειων
υδάτων
Εισαγωγή ξενικών ειδών και γονιδίων Υπερπληθυσμός
ιθαγενών ειδών

Χρόνος

Ρύπανση Χημικά και τοξικά λύματα

Έκταση
Σοβαρότητα

Ρύπανση Σκουπίδια
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ενδιαφέροντα ορνιθολογικά δεδομένα
Η περιοχή φιλοξενεί την μεγαλύτερη αποικία Θαλασσοκόρακα στην Ελλάδα. Επίσης, στην
ευρύτερη θαλάσσια περιοχή συγκεντρώνονται μεγάλοι αριθμοί θαλασσοπουλιών (π.χ.
Μύχοι), καθώς αποτελεί σημαντικό ψαρότοπο και επομένως χώρο τροφοληψίας για τα
πουλιά αυτά.
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GR028 Δέλτα Αξιού, Λουδία, Αλιάκμονα
Στοιχεία περιοχής
Παράκτιος υγρότοπος με μικρές λιμνοθάλασσες, αλίπεδα, και αλλουβιακά δάση από Tamarix,
Alnus και Salix. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες είναι η παραγωγή ρυζιού, η κτηνοτροφία, το
ψάρεμα και οι καλλιέργειες μυδιού.
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Είδη χαρακτηρισμού
Είδος
Limosa limosa
Numenius tenuirostris
Haematopus ostralegus
Himantopus himantopus
Recurvirostra avosetta
Charadrius alexandrinus
Glareola pratincola
Larus cachinnans
Larus melanocephalus
Sterna albifrons
Phalacrocorax pygmeus
Egretta garzetta
Ardeola ralloides
Nycticorax nycticorax
Ixobrychus minutus
Platalea leucorodia
Pelecanus crispus
Calandrella brachydactyla

Λιμόζα
Λεπτομύτα
Στρειδοφάγος
Καλαμοκανάς
Αβοκέτα
Θαλασσοσφυριχτής
Νεροχελίδονο
Ασημόγλαρος
Σκυλοκούταβος
Νανογλάρονο
Λαγγόνα
Λευκοτσικνιάς
Κρυπτοτσικνιάς
Νυχτοκόρακας
Μικροτσικνιάς
Χουλιαρομύτα
Αργυροπελεκάνος
Μικρογαλιάντρα

Κατάσταση
μετανάστευση
μετανάστευση
αναπαράγεται
αναπαράγεται
αναπαράγεται
αναπαράγεται
αναπαράγεται
χειμώνας
αναπαράγεται
αναπαράγεται
χειμώνας
αναπαράγεται
αναπαράγεται
αναπαράγεται
αναπαράγεται
αναπαράγεται
μετανάστευση
αναπαράγεται

Κριτήρια
B1i, C3
A1, C1
B1i, C3
B1i, C2
B3, C6
B1i, B2, C3
A4i, B1i, B2, C2
A4i, B1i, C3
A4i, B1i, B3, C2, C6
A1, A4i, B1i, C1, C2
A4i, B1i, C2
A4i, B1i, B2, C2, C6
A4i, B1i, B2, C2, C6
A4i, B1i, B2, C2, C6
B2, C2, C6
B1i, B2, C2, C6
A1, A4i, B1i, C1, C2
C6

Κατάσταση της περιοχής
Μια συνοπτική εικόνα για την ΙΒΑ παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα, με έντονη
παρουσία απειλών. Η περιοχή διαθέτει Φορέα ∆ιαχείρισης, ενώ δράσεις προστασίας και
ευαισθητοποίησης πραγματοποιούνται στην περιοχή. Στοιχεία για την κατάσταση της
περιοχής δεν είναι διαθέσιμα.
Συνοπτική Παρουσίαση Κατάστασης - Απειλών - ∆ράσεων
∆ιατήρησης
3

2

1
Απ ειλές
Κατάσταση

0
1

∆ράσεις ∆ιατήρησης

-1

-2

-3

Η περιοχή δέχεται πολλές πιέσεις, οι σημαντικότερες από τις οποίες αφορούν τη ρύπανση και
την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος. Οι σημαντικότερες είναι η υπεράντληση των
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υπογείων υδάτων, που προκαλεί υφαλμύρινση του υδροφόρου ορίζοντα, η εμφάνιση
ευτροφισμού λόγω της αυξημένης χρήση αγροχημικών, ενώ το κάψιμο καλαμιών και
αλμυρικιών μειώνει τις θέσεις κουρνιάσματος.
Τύπος δραστηριότητας/ απειλής
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Αγροτική εντατικοποίηση / επέκταση
Κατασκευή υποδομών
Παραγωγή ενέργειας /εξόρυξη
Υποδομές μεταφοράς

24

Υπερεκμετάλευση, θανάτωση, έλεγχος
Ανθρώπινες επεμβάσεις
Αλλοιώσεις φυσικού περιβάλλοντος
Εισαγωγή ξενικών ειδών και γονιδίων
Ρύπανση
Φυσικές καταστροφές
Κλιματικές αλλαγές και δυσμενείς καιρικές συνθήκες
Άλλες απειλές

Αλλοιώσεις φυσικού περιβάλλοντος Υπεράντληση υπόγειων
υδάτων
Ρύπανση Ευτροφισμός
Επιπτώσεις στα ενδιαιτήματα καταστροφή χώρου
κουρνιάσματος/ ανάπαυσης
Αλλοιώσεις φυσικού περιβάλλοντος Εμπρησμός / φωτιά
Ετήσιες καλλιέργειες εντατικής /βιομηχανικής κλίμακας
Κατασκευή υποδομών εμπορική / βιομηχανική ανάπτυξη
Έμμεση θανάτωση κυνήγι/ λαθροθηρία
Επιπτώσεις στα ενδιαιτήματα κυνήγι, ενόχληση
Ανθρώπινες επεμβάσεις ∆ραστηριότητες αναψυχής
Ρύπανση Σκουπίδια
Επιπτώσεις στα ενδιαιτήματα αλιεία
Αλλοιώσεις φυσικού περιβάλλοντος Επιχωμάτωση/ μπάζωμα
εκτάσεων
Ρύπανση Ηχορύπανση
Επιπτώσεις στα ενδιαιτήματα συλλογή φυτών, καυσόξυλα
Χρόνος

Αλλοιώσεις φυσικού περιβάλλοντος Άλλες αλλοιώσεις
οικοσυστήματος

Έκταση
Σοβαρότητα

Παραγωγή ενέργειας /εξόρυξη λατομεία /ορυχεία
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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GR029 Εκβολές Γαλλικού και λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου
Στοιχεία περιοχής
Παράκτιο δέλτα, με έλη γλυκού και αλμυρού νερού και λιμνοθάλασσες.
Είδη χαρακτηρισμού
Είδος
Numenius tenuirostris
Himantopus himantopus
Recurvirostra avosetta
Glareola pratincola
Larus melanocephalus
Phalacrocorax pygmeus

Λεπτομύτα
Καλαμοκανάς
Αβοκέτα
Νεροχελίδονο
Σκυλοκούταβος
Λαγγόνα

Κατάσταση

Κριτήρια

Μετανάστευση
Αναπαράγεται
Αναπαράγεται
Αναπαράγεται
Αναπαράγεται
Χειμώνας

A1, C1
B1i, C2
B3, C6
B1i, C2
C2
A1, A4i, B1i, C1, C2

Κατάσταση της περιοχής
Μια συνοπτική εικόνα για την ΙΒΑ παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα. Η περιοχή
δέχεται σημαντική πίεση, ενώ υπάρχει υψηλή προστασία τόσο σε θεσμικό, όσο και σε
επίπεδο δράσεων, μιας και πραγματοποιήθηκαν για το έτος 2008 θετικές ενέργειες από το
Φορέα ∆ιαχείρισης του Εθνικού Πάρκου και πιο συγκεκριμένα η κατασκευή υποδομών για το
περιβαλλοντικό πάρκο, ο αποκλεισμός της εισόδου οχημάτων στην κοίτη του ποταμού,
συνεχίστηκε η απομάκρυνση ορισμένων κτηνοτροφικών μονάδων που βρίσκονταν παράνομα
εντός των αναχωμάτων του ποταμού, απομακρύνθηκαν οι κτιριακές εγκαταστάσεις δυο
ταβερνών και συνεχίζονται οι εργασίες για την αποκατάσταση της παλιάς χωματερής στη λ/θ
Καλοχωρίου. Η κατάσταση στην περιοχή θεωρείται μέτρια, με κακή κατάσταση να
παρατηρείται στα σύνθετα συστήματα καλλιέργειας, στα οποία έχει υπάρξει στο παρελθόν
εκτεταμένη επιχωμάτωση και εγκατάσταση βιομηχανικών μονάδων.
Συνοπτική Παρουσίαση Κατάστασης - Απειλών - ∆ράσεων
∆ιατήρησης
3

2

1
Απ ειλές
Κατάσταση

0
1

∆ράσεις ∆ιατήρησης

-1

-2

-3

Οι σημαντικότερες απειλές σχετίζονται με τη ρύπανση, τόσο λόγω της ανεξέλεγκτης
απορροής βιοτεχνικών και βιομηχανικών αποβλήτων στον ποταμό και τη λιμνοθάλασσα, όσο
και λόγω των αποβλήτων από τις κτηνοτροφικές μονάδες. Επιπλέον, η μείωση της παροχής
του ποταμού έχει ως αποτέλεσμα την εισχώρηση της θάλασσας και αύξηση της αλατότητας.
Τέλος, μια από τις σημαντικές απειλές είναι η λαθροθηρία και το κυνήγι που προκαλεί όχληση
ιδιαίτερα στα διαχειμάζοντα πουλιά.
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Τύπος δραστηριότητας/ απειλής
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Αγροτική εντατικοποίηση / επέκταση
Κατασκευή υποδομών
Παραγωγή ενέργειας /εξόρυξη
Υποδομές μεταφοράς
Υπερεκμετάλευση, θανάτωση, έλεγχος
Ανθρώπινες επεμβάσεις
Αλλοιώσεις φυσικού περιβάλλοντος

26

Εισαγωγή ξενικών ειδών και γονιδίων
Ρύπανση
Φυσικές καταστροφές
Κλιματικές αλλαγές και δυσμενείς καιρικές συνθήκες
Άλλες απειλές

Ρύπανση Χημικά και τοξικά λύματα
Επιπτώσεις στα ενδιαιτήματα κυνήγι, ενόχληση
Ρύπανση Σκουπίδια
Ρύπανση Άλατα
Βόσκηση / εκτροφή ζώων νομαδική
Χρόνος

Ανθρώπινες επεμβάσεις ∆ραστηριότητες αναψυχής

Έκταση
Σοβαρότητα

Ρύπανση Ηχορύπανση
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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GR034 Έλος Αγίου Μάμα
Στοιχεία περιοχής
Μικρός παράκτιος υγρότοπος με στάσιμα νερά, αμμοθίνες και καλαμώνες (Phragmites).
Είδη χαρακτηρισμού
Είδος
Numenius tenuirostris
Himantopus himantopus
Glareola pratincola

Λεπτομύτα
Καλαμοκανάς
Νεροχελίδονο

Κατάσταση

Κριτήρια

Μετανάστευση
Αναπαράγεται
Αναπαράγεται

A1, C1
B1i, C2
B1i, B2, C2

Κατάσταση της περιοχής
Αν και η περιοχή έχει χαρακτηριστεί ως ΖΕΠ, η πίεση την οποία δέχεται η περιοχή είναι
σημαντική.
Στην περιοχή η σημαντικότερη απειλή προέρχεται από τις δραστηριότητες αναψυχής, με τη
λειτουργία τεσσάρων αναψυκτηρίων, τα οποία έχουν αυξήσει σημαντικά τη διέλευση
τροχοφόρων στην περιοχή, αλλά και την εκτός δρόμου κίνησή τους, που οδηγεί σε
καταστροφή ενδιαιτημάτων. Σημαντική είναι επίσης η χάραξη παράνομου πυκνού χωμάτινου
οδικού δικτύου, που έχει κατακερματίσει την στεπώδη έκταση του υγροτόπου, ενώ κατά
μήκος του ορίου του υγροτόπου υπάρχει σχέδιο για κατασκευή ασφάλτινου οδικού άξονα. Η
εκτός δρόμου οδήγηση έχει ως αποτέλεσμα τη συνεχώς μεγαλύτερη υποβάθμιση των
αμμοθινικών οικοσυστημάτων, επηρεάζοντας σημαντικά διάφορα εδαφόβια και παρυδάτια
πουλιά, συμπεριλαμβανομένων ειδών που είναι κριτήριο για την περιοχή όπως το
νεροχελίδονο, ο καλαμοκανάς, η πετροτουρλίδα, λόγω καταστροφής ενδιαιτημάτων,
βλάστησης και φωλιών, πάτημα αυγών και νεοσσών.
Συνοπτική Παρουσίαση Κατάστασης - Απειλών - ∆ράσεων
∆ιατήρησης
3

2

1
Απειλές
Κατάσταση

0
1

∆ράσεις ∆ιατήρησης

-1

-2

-3

Υπάρχει έντονη δραστηριότητα με σκοπό την οικιστική ανάπτυξη στον υγρότοπο. Η έκταση
που πρόκειται να οικοπεδοποιηθεί καλύπτει μεγάλο μέρος της περιοχής και κρίσιμα σημεία
για τα είδη πουλιών που πληρούν τα κριτήρια. Τέλος, οι παράνομες αμμοληψίες στις
αμμοθίνες είναι μικρής μεν έκτασης, αλλά αρκετές σε αριθμό και σε κρίσιμα σημεία για ένα
από τα είδη χαρακτηρισμού. Η απειλή προκαλεί στο ενδιαίτημα αργή υποβάθμιση και
αλλοίωση. Αμμοληψίες πραγματοποιούνται κάθε χρόνο και καθόλη τη διάρκεια του έτους.
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Τύπος δραστηριότητας/ απειλής
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Αγροτική εντατικοποίηση / επέκταση
Κατασκευή υποδομών
Παραγωγή ενέργειας /εξόρυξη
Υποδομές μεταφοράς
Υπερεκμετάλευση, θανάτωση, έλεγχος
Ανθρώπινες επεμβάσεις
Αλλοιώσεις φυσικού περιβάλλοντος

28

Εισαγωγή ξενικών ειδών και γονιδίων
Ρύπανση
Φυσικές καταστροφές
Κλιματικές αλλαγές και δυσμενείς καιρικές συνθήκες
Άλλες απειλές

Ανθρώπινες επεμβάσεις ∆ραστηριότητες αναψυχής
Υποδομές μεταφοράς κατασκευή δρόμων
Παραγωγή ενέργειας /εξόρυξη λατομεία /ορυχεία
Έμμεση θανάτωση κυνήγι/ λαθροθηρία
Επιπτώσεις στα ενδιαιτήματα κυνήγι, ενόχληση
Επιπτώσεις στα ενδιαιτήματα καταστροφή χώρου
κουρνιάσματος/ ανάπαυσης
Κατασκευή υποδομών αστική /οικιστική ανάπτυξη

Χρόνος

Αλλοιώσεις φυσικού περιβάλλοντος Υπεράντληση υπόγειων
υδάτων

Έκταση
Σοβαρότητα

Ρύπανση Σκουπίδια
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ενδιαφέροντα ορνιθολογικά δεδομένα
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναπαραγωγή Βαρβάρων, Αβοκέτων, Νεροχελίδονων και άλλων
παρυδάτιων.
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GR041 Λίμνη Άγρα
Στοιχεία περιοχής
Τεχνητή λίμνη με εκτεταμένους καλαμώνες (Phragmites). Οι παρακείμενοι λόφοι καλύπτονται
από θαμνώνες, βοσκοτόπους και δεντρόκηπους με μικρές δασικές εκτάσεις.
Είδη χαρακτηρισμού
Είδος
Chlidonias hybridus

Μουστακογλάρονο

Κατάσταση

Κριτήρια

Αναπαράγεται

B2, C6

Κατάσταση της περιοχής
Η περιοχή αντιμετωπίζει σημαντικές πιέσεις, αλλά η προστασία της είναι υψηλή. Το
μεγαλύτερο μέρος της περιοχής έχει χαρακτηριστεί ως ΖΕΠ και έχει πραγματοποιηθεί η ΕΠΜ,
ενώ το 2008 ξεκίνησε το πρόγραμμα προστασίας και διαχείρισης της περιοχής, με την
παρακολούθηση, όσο και την ανάδειξη της περιοχής και την προστασία της από την
Ορνιθολογική.
Συνοπτική Παρουσίαση Κατάστασης - Απειλών - ∆ράσεων
∆ιατήρησης
3

2

1
Απ ειλές
Κατάσταση

0
1

∆ράσεις ∆ιατήρησης

-1

-2

-3

Οι πιέσεις τις οποίες δέχεται η περιοχή σχετίζονται κύρια με τις δραστηριότητες αναψυχής
στην περιοχή, αλλά και με τις καλλιέργειες, οι οποίες υπάρχουν περιμετρικά της λίμνης.
Τέλος, η καύση των καλαμιώνων, που ορισμένες φορές γίνεται από μη αρμόδιους φορείς
αναφέρεται ως μια από τις σημαντικότερες απειλές στην περιοχή.
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Τύπος δραστηριότητας/ απειλής
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Αγροτική εντατικοποίηση / επέκταση
Κατασκευή υποδομών
Παραγωγή ενέργειας /εξόρυξη
Υποδομές μεταφοράς
Υπερεκμετάλευση, θανάτωση, έλεγχος
Ανθρώπινες επεμβάσεις
Αλλοιώσεις φυσικού περιβάλλοντος

30

Εισαγωγή ξενικών ειδών και γονιδίων
Ρύπανση
Φυσικές καταστροφές
Κλιματικές αλλαγές και δυσμενείς καιρικές συνθήκες
Άλλες απειλές

Παραγωγή ενέργειας /εξόρυξη λατομεία /ορυχεία
Ανθρώπινες επεμβάσεις ∆ραστηριότητες αναψυχής
Ετήσιες καλλιέργειες μικρής κλίμακας
Φυτείες παραγωγής ξυλείας/ χαρτοπολτού μικρής κλίμακας
(σε έκταση <100στρ)
Αλλοιώσεις φυσικού περιβάλλοντος Εμπρησμός / φωτιά
Υδατοκαλλιέργειες / αλιεία μικρής κλίμακας, εκτατική
Έμμεση θανάτωση κυνήγι/ λαθροθηρία
Επιπτώσεις στα ενδιαιτήματα κυνήγι, ενόχληση
Ρύπανση Ηχορύπανση

Χρόνος

Βόσκηση / εκτροφή ζώων παραγωγή μικρής κλίμακας

Έκταση
Σοβαρότητα

Ρύπανση Σκουπίδια
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ενδιαφέροντα ορνιθολογικά δεδομένα
Το σημαντικότερο ορνιθολογικό στοιχείο της περιοχής είναι η αναπαραγωγή της
Βαλτόπαπιας.
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GR042 Στενά Αλιάκμονα
Στοιχεία περιοχής
Η περιοχή περικλείει την κοιλάδα του Αλιάκμονα κοντά στη Βέροια. Στην περιοχή κυριαρχούν
οι θαμνώνες και τα δάση αλλά περιλαμβάνεται επίσης και μια τεχνητή λίμνη.
Είδη χαρακτηρισμού

31

Είδος
Emberiza cia

Βουνοτσίχλονο

Κατάσταση

Κριτήρια

Επιδημητικό

B2

Κατάσταση της περιοχής
Στην περιοχή μια από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις, η οποία έχει πραγματοποιηθεί είναι η
κατασκευή της Εγνατίας οδού, η οποία διέρχεται από την περιοχή προκαλώντας ηχορύπανση
στο μεγαλύτερο μέρος της περιοχής και κατακερματίζοντάς την. Επίσης, υπάρχουν
καλλιέργειες καπνού στην περιοχή, οι οποίες επηρεάουνι την περιοχή. Μέρος της περιοχής
είναι ΤΚΣ. Στοιχεία για την κατάστασή της δεν είναι διαθέσιμα.
Συνοπτική Παρουσίαση Κατάστασης - Απειλών - ∆ράσεων
∆ιατήρησης
3
2
1
Απ ειλές

0

Κατάσταση
∆ράσεις ∆ιατήρησης

-1
-2
-3
1

Τύπος δραστηριότητας/ απειλής
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Αγροτική εντατικοποίηση / επέκταση
Κατασκευή υποδομών
Παραγωγή ενέργειας /εξόρυξη
Υποδομές μεταφοράς
Υπερεκμετάλευση, θανάτωση, έλεγχος
Ανθρώπινες επεμβάσεις
Αλλοιώσεις φυσικού περιβάλλοντος
Εισαγωγή ξενικών ειδών και γονιδίων
Ρύπανση
Φυσικές καταστροφές
Κλιματικές αλλαγές και δυσμενείς καιρικές συνθήκες
Άλλες απειλές
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Κατασκευή υποδομών εγκαταστάσεις τουρισμού /
αναψυχής
Ανθρώπινες επεμβάσεις ∆ραστηριότητες αναψυχής

Χρόνος
Έκταση

Ρύπανση Φωτορύπανση

Σοβαρότητα

Παραγωγή ενέργειας /εξόρυξη λατομεία /ορυχεία
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ενδιαφέροντα ορνιθολογικά δεδομένα
Η περιοχή είναι σημαντική για αρπακτικά που κινούνται μεταξύ Βερμίου και Πιερίων.

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
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GR043 Λιμνοθάλασσα Αλυκής Κίτρους
Στοιχεία περιοχής
Παράκτια λιμνοθάλασσα που περικλείεται από θίνες, αλυκές, αλμυρόβαλτους, εξοχικές
κατοικίες και οικισμούς.
Είδη χαρακτηρισμού
Είδος
Tadorna tadorna
Recurvirostra avosetta
Recurvirostra avosetta
Recurvirostra avosetta
Glareola pratincola
Larus genei
Sterna nilotica
Sterna albifrons

33
Βαρβάρα
Αβοκέτα
Αβοκέτα
Αβοκέτα
Νεροχελίδονο
Λεπτοραμφόγλαρος
Γελογλάρονο
Νανογλάρονο

Κατάσταση
χειμώνας
αναπαράγεται
μετανάστευση
χειμώνας
αναπαράγεται
αναπαράγεται
αναπαράγεται
αναπαράγεται

Κριτήρια
B1i, C3
B3, C6
A4i, B1i, C2
B1i, B2, C2, C6
B1i, B2, C2
C2
B2, C6
C6

Κατάσταση της περιοχής
Η περιοχή δέχεται σημαντικές πιέσεις, αλλά παρόλα αυτά η κατάσταση εκτιμάται ως μέτρια. Η
περιοχή είναι μέρος της ΖΕΠ ∆έλτα Αξιού- Λουδία- Αλιάκμονα-Αλυκή Κίτρους και διαθέτει
Φ.∆.
Συνοπτική Παρουσίαση Κατάστασης - Απειλών - ∆ράσεων
∆ιατήρησης
3

2

1
Απειλές
Κατάσταση

0
1

∆ράσεις ∆ιατήρησης

-1

-2

-3

Η τουριστική ανάπτυξη προκαλεί τη σημαντικότερη πίεση στην περιοχή, μιας και
παρατηρούνται τόσο κατασκευή τουριστικών εγκαταστάσεων, όσο και δραστηριότητες
αναψυχής μη συμβατές με την περιοχή, ενώ σχεδιάζεται η μετατροπή του αλιευτικού
καταφυγίου που υπάρχει στην περιοχή σε τουριστικό/ εμπορικό.
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Τύπος δραστηριότητας/ απειλής
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Αγροτική εντατικοποίηση / επέκταση
Κατασκευή υποδομών
Παραγωγή ενέργειας /εξόρυξη
Υποδομές μεταφοράς
Υπερεκμετάλευση, θανάτωση, έλεγχος
Ανθρώπινες επεμβάσεις
Αλλοιώσεις φυσικού περιβάλλοντος
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Εισαγωγή ξενικών ειδών και γονιδίων
Ρύπανση
Φυσικές καταστροφές
Κλιματικές αλλαγές και δυσμενείς καιρικές συνθήκες
Άλλες απειλές

Κατασκευή υποδομών εγκαταστάσεις τουρισμού / αναψυχής
Ανθρώπινες επεμβάσεις ∆ραστηριότητες αναψυχής
Ρύπανση Φωτορύπανση
Εξόρυξη Αλατιού
Έμμεση θανάτωση κυνήγι/ λαθροθηρία
Ρύπανση Άλατα
Ρύπανση Σκουπίδια
Ετήσιες καλλιέργειες μικρής κλίμακας
Βόσκηση / εκτροφή ζώων παραγωγή μικρής κλίμακας
Υδατοκαλλιέργειες / αλιεία μικρής κλίμακας, εκτατική
Υποδομές μεταφοράς κατασκευή δρόμων

Χρόνος

Υποδομές μεταφοράς λιμάνια

Έκταση

Επιπτώσεις στα ενδιαιτήματα κυνήγι, ενόχληση
Αλλοιώσεις φυσικού περιβάλλοντος Κατασκευή φραγμάτων/
διαχείριση νερού

Σοβαρότητα

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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GR045 Λίμνες Βεγορίτιδα και Πετρών
Στοιχεία περιοχής
∆ύο λίμνες γλυκού νερού σε περιοχή με λόφους και βουνά.
Είδη χαρακτηρισμού
Είδος
Phalacrocorax pygmeus

Λαγγόνα

Κατάσταση
αναπαράγεται

Κριτήρια
A1, B2, C1, C6

Κατάσταση περιοχής
Οι λίμνες αντιμετωπίζουν σημαντικές απειλές, οι οποίες όμως δεν επηρεάζουν σημαντικά τον
πληθυσμό της λαγγόνας στην περιοχή, με αποτέλεσμα η κατάσταση της περιοχής για το είδος
να χαρακτηρίζεται μέτρια.
Συνοπτική Παρουσίαση Κατάστασης - Απειλών - ∆ράσεων
∆ιατήρησης
3

2

1
Απειλές
Κατάσταση

0
1

∆ράσεις ∆ιατήρησης

-1

-2

-3

Η περιοχή υποβαθμίζεται κύρια από τις ανθρώπινες επεμβάσεις, που αφορούν στη χρήση
μικρών ταχύπλοων στην περιοχή κύρια κοντά στον Άγ. Παντελεήμονα και τη χρήση τζετ-σκι
κοντά στους καλαμιώνες. Ρύποι από τα παρακείμενα αμπέλια καταλήγουν στις λίμνες, ενώ
έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα λαθροθηρίας. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται υποχώρηση
της στάθμης της λίμνης, που οδηγεί στην επέκταση των αγροτικών εκτάσεων.

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
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Τύπος δραστηριότητας/ απειλής
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Αγροτική εντατικοποίηση / επέκταση
Κατασκευή υποδομών
Παραγωγή ενέργειας /εξόρυξη
Υποδομές μεταφοράς
Υπερεκμετάλευση, θανάτωση, έλεγχος
Ανθρώπινες επεμβάσεις
Αλλοιώσεις φυσικού περιβάλλοντος
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Εισαγωγή ξενικών ειδών και γονιδίων
Ρύπανση
Φυσικές καταστροφές
Κλιματικές αλλαγές και δυσμενείς καιρικές συνθήκες
Άλλες απειλές

Ετήσιες καλλιέργειες μικρής κλίμακας
Ρύπανση Χημικά και τοξικά λύματα

Χρόνος

Κλιματικές αλλαγές και δυσμενείς καιρικές συνθήκες Ξηρασία
Θανάτωση ειδών που πληρούν τα κριτήρια Κυνήγι/
λαθροθηρία /παγίδες/ συλλογή αυγών/ νεοσσών, καταστροφή
Ανθρώπινες επεμβάσεις ∆ραστηριότητες αναψυχής

Έκταση
Σοβαρότητα

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ενδιαφέροντα ορνιθολογικά δεδομένα
Στην περιοχή απαντώνται πολλά είδη υδροβίων, ενώ χρησιμοποιείται από τους πελεκάνους
ως χώρος τροφοληψίας.
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GR048 Λίμνη Καστοριάς
Στοιχεία περιοχής
Εσωτερική λίμνη γλυκού νερού που βρέχει την πόλη της Καστοριάς. Γύρω από το
βορειοδυτικό τμήμα της λίμνης υπάρχει παραποτάμιο δάσος.
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Είδη χαρακτηρισμού
Είδος
Aythya nyroca
Mergus merganser
Phalacrocorax pygmeus
Ardeola ralloides
Pelecanus crispus

Βαλτόπαπια
Χηνοπρίστης
Λαγγόνα
Κρυπτοτσικνιάς
Αργυροπελεκάνος

Κατάσταση
αναπαράγεται
χειμώνας
χειμώνας
αναπαράγεται
μετανάστευση

Κριτήρια
A1, B2, C1, C6
B1i, C3
A1, A4i, B1i, C1, C2
B2, C2, C6
A1, A4i, B1i, C1, C2

Κατάσταση της περιοχής
Η περιοχή βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση και οι απειλές που παρατηρούνται δεν είναι
πολλές. Η περιοχή καλύπτεται από κατάλληλο νομοθετικό καθεστώς, αλλά δεν έχει
εφαρμοστεί ακόμα κάποιο διαχειριστικό σχέδιο. Πραγματοποιούνται όμως αρκετές δράσεις,
από τοπικές ομάδες, μια εκ των οποίων είναι και η παρέμβαση στην Ν.Α. Καστοριάς από
την Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος σε συνεργασία με την Ορνιθολογική, που οδήγησε
στην έκδοση απόφασης Νομάρχη για την οριοθέτηση της νέας αναπαραγωγικής αποικίας της
λαγγόνας και απαγόρευση αλιείας στην περιοχή κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής.
Συνοπτική Παρουσίαση Κατάστασης - Απειλών - ∆ράσεων
∆ιατήρησης
3

2

1
Απειλές
Κατάσταση

0
1

∆ράσεις ∆ιατήρησης

-1

-2

-3

Οι απειλές που απαντώνται στην περιοχή είναι περιορισμένες και αφορούν κυρίως στην
χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων στις καλλιέργειες γύρω από τη λίμνη, ενώ η λίμνη
επηρεάζεται από την ιζηματοποίηση και τις προσχώσεις, λόγω των φερτών υλικών που
καταλήγουν στη λίμνη. Επίσης, η κατασκευή στο παρελθόν του φράγματος στον
Ξηροπόταμο, έχει ως αποτέλεσμα να στερείται η λίμνη σημαντικών ποσοτήτων νερού.
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Τύπος δραστηριότητας/ απειλής
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Αγροτική εντατικοποίηση / επέκταση
Κατασκευή υποδομών
Παραγωγή ενέργειας /εξόρυξη
Υποδομές μεταφοράς
Υπερεκμετάλευση, θανάτωση, έλεγχος
Ανθρώπινες επεμβάσεις
Αλλοιώσεις φυσικού περιβάλλοντος
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Εισαγωγή ξενικών ειδών και γονιδίων
Ρύπανση
Φυσικές καταστροφές
Κλιματικές αλλαγές και δυσμενείς καιρικές συνθήκες
Άλλες απειλές

Ρύπανση Χημικά και
τοξικά λύματα

Χρόνος
Έκταση

Ρύπανση Ιζηματοποίηση/
προσχώσεις

Σοβαρότητα

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ενδιαφέροντα ορνιθολογικά δεδομένα
Σημαντική είναι η αναπαραγωγή των Λαγγόνων (100 ζευγάρια) και της Βαλτόπαπιας. Επίσης,
η περιοχή αποτελεί τακτικό προορισμό για την τροφοληψία των πελεκάνων, ενώ οι
Χηνοπρίστες την επισκέπτονται κάθε χειμώνα.

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

Δίκτυο Υπευθύνων Παρακολούθησης Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας
Κατάσταση των ΙΒΑ για το έτος 2008

GR052 Όρος Κερκέτιο (Κόζιακας)
Στοιχεία περιοχής
Μερικώς δασωμένη ορεινή περιοχή. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες είναι η κτηνοτροφία, το
κυνήγι, η γεωργία και ο τουρισμός.
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Είδη χαρακτηρισμού
Είδος
Falco biarmicus
Parus lugubris

Χρυσογέρακο
Κλειδωνάς

Κατάσταση

Κριτήρια

Επιδημητικό
Επιδημητικό

B2, C6
B3

Κατάσταση της περιοχής
Η περιοχή δέχεται σημαντική πίεση, κύρια λόγω της τουριστικής δραστηριότητας στην
περιοχή. Παρόλα αυτά η κατάσταση της περιοχής εκτιμάται ως μέτρια. Η περιοχή καλύπτεται
από κατάλληλο καθεστώς προστασίας, μιας και είναι ΤΚΣ και ΖΕΠ, ενώ για την περιοχή έχει
εκπονηθεί ΕΠΜ.
Συνοπτική Παρουσίαση Κατάστασης - Απειλών - ∆ράσεων
∆ιατήρησης
3

2

1
Απειλές
Κατάσταση

0
1

∆ράσεις ∆ιατήρησης

-1

-2

-3

Οι σημαντικότερες απειλές για την περιοχή παρατηρούνται κοντά στην περιοχή του
χιονοδρομικού κέντρου Περτουλίου και Ελάτης, όπου υπάρχει μαζικός τουρισμός, κυρίως
τους χειμερινούς μήνες, οδήγηση σε διαδρομές 4x4 και με snowmobile εκτός δρόμου.
Επιπλέον, κατασκευάζονται τουριστικές εγκαταστάσεις κοντά στο χιονοδρομικό κέντρο, και
παράλληλα έχουν κατασκευαστεί κάποιες αυθαίρετες κατοικίες σε δασική έκταση. Τέλος, στη
δυτική πλευρά του βουνού πραγματοποιούνται ασφαλτοστρώσεις και διαπλατύνσεις δρόμων.

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

Δίκτυο Υπευθύνων Παρακολούθησης Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας
Κατάσταση των ΙΒΑ για το έτος 2008

Τύπος δραστηριότητας/ απειλής
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Αγροτική εντατικοποίηση / επέκταση
Κατασκευή υποδομών
Παραγωγή ενέργειας /εξόρυξη
Υποδομές μεταφοράς
Υπερεκμετάλευση, θανάτωση, έλεγχος
Ανθρώπινες επεμβάσεις
Αλλοιώσεις φυσικού περιβάλλοντος
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Εισαγωγή ξενικών ειδών και γονιδίων
Ρύπανση
Φυσικές καταστροφές
Κλιματικές αλλαγές και δυσμενείς καιρικές συνθήκες
Άλλες απειλές

Ανθρώπινες επεμβάσεις ∆ραστηριότητες αναψυχής
Κατασκευή υποδομών εγκαταστάσεις τουρισμού / αναψυχής
Χρόνος

Υποδομές μεταφοράς κατασκευή δρόμων

Έκταση

Επιπτώσεις στα ενδιαιτήματα κυνήγι, ενόχληση
Εισαγωγή ξενικών ειδών και γονιδίων Επιπτώσεις από την
εισαγωγή ξενικών ειδών φυτών/ ζώων

Σοβαρότητα

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ενδιαφέροντα ορνιθολογικά δεδομένα
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι παρατηρήσεις μεγάλων απειλούμενων αρπακτικών
(Ασπροπάρης, Χρυσαετός), καθώς και η τακτική παρατήρηση του είδους-χαρακτηρισμού
Κλειδωνά. Η μη παρατήρηση του Χρυσογέραου δεν αποκλείει την ύπαρξή του στην περιοχή,
καθώς είναι είδος δύσκολο στην παρατήρηση-αναγνώριση. Επίσης, θα πρέπει να διερευνηθεί
περισσότερο η τυχόν αναπαραγωγή του ∆ρυομυγοχάφτη.
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GR063 Περιοχή Φαρσάλων
Στοιχεία περιοχής
Λόφοι στο νότιο άκρο του Θεσσαλικού κάμπου που καλύπτονται με φρύγανα και καλλιέργειες.
Είδη χαρακτηρισμού
Είδος
Falco naumanni
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Κιρκινέζι

Κατάσταση
αναπαράγεται

Κριτήρια
A1, B1iii, B2, C1, C2, C6

Κατάσταση της περιοχής
Η περιοχή δέχεται σημαντική πίεση, η οποία επηρεάζει το είδος χαρακτηρισμού, κύρια λόγω
της μείωσης των θέσεων φωλιάσματος, αν και ο πληθυσμός παραμένει σταθερός. Τον
Ιανουάριο του 2008 η περιοχή ανακηρύχθηκε ΖΕΠ.
Συνοπτική Παρουσίαση Κατάστασης - Απειλών - ∆ράσεων
∆ιατήρησης
3

2

1
Απειλές
Κατάσταση

0
1

∆ράσεις ∆ιατήρησης

-1

-2

-3

Οι κύριες απειλές για την περιοχή και το είδος χαρακτηρισμού είναι η καταστροφή των χώρων
φωλιάσματος του είδους αυτού, με την καταστροφή των παλιών οικοδομών (το είδος φωλιάζει
σε κεραμοσκεπές).

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

Δίκτυο Υπευθύνων Παρακολούθησης Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας
Κατάσταση των ΙΒΑ για το έτος 2008

Τύπος δραστηριότητας/ απειλής
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Αγροτική εντατικοποίηση / επέκταση
Κατασκευή υποδομών
Παραγωγή ενέργειας /εξόρυξη
Υποδομές μεταφοράς
Υπερεκμετάλευση, θανάτωση, έλεγχος
Ανθρώπινες επεμβάσεις
Αλλοιώσεις φυσικού περιβάλλοντος
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Εισαγωγή ξενικών ειδών και γονιδίων
Ρύπανση
Φυσικές καταστροφές
Κλιματικές αλλαγές και δυσμενείς καιρικές συνθήκες
Άλλες απειλές

Κατασκευή υποδομών
αστική /οικιστική ανάπτυξη

Χρόνος
Έκταση

Βόσκηση / εκτροφή ζώων
παραγωγή μικρής κλίμακας

Σοβαρότητα

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ενδιαφέροντα ορνιθολογικά δεδομένα
Είναι σημαντικό που παρακολουθείται τακτικά το είδος χαρακτηρισμού της περιοχής, το
Κιρκινέζι.

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

Δίκτυο Υπευθύνων Παρακολούθησης Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας
Κατάσταση των ΙΒΑ για το έτος 2008

GR066 Όρος Τύμφη (Γκαμήλα) και Όρος Σμόλικας
Στοιχεία περιοχής
Απόμακρη οροσειρά που διασχίζεται από τους ποταμούς Αώο και Βοϊδομάτη. Η περιοχή
καλύπτεται από δάση πλατύφυλλων, κωνοφόρων και μεικτά δάση και εκτεταμένους
υπαλπικούς λειμώνες στα μεγαλύτερα υψόμετρα. Στις ανθρώπινες δραστηριότητες
περιλαμβάνονται η δασοκομία, η κτηνοτροφία, το κυνήγι και η αναψυχή.
Είδη χαρακτηρισμού
Κατάσταση

Κριτήρια

Alectoris graeca
Neophron percnopterus
Circaetus gallicus
Aquila chrysaetos
Pyrrhocorax pyrrhocorax

Πετροπέρδικα
Ασπροπάρης
Φιδαετός
Χρυσαετός
Κοκκινοκαλιακούδα

Επιδημητικό
Αναπαράγεται
Αναπαράγεται
Επιδημητικό
Επιδημητικό

B2
B2, C6
C6
C6
B2, C6

Pyrrhocorax graculus
Monticola saxatilis
Tichodroma muraria
Montifringilla nivalis
Prunella collaris

Κιτρινοκαλιακούδα
Πετροκότσυφας
Σβαρνίστρα
Χιονόστρουθος
Χιονοψάλτης

Επιδημητικό
Αναπαράγεται
Επιδημητικό
Επιδημητικό
Επιδημητικό

A3
B2
A3
A3
A3

Είδος

Κατάσταση της περιοχής
Η περιοχή αποτελεί στο μεγαλύτερο τμήμα της μέρος του εθνικού πάρκου Βόρειας Πίνδου,
ενώ η μισή περιοχή αποτελεί ΖΕΠ. Η κατάσταση της περιοχής μπορεί να χαρακτηριστεί ως
μέτρια, ενώ οι πιέσεις που δέχεται σημαντικές. Η σημαντικότερη πίεση προέρχεται από την
εγκατάλειψη παραδοσιακών χρήσεων γης και πιο συγκεκριμένα την εγκατάλειψη της
νομαδικής βόσκησης στην περιοχή.

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
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Δίκτυο Υπευθύνων Παρακολούθησης Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας
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Τύπος δραστηριότητας/ απειλής
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Αγροτική εντατικοποίηση / επέκταση
Κατασκευή υποδομών
Παραγωγή ενέργειας /εξόρυξη
Υποδομές μεταφοράς
Υπερεκμετάλευση, θανάτωση, έλεγχος
Ανθρώπινες επεμβάσεις
Αλλοιώσεις φυσικού περιβάλλοντος
Εισαγωγή ξενικών ειδών και γονιδίων

44

Ρύπανση
Φυσικές καταστροφές
Κλιματικές αλλαγές και δυσμενείς καιρικές συνθήκες
Άλλες απειλές

Αλλοιώσεις φυσικού περιβάλλοντος Εγκατάλειψη / μείωση
παραδοσιακών χρήσεων γης

Χρόνος
Έκταση
Σοβαρότητα

Υποδομές μεταφοράς κατασκευή δρόμων
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ενδιαφέροντα ορνιθολογικά δεδομένα
Σημαντική είναι η παρατήρηση του Χρυσαετού. Στο επόμενο διάστημα θα πρέπει να
επικεντρωθούμε στην επιβεβαίωση της παρουσίας του Ασπροπάρη και της
Κοκκινοκαλιακούδας.

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

Δίκτυο Υπευθύνων Παρακολούθησης Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας
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GR087 Νησίδες Στροφάδες
Στοιχεία περιοχής
∆ύο μικρά βραχώδη νησιά που καλύπτονται από αραιούς θαμνώνες.
Είδη χαρακτηρισμού
Είδος
Calonectris diomedea
Calonectris diomedea

Αρτέμης
Αρτέμης

Κατάσταση

Κριτήρια

Αναπαράγεται
Mη αναπαραγόμενος επισκέπτης

C6
B1ii, C2

Κατάσταση της περιοχής
Η πίεση στην περιοχή είναι σημαντική, αλλά η κατάσταση στην περιοχή μπορεί να
χαρακτηριστεί ως μέτρια για το είδος που πληρεί τα κριτήρια. Η προστασία της περιοχής είναι
μέτρια, μιας και αποτελεί μέρος του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, ενώ παράλληλα
πραγματοποιούνται κάποιες περιορισμένες δράσεις προστασίας στην περιοχή.
Συνοπτική Παρουσίαση Κατάστασης - Απειλών - ∆ράσεων
∆ιατήρησης
3

2

1
Απειλές
Κατάσταση

0
1

∆ράσεις ∆ιατήρησης

-1

-2

-3

Μια από τις σημαντικότερες απειλές για το είδος που αποτελεί κριτήριο είναι η πιθανή έμμεση
θανάτωση από την αλιεία. Το παραγάδι αποτελεί ένα από τα συνηθισμένα αλιευτικά εργαλεία
που χρησιμοποιείται και μάλιστα την ίδια περίοδο με αυτή της αναπαραγωγής των
Αρτέμηδων (Μάιος -Οκτώβριος). ∆εν έχει ακόμα εκτιμηθεί ο βαθμός κινδύνου τυχαίας
παγίδευσης (bycatch) των Αρτέμηδων από τα αλιευτικά εργαλεία. Η παρουσία αρουραίων, ως
ξενικού είδους, αποτελεί σημαντική απειλή, μιας και θηρεύουν τα αυγά και τους νεοσσούς του
είδους κριτηρίου.
Για δεκαετίες στην περιοχή των Στροφάδων υπήρχε έντονο το φαινόμενο της λαθροθηρίας.
Καταυλισμοί λαθροθήρων στήνονταν κάθε Απρίλη για το ανέβασμα των μεταναστευτικών
πουλιών. Η παράνομη αυτή δραστηριότητα είχε ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις σε άλλα
σημαντικά είδη μεταναστευτικών πουλιών (π.χ. Τρυγώνια) και όχι στους Αρτέμηδες. Τα
τελευταία τρία χρόνια με πρωτοβουλίες της Μητρόπολης Ζακύνθου, η περιοχή τη
συγκεκριμένη χρονική περίοδο φυλάσσεται από ομοσπονδιακούς θηροφύλακες που
στέλνονται από την αντίστοιχη Κυνηγετική Ομοσπονδία με έδρα την Πάτρα και η λαθροθηρία
έχει περιορισθεί αισθητά.

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
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Τύπος δραστηριότητας/ απειλής
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Αγροτική εντατικοποίηση / επέκταση
Κατασκευή υποδομών
Παραγωγή ενέργειας /εξόρυξη
Υποδομές μεταφοράς
Υπερεκμετάλευση, θανάτωση, έλεγχος
Ανθρώπινες επεμβάσεις

46

Αλλοιώσεις φυσικού περιβάλλοντος
Εισαγωγή ξενικών ειδών και γονιδίων
Ρύπανση
Φυσικές καταστροφές
Κλιματικές αλλαγές και δυσμενείς καιρικές συνθήκες
Άλλες απειλές

Έμμεση θανάτωση αλιεία

Χρόνος
Έκταση

Εισαγωγή ξενικών ειδών και γονιδίων Επιπτώσεις από την
εισαγωγή ξενικών ειδών φυτών/ ζώων

Σοβαρότητα

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ενδιαφέροντα ορνιθολογικά δεδομένα
Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η αποικία των Αρτέμηδων (2000-3000 ζευγάρια) είναι η
μεγαλύτερη γνωστή αποικία του είδους στην Ελλάδα.

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

Δίκτυο Υπευθύνων Παρακολούθησης Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας
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GR091 Λίμνες Τριχωνίδα και Λυσιμαχεία
Στοιχεία περιοχής
Η περιοχή έχει δύο μεγάλες λίμνες γλυκού νερού με καλαμώνες (Phragmites) και τις
περιβάλλουσες αγροτικές εκτάσεις.
Είδη χαρακτηρισμού
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Είδος
Aythya nyroca

Βαλτόπαπια

Κατάσταση

Κριτήρια

Χειμώνας

A1, C1

Κατάσταση της περιοχής
Η περιοχή αποτελεί στο σύνολο ΤΚΣ και παρόλες τις πιέσεις που δέχεται η κατάστασή της
εκτιμάται ως καλή.
Συνοπτική Παρουσίαση Κατάστασης - Απειλών - ∆ράσεων
∆ιατήρησης
3

2

1
Απειλές
Κατάσταση

0
1

∆ράσεις ∆ιατήρησης

-1

-2

-3

Οι κύριες απειλές, οι οποίες εντοπίζονται στην περιοχή είναι η λαθροθηρία, η ρύπανση από
ανεξέλεγκτη απόθεση απορριμμάτων, ενώ έχουν παρατηρηθεί επιχωματώσεις σε μέρος της
περιοχής και κατασκευή δρόμου.

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
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Τ ύπ ος δρασ τηριότητας / απ ειλής
0

1

2

3
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Αγροτική εντατικοπ οίηση / επ έκταση
Κ ατασκευή υπ οδομών
Παραγωγή ενέργειας /εξόρυξη
Υ π οδομές μεταφοράς
Υ π ερεκμετάλευση, θανάτωση, έλεγχ ος
Ανθρώπ ινες επ εμβάσεις
Αλλοιώσεις φυσικού π εριβάλλοντος
Ε ισαγωγή ξενικών ειδών και γονιδίων
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Ρ ύπ ανση
Φυσικές καταστροφές
Κ λιματικές αλλαγές και δυσμενείς καιρικές συνθήκες
Άλλες απ ειλές

Επιπτώσεις στα ενδιαιτήματα κυνήγι, ενόχληση
Ρύπανση Σκουπίδια
Υποδομές μεταφοράς κατασκευή δρόμων

Χρόνος

Αλλοιώσεις φυσικού περιβάλλοντος Επιχωμάτωση/ μπάζωμα
εκτάσεων

Έκταση
Σοβαρότητα

Ανθρώπινες επεμβάσεις ∆ραστηριότητες αναψυχής
0
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2

3

4

5

6

7

8

9

Ενδιαφέροντα ορνιθολογικά δεδομένα
Ενδιαφέρουσα η παρατήρηση 150 Μαυροκέφαλων Παπιών. Στο επόμενο διάστημα οι
προσπάθειες θα πρέπει να επικεντρωθούν στον εντοπισμό της Βαλτόπαπιας, που είναι και το
είδος χαρακτηρισμού της περιοχής.

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
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GR093 Λιμνοθάλασσα Αλυκής Αιγίου
Στοιχεία περιοχής
Μικρή παράκτια λιμνοθάλασσα ανατολικά της πόλης του Αιγίου, με καλαμώνες (Phragmites),
αλμυρόβαλτους και παραλία με βότσαλα. Η περιοχή είναι δημοφιλής τόπος αναψυχής.
Είδη χαρακτηρισμού
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Είδος
Sterna nilotica

Γελογλάρονο

Κατάσταση

Κριτήρια

Μετανάστευση

B1i, C2

Κατάσταση της περιοχής
Η κατάσταση στην περιοχή χαρακτηρίζεται ως κακή, λόγω της μέτριας κατάστασης της
παράκτιας λιμνοθάλασσας και της κακής κατάστασης των βάλτων της ενδοχώρας. Η περιοχή
είναι Καταφύγιο Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) και ζώνη οικιστικού ελέγχου, αλλά δεν υπάρχει κάποιο
διαχειριστικό σχέδιο στην περιοχή και οι μόνες δράσεις που πραγματοποιούνται στην περιοχή
προέρχονται από τις τοπικές ομάδες στην περιοχή.
Συνοπτική Παρουσίαση Κατάστασης - Απειλών - ∆ράσεων
∆ιατήρησης
3

2

1
Απειλές
Κατάσταση

0
1

∆ράσεις ∆ιατήρησης

-1

-2

-3

Στην περιοχή μετά τον σεισμό του 1995 έχει παρατηρηθεί η συνεχής υποχώρηση και
υποβάθμιση του καλαμιώνα, πιθανά λόγω της αλλαγής της υδρολογικής ισορροπίας στην
περιοχή. Η ανθρώπινη παρουσία είναι ιδιαίτερα έντονη την καλοκαιρινή περίοδο, μιας και την
επισκέπτονται εκατοντάδες επισκέπτες καθημερινά, προκαλώντας όχληση στα πουλιά που
αναπαράγονται στην περιοχή. Ο αυξημένος αριθμός επισκεπτών στη λιμνοθάλασσα
επηρεάζει επιπλέον την κατάσταση των ενδιαιτημάτων, λόγω της ενόχλησης, αλλά και της
καταστροφής χώρων διατροφής και φωλιάσματος. Το σύνολο των απειλών παρουσιάζεται
στο διάγραμμα.

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
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Τ ύπ ος δρασ τηριότητας / απ ειλής
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Αγροτική εντατικοπ οίηση / επ έκταση
Κ ατασκευή υπ οδομών
Π αραγωγή ενέργειας /εξόρυξη
Υ π οδομές μεταφοράς
Υ π ερεκμετάλευση, θανάτωση, έλεγχ ος
Ανθρώπ ινες επ εμβάσεις
Αλλοιώσεις φυσικού π εριβάλλοντος
Ε ισαγωγή ξενικών ειδών και γονιδίων
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Ρ ύπ ανση
Φυσικές καταστροφές
Κ λιματικές αλλαγές και δυσμενείς καιρικές συνθήκες
Άλλες απ ειλές

Αλλοιώσεις φυσικού περιβάλλοντος Άλλες αλλοιώσεις
οικοσυστήματος
Ανθρώπινες επεμβάσεις ∆ραστηριότητες αναψυχής
Κατασκευή υποδομών αστική /οικιστική ανάπτυξη
Επιπτώσεις στα ενδιαιτήματα κυνήγι, ενόχληση
Επιπτώσεις στα ενδιαιτήματα καταστροφή χώρου διατροφής
Επιπτώσεις στα ενδιαιτήματα καταστροφή χώρου κουρνιάσματος/
ανάπαυσης
Κατασκευή υποδομών εγκαταστάσεις τουρισμού / αναψυχής
Υποδομές μεταφοράς κατασκευή δρόμων
Ανθρώπινες επεμβάσεις Άλλες επεμβάσεις
Αλλοιώσεις φυσικού περιβάλλοντος Υπεράντληση υπόγειων υδάτων
Αλλοιώσεις φυσικού περιβάλλοντος Επιχωμάτωση/ μπάζωμα
εκτάσεων
Ρύπανση Σκουπίδια
Ρύπανση Ιζηματοποίηση/ προσχώσεις
Ρύπανση Ευτροφισμός
Ρύπανση Φωτορύπανση
Ετήσιες καλλιέργειες μικρής κλίμακας
Πολυετείς καλλιέργειες μικρής κλίμακας

Χρόνος

Επιπτώσεις στα ενδιαιτήματα συλλογή φυτών, καυσόξυλα
Αλλοιώσεις φυσικού περιβάλλοντος Εγκατάλειψη / μείωση
παραδοσιακών χρήσεων γης
Ρύπανση Ηχορύπανση

Έκταση
Σοβαρότητα

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ενδιαφέροντα ορνιθολογικά δεδομένα
Σημαντικές είναι οι καταγραφές του Γελογλάρονου (είδος χαρακτηρισμού), καθώς και των
γλάρων (Μελανοκέφαλοι, Αιγαιόγλαροι) κατά τη μετανάστευση.
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GR099 Λιμνοθάλασσα Κοτύχι
Στοιχεία περιοχής
Μικρή υφάλμυρη λιμνοθάλασσα διαχωρισμένη από τη θάλασσα με θίνες και περιβαλλόμενη
από κομμάτια αλμυροβάλτων και γεωργικών εκτάσεων. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες είναι
η ιχθυοκαλλιέργειες, η γεωργία και ο τουρισμός.
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Είδη χαρακτηρισμού
Είδος
Falco naumanni
Egretta garzetta
Casmerodius albus
Plegadis falcinellus

Κιρκινέζι
Λευκοτσικνιάς
Αργυροτσικνιάς
Χαλκόκοτα

Κατάσταση

Κριτήρια

Αναπαράγεται
Μετανάστευση
Χειμώνας
Μετανάστευση

A1, C1
A4i, B1i, C2
A4i, B1i, C2
A4i, B1i, C2

Κατάσταση της περιοχής
Η περιοχή αποτελεί μέρος του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Στροφυλιάς Κοτυχίου, ενώ για
την περιοχή έχει εκπονηθεί ΕΠΜ και έχει ιδρυθεί Φορέας ∆ιαχείρισης. Στην περιοχή
υλοποιούνται σημαντικές δράσεις, η κατάσταση της περιοχής κρίνεται μέτρια, ενώ
αντιμετωπίζει σημαντικές πιέσεις.
Συνοπτική Παρουσίαση Κατάστασης - Απειλών - ∆ράσεων
∆ιατήρησης
3

2

1
Απειλές
Κατάσταση

0
1

∆ράσεις ∆ιατήρησης

-1

-2

-3

Η κυριότερη πίεση αφορά την ιζηματοποίηση, λόγω των φερτών υλικών από τους χειμάρρους
που καταλήγουν στη λιμνοθάλασσα και έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του βάθους της.
Επιπλέον, στη λιμνοθάλασσα καταλήγουν τα αγροχημικά των γύρω καλλιεργειών. Η
λαθροθηρία τους χειμερινούς μήνες είναι έντονη.
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Τ ύπ ος δρασ τηριότητας / απ ειλής
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Αγροτική εντατικοπ οίηση / επ έκταση
Κ ατασκευή υπ οδομών
Παραγωγή ενέργειας /εξόρυξη
Υ π οδομές μεταφοράς
Υ π ερεκμετάλευση, θανάτωση, έλεγχ ος
Ανθρώπ ινες επ εμβάσεις
Αλλοιώσεις φυσικού π εριβάλλοντος
Ε ισαγωγή ξενικών ειδών και γονιδίων
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Ρ ύπ ανση
Φυσικές καταστροφές
Κ λιματικές αλλαγές και δυσμενείς καιρικές συνθήκες
Άλλες απ ειλές

Θανάτωση ειδών που πληρούν τα κριτήρια Κυνήγι/ λαθροθηρία
/παγίδες/ συλλογή αυγών/ νεοσσών, καταστροφή φωλιών
Έμμεση θανάτωση κυνήγι/ λαθροθηρία
Αλλοιώσεις φυσικού περιβάλλοντος Αποξήρανση εκτάσεων
Ρύπανση Χημικά και τοξικά λύματα
Ρύπανση Σκουπίδια
Επιπτώσεις στα ενδιαιτήματα κυνήγι, ενόχληση
Αλλοιώσεις φυσικού περιβάλλοντος Υπεράντληση υπόγειων υδάτων
Ρύπανση Ιζηματοποίηση/ προσχώσεις
Ανθρώπινες επεμβάσεις ∆ραστηριότητες αναψυχής
Ετήσιες καλλιέργειες μικρής κλίμακας
Ετήσιες καλλιέργειες εντατικής /βιομηχανικής κλίμακας
Πολυετείς καλλιέργειες μικρής κλίμακας
Βόσκηση / εκτροφή ζώων παραγωγή μικρής κλίμακας
Χρόνος

Επιπτώσεις στα ενδιαιτήματα καταστροφή χώρου διατροφής
Επιπτώσεις στα ενδιαιτήματα καταστροφή χώρου κουρνιάσματος/
ανάπαυσης
Αλλοιώσεις φυσικού περιβάλλοντος Εμπρησμός / φωτιά

Έκταση
Σοβαρότητα
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GR108 Γαλαξίδι
Στοιχεία περιοχής
Η παράκτια αυτή περιοχή καλύπτεται από φρύγανα και ολοετείς καλλιέργειες, κυρίως
ελαιώνες. Το χωριό του Γαλαξιδίου βρίσκεται μέσα στη ΣΠΠ. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες
είναι η κτηνοτροφία, η γεωργία και το κυνήγι.
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Είδη χαρακτηρισμού
Είδος
Falco naumanni

Κιρκινέζι

Κατάσταση
αναπαράγεται

Κριτήρια
A1, B1iii, B2, C1, C2, C6

Κατάσταση περιοχής
Η κατάσταση της περιοχής χαρακτηρίζεται ως κακή, τόσο λόγω της σημαντικής μείωσης των
ατόμων του είδους χαρακτηρισμού, όσο και λόγω της κακής κατάστασης του κύριου
ενδιαιτήματος, του αστικού ιστού. Παρόλα αυτά έχει παρατηρηθεί η δημιουργία μιας νέας
αποικίας σε παλιό λατομείο εκτός της περιοχής, με ορισμένες δεκάδες άτομα. Η περιοχή
βρίσκεται εν μέρει υπό καθεστώς προστασίας, μιας και είναι ΚΑΖ, αλλά δεν υπάρχει
διαχειριστικό σχέδιο. Η τοπική ομάδα, η οποία δραστηριοποιείται στην περιοχή έχει συμβάλει
στην προστασία του περιαστικού δάσους, το οποίο χρησιμοποιούν τα κιρκινέζια.
Συνοπτική Παρουσίαση Κατάστασης - Απειλών - ∆ράσεων
∆ιατήρησης
3

2

1
Απειλές
Κατάσταση

0
1

∆ράσεις ∆ιατήρησης

-1

-2

-3

Η αλλαγή στην παραδοσιακή κατασκευή κεραμοσκεπών δεν επιτρέπει το φώλιασμα του
είδους. Υπάρχει αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος, μέσα απο τη μείωση των
παραδοσιακών χρήσεων γης με επέκταση ελαιώνων και «εξοχικών αγροκτημάτων», την
μείωση της κτηνοτροφίας, που σε μεγάλο βαθμό διαμόρφωνε τις περιοχές τροφοληψίας, και
την εκχέρσωση και επιχωμάτωση πολλών στρεμμάτων που αποτελούσαν ένα απο τα κύρια
ενδιαιτήματα τροφοληψίας του είδους σε μικρή απόσταση απο τις θέσεις φωλιάσματος.
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Τύπος δραστηριότητας/ απειλής
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Αγροτική εντατικοποίηση / επέκταση
Κατασκευή υποδομών
Παραγωγή ενέργειας /εξόρυξη
Υποδομές μεταφοράς
Υπερεκμετάλευση, θανάτωση, έλεγχος
Ανθρώπινες επεμβάσεις
Αλλοιώσεις φυσικού περιβάλλοντος
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Εισαγωγή ξενικών ειδών και γονιδίων
Ρύπανση
Φυσικές καταστροφές
Κλιματικές αλλαγές και δυσμενείς καιρικές συνθήκες
Άλλες απειλές

Αλλοιώσεις φυσικού περιβάλλοντος Εγκατάλειψη / μείωση
παραδοσιακών χρήσεων γης
Αλλαγή στην παραδοσιακή κατασκευή κεραμοσκεπών
Πολυετείς καλλιέργειες μικρής κλίμακας
Χρόνος
Έκταση

Κατασκευή υποδομών αστική /οικιστική ανάπτυξη

Σοβαρότητα

Αλλοιώσεις φυσικού περιβάλλοντος Άλλες αλλοιώσεις
οικοσυστήματος
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ενδιαφέροντα ορνιθολογικά δεδομένα
Είναι πολύ σημαντική η λεπτομερής καταγραφή του Κιρκινεζιού και η εύρεση νέας αποικίας,
αλλά και η μείωση των αναπαραγωγικών ζευγαριών στο Γαλαξείδι.
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GR109 Λιμνοθάλασσες Μεγάλο και Μικρό Λιβάρι Ιστιαίας
Στοιχεία περιοχής
Μικρός παράκτιος υγρότοπος κοντά στην Ιστιαία, τροφοδοτούμενος από πηγές γλυκού νερού
και ρέματα, με δύο λιμνοθάλασσες και παραποτάμιο δάσος.
Είδη χαρακτηρισμού
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Είδος
Cygnus olor

Κύκνος

Κατάσταση

Κριτήρια

Χειμώνας

B1i, C3

Κατάσταση της περιοχής
Η κατάσταση στην περιοχή μπορεί να θεωρηθεί καλή, μιας και φιλοξενεί σημαντικό αριθμό
κύκνων – που αποτελούν είδος χαρακτηρισμού – τους χειμερινούς μήνες, αλλά πέρα από
αυτό δε δόθηκαν στοιχεία για την κατάσταση στην περιοχή. Η περιοχή έχει χαρακτηριστεί ως
ΖΕΠ, έχει εγκριθεί η ΕΠΜ, χωρίς όμως να εφαρμόζεται κάποιο διαχειριστικό σχέδιο.
Συνοπτική Παρουσίαση Κατάστασης - Απειλών - ∆ράσεων
∆ιατήρησης
3

2

1
Απειλές
Κατάσταση

0
1

∆ράσεις ∆ιατήρησης

-1

-2

-3

Οι απειλές που εντοπίζονται στην περιοχή δεν είναι έντονες, πέρα από τη λαθροθηρία που
παρατηρείται έντονα στην περιοχή και επηρεάζει πιθανά κυρίως τα θηρεύσιμα είδη και όχι το
είδος χαρακτηρισμού. Στην περιοχή υπάρχει ιχθυογεννετικός σταθμός, ο οποίος όμως δε
φαίνεται να επηρεάζει την περιοχή, μιας και αντλεί νερό από τη θάλασσα.
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Τύπος δραστηριότητας/ απειλής
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Αγροτική εντατικοποίηση / επέκταση
Κατασκευή υποδομών
Παραγωγή ενέργειας /εξόρυξη
Υποδομές μεταφοράς
Υπερεκμετάλευση, θανάτωση, έλεγχος
Ανθρώπινες επεμβάσεις
Αλλοιώσεις φυσικού περιβάλλοντος
Εισαγωγή ξενικών ειδών και γονιδίων
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Ρύπανση
Φυσικές καταστροφές
Κλιματικές αλλαγές και δυσμενείς καιρικές συνθήκες
Άλλες απειλές

Έμμεση θανάτωση κυνήγι/ λαθροθηρία

Χρόνος
Έκταση
Σοβαρότητα

Επιπτώσεις στα ενδιαιτήματα κυνήγι, ενόχληση
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Ενδιαφέροντα ορνιθολογικά δεδομένα
Είναι πολύ χρήσιμη η τακτική και λεπτομερής καταγραφή του είδους χαρακτηρισμού
(Κύκνος).
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GR115 Όρος Κόχυλας Σκύρου
Στοιχεία περιοχής
Απόκρημνη ορεινή αλυσίδα που σχηματίζει ψηλούς απόκρημνους βράχους κατά μήκος της
νοτιοανατολικής ακτής της Σκύρου. Η κυρίαρχη βλάστηση είναι τα φρύγανα με μικρά κομμάτια
λειμώνων και δασικών εκτάσεων με Quercus και Acer.
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Είδη χαρακτηρισμού
Είδος
Falco eleonorae
Emberiza cineracea
Emberiza caesia

Μαυροπετρίτης
Σμυρνοτσίχλονο
Σκουρόβλαχος

Κατάσταση
Αναπαράγεται
Αναπαράγεται
Αναπαράγεται

Κριτήρια
B2, C6
A1, B2, C1, C6
B3, C6

Κατάσταση περιοχής
Η περιοχή αν και προ στιγμής δεν φαίνεται να δέχεται σημαντικές απειλές, απειλείται από την
σχεδιαζόμενη κατασκευή αιολικού πάρκου. Η κατάσταση της περιοχής χαρακτηρίζεται ως
μέτρια, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση των ενδιαιτημάτων και των απειλών που
δέχονται. Περίπου 75 % της ΙΒΑ αποτελεί ΖΕΠ και ΤΚΣ του δικτύου NATURA, ενώ λίγες
δράσεις, που σχετίζονται με τη διατήρηση του Σκυριανού αλόγου έχουν πραγματοποιηθεί.

Σημαντικότερη απειλή για την ΙΒΑ είναι η σχεδιαζόμενη κατασκευή αιολικού πάρκου
αποτελούμενου από 111 ανεμογεννήτριες. Η υλοποίηση του έργου αναμφισβήτητα θα
αλλοιώσει τη φυσιογνωμία της περιοχής, ενώ η όχληση στην ορνιθοπανίδα σε σχέση με την
υφιστάμενη κατάσταση προβλέπεται να είναι πολύ έντονη. Προβλέπεται να κατακερματιστούν
τα ενδιαιτήματα που σχηματίζει η κυρίαρχη φρυγανική και χαμηλή μακκία βλάστηση στην
περιοχή και στη οποία φωλιάζουν τα είδη Φρυγανοτσίχλονο και Σμυρνοτσίχλονο, ενώ
πιθανότατα αποτελεί και περιοχή τροφοληψίας του μαυροπετρίτη. Τα περίπου 20.000
αιγοπρόβατα που βόσκουν ελεύθερα εντός της ΙΒΑ οδηγούν σε αργή υποβάθμιση της
βλάστησης. Η ανάπτυξη της γεωργικής και κυρίως της κτηνοτροφικής δραστηριότητας στην
περιοχή έχει συμβάλει στον παρατηρούμενο υπερπληθυσμό της κουρούνας. Ο μεγάλος
αριθμός των κουρούνων, σε συνδυασμό με τη συμπεριφορά τους προς άλλα είδη είναι
δυνατόν να επηρεάζουν σε κάποιο βαθμό την ορνιθολογική ισορροπία της περιοχής.
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Τύπος δραστηριότητας/ απειλής
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Αγροτική εντατικοποίηση / επέκταση
Κατασκευή υποδομών
Παραγωγή ενέργειας /εξόρυξη
Υποδομές μεταφοράς
Υπερεκμετάλευση, θανάτωση, έλεγχος
Ανθρώπινες επεμβάσεις
Αλλοιώσεις φυσικού περιβάλλοντος
Εισαγωγή ξενικών ειδών και γονιδίων
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Ρύπανση
Φυσικές καταστροφές
Κλιματικές αλλαγές και δυσμενείς καιρικές συνθήκες
Άλλες απειλές

Παραγωγή ενέργειας /εξόρυξη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Χρόνος

Βόσκηση / εκτροφή ζώων νομαδική

Έκταση

Εισαγωγή ξενικών ειδών και γονιδίων Υπερπληθυσμός
ιθαγενών ειδών

Σοβαρότητα
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Ενδιαφέροντα ορνιθολογικά δεδομένα
Είναι σημαντικό ότι επιβεβαιώνεται η χρήση της περιοχής από τον Μαυροπετρίτη και για
φώλιασμα και για τροφοληψία. Στο μέλλον θα πρέπει να εστιαστεί η προσπάθεια στον
εντοπισμό των ενδιαιτημάτων αναπαραγωγής του Φρυγανοτσίχλονου και του
Σμυρνοτσίχλονου.
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GR119 Λιμνοθάλασσα Διβάρι Πύλου (Γιάλοβα) και νήσος Σφακτηρία
Στοιχεία περιοχής
Ο υγρότοπος μπορεί να χωριστεί σε υφάλμυρες λιμνοθάλασσες και έλη γλυκού νερού. Πίσω
από αυτά υπάρχει μια ενδιάμεση ζώνη καλλιεργήσιμης γης και μακκίας. Οι κύριες ανθρώπινες
δραστηριότητες είναι το ψάρεμα, η κτηνοτροφία και η γεωργία, ο τουρισμός και το κυνήγι.
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Είδη χαρακτηρισμού
Είδος
Tringa stagnatilis
Tringa glareola
Glareola pratincola
Sterna nilotica
Phalacrocorax carbo
Egretta garzetta
Casmerodius albus
Plegadis falcinellus

Βαλτότρυγγας
Λασπότρυγγας
Νεροχελίδονο
Γελογλάρονο
Κορμοράνος
Λευκοτσικνιάς
Αργυροτσικνιάς
Χαλκόκοτα

Κατάσταση
μετανάστευση
μετανάστευση
μετανάστευση
μετανάστευση
χειμώνας
μετανάστευση
χειμώνας
μετανάστευση

Κριτήρια
A4i, B1i, C3
A4i, B1i, C2
B1i, C2
B1i, C2
B1i, C3
A4i, B1i, C2
A4i, B1i, C2
A4i, B1i, C2

Κατάσταση περιοχής
Η κατάσταση της περιοχής, η οποία δέχεται σημαντικές πιέσεις από ποικίλους παράγοντες
είναι κακή, ενώ σημαντικές είναι οι δράσεις για την προστασία της, μιας και όλη η περιοχή
προστατεύεται, υπάρχει ΕΠΜ, η οποία επικαιροποιήθηκε, αλλά ακόμα δεν έχει εγκριθεί, ενώ
πραγματοποιούνται σημαντικές δράσεις διατήρησης. Το 2008 ολοκληρώθηκε ένας χρόνος
παρακολούθησης και ανανέωσης των ορνιθολογικών στοιχείων από την Ορνιθολογική. Το
πρόγραμμα κατέληξε σε ένα σχέδιο παρακολούθησης που θα εφαρμόζεται σε ετήσια βάση.
Κατασκευάστηκε Κέντρο ενημέρωσης επισκεπτών στο Παλιό Αντλιοστάσιο Γιάλοβας που
λειτούργησε από Ιούλιο έως Οκτώβριο, συνδυαστικά με το περίπτερο ενημέρωσης της
Γιάλοβας, με ξεναγήσεις επισκεπτών το καλοκαίρι & ξεναγήσεις σχολείων τη χειμερινή
περίοδο και πραγματοποίηση μετρήσεων αβιοτικών παραμέτρων στα νερά της λ/θ.
Συνοπτική Παρουσίαση Κατάστασης - Απειλών - ∆ράσεων
∆ιατήρησης
3
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Απειλές
Κατάσταση

0
1

∆ράσεις ∆ιατήρησης

-1
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-3

Η κύρια απειλή για την περιοχή είναι η αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος, που
παρατηρείται στην περιοχή, κύρια λόγω της έλλειψης διαχείρισης των υδάτων και έλλειψης
εισροής γλυκών νερών λόγω υπερανλτήσεων. Αποτέλεσμα αυτών είναι οι υπέραλες και
ανοξικές συνθήκες. Ταυτόχρονα η ξηρασία που παρατηρήθηκε το 2008 επέτεινε την
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κατάσταση αυτή. Υπάρχει πίεση καταπατήσεων, λόγω αδιευκρίνιστου ιδιοκτησιακού
καθεστώτος, με εποχιακές και πολυετείς καλλιέργειες να απαντώνται σε υγροτοπικές
εκτάσεις. Η λιμνοθάλασσα έχει αυξημένες τιμές αλατότητας, λόγω έλλειψης εισόδου αρκετού
γλυκού νερού, ενώ άντληση νερού από παρακείμενες γεωτρήσεις πιθανά να επηρεάσει το
ισοζύγιο. Στην περιοχή παρατηρείται σημαντική τουριστική ανάπτυξη τα τελευταία 5 χρόνια,
που έχει οδηγήσει σε αύξηση των επισκεπτών, αλλά η παρουσία τους κυρίως κατά τη θερινή
περίοδο δεν αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τα μεταναστεύοντα και διαχειμάζοντα είδη.
Οι καλλιέργειες που υπάρχουν στην περιοχή επηρεάζουν τη λιμνοθάλασσα, τόσο μέσω της
άντλησης νερών από τις γεωτρήσεις, όσο και μέσω της τάσης επέκτασης προς το βάλτο και
τη χρήση αγροχημικών. Στην περιοχή παρατηρείται λαθροθηρία.
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Τύπος δραστηριότητας/ απειλής
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Αγροτική εντατικοποίηση / επέκταση
Κατασκευή υποδομών
Παραγωγή ενέργειας /εξόρυξη
Υποδομές μεταφοράς
Υπερεκμετάλευση, θανάτωση, έλεγχος
Ανθρώπινες επεμβάσεις
Αλλοιώσεις φυσικού περιβάλλοντος
Εισαγωγή ξενικών ειδών και γονιδίων
Ρύπανση
Φυσικές καταστροφές
Κλιματικές αλλαγές και δυσμενείς καιρικές συνθήκες
Άλλες απειλές

Αλλοιώσεις φυσικού περιβάλλοντος Κατασκευή φραγμάτων/
διαχείριση νερού
Αλλοιώσεις φυσικού περιβάλλοντος Υπεράντληση υπόγειων
υδάτων
Κλιματικές αλλαγές και δυσμενείς καιρικές συνθήκες Ξηρασία
Ρύπανση Χημικά και τοξικά λύματα
Ετήσιες καλλιέργειες μικρής κλίμακας
Πολυετείς καλλιέργειες μικρής κλίμακας
Υδατοκαλλιέργειες / αλιεία μικρής κλίμακας, εκτατική
Θανάτωση ειδών που πληρούν τα κριτήρια Κυνήγι/ λαθροθηρία
/παγίδες/ συλλογή αυγών/ νεοσσών, καταστροφή φωλιών
Έμμεση θανάτωση κυνήγι/ λαθροθηρία

Χρόνος
Έκταση

Επιπτώσεις στα ενδιαιτήματα κυνήγι, ενόχληση

Σοβαρότητα

Κατασκευή υποδομών εγκαταστάσεις τουρισμού / αναψυχής
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ενδιαφέροντα ορνιθολογικά δεδομένα
Οι παρατηρήσεις επιβεβαιώνουν την μεγάλη σημασία της περιοχής κατά τη μεταναστευτική
περίοδο.
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GR121 Νότια Μάνη, όρος Σαγιάς και ακρωτήριο Ταίναρο
Στοιχεία περιοχής
Βραχώδης, ορεινή χερσόνησος στη νότια Πελοπόννησο. Η περιοχή καλύπτεται από φρύγανα
και δρυοδάση.
Είδη χαρακτηρισμού
Είδος
Alectoris graeca
Athene noctua
Monticola solitarius
Oenanthe hispanica
Sitta neumayer
Sylvia rueppelli
Sylvia melanocephala
Sylvia cantillans
Emberiza caesia
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Πετροπέρδικα
Κουκουβάγια
Γαλαζοκότσυφας
Ασπροκώλα
Βραχοτσοπανάκος
Μουστακοτσιροβάκος
Μαυροτσιροβάκος
Κοκκινοτσιροβάκος
Σκουρόβλαχος

Κατάσταση
επιδημητικό
επιδημητικό
επιδημητικό
αναπαράγεται
επιδημητικό
αναπαράγεται
επιδημητικό
αναπαράγεται
αναπαράγεται

Κριτήρια
A3
B2
B2
A3, B2
A3, B3
A3
A3
A3
A3

Κατάσταση περιοχής
Η περιοχή αντιμετωπίζει σημαντική απειλή, λόγω κυρίως της σχεδιαζόμενης κατασκευής
αιολικού πάρκου στην περιοχή, η κατάσταση των ενδιαιτημάτων χαρακτηρίζεται μέτρια σε
έκταση και ποιότητα, ενώ δεν υπάρχει κάποιο καθεστώς προστασίας της περιοχής.
Συνοπτική Παρουσίαση Κατάστασης - Απειλών - ∆ράσεων
∆ιατήρησης
3

2

1
Απειλές
Κατάσταση

0
1

∆ράσεις ∆ιατήρησης

-1

-2

-3

Η κύρια απειλή για την περιοχή είναι η σχεδιαζόμενη κατασκευή αιολικού πάρκου στο όρος
Σαγιάς. Παρατηρείται επίσης λαθροθηρία, που επηρεάζει κάποια από τα είδη χαρακτηρισμού.
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Τύπος δραστηριότητας/ απειλής
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Αγροτική εντατικοποίηση / επέκταση
Κατασκευή υποδομών
Παραγωγή ενέργειας /εξόρυξη
Υποδομές μεταφοράς
Υπερεκμετάλευση, θανάτωση, έλεγχος
Ανθρώπινες επεμβάσεις
Αλλοιώσεις φυσικού περιβάλλοντος
Εισαγωγή ξενικών ειδών και γονιδίων
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Ρύπανση
Φυσικές καταστροφές
Κλιματικές αλλαγές και δυσμενείς καιρικές συνθήκες
Άλλες απειλές

Πολυετείς καλλιέργειες μικρής κλίμακας
Παραγωγή ενέργειας /εξόρυξη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Ετήσιες καλλιέργειες μικρής κλίμακας
Πολυετείς καλλιέργειες εντατικής/ βιομηχανικής κλίμακας
Θανάτωση ειδών που πληρούν τα κριτήρια Κυνήγι/ λαθροθηρία
/παγίδες/ συλλογή αυγών/ νεοσσών, καταστροφή φωλιών
Θανάτωση ειδών που πληρούν τα κριτήρια δολώματα/ καταδίωξη
Χρόνος

Κατασκευή υποδομών αστική /οικιστική ανάπτυξη

Έκταση
Σοβαρότητα

Κατασκευή υποδομών εμπορική / βιομηχανική ανάπτυξη
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ενδιαφέροντα ορνιθολογικά δεδομένα
Σημαντικές είναι οι παρατηρήσεις των αρπακτικών πουλιών. Στην περιοχή θα πρέπει να
εστιαστούν οι παρατηρήσεις κατά τη μεταναστευτική περίοδο.
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GR124 Όρος Πάρνηθα
Στοιχεία περιοχής
Τα υψηλότερα τμήματα του βουνού καλύπτονται από δάσος Abies και οι χαμηλότερες
εκτάσεις με δάσος Pinus, μακκία και φρύγανα. Τμήμα της περιοχής αποτελεί στρατιωτική
έκταση. Οι κύριες ανθρώπινες δραστηριότητες είναι η αναψυχή και ο τουρισμός.

63

Είδος χαρακτηρισμού
Είδος
Emberiza caesia

Σκουρόβλαχος

Κατάσταση
αναπαράγεται

Κριτήρια
B3, C6

Κατάσταση της περιοχής
Οι απειλές, τις οποίες δέχεται η περιοχή είναι ποικίλες, με τις σημαντικότερες να είναι από
άποψη σοβαρότητας η κατασκευή υποδομών τόσο οικιστική ανάπτυξη, όσο και βιομηχανική,
όπως και η ρύπανση. Η προστασία της περιοχής χαρακτηρίζεται ως μέτρια, με το μεγαλύτερο
μέρος της περιοχής να καλύπτεται από καθεστώς προστασίας, υπάρχει κατάλληλο και
κατανοητό σχέδιο διαχείρισης, ενώ πραγματοποιούνται κάποιες περιορισμένες δράσεις
διατήρησης.
Συνοπτική Παρουσίαση Κατάστασης - Απειλών - ∆ράσεων
∆ιατήρησης
3

2

1
Απειλές
Κατάσταση

0
1

∆ράσεις ∆ιατήρησης

-1

-2

-3

Η σημαντικότερη μελλοντική απειλή για την περιοχή είναι η σχεδιαζόμενη κατασκευή του
θεματικού πάρκου μέσα στην ΙΒΑ, στις Αφίδνες. Το 2008 παρά την απαγόρευση διέλευσης,
δίτροχα και τρίτροχα οχήματα κινούνταν στους χωματόδρομους του ΙΒΑ, ακόμα και στη ζώνη
Α1, συχνά κάνοντας αγώνες επίδειξης. Συνεχίζεται η απόθεση μπάζων στους δρόμους
περιφερειακά του κύριου ορεινού όγκου. Εντός του ∆ρυμού (ζώνες Α1 και Α2) συνεχίζουν να
κυκλοφορούν λαθροκυνηγοί, ενώ παρατηρείται εκτεταμένη συλλογή φυτών και μανιταριών σε
όλη την περιοχή ΙΒΑ.
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Τύπος δραστηριότητας/ απειλής
0
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Αγροτική εντατικοποίηση / επέκταση
Κατασκευή υποδομών
Παραγωγή ενέργειας /εξόρυξη
Υποδομές μεταφοράς
Υπερεκμετάλευση, θανάτωση, έλεγχος
Ανθρώπινες επεμβάσεις
Αλλοιώσεις φυσικού περιβάλλοντος
Εισαγωγή ξενικών ειδών και γονιδίων
Ρύπανση
Φυσικές καταστροφές
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Κλιματικές αλλαγές και δυσμενείς καιρικές συνθήκες
Άλλες απειλές

Επιπτώσεις στα ενδιαιτήματα συλλογή φυτών, καυσόξυλα
Κατασκευή υποδομών αστική /οικιστική ανάπτυξη
Κατασκευή υποδομών εμπορική / βιομηχανική ανάπτυξη
Ανθρώπινες επεμβάσεις ∆ραστηριότητες αναψυχής
Ρύπανση Σκουπίδια
Ρύπανση Ηχορύπανση
Έμμεση θανάτωση κυνήγι/ λαθροθηρία
Επιπτώσεις στα ενδιαιτήματα κυνήγι, ενόχληση
Εισαγωγή ξενικών ειδών και γονιδίων Επιπτώσεις από την
εισαγωγή ξενικών ειδών φυτών/ ζώων
Κλιματικές αλλαγές και δυσμενείς καιρικές συνθήκες Αλλοίωση/
αλλαγές ενδιαιτημάτων

Χρόνος
Έκταση
Σοβαρότητα

Κατασκευή υποδομών εγκαταστάσεις τουρισμού / αναψυχής
0
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Ενδιαφέροντα ορνιθολογικά δεδομένα
Σημαντική είναι η παρατήρηση Χρυσαετού στην Πάρνηθα. Θα πρέπει να εστιαστούν οι
παρατηρήσεις στο είδος χαρακτηρισμού (Φρυγανοτσίχλονο).
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GR125 Έλος Σχινιά
Στοιχεία περιοχής
Παράκτιο έλος που περικλείεται από αμμοθίνες, δάσος Pinus και λόφους καλυμμένους με
μακκία.
Είδη χαρακτηρισμού
Είδος
Plegadis falcinellus

65
Χαλκόκοτα

Κατάσταση
μετανάστευση

Κριτήρια
A4i, B1i, C2

Κατάσταση περιοχής
Η περιοχή αντιμετωπίζει σημαντική πίεση κύρια από τη σημαντική μείωση της ποσότητας
νερού που διοχετεύεται στο έλος. Η κατάσταση χαρακτηρίζεται ως κακή, λαμβάνοντας υπόψη
τα ενδιαιτήματα, τα οποία χρησιμοποιεί το είδος χαρακτηρισμού. Η περιοχή έχει
χαρακτηριστεί εθνικό πάρκο, έχει εγκριθεί η ΕΠΜ και διαθέτει Φορέα ∆ιαχείρισης, ο οποίος
όμως είναι ανενεργός.
Συνοπτική Παρουσίαση Κατάστασης - Απειλών - ∆ράσεων
∆ιατήρησης
3

2

1
Απειλές
Κατάσταση

0
1

∆ράσεις ∆ιατήρησης

-1

-2

-3

Η σημαντικότερη απειλή στην περιοχή είναι η μείωση του νερού στο έλος, που οφείλεται στη
μειωμένη παροχή νερού στο έλος από τη Μακαρία πηγή και πιθανά την άντληση νερού από
γεωτρήσεις για τις καλλιέργειες εκτός της περιοχής, καθώς επίσης και με τη ξηρασία που
επικράτησε την καλοκαιρινή περίοδο. Η μείωση του νερού έχει ως αποτέλεσμα να
επηρεάζονται τόσο οι χώροι τροφοληψίας, όσο και ανάπαυσης/κουρνιάσματος. Στην περιοχή
πολύ συχνά κυνηγούν λαθροκυνηγοί, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες.
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Τ ύπ ος δρασ τηριότητας / απ ειλής
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Αγροτική εντατικοπ οίηση / επ έκταση
Κ ατασκευή υπ οδομών
Π αραγωγή ενέργειας /εξόρυξη
Υ π οδομές μεταφοράς
Υ π ερεκμετάλευση, θανάτωση, έλεγχ ος
Ανθρώπ ινες επ εμβάσεις
Αλλοιώσεις φυσικού π εριβάλλοντος
Ε ισαγωγή ξενικών ειδών και γονιδίων
Ρ ύπ ανση
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Φυσικές καταστροφές
Κ λιματικές αλλαγές και δυσμενείς καιρικές συνθήκες
Άλλες απ ειλές

Αλλοιώσεις φυσικού περιβάλλοντος Κατασκευή φραγμάτων/
διαχείριση νερού
Επιπτώσεις στα ενδιαιτήματα καταστροφή χώρου διατροφής
Έμμεση θανάτωση κυνήγι/ λαθροθηρία
Επιπτώσεις στα ενδιαιτήματα κυνήγι, ενόχληση
Επιπτώσεις στα ενδιαιτήματα καταστροφή χώρου κουρνιάσματος/
ανάπαυσης
Ανθρώπινες επεμβάσεις ∆ραστηριότητες αναψυχής
Βόσκηση / εκτροφή ζώων νομαδική
Κατασκευή υποδομών αστική /οικιστική ανάπτυξη
Κατασκευή υποδομών εγκαταστάσεις τουρισμού / αναψυχής
Αλλοιώσεις φυσικού περιβάλλοντος Αποξήρανση εκτάσεων
Αλλοιώσεις φυσικού περιβάλλοντος Επιχωμάτωση/ μπάζωμα
εκτάσεων
Ρύπανση Σκουπίδια
Χρόνος

Ετήσιες καλλιέργειες μικρής κλίμακας

Έκταση

Ετήσιες καλλιέργειες εντατικής /βιομηχανικής κλίμακας

Σοβαρότητα

Ρύπανση Φωτορύπανση
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GR126 Όρος Υμηττός
Στοιχεία περιοχής
Ορεινός όγκος μεταξύ της Αθήνας και της πεδιάδας των Μεσογείων. Το μεγαλύτερο μέρος
της περιοχής αποτελείται από βραχώδεις πλαγιές με φρύγανα και άλλους θαμνώνες. Το
δυτικό τμήμα της περιοχής αποτελεί φυτεία Pinus, που αναγεννάται πλέον με φυσικό τρόπο.
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Είδη χαρακτηρισμού
Είδος
Oenanthe hispanica
Sitta neumayer
Sylvia rueppelli
Sylvia melanocephala
καSylvia cantillans
Emberiza caesia
Emberiza melanocephala

Ασπροκώλα
Βραχοτσοπανάκος
Μουστακοτσιροβάκος
Μαυροτσιροβάκος
Κοκκινοτσιροβάκος
Σκουρόβλαχος
Αμπελουργός

Κατάσταση

Κριτήρια

αναπαράγεται
επιδημητικό
αναπαράγεται
επιδημητικό
αναπαράγεται
αναπαράγεται
αναπαράγεται

A3
A3, B3
A3, B3
A3
A3
A3, B3, C6
A3

Κατάσταση περιοχής
Η περιοχή δέχεται σημαντικές πιέσεις κύρια λόγω οικιστικής ανάπτυξης και κατασκευής
δρόμων, ενώ το 2008 μεγάλη φωτιά στα Γλυκά Νερά έκαψε 1000 στρέμματα πευκοδάσους. Η
κατάσταση θεωρείται μέτρια, λαμβάνοντας υπόψη τα ενδιαιτήματα και την έκτασή τους. Η
περιοχή καλύπτεται από καθεστώς προστασίας στο μεγαλύτερο τμήμα της, χωρίς να υπάρχει
κάποιο καθορισμένο διαχειριστικό σχέδιο για την περιοχή.
Συνοπτική Παρουσίαση Κατάστασης - Απειλών - ∆ράσεων
∆ιατήρησης
3

2

1
Απειλές
Κατάσταση

0
1

∆ράσεις ∆ιατήρησης

-1

-2

-3

Η κύρια απειλή στην περιοχή αφορά την έντονη ανοικοδόμηση, η οποία παρατηρείται τόσο
στην περιοχή των Μεσογείων όσο και στο Πανόραμα Βούλας. Η εγκατάλειψη των
καλλιεργειών στους πρόποδες του ανατολικού Υμηττού και η μετατροπή τους σε κατοικίες
αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για τη βιοποικιλότητα καθώς περιορίζει τους χώρους φωλιάσματος
και τροφοληψίας πολλών ειδών. Η σημαντικότερη απειλή για το μέλλον της περιοχής είναι η
επέκταση της Αττικής Οδού προς τα νότια και η δημιουργία της σήραγγας Υμηττού, που θα
προκαλέσουν τη διάρρηξη της συνοχής του βουνού και την υποβάθμιση του Νότιου τμήματος.
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Τ ύπ ος δρασ τηριότητας / απ ειλής
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Αγροτική εντατικοπ οίηση / επ έκταση
Κ ατασκευή υπ οδομών
Παραγωγή ενέργειας /εξόρυξη
Υ π οδομές μεταφοράς
Υ π ερεκμετάλευση, θανάτωση, έλεγχ ος
Ανθρώπ ινες επ εμβάσεις
Αλλοιώσεις φυσικού π εριβάλλοντος
Ε ισαγωγή ξενικών ειδών και γονιδίων
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Ρ ύπ ανση
Φυσικές καταστροφές
Κ λιματικές αλλαγές και δυσμενείς καιρικές συνθήκες
Άλλες απ ειλές

Κατασκευή υποδομών αστική /οικιστική ανάπτυξη
Αλλοιώσεις φυσικού περιβάλλοντος Εγκατάλειψη / μείωση
παραδοσιακών χρήσεων γης
Κατασκευή υποδομών εμπορική / βιομηχανική ανάπτυξη
Υποδομές μεταφοράς κατασκευή δρόμων
Αλλοιώσεις φυσικού περιβάλλοντος Εμπρησμός / φωτιά
Θανάτωση ειδών που πληρούν τα κριτήρια Κυνήγι/ λαθροθηρία
/παγίδες/ συλλογή αυγών/ νεοσσών, καταστροφή φωλιών
Επιπτώσεις στα ενδιαιτήματα κυνήγι, ενόχληση
Ρύπανση Ηχορύπανση
Βόσκηση / εκτροφή ζώων νομαδική

Χρόνος

Ανθρώπινες επεμβάσεις ∆ραστηριότητες αναψυχής

Έκταση
Σοβαρότητα

Ρύπανση Σκουπίδια
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Ενδιαφέροντα ορνιθολογικά δεδομένα
Είναι σημαντικό ότι παρακολουθούνται συστηματικά όλα τα είδη χαρακτηρισμού της
περιοχής.
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GR127 Χερσόνησος Λαυρεωτικής και νησίδα Πάτροκλος
Στοιχεία περιοχής
Παράκτια περιοχή που συμπεριλαμβάνει δάσος Pinus, μακκία, φρύγανα και γκρεμούς.
Περιλαμβάνει τη νησίδα Πάτροκλος.
Είδη χαρακτηρισμού
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Είδος
Emberiza caesia

Σκουρόβλαχος

Κατάσταση

Κριτήρια

Αναπαράγεται

B3, C6

Κατάσταση της περιοχής
Η περιοχή δέχεται σημαντικές πιέσεις κύρια λόγω οικιστικής ανάπτυξης. ∆εν υπάρχουν
διαθέσιμα στοιχεία για την εκτίμηση της κατάστασης της περιοχής από άποψη ενδιαιτήματος
και ορνιθοπανίδας. Το μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής βρίσκεται υπό καθεστώς προστασίας.
Η ΕΠΜ έχει εκπονηθεί και αναμένεται η έγκρισή της, ενώ για τον Εθνικό ∆ρυμό Σουνίου
υπάρχει διαχειριστική μελέτη από το 1980.
Συνοπτική Παρουσίαση Κατάστασης - Απειλών - ∆ράσεων
∆ιατήρησης
3

2

1
Απειλές
Κατάσταση

0
1

∆ράσεις ∆ιατήρησης

-1

-2

-3

Η περιοχή απειλείται κύρια από οικοδομική δραστηριότητα σε διάφορες θέσεις, μικρότερης
όμως έντασης και έκτασης από προηγούμενες χρονιές. Η κατασκευή του "Ευρωπαϊκού
Κέντρου ∆ημοσίου ∆ικαίου" στα Λεγρενά ενδέχεται να επιβαρύνει την ορνιθοπανίδα της
περιοχής λόγω αύξησης της επισκεψιμότητας στην περιοχή.
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Τύπος δραστηριότητας/ απειλής
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Αγροτική εντατικοποίηση / επέκταση
Κατασκευή υποδομών
Παραγωγή ενέργειας /εξόρυξη
Υποδομές μεταφοράς
Υπερεκμετάλευση, θανάτωση, έλεγχος
Ανθρώπινες επεμβάσεις
Αλλοιώσεις φυσικού περιβάλλοντος
Εισαγωγή ξενικών ειδών και γονιδίων
Ρύπανση
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Φυσικές καταστροφές
Κλιματικές αλλαγές και δυσμενείς καιρικές συνθήκες
Άλλες απειλές

Κατασκευή υποδομών αστική
/οικιστική ανάπτυξη
Βόσκηση / εκτροφή ζώων
νομαδική

Χρόνος
Έκταση
Σοβαρότητα

Ανθρώπινες επεμβάσεις
Στρατιωτικές ασκήσεις
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GR132 Λίμνες Χορταρoλίμνη και Αλυκή, κόλπος Μούδρου,
έλος Διαπόρι, χερσόνησος Φακός Λήμνου
Στοιχεία περιοχής
Υγροτοπικό σύμπλεγμα που περιλαμβάνει παράκτιες λιμνοθάλασσες, εποχιακό υφάλμυρο
έλος, εκτεταμένους αλμυρόβαλτους και αλίπεδα και ένα έλος γλυκού νερού με καλαμώνες
(Phragmites). Και οι δύο λίμνες στεγνώνουν στο τέλος του καλοκαιρού. Οι ανθρώπινες
δραστηριότητες είναι η αρόσιμες καλλιέργειες, το ψάρεμα, το κυνήγι, και η ιχθυοκαλλιέργεια.
Είδη χαρακτηρισμού
Είδος
Tadorna ferruginea
Tadorna tadorna
Burhinus oedicnemus
Recurvirostra avosetta
Falco naumanni
Phoenicopterus ruber

Καστανόπαπια
Βαρβάρα
Πετροτριλίδα
Αβοκέτα
Κιρκινέζι
Φοινικόπτερο

Κατάσταση

Κριτήρια

Επιδημητικό
Χειμώνας
Αναπαράγεται
Αναπαράγεται
Αναπαράγεται
Χειμώνας

B2, C6
B1i, C3
B2, C6
C6
A1, A4ii, B1iii, B2, C1, C2, C6
A4i, B1i, C2

Κατάσταση της περιοχής
Η κατάσταση στην περιοχή κρίνεται μέτρια, λόγω της κατάστασης, στην οποία βρίσκονται τα
ενδιαιτήματα και των απειλών που αντιμετωπίζει η περιοχή. Από άποψη δράσεων
διατήρησης η περιοχή προστατεύεται, μιας και το μεγαλύτερο μέρος βρίσκεται υπο καθεστώς
προστασίας, έχει εγκριθεί η ΕΠΜ, αλλά δεν υπάρχει σαφές διαχειριστικό σχέδιο.
Εφαρμόζονται σημαντικές δράσεις διατήρησης, όπως είναι δράσεις ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης, παρακολούθηση των πουλιών και εκτεταμένα έργα διατήρησης και
ανάδειξης της περιοχής NATURA2000.
Συνοπτική Παρουσίαση Κατάστασης - Απειλών - ∆ράσεων
∆ιατήρησης
3

2

1
Απειλές
Κατάσταση

0
1

∆ράσεις ∆ιατήρησης

-1

-2

-3

Οι απειλές τις οποίες αντιμετωπίζει η περιοχή είναι ποικίλες και σχετίζονται κύρια με την
αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος, τόσο λόγω της εγκατάλειψης παραδοσιακών χρήσεων
γης, όσο και λόγω της αυξημένης γεωργικής δραστηριότητας στην περιοχή. Πιο αναλυτικά,
ακολουθείται η τακτική της καύσης των σιτοκαλαμιώνων, που οδηγεί στην καύση των
φυτοφραχτών, καλαμιώνων και αυτοφυούς βλάστησης.
Στην περιοχή καλλιεργούνται μεγάλες εκτάσεις σιτηρών στα οποία χρησιμοποιούνται μεγάλες
ποσότητες αγροχημικών. Οικιστική ανάπτυξη παρατηρείται στην περιοχή και ταυτόχρονα
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πολλές καταπατήσεις. Το κυνήγι αποτελεί μια επίσης σημαντική πίεση, καθώς και η
λαθροθηρία κυρίως της καστανόπαπιας, της βαρβάρας και των γερακίνων.
Τύπος δραστηριότητας/ απειλής
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Αγροτική εντατικοποίηση / επέκταση
Κατασκευή υποδομών
Παραγωγή ενέργειας /εξόρυξη
Υποδομές μεταφοράς
Υπερεκμετάλευση, θανάτωση, έλεγχος
Ανθρώπινες επεμβάσεις
Αλλοιώσεις φυσικού περιβάλλοντος
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Εισαγωγή ξενικών ειδών και γονιδίων
Ρύπανση
Φυσικές καταστροφές
Κλιματικές αλλαγές και δυσμενείς καιρικές συνθήκες
Άλλες απειλές

Αλλοιώσεις φυσικού περιβάλλοντος Εμπρησμός / φωτιά
Ετήσιες καλλιέργειες μικρής κλίμακας
Βόσκηση / εκτροφή ζώων νομαδική
Κατασκευή υποδομών αστική /οικιστική ανάπτυξη
Κατασκευή υποδομών εγκαταστάσεις τουρισμού / αναψυχής
Παραγωγή ενέργειας /εξόρυξη λατομεία /ορυχεία
Θανάτωση ειδών που πληρούν τα κριτήρια Κυνήγι/ λαθροθηρία
/παγίδες/ συλλογή αυγών/ νεοσσών, καταστροφή φωλιών
Θανάτωση ειδών που πληρούν τα κριτήρια δολώματα/ καταδίωξη
Επιπτώσεις στα ενδιαιτήματα καταστροφή χώρου κουρνιάσματος/
ανάπαυσης
Αλλοιώσεις φυσικού περιβάλλοντος Κατασκευή φραγμάτων/
διαχείριση νερού
Αλλοιώσεις φυσικού περιβάλλοντος Εγκατάλειψη / μείωση
παραδοσιακών χρήσεων γης
Εισαγωγή ξενικών ειδών και γονιδίων Υπερπληθυσμός ιθαγενών
ειδών
Επιπτώσεις στα ενδιαιτήματα αποψίλωση, επιλεκτική κοπή, κάρβουνο
Ανθρώπινες επεμβάσεις ∆ραστηριότητες αναψυχής
Ανθρώπινες επεμβάσεις Άλλες επεμβάσεις
Χρόνος

Ρύπανση Σκουπίδια

Έκταση

Κλιματικές αλλαγές και δυσμενείς καιρικές συνθήκες Ξηρασία

Σοβαρότητα

Υποδομές μεταφοράς λιμάνια
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Ενδιαφέροντα ορνιθολογικά δεδομένα
Οι καταγραφές των ειδών χαρακτηρισμού αναδεικνύουν την πολύ μεγάλη σημασία της
περιοχής. Οι αριθμοί των αναπαραγόμενων Βαρβάρων, Πετροτουρλίδων και Καστανόπαπιων
είναι σημαντικοί σε εθνικό επίπεδο.

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

Δίκτυο Υπευθύνων Παρακολούθησης Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας
Κατάσταση των ΙΒΑ για το έτος 2008

GR148 Νήσος Τήνος και νησίδες
Στοιχεία περιοχής
Η περιοχή καλύπτεται κυρίως από φρύγανα, με μικρή έκταση δάσους Quercus. Οι κύριες
ανθρώπινες δραστηριότητες είναι η κτηνοτροφία και ο περιορισμένος τουρισμός.
Είδη χαρακτηρισμού
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Είδος
Falco eleonorae

Μαυροπετρίτης

Κατάσταση

Κριτήρια

Αναπαράγεται

B2

Κατάσταση της περιοχής
Η περιοχή δε δέχεται σημαντικές πιέσεις και οι σημαντικότερες απειλές για την περιοχή
σχετίζονται με την εγκατάλειψη παραδοσιακών χρήσεων γης και την ύπαρξη χωματερής
εντός της ΙΒΑ. Η κατάσταση χαρακτηρίζεται ως καλή, ενώ μέρος της περιοχής έχει καθεστώς
προστασίας και οι δράσεις διατήρησης περιορίζονται στις δράσεις της τοπικής κοινωνίας.
Συνοπτική Παρουσίαση Κατάστασης - Απειλών - ∆ράσεων
∆ιατήρησης
3

2

1
Απειλές
Κατάσταση

0

∆ράσεις ∆ιατήρησης

1
-1

-2

-3

Τύπος δραστηριότητας/ απειλής
0
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Αγροτική εντατικοποίηση / επέκταση
Κατασκευή υποδομών
Παραγωγή ενέργειας /εξόρυξη
Υποδομές μεταφοράς
Υπερεκμετάλευση, θανάτωση, έλεγχος
Ανθρώπινες επεμβάσεις
Αλλοιώσεις φυσικού περιβάλλοντος
Εισαγωγή ξενικών ειδών και γονιδίων
Ρύπανση
Φυσικές καταστροφές
Κλιματικές αλλαγές και δυσμενείς καιρικές συνθήκες
Άλλες απειλές
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Αλλοιώσεις φυσικού περιβάλλοντος Εγκατάλειψη / μείωση
παραδοσιακών χρήσεων γης

Χρόνος
Έκταση
Σοβαρότητα

Ρύπανση Σκουπίδια
0
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7

8

9

Ενδιαφέροντα ορνιθολογικά δεδομένα
Εκτός από τον Μαυροπετρίτη, σημαντική είναι η παρατήρηση του Σπιζαετού.
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GR154 Ορεινή Νάξος
Στοιχεία περιοχής
Βουνά καλυμμένα με φρύγανα και σε λιγότερο βαθμό με μακκία και δάση. Οι ανθρώπινες
δραστηριότητες είναι η κτηνοτροφία, το ψάρεμα και το κυνήγι. Τα λιβάδια διαχειρίζονται με
πυρκαγιές.

75
Είδη χαρακτηρισμού
Είδος
Athene noctua
Buteo rufinus
Hieraaetus fasciatus
Emberiza caesia

Κουκουβάγια
Αετογερακίνα
Σπιζαετός
Σκουρόβλαχος

Κατάσταση

Κριτήρια

Επιδημητικό
Επιδημητικό
Επιδημητικό
Αναπαράγεται

B2
B2
B2
B3, C6

Κατάσταση περιοχής
Η περιοχή δέχεται σημαντικές πιέσεις, κύρια λόγω της αλλοίωσης του φυσικού περιβάλλοντος
με την εγκατάλειψη παραδοσιακών χρήσεων γης και του εκτεταμένου λαθροκυνηγιού.
Παρόλα τα περιβαλλοντικά προβλήματα και απειλές που αντιμετωπίζει, διατηρεί ακόμα
μεγάλες εκτάσεις όπου η ανθρώπινη παρουσία δεν έχει γίνει τόσο αισθητή (στο ανατολικό και
περισσότερο στο νοτιοανατολικό τμήμα). Η κατάστασή της μπορεί να θεωρηθεί κακή. Η
περιοχή καλύπτεται από καθεστώς προστασίας σε ένα τμήμα της ως ΖΕΠ, NATURA και ΚΑΖ,
αλλά δεν υπάρχει κανένα σχέδιο διαχείρισης, ενώ οι δράσεις διατήρησης είναι περιορισμένες.
Συνοπτική Παρουσίαση Κατάστασης - Απειλών - ∆ράσεων
∆ιατήρησης
3

2

1
Απειλές
Κατάσταση

0
1

∆ράσεις ∆ιατήρησης

-1

-2

-3

Εκτάσεις που παλιότερα καλλιεργούνταν (αναβαθμίδες), καθώς και βοσκότοποι (μακία και
φρύγανα) αποδίδονται με αργό ρυθμό στην καλλιέργεια του αμπελιού και της ελιάς. Αυτό
επηρεάζει τα πουλιά που χρησιμοποιούν τις αναβαθμίδες, τους φρυγανότοπους και τις
εκτάσεις με μακία βλάστηση, τους αφού αφαιρεί ζωτικό χώρο, αλλά και τους θηρευτές τους.
Εκτάσεις με αναβαθμίδες που χρησιμοποιούνταν κατά τις περασμένες δεκαετίες έχουν
εγκαταλειφθεί οριστικά. Αφαιρούνται έτσι χώροι τροφοληψίας των μικρών πουλιών –κυρίως
σποροφάγα- και κατά συνέπεια επηρεάζονται και οι θηρευτές τους. Η ερήμωση επιφέρει την
σταδιακή καταστροφή των πεζούλων που δεν μπορούν να συγκρατήσουν το έδαφος. Ακόμα
η εγκατάλειψη παραδοσιακών βοσκότοπων στην ορεινή και ημιορεινή Νάξο επιφέρει και την
σταδιακή μείωση των κοπαδιών αιγοπροβάτων, επηρεάζοντας τα πτωματοφάγα (όρνια,
γερακίνες κλπ) που χάνουν εστίες διατροφής που δημιουργούν τα νεκρά ζώα. Η λαθροθηρία
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επικεντρώνεται κυρίως σε αρπακτικά πουλιά και σε είδη που δεν μπορούν να ξεχωρίσουν οι
κυνηγοί εντός κυνηγετικής περιόδου όπως πολλά παρυδάτια και χήνες που δεν
συμπεριλαμβάνονται στις σχετικές ετήσιες λίστες θηρεύσιμων ειδών. Ακόμα τα
δηλητηριασμένα δολώματα που τοποθετούνται για έλεγχο του αριθμού των κορακοειδών
επηρεάζει και τα αρπακτικά. Η απειλή είναι σοβαρότατη για τις αετογερακίνες, τους
σπιζαετούς και για όλα τα αρπακτικά. Η παράνομη σύλληψη συνίσταται κυρίως σε
τοποθετήσεις ξόβεργων και αποσκοπεί περισσότερο στην άμεση θανάτωση για διατροφή και
λιγότερο στη διατήρηση σε κλουβιά.
Μεγάλο πρόβλημα δημιουργούν οι συνεχείς διανοίξεις νέων δρόμων, αμφιβόλου
χρησιμότητας στην ορεινή Νάξο. Η όχληση στα πουλιά είναι μεγάλη, η ανθρώπινη πρόσβαση
σε κάποιες περιοχές γίνεται ευκολότερη και εκτιμάται ότι οι διανοίξεις δεν θα σταματήσουν
σύντομα.
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Η σχεδιαζόμενη εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Πάρκου στη θέση Αμμομάξη αποτελεί
μια πολύ σημαντική μελλοντική απειλή, καθώς το σχεδιαζόμενο με 9 ανεμογεννήτριες πάρκο
βρίσκεται στο κέντρο σχεδόν της καθημερινής διαδρομής των όρνιων, όταν αυτά
μετακινούνται για αναζήτηση τροφής. Έχει κατατεθεί προσφυγή στο ΣτΕ για το έργο και
αναμένεται η σχετική απόφαση.
Τύπος δραστηριότητας/ απειλής
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Αγροτική εντατικοποίηση / επέκταση
Κατασκευή υποδομών
Παραγωγή ενέργειας /εξόρυξη
Υποδομές μεταφοράς
Υπερεκμετάλευση, θανάτωση, έλεγχος
Ανθρώπινες επεμβάσεις
Αλλοιώσεις φυσικού περιβάλλοντος
Εισαγωγή ξενικών ειδών και γονιδίων
Ρύπανση
Φυσικές καταστροφές
Κλιματικές αλλαγές και δυσμενείς καιρικές συνθήκες
Άλλες απειλές

Θανάτωση ειδών που πληρούν τα κριτήρια Κυνήγι/ λαθροθηρία
/παγίδες/ συλλογή αυγών/ νεοσσών, καταστροφή φωλιών
Θανάτωση ειδών που πληρούν τα κριτήρια δολώματα/ καταδίωξη
Θανάτωση ειδών που πληρούν τα κριτήρια έλεγχος πληθυσμών
Έμμεση θανάτωση κυνήγι/ λαθροθηρία
Αλλοιώσεις φυσικού περιβάλλοντος Εγκατάλειψη / μείωση
παραδοσιακών χρήσεων γης
Υποδομές μεταφοράς κατασκευή δρόμων
Επιπτώσεις στα ενδιαιτήματα αλιεία
Βόσκηση / εκτροφή ζώων νομαδική
Κατασκευή υποδομών αστική /οικιστική ανάπτυξη
Κατασκευή υποδομών εγκαταστάσεις τουρισμού / αναψυχής
Επιπτώσεις στα ενδιαιτήματα κυνήγι, ενόχληση
Ανθρώπινες επεμβάσεις ∆ραστηριότητες αναψυχής
Αλλοιώσεις φυσικού περιβάλλοντος Υπεράντληση υπόγειων υδάτων
Αλλοιώσεις φυσικού περιβάλλοντος Επιχωμάτωση/ μπάζωμα
εκτάσεων
Παραγωγή ενέργειας /εξόρυξη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αλλοιώσεις φυσικού περιβάλλοντος Εμπρησμός / φωτιά
Χρόνος

Ρύπανση Σκουπίδια

Έκταση

Πολυετείς καλλιέργειες μικρής κλίμακας

Σοβαρότητα

Κατασκευή υποδομών εμπορική / βιομηχανική ανάπτυξη
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Ενδιαφέροντα ορνιθολογικά δεδομένα
Πολύ σημαντικές οι καταγραφές του Όρνιου, του Σπιζαετού και του Χρυσογέρακου.
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GR155 Μικρές Κυκλάδες
Στοιχεία περιοχής
Σύμπλεγμα μικρών νησιών ανατολικά της Νάξου. Η πλειοψηφία καλύπτεται από μακκία και
φρύγανα. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες είναι το ψάρεμα, η κτηνοτροφία, ο τουρισμός και το
κυνήγι.
Είδη χαρακτηρισμού
Είδος
Falco eleonorae
Puffinus yelkouan

Μαυροπετρίτης
Μύχος

Κατάσταση

Κριτήρια

Αναπαράγεται
Αναπαράγεται

A4ii, B1iii, B2, C2
A4ii, B1ii, B3, C2

Κατάσταση περιοχής
Η περιοχή αντιμετωπίζει πολύ σημαντικές πιέσεις κύρια λόγω της λαθροθηρίας και των
πρακτικών που ακολουθούνται στην αλιεία. Η κατάσταση της περιοχής εκτιμάται ως καλή,
λαμβάνοντας υπόψη τα ενδιαιτήματα. Η περιοχή προστατεύεται στο μεγαλύτερο τμήμα της,
ενώ δεν υπάρχει σχέδιο διαχείρισης και πραγματοποιούνται μερικές περιορισμένες δράσεις
διατήρησης.
Συνοπτική Παρουσίαση Κατάστασης - Απειλών - ∆ράσεων
∆ιατήρησης
3

2

1
Απειλές
Κατάσταση

0
1

∆ράσεις ∆ιατήρησης

-1

-2

-3

Η αλιεία κυρίως με συρόμενα εργαλεία μειώνει την τροφή για τα είδη αιγαιόγλαρο,
θαλασσοκόρακα, αρτέμη και μύχο, ενώ παράλληλα καταστρέφονται τα λιβάδια ποσειδωνίας
και άλλοι βιοτόποι. Η μείωση της παραδοσιακής κτηνοτροφίας έχει ως αποτέλεσμα να
μειώνονται οι πηγές τροφής για τα πτωματοφάγα είδη. Ο υπερπληθυσμός της κουρούνας
στην Ηρακλειά επηρεάζει όλα τα είδη. Τέλος, η διάνοιξη δρόμου μήκους 2.5km προς τον όρμο
Τουρκοπήγαδο, δημιουργεί συνθήκες για μελλοντική οικιστική ανάπτυξη στην περιοχή.
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Τ ύπ ος δρασ τηριότητας / απ ειλής
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Αγροτική εντατικοπ οίηση / επ έκταση
Κ ατασκευή υπ οδομών
Παραγωγή ενέργειας /εξόρυξη
Υ π οδομές μεταφοράς
Υ π ερεκμετάλευση, θανάτωση, έλεγχ ος
Ανθρώπ ινες επ εμβάσεις
Αλλοιώσεις φυσικού π εριβάλλοντος
Ε ισαγωγή ξενικών ειδών και γονιδίων
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Ρ ύπ ανση
Φυσικές καταστροφές
Κ λιματικές αλλαγές και δυσμενείς καιρικές συνθήκες
Άλλες απ ειλές

Έμμεση θανάτωση κυνήγι/ λαθροθηρία
Έμμεση θανάτωση αλιεία
Επιπτώσεις στα ενδιαιτήματα αλιεία
Χρόνος

Αλλοιώσεις φυσικού περιβάλλοντος Εγκατάλειψη / μείωση
παραδοσιακών χρήσεων γης
Εισαγωγή ξενικών ειδών και γονιδίων Υπερπληθυσμός ιθαγενών
ειδών

Έκταση
Σοβαρότητα
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Ενδιαφέροντα ορνιθολογικά δεδομένα
Σημαντικές είναι οι καταγραφές των πολλών ειδών αρπακτικών κατά τη μεταναστευτική
περίοδο. Επίσης, όσο αφορά την αναπαραγωγή, σημαντικές είναι οι καταγραφές του Όρνιου,
του Σπιζαετού, του Σφηκιάρη (για νησιωτικό οικοσύστημα), του Μαυροπετρίτη, του
Αιγαιόγλαρου, του Αρτέμη και του Μύχου.
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GR183 Όρος Κέδρος και φαράγγι Κουρταλιώτικο Κρήτης
Στοιχεία περιοχής
Απόκρημνο βουνό και φαράγγι που καλύπτονται από φρύγανα. Η κύρια ανθρώπινη
δραστηριότητα είναι το κυνήγι.
Είδη χαρακτηρισμού
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Είδος
Gypaetus barbatus

Γυπαετός

Κατάσταση

Κριτήρια

Επιδημητικό

B2

Κατάσταση περιοχής
Η περιοχή καλύπτεται μόνο εν μέρει από καθεστώς προστασίας, ενώ δεν εντοπίζονται
κάποιες απειλές.

Ενδιαφέροντα ορνιθολογικά δεδομένα
Πολύ σημαντική είναι η παρακολούθηση του Γυπαετού, καθώς και των Όρνιων.
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7. Αξιολόγηση της μεθοδολογίας και συλλογής
στοιχείων
Έπειτα από 6 χρόνια δράσης του δικτύου η συλλογή των στοιχείων και η πιο εστιασμένη
αναφορά για τις περιοχές έχει δώσει πολύτιμα στοιχεία για την κατάσταση στην οποία
βρίσκονται οι περιοχές, οι οποίες παρακολουθούνται από υπευθύνους παρακολούθησης.
Εντούτοις, η μεθοδολογία, η οποία έχει υιοθετηθεί, είναι απαιτητική. Η εκτίμηση της
κατάστασης της περιοχής, αλλά και των επιπτώσεων που έχουν οι απειλές στα ενδιαιτήματα,
τα οποία χρησιμοποιούν τα είδη χαρακτηρισμού, αλλά και στα ίδια τα είδη, απαιτεί γνώσεις, οι
οποίες αποκτώνται με την πολυετή ενασχόληση και επίσκεψη στην περιοχή, αλλά και την
αλληλεπίδραση με όσους γνωρίζουν την περιοχή ή έχουν μελετήσει αντίστοιχες περιπτώσεις.
Επιπρόσθετα, απαιτείται η γνώση των διαφορετικών ενδιαιτημάτων και ο διαχωρισμός μεταξύ
τους, καθώς και η αναγνώριση του είδους χαρακτηρισμού.
Η συλλογή των στοιχείων πολλές φορές αφορά ολόκληρη την περιοχή ΙΒΑ, με αποτέλεσμα σε
ορισμένες περιπτώσεις οι απειλές που αναφέρονται στις αναφορές να μην σχετίζονται άμεσα
με τα είδη για τα οποία έχει χαρακτηριστεί ως σημαντική μια περιοχή. Πλέον μεγαλύτερη
έμφαση δίδεται στην καταγραφή της κατάστασης των ενδιαιτημάτων που αφορούν τα είδη
χαρακτηρισμού, με απώτερο σκοπό να υπάρξουν στοιχεία για τις απειλές που
αντιμετωπίζουν τα συγκεκριμένα είδη.
Η συλλογή ορνιθολογικών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο στις περισσότερες
περιοχές, μιας και δίδεται μεγαλύτερη έμφαση στη συλλογή στοιχείων για τις απειλές κύρια,
ενώ η μεθοδολογία συλλογής στοιχείων δεν έχει ομογενοποιηθεί ακόμα, πράγμα που κάνει
την χρήση και επεξεργασία των στοιχείων δύσκολη. Σημαντικό είναι να υπάρχει διαχωρισμός
μεταξύ των εποχών αναπαραγωγής, μετανάστευσης και διαχείμανσης όταν αναφέρονται
αριθμοί ενός είδους και να μη συγχωνεύονται στοιχεία μεταξύ αυτών των περιόδων, με
αποτέλεσμα να χάνεται σημαντική πληροφορία. Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δίδεται στα είδη
χαρακτηρισμού της περιοχής και να πραγματοποιούνται επισκέψεις ανάλογα με την περίοδο
για την οποία η παρουσία των ειδών είναι σημαντική.
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8. Προτάσεις βελτίωσης
Η βελτίωση των αποτελεσμάτων της αναφοράς αυτής μπορεί να προέλθει τόσο από τους
Υπευθύνους Παρακολούθησης των ΙΒΑ, όσο και από την ίδια την ΕΟΕ και την εντονότερη
αλληλεπίδραση και συνεργασία μεταξύ των εθελοντών και των ατόμων που επεξεργάζονται
τα στοιχεία.
Από πλευράς υπευθύνων παρακολούθησης προτείνεται να δίδεται προσοχή κατά την
συμπλήρωση του πρωτοκόλλου, ώστε να αποστέλλονται όσο το δυνατόν πληρέστερα
στοιχεία και παρουσίαση της κατάστασης που επικρατεί στην περιοχή. Ιδιαίτερη έμφαση
πρέπει να δίδεται στα είδη χαρακτηρισμού και τα ενδιαιτήματα τα οποία
χρησιμοποιούν.
Από πλευράς ΕΟΕ πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη αλληλεπίδραση με τους εθελοντές καθώς
και αξιοποίηση αποτελεσμάτων άλλων προγραμμάτων παρακολούθησης (π.χ.
μεσοχειμωνιάτικες) και μελετών, ώστε να υπάρξει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για κάθε
περιοχή ΙΒΑ.
Η συλλογή ορνιθολογικών δεδομένων είναι σημαντικό να εστιάζεται κύρια στα είδη
χαρακτηρισμού, για τα οποία πρέπει να γίνεται προσπάθεια καταμέτρησης. Για το σκοπό
αυτό, σημαντικό βήμα αποτελεί ο καθορισμός των ημερομηνιών, στις οποίες θα πρέπει να
γίνει η καταμέτρηση, που σχετίζεται με τις ημερομηνίες που αναμένεται να παρατηρηθούν τα
είδη αυτά στις περιοχές και τα ενδιαιτήματα στα οποία απαντώνται.
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9. Ευχαριστίες
Η γνώση γύρω από την κατάσταση των περιοχών δε θα υπήρχε, εάν δεν συλλέγονταν και
αποστέλλοντας όλα αυτά τα στοιχεία από τους συμμετέχοντες του προγράμματος. Τους
ευχαριστούμε θερμά.
Stephan Donth
Βασίλης Αγγελόπουλος
Συρμούλα Αλεξανδρίδου
Παύλος Ανδριόπουλος
Φώτης Αργυρίου
∆ημήτρης Βαβύλης
Τάσος Βασιλείου
Γιάννης Γαβαλάς
Γιώργος Γεωργίου
Ευδοκία Γεωργουλάκη
Σάββας Γρηγοριάδης
Βασίλης Ευαγγελίδης
∆ημήτρης Καζάνης
Σταύρος Καλπάκης
∆αμιανός Καλπακίδης
Μαρίλια Καλούλη
Αποστόλης Καλτσής
Γιώργος Καρρής

Χάρης Κουρουζίδης
Μιχάλης Κωτσάκης
Παναγιώτης Λατσούδης
Λιάνα Λουκά
Νίκος Λυμπερόπουλος
∆ιονύσης Μαμάσης
Γιάννης Μαρκιανός
Αντώνης Μέγαρης
Μιχαήλ Μοσχόβης
Αναστάσιος Μπούνας
Ανδρέας Νατσακάκος
Νίκος Παναγιωτόπουλος
Άρτεμις Παπαδάκι
Κων/νος Παπακωνσταντίνου
Νάσος Παπαστυλιανού
Λεωνίδας Περδικάρης
Νίκος Προμπονάς

Αθανάσιος Σαμαράς
Λίλα Σιμιτζή
Λευτέρης Σταύρακας
Ναταλί Σταυρίδου
Οδυσσέας Τζημούλης
Χρήστος Τόσκος
Σταύρος Τσαπατσάρης
Ειρήνη Τσικοπούλου
Γιώργος Υφαντής
Αλκαίος Χαζαράκης
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