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Εκβολές Γαλλικού και λιµνοθάλασσα Καλοχωρίου
Έλος Άγιου Μάµα
Έλη Νέας Φώκαιας
Λίµνη Καστοριάς
Περιοχή Φαρσάλων
Αµβρακικός Κόλπος
Λιµνοθάλασσες Κέρκυρας (Λευκίµη-Αντινιώτη-Κορισσίων)
Λιµνοθάλασσα Κοτύχι
Κοιλάδα και Εκβολές Σπερχειού, Μαλιακός κόλπος
Όρος Οίτη
Γαλαξείδι
Όρος Πάρνηθα
Έλος Σχοινιά
Όρος Υµηττός
Περιοχή Σουνίου
Κόλπος Καλλονής
Όρη ∆ίας, Μαυροβούνι, Κόρωνος
Μικρές Κυκλάδες
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Εισαγωγή
To 2006, η Birdlife International θέλοντας να αναβαθµίσει ποιοτικά την
παρακολούθηση των ΙΒΑ, εξέδωσε ένα παγκόσµιο σχέδιο παρακολούθησης που
βασίζεται πάνω στις 3 βασικές αρχές: Πιέσεις – κατάσταση ενδιαιτηµάτων – δράσεις
διατήρησης. Για να εφαρµοστεί το σχέδιο από όλους τους εταίρους εξέδωσε µία
σειρά οδηγιών καθώς και ένα πρωτόκολλο πεδίου, το οποίο θα πρέπει να είναι κοινό
για όλους. Ταυτόχρονα ανέπτυξε µία καινούργια Παγκόσµια Βάση ∆εδοµένων
(World Bird Data Base) στην οποία ο κάθε εταίρος µπορεί να εισάγει τα στοιχεία
παρακολούθησης και να ανανεώνει αυτόµατα τη βάση δεδοµένων των ΙΒΑ.
Η ΕΟΕ στη προσπάθεια να συντονίσει τις δράσεις της, και να εφαρµόσει το
καινούργιο σχέδιο παρακολούθησης, αποφάσισε να εκπαιδεύσει τα µέλη του ∆ικτύου
των Caretakers µε βάση το νέο πρωτόκολλο. Η αναβάθµιση αυτή, αφορά κυρίως την
ποιοτική συλλογή στοιχείων και την βαθµολόγηση πλέον των απειλών και της
κατάστασης των ενδιαιτηµάτων. Για αυτό υλοποιήθηκαν ειδικά σεµινάρια το
Φθινόπωρο του 2006 για τα µέλη του ∆ικτύου, τα οποία εφάρµοσαν και
συµπλήρωσαν για πρώτη φορά το νέο πρωτόκολλο. Η παρούσα αναφορά,
παρουσιάζει τα αποτελέσµατα των 22 συνολικά αναφορών που δεχτήκαµε.
Από τις αναφορές αυτές βγαίνουν κάποια αρχικά συµπεράσµατα σε σχέση µε τις
κυριότερες απειλές που δέχονται οι ΣΠΠΕ, είτε σε συχνότητα, είτε σε σοβαρότητα,
την κατάσταση των ενδιαιτηµάτων σε σχέση µε την έκτασή τους και µε την ποιότητά
τους, τις δράσεις διατήρησης που εφαρµόζονται στις περιοχές και κάποια
πληθυσµιακά δεδοµένα για την ορνιθοπανίδα.
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1. Ανάλυση αναφορών
Αρκετές δυσκολίες, όχι όµως αξεπέραστες, παρουσίασε η συµπλήρωση της νέας
φόρµας µε προδιαγραφές της Birdlife International από τα παλιά µέλη του ∆ικτύου
IBA-Caretakers που παρακολούθησαν τα σεµινάρια του Νοεµβρίου.
Συνολικά δεχτήκαµε 19 αναφορές µε βάση το νέο πρωτόκολλο και 3 µε βάση το
παλιό.

Τα κυριότερα θέµατα που προκύπτουν από την ανάλυση των νέων πρωτοκόλλων
αφορούν τα εξής σηµεία:
Τις απειλές:
Με βάση την συχνότητα παρουσίας, η απειλή που εντοπίζεται στις περισσότερες
περιοχές είναι η ενόχληση που προκαλείται στα πουλιά από το κυνήγι, είτε νόµιµο
είτε παράνοµο. Τα σκουπίδια είναι η δεύτερη συχνότερη αναφερόµενη απειλή, η
θανάτωση ειδών από το κυνήγι και οι δραστηριότητες αναψυχής ακολουθούν. Με
βάση τη βαθµολογία, οι σοβαρότερες απειλές φαίνονται να είναι η εγκατάλειψη ή
µείωση των παραδοσιακών χρήσεων γης και η καταστροφή των χώρων διατροφής, οι
οποίες έχουν πιο άµεσες επιπτώσεις στη διατήρηση κάποιων ειδών που πληρούν τα
κριτήρια. Η ανεξέλεγκτη απόρριψη χηµικών και τοξικών λυµάτων και η συσσώρευση
αυτών στους υγροτόπους, καθώς και η συνεχής αγροτική εντατικοποίηση και
επέκταση, επιβαρύνουν, αλλοιώνουν και υποβαθµίζουν τα φυσικά οικοσυστήµατα µε
άµεσες επιπτώσεις στους πληθυσµούς των πουλιών στη χώρας µας.
Την κατάσταση των ενδιαιτηµάτων:
Η κατάσταση των σηµαντικών ενδιαιτηµάτων για τα είδη που πληρούν τα κριτήρια
σε σχέση µε την έκτασή τους είναι από ΜΕΤΡΙΑ ως ΠΟΛΥ ΚΑΚΗ στο 65% των
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περιοχών, ενώ σε σχέση µε την ποιότητά τους από ΜΕΤΡΙΑ ως ΚΑΚΗ στο 71% των
περιοχών.
Τις δράσεις διατήρησης:
Σε σχέση µε τις δράσεις διατήρησης που εφαρµόζονται στις ΣΠΠΕ φαίνεται ότι ενώ
στη πλειοψηφία των περιοχών έχει θεσπιστεί κάποιο Καθεστώς προστασίας, το 50%
δεν διαθέτει Σχέδιο ∆ιαχείρισης και στο 55% των περιοχών δεν εφαρµόζεται καµία
δράση διατήρησης από κανένα φορέα.. Τα ενδιάµεσα στάδια αναλύονται παρακάτω
στο κεφάλαιο 2.3.
Την ορνιθοπανίδα:
Γενικά υπάρχει έλλειψη πληθυσµιακών στοιχείων για την ορνιθοπανίδα και κυρίως
για τα είδη που πληρούν τα κριτήρια. Εξαίρεση αποτελούν οι περιοχές που
παρακολουθούνται εδώ και χρόνια από έµπειρους ορνιθολόγους οι οποίοι συλλέγουν
στοιχεία σε βάθος χρόνου και µπορούν να δώσουν µία καλή εκτίµηση της
κατάστασης των πληθυσµών. Πάντως παρατηρείται βελτίωση ως προς την
αναγνώριση των ειδών από τους caretakers και διαφαίνεται ότι στο µέλλον θα
υπάρχουν πολύ καλύτερα και εγκυρότερα στοιχεία. Προς αυτή την κατεύθυνση
στοχεύουν και τα εκπαιδευτικά σεµινάρια που πραγµατοποιούνται κάθε χρόνο για την
περαιτέρω κατάρτιση των µελών του δικτύου.

2. Συνολικά αποτελέσµατα παρακολούθησης των ΙΒΑ
2.1 Απειλές
Οι πιέσεις που δέχονται οι ΣΠΠΕ που εδώ αναφέρονται ως απειλές αφορούν µία
σειρά από ανθρώπινες δραστηριότητες που αλλοιώνουν, αλλάζουν ή υποβαθµίζουν
την κατάσταση των οικοσυστηµάτων από τα οποία εξαρτώνται τα πουλιά. Οι απειλές
βαθµολογούνται σε σχέση µε την επίπτωση που έχουν στα είδη που πληρούν τα
κριτήρια (trigger species). Η βαθµολογία αποτελεί το άθροισµα τριών παραµέτρων:
της έκτασης της απειλής, τον χρόνο στον οποίο εξελίσσεται και την σοβαρότητα της.
Πίνακας Ι. Σηµαντικότερες απειλές, µε βάση τον αριθµό περιοχών που εµφανίζονται.

Τύπος δραστηριότητας/ απειλής
Κυνήγι - ενόχληση
Σκουπίδια
Θανάτωση ειδών-Κυνήγι/λαθροθηρία
Άλλες αλλοιώσεις οικοσυστήµατος
∆ραστηριότητες αναψυχής
Οικιστική ανάπτυξη
Χηµικά και τοξικά λύµατα
Αγροτική εντατικοποίηση / επέκταση
Βόσκηση - εκτροφή ζώων
Εγκατάλειψη / µείωση παραδοσιακών χρήσεων γης
Καταστροφή χώρου διατροφής
Επιχωµάτωση/ µπάζωµα εκτάσεων
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Αριθ.
Περιοχών
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6
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Βαθµολογία/
µέσος όρος
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6.6
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7
6
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5.5
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Εγκαταστάσεις τουρισµού / αναψυχής
Ιζηµατοποίηση/ προσχώσεις
Υπεράντληση υπόγειων υδάτων
Κατασκευή φραγµάτων/ διαχείριση νερού
Εµπρησµός / φωτιά
Κατασκευή δρόµων

5.33
5
6.75
6.25
6.75
6.5

7
5
7
7
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8

∆ιάγραµµα Ι. Κατηγορίες απειλών µε βάση τον αριθµό περιοχών στις οποίες
εµφανίζονται.
Απειλές
Κυνήγι, ενόχληση
Σκουπίδια
Θανάτωση ειδών-Κυνήγι/λαθροθηρία
Άλλες αλλοιώσεις οικοσυστήµατος
∆ραστηριότητες αναψυχής
Οικιστική ανάπτυξη
Χηµικά και τοξικά λύµατα
Αγροτική εντατικοποίηση / επέκταση

Βαθµολογία/
µέσος όρος
Αριθ. Περιοχών

Βόσκηση - εκτροφή ζώων
Εγκατάλειψη / µείωση παραδοσιακών χρήσεων γης
Καταστροφή χώρου διατροφής
Επιχωµάτωση/ µπάζωµα εκτάσεων
Εγκαταστάσεις τουρισµού / αναψυχής
Ιζηµατοποίηση/ προσχώσεις
Υπεράντληση υπόγειων υδάτων
Κατασκευή φραγµάτων/ διαχείριση νερού
Εµπρησµός / φωτιά
Κατασκευή δρόµων
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Όπως φαίνεται στο ∆ιάγραµµα Ι,
1. H συχνότερη απειλή που εµφανίζεται σε 13 από τις 22 περιοχές αφορά την
ενόχληση που προκαλείται στα πουλιά και συγκεκριµένα στα είδη που
πληρούν τα κριτήρια από το κυνήγι, είτε παράνοµο είτε νόµιµο.
2. Τα σκουπίδια, είτε αφορούν χωµατερές, είτε ανεξέλεγκτη απόρριψη
σκουπιδιών σε βάλτους και ρέµατα, είναι η δεύτερη συχνότερη αναφερόµενη
απειλή.
3. Τρίτη σε αναφορά είναι η θανάτωση ειδών που πληρούν τα κριτήρια από το
κυνήγι/λαθροθηρία.
4. Στην κατηγορία άλλες αλλοιώσεις οικοσυστήµατος αναφέρονται κυρίως
αµµοληψίες και καταστροφή παραδοσιακών κεραµοσκεπών που αποτελούν
βασικό χώρο φωλιάσµατος του Κιρκινεζιού.
5. Οι δραστηριότητες αναψυχής, αφορούν κυρίως τη συχνή διέλευση
επισκεπτών και την ενόχληση που προκαλεί στα πουλιά, αγώνες αυτοκινήτων,
moto-cross.
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6. Η οικιστική ανάπτυξη αφορά κυρίως τις παραθεριστικές κατοικίες ή την
επέκταση οικισµών.
7. Τα χηµικά και τοξικά λύµατα αφορούν τις εντατικές εισροές αγροχηµικών, τα
οικιστικά απόβλητα, τα απόβλητα ελαιοτριβείων ή βιοµηχανικών µονάδων σε
ρέµατα και ποταµούς.
8. Η Αγροτική εντατικοποίηση/ επέκταση αφορά την επέκταση
µονοκαλλιεργειών και την εντατική εισροή αγροχηµικών και την αλλοίωση
των ενδιαιτηµάτων.
9. Η βόσκηση και εκτροφή ζώων αφορούν κυρίως την υπερβόσκηση
σηµαντικών ενδιαιτηµάτων ή την εγκατάσταση βιοµηχανικών µονάδων
εκτροφής.
10. Η εγκατάλειψη ή µείωση παραδοσιακών χρήσεων γης αφορά κυρίως την
µετατροπή παραδοσιακών τρόπων καλλιέργειας και ποικιλιών, είτε σε
αρδευόµενες µονοκαλλιέργειες είτε την πλήρη εγκατάλειψη αγροτικών
τεµαχίων, την µείωση της βόσκησης εκτάσεων και την εγκατάλειψη των
αλυκών.
11. Η καταστροφή των χώρων διατροφής αφορά την υπεραλίευση µε
µηχανότρατες και την καταστροφή του υποθαλάσσιου οικοσυστήµατος, την
αλλαγή χρήσεων γης κυρίως των παραδοσιακών καλλιεργειών και το χάσιµο
σηµαντικών ενδιαιτηµάτων που αποτελούσαν χώρο διατροφής.
12. Η επιχωµάτωση και το µπάζωµα εκτάσεων είναι συχνό φαινόµενο κυρίως
στους υγροτόπους µε κύριο σκοπό την µετατροπή τους καλλιεργήσιµες
εκτάσεις ή για την κατασκευή αυθαίρετων οικηµάτων.
13. Οι εγκαταστάσεις τουρισµού/αναψυχής αφορούν κυρίως την οικοδοµική
δραστηριότητα για την κατασκευή τουριστικών καταλυµάτων, ξενοδοχειακών
συγκροτηµάτων, γκολφ, καζίνο κλπ.
14. Η ιζηµατοποίηση/ προσχώσεις αφορούν κυρίως δέλτα ποταµών και τη
µεταφορά φερτών υλικών από τα ρέµατα.
15. Η υπεράντληση υπόγειων υδάτων αφορά κυρίως τον µεγάλο αριθµό
γεωτρήσεων γειτονικά σε υγροτόπους και την ανεξέλεγκτη χρήση κυρίως για
άρδευση µε αποτέλεσµα είτε την υφαλµύρωση του υδροφόρου ορίζοντα είτε
την µείωση των αποθεµάτων και της φυσικής εισροής γλυκού νερού σε
λιµνοθάλασσες και δέλτα ποταµών.
16. Η κατασκευή φραγµάτων και η διαχείριση του νερού αφορά και πάλι κυρίως
υγροτόπους όπου µεγάλες εκτάσεις έχουν αποξηρανθεί και έχουν αποδοθεί
στη καλλιέργεια και την καναλοποίηση των ρεµάτων για άρδευση ή την
κατασκευή φραγµάτων για την αποθήκευση νερού για ύδρευση και άρδευση.
17. Ο εµπρησµός δασικών εκτάσεων κυρίως για οικοδοµική ανάπτυξη και το
κάψιµο καλαµιώνων σε υγροτόπους είτε για καθαρισµό εκτάσεων για
καλλιέργειες.
18. Τέλος η κατασκευή δρόµων, είτε µεγάλων δικτύων όπως η Αττική Οδός είτε
αγροτικών / δασικών καταστρέφουν φυσικές εκτάσεις, αποκόπτουν την
επικοινωνία µεταξύ ενδιαιτηµάτων και δηµιουργούν εύκολη την ανθρώπινη
πρόσβαση σε παλαιότερα αποµονωµένες περιοχές.
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∆ιάγραµµα ΙΙ. Κατηγορίες απειλών µε βάση την βαθµολογία.
Σοβαρότητα απειλών

Εγκατάλει ψη / µεί ωση παραδοσι ακών χρήσεων γης
Καταστροφή χώρου δι ατροφής
Χηµι κά και τοξι κά λύµατα
Αγροτι κή εντατι κοποί ηση / επέκταση
Υπεράντληση υπόγει ων υδάτων
Εµπρησµός / φωτι ά
Άλλες αλλοι ώσει ς οι κοσυστήµατος
Θανάτωση ει δών-Κυνήγι / λαθροθηρί α

Βαθµολογία/ µέσος όρος

Οι κι στι κή ανάπτυξη

Αριθ. Περιοχών

Κατασκευή δρόµων
Σκουπί δι α
Κατασκευή φραγµάτων/ δι αχεί ρι ση νερού
Κυνήγι - ενόχληση
Βόσκηση - εκτροφή ζώων
∆ραστηρι ότητες αναψυχής
Επι χωµάτωση/ µπάζωµα εκτάσεων
Εγκαταστάσει ς τουρι σµού / αναψυχής
Ιζηµατοποί ηση/ προσχώσει ς
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Βαθµός

Αναλύοντας τις απειλές µε βάση τη βαθµολογία (∆ιάγραµµα ΙΙ), η σοβαρότητα των
απειλών αναδεικνύει µια διαφορετική εικόνα που βασίζεται στη ποιοτική και κατά
τόπο ανάλυση τους. Έτσι, η εγκατάλειψη ή µείωση των παραδοσιακών χρήσεων γης
και η καταστροφή των ενδιαιτηµάτων έχει σοβαρότατες και πιο άµεσες επιπτώσεις
στη διατήρηση κάποιων ειδών που πληρούν τα κριτήρια. Όπως και τα χηµικά και
τοξικά λύµατα που ρυπαίνουν τα ποτάµια και τους χείµαρρους της χώρας µας µε
διπλό κόστος και στην µόλυνση των νερών των ποταµών και των υγροτόπων στους
οποίους καταλήγουν. Η συσσώρευση αυτών κατά τη διάρκεια των τελευταίων
δεκαετιών έχουν σταδιακά καταστρέψει και συνεχίζουν να καταστρέφουν µερικούς
από τους σηµαντικότερους υγροτόπους της χώρας µε επιπτώσεις στην µείωση των
πληθυσµών αλλά ακόµα και στην άµεση θανάτωση της ορνιθοπανίδας.
IBA-Caretakers 2006

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

9

∆ίκτυο Παρακολούθησης Σηµαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας.
Η κατάσταση των ΙΒΑ – 2006
Η συνεχής αγροτική εντατικοποίηση και η επέκταση των καλλιεργειών αποτελεί µία
από τις σοβαρότερες απειλές για την αλλοίωση των φυσικών οικοσυστηµάτων και
την επιβάρυνση των εδαφών από τα αγροχηµικά. Ενώ συνεπάγεται και την
υπεράντληση των υπόγειων υδάτων για την ολοένα αυξανόµενη ανάγκη για άρδευση.
Τέλος, η υψηλή βαθµολογία για τον εµπρησµό και τις φωτιές αναδεικνύει το
πρόβληµα που αντιµετωπίζει η χώρα µας εδώ και τόσα χρόνια το οποίο παραµένει
άλυτο, µε αποτέλεσµα τις καταστροφικές πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού (2007).

2.2

Κατάσταση Ενδιαιτηµάτων

Η κατάσταση των ενδιαιτηµάτων βαθµολογείται σε σχέση µε τα είδη που πληρούν τα
κριτήρια. Τα ενδιαιτήµατα που µας ενδιαφέρουν είναι κατά προτεραιότητα αυτά που
χρησιµοποιούν τα trigger species είτε ως χώρους διατροφής, είτε ως χώρους
αναπαραγωγής, είτε για κούρνιασµα και ανάπαυση. Η κατάσταση εκτιµάται σε σχέση
µε την έκταση τους, εξετάζεται δηλαδή εάν αυτή µειώνεται, αυξάνεται ή παραµένει
σταθερή. Η κατάσταση βαθµολογείται και σε σχέση µε την ποιότητά τους. Η
ποιότητα εξετάζεται σε σχέση µε την φέρουσα ικανότητα των ενδιαιτηµάτων ως προς
τους πληθυσµούς των πουλιών που πληρούν τα κριτήρια, ή σε σχέση µε τις απειλές
και την υποβάθµιση τους.

Τα αποτελέσµατα της κατάστασης των ενδιαιτηµάτων παρουσιάζονται παρακάτω.
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Γράφηµα ΙΙΙ. Κατάσταση ενδιαιτηµάτων σε σχέση µε την έκταση και την ποιότητα.
Κατάσταση Ενδιαιτηµάτων
8
7

Αριθ. Περιοχών

6
5
Εκταση

4

Ποιότητα

3
2
1
0
>90% ΚΑΛΗ,

70-90% ΜΕΤΡΙΑ

40-70% ΚΑΚΗ

<40% ΠΟΛΥ
ΚΑΚΗ

Γράφηµα IV. Κατάσταση ενδιαιτηµάτων σε σχέση µε την έκταση
Σε σχέση µε την έκταση όπως
φαίνεται στο Γράφηµα IV, στο
35% των ΣΠΠΕ είναι ΚΑΛΗ, στο
35% είναι ΚΑΚΗ, στο 24%
ΜΕΤΡΙΑ και µόνο στο 6% ΠΟΛΥ
ΚΑΚΗ.

'Εκταση ενδιαιτηµάτων

6%

35%
>90% ΚΑΛΗ,
70-90% ΜΕΤ ΡΙΑ

35%

40-70% ΚΑΚΗ
<40% ΠΟΛΥ ΚΑΚΗ

24%

Γράφηµα V. Κατάσταση ενδιαιτηµάτων σε σχέση µε την ποιότητά τους
Ποιότητα ενδιαιτηµάτων

0%

29%
42%

>90% ΚΑΛΗ,
70-90% ΜΕΤΡΙΑ

Σε σχέση µε την ποιότητα των
ενδιαιτηµάτων όπως φαίνεται στο
Γράφηµα V, στο 42% των
περιοχών η ποιότητα είναι ΚΑΚΗ,
στο 29% είναι ΜΕΤΡΙΑ και στο
υπόλοιπο 29% ΚΑΛΗ.

40-70% ΚΑΚΗ
<40% ΠΟΛΥ ΚΑΚΗ

29%
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2.3.∆ράσεις ∆ιατήρησης
Οι δράσεις διατήρησης αφορούν όλες τις δράσεις που εφαρµόζονται σε µία ΣΠΠΕ µε
σκοπό την προστασία και διατήρηση της περιοχής. Οι δράσεις αφορούν το Καθεστώς
Προστασίας που διέπει την περιοχή, το εάν υπάρχει και εφαρµόζεται ∆ιαχειριστικό
Σχέδιο και το εάν εφαρµόζονται δράσεις διατήρησης. Αναλυτικά:
Γράφηµα VI: Καθεστώς Προστασίας των ΙΒΑ
Καθεστώς Προστασίας

5%
18%
(>90%)

41%

(50-90%)
(10-49%)
(<10%)
36%

Όπως φαίνεται στο Γράφηµα VI,
• Στο 41% των περιοχών όλη η περιοχή ΣΠΠΕ (>90%) καλύπτεται από
κατάλληλο καθεστώς διατήρησης (ΖΕΠ, NATURA, KAZ)
• Στο 36% των περιοχών το µεγαλύτερο µέρος της περιοχής (50-90%)
καλύπτεται από κατάλληλο καθεστώς διατήρησης
• Στο 18% των περιοχών µέρος της περιοχής καλύπτεται (10-49%) από
κατάλληλο καθεστώς διατήρησης
• Και το 5% καλύπτεται λίγο ή καθόλου (<10%) από κατάλληλο καθεστώς
διατήρησης
Γράφηµα VII: Εφαρµογή διαχειριστικών σχεδίων στα ΙΒΑ.
∆ιαχειριστικό Σχέδιο

14%

Υπάρχει κατάλληλο σχέδιο
18%
50%

Eχει εγκριθεί η ΕΠΜ
∆εν έχει εγκριθεί η ΕΠΜ
∆εν υπάρχει

18%

Όσον αφορά τα διαχειριστικά σχέδια στις περιοχές, όπως φαίνεται στο γράφηµα VII,
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•
•
•
•

Στο 14% των περιοχών υπάρχει κατάλληλο και κατανοητό σχέδιο διαχείρισης
το οποίο έχει ως στόχο την διατήρηση και βελτίωση των ειδών που πληρούν
τα κριτήρια
Στο 18% έχει εγκριθεί η ΕΠΜ αλλά ακόµα δεν εφαρµόζεται διαχειριστικό
σχέδιο
Στο 18% υπάρχει ΕΠΜ ή βρίσκεται στο στάδιο εκπόνησης αλλά δεν έχει
εγκριθεί
Ενώ στο 50% δεν υπάρχει σχέδιο διαχείρισης!
Γράφηµα VIII: ∆ράσεις διατήρησης που εφαρµόζονται στα ΙΒΑ
∆ράσεις ∆ιατήρησης

0%

18%
Εφαρµόζονται
απ οτελεσµατικά
Σηµαντικές δράσεις
διατήρησης

55%
27%

Μερικές π εριορισµένες
δράσεις
Πολύ λίγες η καθόλου

Τέλος σε σχέση µε τι δράσεις διατήρησης όπως φαίνεται στο Γράφηµα VIII,
• Στο 0% των περιοχών οι αναγκαίες δράσεις διατήρησης εφαρµόζονται
αποτελεσµατικά στην περιοχή
• Στο 18% των περιοχών σηµαντικές δράσεις διατήρησης εφαρµόζονται αλλά
δεν είναι ευρέως κατανοητές και περιορίζονται από πόρους και ικανότητες
• Στο 27% των περιοχών µερικές περιορισµένες δράσεις διατήρησης
εφαρµόζονται (π.χ. από τοπικές οµάδες)
• Ενώ στο 55% των περιοχών εφαρµόζονται πολύ λίγες ή καθόλου δράσεις
διατήρησης
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3. Προβλήµατα που εντοπίστηκαν σε σχέση µε τη συµπλήρωση
του πρωτοκόλλου
3.1. Βαθµολογία των απειλών. Η βαθµολογία των απειλών αποτέλεσε ένα
πεδίο πολλών διευκρινήσεων και αποριών τόσο από τους caretakers όσο και από την
ΕΟΕ. Στο σηµείο που καταλήξαµε ήταν να δίνεται όσο το δυνατό περιεκτικότερη και
καλά τεκµηριωµένη ανάλυση των απειλών, αυτό βοηθάει στην επεξήγηση της
βαθµολογίας. Το θέµα της βαθµολογίας για να είναι όσο το δυνατό πιο αντικειµενικό
θα πρέπει να συσχετίζεται µε τις επιπτώσεις που έχει η απειλή στα είδη/ είδος που
πληρεί τα κριτήρια. Η επισύναψη φωτογραφιών µε τις απειλές (Τµήµα Β.) και η
αποτύπωση σε χάρτη βοηθάνε εξαιρετικά στην αξιολόγηση των απειλών και πρέπει
να αποτελέσει βασικό στοιχείο των αναφορών. Ειδικά όταν µία απειλή θεωρείται
αρκετά σηµαντική και βαθµολογείται αρκετά υψηλά, θα πρέπει να δοθεί η αναγκαία
τεκµηρίωση, να συνοδεύεται εάν είναι δυνατό από φωτογραφία και να ξεκινάει η
διαδικασία καταγγελίας από την ΕΟΕ.
3.2. Ενδιαιτήµατα. Τα ενδιαιτήµατα που έχουν προτεραιότητα είναι αυτά που
είναι σηµαντικά για τα είδη που πληρούν τα κριτήρια. ∆ηµιουργήθηκε σύγχυση µε
τους κωδικούς των ενδιαιτηµάτων του Corine, την συσχέτισή τους µε τα είδη που
πληρούν τα κριτήρια, και την βαθµολόγηση της έκτασης και της ποιότητας. Και αυτό
λύθηκε µε παραπάνω διευκρινήσεις και καθοδήγηση. Για όσους δεν γνωρίζουν για
αρκετά χρόνια µια περιοχή είναι δύσκολο να δώσουν µία βαθµολογία στην έκταση
και σε αλλαγές. Το ίδιο και ακόµα περισσότερο ισχύει για την ποιότητα που
βασίζεται κυρίως σε ορνιθολογικά στοιχεία. Αυτό όµως που ενθαρρύνουµε είναι να
δοθεί µία εκτίµηση, άλλωστε η βαθµολογία είναι αρκετά γενική, και εάν κάποιος
γνωρίζει τις απειλές µπορεί να εκτιµήσει και την ποιότητα του ενδιαιτήµατος.
Σίγουρα είναι πολύ πιο εύκολο εάν υπάρχουν λίγα είδη που πληρούν τα κριτήρια άρα
και περιορισµένος αριθµός ενδιαιτηµάτων. Περιοχές όπως ο Αµβρακικός, ο Αξιός, ή
ο Έβρος είναι πολύ πιο πολύπλοκες.
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Η κατάσταση των ΙΒΑ – 2006

3.3. Ορνιθοπανίδα. Σε γενικές γραµµές έχουν επισηµανθεί τα παρακάτω
‘προβλήµατα’:
2.1.1. Για αρκετές περιοχές δεν έχουν συλλεχθεί καθόλου στοιχεία σχετικά
µε την παρουσία των ειδών προτεραιότητας της κάθε περιοχής ή
γενικότερα ορνιθολογικά στοιχεία.
2.1.2. Σε ορισµένες περιοχές το είδος προτεραιότητας είναι µόνο ένα και µε
κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως δυσκολία στην αναγνώριση,
είναι µεταναστευτικό, και ο βιότοπος στον οποίο αναπαράγεται είναι
αρκετά δύσκολος για προσέγγιση, όπως για παράδειγµα η περίπτωση του
Σκουρόβλαχου (Emberiza caesia). Αποτέλεσµα όλων αυτών των
παραγόντων είναι
να µην υπάρχουν καθόλου στοιχεία για την
κατάσταση του είδους προτεραιότητας από την περιοχή ΙΒΑ.
2.1.3. Υπάρχει σύγχυση ως προς την παρουσίαση των αριθµών από τις
µετρήσεις που γίνονται, π.χ. κατά την περίοδο της αναπαραγωγής, κατά
τη διάρκεια του ίδιου χρόνου, αλλά και µεταξύ διαφορετικών ετών.
2.1.4. Υπάρχει πρόβληµα ως προς τα στοιχεία αναπαραγωγής που
συγκεντρώνονται, µιας και οι caretakers δεν έχουν καταλάβει πώς να
καθορίζουν το minimum και το maximum ενός πληθυσµού. ∆εν πρέπει
να χρησιµοποιούνται απόλυτοι αριθµοί (π.χ. min 236 - max 324) όταν
κατά την µέτρηση καταµετρείται όλος ο πληθυσµός του είδους ο οποίος
βρίσκεται για παράδειγµα σε µια αποικία. Στο παραπάνω παράδειγµα ο
αριθµός των ατόµων ή των ζευγαριών είναι min 324 έως max 324
ζευγάρια. Όταν δεν είναι δυνατό να καταµετρηθεί ο απόλυτος αριθµός
των ατόµων ή των ζευγαριών ενός είδους που αναπαράγεται σε µια
περιοχή, τότε καταµετρούνται όσο το δυνατόν περισσότερα άτοµα ή
ζευγάρια και ο αριθµός που θα έχουµε θα καθορίζει το minimum του
πληθυσµού της περιοχής (123 ζευγάρια). Ένας δεύτερος αριθµός που θα
δείχνει το maximum, θα καθοριστεί µε βάση την έκταση των
ενδιαιτηµάτων που προτιµά το είδος και τη «φέρουσα ικανότητα τους»,
δηλαδή το πόσα ζευγάρια «αντέχει» η περιοχή (150 ή το πολύ 200
ζευγάρια), κάτι που µόνο πολύ έµπειροι caretakers µε πολύχρονη
συλλογή στοιχείων και γνώση της περιοχής θα µπορούσαν να το
καθορίσουν.
2.1.5. Υπάρχει µεγάλο πρόβληµα µε την περίοδο ή την ηµεροµηνία
καταµέτρησης π.χ. των ειδών προτεραιότητας που αναπαράγονται ή των
ειδών προτεραιότητας που διαχειµάζουν σε ένα ΙΒΑ.
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4. Αναλυτική παρουσίαση περιοχών
Παρακάτω παρουσιάζονται οι περιοχές µε βάση τις αναφορές που έστειλαν οι IBACaretakers για το έτος 2006. Στη κατηγορία των απειλών σε παρένθεση µπαίνει ο
βαθµός της κάθε απειλής. Την ανάλυση της ορνιθοπανίδας την έκανε ο Θόδωρος
Κοµηνός.
ΙΒΑ GR001

Παραποτάµιο δάσος Βόρειου Έβρου και Άρδα

Υπεύθυνος Παρακολούθησης : Αλεξανδρίδου Συρµούλα
Contact person: Γιώργος Κατσαδωράκης
Η αναφορά καλύπτει µέρος της περιοχής.
Απειλές: Οι κυριότερες απειλές που αναφέρονται µε βάση τη βαθµολογία αφορούν
την επιβάρυνση του ποταµού από χηµικά και τοξικά λύµατα (6), τις ανεξέλεγκτες
χωµατερές (7), τις αλλοιώσεις του φυσικού περιβάλλοντος από φωτιές (7), την
κατασκευή φραγµάτων για τη διαχείριση του νερού (7) και την αποξήρανση
εκτάσεων (6), την εγκατάλειψη παραδοσιακών χρήσεων γης (7), τον κίνδυνο
πληµµύρων (6), ενώ το κυνήγι (6) η ενόχληση που προκαλεί (7) και η καταστροφή
των χώρων διατροφής (7) παραµένουν ως κύριες απειλές.
Ενδιαιτήµατα: Η κατάσταση των ενδιαιτηµάτων σε σχέση µε την έκταση τους
βαθµολογείται ως ΜΕΤΡΙΑ 70-90%
∆ράσεις διατήρησης: Το µεγαλύτερο µέρος της περιοχής (50-90%) καλύπτεται από
κάποιο καθεστώς διατήρησης 4000στρ. της ΣΠΠ αποτελούν ΚΑΖ(Καλός
Γυαλός/Πλάτη-Άρζου-Ρυζίων-Φυλακίου), 252.290στρ.της περιοχής καλύπτονται από
τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΟ ∆ΑΣΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ
ΑΡ∆Α(GR1110008). ∆εν υπάρχει κανένα σχέδιο διαχείρισης και πολύ λίγες ή
καθόλου δράσεις διατήρησης δεν εφαρµόζονται
Ορνιθοπανίδα /Είδη που πληρούν τα κριτήρια
Είδος

Εποχή

Έτος Min Max Εκτίµηση Κριτήρια

Dendrocopos syriacus
Βαλκανοτσικλιτάρα

επιδηµητικό

1997 Κοινό

άγνωστη B3, C6

Accipiter brevipes Σαϊνι

αναπαράγεται

1997 20

-

καλή

Phalacrocorax pygmeus Λαγγόνα

µη αναπαραγόµενος επισκέπτης

1997 40

-

άγνωστη A1, C1

Nycticorax nycticorax
Νυχτοκόρακας

αναπαράγεται

1997 120 -

καλή

Lanius minor Γαϊδουροκεφαλάς

αναπαράγεται

1997 Κοινό

άγνωστη B2, C6

B2

B2, C6

Οι πληθυσµοί των Ερωδιόµορφων που είχαν καταγραφεί στην περιοχή το 1996 δεν
παρουσιάζουν ιδιαίτερες αλλαγές στον πληθυσµό τους. Για τα υπόλοιπα είδη δεν
υπάρχουν στοιχεία. Μια σηµαντική καταγραφή είναι ο πολύ µεγάλος πληθυσµός από
χαλκοκουρούνες (Coracias garrulus) που αναπαράγονται στο παλιό παραποτάµιο
δάσος που κατά τον Caretaker του ΙΒΑ δεν αποκλείεται να έχουµε από τις
µεγαλύτερες αν όχι την µεγαλύτερη πυκνότητα στο ελληνικό χώρο. ∆εν γνωρίζουµε
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πολλά πράγµατα για το είδος στον ελληνικό χώρο, αλλά µιας και το είδος έχει
συµπεριληφθεί στo Παράρτηµα Ι της 79/409, η περίπτωση πρέπει να εξεταστεί.
ΙΒΑ GR0016

Βόρεια και Βορειοανατολική Θάσος

Υπεύθυνος Παρακολούθησης: Ιωάννης Μαρκιανός
Contact person: Θόδωρος Κοµηνός
Η αναφορά καλύπτει ολόκληρη την περιοχή
Απειλές: Οι κυριότερες απειλές που αναφέρονται µε βάση τη βαθµολογία αφορούν
την εντατική αλιεία µε µηχανότρατες µε επίπτωση στη καταστροφή των χώρων
διατροφής (8) και την ενόχληση κατά την αναπαραγωγή (7), τις εξορυκτικές
δραστηριότητες λατοµείου µαρµάρου (8), και τις 10 ανεξέλεγκτες χωµατερές µε
καύση (7).
Ενδιαιτήµατα: Η κατάσταση των ενδιαιτηµάτων σε σχέση µε την έκταση τους
βαθµολογείται ως ΚΑΛΗ >90%, ενώ σε σχέση µε την ποιότητά τους ως ΜΕΤΡΙΑ 7090%
∆ράσεις διατήρησης: Μέρος της περιοχής καλύπτεται µε ΚΑΖ (10-49%). ∆εν
υπάρχει κανένα σχέδιο διαχείρισης και πολύ λίγες ή καθόλου δράσεις διατήρησης δεν
εφαρµόζονται. Σχετικά µε το λατοµείο εξόρυξης έχει γίνει αναφορά στον εισαγγελέα
και διερευνάται η νοµιµότητα αδειοδότησης του. Επίσης έχει ενηµερωθεί το δηµοτικό
συµβούλιο µε φάκελο που διανεµήθηκε σε όλους τους δηµοτικούς συµβούλους.
Ορνιθοπανίδα /Είδη που πληρούν τα κριτήρια
Είδος

Εποχή

Έτος

Min

Puffinus yelkouan Μύχος

επιδηµητικό

1996

Κοινό

Max

Εκτίµηση

Κριτήρια

άγνωστη

B1ii, C2

Οι πληθυσµοί των Μύχων εκτιµούνται από 600-1000 άτοµα. Επίσης εκτιµάται ότι
υπάρχει ένας µόνιµος πληθυσµός Θαλασσοκόρακα min 400 άτοµα
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∆ίκτυο Παρακολούθησης Σηµαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας.
Η κατάσταση των ΙΒΑ – 2006
ΙΒΑ GR0027

Λίµνη Πικρολίµνη

Υπεύθυνος Παρακολούθησης: Μπεϊνα Τζιβιντζέλη
Contact person: Γιάννης Τσουγκράκης
Απειλές: Οι κυριότερες απειλές που αναφέρονται µε βάση τη βαθµολογία αφορούν
τις µικρής κλίµακας ετήσιες καλλιέργειες, κυρίως σιτηρά µε χρήση φυτοφαρµάκων
χωρίς πότισµα (7), τις εγκαταστάσεις τουρισµού, ξενοδοχείο µε ιαµατικά λουτρά το
οποίο χρησιµοποιεί τα νερά και τη λάσπη της λίµνης (5), τη λαθροθηρία και την
ενόχληση που προκαλεί (6), το φαινόµενο της ξηρασίας, ολική αποξήρανση της
λίµνης λόγω λειψυδρίας (6).
Ενδιαιτήµατα: Η κατάσταση των ενδιαιτηµάτων σε σχέση µε την έκταση τους
βαθµολογείται ως ΚΑΛΗ >90%, και σε σχέση µε την ποιότητα επίσης ΚΑΛΗ >90%.
∆ράσεις διατήρησης: Το µεγαλύτερο µέρος της περιοχής (50-90%) καλύπτεται από
κάποιο καθεστώς διατήρησης. ∆εν υπάρχει κανένα σχέδιο διαχείρισης και πολύ λίγες
ή καθόλου δράσεις διατήρησης δεν εφαρµόζονται
Ορνιθοπανίδα /Είδη που πληρούν τα κριτήρια
Είδος

Εποχή

Falco naumanni Κιρκινέζι

µη αναπαραγόµενος επισκέπτης A1, C1

Κριτήρια

∆εν υπάρχουν στοιχεία για φώλιασµα του F. naumanii στον χώρο του ΙΒΑ. ∆ίνονται
στοιχεία για το είδος µόνο ως µεταναστευτικό από την περιοχή me 10 άτοµα.
Αναφέρεται αναπαραγωγή Καλήµανας (Vanelus vanelus) και παρουσία στην
µετανάστευση Χαλκόκοτων (Plegadis falcinelus) και Νεροχελίδονων (Glareola
pratincola). Επίσης καταγράφηκε διαχείµαση Χρυσογέρακου (Falco biarmicus) και
200 Φλαµίγκο (Phoenicopterus ruber).
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∆ίκτυο Παρακολούθησης Σηµαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας.
Η κατάσταση των ΙΒΑ – 2006
ΙΒΑ GR0028

∆έλτα Αξιού, Λουδία και Αλιάκµονα

Υπεύθυνοι Παρακολούθησης: Χάρης Κουρουζίδης, Φώτης Αργυρίου
Contact person: Γιάννης Τσουγκράκης
Απειλές: Οι κυριότερες απειλές που αναφέρονται µε βάση τη βαθµολογία αφορούν
τις ετήσιες καλλιέργειες µικρής κλίµακας ρυζιού µε χρήση αγροχηµικών (7), τη
λαθροθηρία και την ενόχληση που προκαλεί (6), τις φωτιές στο σκουπιδότοπο στο
Αιγίνιο καθώς και την ανεξέλεγκτη καύση καλαµιών ή αλµυρικιών από τους
γεωργούς, στα κανάλια κυρίως που συνορεύουν µε τα χωράφια τους (7), τα φράγµατα
που έχουν κατασκευαστεί σε ψηλότερες περιοχές και που κατακρατούν το νερό και
τη φυσική ροή του ποταµού (7), την υπεράντληση των υπόγειων υδάτων για την
άρδευση των χωραφιών (7), τα χηµικά και τοξικά λύµατα κυρίως µέσω των
αποστραγγιστικών καναλιών που επιβαρύνονται τόσο από αγροχηµικά όσο και από
απόβλητα των εργοστάσιων µεταποίησης αγροτικών προϊόντων (ροδάκινο, ντοµάτας)
(9), τον σκουπιδότοπο καύσης του Αιγινίου (7), την ηχορύπανση τόσο από την πίστα
µότο-κρος του Αιγινίου όσο και από την εθνική οδό που διασχίζει το ΙΒΑ (8), τέλος
αναφέρονται και αµµοληψίες (5).
Ενδιαιτήµατα: Η κατάσταση των ενδιαιτηµάτων δεν βαθµολογείται
∆ράσεις διατήρησης: Όλη η περιοχή (>90%) καλύπτεται από κατάλληλο καθεστώς
διατήρησης. Έχει εγκριθεί η ΕΠΜ αλλά ακόµα δεν εφαρµόζεται κάποιο διαχειριστικό
σχέδιο. Μερικές περιορισµένες δράσεις διατήρησης εφαρµόζονται από τοπικές
οµάδες. Έχει ιδρυθεί και λειτουργεί Φορέας ∆ιαχείρισης στη περιοχή.
Ορνιθοπανίδα /Είδη που πληρούν τα κριτήρια
Είδος

Εποχή

Limosa limosa Λιµόζα

µετανάστευση B1i, C3

Numenius tenuirostris Λεπτοµύτα

µετανάστευση A1, C1

Haematopus ostralegus Στρειδοφάγος

αναπαράγεται B1i, C3

Himantopus himantopus Καλαµοκανάς

αναπαράγεται B1i, C2

Recurvirostra avosetta Αβοκέτα

αναπαράγεται B3, C6

Charadrius alexandrinus
Θαλασσοσφυριχτής

αναπαράγεται B1i, B2, C3

Glareola pratincola Νεροχελίδονο

αναπαράγεται A4i, B1i, B2, C2

Larus cachinnans Ασηµόγλαρος

χειµώνας

A4i, B1i, C3

Larus melanocephalus Σκυλοκούταβος

αναπαράγεται

A4i, B1i, B3, C2,
C6

Sterna albifrons Νανογλάρονο

αναπαράγεται B2, C6

Phalacrocorax pygmeus Λαγγόνα

χειµώνας

Egretta garzetta Λευκοτσικνιάς

αναπαράγεται A4i, B1i, C2

Ardeola ralloides Κρυπτοτσικνιάς

αναπαράγεται

A4i, B1i, B2, C2,
C6

Nycticorax nycticorax Νυχτοκόρακας

αναπαράγεται

A4i, B1i, B2, C2,
C6

Ixobrychus minutus Μικροτσικνιάς

αναπαράγεται B2, C2, C6

Platalea leucorodia Χουλιαροµύτα

αναπαράγεται B1i, B2, C2, C6

Pelecanus crispus Αργυροπελεκάνος

µετανάστευση
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∆ίκτυο Παρακολούθησης Σηµαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας.
Η κατάσταση των ΙΒΑ – 2006
Calandrella brachydactyla
Μικρογαλιάντρα

αναπαράγεται C6

Παρατηρήσεις
Αναφέρεται η παρουσία ζευγαριού και αναπαραγωγή Θαλασσαετού. Παρουσία για
διαχείµαση του Χρυσοτσίχλονου Emberiza citrinella, 300 Λαγγόνων Phalacrocorax
pygmeus, 10 Στικταετών Aquila clanga (1-3 άτ. 1996) και >200 Τουρλίδων Numenius
arquata.
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∆ίκτυο Παρακολούθησης Σηµαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας.
Η κατάσταση των ΙΒΑ – 2006
ΙΒΑ GR0029

Εκβολές Γαλλικού και λιµνοθάλασσα Καλοχωρίου

Υπεύθυνοι Παρακολούθησης: Γιώργος Υφαντής
Contact person: Μαρία Παναγιωτοπούλου
Απειλές: Οι κυριότερες απειλές που αναφέρονται µε βάση τη βαθµολογία αφορούν
την σοβαρή ρύπανση από χηµικά και τοξικά λύµατα που προέρχονται από
βιοτεχνικές-βιοµηχανικές µονάδες κατάντη του ποταµού, από κτηνοτροφικές µονάδες
και πιθανώς από τον οικισµό του Καλοχωρίου (9), την ανεξέλέγκτη απόθεση
σκουπιδιών καθώς και τη ρύπανση που προκαλείται από την παλιά χωµατερή (7), και
την αυξηµένη αλατότητα (8) λόγω µειωµένης ροής γλυκού νερού και εισχώρησης
θαλασσινού νερού λόγω καθίζησης του εδάφους. Ρύπανση και καταστροφή των
ενδιαιτηµάτων προκαλείται και από τα χοιροστάσια και βουστάσια βιοµηχανικής
κλίµακας της περιοχής (7), ενώ γενικά η υπερβόσκηση (5) αλλά και η επέκταση
βιοµηχανικών µονάδων και αποθηκών στο ΒΑ τµήµα της λ/θ (7), οι επιχωµατώσεις
και µπαζώµατα σε µεγάλο τµήµα της λ/θ Καλοχωρίου από την παλιά χωµατερή και οι
ανεξέλεγκτες εναποθέσεις µπαζών (6) και σκουπιδιών (7), καταστρέφουν σηµαντικά
ενδιαιτήµατα φωλιάσµατος για το H.himantopus και πιθανόν R.avosetta. Η
υπεράντληση των υπόγειων υδάτων (6) έχει επηρεάσει το υδατικό ισοζύγιο γλυκού/
αλµυρού νερού, η ενόχληση από το κυνήγι (6) επηρεάζει κυρίως τα διαχειµάζοντα
P.pygmaeus όπως και η ενόχληση από την πυκνή διέλευση τροχοφόρων για αναψυχή
(5)
Ενδιαιτήµατα: Η κατάσταση των ενδιαιτηµάτων σε σχέση µε την έκταση τους
βαθµολογείται ως ΠΟΛΥ ΚΑΚΗ, <40% ενώ σε σχέση µε την ποιότητά τους ως
ΚΑΚΗ 40-70%.
∆ράσεις διατήρησης: Το 72% της ΣΠΠΕ έχει χαρακτηριστεί ΖΕΠ και παράλληλα
αποτελεί τµήµα του Εθνικού Πάρκου Αξιού-Λουδία – Αλιάκµονα. Έχει εγκριθεί η
ΕΠΜ αλλά ακόµα δεν εφαρµόζεται κάποιο διαχειριστικό σχέδιο. Σηµαντικές δράσεις
διατήρησης εφαρµόζονται αλλά δεν είναι ευρέως κατανοητές και περιορίζονται από
πόρους και ικανότητες. Βρίσκεται σε εξέλιξη περίφραξη και καθαρισµός σηµείων της
κοίτης του Γαλλικού από σκουπίδια-µπάζα, ανάπλαση-αποκατάσταση της παλιάς
χωµατερής στη λ/θ Καλοχωρίου και έχει κοινοποιηθεί απόφαση για αποµάκρυνση
των παράνοµων κτηνοτροφικών µονάδων από την κοίτη του Γαλλικού.
Ορνιθοπανίδα /Είδη που πληρούν τα κριτήρια
Είδος

Εποχή

Κριτήρια

Numenius tenuirostris Λεπτοµύτα

µετανάστευση

A1, C1

Himantopus himantopus Καλαµοκανάς

αναπαράγεται

B1i, C2

Recurvirostra avosetta Αβοκέτα

αναπαράγεται

B3, C6

Glareola pratincola Νεροχελίδονο

αναπαράγεται

B1i, C2

Larus melanocephalus Σκυλοκούταβος

αναπαράγεται

C2

Phalacrocorax pygmeus Λαγγόνα

χειµώνας

A1, A4i, B1i, C1, C2

Παρατηρήσεις
Αναφέρεται η καταµέτρηση 72 Λαγγόνων κατά το κούρνιασµα καθώς και 29
Αργυροπελεκάνοι, προστατευόµενο είδος που δεν πληρή τα κριτήρια.
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∆ίκτυο Παρακολούθησης Σηµαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας.
Η κατάσταση των ΙΒΑ – 2006
ΙΒΑ GR0034

Έλος Άγιου Μάµα

Υπεύθυνοι Παρακολούθησης: Μαρία Νοϊδου, Σταύρος Καλπάκης
Contact person: Σταύρος Καλπάκης
Απειλές: Οι κυριότερες απειλές που αναφέρονται µε βάση τη βαθµολογία αφορούν
τo σχέδιο ρυµοτόµησης για την κατασκευή οικισµού σε ένα σηµαντικό τµήµα του
υγροτόπου (4.200 στρ) που αποτελείται από λασπώδεις και εποχιακά
πληµµυριζόµενες εκτάσεις καθώς και αµµοθίνες (7), η διάνοιξη νέων χωµατόδροµων
και η ανεξέλεγκτη διέλευση ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς µήνες (7), η όχληση
από το παράνοµο κυνήγι (6), οι αµµοληψίες στη περιοχή των αµµοθινών
επηρεάζοντας είδη όπως το Burhinus oedicnemus (6).
Ενδιαιτήµατα: Η κατάσταση των ενδιαιτηµάτων δεν βαθµολογείται, αλλά
αναφέρεται αργή υποβάθµιση.
∆ράσεις διατήρησης: Όλη η περιοχή (>90%) καλύπτεται από κατάλληλο καθεστώς
διατήρησης. Έχει χαρακτηριστεί ΖΕΠ, ΤΚΣ καθώς και ΚΑΖ. Υπάρχει παλιά ΕΠΜ
από ΕΚΒΥ, η οποία δεν έχει προχωρήσει σε έγκριση. Πολύ λίγες η καθόλου δράσεις
διατήρησης δεν εφαρµόζονται. Πρόσφατα υπήρξε καταγγελία της ΕΟΕ για την
παράνοµη ρυµοτόµηση της περιοχής.
Ορνιθοπανίδα /Είδη που πληρούν τα κριτήρια
Είδος

Εποχή

Numenius tenuirostris Λεπτοµύτα
Himantopus himantopus Καλαµοκανάς
Glareola pratincola Νεροχελίδονο

Έτος

Min Max Εκτίµηση

Κριτήρια

µετανάστευση 1987

1

-

καλή

A1, C1

αναπαράγεται 1996

70

300

καλή

B1i, C2

αναπαράγεται 1996

20

50

µέτρια

B1i, B2, C2

Παρατηρήσεις
Καταµέτρηση του αναπαραγόµενου πληθυσµού του Καλαµοκανά το 2004 έδειξε
µείωση από της µετρήσεις του 1996. Επίσης µείωση παρουσιάζει και ο
αναπαραγόµενος πληθυσµός του Νεροχελίδονου.
Himantopus himantopus
95 ζ. (2004)
Glareola pratincola
22 ζ. (2004)
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∆ίκτυο Παρακολούθησης Σηµαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας.
Η κατάσταση των ΙΒΑ – 2006
ΙΒΑ GR0035

Έλη Νέας Φώκαιας

Υπεύθυνοι Παρακολούθησης: Σταύρος Καλπάκης
Contact person: Σταύρος Καλπάκης
Απειλές: Οι κυριότερες απειλές που αναφέρονται µε βάση τη βαθµολογία αφορούν
την ενόχληση που προκαλείται κατά την περίοδο αναπαραγωγής από την ανεξέλεγκτη
διέλευση επισκεπτών (7) και τη χρήση των αναχωµάτων εσωτερικά του υγροτόπου, η
µείωση των ορίων του καταφυγίου και η απόδοση ουσιαστικά του έλους Γερανίου
στο κυνήγι (6), το µπάζωµα εκτάσεων (5), ενώ σηµαντική απειλή θα αποτελέσει η
κατασκευή µονάδας γκολφ στις εκτάσεις των αγροτικών φυλάκων και σε µέρος του
υγροτόπου, ένα έργο που προγραµµατίζεται εδώ και µερικά χρόνια αλλά συναντάει
την αντίδραση των κατοίκων και της δ/νσης των φυλακών.
Ενδιαιτήµατα: Η κατάσταση των ενδιαιτηµάτων δεν βαθµολογείται, αλλά
αναφέρεται αργή υποβάθµιση.
∆ράσεις διατήρησης: Όλη η περιοχή (>90%) καλύπτεται από κατάλληλο καθεστώς
διατήρησης. Έχει χαρακτηριστεί ΖΕΠ, και µέρος της αποτελεί ΚΑΖ. ∆εν υπάρχει
κανένα σχέδιο διαχείρισης. Πολύ λίγες η καθόλου δράσεις διατήρησης δεν
εφαρµόζονται.
Ορνιθοπανίδα /Είδη που πληρούν τα κριτήρια
Είδος

Εποχή

Himantopus himantopus Καλαµοκανάς

αναπαράγεται 1996

Έτος

Min

Max

Εκτίµηση

Κριτήρια

90

100

καλή

B1i, C2

Παρατηρήσεις
Με βάση την καταµέτρηση που έγινε το 2004 ο αριθµός των αναπαραγόµενων
ζευγαριών Καλαµοκανά παρουσιάζει αύξηση σχεδόν 40%
Himantopus himantopus
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∆ίκτυο Παρακολούθησης Σηµαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας.
Η κατάσταση των ΙΒΑ – 2006
ΙΒΑ GR0048

Λίµνη Καστοριάς

Υπεύθυνοι Παρακολούθησης: Χρήστος Τόσκος, Νίκος Παναγιωτόπουλος
Contact person: Σάββας Καζαντζίδης
Απειλές: Οι κυριότερες απειλές που αναφέρονται µε βάση τη βαθµολογία αφορούν
τις πολυετής καλλιέργειες µικρής κλίµακας που χρησιµοποιούν φυτοφάρµακα (6) και
τη ρύπανση που προκαλούν από τα λύµατα (5), όπως και οι προσχώσεις που
δηµιουργούνται από τα φερτά υλικά των παρακείµενων ρεµάτων (5).
Ενδιαιτήµατα: Η κατάσταση των ενδιαιτηµάτων σε σχέση µε την έκταση τους
βαθµολογείται ως ΚΑΛΗ >90%, και σε σχέση µε την ποιότητα επίσης ΚΑΛΗ >90%.
∆ράσεις διατήρησης: Όλη η περιοχή (>90%) καλύπτεται από κατάλληλο καθεστώς
διατήρησης. Έχει εγκριθεί η ΕΠΜ αλλά ακόµα δεν εφαρµόζεται διαχειριστικό σχέδιο.
Σηµαντικές δράσεις διατήρησης εφαρµόζονται αλλά δεν είναι ευρέως κατανοητές και
περιορίζονται από πόρους και ικανότητες. Έχουν πραγµατοποιηθεί καταγγελίες σε
συνεργασία µε την ΕΟΕ για την κατασκευή προβλήτας στο ∆ισπηλιό, η οποία και
κατεδαφίστηκε καθώς και για παράνοµο µπάζωµα στον Ξυροπόταµο, στον οποίο
έγινε αποκατάσταση. Όπως και προτάσεις διαχείρισης για τη νέα αποικία της
Λαγγόνας.
Ορνιθοπανίδα /Είδη που πληρούν τα κριτήρια
Είδος

Εποχή

Έτος Min Max Εκτίµηση Κριτήρια

Aythya nyroca Βαλτόπαπια

αναπαράγεται 1993 -

30

άγνωστη

A1, B2, C1, C6

Mergus merganser Χηνοπρίστης

χειµώνας

1993 5

10

µέτρια

B1i, C3

Phalacrocorax pygmeus Λαγγόνα

χειµώνας

1993 -

500 µέτρια

A1, A4i, B1i, C1, C2

Ardeola ralloides Κρυπτοτσικνιάς

αναπαράγεται 1993 10

50

B2, C2, C6

Pelecanus crispus Αργυροπελεκάνος

µετανάστευση 1993 50

100 µέτρια

µέτρια

A1, A4i, B1i, C1, C2

Παρατηρήσεις
Από καταµετρήσεις που έγιναν το 2006, καταγράφηκαν:
Phalacrocorax pygmeus
Pelecanus crispus
Aythya nyroca
Mergus merganser

856 ατ.
40 ζ.
364 ατ.
22 ζ.
20 ατ.

W
Β
W
B
W

Οι Λαγγόνες άρχισαν να φωλιάζουν τα τελευταία 2-3 χρόνια στην λίµνη, ενώ
αυξήθηκε πολύ ο αριθµός που διαχειµάζει. Πολύ µεγάλος είναι και ο αριθµός των
Κορµοράνων Phalacrocorax carbo που διαχειµάζει στην λίµνη που το 2006 έφτασε
τα 3000 ατ. Ο αριθµός των Χινοπριστών Μ. merganser έχει σταθεροποιηθεί στα 20
άτοµα που µάλλον πρόκειται για τον πληθυσµό που αναπαράγεται στην Μεγάλη
Πρέσπα. Αρκετά σηµαντικός αν και µικρότερος κατά 10 ζ., είναι και ο
αναπαραγωγικός πληθυσµός της Βαλτόπαπιας Α. nyroca µε 20 τουλάχιστον ζευγάρια.
Τέλος πολύ µεγάλος είναι και ο διαχειµάζων πληθυσµός του Αργυροπελεκάνου P.
crispus που το 2006 έφτασε τα 364 άτοµα.
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∆ίκτυο Παρακολούθησης Σηµαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας.
Η κατάσταση των ΙΒΑ – 2006
ΙΒΑ GR0063

Περιοχή Φαρσάλων

Υπεύθυνος Παρακολούθησης: Μιχάλης Μοσχόβης
Contact person: ∆ηµήτρης Μπούσµπουρας
Απειλές: Οι κυριότερες απειλές που αναφέρονται µε βάση τη βαθµολογία αφορούν
την καταστροφή των παλιών οικοδοµηµάτων (8) µε τις παραδοσιακές σκεπές που
αποτελούσαν ιδανικό χώρο φωλιάσµατος για το Κιρκινέζι. Οι υπόλοιπες αφορούν την
βόσκηση µικρής κλίµακας (6).
Ενδιαιτήµατα: Η κατάσταση των ενδιαιτηµάτων σε σχέση µε την έκταση τους
βαθµολογείται ως ΚΑΚΗ >40-70%, και σε σχέση µε την ποιότητα επίσης ΚΑΚΗ
>40-70%, λόγω της καταστροφής των παλαιών οικοδοµηµάτων
∆ράσεις διατήρησης: Καλύπτεται λίγο ή καθόλου (<10%) από κατάλληλο
καθεστώς διατήρησης. ∆εν υπάρχει σχέδιο διαχείρισης. Εφαρµόζονται πολύ λίγες η
καθόλου δράσεις διατήρησης.
Ορνιθοπανίδα /Είδη που πληρούν τα κριτήρια
Είδος

Εποχή

Falco naumanni Κιρκινέζι

αναπαράγεται 1995

Έτος

Min

Max Εκτίµηση

100 100

καλή

Κριτήρια
A1, B1iii, B2, C1, C2, C6

Παρατηρήσεις
Ο αναπαραγωγικός πληθυσµός του Κιρκινεζιού F. naumanii παρακολουθείται και
καταµετρείται κάθε χρόνο. Παρουσιάζει σταθερότητα. Σηµαντική είναι η παρουσία
Χρυσαετού Aquila chrysaetos µέσα στα όρια του ΙΒΑ.
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∆ίκτυο Παρακολούθησης Σηµαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας.
Η κατάσταση των ΙΒΑ – 2006
ΙΒΑ GR0081

Αµβρακικός Κόλπος

Υπεύθυνος Παρακολούθησης: Γιώργος Χασιώτης
Contact person: Γιάννης Ρουσσόπουλος
Απειλές: Οι κυριότερες απειλές που αναφέρονται µε βάση τη βαθµολογία αφορούν,
την ανεξέλεγκτη λαθροθηρία (7), την όχληση που προκαλείται από το κυνήγι (6), τη
χρήση δολωµάτων (5), την κατασκευή φραγµάτων για τη διαχείριση του νερού και
την εγκατάλειψη της διαχείρισής τους (5), το µπάζωµα εκτάσεων (5), τα σκουπίδια
(5), την λειτουργία παράνοµων κτηνοτροφικών µονάδων βιοµηχανικής κλίµακας (6),
ενώ προγραµµατίζεται η κατασκευή µίας µαρίνας στη Βόνιτσα, έργο που εάν εγκριθεί
θα προκαλέσει αλλοίωση στα ρεύµατα του κλειστού κόλπου καθώς και ρύπανση.
Ενδιαιτήµατα: Η κατάσταση των ενδιαιτηµάτων σε σχέση µε την έκταση τους
βαθµολογείται ως ΜΕΤΡΙΑ >70-90%, και σε σχέση µε την ποιότητα επίσης ΜΕΤΡΙΑ
>70-90%.
∆ράσεις διατήρησης: Το µεγαλύτερο µέρος της περιοχής (50-90%) καλύπτεται από
κατάλληλο καθεστώς διατήρησης . Υπάρχει κατάλληλο και κατανοητό σχέδιο
διαχείρισης το οποίο έχει ως στόχο την διατήρηση και βελτίωση των ειδών που
πληρούν τα κριτήρια. Πολύ λίγες η καθόλου δράσεις διατήρησης δεν εφαρµόζονται.
Μετά από καταγγελία της ΕΟΕ, αποµακρύνθηκε παράνοµη κτηνοτροφική µονάδα.
Ορνιθοπανίδα /Είδη που πληρούν τα κριτήρια
Είδος

Εποχή

Κριτήρια

Anas penelope Σφυριχτάρι

χειµώνας

A4i, B1i, C3

Anas clypeata Χουλιαρόπαπια

χειµώνας

A4i, B1i, C3

Anas acuta Ψαλίδα

χειµώνας

A4i, B1i, C3

Anas crecca Κιρκίρι

χειµώνας

A4i, B1i, C3

Aythya ferina Γκισάρι

χειµώνας

A4i, B1i, C3

Aythya nyroca Βαλτόπαπια

αναπαράγεται A1, B2, C1, C6

Fulica atra Φαλαρίδα

χειµώνας

Numenius tenuirostris Λεπτοµύτα

µετανάστευση A1, C1

Tringa totanus Κοκκινοσκέλης

χειµώνας

Calidris minuta Νανοσκαλίδρα

µετανάστευση A4i, B1i, C3

Calidris ferruginea
∆ρεπανοσκαλίδρα

µετανάστευση A4i, B1i, C3

A4i, B1i, C3
B1i, C3

Burhinus oedicnemus Πετροτριλίδα αναπαράγεται B2, C6
Haematopus ostralegus
Στρειδοφάγος

αναπαράγεται B1i, C3

Himantopus himantopus
Καλαµοκανάς

αναπαράγεται A4i, B1i, C2

Charadrius alexandrinus
Θαλασσοσφυριχτής

επιδηµητικό

A4i, B1i, B2, C3

Charadrius alexandrinus
Θαλασσοσφυριχτής

χειµώνας

A4i, B1i, C3

Glareola pratincola Νεροχελίδονο

αναπαράγεται A4i, B1i, B2, C2, C6

Sterna nilotica Γελογλάρονο

αναπαράγεται A4i, B1i, B2, C2, C6

Sterna sandvicensis
Χειµωνογλάρονο

επιδηµητικό
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∆ίκτυο Παρακολούθησης Σηµαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας.
Η κατάσταση των ΙΒΑ – 2006
Sterna albifrons Νανογλάρονο

αναπαράγεται A4i, B1i, B2, C2, C6

Chlidonias hybridus
Μουστακογλάρονο

αναπαράγεται B2, C6

Aquila clanga Στικταετός

χειµώνας

A1, C1

Podiceps nigricollis
Μαυροβουτηχτάρι

χειµώνας

A4i, B1i, C3

Phalacrocorax carbo Κορµοράνος

χειµώνας

B1i, C3

Egretta garzetta Λευκοτσικνιάς

µετανάστευση A4i, B1i, C2

Casmerodius albus Αργυροτσικνιάς αναπαράγεται A4i, B1i, C2
Ardeola ralloides Κρυπτοτσικνιάς

αναπαράγεται A4i, B1i, B2, C2, C6

Nycticorax nycticorax
Νυχτοκόρακας

αναπαράγεται B2, C6

Ixobrychus minutus Μικροτσικνιάς αναπαράγεται C2, C6
Plegadis falcinellus Χαλκόκοτα

µετανάστευση A4i, B1i, C2

Platalea leucorodia Χουλιαροµύτα

αναπαράγεται B2, C6

Pelecanus crispus
Αργυροπελεκάνος

επιδηµητικό

Ciconia ciconia Πελαργός

αναπαράγεται C6

Calandrella brachydactyla
Μικρογαλιάντρα

αναπαράγεται B2, C6

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

Παρατηρήσεις
∆εν υπάρχουν στοιχεία σχετικά µε τους πληθυσµούς των ειδών ή µε κάποια
διαφοροποίηση ως προς τα είδη.
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∆ίκτυο Παρακολούθησης Σηµαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας.
Η κατάσταση των ΙΒΑ – 2006
ΙΒΑ GR0083
Κορισσίων)

Λιµνοθάλασσες

Κέρκυρας

(Λευκίµη-

Αντινιώτη,

Υπεύθυνος Παρακολούθησης: Ελένη Χρηστοφοράτου
Contact person: Κώστας Παπακωσταντίνου
Απειλές: Οι κυριότερες απειλές που αναφέρονται µε βάση τη βαθµολογία αφορούν,
το έντονο κυνήγι στις περιοχές Αντινιώτη – Κορισσίων (6), την ενόχληση που
προκαλείται από τη διέλευση επισκεπτών και στις δύο περιοχές κατά τη διάρκεια του
καλοκαιριού (6), την διεξαγωγή αγώνων µότο-κροςς στους αµµόλοφους της λίµνης
Κορισσίων (6), τα απόβλητα ελαιοτριβείων που δέχονται και οι δύο παραπάνω λίµνες
(6), και τις αµµοληψίες στη λίµνη Κορισσίων (5).
Ενδιαιτήµατα: Η κατάσταση των ενδιαιτηµάτων σε σχέση µε την έκταση τους
βαθµολογείται ως ΚΑΛΗ>90%, σε σχέση µε την ποιότητα δεν έχει βαθµολογηθεί.
∆ράσεις διατήρησης: Όλη η περιοχή (>90%) καλύπτεται από κατάλληλο καθεστώς
διατήρησης. ∆εν υπάρχει σχέδιο διαχείρισης. Πολύ λίγες η καθόλου δράσεις
διατήρησης εφαρµόζονται.
Ορνιθοπανίδα /Είδη που πληρούν τα κριτήρια
Είδος

Εποχή

Numenius tenuirostris Λεπτοµύτα

µετανάστευση A1, C1

Κριτήρια

Phalacrocorax carbo Κορµοράνος

χειµώνας

B1i, C3

Casmerodius albus Αργυροτσικνιάς

χειµώνας

A4i, B1i, C2

Παρατηρήσεις
Έχει καταγραφεί µεγάλη συγκέντρωση από Φλαµίνγκο Phoenicopterus ruber (110
ατ.) στις Αλυκές Λευκίµης.
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∆ίκτυο Παρακολούθησης Σηµαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας.
Η κατάσταση των ΙΒΑ – 2006
ΙΒΑ GR0099

Λιµνοθάλασσα Κοτύχι

Υπεύθυνος Παρακολούθησης: Νίκος Τσιόπελας
Contact person: Παναγιώτης Λατσούδης
Απειλές: Οι κυριότερες απειλές που αναφέρονται µε βάση τη βαθµολογία αφορούν,
τις εντατικές ετήσιες καλλιέργειες αραβόσιτου, τοµάτας, βαµβακιού (8), την βόσκηση
µικρής κλίµακας και την καταστροφή κυρίως των υγρολίβαδων, καλαµιώνων,
αλίπεδων (7), την οικιστική ανάπτυξη (6), το έντονο κυνήγι και την ενόχληση που
προκαλεί (6), την καταστροφή του χώρου κουρνιάσµατος/ ανάπαυσης κυρίως από την
καταστροφή των υγρολίβαδων και την καύση των καλαµιώνων (8), την αποξήρανση
των εκτάσεων από υπεράντληση των υδάτων (7), την εγκατάλειψη των αλυκών
Λεχαινών (8), την ρύπανση από χηµικά και τοξικά λύµατα (9), προσχώσεις στα
ρέµατα Συκιάς και Τρικουκκιά (5), τον ευτροφισµό (8), τα σκουπίδια (6). Στη
συνέχεια αναφέρονται οι εγκαταστάσεις τουρισµού, αυθαίρετες παράγκες στις
Αλυκές Λεχαινών (5), και δραστηριότητες αναψυχής (5),
Ενδιαιτήµατα: Η κατάσταση των ενδιαιτηµάτων σε σχέση µε την έκταση τους
βαθµολογείται ως ΜΕΤΡΙΑ >70-90%, και σε σχέση µε την ποιότητα επίσης ΜΕΤΡΙΑ
>70-90%.
∆ράσεις διατήρησης: Το µεγαλύτερο µέρος της περιοχής (50-90%) καλύπτεται από
κατάλληλο καθεστώς διατήρησης.
Έχει εγκριθεί η ΕΠΜ αλλά ακόµα δεν
εφαρµόζεται κάποιο διαχειριστικό σχέδιο. Σηµαντικές δράσεις διατήρησης
εφαρµόζονται αλλά δεν είναι ευρεία κατανοητές και περιορίζονται από πόρους και
ικανότητες. Έχει επίσης ιδρυθεί Φορέας ∆ιαχείρισης για την περιοχή.
Ορνιθοπανίδα /Είδη που πληρούν τα κριτήρια
Είδος

Εποχή

Falco naumanni Κιρκινέζι
Egretta garzetta Λευκοτσικνιάς

Έτος

Min

Max

Εκτίµηση

Κριτήρια

αναπαράγεται 0

6

10

άγνωστη

A1, C1

µετανάστευση 0

500 1000

άγνωστη

A4i, B1i, C2

Casmerodius albus Αργυροτσικνιάς

χειµώνας

40

καλή

A4i, B1i, C2

Plegadis falcinellus Χαλκόκοτα

µετανάστευση 0

άγνωστη

A4i, B1i, C2

1996

120

200 500

Παρατηρήσεις
Έχουν καταγραφεί το 2005 - 2006 και παρουσιάζουν πολύ ενδιαφέρον τα παρακάτω:
Tachybartus ruficollis
1000 ατ.
Μ
Phalacrocorax carbo
630 ατ.
∆
Ixobrichus minutus
330 ατ.
Μ
Plegadis falcinelus
731 ατ.
Μ
Himantopus himantopus
140 ζ.
B
Glareola pratincola
15 ζ.
Β
Vanellus vanellus
1120 ατ.
∆
Tringa glareola
346 ατ.
∆
Sterna albifrons
80 ζ.
Β
Sterna albifrons
487 ατ.
Μ
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∆ίκτυο Παρακολούθησης Σηµαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας.
Η κατάσταση των ΙΒΑ – 2006
ΙΒΑ GR00103

Κοιλάδα και Εκβολές Σπερχειού, Μαλιακός κόλπος

Υπεύθυνος Παρακολούθησης: Αποστόλης Χρηστόπουλος
Contact person: Στρατής Μπουρδάκης
Απειλές: Οι κυριότερες απειλές που αναφέρονται µε βάση τη βαθµολογία αφορούν,
τις εντατικές ετήσιες καλλιέργειες βιοµηχανικής κλίµακας κυρίως βαµβάκι και
σιτηρά (9), καθώς και τις πολυετείς καλλιέργειες κυρίως ελιές και δευτερευόντως
φιστικιές και ακτινίδια (7), η βόσκηση µικρής κλίµακας κυρίως επηρεάζει τα
παραποτάµια δάση (7), το κυνήγι και η λαθροθηρία είναι πολύ έντονο, καταστροφή
φωλιών και συλλογή νεοσσών, τοποθέτηση παγίδων, διχτυών, ξόβεργες, βραδινό
κυνήγι, κυνήγι εκτός κυνηγετικής περιόδου(9), ενόχληση που προκαλείται από το
κυνήγι στα ενδιαιτήµατα τροφής και ανάπαυσης (8), επιπτώσεις στα ενδιαιτήµατα
ιδιαίτερα του παραποτάµιου δάσους από την συλλογή καυσόξυλων, κοπή
µεµονωµένων δέντρων (7), καθώς και από την αλιεία σε περιοχές όπου απαγορεύεται
το ψάρεµα µε µαζική συλλογή ψαριών σε χώρους όπου τρέφονται οι ερωδιοί (6),
κάψιµο καλαµιών και υπολειµµάτων (6), εγκατάλειψη παραδοσιακών χρήσεων γης
(6), αµµοληψίες και χαλικοληψίες (7), τέλος υπάρχει µεγάλη ρύπανση από χηµικά και
τοξικά λύµατα αστικά, βιοµηχανικά και αγροτικά (8), σκουπίδια και σκουπιδότοποι
κατά µήκος της κοίτης του Σπερχειού (7) και τέλος ιζηµατοποίηση και προσχώσεις
στις εκβολές του ποταµού (5).
Ενδιαιτήµατα: Η κατάσταση των ενδιαιτηµάτων σε σχέση µε την έκταση τους δεν
βαθµολογείται ενώ σε σχέση µε την ποιότητα τους βαθµολογείται ως ΚΑΚΗ <40%
∆ράσεις διατήρησης: Μέρος της περιοχής (10-49%) καλύπτεται από κατάλληλο
καθεστώς διατήρησης. ∆εν υπάρχει κανένα σχέδιο διαχείρισης. Πολύ λίγες η
καθόλου δράσεις διατήρησης δεν εφαρµόζονται.
Ορνιθοπανίδα /Είδη που πληρούν τα κριτήρια
Είδος

Εποχή

Έτος Min

Max

Εκτίµηση Κριτήρια

Aythya nyroca Βαλτόπαπια

µετανάστευση

0

-

-

άγνωστη A1, C1

Numenius tenuirostris
Λεπτοµύτα

µη αναπαραγόµενος επισκέπτης 1963 1

-

καλή

Recurvirostra avosetta
Αβοκέτα

χειµώνας

1990 1310 1310 µέτρια

Larus genei
Λεπτοραµφόγλαρος

χειµώνας

1994 Σύνηθες

άγνωστη A4i, B1i, C2

Sterna albifrons
Νανογλάρονο

αναπαράγεται

1996 Σύνηθες

άγνωστη C6

A1, C1
A4i, B1i, B2,
C6

Παρατηρήσεις
Έχουν καταγραφεί πολύ µεγάλοι αριθµοί από παρυδάτια (8.700 ατ.) κατά τη διάρκεια
του χειµώνα, ενώ φωλιάζουν και τα παρακάτω:
Ardea purpurea
Glareola pratincola
Recurvirostra avocetta
Sterna albifrons
Sterna hirundo
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∆ίκτυο Παρακολούθησης Σηµαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας.
Η κατάσταση των ΙΒΑ – 2006
ΙΒΑ GR00104

Όρος Οίτη

Υπεύθυνος Παρακολούθησης: Μίλτος Γκλέτσος
Contact person:
Απειλές: Οι κυριότερες απειλές που αναφέρονται µε βάση τη βαθµολογία αφορούν,
την νοµαδική βόσκηση ζώων στα υποαλπικά λιβάδια (5), διάσπαρτα αυθαίρετα
οικοδοµήµατα τα οποία χρησιµοποιούνται από λαθροκυνηγούς (5), µεταλλεία βωξίτη
(5), παράνοµο κυνήγι κυρίως όµως θηλαστικών (6) ενόχληση από κυνήγι (5),
δραστηριότητες αναψυχής κυρίως διάσχιση χωµατόδροµων από 4χ4, χρήση του
δασικού δικτύου, ράλλυ Ακρόπολις (5).
Ενδιαιτήµατα: Η κατάσταση των ενδιαιτηµάτων δεν βαθµολογείται αναφέρεται
όµως ότι φαίνονται να είναι σε πολύ καλή κατάσταση, µε σηµειακά µόνο σηµεία
υποβάθµισης.
∆ράσεις διατήρησης: Το µεγαλύτερο µέρος της περιοχής (50-90%) καλύπτεται από
κατάλληλο καθεστώς διατήρησης. Υπάρχει ΕΠΜ ή βρίσκεται στο στάδιο εκπόνησης
αλλά δεν έχει εγκριθεί. Μερικές περιορισµένες δράσεις διατήρησης εφαρµόζονται. Η
Οίτη αποτελεί Εθνικό ∆ρυµό και έχει συσταθεί Φορέας ∆ιαχείρισης.
Ορνιθοπανίδα /Είδη που πληρούν τα κριτήρια
Είδος

Εποχή

Κριτήρια

Alectoris graeca Πετροπέρδικα

επιδηµητικό

B2

Picus viridis Πρασινοτσικλιτάρα

επιδηµητικό

B2

Monticola solitarius Γαλαζοκότσυφας

επιδηµητικό

B2

Parus lugubris Κλειδωνάς

επιδηµητικό

B3

Emberiza hortulana Βλάχος

αναπαράγεται B2, C6

Παρατηρήσεις
∆εν υπάρχουν στοιχεία σχετικά µε τους πληθυσµούς των ειδών ή µε κάποια
διαφοροποίηση ως προς τα είδη.
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∆ίκτυο Παρακολούθησης Σηµαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας.
Η κατάσταση των ΙΒΑ – 2006
ΙΒΑ GR00108

Γαλαξείδι

Υπεύθυνος Παρακολούθησης: Παναγιώτης Λατσούδης
Contact person:
Απειλές: Οι κυριότερες απειλές που αναφέρονται µε βάση τη βαθµολογία αφορούν,
τις πολυετής καλλιέργειες µικρής κλίµακας και συγκεκριµένα την επέκταση των
ελαιώνων (7) το οποίο δεν ευνοεί την αναζήτηση τροφής των Κιρκινεζίων που
προτιµούν ανοιχτά πεδία, την οικιστική ανάπτυξη (8) στους χώρους τροφοληψίας,
την εγκατάλειψη παραδοσιακών χρήσεων γης (9) όπως της ελεύθερης κτηνοτροφίας
που είχε διαµορφώσει τα ανοιχτά πεδία και της καλλιέργειας σιτηρών, την αυξηµένη
άρδευση και την αλλαγή που προκαλεί αυτή στη φυσιογνωµία του τοπίου που
«πρασινίζει» και γίνεται ολοένα πιο αντίξοο για τα Κιρκινέζια (7), και τέλος την
αλλαγή στην παραδοσιακή κατασκευή των κεραµοσκεπών που επέτρεπαν το
φώλιασµα του είδους (9).
Ενδιαιτήµατα: Η κατάσταση των ενδιαιτηµάτων σε σχέση µε την έκταση τους
βαθµολογείται ως ΚΑΚΗ <40% και σε σχέση µε την ποιότητα τους επίσης ως
ΚΑΚΗ <40%.
∆ράσεις διατήρησης: Μέρος της περιοχής (10-49%) καλύπτεται από κατάλληλο
καθεστώς διατήρησης. ∆εν υπάρχει κανένα σχέδιο διαχείρισης. Πολύ λίγες ή
καθόλου δράσεις διατήρησης δεν εφαρµόζονται.
Ορνιθοπανίδα /Είδη που πληρούν τα κριτήρια
Είδος

Εποχή

Έτος

Falco naumanni Κιρκινέζι

αναπαράγεται 1996

Min

Max Εκτίµηση

100 120

καλή

Κριτήρια
A1, B1iii, B2, C1, C2, C6

Παρατηρήσεις
Ο αναπαραγωγικός πληθυσµός του Κιρκινεζιού F. naumanii παρακολουθείται και
καταµετρείται κάθε χρόνο. Παρουσιάζει σταθερότητα.
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∆ίκτυο Παρακολούθησης Σηµαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας.
Η κατάσταση των ΙΒΑ – 2006
ΙΒΑ GR00124

Όρος Πάρνηθα

Υπεύθυνοι Παρακολούθησης: Παύλος Ανδριόπουλος, Λιάνα Λούκα, Ράνια
Κουκουλέτσου, Γιώργος Αδαµόπουλος, Μιχάλης Κωτσάκης, Ανδρέας Νατσακάκος
Contact person: Παναγιώτης Λατσούδης
Απειλές: Οι κυριότερες απειλές που αναφέρονται µε βάση τη βαθµολογία αφορούν,
την οικιστική ανάπτυξη (7) στην Ιπποκράτειο Πολιτεία, τις εγκαταστάσεις αναψυχής
(5) του καζίνου Mont Parnes, των καταφυγίων, εξοχικών ταβερνών και την αύξηση
του αριθµού επισκεπτών, την συλλογή καυσόξυλων (5), την αποψίλωση ή επιλεκτική
κοπή (5) και τις πιέσεις που δέχεται κυρίως η περιοχή από υλοτόµους να αρθεί το
καθεστώς απόλυτης προστασίας του ελατοδάσους οι οποίες µπορεί να εκφραστούν
πχ. µε µία δασική πυρκαγιά, που δίνει τη δυνατότητα επέµβασης στο δάσος για
εµπορία καυσόξυλων, τις δραστηριότητες αναψυχής (5) όπως αγώνες δρόµου,
πεζοπόροι, πρόσκοποι, σύλλογοι που χαρακτηρίζονται ως ήπιες δραστηριότητες που
χρήζουν όµως µελέτης φέρουσας ικανότητας της περιοχής, αντίθετα η χρήση των
δασικών δρόµων αλλά και µονοπατιών για µότο-κροςς, είναι ασύµβατη, παράνοµη
δραστηριότητα και προκαλεί ηχορύπανση (5). Για τον εµπρησµό/ φωτιά (5)
αναφέρεται ότι είναι στατιστικά βέβαιο ότι θα συµβεί κάποια πυρκαγιά σε
πευκοδάσος η θαµνώνα τα επόµενα χρόνια, επίσης ότι το ∆ασαρχείο της Πάρνηθας
είναι από τα καλύτερα στη γνώση της µεταπυρικής διαχείρισης, άρα ο κίνδυνος
υποβάθµισης θα προκύψει από τις ανεξέλεγκτες δραστηριότητες και από την πιθανή
µεταβολή της αντίληψης των επισκεπτών για την αξία του φυσικού περιβάλλοντος.
Σχετικά µε την εισαγωγή ξενικών φυτών/ ζώων (6) αναφέρεται ότι έχουν γίνει στο
παρελθόν φυτεύσεις ξενικών ειδών δέντρων. Εκτεταµένες φυτεύσεις και αναπλάσεις
έχουν γίνει στο Τατόι. Στον πυρήνα της Πάρνηθας, ως δεντροστοιχίες στον
περιφερειακό κυρίως, έχουν φυτευτεί κέδροι, κυπαρίσσια κ.ά. Το είδος όµως που έχει
επεκτείνει την εξάπλωσή του και ίσως σε βάρος του έλατου είναι η µαύρη πεύκη,
είδος που υπάρχει αλλού στην Ελλάδα, αλλά είναι αµφίβολο αν υπήρχε ως αυτόχθονο
στην Πάρνηθα στο παρελθόν. Η σηµαντικότερη εισαγωγή ξενικών ειδών ζώων ήταν
η απελευθέρωση ελαφιών και αγριοκάτσικων στο παρελθόν. Ειδικά ο πληθυσµός των
πρώτων έχει αυξηθεί σηµαντικά εξαιτίας της απουσίας φυσικού θηρευτή και αποτελεί
αντικείµενο προς διερεύνηση εάν η βόσκησή τους έχει ήδη ξεκινήσει να έχει
επιπτώσεις στη βλάστηση της Πάρνηθας. Σχετικά µε τα σκουπίδια (6) αναφέρεται ότι
εξαιτίας του πυκνού δικτύου δρόµων, χωµατόδροµων και µονοπατιών και της
διαµόρφωσης παλιότερα «χώρων αναψυχής», τα σκουπίδια είναι παντού παρόντα.
Το κυριότερο όµως πρόβληµα προκαλούν τα µπάζα και τα σκουπίδια που
µεταφέρουν φορτηγά και αποθέτουν δίπλα στους κύριους δρόµους που διασχίζουν
την περιοχή ΙΒΑ. Το κυριότερο πρόβληµα εστιάζεται στο Μετόχι και στους δρόµους
από Βαρυµπόµπη προς Κρυονέρι. Η ανεξέλεγκτη απόρριψη σκουπιδιών µέσα σε
δασικές εκτάσεις αποτελεί εκτός από πηγή ρύπανσης και πηγή κινδύνων για
πυρκαγιές. Τέλος παρατηρείται αλλοίωση των ενδιαιτηµάτων (6) όσον αφορά την
εκτεταµένη νέκρωση ελάτων στις νότιες εκθέσεις της Πάρνηθας, η οποία έχει
αποδοθεί στην γειτονία της Πάρνηθας µε την Αθήνα που έχει οδηγήσει στην ξηρασία,
στην αύξηση της θερµοκρασίας, στην αέρια ρύπανση ή σε συνδυασµό τους που
ευνόησε την προσβολή από ξυλοφάγα έντοµα.
Ενδιαιτήµατα: Η κατάσταση των ενδιαιτηµάτων σε σχέση µε την έκταση τους
βαθµολογείται ως ΜΕΤΡΙΑ 70-90% , σε σχέση µε την ποιότητα τους δεν
βαθµολογείται.
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∆ίκτυο Παρακολούθησης Σηµαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας.
Η κατάσταση των ΙΒΑ – 2006
∆ράσεις διατήρησης: Το µεγαλύτερο µέρος της περιοχής (50-90%) καλύπτεται από
κατάλληλο καθεστώς διατήρησης. Υπάρχει κατάλληλο και κατανοητό σχέδιο
διαχείρισης το οποίο έχει ως στόχο την διατήρηση και βελτίωση των ειδών που
πληρούν τα κριτήρια. Πολύ λίγες ή καθόλου δράσεις διατήρησης εφαρµόζονται.
Συµπληρωµατικά αναφέρεται η περιοχή ΙΒΑ διαθέτει έκταση 194.000 στρεµµάτων,
από τα οποία τα 149.000 (77%) έχουν ενταχθεί στο δίκτυο NATURA 2000 (Περιοχή:
Όρος Πάρνηθα) ως περιοχή µε διπλό χαρακτηρισµό SPA και SCI και τον κωδικό GR
3000001. Η ευρύτερη έκταση αποτελεί την περιφερειακή ζώνη του Εθνικού ∆ρυµού
Πάρνηθας, µε έκταση περίπου 300.000 στρεµµάτων.
Στις αρχές του 2006 δηµοσιεύτηκε σχέδιο Προεδρικού ∆ιατάγµατος του ΥΠΕΧΩ∆Ε
για την Προστασία του Ορεινού όγκου της Πάρνηθας και την αξιοποίηση του
Κτήµατος Τατοΐου, ακόµα δεν έχει ψηφιστεί.
Ορνιθοπανίδα /Είδη που πληρούν τα κριτήρια
Είδος

Εποχή

Κριτήρια

Emberiza caesia Σκουρόβλαχος

αναπαράγεται B3, C6

Παρατηρήσεις
∆εν υπάρχουν στοιχεία σχετικά µε τους πληθυσµούς των ειδών ή µε κάποια
διαφοροποίηση ως προς τα είδη.
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∆ίκτυο Παρακολούθησης Σηµαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας.
Η κατάσταση των ΙΒΑ – 2006
ΙΒΑ GR00125

Έλος Σχοινιά

Υπεύθυνοι Παρακολούθησης: Σπύρος Σκαρέας, Μαργαρίτα Τζάλη, Γεωργία
Βλαχάκη
Contact person: Χαράλαµπος Αλιβιζάτος
Απειλές: Οι κυριότερες απειλές που αναφέρονται µε βάση τη βαθµολογία αφορούν,
τη νοµαδική βόσκηση (6), την οικιστική ανάπτυξη µε κατοικίες µόνιµες ή
εξοχικές(7), την λαθροθηρία (7), ενόχληση από κυνήγι (6), την καταστροφή χώρου
διατροφής (5), δραστηριότητες αναψυχής (5), κατασκευή φραγµάτων / διαχείριση
νερού (6), µπάζωµα εκτάσεων (5) στην καρδιά του έλους τα οποία χαρακτηρίζονται
ως «Έργα αποκατάστασης πάρκου Σχοινιά», σκουπίδια (6), και προσχώσεις (5).
Ενδιαιτήµατα: Η κατάσταση των ενδιαιτηµάτων σε σχέση µε την έκταση τους
βαθµολογείται ως ΚΑΚΗ 40-70% , και σε σχέση µε την ποιότητα τους επίσης
ΚΑΚΗ 40-70%.
∆ράσεις διατήρησης: Όλη η περιοχή ΣΠΠΕ (>90%) καλύπτεται από κατάλληλο
καθεστώς διατήρησης. Υπάρχει κατάλληλο και κατανοητό σχέδιο διαχείρισης το
οποίο έχει ως στόχο την διατήρηση και βελτίωση των ειδών που πληρούν τα
κριτήρια. Σηµαντικές δράσεις διατήρησης εφαρµόζονται αλλά δεν είναι ευρεία
κατανοητές και περιορίζονται από πόρους και ικανότητες.
Το 2006 στο έλος Σχοινιά πραγµατοποιήθηκαν:
• τοποθέτηση φυλάκων από τον φορέα διαχείρισης.
• Τοποθέτηση παρατηρητηρίων για ανάπτυξη του birdwatching
• Εκδήλωση οικοτουριστικού περιεχοµένου – διέλευση του Εθνικού Πάρκου µε
ποδήλατο
• Ξενάγηση καθηγητών και οµάδων τουριστών
• Birdwatching
• Μεσοχειµωνιάτικες καταµετρήσεις
• ∆ακτυλιώσεις

Ορνιθοπανίδα /Είδη που πληρούν τα κριτήρια
Είδος

Εποχή

Plegadis falcinellus Χαλκόκοτα

µετανάστευση A4i, B1i, C2

Κριτήρια

Παρατηρήσεις
Τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί πολλά νέα είδη για την περιοχή. Ενδιαφέρον
παρουσιάζει το φώλιασµα δύο ειδών που δεν φώλιαζαν µέχρι πρόσφατα, του
λευκοτσικνιά Egretta garzetta µε 27-50 ζ. και της βαλτόπαπιας Aythya nyroca µε
λιγότερα από 10 ζευγάρια. Τα τελευταία 3 χρόνια στο Έλος ξεχειµωνιάζει για
αρκετούς µήνες το χρόνο και ένας Στικταετός Aquila clanga.
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∆ίκτυο Παρακολούθησης Σηµαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας.
Η κατάσταση των ΙΒΑ – 2006
ΙΒΑ GR00126

Όρος Υµηττός

Υπεύθυνοι Παρακολούθησης: Λευτέρης Σταύρακας, Ναταλί Σταυρίδου,
Ελισάβετ Σταυρίδου
Contact person: Νίκος Προµπονάς
Απειλές: Οι κυριότερες απειλές που αναφέρονται µε βάση τη βαθµολογία αφορούν,
την οικιστική ανάπτυξη κυρίως στους πρόποδες της ανατολικής και νότιας πλευράς
(7), την κατασκευή δρόµων (6) κυρίως τον σχεδιασµό της Αττική Οδού από Αθήνα –
Κορωπί, την ενόχληση που προκαλείται από το κυνήγι (6), τις συχνές πυρκαγιές (9),
την εγκατάλειψη παραδοσιακών χρήσεων γης (7) όπως την καλλιέργεια αµπελώνων
και την µετατροπή τους σε οικίες, τα σκουπίδια (6) σε ρέµατα όπως το Κακόρεµα και
η Τερψιθέα και οι παράνοµες χωµατερές.
Ενδιαιτήµατα: Η κατάσταση των ενδιαιτηµάτων σε σχέση µε την έκταση τους δεν
βαθµολογείται ενώ σε σχέση µε την ποιότητα τους βαθµολογείται ΚΑΛΗ >90%.
∆ράσεις διατήρησης: Όλη η περιοχή ΣΠΠΕ (>90%) καλύπτεται από κατάλληλο
καθεστώς διατήρησης. ∆εν υπάρχει κανένα σχέδιο διαχείρισης. Μερικές
περιορισµένες δράσεις διατήρησης εφαρµόζονται από τοπικούς συλλόγους και
εστιάζονται σε αναδασώσεις και περιπολίες πυροπροστασίας τους θερινούς µήνες.
Ορνιθοπανίδα /Είδη που πληρούν τα κριτήρια
Είδος

Εποχή

Εκτίµηση

Κριτήρια

Oenanthe hispanica Ασπροκώλα

αναπαράγεται 1996 Κοινό

Έτος Min

Max

άγνωστη

A3

Sitta neumayer Βραχοτσοπανάκος

επιδηµητικό

άγνωστη

A3, B3

Sylvia rueppelli Μουστακοτσιροβάκος

αναπαράγεται 1996 Κοινό

άγνωστη

A3, B3

Sylvia melanocephala Μαυροτσιροβάκος

επιδηµητικό

1996 Σε αφθονία

άγνωστη

A3

Sylvia cantillans Κοκκινοτσιροβάκος

αναπαράγεται 1996 Σε αφθονία

άγνωστη

A3

Emberiza caesia Σκουρόβλαχος

αναπαράγεται 1996 Σύνηθες

άγνωστη

A3, B3, C6

Emberiza melanocephala Αµπελουργός

αναπαράγεται 0

άγνωστη

A3

1996 Σε αφθονία

-

-

Παρατηρήσεις
Τα τελευταία χρόνια έχουν συγκεντρωθεί πολλά στοιχεία για την περιοχή και έτσι
υπάρχει µια καλή εικόνα της κατάστασης της ορνιθοπανίδας του ΙΒΑ.
Oenanthe hispanica
Sylvia cantillans
Sylvia melanocephala
Sylvia rueppelli
Sitta neumayer
Emberiza caesia
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∆ίκτυο Παρακολούθησης Σηµαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας.
Η κατάσταση των ΙΒΑ – 2006
ΙΒΑ GR00127

Περιοχή Σουνίου

Υπεύθυνοι Παρακολούθησης: Παύλος Ανδριόπουλος, ∆ηµήτρης Καζάνης
Contact person: Στρατής Μπουρδάκης
Απειλές: Οι κυριότερες απειλές που αναφέρονται µε βάση τη βαθµολογία αφορούν,
τις µικρής κλίµακας καλλιέργειες ελαιώνων και τη χρήση φυτοφαρµάκων (5), την
ελεύθερη βόσκηση (5) σε ενδιαιτήµατα του σκουρόβλαχου, την οικιστική ανάπτυξη
(5) κυρίως παραθεριστικών κατοικιών και νοµιµοποίηση αυθαιρέτων, τις
εγκαταστάσεις τουρισµού και αναψυχής (5) κυρίως το ενδεχόµενο πώλησης της
νησίδας Πάτροκλος µε σκοπό τη τουριστική εκµετάλλευση και την κατασκευή
ξενοδοχειακής µονάδας, η ενόχληση που προκαλείται από το κυνήγι, νόµιµο ή
παράνοµο (7), τις δραστηριότητες αναψυχής (6) όπως η διοργάνωση του ράλλυ
Ποσειδών. Επίσης αναφέρεται ως µελλοντική απειλή ο σχεδιασµός της επέκτασης της
Αττική οδού έως το Λαύριο και η µεταβολή της χρήσης του λιµανιού του Λαυρίου ως
κύριο λιµάνι µε προορισµό τις Κυκλάδες, θα έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις στην
αύξηση της πρόσβασης, επισκεψιµότητας, ρύπανσης, αλλαγής χρήσεων γης και του
ΙΒΑ.
Ενδιαιτήµατα: Η κατάσταση των ενδιαιτηµάτων σε σχέση µε την έκταση τους
βαθµολογείται ως ΚΑΚΗ 40-70%, ενώ σε σχέση µε την ποιότητα τους δεν
βαθµολογείται.
∆ράσεις διατήρησης: Το µεγαλύτερο µέρος της περιοχής (50-90%) καλύπτεται από
κατάλληλο καθεστώς διατήρησης. Υπάρχει ΕΠΜ ή βρίσκεται στο στάδιο εκπόνησης
αλλά δεν έχει εγκριθεί. Πολύ λίγες η καθόλου δράσεις διατήρησης δεν εφαρµόζονται
Ορνιθοπανίδα /Είδη που πληρούν τα κριτήρια
Είδος

Εποχή

Κριτήρια

Emberiza caesia Σκουρόβλαχος

αναπαράγεται B3, C6

Παρατηρήσεις
∆εν υπάρχουν στοιχεία σχετικά µε τους πληθυσµούς των ειδών ή µε κάποια
διαφοροποίηση ως προς τα είδη.
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∆ίκτυο Παρακολούθησης Σηµαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας.
Η κατάσταση των ΙΒΑ – 2006
ΙΒΑ GR00137

Κόλπος Καλλονής

Υπεύθυνοι Παρακολούθησης: Κώστας Ζορµπάς, Μιχάλης Ιωακειµίδης
Contact person: Ελένη Γαληνού
Απειλές: Οι κυριότερες απειλές που αναφέρονται χωρίς όµως βαθµολογία αφορούν,
την χρήση φυτοφαρµάκων σε όλη την λεκάνη απορροής, την υπερβόσκηση γύρω από
τη Λ/θ Μέσσων και την Αλυκή Καλλονής, τις επιχωµατώσεις και το µπάζωµα
εκτάσεων, την µείωση της στάθµης και σε κάποιες περιπτώσεις υφαλµύρωση του
υδροφόρου ορίζοντα, την οικιστική ανάπτυξη κυρίως προς τουριστική εκµετάλλευση,
την κατασκευή δρόµων, την άµεση ενόχληση που προκαλείται από το κυνήγι, το
κυνήγι είτε νόµιµο περιφερειακά της Αλυκής όπου σκοτώνουν τις διερχόµενες πάπιες
είτε παράνοµο εντός απαγορευµένης ζώνης και µετά τη δύση του ηλίου.
Ενδιαιτήµατα: Η κατάσταση των ενδιαιτηµάτων σε σχέση µε την έκταση τους δεν
βαθµολογείται σηµειώνεται όµως σηµαντική υποβάθµιση του φυσικού ενδιαιτήµατος,
άρα το αντίστοιχο της ΚΑΚΗΣ 40-70%.
∆ράσεις διατήρησης: Όλη η περιοχή ΣΠΠΕ (>90%) καλύπτεται από κατάλληλο
καθεστώς διατήρησης. Υπάρχει ΕΠΜ ή βρίσκεται στο στάδιο εκπόνησης αλλά δεν
έχει εγκριθεί. Μερικές περιορισµένες δράσεις διατήρησης εφαρµόζονται από
τοπικούς συλλόγους. Ο «Ναυτίλος εν δράσει» σε συνεργασία µε την ΕΟΕ και τo
WWF έχει προχωρήσει σε καταγγελίες σχετικά µε µπαζώµατα εκτάσεων στο έλος
Ντίπι, και αγώνες 4χ4 σε προστατευόµενες περιοχές.
Ορνιθοπανίδα /Είδη που πληρούν τα κριτήρια
Είδος

Εποχή

Tadorna ferruginea Καστανόπαπια

Έτος

Min Max

Εκτίµηση

Κριτήρια

αναπαράγεται 1995

-

50

άγνωστη

B2, C6

Recurvirostra avosetta Αβοκέτα

αναπαράγεται 1993

34

39

καλή

C6

Phoenicopterus ruber Φοινικόπτερο

χειµώνας

-

1120

καλή

A4i, B1i, C2

Lanius nubicus Παρδαλοκεφαλάς

αναπαράγεται 1995

άγνωστη

B2

1997

Σύνηθες

Παρατηρήσεις
O αριθµός τον Φλαµινγκο P. ruber που διαχειµάζουν έχει αυξηθεί παρουσίασε
αύξηση κάποια χρονιά ενώ υπήρξε και προσπάθεια φωλιάσµατος το 2003 χωρίς
επιτυχία. Συνεχίζουν να φωλιάζουν οι Σταχτόχηνες T. ferruginea και οι Αβοκέτες R.
avosetta χωρίς να υπάρχουν όµως στοιχεία του πληθυσµού τους.
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∆ίκτυο Παρακολούθησης Σηµαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας.
Η κατάσταση των ΙΒΑ – 2006
ΙΒΑ GR00154

Όρη ∆ίας, Μαυροβούνι, Κόρωνος

Υπεύθυνος Παρακολούθησης: Νίκος Προµπονάς
Contact person:
Απειλές: Οι κυριότερες απειλές που αναφέρονται µε βάση την βαθµολογία αφορούν,
την νοµαδική υπερβόσκηση (7) µε 80.000 αιγοπρόβατα περίπου, την οικιστική
ανάπτυξη (7) κυρίως για παραθερισµό, τις εγκαταστάσεις τουρισµού (7), την διάνοιξη
αγροτικών δρόµων (8), την θανάτωση ειδών (9) και την τοποθέτηση δολοµάτων (9),
γενικά αναφέρεται ότι το παράνοµο κυνήγι επικεντρώνεται κυρίως σε αρπακτικά
πουλιά, εντός και εκτός κυνηγετικής περιόδου, και σε είδη όπως πολλά παρυδάτια και
χήνες που δεν συµπεριλαµβάνονται στις σχετικές ετήσιες λίστες θηρεύσιµων ειδών. Η
παράνοµη σύλληψη συνίσταται κυρίως σε τοποθετήσεις ξόβεργων και αποσκοπεί
περισσότερο στην άµεση θανάτωση για διατροφή και λιγότερο στη διατήρηση σε
κλουβιά. Η σύλληψη µε δίκτυα δεν είναι διαδεδοµένη παρόλο που είναι υπαρκτή. Οι
απειλές αυτές δηµιουργούν σοβαρότατα προβλήµατα στους πληθυσµούς των
πουλιών, δείχνουν να µην παρουσιάζουν αύξηση σε ένταση αλλά παραµένουν.
Ακόµα τα δηλητηριασµένα δολώµατα που τοποθετούνται για έλεγχο του αριθµού των
κορακοειδών έχει θλιβερά αποτελέσµατα και σε αρπακτικά όπως συµβαίνει σε όλη
την Ελλάδα. Η απειλή είναι σοβαρότατη για τα όρνια, τις αετογερακίνες, τους
σπιζαετούς –τα 2 τελευταία είδη πληρούν τα κριτήρια- και για όλα τα αρπακτικά,
αλλά δεν µπορεί να εξαλειφθεί ή να µειωθεί αισθητά ο κίνδυνος τέτοιων
περιστατικών προς το παρόν. Οι όποιες προσπάθειες ενηµέρωσης του ντόπιου
πληθυσµού δεν µπορούν να εγγυηθούν την απουσία µεµονωµένων περιστατικών.
Η ενόχληση που προκαλείτε στα πουλιά (7), κυρίως από την διάνοιξη νέων δρόµων
και ο τουρισµός µε όλα όσα συνεπάγονται από αυτόν. Για παράδειγµα κοντά σε
αποικίες όρνιων ή σε φωλιές αρπακτικών και σε υγρότοπους που έχουν υποδεχθεί
µεταναστευτικά πουλιά που χρήζουν ανάγκες ξεκούρασης και διατροφής.
Άλλες απειλές αφορούν την υπεράντληση υπόγειων υδάτων (7), το µπάζωµα
εκτάσεων (7) και τα σκουπίδια (6) κυρίως στα έλη και στα ρέµατα του νησιού, την
εγκατάλειψη παραδοσιακών χρήσεων γης (7) εκτάσεις µε αναβαθµίδες (πεζούλες)
που χρησιµοποιούνταν κατά τις περασµένες δεκαετίες έχουν εγκαταλειφθεί οριστικά.
Ειδικότερα, η ερήµωση επιφέρει την σταδιακή καταστροφή των πεζούλων που δεν
µπορούν να συγκρατήσουν το έδαφος. Αφαιρούνται-εξαφανίζονται έτσι χώροι
τροφοληψίας των µικρών πουλιών –κυρίως σποροφάγα- και κατά συνέπεια
επηρεάζονται και οι φτερωτοί θηρευτές τους. Κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων
του χειµώνα του 2003 µεγάλες εκτάσεις από πεζούλες καταστράφηκαν ολοσχερώς
αφού παρασύρθηκαν από τα βρόχινα νερά. Η απειλή επηρεάζει µεγάλο µέρος της
περιοχής και θεωρείται σηµαντική, µιας και συντελεί στην γρήγορη υποβάθµιση του
οικοσυστήµατος.
Ενδιαιτήµατα: Η κατάσταση των ενδιαιτηµάτων σε σχέση µε την έκταση τους
βαθµολογείται ως ΚΑΚΗ 40-70%, ενώ σε σχέση µε την ποιότητα τους επίσης
βαθµολογείται ως ΚΑΚΗ 40-70%.
∆ράσεις διατήρησης: Μέρος της περιοχής ΣΠΠΕ (10-49%) καλύπτεται από
κατάλληλο καθεστώς διατήρησης. ∆εν υπάρχει κανένα σχέδιο διαχείρισης. Μερικές
περιορισµένες δράσεις διατήρησης εφαρµόζονται από τοπικούς συλλόγους που
αφορούν κυρίως την ενηµέρωση/ ευαισθητοποίηση, η Αναπτυξιακή του ∆ήµου
∆αµαρίωνα έχει υλοποίηση προγράµµατα σήµανσης µονοπατιών, πρόγραµµα
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∆ίκτυο Παρακολούθησης Σηµαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας.
Η κατάσταση των ΙΒΑ – 2006
ΕΤΕΡΠΣ για την «Προστασία και βιώσιµη Ανάπτυξη» σε συνεργασία µε την ΕΟΕ,
έχουν εκδοθεί φυλλάδια, υπάρχουν σχολικές οµάδες που δραστηριοποιούνται,
υπάρχει Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων η «Αλκυόνη».
Ορνιθοπανίδα /Είδη που πληρούν τα κριτήρια
Είδος

Εποχή

Έτος

Min

Max

Athene noctua Κουκουβάγια

επιδηµητικό

1996

Κοινό

Buteo rufinus Αετογερακίνα

επιδηµητικό

1997

5

6

Hieraaetus fasciatus Σπιζαετός

επιδηµητικό

1996

2

3

Emberiza caesia Σκουρόβλαχος

αναπαράγεται 1995

Κοινό

Εκτίµηση

Κριτήρια

άγνωστη

B2

µέτρια

B2

καλή

B2

άγνωστη

B3, C6

Παρατηρήσεις
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αποικία των όρνιων Gyps fulvus µε 35-40 άτοµα και 2-3 ζ.
φωλιάζουν, καθώς και η παρουσία των Χρυσογέρακων Falco biarmicus µε 3-4 ζ.
Ο πληθυσµός των Αετογερακίνων Buteo rufinus παραµένει σταθερός στα 5-6 ζ. ενώ
οι Σπιζαετοί Hieraaetus fasciatus παρουσιάζουν µείωση στα 1-2 ζ.
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∆ίκτυο Παρακολούθησης Σηµαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας.
Η κατάσταση των ΙΒΑ – 2006
ΙΒΑ GR00155

Μικρές Κυκλάδες

Υπεύθυνος Παρακολούθησης: Γιάννης Γαβαλάς
Contact person:
Απειλές: Οι κυριότερες απειλές που αναφέρονται µε βάση την βαθµολογία αφορούν,
την καταστροφή του χώρου διατροφής των θαλασσοπούλιων (αιγαιόγλαρου,
θαλασσοκόρακα, αρτέµη, µύχου) από τις µηχανότρατες και την υπεραλίευση (9),
όπως και το κυνήγι του αγριοκούνελου – αγριοπερίστερου µειώνει την τροφή του
σπιζαετού, την εγκατάλειψη των παραδοσιακών χρήσεων γης (7) η µείωση των
κατσικιών παρέχουν λιγότερα πτώµατα για το όρνιο, τον υπερπληθυσµό ειδών (7)
όπως η κουρούνα επηρεάζει τα άλλα είδη, την έντονη ξηρασία το χειµώνα (7).
Ενδιαιτήµατα: Η κατάσταση των ενδιαιτηµάτων σε σχέση µε την έκταση τους
βαθµολογείται ως ΚΑΛΗ >90%, ενώ σε σχέση µε την ποιότητα τους επίσης ως
ΚΑΛΗ >90%.
∆ράσεις διατήρησης: Όλη η περιοχή ΣΠΠΕ (>90%) καλύπτεται από κατάλληλο
καθεστώς διατήρησης. ∆εν υπάρχει κανένα σχέδιο διαχείρισης. Μερικές
περιορισµένες δράσεις διατήρησης εφαρµόζονται.
Ορνιθοπανίδα /Είδη που πληρούν τα κριτήρια
Είδος

Εποχή

Min

Max Εκτίµηση

Κριτήρια

Falco eleonorae Μαυροπετρίτης

αναπαράγεται 1997

Έτος

80

-

µέτρια

A4ii, B1iii, B2, C2

Puffinus yelkouan Μύχος

αναπαράγεται 1996

300 -

άγνωστη

A4ii, B1ii, B3, C2

Παρατηρήσεις
Ο κατά εκτίµηση πληθυσµός του Μαυροπετρίτη F. eleonorae φτάνει στα 100 -150 ζ.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν η παρουσία των Ορνιων Gyps fulvus µε 3-4 ζ.
προερχόµενα από την αποικία της Νάξου και τα 50-80 ζ., Θαλασσοκόρακα
Phalacrocorax aristotelis.
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