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1. Ειςαγωγι 

Το παρόν υπόμνθμα ετοιμάςτθκε ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ LIFENAT09/GR/00323 με 

τίτλο «Επιδεικτικι εφαρμογι τθσ προςζγγιςθσ «Σχζδιο Δράςθσ για τθ Βιοποικιλότθτα», για 

τθ διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ τθσ Σκφρου»,  που εκπονείται από τον Διμο Σκφρου ςε 

ςυνεργαςία με τθν Ελλθνικι Ορνικολογικι Εταιρεία, τθν Ελλθνικι Εταιρεία και το ΕΚΡΑΑ. 

Το υπόμνθμα εντάςςεται ςτθ δράςθ Α.1 του προγράμματοσ, δθλαδι ςτθν εκπόνθςθ του 

Σχεδίου Δράςθσ για τθ Βιοποικιλότθτα τθσ Σκφρου.  

Με δεδομζνο ότι θ περιοχι του Προυσ Κόχυλα, εντόσ και εκτόσ του τόπου NATURA 2000, 

κεωρείται το πλζον αξιόλογο από άποψθσ βιοποικιλότθτασ τμιμα τθσ Σκφρου και 

λαμβάνοντασ υπόψθ τισ δυςμενείσ και μθ αντιςτρεπτζσ επιπτϊςεισ για τθν περιοχι που 

εκτιμάται ότι κα προκλθκοφν από τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία 9 αιολικϊν πάρκων, με 

111 ανεμογεννιτριεσ ςυνολικισ ιςχφοσ 333 MW, κεωρικθκε απαραίτθτθ θ ςφνταξθ τθσ 

παροφςασ αναφοράσ, θ οποία ςε ςυνδυαςμό με τα επιςυναπτόμενα ςε αυτιν 

επιςτθμονικά ςτοιχεία και ζγγραφα, τεκμθριϊνει τθν εκτιμϊμενθ βλάβθ ςτο αντικείμενο 

προςταςίασ του τόπου NATURA 2000 και παράλλθλα αςκεί κριτικι ςτθ μεκοδολογία και 

ςτα ευριματα τθσ Μελζτθσ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων (ΜΡΕ) του ζργου. Το τεχνικό 

υπόμνθμα κα κατατεκεί ςτθν ελλθνικι διοίκθςθ, προκειμζνου να λθφκεί υπόψθ κατά τθν 

εξζταςθ τθσ περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ του ζργου.  

Κοινοποιείται επίςθσ ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, όπωσ είναι υποχρζωςθ κάκε αναδόχου 

προγράμματοσ LIFE, ςτθν περιοχι του οποίου λαμβάνουν χϊρα ζργα ι δραςτθριότθτεσ που 

μπορεί να επθρεάςουν ςθμαντικά το αντικείμενο προςταςίασ του τόπου NATURA 2000 ι 

του προςτατευόμενου είδουσ ενδιαφζροντοσ. 

Σο ευάλωτο του τόπου 

Το δίκτυο προςτατευόμενων περιοχϊν NATURA 2000 δθμιουργικθκε από τθν ΕΕ για να 

ςυμβάλλει αποφαςιςτικά ςτθ διατιρθςθ των πιο ςθμαντικϊν οικοςυςτθμάτων, τοπίων  και 

ειδϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Με δεδομζνο ότι ο Mαυροπετρίτθσ ςυγκαταλζγεται μεταξφ 

των απειλοφμενων και προςτατευόμενων ειδϊν τθσ θπείρου μασ και περιλαμβάνεται ςτο 

Ραράρτθμα Λ τθσ Οδθγίασ των πτθνϊν, ζνασ αξιόλογοσ αρικμόσ περιοχϊν, ζχει ενταχκεί ςτο 

δίκτυο για τθν προςταςία του Μαυροπετρίτθ. Θ περιοχι «Σκφροσ: Προσ Κόχυλασ» 

GR2420006, αποτελεί τόπο του δικτφου NATURA 2000, ο οποίοσ μάλιςτα ζχει 

χαρακτθριςτεί ωσ ΗΕΡ λόγω τθσ ςθμαςίασ του ςτθν υποςτιριξθ μιασ από τισ μεγαλφτερεσ 

αποικίεσ του Μαυροπετρίτθ παγκοςμίωσ και τθσ μεγαλφτερθσ ςτθ χϊρα μασ.  

Με δεδομζνο το τεράςτιο μζγεκοσ του εξεταηόμενου ζργου, κακϊσ και το γεγονόσ ότι 

προτείνεται να χωροκετθκεί κατά μεγάλο μζροσ του εντόσ τθσ ςθμαντικότερθσ για τον 

Μαυροπετρίτθ ελλθνικισ περιοχισ του δικτφου NATURA 2000,  αποτελεί ςχιμα οξφμωρο 

ακόμα και θ εξζταςθ του ηθτιματοσ εάν και κατά πόςο κίγεται θ οικολογικι ακεραιότθτα 

του ςυγκεκριμζνου τόπου ωσ προσ τθ δυνατότθτα υποςτιριξθσ του Μαυροπετρίτθ. 

Αντίκειται ςτθ κεμελιϊδθ λογικι βάςθ με τθν οποία δθμιουργικθκε το δίκτυο NATURA 

2000. Αυτό εξθγείται λεπτομερϊσ ςτο παρόν υπόμνθμα, κακϊσ και ςτα επιςυναπτόμενα 
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ζγγραφα που ςυμπλθρϊνουν το ςκεπτικό του υπομνιματοσ. Στα ζγγραφα αυτά 

περιλαμβάνονται θ επιςτθμονικι ζρευνα του Dr. Onmus, όπου αποδεικνφεται πζραν πάςθσ 

αμφιβολίασ θ ςυνολικι και εντατικι χριςθ του ορεινοφ όγκου του Κόχυλα από τον 

πλθκυςμό του Μαυροπετρίτθ, και επομζνωσ το ευάλωτο ςτθ δθμιουργία του 

προτεινόμενου αιολικοφ ςτακμοφ, κακϊσ και θ ςχετικι γνωμοδότθςθ του Dr. Ristow του 

ςθμαντικότερου παγκοςμίωσ επιςτιμονα ςτον Μαυροπετρίτθ, με περιςςότερα από 40 

χρόνια ζρευνασ και πολλζσ δεκάδεσ επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ για το είδοσ, ωσ προσ τθ 

ςυμβατότθτα του προτεινόμενου ζργου με τθ διατιρθςθ του πλθκυςμοφ του 

Μαυροπετρίτθ.  

Το υπόμνθμα αποδεικνφει τθν πρόκλθςθ ςθμαντικϊν και μθ αναςτρζψιμων επιπτϊςεων 

ςτθν οικολογικι ακεραιότθτα τθσ ΗΕΡ από το εξεταηόμενο ζργο, κυρίωσ ςε ότι αφορά ςτθ 

λειτουργία υποςτιριξθσ του πλθκυςμοφ του Μαυροπετρίτθ, αλλά και ςτθ γενικότερθ 

βιοποικιλότθτα του Κόχυλα, ο οποίοσ κεωρείται μία από τισ ςθμαντικότερεσ χλωριδικά 

περιοχζσ τθσ χϊρασ μασ, με οικοςυςτιματα που πλθροφν τα κριτιρια τθσ IUCN για 

χαρακτθριςμό τουσ ωσ wilderness area, χαρακτθριςμό που ελάχιςτεσ περιοχζσ ςτθν 

Ευρωπαϊκι Ιπειρο μποροφν να λάβουν. 

Θ τεκμθρίωςθ των επιπτϊςεων ςτθ χλωρίδα και ςτουσ οικοτόπουσ του Κόχυλα γίνεται ςτο 

κεφάλαιο 2 του υπομνιματοσ. Θ τεκμθρίωςθ των επιπτϊςεων ςτον Μαυροπετρίτθ γίνεται 

ςτο κεφάλαιο 3. Στο κεφάλαιο 4 γίνεται κριτικι ςτθ μεκοδολογία και ςτα ευριματα τθσ 

Νζασ Οικολογικισ Μελζτθσ Βάςθσ και ςτθ ΜΡΕ του ζργου, προκειμζνου να τεκμθριωκεί θ 

αβαςιμότθτα των ςυμπεραςμάτων τουσ, ςε ότι αφορά ςτισ επιπτϊςεισ του ζργου ςτθ ΗΕΡ. 

Κα πρζπει εδϊ να ςθμειωκεί ότι ςτθ διεκνι βιβλιογραφία δεν υπάρχει μζχρι ςτιγμισ καμία 

περίπτωςθ χωροκζτθςθσ αιολικοφ πάρκου κοντά ι μζςα ςε ςθμαντικι αποικία 

Μαυροπετρίτθ και επομζνωσ δεν υπάρχουν πειραματικά δεδομζνα ςε ςχζςθ με τισ 

επιπτϊςεισ τζτοιων υποδομϊν ςτο είδοσ. Για τον λόγο αυτό οι εκτιμιςεισ που γίνονται ςτο 

παρόν υπόμνθμα λαμβάνουν υπόψθ τθ βζλτιςτθ διακζςιμθ επιςτθμονικι πλθροφορία, 

κακϊσ και τισ απόψεισ των κατά τεκμιριο πλζον ειδικϊν ςτο Μαυροπετρίτθ επιςτθμόνων 

διεκνϊσ. 

 

φνοψθ των ςυμπεραςμάτων του υπομνιματοσ 

Με βάςθ τισ προβλζψεισ τθσ ελλθνικισ και ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ, και πιο ςυγκεκριμζνα 

το άρκρο 6 τθσ Οδθγίασ 92/43, για τθν αδειοδότθςθ ζργων και δραςτθριοτιτων εντόσ 

περιοχϊν του δικτφου NATURA 2000, απαιτείται να ζχει προθγθκεί από τισ αρμόδιεσ 

υπθρεςίεσ, Δζουςα Εκτίμθςθ των επιπτϊςεων του προτεινόμενου ζργου ςτο αντικείμενο 

προςταςίασ τθσ κάκε περιοχισ. Κα πρζπει επίςθσ να ςθμειωκεί ότι θ αποφυγι 

υποβάκμιςθσ του κακεςτϊτοσ διατιρθςθσ των προςτατευόμενων ειδϊν και των 

ενδιαιτθμάτων τουσ και εκτόσ των Ηωνϊν Ειδικισ Ρροςταςίασ (ΗΕΡ) του δικτφου NATURA 

2000 αποτελεί υποχρζωςθ για τθν Ελλάδα, με βάςθ το άρκρο 4 τθσ Οδθγίασ 79/409/ΕΟΚ, 

όπωσ κωδικοποιικθκε από τθν Οδθγία 2009/147/ΕΚ.  
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Στθν περίπτωςθ του εξεταηόμενου ζργου, το οποίο χωροκετείται εντόσ και ςτον άμεςο 

περίγυρο Τόπου Κοινοτικισ Σθμαςίασ και τθσ ΗΕΡ, το αντικείμενο προςταςίασ είναι ευρφ, 

περιλαμβάνοντασ ςπάνια και απειλοφμενα είδθ φυτϊν και ηϊων, κακϊσ και οικοτόπουσ. Σε 

ότι αφορά ςτθν ΗΕΡ, το αντικείμενο προςταςίασ αφορά κυρίωσ ςτουσ πλθκυςμοφσ και ςτα 

ενδιαιτιματα ειδϊν πτθνϊν, με ςθμαντικότερο αυτϊν τον Μαυροπετρίτθ, ο οποίοσ 

αποτελεί και είδοσ για το οποίο θ περιοχι χαρακτθρίςτθκε ωσ ΗΕΡ, και άρα θ διατιρθςι 

του αποτελεί βαςικό ςτόχο διατιρθςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ΗΕΡ. 

Θ αποικία του Μαυροπετρίτθ ςτθ Σκφρο και τισ γφρω νθςίδεσ κατατάςςεται μζςα ςτθν 

κορυφαία τριάδα των αποικιϊν του είδουσ παγκοςμίωσ. Στθν περιοχι του Κόχυλα, θ 

αποικία του Μαυροπετρίτθ, με βάςθ τθν απογραφι τθσ Ελλθνικισ Ορνικολογικισ Εταιρείασ 

του 2005, κεωρείται θ μεγαλφτερθ αποικία του είδουσ ςτθ χϊρα μασ. Ωσ γνωςτόν, ςτθν 

Ελλάδα αναπαράγεται το 82% του παγκόςμιου πλθκυςμοφ του Μαυροπετρίτθ και αυτό 

κακιςτά τθ διατιρθςθ του είδουσ όχι μόνο εκνικι αλλά και διεκνι υποχρζωςθ των 

ελλθνικϊν αρχϊν. 

Επομζνωσ, προκειμζνου να είναι νόμιμθ θ αδειοδότθςθ του ζργου επιβάλλεται θ Δζουςα 

Εκτίμθςθ που εκπονείται ςτο πλαίςιο τθσ ΜΠΕ του εξεταηόμενου ζργου να αποδείξει 

χρθςιμοποιϊντασ τθν αδιαμφιςβιτθτα επιςτθμονικά δεδομζνα ότι θ οικολογικι 

ακεραιότθτα τθσ ΗΕΠ (δθλαδι τα δομικά και λειτουργικά χαρακτθριςτικά των 

οικοςυςτθμάτων ολόκλθρθσ τθσ ζκταςθσ τθσ ΗΕΠ, που ςχετίηονται με τθν υποςτιριξθ του 

αντικειμζνου προςταςίασ, ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ίςωσ αποικίασ 

Μαυροπετρίτθ παγκοςμίωσ) δεν κα αλλοιωκεί ανεπανόρκωτα ι ςθμαντικά από το ζργο.  

Σε αυτιν και μόνο τθν περίπτωςθ δφναται με βάςθ τθ νομοκεςία να χορθγθκεί 

αδειοδότθςθ για το ζργο από τισ εκνικζσ αρχζσ, «μόνον αφοφ βεβαιωκοφν ότι δεν κα 

παραβλάψει τθν ακεραιότθτα του τόπου…*…+. Όταν ο τόποσ περί του οποίου πρόκειται είναι 

τόποσ όπου ευρίςκονται ζνασ τφποσ φυςικοφ οικοτόπου προτεραιότθτασ ι/και ζνα είδοσ 

προτεραιότθτασ, είναι δυνατόν να προβλθκοφν μόνον επιχειριματα ςχετικά με τθν υγεία 

ανκρϊπων και τθ δθμόςια αςφάλεια ι ςχετικά με κετικζσ ςυνζπειεσ πρωταρχικισ ςθμαςίασ 

για το περιβάλλον ι, κατόπιν γνωμοδοτιςεωσ τθσ Επιτροπισ, άλλοι επιτακτικοί ςθμαντικοί 

λόγοι ςθμαντικοφ δθμοςίου ςυμφζροντοσ» (αποςπάςματα από άρκρο 6 (παράγραφοι 3 και 

4) τθσ Οδθγίασ 92/43/ΕΕ).  

Θ ζλλειψθ οποιουδιποτε ωσ ςιμερα γνωςτοφ παραδείγματοσ εγκατάςταςθσ αιολικοφ 

πάρκου κοντά ςε αποικία Μαυροπετρίτθ, αποτελεί μία ακόμθ παράμετρο αβεβαιότθτασ για 

τθν Δζουςα Εκτίμθςθ, θ οποία κα πρζπει να τεκμθριϊςει πζραν κάκε αμφιβολίασ, τθ 

διατιρθςθ τθσ ακεραιότθτασ τθσ ΗΕΡ που υποςτθρίηει μία από τισ μεγαλφτερεσ αποικίεσ 

του είδουσ παγκοςμίωσ (φιλοξενεί> 5% του παγκόςμιου πλθκυςμοφ του είδουσ). 

Με βάςθ τα ςτοιχεία του παρόντοσ υπομνιματοσ, θ ΜΡΕ του εν λόγω ζργου αποδεικνφεται 

ανεπαρκισ ςτο να τεκμθριϊςει ότι το εξεταηόμενο ζργο δεν κα παραβλάψει τθν 

ακεραιότθτα του τόπου. Οι επιπτϊςεισ του ζργου ςτθν οικολογικι ακεραιότθτα τθσ ΗΕΡ, 

αναλφονται ςτισ επόμενεσ παραγράφουσ: 
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Σε ότι αφορά ςτο Μαυροπετρίτθ, ςφμφωνα με τα επίςθμα ςτοιχεία τθσ Ελλθνικισ 

Ορνικολογικισ Εταιρείασ που ζχουν κατατεκεί ςτθν Ε.Ε. με τθν τελικι αναφορά του 

προγράμματοσ Life “Conservation measures for Falco eleonoeae* in Greece”, κατά το οποίο 

ζλαβε χϊρα θ πρϊτθ ςυνολικι παγκόςμια απογραφι για το είδοσ, ςτθν περιοχι τθσ Σκφρου 

και των γφρω νθςίδων καταγράφθκαν ςυνολικά 1.489 άτομα, αρικμόσ που αντιςτοιχεί ςε 

1042 ηευγάρια. Ο αρικμόσ αυτόσ αντιςτοιχεί ςτο 8,43% του εκνικοφ πλθκυςμοφ του είδουσ 

και ςτο 6,69% του παγκόςμιου πλθκυςμοφ του είδουσ. Σθμειϊνεται ότι το ςφνολο του 

πλθκυςμοφ αυτοφ αναμζνεται ότι χρθςιμοποιεί τθ Νότια Σκφρο ωσ κφρια περιοχι 

διατροφισ και αναμζνεται ότι κα εκτεκεί ςτισ επιπτϊςεισ του προτεινόμενου ζργου. 

Στθν περιοχι τθσ Νότιασ Σκφρου, δθλαδι ςτθν περιοχι του Προυσ Κόχυλα και των νθςίδων 

Σαρακθνό, Διαβατζσ, ζχουν καταγραφεί ςυνολικά 1.177 άτομα, αρικμόσ που αντιςτοιχεί ςε 

εκτίμθςθ 824 ηευγαριϊν, ποςοςτό 6,67% του εκνικοφ πλθκυςμοφ και 5,45% του 

παγκόςμιου πλθκυςμοφ του είδουσ. Θ κατανομι τουσ ςτθν περιοχι φαίνεται ςτον 

επιςυναπτόμενο χάρτθ, όπου απεικονίηονται και οι προτεινόμενεσ κζςεισ των 

ανεμογεννθτριϊν.  

Με βάςθ τα παραπάνω ςτοιχεία, θ περιοχι τθσ κφρου κεωρείται θ ςθμαντικότερθ 

περιοχι αναπαραγωγισ του Μαυροπετρίτθ ςτθν Ελλάδα, και θ αποικία τθσ περιοχισ του 

Όρουσ Κόχυλα, θ μεγαλφτερθ αποικία του είδουσ ςτθ χϊρα μασ.   

Θα πρζπει εδϊ να ςθμειωκεί, ότι θ ΜΠΕ του ζργου ζχει κάνει υποεκτίμθςθ περίπου 50% 

του πραγματικοφ πλθκυςμοφ του είδουσ ςτθν περιοχι.  

Θ απάντθςθ ςτο ερϊτθμα, «γιατί ςτθ νότια Σκφρο βρίςκεται θ μεγαλφτερθ αποικία 

Μαυροπετρίτθ ςτθν Ελλάδα», είναι ότι ο ςυνδυαςμόσ ςειράσ δομικϊν και λειτουργικϊν 

χαρακτθριςτικϊν των οικοςυςτθμάτων τθσ περιοχισ, ςυνκζτει τον ιδανικό βιότοπο 

αναπαραγωγισ για τον Μαυροπετρίτθ. Δθλαδι θ φπαρξθ ςε γεωγραφικά περιοριςμζνο 

χϊρο, α) υψθλισ διακεςιμότθτασ εντόμων άνοιξθ, καλοκαίρι και φκινόπωρο πάνω από 

τουσ βιοτόπουσ του Κόχυλα, β) τθσ διζλευςθσ μεγάλων πλθκυςμϊν μεταναςτευτικϊν 

πτθνϊν πάνω και γφρω από τθ ΗΕΡ, κατά τθν περίοδο ανατροφισ των νεοςςϊν όταν οι 

ενεργειακζσ ανάγκεσ μεγιςτοποιοφνται, και γ) θ δυνατότθτα χριςθσ του χϊρου αυτοφ, με 

χαμθλι ενεργειακι δαπάνθ πτιςθσ, λόγω των ανοδικϊν κερμικϊν ρευμάτων  και τθσ 

τοπογραφίασ του Κόχυλα, προςφζρουν μοναδικζσ ςυνκικεσ περιβάλλοντοσ για τθν τοπικι 

αποικία του Μαυροπετρίτθ και δικαιολογοφν το μεγάλο τθσ μζγεκοσ. Αυτά τα ςτοιχεία, ςε 

ςυνδυαςμό με τθν παρουςία κατάλλθλων κζςεων φωλιάςματοσ ςτθν ακτογραμμι τθσ 

περιοχισ, ςυνκζτουν τθν οικολογικι ακεραιότθτα τθσ ΗΕΡ, ςε ότι αφορά ςτθν υποςτιριξθ 

τθσ διατιρθςθσ του Μαυροπετρίτθ. 

Από τθν ανάλυςθ που γίνεται ςε ειδικά κεφάλαια του παρόντοσ υπομνιματοσ προκφπτει 

ότι το ςχεδιαηόμενο ζργο αναμζνεται ότι κα ζχει ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ ςτθν ΗΕΡ του 

Κόχυλα, κακϊσ και ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ, επιπτϊςεισ που επθρεάηουν ςθμαντικά και 

μθ αναςτρζψιμα τθν ακεραιότθτα τθσ ΗΕΡ ςε ότι αφορά ςτισ οικολογικζσ τθσ λειτουργίεσ 

που υποςτθρίηουν τθν επιβίωςθ τθσ τοπικισ αποικίασ του Μαυροπετρίτθ. Οι επιπτϊςεισ 

ςτθν οικολογικι λειτουργία τθσ ΗΕΡ ςχετίηονται α) με υποβάκμιςθ τθσ διακεςιμότθτασ τθσ 
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αζριασ εντομοπανίδασ, που αποτελεί τθν τροφικι βάςθ για τθν αποικία του Μαυροπετρίτθ, 

με ςυνζπειεσ ςτθν επιτυχία αναπαραγωγισ του είδουσ και ςτθ βιωςιμότθτα των νεαρϊν 

ατόμων του και β) με τθν αφξθςθ τθσ κνθςιμότθτασ ενιλικων και κυρίωσ νεαρϊν 

μαυροπετριτϊν, εξαιτίασ των αναμενόμενων προςκροφςεων ςτισ ανεμογεννιτριεσ είτε 

επειδι αυτζσ βρίςκονται πάνω ςτισ κφριεσ διαδρομζσ πτιςθσ τουσ, είτε επειδι οι 

μαυροπετρίτεσ κα προςελκφονται κοντά τουσ λόγω αυξθμζνθσ ςυγκζντρωςθσ εντόμων ςε 

αυτζσ (hilltop effect). Οι εκτιμιςεισ αυτζσ ςτθρίηονται ςτθν υφιςτάμενθ επιςτθμονικι 

γνϊςθ για το είδοσ, ςτθ μελζτθ τθσ διεκνοφσ βιβλιογραφίασ, ςε ότι αφορά ςτισ επιπτϊςεων 

των ανεμογεννθτριϊν ςτθν ορνικοπανίδα, κακϊσ και ςτθν ορνικολογικι ζρευνα ςτο χϊρο 

τθσ ΗΕΡ του Κόχυλα τα τελευταία ζτθ. Επιβεβαιϊνονται δε από τθν γνωμοδότθςθ του 

ςθμαντικότερου εμπειρογνϊμονα για τον Μαυροπετρίτθ παγκοςμίωσ, κακϊσ και από τθν 

ειδικι ζρευνα πτθτικισ ςυμπεριφοράσ του είδουσ και χριςθσ του χϊρου που ζγινε το 2010 

και επιςυνάπτεται. 

Θ ΜΡΕ του ζργου αντιμετωπίηει το ηιτθμα των επιπτϊςεων ςτθν ορνικοπανίδα με 

διφοροφμενο τρόπο, ςε μια προςπάκεια να αποδείξει ότι δεν κα υπάρξουν ςοβαρζσ 

επιπτϊςεισ από το ζργο. Από τθ μία πλευρά παρουςιάηονται τα ςτοιχεία τθσ ελλιποφσ 

ζρευνασ που πραγματοποιικθκε (μόλισ 67 θμζρεσ καταγραφϊν μοιραςμζνεσ ςε 4 ζτθ, 

ςυνολικά δθλαδι περίπου 0,5 θμζρα ανά εξεταηόμενθ κζςθ ανεμογεννιτριασ, 

δειγματολθψία εξαιρετικά μικρι για να επιτρζψει να εξαχκοφν ςαφι και τεκμθριωμζνα 

ςυμπεράςματα), τθν αποςπαςματικότθτα και περιοριςμζνθ χρθςιμότθτα των οποίων θ ίδια 

θ μελζτθ παραδζχεται ςε διάφορα ςθμεία τθσ, ενϊ από τθν άλλθ πλευρά, αυτζσ οι ίδιεσ 

αδυναμίεσ που αναγνωρίςτθκαν ωσ τζτοιεσ από τθ ΝΟΜΒ, χρθςιμοποιοφνται από τθ ΜΡΕ 

ςτο κεφάλαιο τθσ Δζουςασ Εκτίμθςθσ για να υποςτθρίξουν ότι δεν κα υπάρξουν επιπτϊςεισ 

ςτο αντικείμενο προςταςίασ. 

Σχετικά με τθν αξιοπιςτία των μοντζλων πρόβλεψθσ κνθςιμότθτασ όπωσ το μοντζλο Band 

που χρθςιμοποιικθκε ςτθ ΝΟΜΒ, θ διεκνισ βιβλιογραφία ζχει επανειλθμμζνα αποδείξει 

τθν περιοριςμζνθ τουσ αξιοπιςτία, ενϊ θ ίδια θ μελζτθ ςτθ ςελίδα 207 παραδζχεται ότι 

«ςφμφωνα με πρόςφατεσ ζρευνεσ πρόκειται για μοντζλα που πραγματοποιοφν χονδρικζσ 

εκτιμιςεισ και μπορεί να δϊςουν παραπλανθτικά αποτελζςματα, διότι ο ρυκμόσ 

κνθςιμότθτασ που υπολογίηεται από το μοντζλο μπορεί να υποεκτιμά τθν αλθκινι 

κνθςιμότθτα και κατά ςυνζπεια να απειλιςει τουσ πλθκυςμοφσ τθσ ορνικοπανίδασ». Για το 

ξεπζραςμα τθσ αδυναμίασ αυτισ, ιδίωσ ςε περιπτϊςεισ ευαίςκθτων  ι τρωτϊν ειδϊν όπωσ 

τα μακρόβια αρπακτικά πτθνά, προτείνει τθ χριςθ δθμογραφικϊν μοντζλων που 

βαςίηονται ςε μακροχρόνια παρακολοφκθςθ, ϊςτε να μπορεί να εκτιμθκεί θ βιωςιμότθτα 

του πλθκυςμοφ. Κάτι που βεβαίωσ δεν ζχει ςυμβεί ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ, όπωσ 

παραδζχεται θ μελζτθ. Εν τοφτοισ τα αποτελζςματα του αναξιόπιςτου αυτοφ μοντζλου 

χρθςιμοποιοφνται ωσ βαςικι επιχειρθματολογία ςτθ Δζουςα Εκτίμθςθ τθσ ΜΠΕ, όπου 

γίνεται προςπάκεια να αποδειχκεί ότι δεν κα υπάρξουν ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ ςτον 

πλθκυςμό του Μαυροπετρίτθ. 

Είναι χαρακτθριςτικό ότι εάν ειςαχκοφν ςτο μοντζλο τα πραγματικά πλθκυςμιακά 

δεδομζνα του Μαυροπετρίτθ για τθν περιοχι και χρθςιμοποιθκοφν ποςοςτά αποφυγισ 
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95% και 92%, όπωσ εκτιμάται ότι ιςχφει εάν ςυνυπολογιςτοφν τα περίπου 1300 μόλισ 

πτερωκζντα, άπειρα ςτθν πτιςθ νεαρά ετθςίωσ, τότε τα αποτελζςματα του μοντζλου ςε ότι 

αφορά ςτουσ εκτιμϊμενουσ κανάτουσ από προςκροφςεισ υπερδεκαπλαςιάηονται και 

υπερεικοςαπλάςιαηονται αντίςτοιχα, ανεβάηοντασ τον εκτιμϊμενο αρικμό των απωλειϊν 

ςε τουλάχιςτον 30-40 άτομα ετθςίωσ, αρικμόσ ςαφϊσ πιο ςθμαντικόσ από τα 1,5 ζωσ 3 που 

παρουςιάηει θ ΜΡΕ.  

Σε ότι αφορά ςτα ςυνολικά ςυμπεράςματα του κεφαλαίου για τθν ορνικοπανίδα (7.3.4.3 

τθσ ΜΡΕ), ότι οι επιπτϊςεισ του ζργου μποροφν να χαρακτθριςτοφν αςκενείσ ωσ μζτριεσ 

και ςε τοπικό μόνο επίπεδο, αυτό ςε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να τεκμθριωκεί για τον 

Μαυροπετρίτθ, είδοσ απειλοφμενο, που ςτθν περιοχι διατθρεί μία από μεγαλφτερεσ 

αποικίεσ του ςτον κόςμο και επομζνωσ οι επιπτϊςεισ κα είναι ςθμαντικζσ ςε παγκόςμιο 

επίπεδο, αλλά και για τον ςπιηαετό, που διατθρεί ςτθν περιοχι 2 ηεφγθ (κάτι που απζτυχε 

να τεκμθριϊςει θ ΝΟΜΒ, προκφπτει όμωσ από τα ςτοιχεία τθσ ΕΟΕ ) και που οι επιπτϊςεισ 

από ενδεχόμενθ πρόςκρουςθ  κα είναι ςθμαντικζσ ςε εκνικό επίπεδο.  

Σε ότι αφορά ςτθ χλωρίδα, θ περιοχι του Προυσ Κόχυλα είναι μία από τισ περιοχζσ τθσ 

Ελλάδασ με τθν υψθλότερθ πυκνότθτα ςε ςθμαντικά και ςπάνια είδθ χλωρίδασ. Αξίηει να 

ςθμειωκεί ότι ακόμθ και ςιμερα ςτθν περιοχι ανακαλφπτονται και περιγράφονται νζα για 

τθν επιςτιμθ είδθ. Στον Κόχυλα ςυναντϊνται 6 είδθ φυτϊν που περιλαμβάνονται ςτισ δφο 

εκδόςεισ του Βιβλίου Ερυκρϊν Δεδομζνων (Red Data Book, RDB) των Σπάνιων και 

Απειλοφμενων Φυτϊν τθσ Ελλθνικισ Χλωρίδασ. Από αυτά τα είδθ τα δφο είναι ενδθμικά τθσ 

Σκφρου (Aethionema retsina και Scorzonera scyria), για άλλα δφο ο Κόχυλασ φιλοξενεί πάνω 

από 90% του ςυνολικοφ τουσ πλθκυςμοφ (Campanula merxmuelleri και Aubrieta scyria), 

ενϊ και τα άλλα δφο είδθ (Centaurea rechingeri και Galanthus ikariae subsp. snogerupi) 

είναι ενδθμικά τθσ περιοχισ του Αιγαίου, ςυναντϊνται ςε λίγεσ κζςεισ και οι υποπλθκυςμοί 

τουσ είναι ολιγάρικμοι. 

Θ χλωριδικι ζρευνα που περιλαμβάνεται ςτθ ΝΟΜΒ και κυρίωσ θ ερμθνεία των 

αποτελεςμάτων τθσ ωσ προσ τισ επιπτϊςεισ του ζργου ζχουν  ςοβαρότατεσ επιςτθμονικζσ 

ελλείψεισ. Θ ζρευνα περιορίςτθκε χρονικά μόνο ςε μία εποχι του ζτουσ και υπάρχουν 

ελάχιςτα ι κακόλου ςτοιχεία για ςθμαντικά είδθ χλωρίδασ που απαντοφν ςτθν περιοχι και 

ανκίηουν το χειμϊνα, το καλοκαίρι ι το φκινόπωρο. Αποτζλεςμα αυτοφ είναι να μθν 

υπάρχει οφτε ολοκλθρωμζνθ εικόνα των επιπτϊςεων ςτθ βλάςτθςθ και τθ χλωρίδα του 

Κόχυλα, αλλά και να επιχειρείται να ωραιοποιθκεί θ κατάςταςθ που αναμζνεται να 

προκφψει από τθν υλοποίθςθ του ζργου.  

Σε ότι αφορά ςτα οικοςυςτιματα τθσ περιοχισ και ςτθ φυςικότθτά τουσ θ περιοχι του 

Κόχυλα είναι από τισ ελάχιςτεσ ελλθνικζσ νθςιωτικζσ περιοχζσ που κα μποροφςαν να 

χαρακτθριςτοφν ωσ ‘περιοχζσ άγριασ φφςθσ’ (wilderness areas) ςφμφωνα με τα κριτιρια 

τθσ International Union for the Conservation of nature (IUCN), κακϊσ πλθροί ςχεδόν όλα τα 

ςχετικά κριτιρια. Είναι ςχεδόν εξ ολοκλιρου αδόμθτθ και οι ςφγχρονεσ υποδομζσ (δρόμοι, 

γραμμζσ μεταφοράσ ρεφματοσ) είναι λιγοςτζσ και αμελθτζεσ ςε ςχζςθ με τθν ζκταςι τθσ. 

Είναι αυτονόθτο πωσ θ τυχόν εγκατάςταςθ του εν λόγω ΑΣΡΘΕ καταργεί αυτόματα τθν 
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πλειονότθτα των κριτθρίων (όπωσ απουςία ςφγχρονων υποδομϊν, φυςικότθτα) που 

κακιςτοφν τον Κόχυλα πικανι ‘περιοχι άγριασ φφςθσ’ και ακυρϊνει τθν προοπτικι αυτι, θ 

οποία αποτελεί και μία πρωτοποριακι ιδζα για τθν εκνικι πολιτικι Διατιρθςθσ τθσ Φφςθσ. 

Συνεκτιμϊντασ τα παραπάνω, προκφπτει το ςυμπζραςμα ότι θ εγκατάςταςθ του αιολικοφ 

ςτακμοφ αποτελεί αςφμβατθ οικονομικι δραςτθριότθτα με τθν προςταςία τθσ περιοχισ 

NATURA 2000 και τθν οικολογικι αξία του Όρουσ Κόχυλασ, ενϊ θ εν λόγω ΜΠΕ δεν 

αποτυπϊνει επαρκϊσ τθν οικολογικι κατάςταςθ τθσ περιοχισ και τισ ςυνζπειεσ του 

αιολικοφ ςτακμοφ ςτθν οικολογικι τθσ ακεραιότθτα. Με δεδομζνο ότι θ  ΜΠΕ του ζργου 

αποτυγχάνει να αποδείξει, χρθςιμοποιϊντασ αδιαμφιςβιτθτα επιςτθμονικά δεδομζνα, 

ότι δεν κα υπάρξουν ςθμαντικζσ και μθ αναςτρζψιμεσ επιπτϊςεισ ςτθν ακεραιότθτα τθσ 

ΗΕΠ, με βάςθ τισ προβλζψεισ του άρκρου 6 παράγραφοσ 3 τθσ Οδθγίασ 92/43/EE, κακϊσ 

και τθ ςχετικι νομολογία του Δικαςτθρίου Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (Waddensea case C-

127/02), εκτιμάται ότι θ αίτθςθ για περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ του ςυγκεκριμζνου 

ζργου κα πρζπει να απορριφκεί. 
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2. Όροσ Κόχυλασ: Οικολογική αξία - επιπτώςεισ του έργου ςτη 

χλωρίδα, τη φυςιογνωμία και την λειτουργία τησ περιοχήσ 

NATURA 2000. 

2.1 Σο όροσ Κόχυλασ – οικολογική αξία και μοναδικότητα 

Το όροσ Κόχυλασ ςτθ νότια Σκφρο είναι μία ενιαία θμιορεινι φυςικι ζκταςθ, με 

αςβεςτολικικό υπόςτρωμα, πετρϊδεσ ζδαφοσ και ζντονο ανάγλυφο. Ζνα μεγάλο μζροσ του 

Κόχυλα ζχει ενταχκεί ςτο Δίκτυο NATURA 2000 (40.969 ςτρ.) ωσ Τόποσ Κοινοτικισ Σθμαςίασ 

και Ηϊνθ Ειδικισ Ρροςταςίασ, ςφμφωνα με τισ Οδθγίεσ 92/43/ΕΚ και 79/409/ΕΟΚ 

αντίςτοιχα. Ζνα ακόμθ μεγαλφτερο μζροσ του Κόχυλα (περίπου 55.000 ςτρ.) αποτελεί 

Σθμαντικι για τα Ρουλιά Ρεριοχι (Important Bird Area, IBA). Το όροσ Κόχυλασ 

καταλαμβάνει ςχεδόν το ςφνολο τθσ νότιασ Σκφρου και αποτελεί ζναν ορεινό όγκο με 

ςαφζςτατθ οικολογικι και γεωμορφολογικι ςυνζχεια και κα πρζπει να αντιμετωπίηεται ωσ 

ενιαία οικολογικι οντότθτα, δεδομζνου του ότι τα ςθμαντικά οικολογικά ςτοιχεία τθσ 

περιοχισ (ενδθμικι χλωρίδα, Μαυροπετρίτθσ, ςποραδόςαυρα) εμφανίηονται ςε 

ςθμαντικοφσ αρικμοφσ και ςτα νότια τμιματα του Κόχυλα. Θ υψθλι οικολογικι αξία του 

Κόχυλα ςυνίςταται ςτο ςυνδυαςμό μίασ ςειράσ περιβαλλοντικϊν ςτοιχείων-παραμζτρων: 

 θ περιοχι του Κόχυλα, ςφμφωνα με τα υπάρχοντα δεδομζνα, φιλοξενεί τθν 

πικανότατα μεγαλφτερθ αποικία του Μαυροπετρίτθ (Falco eleonorae) παγκοςμίωσ. 

Ωσ γνωςτόν, ςτθν Ελλάδα αναπαράγεται το 82% του παγκόςμιου πλθκυςμοφ του 

Μαυροπετρίτθ και αυτό κακιςτά τθ διατιρθςθ του είδουσ όχι μόνο εκνικι αλλά και 

διεκνι υποχρζωςθ του ελλθνικοφ κράτουσ. 

 εκτόσ από τον Μαυροπετρίτθ, ζχει τεκμθριωκεί και θ αναπαραγωγι ςτθν περιοχι 

του – ςπάνιου για τθν Ελλάδα – ςμυρνοτςίχλονου (Emberiza cineracea). Ο Κόχυλασ 

αποτελεί τθ δυτικότερθ περιοχι αναπαραγωγισ του είδουσ αυτοφ, που ςτθν 

Ελλάδα αναπαράγεται μόνο ςε 2 ακόμθ περιοχζσ, ςτθ Λζςβο και τθ Χίο. Ζνασ 

μεγάλοσ πλθκυςμόσ φρυγανοτςίχλονου (Emberiza caesia), επίςθσ, αναπαράγεται 

ςτθν περιοχι, ενϊ είναι καλά τεκμθριωμζνθ και θ μεγάλθ ςθμαςία τθσ Σκφρου για 

τθ μετανάςτευςθ των πτθνϊν. 

 Στον Κόχυλα ςυναντϊνται 6 είδθ φυτϊν που περιλαμβάνονται ςτισ δφο εκδόςεισ 

του Βιβλίου Ερυκρϊν Δεδομζνων (Red Data Book, RDB) των Σπάνιων και 

Απειλοφμενων Φυτϊν τθσ Ελλθνικισ Χλωρίδασ. Από αυτά τα είδθ τα δφο είναι 

ενδθμικά τθσ Σκφρου (Aethionema retsina και Scorzonera scyria), για άλλα δφο ο 

Κόχυλασ φιλοξενεί πάνω από 90% του ςυνολικοφ τουσ πλθκυςμοφ (Campanula 

merxmuelleri και Aubrieta scyria), ενϊ και τα άλλα δφο είδθ (Centaurea rechingeri 

και Galanthus ikariae subsp. snogerupi) είναι ενδθμικά τθσ περιοχισ του Αιγαίου, 

ςυναντϊνται ςε λίγεσ κζςεισ και οι υποπλθκυςμοί τουσ είναι ολιγάρικμοι. 

 αποτελεί το φυςικό βιότοπο του Σκυριανοφ αλόγου, τθσ μοναδικισ αυτισ φυλισ 

ιπποειδϊν που απειλείται με εκφυλιςμό. Θ περίπτωςθ του ςκυριανοφ αλόγου 
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καταδεικνφει και τθν ςθμαςία τθσ περιοχισ του Κόχυλα ωσ ‘εργαςτιριο τθσ Φφςθσ’, 

κακϊσ τα ιδιαίτερα μορφολογικά χαρακτθριςτικά ων ςκυριανϊν αλόγων αφενόσ 

οφείλονται ςτα οικολογικά χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ, αφετζρου 

διαμορφϊκθκαν και εγκαταςτάκθκαν ςε μικρό, από εξελικτικισ απόψεωσ, χρόνο 

(λίγεσ χιλιάδεσ χρόνια). 

 φιλοξενεί ζνα από τα λιγοςτά ενδθμικά είδθ ερπετϊν του Αιγαίου, τθ 

ςποραδόςαυρα Podarcis gaigeae, ενδθμικι του αρχιπελάγουσ τθσ Σκφρου και τθσ 

νθςίδασ Ριπζρι τθσ Αλοννιςου 

 φιλοξενεί ιδιαίτερουσ τφπουσ βλάςτθςθσ, όπωσ οι αμιγείσ δενδρϊδεισ ςυςτάδεσ με 

ςφενδάμια (Acer sempervirens). Στθ νθςιωτικι Ελλάδα αμιγείσ δαςικζσ ςυςτάδεσ 

ςφενδαμιϊν παρατθροφνται μόνο ςτον Κόχυλα και ςτο όροσ Ρελιναίο τθσ Χίου. 

Κακίςταται ςαφζσ, επομζνωσ, ακόμθ και ςτουσ μθ ειδικοφσ, πωσ ενϊ κάκε ζνα από τα 

παραπάνω οικολογικά χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ ζχει τθν δικι του ιδιαίτερθ ςθμαςία, 

ςτο ςφνολο τουσ προςδίδουν πολλαπλαςιαςτικι αξία ςτο οικοςφςτθμα του Κόχυλα, 

κακιςτϊντασ τθν περιοχι μοναδικι ωσ προσ τθ βιοποικιλότθτα που φιλοξενεί. Αυτόσ ο 

μοναδικόσ οικολογικόσ χαρακτιρασ του Κόχυλα, βεβαίωσ, δεν δθμιουργικθκε ‘εν κενϊ’, 

αλλά είναι αποτζλεςμα ενόσ ευρφτερου ευνοϊκοφ για τθ βιοποικιλότθτα πλαιςίου, το οποίο 

διαμορφϊνεται κυρίωσ από δφο παράγοντεσ: 

 θ ιςχυρι απομόνωςθ του νθςιοφ τθσ Σκφρου και θ κομβικι του κζςθ ςτθν καρδιά 

του Αιγαίου, αρκετά μακριά από τθν θπειρωτικι Ελλάδα, από τθν οποία φαίνεται 

να απομονϊκθκε από πολφ παλαιοφσ γεωλογικοφσ χρόνουσ. 

 θ ακεραιότθτα του οικοςυςτιματοσ και θ υψθλι φυςικότθτα τθσ περιοχισ, 

αποτζλεςμα τθσ ςχεδόν κακολικισ ζλλειψθσ ανκρωπογενϊν υποδομϊν και άλλων 

οικονομικϊν δραςτθριοτιτων, πζρα τθσ κτθνοτροφίασ, θ οποία μζχρι και λίγεσ 

δεκαετίεσ νωρίτερα αςκοφνταν με παραδοςιακό και αυςτθρά βιϊςιμο τρόπο. 

Υπό το πρίςμα αυτϊν των δεδομζνων, τα οποία αναλφονται εκτενζςτερα ςτα επόμενα 

κεφάλαια, κεωροφμε ότι τεκμθριϊνεται θ μοναδικότθτα τθσ περιοχισ του Κόχυλα από 

οικολογικισ απόψεωσ και θ ςθμαςία του ςε επίπεδο πολφ ανϊτερο του τοπικοφ. Κατά 

ςυνζπεια κρίνεται αμφίβολοσ και ο ιςχυριςμόσ ςτθν ΜΡΕ πωσ «Οι αρνθτικζσ 

περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ από τθν καταςκευι και λειτουργία των αιολικϊν πάρκων ςτο 

φυςικό περιβάλλον είναι τοπικισ ςθμαςίασ» 

2.2 Ο Κόχυλασ ωσ ‘περιοχή άγριασ φφςησ’ 

Ππωσ αναφζρκθκε και ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο, μία από τισ πλζον ουςιαςτικζσ για τθ 

βιοποικιλότθτα ιδιαιτερότθτεσ του Κόχυλα είναι θ - για τα δεδομζνα τθσ Ελλάδασ και 

ιδιαίτερα το νθςιωτικό χϊρο - αξιοςθμείωτθ ςχζςθ μεγζκουσ - ςυνζχειασ τθσ ζκταςισ του, 

ςε ςυνδυαςμό με τθν ςχεδόν παντελι ανυπαρξία οικιςμϊν ι άλλων μεγάλθσ κλίμακασ 

οικονομικϊν δραςτθριοτιτων, κακιςτϊντασ τον πρακτικά μία ‘περιοχι άγριασ φφςθσ’ 

(ελεφκερθ απόδοςθ του όρου ‘wilderness’ ι ‘wild area’που χρθςιμοποιείται ςτθ διεκνι 
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βιβλιογραφία). Τα τελευταία χρόνια ςτο επιςτθμονικό πεδίο τθσ Διατιρθςθσ και 

Διαχείριςθσ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ, ό όροσ αυτόσ ζχει αποκτιςει ιδιαίτερθ δυναμικι 

και ςθμαςία, κακϊσ τονίηεται θ παράμετροσ ‘απουςία ι χαμθλι ζνταςθ ανκρϊπινων 

επεμβάςεων’ ωσ οικολογικι αξία. Σφμφωνα με τθν οργάνωςθ ‘Wild Europe’ (2010) ωσ 

wilderness ι wild area ορίηεται «μία μεγάλθ ζκταςθ γθσ ι/και κάλαςςασ αδιατάρακτθ ι 

ελαφρά διαταραγμζνθ, που διατθρεί το φυςικό τθσ χαρακτιρα, χωρίσ μόνιμθ ι 

αξιοςθμείωτθ κατοίκθςθ, θ οποία προςτατεφεται και υφίςταται διαχείριςθ κατά τζτοιο 

τρόπο ϊςτε να διατθρείται θ φυςικι τθσ κατάςταςθ». 

Ραράλλθλα, θ Διεκνισ Ζνωςθ για τθ Διατιρθςθ τθσ Φφςθσ (IUCN) περιλαμβάνει τθν 

κατθγορία ‘wilderness area’ ωσ ξεχωριςτι κατθγορία προςτατευόμενων περιοχϊν, 

πρωταρχικόσ ςκοπόσ τθσ  κζςπιςθσ των οποίων είναι  «θ προςταςία τθσ μακροχρόνιασ 

οικολογικισ ακεραιότθτασ φυςικϊν περιοχϊν που είναι ανεπθρζαςτεσ από μεγάλθσ 

κλίμακασ ανκρϊπινθ δραςτθριότθτα, ελεφκερεσ από ςφγχρονεσ υποδομζσ και όπου οι 

φυςικζσ δυνάμεισ και διαδικαςίεσ κυριαρχοφν, ζτςι ϊςτε οι τρζχουςεσ και μζλλουςεσ γενιζσ 

να ζχουν τθν δυνατότθτα να απολαμβάνουν τζτοιεσ περιοχζσ», ενϊ δευτερεφοντεσ ςτόχοι 

αυτϊν των προςτατευόμενων περιοχϊν είναι να παρζχουν δθμόςια πρόςβαςθ με βιϊςιμο 

τρόπο και επίπεδο, να ςτθρίηουν παραδοςιακζσ δραςτθριότθτεσ και ζκιμα τθσ τοπικισ 

κοινωνίασ και ιπια και βιϊςιμθ διαχείριςθ των φυςικϊν πόρων, να περιλαμβάνουν τθν 

προςταςία των ςχετιηόμενων με τθν περιοχι πολιτιςτικϊν και πνευματικϊν αξιϊν και να 

επιτρζπουν τθσ χαμθλισ οχλιςεωσ εκπαιδευτικζσ και ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ. 

Κακϊσ ο όροσ αυτόσ (ςτθν Ευρϊπθ) χρθςιμοποιικθκε αρχικά για να περιγράψει κυρίωσ 

μεγάλεσ εκτάςεισ τθσ Βόρειασ Ευρϊπθσ, θ IUCN προτείνει πωσ κα μποροφςαν να 

περιλθφκοφν ςε αυτι τθν κατθγορία «μικρότερεσ περιοχζσ που κα μποροφν δυνθτικά να 

επεκτακοφν ι να παίξουν ςθμαντικό ρόλο ςε μία ευρφτερθ ςτρατθγικι προςταςίασ 

περιοχϊν άγριασ φφςθσ ωσ τμιματα ενόσ δικτφου προςτατευόμενων περιοχϊν που 

περιλαμβάνουν περιοχζσ άγριασ φφςθσ, αν οι διαχειριςτικοί ςτόχοι για αυτζσ τισ ςχετικά 

διαταραγμζνεσ ι μικρότερεσ περιοχζσ είναι κατά τα άλλα ςφμφωνεσ με τουσ ςτόχουσ που 

τίκενται παραπάνω.» 

Υπό το πρίςμα των παραπάνω, θ περιοχι του Κόχυλα είναι από τισ ελάχιςτεσ νθςιωτικζσ 

περιοχζσ που κα μποροφςε να χαρακτθριςτεί ωσ ‘περιοχι άγριασ φφςθσ’, κακϊσ 

ςυγκεντρϊνει ςχεδόν όλα τα παραπάνω κριτιρια. Είναι ςχεδόν εξ ολοκλιρου αδόμθτθ και 

οι ςφγχρονεσ υποδομζσ (δρόμοι, γραμμζσ μεταφοράσ ρεφματοσ) είναι λιγοςτζσ και 

αμελθτζεσ ςε ςχζςθ με τθν ζκταςι του. Επί αιϊνεσ, εκτόσ τθσ κτθνοτροφίασ καμία άλλθ 

οικονομικι δραςτθριότθτα (και κυρίωσ υψθλισ όχλθςθσ) δεν λαμβάνει χϊρα ςτθν περιοχι. 

Αν και το ηιτθμα τθσ υπερβόςκθςθσ είναι υπαρκτό και χριηει αντιμετϊπιςθσ, θ 

κτθνοτροφία αςκοφνταν με παραδοςιακό και βιϊςιμο τρόπο για χιλιάδεσ χρόνια (υπάρχουν 

αναφορζσ του Στράβωνα τον 1ο αιϊνα μ.Χ.)  και μόνο τισ τελευταίεσ τρεισ-τζςςερισ 

δεκαετίεσ θ δραςτθριότθτα αυτι (όπωσ ςχεδόν ςε όλθ τθν Ελλάδα) ζχει χάςει τθ ςφιχτι τθσ 

δομι, ενϊ αυξικθκε και κατακόρυφα ο αρικμόσ των κτθνοτροφικϊν ηϊων. Συνεπϊσ θ 

βόςκθςθ μπορεί να κεωρθκεί ότι αποτελεί μζροσ του οικοςυςτιματοσ του Κόχυλα, θ 

παρατθροφμενθ υπερβόςκθςθ δεν ζχει αλλοιϊςει μόνιμα τον φυςικό χαρακτιρα τθσ 
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περιοχισ, ενϊ οι ςυνζπειεσ τθσ είναι αντιςτρεπτζσ με τθν κατάλλθλθ διαχείριςθ και τθν 

υιοκζτθςθ καλϊν πρακτικϊν. Θ ςχεδόν παντελισ ανκρϊπινθ απουςία ςτον Κόχυλα 

επιτρζπει τθν επικράτθςθ και ανάπτυξθ των φυςικϊν διεργαςιϊν και διαδικαςιϊν, ενϊ θ 

περιοχι ζχει ιδθ κακεςτϊσ προςταςίασ και ςτα πλαίςια του παρόντοσ Ρρογράμματοσ LIFE 

υλοποιείται Σχζδιο Δράςθσ για τθ Βιοποικιλότθτα τθσ περιοχισ. Αν και ςχετικά μικρι ςε 

ζκταςθ περιοχι, ςε ςχζςθ με τισ μεγάλεσ φυςικζσ περιοχζσ άγριασ φφςθσ τθσ Β. Ευρϊπθσ, ο 

Κόχυλασ πλθροί τα κριτιρια τθσ IUCN για μικρότερεσ περιοχζσ που μποροφν να 

αποτελζςουν τισ πρωτοπόρεσ περιοχζσ για τθν κακιζρωςθ και ενόσ εκνικοφ δικτφου 

‘περιοχϊν άγριασ φφςθσ’. Από τθ ςτιγμι, μάλιςτα, που θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ φαίνεται να 

αναγνωρίηει επίςθμα τθν αξία των ‘περιοχϊν άγριασ φφςθσ’ και να υιοκετεί τθ δθμιουργία 

ενόσ πρωτόκολλου-πιςτοποιθτικοφ για τθν ταυτοποίθςθ τζτοιων περιοχϊν και τθ 

δθμιουργία ενόσ ςχετικοφ δικτφου προςτατευόμενων περιοχϊν, ο Κόχυλασ κα μποροφςε να 

προτακεί για περίλθψι του ςε αυτό, πικανϊσ ακόμθ και ςτα πλαίςια του Ρρογράμματοσ 

LIFE. 

Είναι αυτονόθτο πωσ θ τυχόν εγκατάςταςθ του εν λόγω ΑΣΡΘΕ καταργεί αυτόματα τθν 

πλειονότθτα των κριτθρίων (όπωσ απουςία ςφγχρονων υποδομϊν, φυςικότθτα) που 

κακιςτοφν τον Κόχυλα πικανι ‘περιοχι άγριασ φφςθσ’ και ακυρϊνει τθν προοπτικι αυτι, θ 

οποία αποτελεί και μία πρωτοποριακι ιδζα για τθν εκνικι πολιτικι Διατιρθςθσ τθσ Φφςθσ. 

 2.3 Σοπίο - αιςθητική αξία 

Οι επιπτϊςεισ τθσ εγκατάςταςθσ ΑΣΡΘΕ ςτο τοπίο είναι ζνα κζμα που ελάχιςτα ζχει 

προςεχτεί, αν και πολφ πρόςφατα (2010) θ Ελλάδα επικφρωςε τθν Ευρωπαϊκι Σφμβαςθ για 

το Τοπίο. Το ηιτθμα των επιπτϊςεων ςτο τοπίο του Κόχυλα από το ςχεδιαηόμενο ζργο ζχει 

επιςθμάνει το Τμιμα Διαχείριςθσ Φυςικοφ Ρεριβάλλοντοσ (ΤΔΦΡ) του ΥΡΕΚΑ ςτθ 

γνωμοδότθςι του για τθν Ρρομελζτθ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων (ΡΡΕ), (ςελ. 8). 

Εντοφτοισ, ςτον τελικό ςχεδιαςμό του ζργου δε φαίνεται να υπάρχει καμία πρόνοια για τισ 

επιπτϊςεισ ςτο τοπίο, προφανϊσ επειδι όπωσ αναφζρεται ςτθ Μελζτθ Ρεριβαλλοντικϊν 

Επιπτϊςεων (Κεφάλαιο 2, ςελ. 22): «…από τισ απαραίτθτεσ εργαςίεσ εγκατάςταςθσ των 

Α/Γων και των ςυνοδϊν ζργων κα προκλθκοφν μζτριεσ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτο ανάγλυφο 

και ςτθ μορφολογία του εδάφουσ, δεδομζνθσ και τθσ φυςιογνωμίασ του εδάφουσ, θ οποία 

τόςο ςτθν περιοχι των αιολικϊν πάρκων (άγονο και κατά τόπουσ φρυγανικό και καμνϊδεσ), 

όςο και ςτθν περιοχι τθσ γραμμισ διαςφνδεςθσ, δεν είναι κάποιασ ιδιαίτερθσ αιςκθτικισ ι 

γεωλογικισ αξίασ».  

Κεωροφμε ότι αυτόσ ο ιςχυριςμόσ είναι ατεκμθρίωτοσ και λανκαςμζνοσ, κακϊσ βαςίηεται 

απλά ςε μία - δυςτυχϊσ - ευρζωσ διαδεδομζνθ, αλλά εντελϊσ αβάςιμθ, κεϊρθςθ πωσ το 

φρυγανικό τοπίο ζχει χαμθλι αιςκθτικι αξία, ενϊ αγνοοφνται πλιρωσ ςυγκεκριμζνα 

επιςτθμονικά κριτιρια τεκμθρίωςθσ τθσ αξίασ του τοπίου, όπωσ θ φυςικότθτα και θ 

αντανάκλαςθ ςτο τοπίο των οικολογικϊν λειτουργιϊν τθσ περιοχισ. Με μόνο αυτά τα δφο 

κριτιρια, ο ιςχυριςμόσ αυτόσ καταρρίπτεται αυτόματα, κακϊσ και θ φυςικότθτα τθσ 

περιοχισ είναι υψθλι λόγω τθσ απουςίασ ανκρωπογενϊν τεχνικϊν υποδομϊν, αλλά και το 

βραχϊδεσ και φρυγανικό ανάγλυφό του αντικατοπτρίηει ςχεδόν ςτο ακζραιο τισ 

ςθμαντικότερεσ οικολογικζσ παραμζτρουσ και λειτουργίεσ τθσ περιοχισ (θ μεγάλθ αποικία 
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Μαυροπετρίτθ, οι χαςμοφυτικζσ φυτοκοινωνίεσ, ο ςθμαντικόσ πλθκυςμόσ του 

φρυγανοτςίχλονου που υποςτθρίηει). Δεν είναι τυχαίο, άλλωςτε, πωσ θ υψθλι αιςκθτικι 

αξία τθσ περιοχισ επιςθμαίνεται και ςτα standard data forms για τθν περιοχι NATURA 

2000, πωσ «αν και υπερβοςκθμζνθ, θ περιοχι διατθρεί υψθλι αιςκθτικι αξία». Και βζβαια 

αυτόσ ο εφκολοσ αιςκθτικόσ αφοριςμόσ του φρυγανικοφ και ‘άγονου’ τοπίου ςτθν ουςία 

μθδενίηει τθν αξία του τοπίου ςχεδόν του ςυνόλου τθσ νότιασ Ελλάδασ. 

Συμπεραςματικά, οι επιπτϊςεισ ςτο τοπίο κρίνονται ωσ πολφ ςοβαρζσ, αλλά ςτθ ΜΡΕ 

γίνεται προςπάκεια να υποβακμιςτοφν με τθν απαξίωςθ του τοπίου του Κόχυλα, κάτι που 

όπωσ αναφζρκθκε παραπάνω δεν μπορεί να τεκμθριωκεί. Συμπεραςματικά, κεωροφμε ότι 

κατά το ςχεδιαςμό του ζργου δεν ςυνεκτιμικθκε θ ςφςταςθ του ΤΔΦΡ του ΥΡΕΚΑ για τισ 

επιπτϊςεισ ςτο τοπίο. 

2.4 Χλωριδική ςημαςία-αξία 

Θ περιοχι του Κόχυλα ςτθ Σκφρο ουςιαςτικά αποτελεί μία αυτόνομθ χλωριδικι όαςθ ςτθν 

καρδιά του Αιγαίου. Ενϊ δεν ζχει γίνει, ςε ςχζςθ με άλλα νθςιά του Αιγαίου, ςχολαςτικι 

καταγραφι των ειδϊν χλωρίδασ του νθςιοφ, ιδθ από τα διακζςιμα δεδομζνα για τα 

γνωςτά και ταυτοποιθμζνα είδθ προκφπτει τόςο θ μεγάλθ ςθμαςία τθσ περιοχισ για τθν 

ενδθμικι χλωρίδα τθσ Ελλάδασ, όςο και θ φυτογεωγραφικι ςθμαςία τθσ περιοχισ, αφοφ 

αποτελεί ςυνδετικό κρίκο  και ςθμείο ςυνάντθςθσ τριϊν φυτογεωγραφικϊν ηωνϊν, του 

Δυτικοφ Αιγαίου (WAe), του Ανατολικοφ Αιγαίου (EAe) και των Κυκλάδων (Kik). Μιλϊντασ 

με ςυγκεκριμζνα παραδείγματα, ςτον Κόχυλα υπάρχουν είδθ με κφρια εξάπλωςθ τισ 

Βόρειεσ Σποράδεσ (Galium reiseri, Centaurea rechingeri), αλλά ταυτόχρονα το είδοσ 

Centaurea rechingeri όπωσ και το είδοσ Campanula merxmuelleri ζχουν μικροφσ 

πλθκυςμοφσ και ςτο Ανατολικό Αιγαίο (ςτθ Σάμο και τα Ψαρά αντίςτοιχα). Ανάλογθ είναι 

και θ ςχζςθ τθσ χλωρίδασ του Κόχυλα με τθν φυτογεωγραφικι ηϊνθ των Κυκλάδων 

(π.χ.παρουςία των ειδϊν, Galanthus ikariae subsp. snogerupii, Fritillaria erhartii, Malcolmia 

macrocalyx subsp. scyria). 

Χαρακτθριςτικι τθσ τεράςτιασ ςθμαςίασ τθσ περιοχισ για τθ χλωρίδα, αλλά παράλλθλα και 

τθσ ευαιςκθςίασ του τοπικοφ οικοςυςτιματοσ, είναι θ παρουςία ςτον Κόχυλα ςυνολικά 6 

φυτικϊν taxa  (5 είδθ και 1 υποείδοσ) ςτισ μζχρι ςιμερα 2 εκδόςεισ του Βιβλίου Ερυκρϊν 

Δεδομζνων (Red Data Book, RDB) των Σπάνιων και Απειλοφμενων Φυτϊν τθσ Ελλάδασ. Θ 

ςχζςθ αρικμοφ ςπάνιων και απειλοφμενων ειδϊν προσ τθ μονάδα ζκταςθσ αποτελεί ζνα 

εμπειρικό μζτρο τθσ χλωριδικισ αξίασ μίασ περιοχισ και μπορεί να προςδιορίςει τα ‘κερμά 

ςθμεία’ (hotspots) τθσ φυτικισ ποικιλότθτασ μίασ χϊρασ. Θ προςζγγιςθ αυτι 

χρθςιμοποιικθκε ςτθ ςφνταξθ του αντίςτοιχου Βιβλίου Ερυκρϊν Δεδομζνων τθσ Κφπρου, 

όπου το ςφνολο τθσ χϊρασ διαιρζκθκε (ςε χάρτθ) ςε τετράγωνα 4x4 km και καταγράφθκε ο 

ςυνολικόσ αρικμόσ απειλοφμενων ειδϊν ανά επιφάνεια. Κακϊσ, ςφμφωνα με τουσ 

επιμελθτζσ τθσ ζκδοςθσ, «θ κατανομι αυτι φαίνεται να οφείλεται εν μζρει ςτθν παρουςία 

μεγάλου αρικμοφ ςτενοενδθμικϊν ειδϊν ι φυτϊν με περιοριςμζνο ενδιαίτθμα παρά τον 

αρικμό και τθν ζνταςθ των ανκρωπογενϊν πιζςεων», θ τιμι αυτι (αρικμόσ taxa ανά 

μονάδα επιφάνειασ) αποτελεί μζτρο και τθσ χλωριδικισ αξίασ τθσ περιοχισ και τθσ 
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ευαιςκθςίασ τθσ. Ακολουκϊντασ αυτι τθν προςζγγιςθ, βλζπουμε ότι ο Κόχυλασ 

περιλαμβάνει 6 ςπάνια και απειλοφμενα φυτικά είδθ ςε μία ζκταςθ 5500 ha (4088,91 ha θ 

ζκταςθ τθσ περιοχισ NATURA 2000 ςυν το νότιο τμιμα του Κόχυλα), δθλ. ο λόγοσ είναι 

περίπου 1,1 είδοσ/1000 ha. Συγκρίνοντασ αυτόν τον αρικμό με τον αντίςτοιχο για τα Λευκά 

Πρθ ςτθν Κριτθ (50 ςπάνια και απειλοφμενα είδθ ςε ζκταςθ 53363,4 ha), περιοχι θ οποία 

αναγνωρίηεται ωσ μία από τισ κορυφαίεσ για τθ φυτικι ποικιλότθτα τθσ Ελλάδασ, βλζπουμε 

ότι ο λόγοσ ςπάνιων και απειλοφμενων φυτϊν προσ τθ ςυνολικι ζκταςθ είναι και λίγο 

μικρότεροσ (περίπου 0,95 είδθ/1000 ha) από αυτόν του Κόχυλα. Γίνεται κατανοθτό, 

επομζνωσ, πωσ θ περιοχι του Κόχυλα είναι μία από τισ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ με τθν 

υψθλότερθ πυκνότθτα ςε ςθμαντικά και ςπάνια είδθ χλωρίδασ.  

Τα τελευταία χρόνια θ χλωριδικι μελζτθ που ςτθν περιοχι του Κόχυλα ζχει εςτιαςτεί (και 

βρίςκεται ακόμθ ςε εξζλιξθ) ςτα ςπάνια, απειλοφμενα και ςθμαντικά ωσ προσ τθν 

εξάπλωςι τουσ φυτά του Κόχυλα. Τα είδθ αυτά, ςτα οποία εςτιάηονται και οι δράςεισ του 

Ρρογράμματοσ LIFE, είναι:  

Aethionema retsina - χαρακτθρίηεται ςτο RDB ωσ Κριςίμωσ Κινδυνεφον (CR) 

Scorzonera scyria - χαρακτθρίηεται ςτο RDB ωσ Τρωτό (VU) 

Aubrieta scyria  - χαρακτθρίηεται ςτο RDB ωσ Σπάνιο (R) 

Campanula merxmuelleri  - χαρακτθρίηεται ςτο RDB ωσ Τρωτό (VU) 

Galanthus ikariae subsp. snogerupii  - χαρακτθρίηεται ςτο RDB ωσ Σπάνιο (R) 

Centaurea rechingeri - χαρακτθρίηεται ςτο RDB ωσ Τρωτό (VU) 

Fritillaria erhartii 

Malcolmia macrocalyx subsp. scyria 

Galium reiseri 

 

Ο χάρτθσ εξάπλωςθσ αυτϊν των ειδϊν με τα μζχρι τϊρα δεδομζνα των πρόςφατων 

εργαςιϊν (Καλτςισ 2006, Καλτςισ και ςυν. 2008), των δφο εκδόςεων (1995, 2009) του 

Βιβλίου Ερυκρϊν Δεδομζνων (Red Data Book) των Σπάνιων και Απειλοφμενων Φυτϊν τθσ 

Ελλάδασ και τθσ μζχρι τϊρα εργαςίασ πεδίου ςτο Ρρόγραμμα LIFE φαίνεται ςτθν επόμενθ 

ςελίδα (για το είδοσ Malcolmia macrocalyx subsp. scyria που εξαπλϊνεται ςχεδόν ςε όλθ 

τθν ζκταςθ του Κόχυλα ςθμειϊνονται οριςμζνεσ ενδεικτικζσ κζςεισ εμφάνιςθσ). 
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Εικόνα 1: Θϋςεισ των ςημαντικότερων ειδών χλωρύδασ ςτο όροσ Κόχυλασ Ν. Σκύρου  
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Σφμφωνα με τον παραπάνω χάρτθ, οι περιοχζσ με τισ εμφανίςεισ των ςθμαντικότερων 

ειδϊν χλωρίδασ ςτον Κόχυλα ςθμειϊνονται ςτον παρακάτω χάρτθ. Με πράςινθ γραμμι 

ςθμειϊνονται οι περιοχζσ που ζχουν τεκμθριωκεί ιδθ με τα πιο πάνω δεδομζνα για τθ 

χλωριδικι τουσ αξία, ενϊ οι κόκκινεσ γραμμζσ απεικονίηουν τμιματα του Κόχυλα ςτθν 

ανατολικι απόκρθμνθ ακτι που υπολογίηεται (και ζχει προτακεί και από άλλουσ ερευνθτζσ 

παλαιότερα) ότι φιλοξενοφν άτομα ι πλθκυςμοφσ από τα ςπάνια και ενδθμικά φυτά του 

Κόχυλα. Σε αυτζσ τισ περιοχζσ δεν ζχει γίνει αναλυτικι καταγραφι τθσ χλωρίδασ και 

αποτελοφν ςθμεία με πολφ δφςκολθ πρόςβαςθ ι είναι εντελϊσ μθ προςβάςιμα. Από αυτζσ 

τισ κζςεισ, οι δφο δυτικότερεσ ςθμειωμζνεσ με πράςινθ γραμμι περιοχζσ, εμπίπτουν εξ 

ολοκλιρου ι ςε μεγάλο μζροσ τουσ ςτθν περιοχι επζμβαςθσ για τθν εγκατάςταςθ του 

ΑΣΡΘΕ.  

  

Εικόνα 2: Περιοχϋσ με ςημαντικϊ εύδη χλωρύδασ ςτο όροσ Κόχυλασ Ν. Σκύρου  
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Ππωσ αναφζρκθκε και πριν, 5 είδθ και 1 υποείδοσ ελλθνικϊν ενδθμικϊν φυτϊν που 

απαντοφν ςτον Κόχυλα περιλαμβάνονται ςτο Βιβλίο Ερυκρϊν Δεδομζνων (Red Data Book) 

των Σπάνιων και Απειλοφμενων Φυτϊν τθσ Ελλάδασ. Στθν πρόςφατθ δεφτερθ ζκδοςθ του 

Βιβλίου επιςθμαίνεται ιδιαίτερα ο κίνδυνοσ υποβάκμιςθσ των φυςικϊν πλθκυςμϊν των 

απειλοφμενων ειδϊν χλωρίδασ του Κόχυλα από τθν καταςκευι ΑΣΡΘΕ αυτισ τθσ κλίμακασ, 

από τισ ερευνθτικζσ ομάδεσ των Ρανεπιςτθμίων Ακινασ και Ρατρϊν που ςυνζγραψαν τα 

ςχετικά άρκρα για τα απειλοφμενα φυτά τθσ Σκφρου. Ριο ςυγκεκριμζνα, για το  είδοσ 

Aethionema retsina ςτισ απειλζσ αναφζρεται ότι: «Αν και το μεγαλφτερο τμιμα του Κόχυλα 

αποτελεί τόπο κοινοτικισ ςθμαςίασ του Δικτφου ΦΤΘ 2000, ςτθν περιοχι ςχεδιάηεται θ 

καταςκευι ενόσ τεράςτιου αιολικοφ πάρκου, που κα εκτείνεται ςχεδόν ςε όλθ τθν ζκταςθ 

του Κόχυλα. Θ χωροκζτθςθ οποιουδιποτε αναπτυξιακοφ ζργου που κα απαιτοφςε, 

επιπροςκζτωσ, πολλά ςυνοδά ζργα, όπωσ διανοίξεισ δρόμων και εκβραχιςμοφσ, αποτελεί 

άμεςθ απειλι για το είδοσ Ae. retsina, με τθν πικανι απϊλεια μζρουσ του πλθκυςμοφ του, 

αλλά και ζμμεςθ με τθν υποβάκμιςθ, αλλοίωςθ και απϊλεια του οικοτόπου του». 

Ραράλλθλα, όςον αφορά τα μζτρα προςταςίασ που προτείνονται αναφζρεται πωσ: «Σο 

μικρό μζγεκοσ των δφο υποπλθκυςμϊν του Aethionema retsina ςτο όροσ Κόχυλασ το 

κακιςτά ιδιαίτερα ευάλωτο ςε οποιαδιποτε μεγάλθσ κλίμακασ διαταραχι του βιοτόπου 

του, ειδικότερα όταν αυτι περιλαμβάνει επεμβάςεισ ςτουσ βραχϊδεισ ςχθματιςμοφσ, οι 

οποίοι φιλοξενοφν τθν ενδθμικι χλωρίδα τθσ περιοχισ. Ο Κόχυλασ πρζπει να προςτατευκεί 

από τζτοιεσ δραςτθριότθτεσ, τόςο για τθν διαςφάλιςθ τθσ επιβίωςθσ του είδουσ, όςο και 

για τθ διαφφλαξθ του χαρακτιρα του ωσ περιοχισ διατιρθςθσ τθσ φφςθσ του Δικτφου Φφςθ 

2000». Σθμειϊνεται ότι το είδοσ Aethionema retsina περιλαμβάνεται από τθν IUCN ςτθν 

ζκδοςθ με τα 50 Κορυφαία (TOP 50) Φυτά των Νθςιϊν τθσ Μεςογείου. 

Ανάλογθ είναι θ αναφορά και για το είδοσ Scorzonera scyria που αναπτφςςεται ςτον ίδιο 

βιότοπο με το είδοσ Aethionema retsina. Για το είδοσ Campanula merxmuelleri, επίςθσ, 

επιςθμαίνεται πωσ «…άλλεσ δραςτθριότθτεσ ςτθν περιοχι, όπωσ θ δθμιουργία εκτεταμζνου 

αιολικοφ πάρκου, θ υπερςυλλογι του φυτοφ κ.λπ. είναι ςθμαντικοί κίνδυνοι μείωςθσ του 

αρικμοφ των ατόμων ςτθν περιοχι του Κόχυλα. Αυτοί είναι πικανότατα και οι λόγοι 

κατακερματιςμοφ του πλθκυςμοφ του είδουσ ςτθ νιςο κφρο.» 

Ππωσ τονίςτθκε και προθγουμζνωσ, θ ζρευνα τα τελευταία χρόνια ζχει εςτιαςτεί ςτθ 

Διατιρθςθ των Σπάνιων και Απειλοφμενων Φυτϊν τθσ Σκφρου και όχι ςτθν αναλυτικι 

καταγραφι τθσ χλωρίδασ του Κόχυλα, για τθν οποία υπάρχουν μεν αρκετζσ παλαιότερεσ 

αναφορζσ (από τουσ Snogerup, Φοίτο, Καμάρθ κ.α.), αλλά κυρίωσ αποςπαςματικζσ και όχι 

ςτα πλαίςια μίασ ςχολαςτικισ βοτανικισ ζρευνασ του Κόχυλα και τθσ Σκφρου γενικότερα 

(π.χ. κάποια διδακτορικι διατριβι), όπωσ ζχει γίνει ςτα περιςςότερα νθςιά τθσ Ελλάδασ. 

Αποτζλεςμα αυτοφ, ςε ςυνδυαςμό με τθ δυςκολία πρόςβαςθσ ςε πολλά ςθμεία του 

Κόχυλα, αλλά και τθσ ιδιαίτερθσ βιο- και φυτογεωγραφικισ κζςθσ του, είναι να 

περιγράφονται ακόμθ και ςιμερα νζα για τθν επιςτιμθ είδθ. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα 

είναι θ περίπτωςθ ενόσ είδουσ του γζνουσ Allium το οποίο ανακαλφφκθκε από τον 

Κακθγθτι Συςτθματικισ Βοτανικισ του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν κ. Δ. Τηανουδάκθ 

(προςωπικι επικοινωνία) και αυτι τθ ςτιγμι βρίςκεται υπό περιγραφι για να δθμοςιευτεί 

και να αναγνωριςτεί ωσ νζο είδοσ για τθ χλωρίδα τθσ Ελλάδασ. Το νζο αυτό είδοσ είναι 
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ενδθμικό του Κόχυλα και κάποια πρϊτα ςτοιχεία για τα μορφολογικά χαρακτθριςτικά και 

τθ βιολογία του παρουςιάςτθκαν από τον κ. Τηανουδάκθ ςτο 12ο Συνζδριο τθσ Ελλθνικισ 

Βοτανικισ Εταιρείασ το 2009. 

Επιπτϊςεισ τθσ απϊλειασ και κατάτμθςθσ του ενδιαιτιματοσ ςτουσ φυτικοφσ πλθκυςμοφσ 

Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται ςυνοπτικι αναφορά ςτισ επιπτϊςεισ τθσ απϊλειασ  (habitat 

loss) και κατάτμθςθσ ενδιαιτιματοσ (habitat fragmentation) ςτουσ οργανιςμοφσ και 

ειδικότερα των επιπτϊςεων αυτϊν ςε ςχζςθ με τισ ιδιαιτερότθτεσ των νθςιωτικϊν 

οικοςυςτθμάτων. Θ παράκεςθ αυτοφ του κεφαλαίου κρίνεται απαραίτθτθ κακϊσ, αν και 

αποτελοφν βαςικζσ αρχζσ τθσ Οικολογίασ και τθσ Βιολογίασ Διατιρθςθσ (Conservation 

Biology), απουςιάηει οποιαδιποτε αναφορά ι ςυνεκτίμθςθ των παραμζτρων αυτϊν ςτθν 

εκτίμθςθ των επιπτϊςεων του ζργου, αλλά και ςτθ γενικότερθ επιςτθμονικι κεϊρθςθ  υπό 

τθν οποία εκπονικθκε θ ΜΡΕ. 

Από τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ Βιολογίασ Διατιρθςθσ είναι θ αναγνϊριςθ ότι θ απϊλεια και θ 

απομόνωςθ των φυςικϊν ενδιαιτθμάτων, καλοφμενα ςυνολικά ωσ κατακερματιςμόσ 

(fragmentation) αποτελεί μία από τισ μεγαλφτερεσ απειλζσ για τθν τοπικι και παγκόςμια 

βιοποικιλότθτα (Noss and Csuti, 1994). Οι ςυνζπειεσ του κατακερματιςμοφ εμφανίηονται ςε 

διάφορα επίπεδα βιολογικισ οργάνωςθσ, από μείωςθ ςτθ γενετικι ποικιλότθτα ζωσ τον 

πλοφτο και τθ ςφνκεςθ των ειδϊν και τθ δυναμικι των πλθκυςμϊν, ενϊ προκαλεί και 

διατάραξθ των βιολογικϊν και φυςικοχθμικϊν οικοςυςτθμικϊν διαδικαςιϊν (Young et al., 

1996; Noss and Csuti, 1994). Μελζτεσ ςε πολλζσ περιοχζσ αναφζρουν τοπικζσ εξαφανίςεισ 

ειδϊν/πλθκυςμϊν, αλλαγζσ ςτθ ςφνκεςθ των ειδϊν και ςτα πρότυπα αφκονίασ που 

ευνοοφν τα ευκαιριακά είδθ (ηιηάνια) και άλλεσ μορφζσ βιοτικισ υποβάκμιςθσ ςε 

κατακερματιςμζνα τοπία. 

Ωσ φαινόμενο, ο κατακερματιςμόσ του ενδιαιτιματοσ κεωρείται ότι ςυνίςταται τόςο ςτθ 

μείωςθ τθσ ολικισ ζκταςθσ του ενδιαιτιματοσ, όςο και ςτθν κατάτμθςθ τθσ εναπομείναςασ 

ζκταςθσ του ενδιαιτιματοσ ςε μικρότερα και πιο απομονωμζνα ‘τμιματα’ (patches). Αν και 

φυςικζσ διαταραχζσ και άλλεσ διαδικαςίεσ προκαλοφν ετερογζνεια τοπίου, ςε αυτζσ τα είδθ 

ζχουν ιδθ προςαρμοςτεί κατά τον εξελικτικό χρόνο, ςε αντίκεςθ με τον κατακερματιςμό 

από ανκρωπογενείσ χριςεισ γθσ που δθμιουργεί ζνα διαφορετικό τοπίο με τεχνθτά 

φτιαγμζνεσ ‘νθςίδεσ’ ενδιαιτιματοσ (Noss and Cooperider 1994). Αυτοφ του είδουσ ο 

κατακερματιςμόσ μειϊνει ι αποτρζπει τθ φυςικι κατανομι/διαςπορά, που είναι κρίςιμθ 

για τθ μακροπρόκεςμθ βιωςιμότθτα των πλθκυςμϊν πολλϊν ειδϊν. Ζχει διαπιςτωκεί, 

επίςθσ, ότι ενϊ οριςμζνα αποτελζςματα του κατακερματιςμοφ είναι άμεςα και παςιφανι, 

υπάρχουν αρκετζσ ζμμεςεσ ι ‘υπόγειεσ’ επιπτϊςεισ και άλλεσ που ςυμβαίνουν πολφ αργά 

ςε βάκοσ χρόνου δεκαετιϊν (Helm et al., 2006, Noss and Csuti, 1994) 

Από τον κατακερματιςμό των ενδιαιτθμάτων προκφπτουν ‘νθςίδεσ’ ενδιαιτιματοσ, εντόσ 

των οποίων υπάρχει αφξθςθ του διαειδικοφ και ενδοειδικοφ αναταγωνιςμοφ, που ευνοεί τα 

πιο ευκαιριακά είδθ και δυςχεραίνει τα φυςικϊσ ςπανιότερα. Δυςχεραίνεται ι αποκλείεται, 

επίςθσ, θ ανταλλαγι γενετικοφ υλικοφ των ατόμων ενόσ είδουσ μεταξφ των νθςίδων. Από 

τισ πιο ευπακείσ ομάδεσ ςτον κατακερματιςμό του ενδιαιτιματοσ είναι τα φυςικϊσ ςπάνια 



Υπόμνθμα για τισ επιπτϊςεισ του προτεινόμενου αιολικοφ πάρκου 333 MW ςτθ βιοποικιλότθτα τθσ Σκφρου 

 
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE09NAT/GR/000323  

“Demonstration of the Biodiversity Action Planning approach, to benefit local biodiversity on an Aegean island, Skyros” 

22 

είδθ, τα είδθ με μικρι δυνατότθτα διαςποράσ και αυτά με μικρό κφκλο ηωισ. Ρροκειμζνου 

να αντιμετωπιςτοφν οι επιπτϊςεισ του κατακερματιςμοφ ςτθ βιοποικιλότθτα, θ Βιολογία 

Διατιρθςθσ προτείνει ςτρατθγικζσ που περιλαμβάνουν για τθν αποφυγι καταςτροφισ και 

κατακερματιςμοφ αδιατάρακτων περιοχϊν άγριασ φφςθσ (wildlands) και άλλων φυςικϊν 

περιοχϊν, τον περιοριςμό τθσ καταςκευισ δρόμων, εκχερςϊςεων και δθμιουργίασ άλλων 

εμπόδιων ςτθν εξάπλωςθ και διαςπορά των ειδϊν, τθ διατιρθςθ ι αποκατάςταςθ 

μεγάλων ‘διαδρόμων’ ενδιαιτθμάτοσ ι άλλεσ μεκόδων που να εξαςφαλιηουν τθ λειτουργικι 

ςυνζχεια μζςα ςτισ φυςικζσ περιοχζσ, τον περιοριςμό τθσ δθμιουργίασ τεχνθτϊν 

διαδρόμων διαςποράσ (όπωσ τα κράςπεδα δρόμων με ηιηάνια) που ευνοοφν τθν εξάπλωςθ 

ξενικϊν και ευκαιριακϊν ειδϊν (Noss and Csuti, 1994). 

Τα νθςιωτικά οικοςυςτιματα και τα είδθ τα οποία διαβιοφν ςε αυτά είναι πολφ πιο 

ευαίςκθτα ςτισ επιπτϊςεισ τθσ απϊλειασ και κατακερματιςμοφ του ενδιαιτιματοσ, κακϊσ 

υπόκεινται ςε ιςχυροφσ χωρικοφσ περιοριςμοφσ. Στθν επιςτιμθ τθσ βιογεωγραφίασ είναι 

ευρζωσ εμπεδωμζνο και τεκμθριωμζνο πωσ θ μείωςθ τθσ ζκταςθσ οποιουδιποτε 

νθςιωτικοφ ενδιαιτιματοσ, επιφζρει ανάλογθ μείωςθ των ειδϊν που φιλοξενεί. Εκτόσ από 

το γεγονόσ ότι είναι πολφ πιο δφςκολο για τα είδθ των νθςιωτικϊν οικοςυςτθμάτων αυτά 

να διατθριςουν βιϊςιμουσ πλθκυςμοφσ ςτισ ‘νθςίδεσ’ ενδιαιτιματοσ, οι περιοριςμοί ςτθν 

ανταλλαγι γενετικοφ υλικοφ με τον προθγοφμενα ενιαίο πλθκυςμό οδθγεί ςτον περιοριςμό 

τθσ γενετικισ δεξαμενισ και πολφ ςυχνά ςε φαινόμενα ενδογαμίασ (inbreeding), που 

μποροφν να οδθγιςουν και ςε κατάρρευςθ ενόσ πλθκυςμοφ. Για τουσ ςτατικοφσ 

οργανιςμοφσ, όπωσ είναι τα φυτά, θ μείωςθ των διακζςιμων πόρων και ο περιοριςμόσ του 

ηωτικοφ χϊρου ςυνδυάηεται με τθ διόγκωςθ του διαειδικοφ ανταγωνιςμοφ, όταν θ 

διατάραξθ που κατακερματίηει το ενδιαίτθμα ευνοεί τθν ανάπτυξθ ευκαιριακϊν φυτϊν-

ηιηανίων. 

Αν και αναγνωρίηεται διεκνϊσ πωσ θ ποςοτικοποίθςθ αυτϊν των παραμζτρων 

(κατακερματιςμόσ, ανταγωνιςμόσ κ.α.) και των επιπτϊςεων τουσ είναι δφςκολθ και ζχει 

μεγάλο βακμό αβεβαιότθτασ, ςε ςχζςθ με το εν λόγω ζργο κεωροφμε ότι οι μεγάλθσ 

κλίμακασ εκβραχιςμοί και θ διάνοιξθ 61 χλμ. νζων δρόμων κα προκαλζςει ςοβαρότατθ 

διαταραχι και μείηονα κατακερματιςμό του ενδιαιτιματοσ. Στθ ΜΡΕ δε γίνεται θ 

οποιαδιποτε αναφορά για τισ πικανζσ ποςοτικζσ και ποιοτικζσ ςυνζπειεσ ςτουσ φυτικοφσ - 

και όχι μόνο - οργανιςμοφσ που απαντοφν ςτον Κόχυλα και ουςιαςτικά αγνοείται εντελϊσ 

αυτι θ εξαιρετικά ςθμαντικι για τθ διατιρθςθ τθσ οικολογικισ κατάςταςθσ τθσ περιοχισ 

παράμετροσ. 

2.5 φνοψη 

Ο ςχεδιαηόμενοσ ΑΣΡΘΕ αποτελοφμενοσ από 111 α/γ των 3 MW, φψουσ άνω των 100 m, 

ουςιαςτικά καταλαμβάνει ολόκλθρθ τθ νότια Σκφρο και τθ μετατρζπει ςε βιομθχανικι 

ηϊνθ. Ραρά τθν αναγνωριςμζνθ οικολογικι ςθμαςία τθσ περιοχισ και το μεγάλο μζγεκοσ 

του ζργου, θ εκτίμθςθ των επιπτϊςεων ςτθ βλάςτθςθ, τθ χλωρίδα, το τοπίο και εν γζνει το 

οικοςφςτθμα του Κόχυλα (οι επιπτϊςεισ ςτθν ορνικοπανίδα εξετάηονται ςε χωριςτό 

κεφάλαιο) είναι επιπόλαιθ και βαςιςμζνθ ςε ελλιπι ςτοιχεία. Συνεκτιμϊντασ όλα τα 

παραπάνω, κεωροφμε πωσ θ εγκατάςταςθ του είναι αςφμβατθ με τθν φπαρξθ τθσ 
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περιοχισ NATURA 2000 και τθν οικολογικι αξία του Κόχυλα, ενϊ και θ εν λόγω ΜΠΕ δεν 

αποτυπϊνει επαρκϊσ τθν οικολογικι κατάςταςθ τθσ περιοχισ και τισ ςυνζπειεσ από τθν 

υλοποίθςθ του ςχεδιαηόμενου ζργου. Οι λόγοι αυτοί ςυνοπτικά είναι οι εξισ: 

 θ μοναδικότθτα τθσ περιοχισ του Κόχυλα ωσ προσ τθ βιοποικιλότθτα που φιλοξενεί, 

για τθ διατιρθςθ τθσ οποίασ είναι αναγκαία θ αποφυγι χωροκζτθςθσ μεγάλθσ 

κλίμακασ και ζνταςθσ οικονομικϊν δραςτθριοτιτων. 

 θ υψθλι οικολογικι αξία του Κόχυλα οφείλεται ςε μεγάλο βακμό ςτθ διατιρθςθ 

τθσ φυςικότθτασ τθσ περιοχισ και ςτθν ςχεδόν ολοκλθρωτικι απουςία υποδομϊν 

και άλλων οικονομικϊν δραςτθριοτιτων ςτθν περιοχι (δόμθςθ, τουριςμόσ, 

εξορφξεισ, λιγοςτοί δρόμοι). Αυτι θ ςυνκικθ καταργείται αυτόματα με τθν 

εγκατάςταςθ του εν λόγω ΑΣΡΘΕ. 

 θ ζκταςθ εντόσ τθσ οποίασ κα πραγματοποιθκοφν οι επεμβάςεισ για τθν υλοποίθςθ 

του ζργου των αιολικϊν πάρκων (πολφγωνα εγκατάςταςθσ) φτάνουν περίπου το 

60% τθσ ζκταςθσ τθσ περιοχισ NATURA 2000. Εντόσ ι πολφ κοντά των εκτάςεων 

αυτϊν εντοπίηονται και αρκετζσ κζςεισ με ςθμαντικά είδθ χλωρίδασ. 

 θ χλωριδικι ζρευνα τθσ ΜΡΕ κεωρείται πλθμμελισ. Ρεριορίηεται χρονικά μόνο ςε 

μία εποχι του χρόνου και υπάρχουν ελάχιςτα ι κακόλου ςτοιχεία για ςθμαντικά 

είδθ χλωρίδασ που απαντοφν ςτθν περιοχι και ανκίηουν το χειμϊνα, το καλοκαίρι ι 

το φκινόπωρο. Ρεριορίηεται, επίςθσ, ςτθν εκτίμθςθ των επιπτϊςεων μόνο από τθν 

άμεςθ απϊλεια ατόμων και αγνοεί τισ ςυνζπειεσ ςτουσ επιμζρουσ πλθκυςμοφσ από 

τθν απϊλεια και κατακερματιςμό του ενδιαιτιματοσ.  

 θ εξίςωςθ ςτθ ΜΡΕ των ςυνεπειϊν τθσ υπερβόςκθςθσ τθσ περιοχισ, θ οποίεσ είναι 

τοπικά μόνο ζντονεσ και αναςτρζψιμεσ, ενϊ αποτελεί (θ βόςκθςθ) και μζροσ του 

οικοςυςτιματοσ του Κόχυλα, με τισ επιπτϊςεισ από τθν εγκατάςταςθ του ΑΣΡΘΕ, οι 

οποίεσ κα προκαλζςουν μόνιμεσ αλλοιϊςεισ τθσ βλάςτθςθσ και του τοπίου, ενϊ 

είναι και πολφ πιο βίαιεσ ςε ζκταςθ και χρόνο από αυτζσ που μπορεί να 

απορροφιςει το οικοςφςτθμα.  

 θ ΜΡΕ επιχειρεί τθν απαξίωςθ τθσ οικολογικισ ςθμαςία τθσ επικρατοφςασ 

φρυγανικισ βλάςτθςθσ του Κόχυλα χαρακτθρίηοντασ τθν ωσ υποβακμιςμζνθ και 

φτωχι οικολογικά, ενϊ είναι γνωςτό πωσ και πολφ μεγάλο αρικμό φυτικϊν ειδϊν 

φιλοξενεί, πωσ αποτελεί το χϊρο φωλεαςμοφ του φρυγανοτςίχλονου (είδοσ 

χαρακτθριςμοφ τθσ Σθμαντικισ για τα Ρουλιά Ρεριοχισ, IBA) και αποτελεί ςε 

μεγάλο μζροσ τθν ανϊτερθ βακμίδα βλάςτθςθσ που μπορεί να φιλοξενιςει ο 

Κόχυλασ. 

 δεν ζχει υπάρξει ςαφισ πρόνοια για μία ςειρά από τισ υποδείξεισ του ΤΔΦΡ ςτθν 

γνωμοδότθςι του για τθν ΡΡΕ που αφοροφν τισ επιπτϊςεισ ςτο τοπίο, τισ 

επιπτϊςεισ ςτουσ οικοτόπουσ από τον κατακερματιςμό τουσ, τισ επιπτϊςεισ ςε 

άλλα είδθ πανίδασ, (π.χ. δεν ζγινε καμιά εργαςία πεδίου για τα χειρόπτερα 
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(νυχτερίδεσ) - που είναι ευάλωτεσ ςτθν εγκατάςταςθ α/γ – ι τα αςπόνδυλα), αλλά 

και τισ ακροιςτικζσ ςυνζπειεσ ςτο οικοςφςτθμα από τθν εγκατάςταςθ του ζργου. 
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3. Όροσ Κόχυλασ: Υφιςτάμενη κατάςταςη και επιπτώςεισ του 

έργου ςτο Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae) και την 

ορνιθοπανίδα 

3.1 υνοπτικά ςτοιχεία για την αποικία του Μαυροπετρίτη ςτο Όροσ Κόχυλασ  

Σφμφωνα με τα επίςθμα ςτοιχεία τθσ Ελλθνικισ Ορνικολογικισ Εταιρείασ που ζχουν 

κατατεκεί ςτθν Ε.Ε. με τθν τελικι αναφορά του προγράμματοσ Life “Conservation measures 

for Falco eleonoeae* in Greece”, κατά το οποίο ζλαβε χϊρα θ πρϊτθ ςυνολικι παγκόςμια 

απογραφι για το είδοσ, ςτθν περιοχι τθσ Σκφρου και των γφρω νθςίδων καταγράφθκαν 

ςυνολικά 1.489 άτομα, αρικμόσ που αντιςτοιχεί ςε 1042 ηευγάρια. Ο αρικμόσ αυτόσ 

αντιςτοιχεί ςτο 8,43% του εκνικοφ πλθκυςμοφ του είδουσ και ςτο 6,69% του παγκόςμιου 

πλθκυςμοφ του είδουσ. Σθμειϊνεται ότι το ςφνολο του πλθκυςμοφ αυτοφ αναμζνεται ότι 

χρθςιμοποιεί τθ Νότια Σκφρο ωσ κφρια περιοχι διατροφισ και αναμζνεται ότι κα εκτεκεί 

ςτισ επιπτϊςεισ του προτεινόμενου ζργου. 

Στθν περιοχι τθσ Νότιασ Σκφρου, δθλαδι ςτθν περιοχι του Προυσ Κόχυλα και των νθςίδων 

Σαρακθνό, Διαβατζσ, ζχουν καταγραφεί ςυνολικά 1.177 άτομα, αρικμόσ που αντιςτοιχεί ςε 

εκτίμθςθ 824 ηευγαριϊν, ποςοςτό 6,67% του εκνικοφ πλθκυςμοφ και 5,45% του 

παγκόςμιου πλθκυςμοφ του είδουσ. Θ κατανομι τουσ ςτθν περιοχι φαίνεται ςτον 

επιςυναπτόμενο χάρτθ, όπου απεικονίηονται και οι προτεινόμενεσ κζςεισ των 

ανεμογεννθτριϊν. 

Με βάςθ τα παραπάνω ςτοιχεία, θ περιοχι τθσ Σκφρου κεωρείται θ ςθμαντικότερθ περιοχι 

αναπαραγωγισ του Μαυροπετρίτθ ςτθν Ελλάδα, και θ αποικία τθσ περιοχισ του Προυσ 

Κόχυλα, θ μεγαλφτερθ αποικία του είδουσ ςτθ χϊρα μασ.   
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Εικόνα 4: Απεικόνιςη τησ κατανομόσ των ζευγαριών Μαυροπετρύτη, καθώσ και των υποψηφύων 

Θϋςεων Ανεμογεννητριών ςτο όροσ Κόχυλασ Ν. Σκύρου 

Σε ότι αφορά τθν επίδραςθ του προτεινόμενου ζργου ςτθν περιοχι τθσ ΗΕΡ, αλλά και ςτον 

Μαυροπετρίτθ, ςτον επιςυναπτόμενο χάρτθ απεικονίηονται θ περιοχι τθσ Νότιασ Σκφρου, 

τα όρια τθσ ΗΕΡ, κακϊσ και οι κζςεισ των ανεμογεννθτριϊν μαηί με μία περιμετρικι ηϊνθ 

ακτίνασ 300 μ, θ οποία αποτελεί μετριοπακι εκτίμθςθ ςε ςχζςθ με τθν απόςταςθ 

εκτόπιςθσ των πτθνϊν από αιολικά. Σθμειϊνεται ότι ςε πρόςφατθ επιςτθμονικι 

δθμοςίευςθ (Pearce – Higgins et al, 2009) εκτιμάται μείωςθ τθσ πτθτικισ δραςτθριότθτασ 

50% ςε ακτίνα 500 μ. από ανεμογεννιτριεσ για αρπακτικά πτθνά. Με βάςθ τθν υπόκεςθ 

εργαςίασ για εκτόπιςθ των μαυροπετριτϊν ςε απόςταςθ 300 μ. από τισ ανεμογεννιτριεσ, 

ιςχφουν τα εξισ: 

Εκτοπίηονται τα πτθνά ςε ςυνολικι ζκταςθ 16 Km2 εντόσ ΗΕΡ και ωσ ποςοςτό ςτο 39,3% τθσ 

ΗΕΡ. Σε ότι αφορά ςτον ορεινό όγκο του Κόχυλα, θ εκτόπιςθ γίνεται ςε ζκταςθ 31 Km2 και 

ςε ποςοςτό 36% τθσ ςυνολικισ ζκταςθσ του βιοτόπου. Από μόνοι τουσ οι αρικμοί αυτοί 

είναι ενδεικτικοί τθσ ηθμίασ που πρόκειται να προκλθκεί ςτο αντικείμενο προςταςίασ τθσ 

ΗΕΡ. 
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Εικόνα 5: Απεικόνιςη των υποψόφιων θϋςεων Ανεμογεννητριών, καθώσ και  περιμετρικόσ ζώνησ  

(300m), όπου εκτιμϊται ότι θα λειτουργόςει εκτόπιςη του Μαυροπετρύτη, ςτο όροσ Κόχυλασ Ν. 

Σκύρου 
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3.2 υνοπτική περιγραφή τησ οικολογίασ του Μαυροπετρίτη 

Ο Μαυροπετρίτθσ (Falco eleonorae), είναι ζνα μικρόςωμο αποικιακό γεράκι, ςτο μζγεκοσ 

του βραχοκιρκίνεηου, μεταναςτευτικό, που αναπαράγεται ςε νθςιά και νθςίδεσ τθσ 

Μεςογείου, ςτισ οποίεσ παραμζνει τθν περίοδο Απριλίου – Οκτωβρίου (ςυνολικά για 

περίπου 7 μινεσ ετθςίωσ) και διαχειμάηει ςτα νθςιά του Λνδικοφ Ωκεανοφ.  

Τρζφεται κυρίωσ με ζντομα, εκτόσ από τθν περίοδο ανατροφισ των νεοςςϊν του, οπότε 

ςυλλαμβάνει και μεταναςτευτικά πτθνά που διζρχονται πάνω από τον χϊρο των αποικιϊν 

του. Στθν Ελλάδα αναπαράγεται περίπου το 82% του παγκόςμιου πλθκυςμοφ του είδουσ 

και επομζνωσ θ ευκφνθ τθσ χϊρασ μασ για τθ διατιρθςι του είναι πολφ μεγάλθ.  

Είναι το μόνο είδοσ πτθνοφ ςτθ δυτικι Ραλαιαρκτικι, το οποίο ζχει μετατοπίςει τθν 

περίοδο αναπαραγωγισ του κατά περίπου 3 μινεσ, ϊςτε αυτι να ςυμπίπτει με το 

φκινοπωρινό πζραςμα των μεταναςτευτικϊν πτθνϊν από τθ Μεςόγειο, κατά το ταξίδι τουσ 

από τθν Ευρϊπθ προσ τθν Αφρικι. Αυτι θ οικολογικι προςαρμογι ζχει ςυμβεί ϊςτε να 

μπορεί ο Μαυροπετρίτθσ, είδοσ των φτωχϊν ςε παραγωγικότθτα νθςίδων τθσ Μεςογείου, 

να προςκζτει ςτθ διατροφι των νεοςςϊν του κατά τθν περίοδο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου, 

μεταναςτευτικά πτθνά, που περνοφν από τθν Ευρϊπθ προσ τθν Αφρικι και αποτελοφν τθν 

περίοδο εκείνθ άφκονθ τροφι, υψθλισ περιεκτικότθτασ ςε πρωτεΐνεσ. Τα πτθνά αυτά τα 

ςυλλαμβάνει επάνω και γφρω από τουσ χϊρουσ των αποικιϊν του, ςε αποςτάςεισ που 

μπορεί να ξεπερνοφν τα 10 χλμ από τθ κζςθ τθσ φωλιάσ.  

Τον υπόλοιπο χρόνο τρζφεται αποκλειςτικά με μεγάλα φτερωτά ζντομα τα οποία 

απαντϊνται ςε ςμινθ (αεροπλαγκτόν), που τα ςυλλαμβάνει εν πτιςει ςτθν ευρφτερθ 

περιοχι τθσ αποικίασ, ςε αποςτάςεισ που μπορεί να ξεπερνοφν και τα 30 χλμ από αυτιν. Θ 

αναηιτθςθ των εντόμων γίνεται από χαλαρζσ ομάδεσ πτθνϊν που ξεκινοφν από τθν αποικία 

1-2 ϊρεσ μετά τθν ανατολι του ιλιου και αναηθτοφν ςμινθ φτερωτϊν εντόμων. Πταν ζνα 

τζτοιο ςμινοσ εντοπιςτεί, τα άτομα τθσ ομάδασ αρχίηουν να τα ςυλλαμβάνουν με 

χαρακτθριςτικζσ κινιςεισ που γίνονται αντιλθπτζσ από άτομα γειτονικϊν ομάδων που 

καταφκάνουν και αυτά για να τραφοφν. Ζτςι ςχθματίηονται μεγάλεσ ομάδεσ πουλιϊν που 

μπορεί να ξεπερνοφν και τα 100 διατρεφόμενα πτθνά. Ανάλογα με το αν και πότε κα 

καλυφκοφν οι ενεργειακζσ τουσ ανάγκεσ, τα πουλιά μπορεί να πετοφν για πολλζσ ι 

λιγότερεσ ϊρεσ και επιςτρζφουν ςυνικωσ ςτο χϊρο τθσ αποικίασ μετά τθ δφςθ του ιλιου. 

Αποτελεί μάλιςτα ςυχνό φαινόμενο, θ εντατικι τροφολθψία αμζςωσ μετά τθ δφςθ του 

θλίου, για μία περίπου ϊρα, όταν οι ςυγκεντρϊςεισ του αεροπλαγκτοφ μεγιςτοποιοφνται. Θ 

αναηιτθςθ τθσ τροφισ γίνεται ςυνικωσ με χαμθλισ ενεργειακισ δαπάνθσ πτιςθ 

ανεμοπορίασ, με τθ χριςθ κερμικϊν ανοδικϊν ρευμάτων. Αυτό ςθμαίνει ότι όταν οι 

μαυροπετρίτεσ τρζφονται με ζντομα, πετοφν πάνω από τα πεδία τροφολθψίασ για 

διάςτθμα που μπορεί να ξεπερνά και τισ 10 -12 ϊρεσ θμερθςίωσ.   

Οι μαυροπετρίτεσ τθσ αποικίασ του Κόχυλα τρζφονται ςτθν περιοχι με ζντομα τθν περίοδο 

από τζλθ Απριλίου ζωσ και περίπου τα τζλθ Αυγοφςτου, οπότε και αρχίηει θ φκινοπωρινι 

μετανάςτευςθ των πτθνϊν. Επίςθσ κατά τισ περιόδουσ άπνοιασ ςτο διάςτθμα Σεπτεμβρίου 

–Οκτωβρίου, οπότε και δεν υπάρχει διζλευςθ μεταναςτευτικϊν πτθνϊν. Οι πτερωκζντεσ 
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νεοςςοί τθσ αποικίασ (υπολογίηονται κατά μζςο όςο ςε 1,65 ανά ηευγάρι για τθν περιοχι 

των Σποράδων, δθλαδι για τθν περιοχι του Κόχυλα όπου ζχουν καταγραφεί 824 ηεφγθ 

υπολογίηονται περίπου 1360 πτερωκζντεσ νεοςςοί ετθςίωσ), τρζφονται αποκλειςτικά με 

ζντομα που ςυλλαμβάνουν με τισ αδζξιεσ πτιςεισ τουσ ςτον ορεινό όγκο, κατά τθν περίοδο 

Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου.  

3.3 Η ςημαςία και οικολογική λειτουργία τησ ΖΕΠ του Κόχυλα ςε ό, τι αφορά ςτο 

Μαυροπετρίτη 

Ππωσ προαναφζρκθκε, θ αποικία του Κόχυλα είναι θ μια από τισ μεγαλφτερεσ του είδουσ 

παγκοςμίωσ, επομζνωσ ζχει εξαιρετικι ςθμαςία για τθ διατιρθςθ του είδουσ αφοφ από 

μόνθ τθσ υποςτθρίηει >5% του παγκόςμιου πλθκυςμοφ του είδουσ. Σθμειϊνεται ότι 

διεκνϊσ αποδεκτό κριτιριο για τον χαρακτθριςμό μιασ περιοχισ ωσ προςτατευόμενθσ είναι 

θ υποςτιριξθ τουλάχιςτον του 1% του εκνικοφ ι παγκόςμιου πλθκυςμοφ ενόσ 

απειλοφμενου είδουσ. Στθν περίπτωςθ του Κόχυλα το κριτιριο καλφπτεται τουλάχιςτον ςτο 

πενταπλάςιο ςε ότι αφορά ςτο Μαυροπετρίτθ. Ρρόκειται δθλαδι για περιοχι εξαιρετικισ 

ςθμαςίασ για το είδοσ ςε παγκόςμιο επίπεδο. 

 Ποια είναι τα ςτρατθγικά πλεονεκτιματα τθσ περιοχισ, δθλαδι τα δομικά και λειτουργικά 

χαρακτθριςτικά που δίνουν ςτθν ΗΕΠ του Κόχυλα αυτι τθν εξαιρετικά ςθμαντικι αξία για 

τον Μαυροπετρίτθ και επομζνωσ αποτελοφν βαςικά ςτοιχεία τθσ οικολογικισ ακεραιότθτασ 

τθσ, ωσ προσ τθ δυνατότθτα υποςτιριξθσ του ςυγκεκριμζνου είδουσ χαρακτθριςμοφ τθσ;  

Με απλά λόγια, γιατί θ ςυγκεκριμζνθ περιοχι φιλοξενεί τθν μεγαλφτερθ αποικία του 

Μαυροπετρίτθ ςτθν Ελλάδα και μία από τισ μεγαλφτερεσ ςτον κόςμο;  

Οι απαντιςεισ ςε αυτά τα ερωτιματα ζχουν προκφψει μετά από μακρόχρονθ ζρευνα (από 

το 1962) που ζχει διεξαχκεί για το είδοσ ςτθ χϊρα μασ, και τα τελευταία χρόνια και ςτθν 

περιοχι τθσ Σκφρου, από ζλλθνεσ και ξζνουσ ειδικοφσ επιςτιμονεσ, που μελετοφν τον 

Μαυροπετρίτθ, κακιςτϊντασ τον το πλζον μελετθμζνο είδοσ τθσ ελλθνικισ ορνικοπανίδασ. 

Θ ζρευνα αυτι ζχει καταλιξει ςε πολλζσ επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ ςε ζγκριτα διεκνι 

επιςτθμονικά περιοδικά, όπου περιγράφονται τα κφρια χαρακτθριςτικά του Μαυροπετρίτθ, 

οι οικολογικζσ του απαιτιςεισ, κακϊσ και οι απειλζσ που αντιμετωπίηει.  

Με βάςθ λοιπόν τθν υφιςτάμενθ γνϊςθ για το είδοσ, τα χαρακτθριςτικά τθσ ΗΕΡ του 

Κόχυλα που τθν κακιςτοφν πολφτιμθ και απαραίτθτθ για τθν επιβίωςθ του Μαυροπετρίτθ 

ςυνοψίηονται ςτα εξισ: 

1. Γεωγραφικι κζςθ: Θ γεωγραφικι κζςθ τθσ Σκφρου ςτο κεντρικό Αιγαίο, μακριά από 

άλλα νθςιά και άλλθ ςτεριά, ςυγκεντρϊνει τα μεταναςτευτικά πουλιά που 

αναγκάηονται να περάςουν από τθν ςυγκεκριμζνθ περιοχι, κατά τθ μετανάςτευςι 

τουσ από τισ ακτζσ τθσ Β. Ελλάδασ προσ τθν Αφρικι, μζςω του Αιγαίου. Μετά από μια 

διαδρομι 150-200 χλμ πάνω από ανοιχτι κάλαςςα, δθλαδι μετά από 4-5 ϊρεσ 

επίπονθσ πτιςθσ, τα πουλιά που ξεκινοφν από τθν κεντρικι και ανατολικι Μακεδονία 

αντικρίηουν ωσ πρϊτθ ςτεριά το νθςί τθσ Σκφρου. Λδίωσ ςε περιπτϊςεισ δυςμενϊν 

καιρικϊν ςυνκθκϊν (καταιγίδων, ιςχυρϊν ανζμων, βροχοπτϊςεων), τα 



Υπόμνθμα για τισ επιπτϊςεισ του προτεινόμενου αιολικοφ πάρκου 333 MW ςτθ βιοποικιλότθτα τθσ Σκφρου 

 
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE09NAT/GR/000323  

“Demonstration of the Biodiversity Action Planning approach, to benefit local biodiversity on an Aegean island, Skyros” 

31 

μεταναςτευτικά ζχουν τθ Σκφρο ωσ μοναδικό καταφφγιο. Θ Σκφροσ βρίςκεται επίςθσ 

δίπλα ςτον κφριο άξονα του μελτεμιοφ, δθλαδι ςτθν εναζρια λεωφόρο που 

ακολουκοφν τα μεταναςτευτικά πτθνά κατά τθ φκινοπωρινι μετανάςτευςθ. 

Ρραγματικά, θ ορνικολογικι ζρευνα ζχει αποδείξει ότι τα μεταναςτευτικά πτθνά 

εξοικονομοφν ενζργεια κατά τθν πτιςθ, όταν πετοφν ςτθν ίδια κατεφκυνςθ με τον 

άνεμο. Στθν περιοχι του Αιγαίου, το μελτζμι αποτελεί ζναν ςχετικά ςτακερό και 

προβλζψιμο άνεμο που πνζει από Β προσ Ν και επομζνωσ αξιοποιείται ςε μεγάλο 

βακμό κατά τθ μετανάςτευςθ. Επομζνωσ αν και θ μετανάςτευςθ ςτο Αιγαίο γίνεται 

πάνω ςε ζνα ευρφ μζτωπο, ο άξονασ του μελτεμιοφ αποτελεί το πιο πολυπλθκζσ 

ςθμείο αυτοφ του μετϊπου. Ππωσ φαίνεται ενδεικτικά ςτο παρακάτω γράφθμα του 

ΕΛΚΕΚΕ, θ ζνταςθ του μελτεμιοφ ςτθν περιοχι τθσ Σκφρου είναι 1-2 Beaufort 

μεγαλφτερθ, ςυγκρινόμενθ για παράδειγμα με  τισ Βόρειεσ Σποράδεσ. Επομζνωσ θ 

Σκφροσ αποτελεί για τον Μαυροπετρίτθ ιδανικό τόπο φωλιάςματοσ αφοφ βρίςκεται 

πάνω ςτο κφριο πζραςμα των μεταναςτευτικϊν πτθνϊν τθν περίοδο Σεπτεμβρίου – 

Οκτωβρίου. 

 

Εικόνα 6: Κλιμϊκωςη τησ ϋνταςησ του μελτεμιού ςτην περιοχό του Αιγαύου 

2. Θθρευτικι εμβζλεια ςε ότι αφορά ςτα μεταναςτευτικά πτθνά: Ο ορεινόσ όγκοσ του 

Κόχυλα είναι ο μεγαλφτεροσ και ψθλότεροσ (792 μ.) ςτο κεντρικό Αιγαίο. Δεδομζνου 

ότι ο Μαυροπετρίτθσ, κατά τθν πτιςθ ζρευνασ για τθν εξεφρεςθ τροφισ 

(μεταναςτευτικϊν πτθνϊν), ςυχνά απομακρφνεται > από 10 χλμ από τθν ακτι, ςε 

υψόμετρο από 20 ωσ και >1000 μ., αξιοποιεί ςυςτθματικά τα ανοδικά ρεφματα που 

δθμιουργοφνται πάνω από χαράδρεσ, ορκοπλαγιζσ, τουσ αυχζνεσ και τισ κορυφζσ 

ορεινϊν όγκων. Με βάςθ ειδικι ζρευνα που ζγινε ςτον Κόχυλα το καλοκαίρι του 2010 

και πρόςφατα παρουςιάςτθκε ςε διεκνζσ επιςτθμονικό ςυνζδριο (Onmus 2011), 

καταγράφθκε ςυςτθματικι χριςθ των ανοδικϊν ρευμάτων τθσ βόρειασ πλευράσ του 

Κόχυλα από μαυροπετρίτεσ, προκειμζνου να κερδίςουν φψοσ και να φκάςουν ςτισ 

κορυφζσ από όπου, πετϊντασ αρχικά ςε χαμθλό φψοσ πάνω από τισ πλαγιζσ και τουσ 
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αυχζνεσ του Κόχυλα, ξεκινοφςαν τθν ανεμοπορία προσ τισ καλάςςιεσ περιοχζσ, πάνω 

από τισ οποίεσ κυνθγοφν τα μεταναςτευτικά. Υπολογίςτθκε ότι το φψοσ που ζχουν 

κερδίςει ςτον Κόχυλα, ςε ςυνδυαςμό με το μελτζμι, επιτρζπουν τθ διεξαγωγι 

ενεργειακά ανζξοδθσ πτιςθσ ανεμοπορίασ για απόςταςθ >25 χλμ. Επομζνωσ, το 

υψόμετρο του Κόχυλα επιτρζπει ςτουσ μαυροπετρίτεσ να ζχουν αυξθμζνθ κθρευτικι 

εμβζλεια, δθλαδι να εκμεταλλεφονται για τθν τροφολθψία τουσ τον εναζριο χϊρο 

γφρω από τθ ΗΕΡ ςε ακτίνα μεγαλφτερθ των 25 χλμ με ελάχιςτθ ενεργειακι δαπάνθ, 

κάτι που δεν ςυμβαίνει ςε χαμθλότερα νθςιά τθσ ευρφτερθσ περιοχισ. 

 

3. Τψθλι αφκονία και διακεςιμότθτα εντομοπανίδασ πάνω από τον ορεινό όγκο: Θ 

μεγάλθ ςυνολικι ζκταςθ των οικοςυςτθμάτων τθσ ορεινισ και θμιορεινισ ηϊνθσ τθσ 

Νότιασ Σκφρου (περίπου 86 Km2), με επίκεντρο τον Κόχυλα, που με τουσ βιοτόπουσ του 

προςφζρει αφκονία φτερωτϊν εντόμων, ικανϊν να καλφψουν τισ ενεργειακζσ ανάγκεσ 

τθσ αποικίασ τθν άνοιξθ και νωρίσ το καλοκαίρι, κακϊσ και τισ ανάγκεσ των 

πτερωκζντων νεοςςϊν τον Σεπτζμβριο και τον Οκτϊβριο. Τα ζντομα αυτά απαντϊνται 

ςε μεγάλεσ ςυγκεντρϊςεισ ςε ςτοιβάδεσ αζρα που ςχθματίηονται ςε υψόμετρο 50-300 

μ. από το επίπεδο του εδάφουσ. Κα πρζπει εδϊ να ςθμειωκεί ότι θ παρουςία μεγάλων 

πλθκυςμϊν φτερωτϊν εντόμων αποτελεί κρίςιμθ παράμετρο για το είδοσ, αφοφ θ 

μεγάλθ τουσ βιομάηα (> 1000 Kgr/km3) αποτελεί τθ διατροφικι βάςθ για τα ενιλικα 

πτθνά και τουσ πτερωκζντεσ νεοςςοφσ τθσ αποικίασ. Θ αφκονία των εντόμων τθν 

περίοδο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου, όταν οι πτερωκζντεσ νεοςςοί τα χρειάηονται για να 

δθμιουργιςουν τα ενεργειακά τουσ αποκζματα ενόψει τθσ μετανάςτευςθσ, 

αναμζνεται αυξθμζνθ. Αυτό οφείλεται ςτο ότι τθν περίοδο αυτι λαμβάνει χϊρα και θ 

μετανάςτευςθ του αεροπλαγκτοφ. Ππωσ και τα μεταναςτευτικά πουλιά, το 

αεροπλαγκτόν αξιοποιεί για τθ μετακίνθςι του ευνοϊκοφσ ανζμουσ όπωσ το μελτζμι.  

Επομζνωσ, θ υψθλι αφκονία και διακεςιμότθτα φτερωτϊν εντόμων πάνω και γφρω 

από τθν ΗΕΡ του Κόχυλα, παρζχει τθ διατροφικι βάςθ για τθ ςτιριξθ τθσ μεγαλφτερθσ 

αποικίασ του Μαυροπετρίτθ ςτθ χϊρα μασ.  

 

4. Κατάλλθλεσ κζςεισ για φϊλιαςμα: Θ φπαρξθ άφκονων κατάλλθλων για φϊλιαςμα του 

Μαυροπετρίτθ κζςεων ςτθν ακτογραμμι τθσ Ν και ΝΑ Σκφρου, ςτθν άμεςθ γειτνίαςθ 

του ορεινοφ όγκου του Κόχυλα, επιτρζπει ςτουσ μαυροπετρίτεσ να αναπαράγονται 

ακριβϊσ δίπλα ςτουσ χϊρουσ παρουςίασ τθσ εντομοπανίδασ και ςε μικρι απόςταςθ 

από τουσ χϊρουσ διζλευςθσ των μεταναςτευτικϊν πτθνϊν. Αςφαλείσ κζςεισ 

φωλιάςματοσ δίπλα ςε πολφ υψθλισ ποιότθτασ βιότοπο τροφολθψίασ, ικανζσ να 

υποςτθρίξουν τθ μεγαλφτερθ αποικία μαυροπετριτϊν που ζχει καταγραφεί ςτθ χϊρα 

μασ. Επομζνωσ υπάρχουν άφκονεσ αςφαλείσ κζςεισ για φωλεοποίθςθ, ακριβϊσ δίπλα 

ςτα πεδία τροφολθψίασ του Μαυροπετρίτθ.  

Επομζνωσ, θ απάντθςθ ςτο ερϊτθμα, «γιατί εδϊ ςτθ νότια Σκφρο βρίςκεται θ μεγαλφτερθ 

αποικία Μαυροπετρίτθ ςτθν Ελλάδα», είναι ότι ο ςυνδυαςμόσ των παραπάνω δομικϊν και 

λειτουργικϊν χαρακτθριςτικϊν των οικοςυςτθμάτων τθσ ΗΕΡ, ςυνκζτει τον ιδανικό βιότοπο 

αναπαραγωγισ για τον Μαυροπετρίτθ. Δθλαδι θ φπαρξθ ςε γεωγραφικά περιοριςμζνο 
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χϊρο, υψθλισ διακεςιμότθτασ εντόμων άνοιξθ, καλοκαίρι και φκινόπωρο πάνω από τουσ 

βιοτόπουσ του Κόχυλα, τθσ διζλευςθσ μεγάλων πλθκυςμϊν μεταναςτευτικϊν πτθνϊν πάνω 

και γφρω από τθ ΗΕΡ, κατά τθν περίοδο ανατροφισ των νεοςςϊν όταν οι ενεργειακζσ 

ανάγκεσ μεγιςτοποιοφνται, κακϊσ και θ δυνατότθτα χριςθσ του χϊρου αυτοφ, με χαμθλι 

ενεργειακι δαπάνθ πτιςθσ, λόγω των ανοδικϊν κερμικϊν ρευμάτων  και τθσ τοπογραφίασ 

του Κόχυλα, προςφζρουν μοναδικζσ ςυνκικεσ περιβάλλοντοσ για τθν τοπικι αποικία του 

Μαυροπετρίτθ και δικαιολογοφν το μεγάλο τθσ μζγεκοσ. 

3.4 Η επίπτωςη του ζργου ςτην οικολογική ακεραιότητα τησ ΖΕΠ 

Θεωρϊντασ ότι τα παραπάνω ςυνκζτουν τθν οικολογικι ακεραιότθτα τθσ ΗΕΠ, όςον αφορά 

ςτθν υποςτιριξθ του Μαυροπετρίτθ, πωσ και πόςο αναμζνεται ότι αυτά κα επθρεαςτοφν,  

μεμονωμζνα αλλά και ωσ ςφμπλοκο παραγόντων από το προτεινόμενο ζργο; 

Θ ανάλυςθ των επιπτϊςεων κα γίνει με βάςθ τουσ παράγοντεσ που ςυνκζτουν το 

ςφμπλοκο: 

1. Γεωγραφικι Κζςθ: Οι οικολογικζσ λειτουργίεσ τθσ περιοχισ που ςχετίηονται με τθ 

γεωγραφικι τθσ κζςθ, ωσ προσ τθν υποδοχι μεταναςτευτικϊν πτθνϊν δεν αναμζνεται 

να ζχουν ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ από το ζργο, με εξαίρεςθ τθν αναμενόμενθ αυξθμζνθ 

κνθςιμότθτα μεταναςτευτικϊν, λόγω πρόςκρουςθσ ςτισ ανεμογεννιτριεσ, ιδίωσ ςε 

ςυνκικεσ χαμθλισ ορατότθτασ (νυχτερινζσ ϊρεσ) ι ςε περιπτϊςεισ ζντονων καιρικϊν 

φαινομζνων. Στθν τελευταία περίπτωςθ (πολφ δυνατοί άνεμοι, ζντονεσ βροχοπτϊςεισ, 

καταιγίδεσ) τα μεταναςτευτικά πτθνά διακόπτουν το ταξίδι τουσ και αναηθτοφν 

καταφφγιο ςτθν πλθςιζςτερθ ςτεριά. Είναι αναμενόμενο ότι ςε τζτοιεσ ςυνκικεσ, θ 

φπαρξθ 111 ανεμογεννθτριϊν κα οδθγιςει ςε απϊλειεσ μεταναςτευτικϊν λόγω 

πρόςκρουςθσ. 

 

2. Κθρευτικι εμβζλεια: Σε πρόςφατθ ορνικολογικι ζρευνα (Onmus 2011) που ζγινε ςτθν 

περιοχι, ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ Life για τθ διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ τθσ 

Σκφρου και κατά τθν οποία διερευνικθκε θ χριςθ του ορεινοφ όγκου του Κόχυλα από 

τουσ μαυροπετρίτεσ, και καταγράφθκε θ παρουςία τουσ πάνω από τθν περιοχι ςε 

θμίωρεσ δειγματολθψίεσ που ζγιναν  τθν περίοδο Αυγοφςτου – Σεπτεμβρίου 2010. Αν 

και θ ςυγκεκριμζνθ δειγματολθψία αποτελεί ςφμφωνα με τον ερευνθτι ςαφι υπο-

εκτίμθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, γίνεται από αυτιν φανερό ότι υπάρχει μεγάλθ 

επικάλυψθ του χϊρου πτιςθσ των μαυροπετριτϊν με τισ υποψιφιεσ κζςεισ των 

ανεμογεννθτριϊν. Στον χάρτθ που επιςυνάπτεται απεικονίηεται θ κατανομι των 

πτθνϊν ςε ςχζςθ με τισ κζςεισ των προτεινόμενων ανεμογεννθτριϊν.  
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Εικόνα 7: Καταγραφεύςεσ ςυγκεντρώςεισ μαυροπετριτών, τον Αύγουςτο- Σεπτϋμβριο 2010, 

ςε 30λεπτεσ δειγματοληψύεσ και ςχϋςη τουσ με τισ προτεινόμενεσ θϋςεισ ανεμογεννητριών 

ςτο όροσ Κόχυλασ Ν. Σκύρου  

Οι βόρειεσ υπϊρειεσ και πλαγιζσ του βουνοφ, με τα ςχεδόν ςτακερά κερμά ανοδικά 

ρεφματα αζρα που διατθροφν, χρθςιμοποιοφνται ςυςτθματικά από τουσ 

μαυροπετρίτεσ ωσ «ανελκυςτιρεσ», προκειμζνου με ελάχιςτθ ενεργειακι δαπάνθ να 

φτάςουν μζχρι τισ κορυφζσ του Κόχυλα (οι πτιςεισ που απεικονίηονται με πράςινο 

χρϊμα ςτο επιςυναπτόμενο ςχιμα τθσ Εικόνασ 8), από όπου ξεκινοφν το 

ανεμογλίςτρθμα – ανεμοπορία προσ τα πεδία αναηιτθςθσ των μεταναςτευτικϊν 

πτθνϊν (πτιςεισ που απεικονίηονται με γαλάηιο χρϊμα). Από τθν κορυφι του βουνοφ 

και μετά, διαςπείρονται προσ διάφορεσ κατευκφνςεισ, πετϊντασ ςυχνά ςε χαμθλό 

φψοσ επάνω από τουσ αυχζνεσ και τισ χαμθλότερεσ κορυφζσ, ζωσ ότου βγουν επάνω 

από τθ κάλαςςα.  
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Εικόνα 8: Απεικόνιςη βαςικών γραμμών πτόςεων Μαυροπετρύτη ςτο όροσ Κόχυλασ Ν. 

Σκύρου  

Μετά τθν επιςτροφι τουσ από το κυνιγι και προκειμζνου να ξαναπάρουν φψοσ για τθν 

επόμενθ εξόρμθςθ αναηιτθςθσ λείασ, ακολουκοφν ςυγκεκριμζνεσ γραμμζσ πτιςθσ, για 

να ξαναφτάςουν ςτισ βόρειεσ υπϊρειεσ και να μπουν ςτον «ανελκυςτιρα» (γραμμζσ 

πτιςθσ με κόκκινο χρϊμα, ενϊ οι πτιςεισ πάνω από τισ φωλιζσ απεικονίηονται με καφζ 

χρϊμα).  

Εάν ςτον παραπάνω χάρτθ υπερκζςουμε τισ κζςεισ των ανεμογεννθτριϊν (Εικόνα 9), 

γίνεται φανερό ότι αρκετζσ από τισ βαςικζσ γραμμζσ πτιςθσ, κυρίωσ οι πτιςεισ 

ανεμοπορίασ – ανεμογλυςτρίματοσ από τισ κορυφζσ προσ τα πεδία τροφολθψίασ 

(γαλάηιεσ γραμμζσ), διζρχονται μζςα από τον χϊρο των ανεμογεννθτριϊν και 

επομζνωσ τα πουλιά γίνονται ιδιαίτερα ευάλωτα ςε προςκροφςεισ. Το ίδιο ςυμβαίνει 

και με τουσ διαδρόμουσ πτιςθσ των μαυροπετριτϊν προσ τθν περιοχι του 

«ανελκυςτιρα» (κόκκινεσ γραμμζσ).  
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Εικόνα 9: Απεικόνιςη προτεινόμενων θϋςεων ανεμογεννητριών και προτύπων πτόςεων  

μαυροπετριτών ςτο όροσ Κόχυλασ Ν. Σκύρου  

Οι κατευκφνςεισ και θ διαςπορά των καταγεγραμμζνων πτιςεων μαυροπετριτϊν ςτο 

πλαίςιο τθσ ίδιασ εργαςίασ απεικονίηονται ςτθν Εικόνα 10, από όπου γίνεται φανερι θ 

χριςθ του ςυνόλου του ορεινοφ όγκου του Κόχυλα, εντόσ και εκτόσ τθσ ΗΕΡ από τουσ 

μαυροπετρίτεσ, μζςα όμωσ από ςυγκεκριμζνα πρότυπα πτιςθσ που περιγράφθκαν ςτο 

προθγοφμενο ςχιμα. 
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Εικόνα 10: Απεικόνιςη κατευθύνςεων πτόςησ και διαςπορϊ καταγεγραμμϋνων πτόςεων 

μαυροπετριτών ςτο όροσ Κόχυλασ Ν. Σκύρου  

Τα γεράκια ακολουκοφν λοιπόν πρότυπα πτιςθσ και διαδρομζσ που επθρεάηονται από 

τθν τοπογραφία και όχι ζνα τυχαίο πρότυπο διαςποράσ ςε ολόκλθρο τον ορεινό όγκο. 

Ο μεγάλοσ αρικμόσ ανεμογεννθτριϊν, ςε ςυνδυαςμό με το μεγάλο τουσ μζγεκοσ και τθ 

χωροκζτθςι τουσ ςε αυχζνεσ και κορυφζσ του ορεινοφ όγκου, αναμζνεται ότι κα 

δθμιουργιςουν πολλά και ςθμαντικά περιςτατικά πρόςκρουςθσ μαυροπετριτϊν ςε 

ανεμογεννιτριεσ. Με βάςθ τθν πρόςφατθ ςχετικι βιβλιογραφία (De Lucas et al 2008),  

ςε ότι αφορά ςτισ προςκροφςεισ αρπακτικϊν πτθνϊν ςτισ ανεμογεννιτριεσ, είναι 

αυξθμζνθ ςτισ περιπτϊςεισ μεγάλων ανεμογεννθτριϊν, ιδίωσ όταν τοποκετοφνται ςε 

μεγάλα υψόμετρα και ςχετίηονται άμεςα με τθν οικολογία των ςυγκεκριμζνων ειδϊν, 

κακϊσ και τθν τοπογραφία των εξεταηόμενων κζςεων. Επομζνωσ ςε ζναν ορεινό όγκο 

με διάςπαρτεσ 111 μεγάλεσ ανεμογεννιτριεσ, πολλζσ τοποκετθμζνεσ ςε μεγάλα 

υψόμετρα και με παρουςία περίπου 3.000 μαυροπετριτϊν (824 x 2=1.648 ενιλικοι και 

824,65=1.360 πτερωκζντεσ νεοςςοί ετθςίωσ), που περιφζρονται ςτον χϊρο αυτό 

θμζρα αλλά ςυχνά και αρκετι ϊρα μετά τθ δφςθ του ιλιου, υπό ςυνκικεσ 

περιοριςμζνθσ ορατότθτασ, οι προςκροφςεισ κεωροφνται αναπόφευκτεσ. Θ εκτίμθςθ 

αυτι βρίςκεται ςε αντίκεςθ με τισ εκτιμιςεισ του μοντζλου πρόβλεψθσ προςκροφςεων 

που χρθςιμοποιικθκε ςτθ ΜΡΕ του ζργου, το οποίο κεωρείται υπεραπλουςτευτικό τθσ 

πραγματικισ κατάςταςθσ, αφοφ δεν λαμβάνει υπόψθ ςειρά ςθμαντικϊν παραμζτρων 

όπωσ θ τοπογραφία, θ χριςθ ςυγκεκριμζνων γραμμϊν πτιςεωσ από τα πουλιά, κακϊσ 

και θ απειρία των πτερωκζντων νεοςςϊν που περιορίηει τθ δυνατότθτα αποφυγισ τθσ 

πρόςκρουςθσ. Σφμφωνα με πρόςφατεσ επιςτθμονικζσ εργαςίεσ (π.χ. Ferrer et al, 

2011), όπου εξετάςτθκε θ ακρίβεια πρόβλεψθσ προγνωςτικϊν μοντζλων ςε αρκετζσ 

δεκάδεσ ΜΡΕ αιολικϊν πάρκων, βρζκθκε ότι δεν υπάρχει ςχζςθ μεταξφ των 

προβλζψεων και των πραγματικϊν απωλειϊν, όπωσ αυτζσ μετρικθκαν από 

προγράμματα παρακολοφκθςθσ κατά τθ φάςθ λειτουργίασ των ζργων. Εκτιμάται 

επίςθσ ότι οι ανεμογεννιτριεσ κα λειτουργιςουν ςτθν καλφτερθ περίπτωςθ ωσ 

φραγμοί ανάςχεςθσ, αποκόβοντασ τα πουλιά από τισ παραδοςιακζσ και πλζον 

ςυμφζρουςεσ ενεργειακά πορείεσ τουσ πάνω ςτον ορεινό όγκο, με αρνθτικά 
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αποτελζςματα ςτισ δυνατότθτεσ αποτελεςματικισ ςφλλθψθσ μεταναςτευτικϊν πτθνϊν 

και επακόλουκα ςτθν αναπαραγωγικι επιτυχία τθσ αποικίασ. Ζνα λοιπόν από τα 

ςτρατθγικά πλεονεκτιματα τθσ  περιοχισ, ωσ προσ τθν παρουςία- επιβίωςθ του 

Μαυροπετρίτθ, εκείνο τθσ μεγάλθσ κθρευτικισ εμβζλειασ, αναμζνεται ότι κα 

επθρεαςτεί αρνθτικά ςε ςθμαντικό βακμό κακόλθ τθ διάρκεια λειτουργίασ του ζργου, 

ενϊ παράλλθλα είναι πικανό ότι κα υπάρξουν πολφ περιςςότεροι κάνατοι από 

προςκροφςεισ από αυτοφσ που εκτιμά θ ΜΡΕ του ζργου. 

3. Αφκονία και διακεςιμότθτα εντομοπανίδασ: Σε ότι αφορά ςτθν εντομοπανίδα, τα 

πεδία τροφολθψίασ του Μαυροπετρίτθ βρίςκονται πάνω ςτον Κόχυλα, εντόσ και εκτόσ 

ΗΕΡ ςε υψόμετρα ςυνικωσ από 50 ωσ και > 300 μ από το επίπεδο του εδάφουσ. Αυτά 

τα πεδία τροφολθψίασ ςυνιςτοφν μια ςτακερι και προβλζψιμθ πθγι τροφισ, που 

μετακινείται ςτθν ευρφτερθ περιοχι ακολουκϊντασ τισ μετακινιςεισ των αζριων 

μαηϊν, οριηόντια και κάκετα. 

Στο παρακάτω διάγραμμα (Εικόνα 11) απεικονίηεται μια τυπικι κατανομι τθσ 

ςτρωμάτωςθσ εντόμων ςτθν ατμόςφαιρα, τισ νυχτερινζσ ϊρεσ, με βάςθ καταγραφζσ 

εντομολογικϊν ραντάρ ςτο πλαίςιο διδακτορικισ διατριβισ ςτθ Μεγάλθ Βρετανία (από 

Wood 2007). Ρρόκειται για τθν πρϊτθ παγκοςμίωσ ςυςτθματικι ζρευνα με τθ χριςθ 

εντομολογικοφ ραντάρ, και τα ςυμπεράςματά τθσ κεωροφνται ςιμερα βάςθ αναφοράσ 

για τθν ςχετικι επιςτθμονικι βιβλιογραφία. Είναι φανερό ότι οι μεγαλφτερεσ 

ςυγκεντρϊςεισ παρατθροφνται ςτισ χαμθλότερεσ ατμοςφαιρικζσ ςτοιβάδεσ. 

Σθμειϊνεται ότι το ραντάρ δεν μπορεί να καταγράψει ςυγκεντρϊςεισ κάτω από τα 150 

μ. 

 

Εικόνα 11: Τυπικό κατανομό ςτρωμϊτωςησ εντόμων ςτην ατμόςφαιρα (από Wood 2007) 

Στο διάγραμμα που ακολουκεί (Εικόνα 12)και προζρχεται από τθν ίδια διδακτορικι 

διατριβι (Wood 2007) απεικονίηεται θ θμεριςια διακφμανςθ τθσ αφκονίασ των 
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εντόμων ςε 5λεπτεσ δειγματολθψίεσ του εντομολογικοφ ραντάρ, εντόσ του 24ϊρου. 

Είναι φανερι θ ζξαρςθ ςτθν αφκονία με τθν ανατολι του ιλιου, θ διατιρθςθ υψθλισ 

αφκονίασ ςτθ διάρκεια τθσ θμζρασ και θ απότομθ ζξαρςθ αμζςωσ μετά τθ δφςθ του 

ιλιου. Κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι οι μαυροπετρίτεσ ςυνεχίηουν να κθρεφουν ενεργά 

για τουλάχιςτον μία ϊρα μετά τθ δφςθ του θλίου, ϊςτε να εκμεταλλεφονται τθν 

ζξαρςθ αφκονίασ εντόμων που παρατθρείται το ςοφρουπο. 

 

Εικόνα 12: Ημερόςια διακύμανςη αφθονύασ εντόμων ςε 5λεπτεσ δειγματοληψύεσ (από Wood 

2007) 

Επιςτθμονικζσ ζρευνεσ ζχουν αποδείξει ότι οι ανεμογεννιτριεσ επθρεάηουν τθν 

κυκλοφορία και κερμοκραςία του αζρα, κακϊσ και τθν κάκετθ κυκλοφορία, ςτον άμεςο 

περίγυρό τουσ, με αποτζλεςμα να επθρεάηουν τισ ςυγκεντρϊςεισ των εντόμων ςτθν 

περιοχι (αεροπλαγκτοφ), που αποτελοφν λεία του Μαυροπετρίτθ. Τα αποτελζςματα τθσ 

μελζτθσ των Baidya et al (2010) δείχνουν ότι τα αιολικά πάρκα επιβραδφνουν ςθμαντικά 

τθν ταχφτθτα του  ανζμου ςτο επίπεδο τθσ πλιμνθσ. Επιπλζον, οι ςτροβιλιςμοί που 

δθμιουργοφνται γφρω από τον ρότορα μπορεί να ενιςχφςουν τθν κάκετθ ανάμιξθ του αζρα, 

κατάςταςθ που επθρεάηει ςθμαντικά τθν κάκετθ ςτρωμάτωςθ τθσ κερμοκραςίασ και τθσ 

υγραςίασ. Θ επίδραςθ είναι ιςχυρότερθ τισ πρϊτεσ πρωινζσ ϊρεσ τθσ θμζρασ  

κυρίωσ λόγω των ιςχυρϊν ρευμάτων που δθμιουργοφνται ςτο επίπεδο του ρότορα εξαιτίασ 

τθσ νυχτερινισ αφρασ. Επίςθσ, επειδι τθν ϊρα αυτι θ ατμόςφαιρα διατθρεί ακόμθ τθ 

νυχτερινι τθσ ςτρωμάτωςθ και δεν ζχει αναπτυχκεί θ κάκετθ θμεριςια ανάμιξθ. Το 

πείραμα των ςυγκεκριμζνων επιςτθμόνων ζγινε ςε ανεμογεννιτριεσ ανάλογων 

χαρακτθριςτικϊν με αυτά του εξεταηόμενου ζργου.  

Συμπεραςματικά, εκτιμάται ότι κάκε ανεμογεννιτρια πρόκειται να επθρεάςει τισ ςυνκικεσ 

κερμοκραςίασ και υγραςίασ, κακϊσ και τθν ταχφτθτα του ανζμου ςτον άμεςο περίγυρό τθσ, 

δθμιουργϊντασ ςτροβιλιςμοφσ ςτο φψοσ πλιμνθσ, οι οποίοι κα επθρεάςουν τθν κάκετθ 

ατμοςφαιρικι κυκλοφορία πάνω από τθν ανεμογεννιτρια, δθλαδι αμζςωσ πάνω από τα 

125 μ. και επομζνωσ κα επθρεάςουν τισ ςυγκεντρϊςεισ των εντόμων ςτισ περιοχζσ αυτζσ. 
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Με απλά λόγια, θ δθμιουργία ςτροβιλιςμϊν ςτισ αζριεσ μάηεσ πάνω και γφρω από τισ 

ανεμογεννιτριεσ, αναμζνεται ότι κα επθρεάςει τθν κατανομι των ςμθνϊν εντόμων ςτον 

χϊρο αυτό, κακιςτϊντασ ζτςι τθν ςυγκεκριμζνθ πθγι τροφισ μθ προβλζψιμθ για τουσ 

μαυροπετρίτεσ ι ςτθν καλφτερθ περίπτωςθ λιγότερο διακζςιμθ. Ο βακμόσ ςτον οποίο 

αναμζνεται να επθρεαςτεί θ διακεςιμότθτα των εντόμων από τθν επίδραςθ τθσ 

λειτουργίασ των ανεμογεννθτριϊν ςτθν τοπικι ατμοςφαιρικι κυκλοφορία δεν μπορεί να 

προβλεφτεί με ακρίβεια, εκτιμάται όμωσ ότι κα πρόκειται για ςθμαντικι αρνθτικι 

επίπτωςθ για τον Μαυροπετρίτθ, υποβακμίηοντασ τθν ποιότθτα του ενδιαιτιματοσ 

τροφολθψίασ ςε ότι αφορά ςτθν αφκονία και κυρίωσ ςτθ διακεςιμότθτα τθσ τροφισ τουσ. 

Θ επίπτωςθ αυτι κα επθρεάςει τόςο τα ενιλικα άτομα κατά τθν αρχικι φάςθ τθσ 

αναπαραγωγισ, με άμεςθ αντανάκλαςθ ςτο αναπαραγωγικό αποτζλεςμα, όςο και τα 

νεαρά κατά τθν περίοδο μετά τθν πτζρωςθ, με άμεςο αντίκτυπο ςτθ δυνατότθτα επιβίωςισ 

τουσ κατά το μεταναςτευτικό ταξίδι προσ τον Λνδικό Ωκεανό. 

Θ δεφτερθ επίπτωςθ των αλλαγϊν ςτθ διακεςιμότθτα τθσ εντομοπανίδασ, κεωρείται πιο 

άμεςθ και ςοβαρι. Σχετίηεται με τθν αφξθςθ τθσ ςυγκζντρωςθσ εντόμων ςτον άμεςο 

περίγυρο των ανεμογεννθτριϊν και ςτθν επακόλουκθ προςζλκυςθ εκεί των 

μαυροπετριτϊν, και ζκκεςθ τουσ ςε άμεςο κίνδυνο κανάτωςθσ από πρόςκρουςθ. 

Ρραγματικά, ζχει αποδειχτεί ότι οι ςυγκεντρϊςεισ ςμθνϊν εντόμων γφρω και επάνω από τισ 

ανεμογεννιτριεσ είναι αυξθμζνθ (Kunz et al 2007, Cryan & Barkley 2009). Αυτό αποδίδεται 

ςε διάφορουσ παράγοντεσ όπωσ το φαινόμενο τθσ  κορυφισ (hilltop effect), κατά το οποίο 

παρατθροφνται ςυνακροίςεισ εντόμων ςτισ κορυφζσ λόφων και επάνω από μεγάλεσ 

καταςκευζσ και κτίρια. Λδίωσ τα τελευταία χρόνια με τθν αφξθςθ του μεγζκουσ των 

ανεμογεννθτριϊν, εκτιμάται ότι ςχετίηεται και με τα μεταναςτευτικά ςμινθ εντόμων που 

μετακινοφνται μζςα ςτα ατμοςφαιρικά ςτρϊματα ςε υψόμετρα 50-300 μ. Σφμφωνα με 

πρόςφατθ επιςτθμονικι δθμοςίευςθ (Rydell et al 2010), θ κνθςιμότθτα των εντομοφάγων 

νυχτερίδων από προςκροφςεισ ςε ανεμογεννιτριεσ, ιδίωσ των ειδϊν που κθρεφουν ςτα 

υψθλά ςτρϊματα τθσ ατμόςφαιρασ είναι ιδιαίτερα αυξθμζνθ κατά τθν περίοδο Αυγοφςτου 

Σεπτεμβρίου, όταν γίνεται θ μετανάςτευςθ τθσ εντομοπανίδασ (όπωσ και των πτθνϊν). Ζχει 

εκτιμθκεί μάλιςτα ότι οι περιςςότερεσ προςκροφςεισ λαμβάνουν χϊρα τισ καλοκαιρινζσ 

νφχτεσ με ηζςτθ και ανζμουσ χαμθλισ ζνταςθσ, ακριβϊσ τότε που αναμζνεται μικρότερθ 

ροι μεταναςτευτικϊν πτθνϊν και ςτροφι των μαυροπετριτϊν ςτθν τροφολθψία ςε ζντομα.   

Εάν θ διαπίςτωςθ αυτι αναχκεί ςτθν περίπτωςθ τθσ ΗΕΡ του Κόχυλα, και ςτθ κζςθ των 

εντομοφάγων νυχτερίδων μπει ο Μαυροπετρίτθσ, ζνα εντομοφάγο πτθνό που και αυτό 

κθρεφει παρόμοια ι τθν ίδια λεία με τισ νυχτερίδεσ, ςτα ίδια υψόμετρα, τότε το ςενάριο 

που προκφπτει γίνεται εφιαλτικό. Οι 111 ανεμογεννιτριεσ προςελκφοντασ τα ςμινθ 

εντόμων προςελκφουν παράλλθλα τουσ κθρευτζσ τουσ, με αποτζλεςμα οι μαυροπετρίτεσ, 

περίπου 1.650 ενιλικοι και κυρίωσ 1.360 μόλισ πτερωκζντεσ αδζξιοι ςτθν πτιςθ νεοςςοί, 

να ςυνωςτίηονται ενεργά γφρω από αυτζσ και να εκτίκενται ςε άμεςο κίνδυνο 

πρόςκρουςθσ. Είναι προφανζσ ότι ςε μια τζτοια περίπτωςθ οι απϊλειεσ ςτον πλθκυςμό κα 

είναι ιδιαίτερα ςοβαρζσ, ςε βακμό που κα επθρεάςει τθν μακροπρόκεςμθ διατιρθςι του 

ςτθν περιοχι.  
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Συμπεραςματικά, ςε ότι αφορά ςτθν λειτουργία τθσ ΗΕΡ ωσ βαςικό πεδίο τροφολθψίασ τθσ 

τοπικισ αποικία του Μαυροπετρίτθ, κατά τθ διατροφι του με φτερωτά ζντομα, οι 

επιπτϊςεισ του εξεταηόμενου ζργου εκτιμάται ότι κα είναι πολφ ςοβαρζσ και μθ 

αναςτρζψιμεσ κατά τθ διάρκεια λειτουργίασ του, οδθγϊντασ ςε ςθμαντικι υποβάκμιςθ τθσ 

ποιότθτασ – αποδοτικότθτασ του ενδιαιτιματοσ τροφολθψίασ αλλά και ςε αυξθμζνθ 

κνθςιμότθτα από προςκροφςεισ ςτισ ανεμογεννιτριεσ. 

3.5 υμπζραςμα 

Από τθν παραπάνω ανάλυςθ προκφπτει ότι το ςχεδιαηόμενο ζργο αναμζνεται ότι κα ζχει 

ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ ςτθν ΗΕΡ του Κόχυλα, κακϊσ και ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ, 

επιπτϊςεισ που επθρεάηουν ςθμαντικά και μθ αναςτρζψιμα τθν ακεραιότθτα τθσ ΗΕΡ ςε 

ότι αφορά ςτισ οικολογικζσ τθσ λειτουργίεσ που υποςτθρίηουν τθν επιβίωςθ τθσ 

μεγαλφτερθσ αποικίασ του απειλοφμενου αρπακτικοφ πτθνοφ Μαυροπετρίτθ ςτθ χϊρα μασ 

και μίασ από τισ μεγαλφτερεσ αποικίεσ του είδουσ αυτοφ παγκοςμίωσ.  

Οι επιπτϊςεισ ςτθν οικολογικι λειτουργία τθσ ΗΕΡ ςχετίηονται: 

 με υποβάκμιςθ τθσ διακεςιμότθτασ τθσ αζριασ εντομοπανίδασ, που αποτελεί τθν 

κφρια πθγισ τροφισ για τθν αποικία του Μαυροπετρίτθ, με ςυνζπειεσ ςτθν 

επιτυχία αναπαραγωγισ του είδουσ και ςτθ βιωςιμότθτα των νεαρϊν ατόμων του 

και  

 με τθν αφξθςθ τθσ κνθςιμότθτασ ενιλικων και κυρίωσ νεαρϊν μαυροπετριτϊν, 

εξαιτίασ των αναμενόμενων προςκροφςεων ςτισ ανεμογεννιτριεσ είτε επειδι αυτζσ 

βρίςκονται πάνω ςτισ κφριεσ διαδρομζσ πτιςθσ είτε επειδι οι μαυροπετρίτεσ κα 

προςελκφονται κοντά τουσ λόγω αυξθμζνθσ ςυγκζντρωςθσ εντόμων ςε αυτζσ 

(hilltop effect).   

Τα ςυμπεράςματα αυτά ςτθρίηονται ςτθν υφιςτάμενθ επιςτθμονικι γνϊςθ για το είδοσ, 

ςτθ μελζτθ τθσ διεκνοφσ βιβλιογραφίασ, ςε ότι αφορά ςτισ επιπτϊςεων των 

ανεμογεννθτριϊν ςτθν ορνικοπανίδα, κακϊσ και ςτθ μελζτθ του χϊρου τθσ ΗΕΡ του 

Κόχυλα τα τελευταία ζτθ. Επιβεβαιϊνονται δε από τθν επιςυναπτόμενθ γνωμοδότθςθ του 

ςθμαντικότερου εμπειρογνϊμονα για τον Μαυροπετρίτθ παγκοςμίωσ, που επιςυνάπτεται, 

κακϊσ και από τθν ειδικι ζρευνα πτθτικισ ςυμπεριφοράσ του είδουσ και χριςθσ του 

χϊρου που επίςθσ επιςυνάπτεται. 

Ρροκφπτουν λοιπόν ςοβαρότατα επιχειριματα, που υποςτθρίηονται από τθ βζλτιςτθ 

διακζςιμθ ςιμερα επιςτθμονικι γνϊςθ και αντικειμενικά τεκμθριϊνουν ότι το 

προτεινόμενο ζργο κα ζχει ςθμαντικζσ μθ αναςτρζψιμεσ επιπτϊςεισ ςτθν ακεραιότθτα τθσ 

Ηϊνθσ Ειδικισ Ρροςταςίασ «Σκφροσ: Προσ Κόχυλασ», περιοχισ του Δικτφου NATURA 2000 

με κωδικό GR 2420006, ωσ προσ τθ δυνατότθτά τθσ να υποςτθρίξει τον τοπικό 

αναπαραγωγικό του απειλοφμενου αρπακτικοφ Μαυροπετρίτθσ, που αποτελεί είδοσ 

χαρακτθριςμοφ τθσ περιοχισ και επομζνωσ θ προςταςία του ςυγκαταλζγεται ςτουσ 

άμεςουσ ςτόχουσ διατιρθςθσ (site’s conservation objectives) του ςυγκεκριμζνου τόπου του 
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Δικτφου NATURA 2000.  Τα επιχειριματα αυτά ςχεδόν ςτο ςφνολό τουσ δεν ζχουν 

αναφερκεί – αναλυκεί από τθ ΜΡΕ και τθ Νζα Οικολογικι Μελζτθ Βάςθσ του ζργου, που 

εξαντλοφν τθν επιχειρθματολογία τουσ ςτθ χριςθ απλϊν προβλεπτικϊν μοντζλων 

κνθςιμότθτασ, θ ακρίβεια και χρθςιμότθτα των οποίων αμφιςβθτείται ζντονα από τθ 

διεκνι επιςτθμονικι κοινότθτα, όπωσ άλλωςτε παραδζχεται και θ ίδια θ ΜΡΕ.  

Εξάλλου κα πρόκειται για τθν πρϊτθ φορά που Αιολικό Ράρκο χωροκετείται ςτο χϊρο 

αποικίασ Μαυροπετρίτθ και από μόνθ τθσ θ ζλλειψθ δεδομζνων για τθν απόκριςθ του 

είδουσ ςτα αιολικά, αποτελεί παράγοντα που δθμιουργεί αβεβαιότθτα ικανι να οδθγιςει 

ςτθν απόρριψθ τθσ αίτθςθσ αδειοδότθςθσ. 
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4. Κριτική ςτη ΝΟΜΒ και ςτη ΜΠΕ του έργου 

4.1 Κριτική ςε ςχζςη με τη χλωριδική ζρευνα 

Θ χλωριδικι ζρευνα που περιλαμβάνεται ςτθ ΝΟΜΒ και κυρίωσ θ ερμθνεία των 

αποτελεςμάτων τθσ ωσ προσ τισ επιπτϊςεισ του ζργου ζχουν, κατά τθ γνϊμθ μασ,  

οριςμζνεσ ςοβαρότατεσ επιςτθμονικζσ ελλείψεισ. Αποτζλεςμα αυτοφ είναι να μθν υπάρχει 

οφτε ολοκλθρωμζνθ εικόνα των επιπτϊςεων ςτθ βλάςτθςθ και τθ χλωρίδα του Κόχυλα, 

αλλά και να επιχειρείται να ωραιοποιθκεί θ κατάςταςθ που αναμζνεται να προκφψει από 

τθν υλοποίθςθ του ζργου.  

Αναφζρεται ιδθ από τθν αρχι τθσ ΜΡΕ ότι «…ςτισ εργαςίεσ πεδίου τθσ ΝΟΜΒ ζγινε 

εκτενισ καταγραφι των ειδϊν χλωρίδασ που εντοπίηονται ςτθν νότια κφρο». Ασ δοφμε 

πόςο εκτενισ είναι αυτι θ καταγραφι ςε ςχζςθ με τθν ζκταςθ και το χρόνο. 

Σε ςχζςθ με τθν ζκταςθ του Κόχυλα, από ό,τι προκφπτει από τουσ χάρτεσ δειγματολθψιϊν 

ςίγουρα δεν πραγματοποιικθκε εκτενισ καταγραφι των ειδϊν χλωρίδασ, παρά μόνο μία 

δειγματολθπτικι καταγραφι ςε οριςμζνεσ κζςεισ εγκατάςταςθσ ανεμογεννθτριϊν και κατά 

μικοσ ενόσ μικροφ τμιματοσ του ςχεδιαηόμενου νζου οδικοφ δικτφου των 61 χλμ. Θ 

εκτίμθςθ των ςθμαντικϊν χλωριδικϊν περιοχϊν εντόσ τθσ ζκταςθσ του Κόχυλα, ειδικά για 

τισ βόρειεσ και ανατολικζσ κζςεισ του Κόχυλα, ωσ ζνα ςθμείο βαςίηεται ςε βιβλιογραφία και 

όχι ςε δειγματολθψίεσ. Οι επιπτϊςεισ ςτθ χλωρίδα εςτιάςτθκαν αποκλειςτικά ςτθν 

παρουςία ι μθ ςυγκεκριμζνων ειδϊν χλωρίδασ ςε ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ, δθλαδι τθν 

άμεςθ απϊλεια φυτϊν, χωρίσ να λαμβάνονται υπόψθ παράμετροι όπωσ θ ςπανιότθτα των 

παρατθρουμζνων ειδϊν, οι ακροιςτικζσ ςυνζπειεσ από τθν ζντονθ κατάτμθςθ και 

απομόνωςθ ςτουσ επιμζρουσ υποπλθκυςμοφσ, θ πίεςθ ανταγωνιςμοφ από ευκαιριακά 

φυτικά είδθ που κατακυριεφουν ταχφτατα τισ διαταραγμζνεσ κζςεισ. 

Θ ςθμαντικότερθ, όμωσ, παράλειψθ τθσ χλωριδικισ ζρευνασ ζχει να κάνει με το ςυνολικό 

χρόνο και – κυρίωσ – με τθν εποχι των δειγματολθψιϊν. Στθ ΝΟΜΒ (ςελ. 3 και 4) 

αναφζρεται πωσ θ χλωριδικι ζρευνα πεδίου διιρκθςε ςυνολικά 10 θμζρεσ ςε 4 χρόνια 

διάρκειασ τθσ ΝΟΜΒ: 2 τθν εαρινι περίοδο – (Μάιοσ) το 2006 και 4 θμζρεσ (2 ομάδεσ 

ζρευνασ) τον Απρίλιο (9-12/4) του 2010. Ζχοντασ πολφ καλι εικόνα τθσ περιοχισ του 

Κόχυλα και των δυςκολιϊν που παρουςιάηει θ προςπζλαςι του, κρίνουμε ότι οι ςυνολικά 

10 θμζρεσ τθσ χλωριδικισ ζρευνασ μπορεί να κρίνονται πικανϊσ επαρκείσ για τθν εκτίμθςθ 

τθσ εικόνασ τθσ χλωρίδασ και τθσ βλάςτθςθσ μόνο για ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ (π.χ. κάποιεσ 

κζςεισ εγκατάςταςθσ α/γ) και ζνα μικρό τμιμα τθσ περιοχισ από όπου κα διζρχεται το νζο 

οδικό δίκτυο των 61 χλμ. και μόνο για τθν εαρινι περίοδο. Σίγουρα, όμωσ, δεν αντιςτοιχεί 

ςτθν πραγματικότθτα θ αναφορά πωσ ςε 10 θμζρεσ είναι δυνατόν να γίνεται «εκτενισ 

καταγραφι των ειδϊν χλωρίδασ που εντοπίηονται ςτθ νότια κφρο», όταν αυτό δε 

ςτθρίηεται οφτε από τισ κζςεισ δειγματολθψίασ. Σε ζνα τόςο μικρό χρονικό διάςτθμα, 

επίςθσ, δε κα μποροφςε να υπάρξει οφτε καν μία αρχικι εκτίμθςθ για τισ παράπλευρεσ 

επιπτϊςεισ που αναφζρκθκαν ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο πζραν τθσ άμεςθσ απϊλειασ 

φυτϊν. 
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Ζνα ακόμθ πιο κρίςιμο και τρωτό ςθμείο τθσ ΝΟΜΒ είναι ότι θ χλωριδικι ζρευνα 

περιορίηεται μονάχα ςτθν εαρινι περίοδο. Αποτελεί βαςικι αρχι γνωςτι ςε όλουσ τουσ 

βοτανικοφσ ότι μία ολοκλθρωμζνθ χλωριδικι ζρευνα πρζπει να εκτείνεται ςε όλθ τθ 

διάρκεια του ζτουσ και να επικεντρϊνεται ςτθν εαρινι περίοδο (για τθ μεςογειακι 

περιοχι), αλλιϊσ υπάρχει ο κίνδυνοσ να χακοφν πολφτιμα δεδομζνα για ποϊδθ ι βολβϊδθ 

είδθ που ανκίηουν το χειμϊνα, το καλοκαίρι ι και το φκινόπωρο και είναι πολφ δφςκολο 

ζωσ αδφνατο να αναγνωριςτοφν οποιαδιποτε άλλθ εποχι του ζτουσ ι επίςθσ είναι πολφ 

πικανό να διαφφγουν τθσ προςοχισ των ερευνθτϊν, εφόςον δε βρίςκονται ςε ανκοφορία. 

Αυτό κεωροφμε ότι φαίνεται ιδθ από τθ μία και μοναδικι αναφορά ςτθ ΝΟΜΒ ςτο ςπάνιο 

είδοσ Galanthus ikariae subsp. snogerupii (περιλαμβάνεται ςτο RDB), ενϊ αυτό ζχει ιδθ 

καταγραφεί από ειδικοφσ επιςτιμονεσ ςε 4 κζςεισ εντόσ τθσ περιοχισ επζμβαςθσ για τθν 

εγκατάςταςθ του ΑΣΡΘΕ. Το ςυγκεκριμζνο είδοσ βρίςκεται ανκίηει τον Λανουάριο – αρχζσ 

Φεβρουαρίου και τθν εαρινι περίοδο Απριλίου – Μαΐου βρίςκεται ιδθ ςε προχωρθμζνθ 

καρποφορία ι μπορεί ακόμθ και να ζχει αρχίςει θ αποξιρανςθ των υπζργειων τμθμάτων 

των φυτϊν. Αν και ςυνικωσ αναπτφςςεται κάτω από ςυςτάδεσ ςφενδαμιϊν και 

πουρναριϊν (ςτισ οποίεσ ςφμφωνα με τθν ΜΡΕ κα υπάρξουν λιγοςτζσ - αλλά υπαρκτζσ - 

επεμβάςεισ κατά τθν εγκατάςταςθ του ζργου), το είδοσ ζχει βρεκεί να αναπτφςςεται και 

κάτω από μεμονωμζνα, καμνϊδθσ μορφισ, πουρνάρια (Quercus coccifera) (Εικόνα. 3) που 

ανικουν ςτον οικότοπο ‘Garrigues τθσ Αν. Μεςογείου’, οικότοποσ που κα πλθγεί ιδιαίτερα 

από τθν εγκατάςταςθ του ζργου. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εικόνα 3: Υποπληθυςμόσ του εύδουσ Galanthus ikariae subsp. snogerupi κϊτω από θαμνώδεσ 

ϊτομο Quercus  coccifera 

Ακόμθ πιο χαρακτθριςτικι, όμωσ και εξαιρετικά κρίςιμθ είναι θ περίπτωςθ ενόσ νζου 

είδουσ του γζνουσ Allium που ανακαλφφκθκε και βρίςκεται υπό περιγραφι από τον 

Κακθγθτι Συςτθματικισ Βοτανικισ του Ραν/μίου Ρατρϊν κ. Δ. Τηανουδάκθ (προςωπικι 

επικοινωνία), όπωσ αναφζρκθκε και ςε προθγοφμενο κεφάλαιο. Σφμφωνα με τα πρϊτα 

ςτοιχεία που ζχει παρουςιάςει ο κ. Τηανουδάκθσ ςτο 12ο Επιςτθμονικό Συνζδριο τθσ 

Ελλθνικισ Βοτανικισ Εταιρείασ το 2009, το νζο αυτό είδοσ Allium ανκοφορεί τον Λοφλιο – 

όπωσ άλλωςτε ςυμβαίνει με πολλά είδθ του γζνουσ – και θ ταυτοποίθςι του μπορεί να 

γίνει μόνο κατά τθν περίοδο τθσ ανκοφορίασ του από τουσ μοναδικοφσ χαρακτιρεσ του 
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άνκουσ. Το νζο αυτό είδοσ Allium είναι, ςφμφωνα με τα υπάρχοντα δεδομζνα, ενδθμικό του 

όρουσ Κόχυλασ και φφεται ανάμεςα ςτα φρφγανα (ςτον οικότοπο όπου προβλζπεται να 

πλθγεί περιςςότερο από τισ εργαςίεσ εγκατάςταςθσ). Αςφαλϊσ από τθ ςτιγμι που αυτζσ οι 

πλθροφορίεσ δεν ζχουν δθμοςιευτεί ακόμθ δεν περιμζνει κανείσ από τουσ ερευνθτζσ τθσ 

ΜΡΕ να τισ γνωρίηουν, κα περιμζναμε, όμωσ, οι δειγματολθψίεσ να είχαν επεκτακεί τθ 

κερινι και τθν εαρινι περίοδο, όπωσ επιτάςςει θ ορκι ερευνθτικι πρακτικι για τθ 

διενζργεια χλωριδικϊν καταγραφϊν, ζτςι ϊςτε να υπιρχε μία αςφαλζςτερθ εικόνα για το 

αν οι κζςεισ που φφεται το ςυγκεκριμζνο είδοσ βρίςκονται εντόσ των περιοχϊν επζμβαςθσ 

για τθν εγκατάςταςθ του ΑΣΡΘΕ. Υπάρχει ο κίνδυνοσ, επομζνωσ, να ζχουμε απϊλεια 

ατόμων ι και υποπλθκυςμϊν του νζου αυτοφ είδουσ με τθν καταςκευι του ζργου χωρίσ 

να ζχουν καν προςδιοριςτεί οι κζςεισ εξάπλωςισ του και θ κατάςταςθ διατιρθςισ του. 

Ρζραν των ςθμαντικϊν παραλείψεων ςτθ μεκοδολογία τθσ χλωριδικισ ζρευνασ, ζχουν 

εντοπιςτεί οριςμζνα ςθμεία ακόμθ ςτθ ΜΡΕ που αδυνατίηουν τθν επιςτθμονικι τθσ 

εγκυρότθτα. Για παράδειγμα, ςτθ ΜΡΕ υπάρχει μία ςυνεχισ προςπάκεια να ‘τεκμθριωκεί’ 

και να εγκαταςτακεί θ εντφπωςθ ότι θ οικολογικι αξία του Κόχυλα είναι ςχετικά χαμθλι, 

επειδι κυριαρχεί θ φρυγανικι και καμνϊδθσ βλάςτθςθ, αλλά και λόγω του γεγονότοσ ότι 

ςε πολλά ςθμεία παρατθρείται υπερβόςκθςθ. Χαρακτθριςτικι είναι θ αναφορά «Σο 95,2% 

τθσ ζκταςθσ των ζργων καταλαμβάνει φρυγανϊδουσ χαρακτιρα εκτάςεισ που εμπίπτουν 

ςτουσ τφπουσ οικοτόπων 5340 «Garrigues τθσ Ανατολικισ Μεςογείου» και 5420 «Φρφγανα 

με Sarcopoterium spinosum. Οι οικότοποι αυτοί αποτελοφν υποβακμιςμζνεσ από τθν ζντονθ 

βόςκθςθ και τισ κτθνοτροφικζσ πρακτικζσ εκτάςεισ».  

Τα φρφγανα, ωσ γνωςτόν, αποτελοφν χαρακτθριςτικό τφπο βλάςτθςθσ των μεςογειακϊν 

οικοςυςτθμάτων. Αν και ςυχνά κεωροφνται ωσ αποτζλεςμα υποβάκμιςθσ άλλων 

οικοςυςτθμάτων, υπάρχουν περιπτϊςεισ όπου αυτι θ βλάςτθςθ κεωρείται ‘κλίμαξ’, δθλ. θ 

ανϊτερθ που μπορεί να ςτθρίξει μία περιοχι, όταν αυτι εμφανίηει ιδιαίτερα 

χαρακτθριςτικά όπωσ αβακι, πετρϊδθ εδάφθ ςε φωτεινζσ και άνυδρεσ κζςεισ (Bergmeier 

and Matthas, 1996). Θ περιοχι του Κόχυλα αποτελεί μία χαρακτθριςτικι τζτοια περίπτωςθ, 

κακϊσ ςτο μεγαλφτερο μζροσ του το ζδαφοσ είναι ζντονα πετρϊδεσ, αςβεςτολικικι φφςθσ 

και αβακζσ. Αποτζλεςμα αυτοφ είναι θ μθ κατακράτθςθ του νεροφ και θ απορροι του προσ 

τισ ρεματιζσ και τισ χαράδρεσ του Κόχυλα. Τα φρφγανα, επομζνωσ, και θ καμνϊδθσ 

βλάςτθςθ ςε μεγάλο μζροσ του Κόχυλα αποτελοφν τθν ανϊτερθ μορφι βλάςτθςθσ που 

μπορεί να ςτθρίξει το οικοςφςτθμα του Κόχυλα. 

Σε άλλο ςθμείο τθσ ΜΡΕ αναφζρεται πωσ «Γενικά θ καμνϊδθσ βλάςτθςθ παρουςιάηει ςτο 

μεγαλφτερο ποςοςτό τθσ χαμθλι ποικιλία ςε είδθ χλωρίδασ. Αυτό οφείλεται κυρίωσ ςτθν 

υποβάκμιςθ που ζχουν υποςτεί οι φυτοκοινότθτεσ λόγω τθσ ςυνδυαςμζνθσ επίδραςθσ των 

πυρκαγιϊν και τθσ υπερβόςκθςθσ.» (ΝΟΜΒ, ςελ. 102, Κεφ. 6, ςελ. 77). Σε αντίκεςθ με ό,τι 

υποςτθρίηεται εδϊ, θ καμνϊδθσ βλάςτθςθ των φρυγάνων παρουςιάηουν πολφ μεγάλθ 

ποικιλία (πλοφτο) ειδϊν ςε ςχζςθ με άλλουσ τφπουσ βλάςτθςθσ, με πολλά βολβϊδθ και 

μονοετι φυτά να αναπτφςςονται ανάμεςα ςτουσ κάμνουσ. Σφμφωνα με τον Bergmeier 

(1995, 1996) «…θ α-ποικιλότθτα ςε οριςμζνεσ φρυγανικζσ κοινότθτεσ, οριςμζνθ ωσ αρικμόσ 

ειδϊν ςε επιφάνειεσ 8m x 8m, είναι πολφ υψθλι, ωσ και πάνω από 100». Στθν ίδια μελζτθ 
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(Bergmeier and Matthas, 1996) διαπιςτϊνεται ότι ςε μία περιοχι με πολφ ζντονθ βόςκθςθ, 

όπωσ θ ΝΔ Κριτθ, αυτόσ ο πλοφτοσ φυτικϊν ειδϊν των φρυγάνων δεν επθρεάηεται από τθ 

βόςκθςθ (δεν υπάρχουν ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ βοςκθμζνων και μθ βοςκθμζνων 

επιφανειϊν). Σε γενικζσ γραμμζσ, θ βόςκθςθ και υπερβόςκθςθ αςφαλϊσ επθρεάηει 

ςθμαντικά μορφολογικά χαρακτθριςτικά των φυτϊν (π.χ. αρικμόσ ανκζων) και προκαλεί 

καταπόνθςθ των φυτϊν, αλλά δεν φαίνεται να επθρεάηει τθν ποικιλία των φυτικϊν ειδϊν, 

όπωσ υποςτθρίηεται ςτθ ΜΡΕ. 

Λδιαίτερα ζντονα επιχειρείται να υποβακμιςτοφν οι ςυνζπειεσ τθσ υλοποίθςθσ του ζργου με 

τον ’ςυμψθφιςμό’ πωσ θ βλάςτθςθ είναι ιδθ πολφ υποβακμιςμζνθ λόγω τθσ ζντονθσ 

βόςκθςθσ και των πυρκαγιϊν. Είναι γεγονόσ ότι θ ο αρικμόσ ηϊων ςτθν περιοχι είναι πολφ 

μεγάλοσ και οι ςυνζπειεσ τθσ υπερβόςκθςθσ είναι ορατζσ ςτθν περιοχι. Ππωσ αναφζρκθκε, 

όμωσ, και προθγουμζνωσ, αφενόσ θ βόςκθςθ ςυντελείται ςτθν περιοχι εδϊ και χιλιάδεσ 

χρόνια και αποτελεί και μζροσ του οικοςυςτιματοσ του Κόχυλα (θ βλάςτθςθ όλων των 

παραμεςόγειων περιοχϊν ζχει ουςιαςτικά ςυνεξελιχκεί με τθ βόςκθςθ), αφετζρου μόνο τισ 

3 τελευταίεσ δεκαετίεσ ζχει αυξθκεί υπζρμετρα ο αρικμόσ των βόςκωντων ηϊων και θ 

κτθνοτροφία ζχει χάςει - εν μζρει - τον παραδοςιακό τθσ χαρακτιρα. Κατά ςυνζπεια, και με 

δεδομζνθ και τθσ ζκταςθσ του Κόχυλα, οι ςυνζπειεσ τθ υπερβόςκθςθσ ςτθ βλάςτθςθ και τθ 

χλωρίδα τθσ περιοχισ είναι μθ μόνιμεσ και κεωροφνται αναςτρζψιμεσ. Στα πλαίςια του 

παρόντοσ Ρρογράμματοσ LIFE, άλλωςτε, ιδθ εκπονείται ςχζδιο διαχείριςθσ των 

βοςκοτόπων, ςε ςυνεργαςία με ειδικοφσ επιςτιμονεσ και με τθ ςυμβολι των κτθνοτρόφων 

τθσ Σκφρου, με ςκοπό βεβαίωσ τθν ςταδιακι τοπικι μείωςθ τθσ ζνταςθσ τθσ βοςκθτικισ 

πίεςθσ και τθν υιοκζτθςθ καλϊν κτθνοτροφικϊν πρακτικϊν, όπωσ θ αγρανάπαυςθ και θ 

εγκατάλειψθ των αγροτικϊν πυρκαγιϊν. Κεωροφμε, επομζνωσ, ότι αυτζσ οι δράςεισ 

αναβάκμιςθσ τθσ κατάςταςθσ τθσ βλάςτθςθσ ακυρϊνονται πρακτικά όταν ςτο άμεςο 

μζλλον ςχεδιάηεται μία πολφ πιο βίαια, χωρικά και χρονικά, υποβάκμιςθ τθσ φυςικισ 

βλάςτθςθσ από τα ζργα εγκατάςταςθσ του ΑΣΡΘΕ. 

Ρολφ ςθμαντικό, τζλοσ, είναι και το ηιτθμα τθσ ςυνολικισ ζκταςθσ τθσ περιοχισ επζμβαςθσ 

για τθν εγκατάςταςθ των α/γ και τθν υλοποίθςθ των ςυνοδϊν ζργων. Σφμφωνα με τθ ΜΡΕ, 

θ ζκταςθ των γθπζδων (πολυγϊνων) εγκατάςταςθσ των 9 αιολικϊν πάρκων που αποτελοφν 

τον ΑΣΡΘΕ ανζρχεται ςε 36.110 ςτρζμματα (Κεφ. 1, ςελ 8). Από τον Ρίνακα με τισ εκτάςεισ 

των επιμζρουσ αιολικϊν πάρκων (Κεφ. 4, βλ. παρακάτω) και τθν απεικόνιςθ ςτο χάρτθ των 

αιολικϊν πάρκων προκφπτει πωσ από τα 9 ςυνολικά αιολικά πάρκα τα 7 χωροκετοφνται 

ςχεδόν εξ ολοκλιρου εντόσ των ορίων τθσ περιοχισ NATURA 2000 (μόνο τα αιολικά 

ΚΤΡΟ 1 και ΚΤΡΟ 9 βρίςκονται εκτόσ). Θ ςυνολικι ζκταςθ των γθπζδων εγκατάςταςθσ 

αυτϊν των 7 πάρκων ανζρχεται ςυνολικά ςε 26.020 ςτρζμματα, δθλ. τα γιπεδα 

εγκατάςταςθσ καλφπτουν περίπου το 60% τθσ ςυνολικισ ζκταςθσ τθσ κεςμοκετθμζνθσ 

περιοχισ NATURA 2000 (40.969 ςτρ.).   

Πίνακασ 2.1: Ζκταςθ επιμζρουσ γθπζδων εγκατάςταςθσ των υπό μελζτθ αιολικϊν πάρκων  

Αιολικό πάρκο Θζςθ Ζκταςθ (ςτρζμματα) 
ΣΚΥΟΣ 1 Ρλευρά – Εγγλζηου - Αποςτόλθ 3.200 
ΣΚΥΟΣ 1 Γλθγόρθ 2.850 
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ΣΚΥΟΣ 2 Δάφνθ – Ρζηθ 2.680 
ΣΚΥΟΣ 3 Ρεντεκάλθ – Κόχυλασ - Τοφβλα 1.980 
ΣΚΥΟΣ 4 Τςόρουσ 2.490 
ΣΚΥΟΣ 5 Μαβουρνάδεσ 9.280 
ΣΚΥΟΣ 6 Βοφβα - Καςτρί 2.790 
ΣΚΥΟΣ 7 Δάφνθ 1.390 
ΣΚΥΟΣ 8 Κατάςτιχοσ - Καλόγθροσ 2.560 
ΣΚΥΟΣ 9 Μάρμαρα – Κοπάδα - Βακφ Βακράκι 6.890 
φνολο                                                       36.110 

 

Στθ ΜΡΕ υποςτθρίηεται, πάντωσ, ότι οι επιπτϊςεισ τθσ εγκατάςταςθσ του ΑΣΡΘΕ δεν 

αφοροφν το ςφνολο των γθπζδων εγκατάςταςθσ αλλά μονάχα τθν ζκταςθ που 

καταλαμβάνεται αυτι κακ’ εαυτι από τισ εκχερςϊςεισ για τθν διάνοιξθ των 61 χλμ. νζων 

δρόμων και τισ βάςεισ των α/γ, καταλιγοντασ πωσ «…το ζργο πρόκειται να επθρεάςει το 

1,13% τθσ ζκταςθσ τθσ περιοχισ μελζτθσ τθσ ΝΟΜΒ αφινοντασ ανζπαφο το 98,87% αυτισ » 

(Κεφ. 2, ςελ. 28). Κεωροφμε ότι είναι προφανζσ ακόμθ και ςε ανκρϊπουσ με ςτοιχειϊδεισ 

οικολογικζσ γνϊςεισ πωσ ο ιςχυριςμόσ αυτόσ είναι εντελϊσ αβάςιμοσ από οικολογικισ 

απόψεωσ. Μζςα ςτο τμιμα τθσ περιοχισ NATURA 2000 που ταυτίηεται με τθν ζκταςθ των 

γθπζδων εγκατάςταςθσ κα λάβει χϊρα πολφ ζντονοσ κατακερματιςμόσ των ενδιαιτθμάτων. 

Ταυτόχρονα με τθν πραγματικι απϊλεια ενδιαιτιματοσ, οι μεγάλθσ κλίμακασ επεμβάςεισ 

(εκβραχιςμοί) κατά τθ διάνοιξθ δρόμων επθρεάηουν και υποβακμίηουν τθ ςυνολικι 

κατάςταςθ του οικοςυςτιματοσ ςτισ γειτονικζσ περιοχζσ των επεμβάςεων (επικράτθςθ 

ευκαιριακϊν φυτικϊν ειδϊν που ειδικεφονται ςτθν κατάλθψθ διαταραγμζνων κζςεων, με 

αλλαγζσ και επιπτϊςεισ ςτθν δομι των φυτοκοινωνίων και διακοπι τθσ οικολογικισ 

ςυνζχειασ των ενδιαιτθμάτων). Σθμαντικι επίςθσ κα είναι και θ μακρόχρονθ όχλθςθ των 

ηϊντων οργανιςμϊν, τόςο κατά τθ φάςθ καταςκευισ όςο και ςτθ φάςθ λειτουργίασ του 

ζργου. Διακυβεφεται ςοβαρότατα, κατά τθ γνϊμθ μασ, ςε αυτι τθν ζκταςθ των 26.000 

ςτρεμμάτων τόςο θ ςυνοχι τθσ περιοχισ NATURA 2000 όςο και θ δυνατότθτα τθσ να 

διατθριςει ςε ικανοποιθτικό βακμό τισ οικολογικζσ λειτουργίεσ τθσ, κακϊσ κα ςυμβεί 

διάρρθξθ τθσ οικολογικισ ςυνζχειασ των ενδιαιτθμάτων και δθμιουργία πολλϊν μικρϊν 

αποκομμζνων βιοτόπων, εντόσ των οποίων αναμζνεται να αυξθκεί ο διαειδικόσ και 

ενδοειδικόσ ανταγωνιςμόσ των φυτικϊν ειδϊν. Θ αλλθλουχία όλων αυτϊν των οικολογικϊν 

διαδικαςιϊν που κα επιφζρει θ εκτεταμζνθ αλλοίωςθ και κατακερματιςμόσ των 

ενδιαιτθμάτων ςτθν ζκταςθ των γθπζδων εγκατάςταςθσ, οι οποία κα αποτελεί πρακτικά 

εργοτάξιο και βιομθχανικι ηϊνθ, κεωρείται ότι κα ακυρϊςει το χαρακτιρα τθσ ζκταςθσ 

αυτισ ωσ μζροσ μιασ ευρφτερθσ ‘περιοχισ προςταςίασ τθσ Φφςθσ’. Δεδομζνου ότι αυτι θ 

ζκταςθ είναι πάνω από το 50% τθσ ςυνολικισ ζκταςθσ τθσ περιοχισ NATURA 2000, 

κεωρείται ότι τελικά πλιττεται ςτο ςφνολό τθσ αυτι θ ίδια θ ςκοπιμότθτα τθσ φπαρξθσ τθσ 

περιοχισ NATURA 2000 του Κόχυλα. 

Ακόμθ πιο αντιδεοντολογικι, όμωσ, κρίνεται θ κατά το ςυμφζρον υιοκζτθςθ και επίκλθςθ 

οικολογικϊν αρχϊν και παραδοχϊν. Στισ πρϊτεσ ςελίδεσ τθσ ΝΟΜΒ διαβάηουμε ότι «…ωσ 

περιοχή μελζτησ ορίηεται θ περιοχι τθσ Νότιασ κφρου που περιλαμβάνει τθν περιοχι SCI 

(Site of Community Importance) ι ΣΚ (Σόποσ Κοινοτικισ θμαςίασ) και SPA (Special 

Protection Area) ι ΗΕΠ (Ηϊνθ Ειδικισ Προςταςίασ τθσ Ορνικοπανίδασ) «Νιςοσ κφροσ: Όροσ 
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Κόχυλασ» - GR 2420006, ζκταςθσ περί τα 40.969 ςτρ. κακϊσ και τθν υπόλοιπθ χερςαία 

περιοχι που βρίςκεται νότια τθσ εν λόγω περιοχισ NATURA 2000. Η ςυνολική ζκταςη τησ 

περιοχήσ μελζτησ ζχει οριςθεί ςε 82.596,2 ςτρ και θ οποία είναι αιςκθτά μεγαλφτερθ από 

τθν περιοχι εγκατάςταςθσ των αιολικϊν πάρκων, ϊςτε να υπάρχει μία αςφαλισ εικόνα τθσ 

χλωρίδασ και πανίδασ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ.». Φυςικά, όπωσ γίνεται ςαφζσ από τουσ 

χάρτεσ των δειγματολθψιϊν για τθ χλωρίδα (κυρίωσ) και τθν πανίδα, οι περιοχζσ που 

καλφφκθκαν πραγματικά από τθν ζρευνα πεδίου και θ ζκταςθ των δειγματολθψιϊν με 

δυςκολία κα προςζγγιηαν το 1% τθσ ςυνολικισ ζκταςθσ τθσ περιοχισ μελζτθσ. Είναι ευρζωσ 

αποδεκτό, όμωσ, ςτθν επιςτιμθ τθσ Οικολογίασ ότι, με δεδομζνο ότι ο αρικμόσ 

δειγματολθψιϊν είναι επαρκισ και αυτζσ διαςπείρονται ςε όλθ τθν οριηόμενθ ωσ περιοχι 

μελζτθσ, μία τζτοια προςζγγιςθ μπορεί να δϊςει ικανοποιθτικά αποτελζςματα, κακϊσ 

γίνονται αποδεκτζσ μία ςειρά οικολογικϊν παραδοχϊν που ςχετίηονται με τθ ςυνζχεια του 

βιοτόπου, των οικολογικϊν λειτουργιϊν, των ςχζςεων εντόσ των φυτοκοινωνιϊν. Το 

παράδοξο ξεκινάει όταν ο μελετθτισ τισ ίδιεσ οικολογικζσ παραδοχζσ που λαμβάνει 

υπόψθ κατά τον προςδιοριςμό τθσ περιοχισ μελζτθσ και τισ εκτιμιςεισ για τθν 

υφιςτάμενθ κατάςταςθ, τισ αγνοεί πλιρωσ κατά τθν εκτίμθςθ των επιπτϊςεων του 

ζργου. Με αυτόν τον τρόπο καταλιγει, όπωσ είδαμε και πιο πριν, ότι θ περιοχι που κα 

επθρεαςτεί από τθν καταςκευι του ζργου είναι όςθ καταλαμβάνεται μονάχα από τισ 

εκχερςϊςεισ για τθν διάνοιξθ των δρόμων και τισ βάςεισ των α/γ, δθλαδι περίπου 1,13% 

τθσ ςυνολικισ ζκταςθσ τθσ περιοχισ μελζτθσ. Αποτζλεςμα είναι να μθν αποτυπϊνονται και 

να μθν εκτιμϊνται οι επιπτϊςεισ από τον κατακερματιςμό και τθ διάρρθξθ τθσ ςυνζχειασ 

του βιοτόπου – και κατ’ επζκταςθ τθ διαταραχι των οικολογικϊν λειτουργιϊν και ςχζςεων 

εντόσ αυτοφ – οι οποίεσ με τισ ίδιεσ οικολογικζσ παραδοχζσ που χρθςιμοποιικθκαν για τον 

οριςμό τθσ περιοχισ μελζτθσ, επεκτείνονται ςε ακτίνα και ζκταςθ αςφαλϊσ πολφ 

μεγαλφτερθ από αυτιν τθσ άμεςθσ κατάλθψθσ βιοτόπου. Ασ ςθμειωκεί, τζλοσ, ότι 

τουλάχιςτον για τθ χλωριδικι ζρευνα, θ διαςπορά των δειγματολθψιϊν ςτο χϊρο δεν 

μπορεί να ςτθρίξει ωσ περιοχι μελζτθσ το ςφνολο τθσ νότιασ Σκφρου (όπωσ υποςτθρίηεται), 

κακϊσ οι δειγματολθψίεσ είναι ςυγκεντρωμζνεσ εντόσ των πολυγϊνων εγκατάςταςθσ και 

δεν υπάρχουν ςθμεία δειγματολθψίασ ςτο βόρειο και ανατολικό τμιμα του Κόχυλα. 

4.2 Κριτική ςε ςχζςη με την ορνιθοπανίδα 

Θ ΜΡΕ του ζργου αντιμετωπίηει το ηιτθμα των επιπτϊςεων ςτθν ορνικοπανίδα με 

διφοροφμενο τρόπο, ςε μια προςπάκεια να αποδείξει ότι δεν κα υπάρξουν ςοβαρζσ 

επιπτϊςεισ από το ζργο.  

Από τθ μία πλευρά παρουςιάηονται τα ςτοιχεία τθσ ελλιποφσ ζρευνασ που 

πραγματοποιικθκε (μόλισ 67 θμζρεσ καταγραφϊν μοιραςμζνεσ ςε 4 ζτθ, ςυνολικά δθλαδι 

περίπου 0,5 θμζρα ανά εξεταηόμενθ κζςθ ανεμογεννιτριασ, δειγματολθψία εξαιρετικά 

μικρι για να επιτρζψει να εξαχκοφν ςαφι και τεκμθριωμζνα ςυμπεράςματα), τθν 

αποςπαςματικότθτα και περιοριςμζνθ χρθςιμότθτα των οποίων θ ίδια θ μελζτθ 

παραδζχεται ςε διάφορα ςθμεία τθσ, ενϊ από τθν άλλθ πλευρά, αυτζσ οι ίδιεσ αδυναμίεσ 

που αναγνωρίςτθκαν ωσ τζτοιεσ από τθ ΝΟΜΒ, χρθςιμοποιοφνται από τθ ΜΡΕ ςτο 
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κεφάλαιο τθσ Δζουςασ Εκτίμθςθσ για να υποςτθρίξουν ότι δεν κα υπάρξουν επιπτϊςεισ ςτο 

αντικείμενο προςταςίασ. 

Ραρακάτω κα γίνει αναφορά ςτα επίμαχα ςθμεία τθσ ΝΟΜΒ, κακϊσ και κριτικι του τρόπου 

με τον οποίο αυτά παρουςιάηονται – αναλφονται ςτθ Δζουςα Εκτίμθςθ: 

Αρχικά κα πρζπει να αναφερκεί ότι παραπλανθτικά θ ΜΡΕ του ζργου ςτθν εξζταςθ των 

ενδεχόμενων επιπτϊςεων ςτον Μαυροπετρίτθ, αφινει να εννοθκεί (ςελ.7-74) ότι τθ 

ςθμαντικότερθ ςυνειςφορά ςτθ διατιρθςθ του πλθκυςμοφ του Μαυροπετρίτθ ςτο Αιγαίο 

ζχουν οι μικρζσ ακατοίκθτεσ νθςίδεσ, ςε αντιδιαςτολι με τα κατοικθμζνα νθςιά όπωσ θ 

Σκφροσ. Με βάςθ τα δεδομζνα τθσ πρϊτθσ παγκόςμιασ απογραφισ του Μαυροπετρίτθ που 

υλοποίθςε θ ΕΟΕ τθν περίοδο 2003-2006 (Dimalexis et al, 2006), οι μεγαλφτερεσ αποικίεσ 

του είδουσ απαντϊνται ςε μεγάλα κατοικθμζνα νθςιά και αυτό αποδίδεται ςτθν φπαρξθ 

κατάλλθλων βιοτόπων για να ςτθρίξουν τθν εντομοπανίδα που αποτελεί τθ βάςθ τθσ 

διατροφισ του Μαυροπετρίτθ (Papaconstantinou 2007). Επίςθσ κα πρζπει να αναφερκεί 

ότι θ εν λόγω μελζτθ παρουςιάηει πλθκυςμιακά δεδομζνα που αποκλίνουν αρκετά από τθν 

απογραφι του είδουσ που ζκανε ςτθν περιοχι θ ΕΟΕ το 2005, με ζμπειρο προςωπικό, 

διεκνϊσ πιςτοποιθμζνθ μεκοδολογία και κατάλλθλο εξοπλιςμό. Οι αποκλίςεισ είναι 

ςθμαντικζσ (αναφζρονται  ςτθ μελζτθ ςυνολικά 530 ηευγάρια για τθ Σκφρο, όταν θ 

απογραφι ΕΟΕ ζχει καταγράψει 1042 ηευγάρια και 410 ηευγάρια για τθν περιοχι των ΝΑ 

ακτϊν Σκφρου και νθςίδασ Σαρακθνοφ, όταν θ απογραφι ζχει καταγράψει 824 ηευγάρια). 

Οι διαφορζσ είναι πολφ ςθμαντικζσ ιδίωσ όταν οι υποεκτιμιςεισ αυτζσ χρθςιμοποιοφνται 

ςτο μοντζλο πρόβλεψθσ το οποίο με τον τρόπο αυτό υποεκτιμάει κατά 50% τον πραγματικό 

πλθκυςμό.  

Σχετικά με τθν αξιοπιςτία των μοντζλων πρόβλεψθσ κνθςιμότθτασ όπωσ το μοντζλο Band 

που χρθςιμοποιικθκε ςτθ ΝΟΜΒ, θ ίδια θ μελζτθ ςτθ ςελίδα 207 παραδζχεται ότι 

«ςφμφωνα με πρόςφατεσ ζρευνεσ πρόκειται για μοντζλα που πραγματοποιοφν χονδρικζσ 

εκτιμιςεισ και μπορεί να δϊςουν παραπλανθτικά αποτελζςματα, διότι ο ρυκμόσ 

κνθςιμότθτασ που υπολογίηεται από το μοντζλο μπορεί να υποεκτιμά τθν αλθκινι 

κνθςιμότθτα και κατά ςυνζπεια να απειλιςει τουσ πλθκυςμοφσ τθσ ορνικοπανίδασ». Για το 

ξεπζραςμα τθσ αδυναμίασ αυτισ, ιδίωσ ςε περιπτϊςεισ ευαίςκθτων  ι τρωτϊν ειδϊν όπωσ 

τα μακρόβια αρπακτικά πτθνά, προτείνει τθ χριςθ δθμογραφικϊν μοντζλων που 

βαςίηονται ςε μακροχρόνια παρακολοφκθςθ, ϊςτε να μπορεί να εκτιμθκεί θ βιωςιμότθτα 

του πλθκυςμοφ. Κάτι που βεβαίωσ δεν ζχει ςυμβεί ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ, όπωσ 

παραδζχεται θ μελζτθ. Εν τοφτοισ τα αποτελζςματα του αναξιόπιςτου αυτοφ μοντζλου 

χρθςιμοποιοφνται ωσ βαςικι επιχειρθματολογία ςτθ Δζουςα Εκτίμθςθ τθσ ΜΠΕ, όπου 

γίνεται προςπάκεια να αποδειχκεί ότι δεν κα υπάρξουν ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ ςτον 

πλθκυςμό του Μαυροπετρίτθ. 

Στθν ίδια ςελίδα αναφζρεται ότι ςφμφωνα με τθ διεκνι βιβλιογραφία ευαίςκθτα ςτα 

ΑΛΟΡΑ κεωροφνται τα νεαρά γεράκια, τα οποία, ςφμφωνα με μετριοπακείσ υπολογιςμοφσ 

μασ,  ςτθν περίπτωςθ του Κόχυλα είναι περίπου 1360 κατά τθν περίοδο Σεπτεμβρίου- 

Οκτωβρίου. Στθν ςελίδα 211 τθσ ΝΟΜΒ αναφζρεται ότι «θ κνθςιμότθτα ανά θλικιακι 
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κλάςθ αναμζνεται να είναι υψθλότερθ ςε νεαρά από ότι ςε ενιλικα πρωτίςτωσ λόγω τθσ 

αδυναμίασ που επιδεικνφουν ςτθν ικανότθτα πτιςθσ». Πμωσ κατά τθ χριςθ του μοντζλου 

δεν ζχει γίνει κανζνασ διαχωριςμόσ μεταξφ ζμπειρϊν και άπειρων πτθνϊν, ςε ότι αφορά 

ςτο εκτιμϊμενο ποςοςτό αποφυγισ των ανεμογεννθτριϊν το οποίο οι μελετθτζσ κεϊρθςαν 

98%, από τα υψθλότερα δθλαδι που κα μποροφςαν να χρθςιμοποιιςουν. Πμωσ με βάςθ 

τθ διεκνι βιβλιογραφία, δεν υπάρχει ακόμθ εμπειρία από τθ ςυμπεριφορά μαυροπετριτϊν 

ςε ςχζςθ με ανεμογεννιτριεσ γι αυτό και δεν δίνονται ποςοςτά αποφυγισ πρόςκρουςθσ. 

Για ζνα είδοσ με παρεμφερι πτθτικι ςυμπεριφορά, το βραχοκιρκίνεηο, τα ποςοςτά 

αποφυγισ είναι 95% και όχι 98%. Φυςικά εάν λθφκεί υπόψθ και θ παρουςία τόςο πολλϊν 

αδζξιων πτθτικά ατόμων όπωσ οι πτερωκζντεσ νεοςςοί Μαυροπετρίτθ, οι οποίοι μάλιςτα 

προςελκφονται από τισ ςυγκεντρϊςεισ εντόμων γφρω από τισ ανεμογεννιτριεσ, τότε το 

ποςοςτό αποφυγισ προφανϊσ κα πζςει πολφ κάτω του 95%. Οι αλλαγζσ αυτζσ ανεβάηουν 

τον προβλεπόμενο αρικμό απωλειϊν κατά αρκετζσ τάξεισ μεγζκουσ. Είναι χαρακτθριςτικό 

ότι εάν ειςαχκοφν ςτο μοντζλο τα πραγματικά πλθκυςμιακά δεδομζνα του Μαυροπετρίτθ 

και χρθςιμοποιθκοφν ποςοςτά αποφυγισ 95% και 92%, τότε τα αποτελζςματα του 

μοντζλου υπεδεκαπλαςιάηονται και υπερεικοςαπλάςιαηονται αντίςτοιχα, ανεβάηοντασ τον 

εκτιμϊμενο αρικμό των απωλειϊν ςε τουλάχιςτον 30-40 άτομα ετθςίωσ, αρικμόσ ςαφϊσ 

πιο ςθμαντικόσ από τα 1,5 ζωσ 3 που παρουςιάηει θ ΜΡΕ.  

Στισ αυξθμζνεσ πικανότθτεσ πρόςκρουςθσ αναφζρεται θ ΝΟΜΒ ςτθν ςελίδα 208 με τθ 

διαπίςτωςθ ότι «οι ςυγκροφςεισ αρπακτικϊν με ανεμογεννιτριεσ είναι πικανότερο να 

ςυμβοφν όταν τα αρπακτικά ςυγκεντρϊνονται για να κθρεφςουν. Μια περιοχι όπου 

χωροκετείται αιολικό πάρκο και είναι ταυτόχρονα πλοφςια ςε κθράματα δφναται να 

προςελκφςει μεγάλο αρικμό αρπακτικϊν και ςυνεπϊσ οδθγεί ςε αυξθμζνθ 

επικινδυνότθτα». Ππωσ ζχει τεκμθριωκεί παραπάνω, ολόκλθροσ ο ορεινόσ όγκοσ του 

Κόχυλα αποτελεί πεδίο τροφολθψίασ των μαυροπετριτϊν, οι οποίοι εκεί κθρεφουν 

φτερωτά ζντομα αλλά και μεταναςτευτικά πτθνά. Πμωσ το μοντζλο πρόβλεψθσ δεν 

λαμβάνει ςε κανζνα ςθμείο του υπόψθ τθ διαπίςτωςθ αυτι, οφτε τθ βάςιμθ εκτίμθςθ ότι 

οι μαυροπετρίτεσ κα προςελκφονται ςτισ ανεμογεννιτριεσ λόγω των αυξθμζνων 

ςυγκεντρϊςεων αεροπλαγκτοφ γφρω από αυτζσ. Τόςο ςοβαρζσ παραλείψεισ προφανϊσ 

επθρεάηουν δραματικά τθν αξιοπιςτία τθσ πρόβλεψθσ. 

Θ χριςθ μοντζλων ςτισ ΜΠΕ ΑΙΟΠΑ για τθν πρόβλεψθ των προςκροφςεων πτθνϊν κατά 

τθ λειτουργία των ζργων αυτϊν, ζχει δεχτεί ςκλθρι επιςτθμονικι κριτικι διεκνϊσ, αφοφ 

ελάχιςτεσ είναι οι καταγεγραμμζνεσ περιπτϊςεισ όπου οι προβλζψεισ του μοντζλου 

επαλθκεφτθκαν από τισ καταγραφζσ προςκροφςεων κατά τθ φάςθ λειτουργίασ. Σφμφωνα 

με πρόςφατθ επιςτθμονικι δθμοςίευςθ για το κζμα (Ferrer et al,  ςε ζνα από τα πλζον 

ζγκριτα διεκνϊσ επιςτθμονικά περιοδικά, το Journal of Applied Ecology, Σεπτζμβριοσ 2011), 

ςε ζρευνα που ζγινε ςτθν Λςπανία ςτθν οποία εξετάςτθκαν οι προβλζψεισ 53 ΜΡΕ ςε ότι 

αφορά ςτον αρικμό των προςκροφςεων κατά τθ φάςθ λειτουργίασ των ζργων, δεν υπάρχει 

ςτατιςτικά ςθμαντικι ςυςχζτιςθ μεταξφ των προβλζψεων αυτϊν και των πραγματικϊν 

προςκροφςεων που καταγράφθκαν. Δεν μπόρεςαν δθλαδι τα μοντζλα πρόβλεψθσ να 

προβλζψουν τισ απϊλειεσ που καταγράφθκαν μετά τθν καταςκευι των αιολικϊν 

πάρκων. Οι ςυγγραφείσ ςυμπεραίνουν χαρακτθριςτικά ότι το βαςικό ςφάλμα ςχετίηεται με 
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το ςκεπτικό με τον οποίο γίνονται οι υπολογιςμοί των προβλεπτικϊν μοντζλων, αφοφ 

προςπακοφν να κάνουν αναγωγζσ ςτο ςφνολο τθσ ζκταςθσ κάκε ΑΛΟΡΑ, κεωρϊντασ τισ 

ςυνκικεσ ςτακερζσ ςτο χρόνο και ςτο χϊρο. Αυτό όπωσ ζχει αποδειχκεί είναι εντελϊσ 

άςτοχο, αφοφ τα πτθνά δεν μετακινοφνται ςτον χϊρο με τυχαίο τρόπο, αντίκετα 

ακολουκοφν ςυγκεκριμζνεσ διαδρομζσ που ςχετίηονται με τουσ επικρατοφντεσ ανζμουσ, τα 

ανοδικά ρεφματα, τθ βλάςτθςθ, τθν τοπογραφία, τθν κατανομι τθσ λείασ τουσ. Επομζνωσ 

κάποιεσ κζςεισ ανεμογεννθτριϊν μπορεί να είναι πολφ πιο επικίνδυνεσ για τα πουλιά, από 

ότι άλλεσ, ακόμθ και αν ο ςυνολικόσ αρικμόσ των πουλιϊν που διζρχονται από τθν περιοχι 

είναι χαμθλόσ, ςυγκριτικά με μια άλλθ περιοχι που δεν βρίςκεται ςε ςτρατθγικό για τθ 

διζλευςθ των πουλιϊν ςθμείο.  

Τίποτε από τα παραπάνω δεν ζχει λθφκεί υπόψθ από τουσ μελετθτζσ που 

παραμετροποίθςαν το προβλεπτικό μοντζλο για το ΑΛΟΡΑ του Κόχυλα. Αντίκετα 

χρθςιμοποιικθκαν υποκζςεισ και πλθκυςμιακά δεδομζνα που ςαφϊσ υποεκτιμοφν τθν 

πραγματικι κατάςταςθ, δίνοντασ αποτελζςματα αρκετζσ τάξεισ μεγζκουσ υποδεζςτερα των 

αναμενόμενων, τα οποία και χρθςιμοποιικθκαν ωσ βαςικό επιχείρθμα από τθ Δζουςα 

Εκτίμθςθ που ζγινε ςτο πλαίςιο τθσ ΜΡΕ του ζργου.  

Σε ότι αφορά ςτθν άμεςθ κνθςιμότθτα από προςκροφςεισ αναφζρεται ςτθ ςελίδα 210 τθσ 

ΝΟΜΒ ότι: «Μελζτεσ δείχνουν ότι τα ΑΛΟΡΑ προκαλοφν μικροφ επιπζδου κνθςιμότθτα. 

Ραρόλα αυτά, θ μικρι αυτι αφξθςθ τθσ κνθςιμότθτασ μπορεί να αποδειχκεί ςοβαρι για 

είδθ όπωσ τα μεγάλα αρπακτικά (π.χ. αετοί, γφπεσ) που αργοφν να ωριμάςουν 

αναπαραγωγικά και επιπλζον ζχουν χαμθλι παραγωγικότθτα. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ 

μπορεί να υπάρξουν ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ ςτον πλθκυςμό (τοπικό, περιφερειακό, ι ςτθν 

περίπτωςθ ςπάνιων και απειλοφμενων ειδϊν, εκνικό), ιδιαίτερα ςτισ περιπτϊςεισ 

πολλαπλϊν κανάτων ωσ αποτζλεςμα μεγάλων εγκαταςτάςεων ΑΛΟΡΑ». Στθν περίπτωςθ 

του Κόχυλα παρόντα τζτοιων χαρακτθριςτικϊν αρπακτικά είναι ο Μαυροπετρίτθσ και ο 

ςπιηαετόσ, για τα οποία όμωσ θ Δζουςα Εκτίμθςθ καταλιγει ςε διαμετρικά αντίκετα 

ςυμπεράςματα. 

Αμζςωσ παρακάτω ςτθν ίδια ςελίδα αναφζρεται ότι «Ειδικότερα ςε Σθμαντικζσ για τα 

Ρουλιά περιοχζσ (ΛΒΑ) όπου υπάρχουν μεγαλφτεροι αρικμοί πουλιϊν που μεταναςτεφουν 

όπωσ μεγάλα πουλιά που ανεμοποροφν (πελεκάνοι, αρπακτικά, όρνια, πελαργοί κ.λπ), 

ζχουν καταγραφεί αντιςτοίχωσ και μεγαλφτεροι αρικμοί νεκρϊν πουλιϊν λόγω ςφγκρουςθσ 

με τισ ανεμογεννιτριεσ». Υπενκυμίηεται ότι θ περιοχι του ζργου είναι Σθμαντικι Ρεριοχι 

για τα Ρουλιά, όπου φιλοξενείται μία από τισ 3 μεγαλφτερεσ παγκοςμίωσ αποικίεσ ενόσ 

αρπακτικοφ, του Μαυροπετρίτθ που ανεμοπορεί πολφ ςυχνά κατά τισ πτιςεισ αναηιτθςθσ 

τθσ τροφισ του. 

Στθ ςελίδα 211 τθσ ΝΟΜΒ γίνεται ςαφισ αναφορά ςτθν επίπτωςθ που αφορά ςτθν 

απϊλεια τθσ εναζριασ επικράτειασ όπου κθρεφουν τα πτθνά λόγω των ανεμογεννθτριϊν, 

ςθμαντικό πρόβλθμα κατά τθν περίοδο όταν τα πτθνά τρζφονται με ςμινθ εντόμων  που 

ςχθματίηονται «ςε όλα  τα μζρθ τθσ νότιασ Σκφρου δίχωσ φανερι προτίμθςθ ςε κάποια 

περιοχι. Τα εν λόγω ςμινθ ανυψϊνονται ςε μεγάλο υψόμετρο τισ μζρεσ με μζτριασ και 
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χαμθλισ ζνταςθσ άνεμο και θ κζςθ τουσ φαίνεται να κακορίηει τθν κατανομι των γερακιϊν 

τθ ςυγκεκριμζνθ περίοδο του χρόνου». Αυτό το ςυμπζραςμα που προκφπτει από τισ 

ορνικολογικζσ καταγραφζσ τθσ ΝΟΜΒ ςυμπίπτει με τθν προαναφερκείςα εκτίμθςι μασ ότι  

θ διαςπορά του ζργου ςτον ορεινό όγκο κα δθμιουργιςει ςυχνζσ καταςτάςεισ όπου τα 

ςμινθ αυτά κα ςυγκεντρϊνονται – προςελκφονται από τισ ανεμογεννιτριεσ εκκζτοντασ 

τα πτθνά ςε άμεςο κίνδυνο πρόςκρουςθσ. 

Στθ ςελίδα 212 τθσ ΝΟΜΒ, αναφζρεται ότι «τα μεταναςτευτικά πρότυπα που 

παρατθρικθκαν ςτο νθςί φάνθκαν να ςχετίηονται ςθμαντικά με τα καιρικά πρότυπα, με 

ελάχιςτα μεταναςτευτικά είδθ να είναι παρόντα ςτο νθςί κατά τθ διάρκεια θμερϊν με 

ευνοϊκζσ ςυνκικεσ ανζμου και μεγάλο αρικμό μεταναςτευτικϊν να είναι παρόντα ςε μζρεσ 

με ιςχυροφσ μετωπικοφσ και πλάγιουσ ανζμουσ. Θ Σκφροσ χρθςιμοποιείται επίςθσ ωσ 

ςτακμόσ ςε περιπτϊςεισ αναγκαςτικισ προςγείωςθσ όπωσ όταν εκδθλϊνονται κυελλϊδεισ 

καιρικζσ ςυνκικεσ (καταιγίδεσ, ομίχλθ) γεγονόσ που ενδεχομζνωσ παρεμποδίηεται από τθ 

λειτουργία του ΑΛΟΡΑ και εκτιμάται ότι μπορεί να οδθγιςει ςε ατυχιματα λόγω 

ςφγκρουςθσ». Θ διαπίςτωςθ αυτι είναι ςφμφωνθ με τα ευριματα των ορνικολογικϊν 

παρατθριςεων τθσ τελευταίασ δεκαετίασ (ΕΟΕ και άλλοι). Σε περιπτϊςεισ ζντονων καιρικϊν 

φαινομζνων θ περιοχι ςυγκεντρϊνει πολλά μεταναςτευτικά που τθ χρθςιμοποιοφν ωσ 

καταφφγιο. Όμωσ θ τοποκζτθςθ – λειτουργία 111 μεγάλων ανεμογεννθτριϊν κα 

μετατρζψει ςε τζτοιεσ δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ το καταφφγιο ςε κανάςιμθ παγίδα 

για πολλά μεταναςτευτικά πτθνά. 

Σε ότι αφορά ςτισ εκτιμιςεισ τθσ ΜΡΕ κεφ. 7.3.4.2, ιδίωσ για το κζμα τθσ εκτόπιςθσ, θ 

άποψθ ότι ο χϊροσ που παραμζνει ελεφκεροσ ςτθν περιοχι μελζτθσ για τθν κίνθςθ και τθ 

δραςτθριότθτα των πουλιϊν ανζρχεται ςτο 78% του διακζςιμου χϊρου πριν τθν καταςκευι 

του ζργου ςαφϊσ και είναι ανυπόςτατθ, δεδομζνου ότι υποκζτει ότι θ κίνθςθ των πτθνϊν 

γίνεται ςτον χϊρο με εντελϊσ τυχαίο τρόπο και όχι με αξιοποίθςθ των ςυγκεκριμζνων 

φυςιογραφικϊν – τοπογραφικϊν χαρακτθριςτικϊν του ορεινοφ όγκου. Ππωσ είναι γνωςτό 

από τθ διεκνι βιβλιογραφία, θ κίνθςθ των πτθνϊν, ιδίωσ των αρπακτικϊν που 

χρθςιμοποιοφν ςυχνά τθν πτιςθ ανεμοπορίασ και αερογλιςτριματοσ για να κάνουν 

εξοικονόμθςθ ενζργειασ, ςχετίηεται άμεςα με τθν φπαρξθ ανοδικϊν ρευμάτων αζρα, που 

ςχθματίηονται ςε ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ, ςυνικωσ ςτουσ αυχζνεσ ςτισ βουνοκορφζσ ι ςτισ 

χαράδρεσ. Επίςθσ χρθςιμοποιοφν κζςεισ με περιοριςμζνεσ αζριεσ αναταράξεισ, ςε ςχζςθ με 

τουσ επικρατοφντεσ ανζμουσ. Αυτό ςθμαίνει ότι προτιμοφν περιοχζσ ςτο κεντρικό και νότιο 

τμιμα του ορεινοφ όγκου, κακϊσ και ςτουσ αυχζνεσ και ςτισ βουνοκορφζσ, κζςεισ οι οποίεσ 

επίςθσ προτιμοφνται ςτθ χωροκζτθςθ των ανεμογεννθτριϊν. Θ διεκνισ βιβλιογραφία 

τεκμθριϊνει ότι ακριβϊσ ςε τζτοιεσ κζςεισ λαμβάνουν χϊρα οι περιςςότερεσ 

προςκροφςεισ αρπακτικϊν ςε ανεμογεννιτριεσ.  

Σε ότι αφορά ςτα μεταναςτευτικά πτθνά, όπωσ παρατθρείται ςτθ ςελ.7-70 τθσ ΜΡΕ, ςε ζνα 

αιολικό πάρκο θ γραμμικι διάταξθ των ανεμογεννθτριϊν παράλλθλα με τθν κφρια 

κατεφκυνςθ τθσ πτιςθσ των αποδθμθτικϊν πουλιϊν ι / και ζνα πιο αραιό ςφμπλεγμα 

κεωρείται θ προτιμότερθ διευκζτθςθ. τθν περίπτωςθ του εξεταηόμενου ζργου θ διάταξθ 

των ανεμογεννθτριϊν ζχει ςχεδιαςκεί εγκάρςια ςτον άξονα Β-Ν που είναι ο άξονασ τθσ 
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μετανάςτευςθσ, άρα κάκε άλλο παρά ζχει λθφκεί υπόψθ θ ςχετικι παρατιρθςθ, με 

αποτζλεςμα να υπάρχει ςαφϊσ μεγαλφτερθ ζκκεςθ των μεταναςτευτικϊν ςε κίνδυνο 

πρόςκρουςθσ. 

Θ εκτίμθςθ τθσ ςελίδασ 7-75 τθσ ΜΡΕ, ότι για το φωλεαςμό του Μαυροπετρίτθ 

ςθμαντικότερθ κεωρείται θ ανατολικι βραχϊδθσ ηϊνθ ςε ςχζςθ με τθ νότια περιοχι τθσ 

Σκφρου, δεν είναι ορκι, δεδομζνου ότι ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ απογραφισ του 

Μαυροπετρίτθ του 2005, εκτόσ από τθν ανατολικι ακτι, και θ νότια ακτι, μαηί με τισ 

νθςίδεσ φιλοξενοφν πολφ ςθμαντικό πλθκυςμό του είδουσ (περίπου 400 ηεφγθ). Κα πρζπει 

να ςθμειωκεί ότι ολόκλθρθ θ περιοχι αποτελεί μία και μόνθ αποικία που ζχει ενιαίο 

οικολογικό χαρακτιρα. Επομζνωσ δεν ζχει ιδιαίτερθ αξία θ μετατόπιςθ κάποιων 

ανεμογεννθτριϊν μακριά από τισ κζςεισ τθσ αποικίασ, αφοφ ο χϊροσ χρθςιμοποιείται 

ενιαία και ςυςτθματικά.  

Θ άποψθ ςτθν ίδια ςελίδα ότι θ κνθςιμότθτα από πρόςκρουςθ είναι κατά κανόνα 

υψθλότερθ ςε νεαρά από ότι ςε ενιλικα του είδουσ κεωρείται ορκι, όχι όμωσ και θ 

εκτίμθςθ ότι τα νεαρά πτθνά πετοφν μόνο κοντά ςτισ ακτζσ και ςτθ νθςίδα Σαρακθνό, 

επομζνωσ δεν αναμζνεται μεγάλθ κνθςιμότθτα από προςκροφςεισ. Ππωσ είναι γνωςτό από 

τθ διεκνι βιβλιογραφία για το είδοσ, οι νεαροί μαυροπετρίτεσ αποκτοφν πτθτικι εμπειρία 

κθρεφοντασ ζντομα, προκειμζνου να καλφψουν τισ αυξθμζνεσ τροφικζσ τουσ ανάγκεσ από 

το Σεπτζμβριο ωσ τα τζλθ Οκτωβρίου οπότε ξεκινοφν το ταξίδι τουσ για τθν περιοχι του 

Λνδικοφ Ωκεανοφ όπου και κα διαχειμάςουν. Ωσ τότε πρζπει να ζχουν αποκτιςει ικανά 

αποκζματα λίπουσ για το ταξίδι των >5.000 χλμ. και αυτό το καταφζρνουν ςυλλαμβάνοντασ 

ζντομα ςτθν περιοχι. Τα ζντομα ςυλλαμβάνονται επάνω από τον ορεινό όγκο και όχι 

επάνω από τθ κάλαςςα.  Επομζνωσ τα νεαρά αναμζνεται ότι κα κυκλοφοροφν ςτισ 

περιοχζσ των ανεμογεννθτριϊν και επομζνωσ ότι κα είναι ευάλωτα ςε πρόςκρουςθ. 

Στθ ςελ. 7-92 τθσ ΜΡΕ, θ μελζτθ αναφζρει ρθτά ότι «θ επίπτωςθ του υπό μελζτθ αιολικοφ 

πάρκου ςτον τοπικό και ευρφτερο πλθκυςμό του ςπιηαετοφ δεν μπορεί να κεωρθκεί 

αμελθτζα τόςο λόγω τθσ ευαιςκθςίασ του είδουσ ςε κίνδυνο ςφγκρουςθσ με τισ 

ανεμογεννιτριεσ όςο και λόγω τθσ γενικότερθσ κατάςταςθσ του πλθκυςμοφ του είδουσ που 

κακιςτά ςθμαντικι τθν παρουςία του ςτθν περιοχι. Ραρόλα αυτά θ μόνιμθ παρουςία του 

ςτθν περιοχι του ζργου όπωσ προαναφζρκθκε δεν τεκμθριϊνεται επαρκϊσ βάςει των ωσ 

ςιμερα δεδομζνων». Όμωσ με βάςθ τα ςτοιχεία του εν εξελίξει προγράμματοσ Life αλλά 

και τισ καταγραφζσ το 2010 (βλζπε και Onmus 2011), ςτθν περιοχι απαντϊνται 2 

ηευγάρια ςπιηαετοφ και επομζνωσ  τεκμθριϊνεται πλζον θ μόνιμθ παρουςία του είδουσ. 

Επομζνωσ κα υπάρξουν οι επιπτϊςεισ που περιγράφθκαν παραπάνω.  

Στα ςυνολικά ςυμπεράςματα του κεφαλαίου 7.3.4.3 τθσ ΜΡΕ, αναφζρεται ότι οι 

επιπτϊςεισ του ζργου μποροφν να χαρακτθριςτοφν αςκενείσ ωσ μζτριεσ και ςε τοπικό μόνο 

επίπεδο. Αυτό ςε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να τεκμθριωκεί για τον Μαυροπετρίτθ, 

είδοσ απειλοφμενο που ςτθν περιοχι διατθρεί μία από τισ 3 μεγαλφτερεσ αποικίεσ του 

ςτον κόςμο και επομζνωσ οι επιπτϊςεισ κα είναι ςθμαντικζσ ςε παγκόςμιο επίπεδο.  



Υπόμνθμα για τισ επιπτϊςεισ του προτεινόμενου αιολικοφ πάρκου 333 MW ςτθ βιοποικιλότθτα τθσ Σκφρου 
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Για τον ςπιηαετό, που διατθρεί ςτθν περιοχι 2 ηεφγθ, δθλαδι ςθμαντικό μζροσ του 

εκνικοφ του πλθκυςμοφ, οι επιπτϊςεισ από ενδεχόμενθ πρόςκρουςθ  κα είναι 

ςθμαντικζσ ςε εκνικό επίπεδο.  

 

Συμπεραςματικά θ ΝΟΜΒ ςτθριηόμενθ ςε ελλιπι και περιοριςμζνθ δειγματολθπτικι 

προςπάκεια, ςε ςχζςθ με τθν φφςθ και τον όγκο των αναμενόμενων επιπτϊςεων,  

αποτυγχάνει να τεκμθριϊςει με αδιαμφιςβιτθτα ςτοιχεία τθν απουςία ςθμαντικϊν και μθ 

αναςτρζψιμων επιπτϊςεων από το εξεταηόμενο ζργο ςτθν οικολογικι ακεραιότθτα τθσ 

ΗΕΡ. Ραράλλθλα, θ ΜΡΕ χρθςιμοποιεί παραπλανθτικά τα ςτοιχεία τθσ ΝΟΜΒ, 

προςπακϊντασ να εφεφρει επιχειρθματολογία για να αποκρφψει τισ ςθμαντικζσ 

περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ ςτθν ακεραιότθτα του τόπου. Επιχειρθματολογία όμωσ, που 

όπωσ αποδεικνφεται από όςα παρατζκθκαν παραπάνω, δεν αντζχει ςτθν απλοφςτερθ 

επιςτθμονικι κριτικι και ταυτόχρονα αναιρείται ςε πολφ μεγάλο βακμό από τισ 

διαπιςτϊςεισ τθσ ίδιασ τθσ ΝΟΜΒ. 

 

 

 

 


