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Η παρούσα έκθεση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, που υποβάλλεται για την έκδοση έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων του έργου: 
 
 «ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΛΑΜΑ Ι.Κ.Ε." ΣΤΗΝ 
Τ.Κ. ΠΑΛΑΜΑ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
 
 
1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
1.1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
 
Α. Περιοχή Μελέτης (Π.Μ) 
 
1.1.Α1. Συνοπτική περιγραφή της οικείας περιοχής Natura 2000 
 
Η περιοχή μελέτης ανήκει στην ευρύτερη περιοχή του Θεσσαλικού Κάμπου, όπου πρόκειται για 
καθαρά πεδινή γεωργική γη, που καλλιεργείται με τη μορφή κυρίως εντατικής εκμετάλλευσης. 
Εκτός των καλλιεργειών στην έκταση συμπεριλαμβάνονται και λιβαδικές εκτάσεις, οι οποίες 
εντοπίζονται είτε στις ημιορεινές περιοχές με μεγάλη κλίση, είτε κοντά στους οικισμούς και 
χρησιμοποιούνται ως κοινοτικές βοσκές. 
 
Η περιοχή χαρακτηρίζεται από πεδινές και ημιορεινές εκτάσεις καλλιεργούμενες στο μεγαλύτερο 
τμήμα τους. Χαρακτηρίζονται, επίσης, από εντατική γεωργία και εντατική εκμετάλλευση του νερού 
με αποτέλεσμα, οι ποταμοί, κατά την καλοκαιρινή περίοδο και ιδίως σε περιόδους ξηρασίας, να 
μην έχουν επιφανειακό νερό.  
 
Ωστόσο, μεγάλο μέρος του κάμπου της Λάρισας, του κεντρικού και νότιου τμήματός της, καθώς 
και η περιοχή του Παλαμά, έχουν ενταχθεί στο δίκτυο προστατευτέων περιοχών Natura 2000, διότι 
διατηρεί σημαντικούς πληθυσμούς του είδους Κιρκινέζι (Falco naumanni), το οποίο είναι 
παγκοσμίως απειλούμενο.  
 
Οι μεγάλοι πληθυσμοί αυτού του είδους είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο η Περιοχή 
Θεσσαλικού Κάμπου χαρακτηρίστηκε ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ-SPA) με επωνυμία 
«ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΚΑΜΠΟΥ» και κωδικό GR-1420011, βάσει των οδηγιών 
409/1979/ΕΟΚ και 147/2009/ΕΚ, του Νόμου 3937/2011 και των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων 
(ΚΥΑ) 37338/1807/2010 και 8353/276/2012, που ταυτόχρονα περιλαμβάνεται στον κατάλογο των 
επιλεγμένων τόπων κοινοτικής σημασίας για τη μεσογειακή βιογεωγραφική περιοχή του 
Ευρωπαϊκού Οικολογικού δικτύου NATURA 2000 βάσει της οδηγίας 43/1992/ΕΟΚ. 
 
Το υπό μελέτη έργο βρίσκεται εντός της προστατευόμενης περιοχής “ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ 
ΚΑΜΠΟΥ” (Κωδικός GR 1420011). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
1.1.Α2. Αναλυτική περιγραφή της Περιοχής Μελέτης (Π.Μ)
 
Καθεστώς προστασίας/διατήρησης των ειδών και των οικοτόπων
 
Το καθεστώς διατήρησης/προστασίας για τα είδη χλωρίδας και πανίδας αποτυπώνεται και 
εφαρμόζεται με δυο τρόπους. Ο πρώτος
εθνικούς, ευρωπαϊκούς και παγκόσμιους οργανισμούς
τους (απειλή, σπανιότητα κλπ). Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω μιας σειράς ευρωπαϊκών και 
εθνικών νομοθετημάτων
προστασίας του είδους. Έτσι, με βάση
διατηρησης/προστασίας:
 
 
 

Εικόνα 1:

Όνομα 
Κατηγορία Τόπου
Κωδικός Τόπου
Κύριος Χαρακτήρας

Διοικητική Υποδιαίρεση
Συνολική Έκταση (ha)
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km)
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
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Καθεστώς προστασίας/διατήρησης των ειδών και των οικοτόπων

Το καθεστώς διατήρησης/προστασίας για τα είδη χλωρίδας και πανίδας αποτυπώνεται και 
εφαρμόζεται με δυο τρόπους. Ο πρώτος
εθνικούς, ευρωπαϊκούς και παγκόσμιους οργανισμούς
τους (απειλή, σπανιότητα κλπ). Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω μιας σειράς ευρωπαϊκών και 
εθνικών νομοθετημάτων

τασίας του είδους. Έτσι, με βάση
διατηρησης/προστασίας:

Εικόνα 1: Θέση του έργου εντός της περιοχής βιοτόπου 

Κατηγορία Τόπου 
Κωδικός Τόπου 
Κύριος Χαρακτήρας 

Διοικητική Υποδιαίρεση
Συνολική Έκταση (ha) 
Χερσαία Έκταση (ha) 
Συνολική Περίμετρος (km)
Μέγιστο Υψόμετρο (m)

Υψόμετρο (m)
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Καθεστώς προστασίας/διατήρησης των ειδών και των οικοτόπων

Το καθεστώς διατήρησης/προστασίας για τα είδη χλωρίδας και πανίδας αποτυπώνεται και 
εφαρμόζεται με δυο τρόπους. Ο πρώτος
εθνικούς, ευρωπαϊκούς και παγκόσμιους οργανισμούς
τους (απειλή, σπανιότητα κλπ). Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω μιας σειράς ευρωπαϊκών και 
εθνικών νομοθετημάτων, με τα οποία ορίζεται το νομικά πλέον κατοχυρωμένο καθεστώς 

τασίας του είδους. Έτσι, με βάση
διατηρησης/προστασίας: 

Θέση του έργου εντός της περιοχής βιοτόπου 

Διοικητική Υποδιαίρεση 
 

Συνολική Περίμετρος (km) 
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 

Υψόμετρο (m) 
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Καθεστώς προστασίας/διατήρησης των ειδών και των οικοτόπων

Το καθεστώς διατήρησης/προστασίας για τα είδη χλωρίδας και πανίδας αποτυπώνεται και 
εφαρμόζεται με δυο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι με τη δημιουργία καταλόγων από διάφορους 
εθνικούς, ευρωπαϊκούς και παγκόσμιους οργανισμούς
τους (απειλή, σπανιότητα κλπ). Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω μιας σειράς ευρωπαϊκών και 

ε τα οποία ορίζεται το νομικά πλέον κατοχυρωμένο καθεστώς 
τασίας του είδους. Έτσι, με βάση τις δυο αυτές πολιτικές

Θέση του έργου εντός της περιοχής βιοτόπου 

PERIOCHI THESSALIKOU KAMPOU
Βιότοπος NATURA
GR1420011

Βιότοπος

Φυσικό Τοπίο

Δομημένο Τοπίο
 

ΝΟΜΟΣ
95596,12
95596,12
297.
725.0
65.0
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Καθεστώς προστασίας/διατήρησης των ειδών και των οικοτόπων

Το καθεστώς διατήρησης/προστασίας για τα είδη χλωρίδας και πανίδας αποτυπώνεται και 
τρόπος είναι με τη δημιουργία καταλόγων από διάφορους 

εθνικούς, ευρωπαϊκούς και παγκόσμιους οργανισμούς,
τους (απειλή, σπανιότητα κλπ). Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω μιας σειράς ευρωπαϊκών και 

ε τα οποία ορίζεται το νομικά πλέον κατοχυρωμένο καθεστώς 
τις δυο αυτές πολιτικές

Θέση του έργου εντός της περιοχής βιοτόπου Natura

PERIOCHI THESSALIKOU KAMPOU
Βιότοπος NATURA
GR1420011 

Βιότοπος 

Φυσικό Τοπίο 

Δομημένο Τοπίο

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
95596,12 
95596,12 

.6 
725.0 
65.0 
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Καθεστώς προστασίας/διατήρησης των ειδών και των οικοτόπων

Το καθεστώς διατήρησης/προστασίας για τα είδη χλωρίδας και πανίδας αποτυπώνεται και 
τρόπος είναι με τη δημιουργία καταλόγων από διάφορους 

, που αποδίδουν την κατάσταση διατήρησής 
τους (απειλή, σπανιότητα κλπ). Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω μιας σειράς ευρωπαϊκών και 

ε τα οποία ορίζεται το νομικά πλέον κατοχυρωμένο καθεστώς 
τις δυο αυτές πολιτικές, 

Natura GR1420011

PERIOCHI THESSALIKOU KAMPOU
Βιότοπος NATURA 

 

 
Δομημένο Τοπίο  

ΛΑΡΙΣΑΣ 

Καθεστώς προστασίας/διατήρησης των ειδών και των οικοτόπων 

Το καθεστώς διατήρησης/προστασίας για τα είδη χλωρίδας και πανίδας αποτυπώνεται και 
τρόπος είναι με τη δημιουργία καταλόγων από διάφορους 

που αποδίδουν την κατάσταση διατήρησής 
τους (απειλή, σπανιότητα κλπ). Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω μιας σειράς ευρωπαϊκών και 

ε τα οποία ορίζεται το νομικά πλέον κατοχυρωμένο καθεστώς 
 υπάρχουν τα κάτωθι καθεστώτα 

1420011 

 

PERIOCHI THESSALIKOU KAMPOU 

Το καθεστώς διατήρησης/προστασίας για τα είδη χλωρίδας και πανίδας αποτυπώνεται και 
τρόπος είναι με τη δημιουργία καταλόγων από διάφορους 

που αποδίδουν την κατάσταση διατήρησής 
τους (απειλή, σπανιότητα κλπ). Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω μιας σειράς ευρωπαϊκών και 

ε τα οποία ορίζεται το νομικά πλέον κατοχυρωμένο καθεστώς 
υπάρχουν τα κάτωθι καθεστώτα 
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Το καθεστώς διατήρησης/προστασίας για τα είδη χλωρίδας και πανίδας αποτυπώνεται και 
τρόπος είναι με τη δημιουργία καταλόγων από διάφορους 

που αποδίδουν την κατάσταση διατήρησής 
τους (απειλή, σπανιότητα κλπ). Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω μιας σειράς ευρωπαϊκών και 

ε τα οποία ορίζεται το νομικά πλέον κατοχυρωμένο καθεστώς 
υπάρχουν τα κάτωθι καθεστώτα 

Θέση 
Μονάδας 

- 

Το καθεστώς διατήρησης/προστασίας για τα είδη χλωρίδας και πανίδας αποτυπώνεται και 
τρόπος είναι με τη δημιουργία καταλόγων από διάφορους 

που αποδίδουν την κατάσταση διατήρησής 
τους (απειλή, σπανιότητα κλπ). Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω μιας σειράς ευρωπαϊκών και 

ε τα οποία ορίζεται το νομικά πλέον κατοχυρωμένο καθεστώς 
υπάρχουν τα κάτωθι καθεστώτα 
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Νομοθεσία  
 
Για ορνιθοπανίδα: 
 ΟΔΗΓΙΑ 409/1979/ΕΟΚ «Περί διατήρησης των άγριων πτηνών». Είναι ίσως το σπουδαιότερο 

νομοθέτημα για την προστασία των πουλιών και των βιοτόπων τους και η εφαρμογή της είναι 
υποχρεωτική για τα κράτη μέλη δηλαδή υπερισχύει της εθνικής νομοθεσίας. 

 ΚΥΑ 414985/1985 «περί μέτρων διαχείρισης άγριας πτηνοπανίδας» με την οποία γίνεται 
συμμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 79/409/1979/ΕΟΚ. 

 Οδηγία 147/2009/ΕΚ «Περί διατήρησης των άγριων πτηνών». 
 ΚΥΑ 37338/1807/Ε103/2010 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της 

άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις 
της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών», του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979», όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 147/2009/ΕΚ». 

 ΚΥΑ 8373/256/Ε103/2012 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 37338/1807/2010 
κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της 
άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 
79/409/ΕΟΚ....» (Β΄ 1495), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της 
παραγράφου 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 
2009/147/ΕΚ». 

 
Για πανίδα, χλωρίδα και οικοτόπους: 
 Προεδρικό Διάταγμα 67/1981 «Περί προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδας και της άγριας 

πανίδας». 
 Οδηγία 72/1982/ΕΟΚ «περί συνάψεως συμβάσεως περί διατήρησης της άγριας ζωής και του 

φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης (Σύμβαση Βέρνης)». 
 ΝΟΜΟΣ 1335/1983 (ΦΕΚ 32/Α/14-3-83) «Κύρωση Διεθνούς σύμβασης (σύμβασης της 

ΒΕΡΝΗΣ) για τη διατήρηση άγριας ζωής και φυσικού περιβάλλοντος» προς συμμόρφωση της 
σύμβασης της ΒΕΡΝΗΣ. 

 Σύμβαση της Ουάσινγκτον (CITES) «για τη ρύθμιση του διεθνούς εμπορίου απειλούμενων 
ειδών χλωρίδας και πανίδας». 

 ΚΥΑ 261354/1985 «περί κανονισμού διαχειριστικών αρχών για την εφαρμογή του κανονισμού 
3626/1982/ΕΟΚ» για την εφαρμογή της σύμβασης Ουάσινγκτον (CITES). 

 Οδηγία 43/1992/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας». 

 ΚΥΑ 33318/1998 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» σε συμμόρφωση της 
οδηγίας 43/1992/EOK. 

 Οδηγία 105/2006/ΕΚ «περί προσαρμογή της οδηγίας 43/1992/ΕΟΚ». 
 ΚΥΑ 14849/853/Ε103/2008 «Τροποποίηση των υπ' αριθμ. 33318/3028/1998 κοινών 

υπουργικών αποφάσεων (Β΄1289) και υπ' αριθμ. 29459/1510/2005 κοινών υπουργικών 
αποφάσεων (Β΄992), σε συμμόρφωση με διατάξεις της οδηγίας 2006/105 του Συμβουλίου της 
20ης Νοεμβρίου 2006 της Ευρωπαϊκής Ένωσης». 

 ΝΟΜΟΣ 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις». 
 
Η πιο πρόσφατη ελληνική νομοθεσία περί διατήρησης και προστασίας γενικά των οικοτόπων, της 
πανίδας και της χλωρίδας είναι η ΚΥΑ 14849/853/Ε103/2008 και ο Νόμος 3937/2011, που 
αποτελούν συμμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας, βάσει της Οδηγία 105/2006/ΕΚ, που με τη 
σειρά της αποτελεί ουσιαστικά συνέχεια της οδηγίας 43/92/ΕΟΚ και της σύμβασης της Βέρνης 
(1979).  
 
Βάσει των παραπάνω νομοθεσιών επισημαίνονται τα κάτωθι: 
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 Στο παράρτημα Ι της ΚΥΑ 14849/2008 αναφέρονται οι οικότοποι κοινοτικού 

ενδιαφέροντος, των οποίων η διατήρηση απαιτεί το χαρακτηρισμό περιοχών ως Ειδικών 
Ζωνών Διατήρησης (ΕΖΔ). 

 Στο Παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ 14849/2008 αναφέρονται τα είδη χλωρίδας και πανίδας,  των 
οποίων η διατήρηση επιβάλλει τον καθορισμό Ειδικών Ζωνών Διατήρησης. 

 Στο παράρτημα ΙV της ΚΥΑ 14849/2008 ορίζονται τα ζωικά και φυτικά είδη κοινοτικού 
ενδιαφέροντος, που απαιτούν αυστηρή προστασία. 

 Στο παράρτημα V της ΚΥΑ 14849/2008 ορίζονται τα ζωικά και φυτικά είδη κοινοτικού 
ενδιαφέροντος, των οποίων η σύλληψη στη φύση και η εκμετάλλευση υπόκεινται 
ενδεχομένως σε διαχειριστικά μέτρα. 

 
Ωστόσο, για την Ελληνική επικράτεια ισχύει και το καθεστώς προστασίας του Προεδρικού 
Διατάγματος 67/1981 «Περί προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδας και της άγριας πανίδας», με το 
οποίο προστατεύονται είδη χλωρίδας και πανίδας, τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στην οδηγία 
105/2006/ΕΚ και στην ΚΥΑ 14849/853/Ε103/2008, με την οποία γίνεται κύρωση αυτής. 
 
Κατάλογοι σπανιότητας και απειλής 
 
Η επιστημονική κοινότητα, σε συνεργασία με κρατικούς φορείς και οργανισμούς, έχουν εκδώσει 
καταλόγους μέσα στους οποίους παρουσιάζεται το καθεστώς σπανιότητας και του βαθμού κινδύνου 
για εξαφάνιση των ειδών πανίδας και χλωρίδας. Ο πιο πλατιά χρησιμοποιούμενος κατάλογος 
απειλούμενων ειδών είναι ο κατάλογος της IUCN (Interanational Union for Conservation of Nature 
and Nature Resources- Διεθνής Ένωσης Διατήρησης της Φύσης), που κυκλοφορεί τόσο έντυπα, 
όσο και ηλεκτρονικά. Σε αυτό τον κατάλογο στηρίζονται οι αντίστοιχοι Ευρωπαικοί και Εθνικοί 
κατάλογοι. Έτσι, οι κατάλογοι που υπάρχουν είναι οι κάτωθι:  
 Κόκκινος κατάλογος της IUCN για τα φυτά και ζώα σύμφωνα με τα στοιχεία της βάσης 

δεδομένων του World Conservation Monitoring Center (WCMC). 
 Ευρωπαϊκός Κόκκινος Κατάλογος των Παγκοσμίως Απειλούμενων Ζώων και Φυτών (European 

Red List). 
 Κατάλογος σπάνιων, απειλούμενων και ενδημικών φυτών της Ευρώπης (Συμβούλιο της 

Ευρώπης). 
 Κατάλογος απειλούμενων φυτών του Corine (1991). 
 Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων σπονδυλόζωων της Ελλάδας. 
 Κόκκινο βιβλίο των φυτών της Ελλάδας. 
 
Η διεθνής επιστημονική κοινότητα, στα πλαίσια προστασίας της χλωρίδας και πανίδας, μέσω του 
οργανισμού IUCN, εξέδωσε το έτος 1986 για πρώτη φορά το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων 
Ειδών (Red Data Book) για τα θηλαστικά.  Ήταν ο πρώτος τόμος μιας σειράς, που αποτέλεσε την 
επίσημη καταγραφή των απειλούμενων ειδών διεθνώς. Ακολούθησαν και άλλοι τόμοι για τα 
πουλιά, τα αμφίβια και ερπετά, τα ψάρια τα φυτά και τα ασπόνδυλα. 
 
Η διαρκώς αυξανόμενες απειλές για την επιβίωση των ειδών και η επιτακτική ανάγκη για τη λήψη 
μέτρων προστασίας, έκαναν αναγκαία τη συνεχή ανανέωση των ΚΒΑΕ και τη δημιουργία ενός 
κέντρου με μόνιμο εκπαιδευόμενο προσωπικό, που θα ασχολείται με τη συγκέντρωση στοιχείων 
για τη καταγραφή των απειλούμενων ειδών. Έτσι, δημιουργήθηκε το CMC (Conservation 
Monitoring Center ) της IUCN, που εδρεύει στο Καίμπριτζ της Αγγλίας, το οποίο έχει την εποπτεία 
των στοιχείων των ΚΒΑΕ. 
 
Τα ΚΒΑΕ περιλαμβάνουν έγκυρα στοιχεία σε συνοπτική μορφή για είδη που απειλούνται διεθνώς, 
όπως κατάσταση πληθυσμού και οι τάσεις του, η γεωγραφική εξάπλωση, η σπανιότητα, τα είδη 
απειλής κ.ά.. Η βάση αυτή δεδομένων συνεχώς ενημερώνεται. Τα στοιχεία των ΚΒΑΕ αποτελούν 
ένα βασικό εργαλείο της ευρωπαϊκής κοινότητας στη διαμόρφωση της πολιτικής της, όσον αφορά 
στην προστασία διατήρησης των οικοτόπων, χλωρίδας και πανίδας και γενικότερα της 
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βιοποικιλότητας O κατάλογος χωρίζει τα είδη σε κατηγορίες ανάλογα με τον κίνδυνο εξαφάνισης. 
Οι κατηγορίες βασίζονται σε ποσοτικά και επιστημονικά τεκμηριωμένα κριτήρια και είναι οι εξής: 
 

o ΕΚΛΙΠΟΝΤΑ - EXTINCT (ΕΧ)  
o ΕΚΛΙΠΟΝΤΑ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – EXTINCT IN THE WILD (EW) 
o ΚΡΙΣΙΜΩΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΝΤΑ – CRITICALLY ENDANGERED (CR) 
o ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΝΤΑ - ENDANGERED (ΕΝ) 
o ΤΡΩΤΑ - VULNERABLE (VU) 
o ΣΧΕΔΟΝ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ – NEAR THREATENED (NT) 
o ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – LEAST CONCERN (LC) 
o ΑΝΕΠΑΡΚΩΣ ΓΝΩΣΤΑ – DATA DEFICIENT (DD) 
o ΟΧΙ ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΑ – NOT EVALUATED (ΝΕ) 

 
Οι ευρωπαϊκοί και οι ελληνικοί κατάλογοι ακολουθούν την κατηγοριοποίηση της IUCN. 
 
1.1.A2.i. Τύποι οικοτόπων  στην περιοχή μελέτης  
 
Η μεγάλη ποικιλία οικοτόπων δεν είναι το κριτήριο που έχει καταστήσει την ευρύτερη περιοχή του 
Θεσσαλικού Κάμπου, άξια ένταξης στον επίσημο κατάλογο των περιοχών NATURA 2000, 
σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΕ. Δηλαδή η περιοχή μελέτης δεν καλύπτεται από οικοτόπους 
(φυσικά ενδιαιτήματα) του παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 14849/853/2008 (με την οποία γίνεται 
συμμόρφωση της ελληνικής νομοθεσία σύμφωνα με την οδηγίας 105/2006 ΕΕ) και η οποία 
αποτελεί εξέλιξη της ΚΥΑ 33318/1998 (με την οποία γινόταν αντίστοιχη συμμόρφωση σύμφωνα 
με τις οδηγίες  43/1992/ΕΟΚ και της 409/1979/ΕΟΚ). Η περιοχή έχει χαρακτηριστεί ως Ζώνη 
Ειδικής προστασίας, λόγω της ύπαρξης αξιόλογων πληθυσμών Κιρκινεζιού, το οποίο αποτελεί 
είδος της αρπακτικής ορνιθοπανίδας και θεωρείται απειλούμενο είδος σε παγκόσμιο επίπεδο. 
 
Το μεγαλύτερο μέρος (χαμηλότερο) της περιοχής καλύπτεται από γεωργική γη και λιβαδικές 
εκτάσεις στους λόφους γύρω από τους οικισμούς. Κατ’ αντιστοιχία εμφανίζονται φυτικά είδη της 
γεωργικής και  λιβαδικής φυτοδιάπλασης.  
 
Στις λιβαδικές εκτάσεις, που υπάρχουν στην γύρω περιοχή μελέτης, η πιο αξιόλογη ομάδα φυτών 
από την άποψη παραγωγής βοσκησίμου ύλης, είναι τα ποώδη φυτά, τα οποία είναι εκείνα που μέχρι 
σήμερα έχουν αρκετά μελετηθεί. Από τα ποώδη φυτά οι οικογένειες των αγρωστωδών (Gramineae) 
και των ψυχανθών (Papilionaceae) παρέχουν τον μεγαλύτερο αριθμό πολύτιμων λιβαδικών φυτών. 
Υπάρχουν και άλλες οικογένειες, όπως τα σύνθετα (Compositeae), οι οποίες αντιπροσωπεύονται 
από πολύ μικρότερο αριθμό ειδών, μερικά από τα οποία είναι εξαιρετικά πολύτιμα από 
κτηνοτροφική άποψη αλλά δεν έχουν επαρκώς μελετηθεί.  
 
Τα ξυλώδη λιβαδικά φυτά, σε σχέση με τα ποώδη, έρχονται σε δεύτερη μοίρα σε ό,τι αφορά στην 
παραγωγή βοσκησίμου ύλης. Σε χώρες, όμως, με μεσογειακό κλίμα, όπως η χώρα μας, είναι 
δυνατόν να αποτελέσουν σημαντική κατηγορία λιβαδικής βλάστησης, χάρη στο βαθύτερο ριζικό 
τους σύστημα και στη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής τους. Τα ξυλώδη λιβαδικά φυτά έχουν 
αντιπροσώπους και στις τρεις κατηγορίες των ξυλωδών φυτών, δηλ. στα φρύγανα, στους θάμνους 
και στα δένδρα. 
 
Επίσης, σημαντικός οικότοπος θεωρούνται και οι οικισμοί της περιοχής μελέτης διότι, οι σκεπές 
των κατοικιών, οι αποθήκες, οι περιστερώνες και άλλα κτίρια των οικισμών αποτελούν θέσεις 
φωλιάσματος του Κιρκινεζιού. 
 
Γενικά, οι κλάσεις των οικοτόπων στην περιοχή Natura 2000 (Περιοχή Θεσσαλικού Κάμπου- 
GR1420011) και η σχετική τους κάλυψη σε ποσοστό έκτασης φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα 1. 
 

Πινάκας 1 : Κλάσεις οικοτόπων της περιοχής Natura 2000 (Περιοχή Θεσσαλικού Κάμπου) 
Κωδικός Περιγραφή % Κάλυψη 
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N06 Στασιμα και τρεχούμενα νερά σε περιοχές της ενδοχώρας 1 
N08 Χερσολίβαδα με φρύγανα, χαμηλή βλάστηση, μακι  4 
N09 Ξηρά ποολίβαδα, Στέππες 5,5 

N12 

Εκτεταμένες καλλιέργειες δημητριακών 
(συμπεριλαμβανομένων των καλλεργειών με τακτική 
αγρανάπαυση) 50 

N15 Γεωργική γη (Αρόσιμη) 35 
N16 Πλατύφυλλα φυλοβόλλα δάση 0,5 

N21 

Μη δασικές εκτάσεις που καλλιεργούνται με ξυλώδη φυτά 
(περιλαμβανομένων των οπωρώνων, ελαιώνες, 
αμπελώνες) 2 

N22 
Λιθώνες, εκτεθειμένες βραχώδεις επιφάνειες, απότομοι 
γκρεμοί, Επιφάνειες με μονιμο χιόνι και πάγο 1 

N23 

Άλλες εκτάσεις (συμπεριλαμβανομένων πόλεις, χωριά, 
δρόμοι, χώροι απορριμμάτων, ορυχεία, βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις) 1 

Συνολική Κάλυψη 100% 
 
Δεν υπάρχουν δεδομένα για τους ειδικούς τύπους των οικοτόπων του παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 
14849/853/2008 (οδηγία 43/92/ΕΟΚ) για την περιοχή Natura 2000 (Περιοχή Θεσσαλικού Κάμπου- 
GR1420011), καθώς και η αντίστοιχη αξιολόγησή τους στη βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής 
ένωσης. 
 
1.1.A2.ii Χλωρίδα στην περιοχή μελέτης  
 
Για την περιοχή μελέτης τα είδη χλωρίδας είναι τυπικά είδη, που συναντώνται στα οικοσυστήματα 
της περιοχής Ελλαδικού Χώρου και δεν εμπίπτουν σε κάποιο καθεστώς προστασίας. Δεν 
αναφέρονται είδη της χλωρίδας, που να παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τα οποία να 
περιλαμβάνονται σε κάποιο καθεστώς προστασίας (όπως στον Κόκκινο Κατάλογο των 
Απειλούμενων Ειδών της IUCN, στα Παραρτήματα Ι,  II και ΙV της ΚΥΑ 14849/2008) ή/και είναι 
ενδημικά  στην ευρύτερη περιοχή).  
 
1.1.A2.iii Πανίδα στην περιοχή μελέτης 
 
Οι ζωικοί οργανισμοί στην περιοχή μελέτης παρουσιάζουν ενδιαφέρον στην κατηγορία της 
ορνιθοπανίδας. Η ευρύτερη περιοχή μελέτης δεν αντιπροσωπεύεται από είδη πανίδας και 
συγκεκριμένα από θηλαστικά, ερπετά αμφίβια και ασπόνδυλα, τα οποία να περιλαμβάνονται στα 
είδη προτεραιότητας της ΚΥΑ 14849/2008 και των αντίστοιχων οδηγιών της Ε.Ε., με τις οποίες 
γίνεται η συμμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας.  
 
Από τα είδη πανίδας, που παρουσιάζουν ενδιαφέρον στην περιοχή μελέτης, είναι η ορνιθοπανίδα, η 
οποία περιλαμβάνει είδη που βρίσκονται σε κάποιο καθεστώς προστασίας,  λόγω κάποιας 
κατηγορίας σπανιότητας, όπως για παράδειγμα σπάνιο στην Ελλάδα, σπάνιο στην Ευρώπη, σπάνιο 
παγκοσμίως, καλοί πληθυσμοί αλλά μικρή γεωγραφική εξάπλωση, μικροί πληθυσμοί αλλά μεγάλη 
γεωγραφική εξάπλωση, ενδημικό στην περιοχή,  ενδημικό σε ευρύτερη περιοχή, σε κατάσταση 
εξαφάνισης.  
 
1.1.A2.iv Ορνιθοπανίδα της περιοχής μελέτης  
 
Η ορνιθοπανίδα, που έχει καταγραφεί στην περιοχή είναι σημαντική, ιδιαίτερα όσον αφορά στα 
αρπακτικά είδη.  Η κεντρική και νότια πεδινή περιοχή της Λάρισας (κάμπος της Λάρισας), καθώς 
και η περιοχή του Παλαμά, είναι πολύ σημαντικός βιότοπος του αρπακτικού είδους Κιρκινέζι 
(Falco naumanni). Στην περιοχή αυτή διατηρούνται σημαντικοί πληθυσμοί του είδους 
παγκοσμίως. Ο κατάλογος των ειδών  ορνιθοπανίδας, η παρουσία των οποίων τεκμηριώνεται 



βιβλιογραφικά στην περιοχή και η κατάσταση προστασίας, σπανιότητας και απ
παρουσιάζονται στο Π
 
Υπογραμμίζεται ότι κάποια από τα είδη
Περιοχή Θεσσαλικού Κάμπου και παρουσιάζονται στον Π
περιοχή σύμφωνα με τα δεδομένα και το χάρτη κατανομής των ειδών
Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο Απειλούμενων Ειδών. Συγκεκριμένα
Κοκκινοκαλιακούδα (
 
Κατόπιν της επισήμανσης αυτής
απαντούν στην πε

 Τα είδη χαρακτηρισμού της ΖΕΠ: τα αρπακτικά είδη 
Αετογερακίνα (Buteo rufinus)

 Τα αρπακτικά είδη: 
Πετρίτης (

 Και τα είδη 
Αργυροτσικνιάς (Egretta 
κάποιο καθεστώς σπανιότητας στο Ελληνικό Κόκκινο βιβλίο Απειλούμενων 
Σπονδυλό

 
Παρακάτω ακολουθεί πλήρη ανάλυση για την βιολογία και οικολογία του Κιρκινεζιού
υπόλοιπα είδη περιγράφεται το καθεστώς απειλής και διατήρησης και εξάπλωσης στον Ελληνικό 
χώρο. 
 
Τo Κιρκινέζι (
 
Γενικά χαρακτηριστικά
 
Είναι ένα πολύ ευέλικτο πουλί, άφοβο και θορυβώδες. Δημιουργεί 
σμήνη. Τρέφεται κυρίως με έντομα και θεωρείται επωφελές για τη 
γεωργία. Το κιρκινέζι σχηματίζει χαλαρές αποικίες και στην Ελλάδα 
φωλιάζει σε πόλεις και χωριά στα παλιά κτίρια και τις αποθήκες. 
Σπανιότερα φωλιάζει και σε φυσικές θέσεις
χωμάτινα πρανή.
 
Το μέγεθος του σώματος είναι περίπου 30 εκ. Το αρσενικό έχει 
κεφάλι και ουρά γκριζομπλέ και ράχη κοκκινωπή. Η κοιλιά είναι 
χρώματος μπεζ, με σκόρπιες κηλίδες. Τα θηλυκά έχουν στη ρ
τους κοκκινωπό χρώμα με ραβδώσεις. Τα νύχια τους είναι λευκά.
 
 
 
Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις
 
Είναι είδος παγκόσμια απειλούμενο με εξαφάνιση, καθώς οι πληθυσμοί του μειώθηκαν δραματικά 
τα τελευταία χρόνια λόγω της ευρείας χρήσης φυτοφαρμά
Ελλάδα περιλαμβάνει την Θεσσαλία και την δυτική Μακεδονία, ενώ υπάρχουν μικροί 
κατακερματισμένοι πληθυσμοί και σε άλλες περιοχές της χώρας. 
 
Το κιρκινέζι είναι αρκετά διαδεδομένος και τοπικά κοινός καλοκαιρινός επισκέπτης κ
διερχόμενος μετανάστης στην Ελλάδα. Τα πρώτα κιρκινέζια έρχονται στα τέλη Μαρτίου με αρχές 
Απριλίου και η μετανάστευσή τους συνεχίζεται μέχρι τις αρχές Μαΐου. Η φθινοπωρινή 
μετανάστευση είναι από τα τέλη Αυγούστου έως και τα μέσα Οκτωβρίου. 
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Υπογραμμίζεται ότι κάποια από τα είδη
Περιοχή Θεσσαλικού Κάμπου και παρουσιάζονται στον Π
περιοχή σύμφωνα με τα δεδομένα και το χάρτη κατανομής των ειδών
Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο Απειλούμενων Ειδών. Συγκεκριμένα
Κοκκινοκαλιακούδα (

Κατόπιν της επισήμανσης αυτής
απαντούν στην περιοχή του Κερκέτου Όρους

Τα είδη χαρακτηρισμού της ΖΕΠ: τα αρπακτικά είδη 
Αετογερακίνα (Buteo rufinus)
Τα αρπακτικά είδη: 
Πετρίτης (Falco
Και τα είδη 
Αργυροτσικνιάς (Egretta 
κάποιο καθεστώς σπανιότητας στο Ελληνικό Κόκκινο βιβλίο Απειλούμενων 
Σπονδυλόζωων.

Παρακάτω ακολουθεί πλήρη ανάλυση για την βιολογία και οικολογία του Κιρκινεζιού
υπόλοιπα είδη περιγράφεται το καθεστώς απειλής και διατήρησης και εξάπλωσης στον Ελληνικό 

Κιρκινέζι (Falco naumanni

Γενικά χαρακτηριστικά

Είναι ένα πολύ ευέλικτο πουλί, άφοβο και θορυβώδες. Δημιουργεί 
σμήνη. Τρέφεται κυρίως με έντομα και θεωρείται επωφελές για τη 
γεωργία. Το κιρκινέζι σχηματίζει χαλαρές αποικίες και στην Ελλάδα 
φωλιάζει σε πόλεις και χωριά στα παλιά κτίρια και τις αποθήκες. 
Σπανιότερα φωλιάζει και σε φυσικές θέσεις
χωμάτινα πρανή. 

Το μέγεθος του σώματος είναι περίπου 30 εκ. Το αρσενικό έχει 
κεφάλι και ουρά γκριζομπλέ και ράχη κοκκινωπή. Η κοιλιά είναι 
χρώματος μπεζ, με σκόρπιες κηλίδες. Τα θηλυκά έχουν στη ρ
τους κοκκινωπό χρώμα με ραβδώσεις. Τα νύχια τους είναι λευκά.

Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις

Είναι είδος παγκόσμια απειλούμενο με εξαφάνιση, καθώς οι πληθυσμοί του μειώθηκαν δραματικά 
τα τελευταία χρόνια λόγω της ευρείας χρήσης φυτοφαρμά
Ελλάδα περιλαμβάνει την Θεσσαλία και την δυτική Μακεδονία, ενώ υπάρχουν μικροί 
κατακερματισμένοι πληθυσμοί και σε άλλες περιοχές της χώρας. 

Το κιρκινέζι είναι αρκετά διαδεδομένος και τοπικά κοινός καλοκαιρινός επισκέπτης κ
διερχόμενος μετανάστης στην Ελλάδα. Τα πρώτα κιρκινέζια έρχονται στα τέλη Μαρτίου με αρχές 
Απριλίου και η μετανάστευσή τους συνεχίζεται μέχρι τις αρχές Μαΐου. Η φθινοπωρινή 
μετανάστευση είναι από τα τέλη Αυγούστου έως και τα μέσα Οκτωβρίου. 

βιβλιογραφικά στην περιοχή και η κατάσταση προστασίας, σπανιότητας και απ
παρουσιάζονται στο Πίνακα 3. 

Υπογραμμίζεται ότι κάποια από τα είδη
Περιοχή Θεσσαλικού Κάμπου και παρουσιάζονται στον Π
περιοχή σύμφωνα με τα δεδομένα και το χάρτη κατανομής των ειδών
Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο Απειλούμενων Ειδών. Συγκεκριμένα
Κοκκινοκαλιακούδα (Pyrrhocorax

Κατόπιν της επισήμανσης αυτής,
ριοχή του Κερκέτου Όρους

Τα είδη χαρακτηρισμού της ΖΕΠ: τα αρπακτικά είδη 
Αετογερακίνα (Buteo rufinus)
Τα αρπακτικά είδη: Φιδαετός (Circaetus gallicus)

Falco peregrinus
Και τα είδη Λευκός Πελαργός (Ciconia ciconia), Αετομάχος (
Αργυροτσικνιάς (Egretta 
κάποιο καθεστώς σπανιότητας στο Ελληνικό Κόκκινο βιβλίο Απειλούμενων 

ζωων. 

Παρακάτω ακολουθεί πλήρη ανάλυση για την βιολογία και οικολογία του Κιρκινεζιού
υπόλοιπα είδη περιγράφεται το καθεστώς απειλής και διατήρησης και εξάπλωσης στον Ελληνικό 

naumanni)

Γενικά χαρακτηριστικά 

Είναι ένα πολύ ευέλικτο πουλί, άφοβο και θορυβώδες. Δημιουργεί 
σμήνη. Τρέφεται κυρίως με έντομα και θεωρείται επωφελές για τη 
γεωργία. Το κιρκινέζι σχηματίζει χαλαρές αποικίες και στην Ελλάδα 
φωλιάζει σε πόλεις και χωριά στα παλιά κτίρια και τις αποθήκες. 
Σπανιότερα φωλιάζει και σε φυσικές θέσεις

Το μέγεθος του σώματος είναι περίπου 30 εκ. Το αρσενικό έχει 
κεφάλι και ουρά γκριζομπλέ και ράχη κοκκινωπή. Η κοιλιά είναι 
χρώματος μπεζ, με σκόρπιες κηλίδες. Τα θηλυκά έχουν στη ρ
τους κοκκινωπό χρώμα με ραβδώσεις. Τα νύχια τους είναι λευκά.

Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις

Είναι είδος παγκόσμια απειλούμενο με εξαφάνιση, καθώς οι πληθυσμοί του μειώθηκαν δραματικά 
τα τελευταία χρόνια λόγω της ευρείας χρήσης φυτοφαρμά
Ελλάδα περιλαμβάνει την Θεσσαλία και την δυτική Μακεδονία, ενώ υπάρχουν μικροί 
κατακερματισμένοι πληθυσμοί και σε άλλες περιοχές της χώρας. 

Το κιρκινέζι είναι αρκετά διαδεδομένος και τοπικά κοινός καλοκαιρινός επισκέπτης κ
διερχόμενος μετανάστης στην Ελλάδα. Τα πρώτα κιρκινέζια έρχονται στα τέλη Μαρτίου με αρχές 
Απριλίου και η μετανάστευσή τους συνεχίζεται μέχρι τις αρχές Μαΐου. Η φθινοπωρινή 
μετανάστευση είναι από τα τέλη Αυγούστου έως και τα μέσα Οκτωβρίου. 

βιβλιογραφικά στην περιοχή και η κατάσταση προστασίας, σπανιότητας και απ

Υπογραμμίζεται ότι κάποια από τα είδη, που αναφέρονται στα τυποποιημένα δεδομένα της 
Περιοχή Θεσσαλικού Κάμπου και παρουσιάζονται στον Π
περιοχή σύμφωνα με τα δεδομένα και το χάρτη κατανομής των ειδών
Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο Απειλούμενων Ειδών. Συγκεκριμένα

Pyrrhocorax pyrrhocorax

, σύμφωνα με τον πίνακα 4 τα πιο ενδιαφέροντα είδη πτηνών
ριοχή του Κερκέτου Όρους

Τα είδη χαρακτηρισμού της ΖΕΠ: τα αρπακτικά είδη 
Αετογερακίνα (Buteo rufinus). 

Φιδαετός (Circaetus gallicus)
peregrinus). 

Λευκός Πελαργός (Ciconia ciconia), Αετομάχος (
Αργυροτσικνιάς (Egretta alba), Χαλκοκουρούνα (Coracias garrulus)
κάποιο καθεστώς σπανιότητας στο Ελληνικό Κόκκινο βιβλίο Απειλούμενων 

Παρακάτω ακολουθεί πλήρη ανάλυση για την βιολογία και οικολογία του Κιρκινεζιού
υπόλοιπα είδη περιγράφεται το καθεστώς απειλής και διατήρησης και εξάπλωσης στον Ελληνικό 

)  

Είναι ένα πολύ ευέλικτο πουλί, άφοβο και θορυβώδες. Δημιουργεί 
σμήνη. Τρέφεται κυρίως με έντομα και θεωρείται επωφελές για τη 
γεωργία. Το κιρκινέζι σχηματίζει χαλαρές αποικίες και στην Ελλάδα 
φωλιάζει σε πόλεις και χωριά στα παλιά κτίρια και τις αποθήκες. 
Σπανιότερα φωλιάζει και σε φυσικές θέσεις

Το μέγεθος του σώματος είναι περίπου 30 εκ. Το αρσενικό έχει 
κεφάλι και ουρά γκριζομπλέ και ράχη κοκκινωπή. Η κοιλιά είναι 
χρώματος μπεζ, με σκόρπιες κηλίδες. Τα θηλυκά έχουν στη ρ
τους κοκκινωπό χρώμα με ραβδώσεις. Τα νύχια τους είναι λευκά.

Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις 

Είναι είδος παγκόσμια απειλούμενο με εξαφάνιση, καθώς οι πληθυσμοί του μειώθηκαν δραματικά 
τα τελευταία χρόνια λόγω της ευρείας χρήσης φυτοφαρμά
Ελλάδα περιλαμβάνει την Θεσσαλία και την δυτική Μακεδονία, ενώ υπάρχουν μικροί 
κατακερματισμένοι πληθυσμοί και σε άλλες περιοχές της χώρας. 

Το κιρκινέζι είναι αρκετά διαδεδομένος και τοπικά κοινός καλοκαιρινός επισκέπτης κ
διερχόμενος μετανάστης στην Ελλάδα. Τα πρώτα κιρκινέζια έρχονται στα τέλη Μαρτίου με αρχές 
Απριλίου και η μετανάστευσή τους συνεχίζεται μέχρι τις αρχές Μαΐου. Η φθινοπωρινή 
μετανάστευση είναι από τα τέλη Αυγούστου έως και τα μέσα Οκτωβρίου. 

βιβλιογραφικά στην περιοχή και η κατάσταση προστασίας, σπανιότητας και απ

που αναφέρονται στα τυποποιημένα δεδομένα της 
Περιοχή Θεσσαλικού Κάμπου και παρουσιάζονται στον Π
περιοχή σύμφωνα με τα δεδομένα και το χάρτη κατανομής των ειδών
Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο Απειλούμενων Ειδών. Συγκεκριμένα

pyrrhocorax). 

σύμφωνα με τον πίνακα 4 τα πιο ενδιαφέροντα είδη πτηνών
ριοχή του Κερκέτου Όρους, είναι τα κάτωθι είδη

Τα είδη χαρακτηρισμού της ΖΕΠ: τα αρπακτικά είδη 

Φιδαετός (Circaetus gallicus)

Λευκός Πελαργός (Ciconia ciconia), Αετομάχος (
), Χαλκοκουρούνα (Coracias garrulus)

κάποιο καθεστώς σπανιότητας στο Ελληνικό Κόκκινο βιβλίο Απειλούμενων 

Παρακάτω ακολουθεί πλήρη ανάλυση για την βιολογία και οικολογία του Κιρκινεζιού
υπόλοιπα είδη περιγράφεται το καθεστώς απειλής και διατήρησης και εξάπλωσης στον Ελληνικό 

Είναι ένα πολύ ευέλικτο πουλί, άφοβο και θορυβώδες. Δημιουργεί 
σμήνη. Τρέφεται κυρίως με έντομα και θεωρείται επωφελές για τη 
γεωργία. Το κιρκινέζι σχηματίζει χαλαρές αποικίες και στην Ελλάδα 
φωλιάζει σε πόλεις και χωριά στα παλιά κτίρια και τις αποθήκες. 
Σπανιότερα φωλιάζει και σε φυσικές θέσεις, όπως βράχοι και 

Το μέγεθος του σώματος είναι περίπου 30 εκ. Το αρσενικό έχει 
κεφάλι και ουρά γκριζομπλέ και ράχη κοκκινωπή. Η κοιλιά είναι 
χρώματος μπεζ, με σκόρπιες κηλίδες. Τα θηλυκά έχουν στη ρ
τους κοκκινωπό χρώμα με ραβδώσεις. Τα νύχια τους είναι λευκά.

 

Είναι είδος παγκόσμια απειλούμενο με εξαφάνιση, καθώς οι πληθυσμοί του μειώθηκαν δραματικά 
τα τελευταία χρόνια λόγω της ευρείας χρήσης φυτοφαρμά
Ελλάδα περιλαμβάνει την Θεσσαλία και την δυτική Μακεδονία, ενώ υπάρχουν μικροί 
κατακερματισμένοι πληθυσμοί και σε άλλες περιοχές της χώρας. 

Το κιρκινέζι είναι αρκετά διαδεδομένος και τοπικά κοινός καλοκαιρινός επισκέπτης κ
διερχόμενος μετανάστης στην Ελλάδα. Τα πρώτα κιρκινέζια έρχονται στα τέλη Μαρτίου με αρχές 
Απριλίου και η μετανάστευσή τους συνεχίζεται μέχρι τις αρχές Μαΐου. Η φθινοπωρινή 
μετανάστευση είναι από τα τέλη Αυγούστου έως και τα μέσα Οκτωβρίου. 

βιβλιογραφικά στην περιοχή και η κατάσταση προστασίας, σπανιότητας και απ

που αναφέρονται στα τυποποιημένα δεδομένα της 
Περιοχή Θεσσαλικού Κάμπου και παρουσιάζονται στον Πίνακα 
περιοχή σύμφωνα με τα δεδομένα και το χάρτη κατανομής των ειδών
Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο Απειλούμενων Ειδών. Συγκεκριμένα

σύμφωνα με τον πίνακα 4 τα πιο ενδιαφέροντα είδη πτηνών
είναι τα κάτωθι είδη

Τα είδη χαρακτηρισμού της ΖΕΠ: τα αρπακτικά είδη Κιρκινέζι (Falco naumanni)

Φιδαετός (Circaetus gallicus), Καλαμ

Λευκός Πελαργός (Ciconia ciconia), Αετομάχος (
), Χαλκοκουρούνα (Coracias garrulus)

κάποιο καθεστώς σπανιότητας στο Ελληνικό Κόκκινο βιβλίο Απειλούμενων 

Παρακάτω ακολουθεί πλήρη ανάλυση για την βιολογία και οικολογία του Κιρκινεζιού
υπόλοιπα είδη περιγράφεται το καθεστώς απειλής και διατήρησης και εξάπλωσης στον Ελληνικό 

Είναι ένα πολύ ευέλικτο πουλί, άφοβο και θορυβώδες. Δημιουργεί 
σμήνη. Τρέφεται κυρίως με έντομα και θεωρείται επωφελές για τη 
γεωργία. Το κιρκινέζι σχηματίζει χαλαρές αποικίες και στην Ελλάδα 
φωλιάζει σε πόλεις και χωριά στα παλιά κτίρια και τις αποθήκες. 

όπως βράχοι και 

Το μέγεθος του σώματος είναι περίπου 30 εκ. Το αρσενικό έχει 
κεφάλι και ουρά γκριζομπλέ και ράχη κοκκινωπή. Η κοιλιά είναι 
χρώματος μπεζ, με σκόρπιες κηλίδες. Τα θηλυκά έχουν στη ράχη 
τους κοκκινωπό χρώμα με ραβδώσεις. Τα νύχια τους είναι λευκά. 

Είναι είδος παγκόσμια απειλούμενο με εξαφάνιση, καθώς οι πληθυσμοί του μειώθηκαν δραματικά 
τα τελευταία χρόνια λόγω της ευρείας χρήσης φυτοφαρμάκων. Η εξάπλωσή του σήμερα στην 
Ελλάδα περιλαμβάνει την Θεσσαλία και την δυτική Μακεδονία, ενώ υπάρχουν μικροί 
κατακερματισμένοι πληθυσμοί και σε άλλες περιοχές της χώρας.  

Το κιρκινέζι είναι αρκετά διαδεδομένος και τοπικά κοινός καλοκαιρινός επισκέπτης κ
διερχόμενος μετανάστης στην Ελλάδα. Τα πρώτα κιρκινέζια έρχονται στα τέλη Μαρτίου με αρχές 
Απριλίου και η μετανάστευσή τους συνεχίζεται μέχρι τις αρχές Μαΐου. Η φθινοπωρινή 
μετανάστευση είναι από τα τέλη Αυγούστου έως και τα μέσα Οκτωβρίου. 

βιβλιογραφικά στην περιοχή και η κατάσταση προστασίας, σπανιότητας και απ

που αναφέρονται στα τυποποιημένα δεδομένα της 
ίνακα 3, δεν υφίστανται πλέον στην 

περιοχή σύμφωνα με τα δεδομένα και το χάρτη κατανομής των ειδών, όπως
Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο Απειλούμενων Ειδών. Συγκεκριμένα, πρόκειται για το είδος   

σύμφωνα με τον πίνακα 4 τα πιο ενδιαφέροντα είδη πτηνών
είναι τα κάτωθι είδη: 

Κιρκινέζι (Falco naumanni)

Καλαμίκιρκος (Circus aeruginosus)

Λευκός Πελαργός (Ciconia ciconia), Αετομάχος (
), Χαλκοκουρούνα (Coracias garrulus)

κάποιο καθεστώς σπανιότητας στο Ελληνικό Κόκκινο βιβλίο Απειλούμενων 

Παρακάτω ακολουθεί πλήρη ανάλυση για την βιολογία και οικολογία του Κιρκινεζιού
υπόλοιπα είδη περιγράφεται το καθεστώς απειλής και διατήρησης και εξάπλωσης στον Ελληνικό 

Είναι ένα πολύ ευέλικτο πουλί, άφοβο και θορυβώδες. Δημιουργεί 
σμήνη. Τρέφεται κυρίως με έντομα και θεωρείται επωφελές για τη 
γεωργία. Το κιρκινέζι σχηματίζει χαλαρές αποικίες και στην Ελλάδα 
φωλιάζει σε πόλεις και χωριά στα παλιά κτίρια και τις αποθήκες. 

όπως βράχοι και 

Το μέγεθος του σώματος είναι περίπου 30 εκ. Το αρσενικό έχει 
κεφάλι και ουρά γκριζομπλέ και ράχη κοκκινωπή. Η κοιλιά είναι 

άχη 
 

Είναι είδος παγκόσμια απειλούμενο με εξαφάνιση, καθώς οι πληθυσμοί του μειώθηκαν δραματικά 
κων. Η εξάπλωσή του σήμερα στην 

Ελλάδα περιλαμβάνει την Θεσσαλία και την δυτική Μακεδονία, ενώ υπάρχουν μικροί 
 

Το κιρκινέζι είναι αρκετά διαδεδομένος και τοπικά κοινός καλοκαιρινός επισκέπτης κ
διερχόμενος μετανάστης στην Ελλάδα. Τα πρώτα κιρκινέζια έρχονται στα τέλη Μαρτίου με αρχές 
Απριλίου και η μετανάστευσή τους συνεχίζεται μέχρι τις αρχές Μαΐου. Η φθινοπωρινή 
μετανάστευση είναι από τα τέλη Αυγούστου έως και τα μέσα Οκτωβρίου.  

βιβλιογραφικά στην περιοχή και η κατάσταση προστασίας, σπανιότητας και απειλής αυτών 

που αναφέρονται στα τυποποιημένα δεδομένα της 
δεν υφίστανται πλέον στην 

όπως δημοσιεύονται στο 
πρόκειται για το είδος   

σύμφωνα με τον πίνακα 4 τα πιο ενδιαφέροντα είδη πτηνών

Κιρκινέζι (Falco naumanni)

κιρκος (Circus aeruginosus)

Λευκός Πελαργός (Ciconia ciconia), Αετομάχος (Lanius 
), Χαλκοκουρούνα (Coracias garrulus), που βρίσκονται σε 

κάποιο καθεστώς σπανιότητας στο Ελληνικό Κόκκινο βιβλίο Απειλούμενων 

Παρακάτω ακολουθεί πλήρη ανάλυση για την βιολογία και οικολογία του Κιρκινεζιού, 
υπόλοιπα είδη περιγράφεται το καθεστώς απειλής και διατήρησης και εξάπλωσης στον Ελληνικό 

Είναι είδος παγκόσμια απειλούμενο με εξαφάνιση, καθώς οι πληθυσμοί του μειώθηκαν δραματικά 
κων. Η εξάπλωσή του σήμερα στην 

Ελλάδα περιλαμβάνει την Θεσσαλία και την δυτική Μακεδονία, ενώ υπάρχουν μικροί 

Το κιρκινέζι είναι αρκετά διαδεδομένος και τοπικά κοινός καλοκαιρινός επισκέπτης κ
διερχόμενος μετανάστης στην Ελλάδα. Τα πρώτα κιρκινέζια έρχονται στα τέλη Μαρτίου με αρχές 
Απριλίου και η μετανάστευσή τους συνεχίζεται μέχρι τις αρχές Μαΐου. Η φθινοπωρινή 
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ειλής αυτών 

που αναφέρονται στα τυποποιημένα δεδομένα της ΖΕΔ –
δεν υφίστανται πλέον στην 

δημοσιεύονται στο 
πρόκειται για το είδος   

σύμφωνα με τον πίνακα 4 τα πιο ενδιαφέροντα είδη πτηνών, που 

Κιρκινέζι (Falco naumanni) και 

κιρκος (Circus aeruginosus), 

 collurio), 
που βρίσκονται σε 

κάποιο καθεστώς σπανιότητας στο Ελληνικό Κόκκινο βιβλίο Απειλούμενων 

 ενώ για τα 
υπόλοιπα είδη περιγράφεται το καθεστώς απειλής και διατήρησης και εξάπλωσης στον Ελληνικό 

Είναι είδος παγκόσμια απειλούμενο με εξαφάνιση, καθώς οι πληθυσμοί του μειώθηκαν δραματικά 
κων. Η εξάπλωσή του σήμερα στην 

Ελλάδα περιλαμβάνει την Θεσσαλία και την δυτική Μακεδονία, ενώ υπάρχουν μικροί 

Το κιρκινέζι είναι αρκετά διαδεδομένος και τοπικά κοινός καλοκαιρινός επισκέπτης και 
διερχόμενος μετανάστης στην Ελλάδα. Τα πρώτα κιρκινέζια έρχονται στα τέλη Μαρτίου με αρχές 
Απριλίου και η μετανάστευσή τους συνεχίζεται μέχρι τις αρχές Μαΐου. Η φθινοπωρινή 

- 
ειλής αυτών 

– 
δεν υφίστανται πλέον στην 

δημοσιεύονται στο 
πρόκειται για το είδος   

που 

και 

, 

), 
που βρίσκονται σε 

κάποιο καθεστώς σπανιότητας στο Ελληνικό Κόκκινο βιβλίο Απειλούμενων 

ενώ για τα 
υπόλοιπα είδη περιγράφεται το καθεστώς απειλής και διατήρησης και εξάπλωσης στον Ελληνικό 

Είναι είδος παγκόσμια απειλούμενο με εξαφάνιση, καθώς οι πληθυσμοί του μειώθηκαν δραματικά 
κων. Η εξάπλωσή του σήμερα στην 

Ελλάδα περιλαμβάνει την Θεσσαλία και την δυτική Μακεδονία, ενώ υπάρχουν μικροί 

αι 
διερχόμενος μετανάστης στην Ελλάδα. Τα πρώτα κιρκινέζια έρχονται στα τέλη Μαρτίου με αρχές 
Απριλίου και η μετανάστευσή τους συνεχίζεται μέχρι τις αρχές Μαΐου. Η φθινοπωρινή 
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Πολύ πιο κοινό και με ευρύτερη εξάπλωση παλαιότερα, ως και τις αρχές της δεκαετίας του '60, το 
είδος υπέστη στη συνέχεια δραματική μείωση και συρρίκνωση της κατανομής του. Σήμερα 
υπάρχουν στην Ελλάδα τουλάχιστον 140 αποικίες, με πληθυσμό που κυμαίνεται από 2.600 έως 
3.300 ζευγ., με αρνητικές τάσεις. Ο σημαντικότερος πληθυσμός (75% του συνόλου) απαντάται 
στον Θεσσαλικό Κάμπο, με 2.100-2.500 ζευγ. σε 107 αποικίες, σε 43 από τις οποίες καταγράφηκαν 
περισσότερα από 20 ζευγ. στην κάθε μία. Εκτός Θεσσαλίας οι αποικίες του είναι σχετικά 
απομονωμένες και σαφώς μικρότερες σε μέγεθος. Φωλιάζει στους νομούς: Αιτωλοακαρνανίας, 
Ηλείας, Φθιώτιδας, Πέλλας, Κιλκίς, Κοζάνης, Φλωρίνης, Σερρών και Ροδόπης, στις πόλεις 
Ιωάννινα, Γαλαξίδι και Τρίπολη, καθώς και στα νησιά Λήμνος και Λέσβος. Διαπιστώνεται συνεχής 
τάση μείωσης των πληθυσμών του. Σύμφωνα με πρόσφατα δεδομένα από περιοχές της Θεσσαλίας, 
η μείωση ανέρχεται στο 11%, αν και τις προηγούμενες δεκαετίες ήταν πολύ πιο έντονη, κυρίως 
λόγω της επέκτασης των αρδευόμενων εκτάσεων και της συρρίκνωσης των ενδιαιτημάτων του 
είδους μετά το 1950. Εκτός αναπαραγωγικής περιόδου το κιρκινέζι παρατηρείται σε όλη σχεδόν 
την ηπειρωτική Ελλάδα και σε αρκετά νησιά, αλλά δεν υπάρχουν επαρκή πληθυσμιακά δεδομένα 
για το μέγεθος των πληθυσμών που μετακινούνται κατά τη μετανάστευση. Υπάρχει μια 
επανεύρεση στην Ελλάδα ενός ατόμου που είχε δακτυλιωθεί στην Αυστρία.  
 
Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο  Πίνακας 2, ο οποίος δείχνει τον πληθυσμό και τις αποικίες του 
Κιρκενεζιού στο Θεσσαλικό κάμπο για κάθε οικισμό που παρατηρήθηκε το είδος αυτό. Ο πίνακας 
αυτός έχει παρουσιαστεί στα πλαίσια της μελέτης : «Έκθεση ορνιθολογικής αξιολόγησης των 
περιοχών «GR056 Περιοχή Τυρνάβου», «GR062 Θεσσαλικός Κάμπος» και «GR063 Περιοχή 
Φαρσάλων», για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας» για το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων & Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων 
(ΕΚΒΥ). 
 
Πίνακας 2: Αποικίες κιρκινεζιών στο Θεσσαλικό Κάμπο σύμφωνα με τις απογραφές των ετών   1994,1995 (Hallmann 
1995) και 2004 
Κοντά 
σε 
ΣΠΠ 

ΣΠΠ Οικισμός Νομός 1994    
(ζεύγη) 

1995    
(ζεύγη) 

Ιούνιος 
2004  
(άτομα) 

Παρατηρήσεις 

  Κα Αγία Παρασκευή Λάρισας   0 0   
  Τυ Αγία Σοφία Λάρισας   0 2   
  Κα Αγία Τριάδα Λάρισας     3   
  Δ Αγία Τριάς Καρδίτσας 0 0 #   
  Κα Άγιοι Ανάργυροι Λάρισας 76 40 17   
  Κα Άγιος Βησσάριος Καρδίτσας   0 #   
  Κα Άγιος Γεώργιος Λάρισας ? 10 2   
  Κα Άγιος Γεώργιος (Φα) Λάρισας 20 10 1   
  Κα Άγιος Δημήτριος Καρδίτσας 0 20 2   
  Δ Άγοι Θεόδωροι Καρδίτσας 0 0 #   
  Κα Άγιος Κωνσταντίνος Λάρισας 20 16 34   
  Δ Αγιοπηγή Καρδίτσας   0 #   
  Κα Αγναντερή Λάρισας   0 0   
  Δ Αγναντερό Καρδίτσας   0 #   

  Κα 
Αγρόκηποι (Μέγα 
Μοναστήρι)  Λάρισας   0 2   

  Δ Αερινό Μαγνησίας   3 8   
  Κα Αμπέλια Λάρισας 30 26 37   
  Τυ Αμπελώνας Λάρισας   4 1   
  Κα Αμπελώνας Σοφάδων Καρδίτσας   0 0   
  Στ Αμυγδαλιά Λάρισας   0 0   
  Δ Αμφιθέα Λάρισας     5 ΒΑ Λάρισας 
  Κα Αναγέννηση Λάρισας 30 29 35   
  Κα Άνω Βασιλικά Λάρισας 30 10 8   
  Κα Άνω Βούναινα Λάρισας     10   
  Κα Ανωχώρι (Φα) Λάρισας ? ? 5   
  Κα Αργυρομυλος Λάρισας   5 0   
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  Κα Αρμένιο Λάρισας 40 44 55   
  Δ Αρτεσιανό Καρδίτσας   0 #   
  Κα Αστρίτσα Καρδίτσας     0   
  Κα Αύρα Λάρισας 60 10 21   
  Κα Αχίλλειο Λάρισας 100 50 22   
Φα Δ Αχίλλειο (Φα) Λάρισας     2   
  Κα Βαμβακού Λάρισας 30 20 73   
  Κα Βασιλί Λάρισας 60 45 25   
  Δ Βελεστίνο Μαγνησίας   2 0   
  Δ Βλοχός Καρδίτσας     0   
  Κα Βούναινα Λάρισας   0 0   
Τυ Δ Βρυότοπος Λάρισας   1 0   
Φα Δ Βρυσιά Λάρισας   0 2   
  Κα Γαλήνη Λάρισας 30 30 44   
  Δ Γεφύρια Καρδίτσας   0 4   
  Δ Γιάννουλη Λάρισας   ? 2   
  Κα Γλαύκη Λάρισας 30 44 35   
  Δ Γοργοδίτες Καρδίτσας   0 0   

  Δ Γυρτώνη Λάρισας - 2 # 
 Βόρεια 
Λάρισας 

  Κα Δασόλοφος Λάρισας 60 30 35   
Τυ Δ Δασοχώρι (Λάρισας) Λάρισας   0 0   
  Δ Δασοχώρι (Σοφάδων) Καρδίτσας   0 #   
Τυ 
Μα Δ Δελέρια Λάρισας ? 3 5   
  Τυ Δένδρα (Λάρισας) Λάρισας   5 13   
  Δ Δένδρα  (Φαρσάλων) Λάρισας   0 #   
  Δ Δενδροχώρι Λάρισας   0 #   
  Δ Δίλοφο Λάρισας   0 0   
  Κα Δίλοφος Λάρισας 150 150 68   
  Κα Δοξαράς Λάρισας 61 40 45   
  Κα Ελευθερές Λάρισας 20 15 37   
  Κα Ελευθέριο Λάρισας 0 11 74   

  Δ Ελευθεροχώρι Μαγνησίας   3 # 
άλλο όνομα 
Κοκκινόβραχος 

  Κα Ελληνικό (Φαρσάλων) Λάρισας 5 5 12   
  Κα Ερμίτσι Καρδίτσας 20 20 15   
  Δ Ζαϊμι Καρδίτσας   0 #   
  Κα Ζάπειο Λάρισας 100 100 95   
  Κα Ζωοδόχος Πηγή Λάρισας 30 30 18   
  Κα Ηλίας (Συκεών) Καρδίτσας   0 0   
  Κα Θετίδι Λάρισας 45 45 26   
  Κα Ιτέα Καρδίτσας 10 15 2   
  Κα Καλιβάκια Παλαμά Καρδίτσας 3 3 6   
  Δ Καλλιφώνιο Καρδίτσας   0 #   
  Κα Καλό Νερό Λάρισας 20 20 32   
  Κα Καλογριάνα Καρδίτσας   3 #   
  Δ Καλοχώρι Λάρισας     11 ΒΑ Λάρισας 
  Κα Κάμπος Λάρισας   19 27   
  Δ Καρδίτσα (στα Ανατολικά) Καρδίτσας 20 20 #   
  Κα Κάστρο Λάρισας 0 0 9   
  Κα Κάτω Βασιλικά Λάρισας 10 10 6   
  Κα Κατωχώρι Λάρισας ? 3 30   
  Κα Κοιλάς Λάρισας   7 21   
  Κα Κοκκίνες Λάρισας 5 5 4   
Στ Κα Κουτσόχερο Λάρισας 0 0 2   
  Κα Κραννώνας Λάρισας 21 21 45   
  Κα Κρήνη Λάρισας 80 15 0   
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  Κα Κρύα Βρύση Λάρισας     2   
  Κα Κυπαρίσια Λάρισας 10 15 6   
  Κα Κυπάρισος Λάρισας 10 10 25   
  Κα Κυψέλη (Κιλελέρ) Λάρισας 150 100 82   
  Κα Κυψέλη (Σοφάδων) Καρδίτσας 0 0 0   
  Κα Λεύκη Καρδίτσας   9 16   
  Κα Λουτρό Λάρισας 6 6 24   
  Κα Λοφίσκος Λάρισας 20 13 15   
  Κα Λόφος Λάρισας ? 5 0   
  Κα Μάνδρα Λάρισας   0 12   
  Δ Μαραθέα Καρδίτσας 0 0 #   
  Δ Μαραθέα Καρδίτσας   0 #   
  Δ Μάρκος Καρδίτσας   0 0   
  Κα Ματαράγκα Καρδίτσας 10 8 0   
  Κα Μαυροβούνι Λάρισας 10 27 43   
  Δ Μαυρόλοφος Μαγνησίας   2 #   
  Κα Μέγα Ευύδριο Λάρισας ? ? 5   
  Κα Μέγα Μοναστήρι Λάρισας 50 51 90   
  Κα Μελία Λάρισας 30 48 36   
  Κα Μέλισσα Λάρισας 20 27 37   
  Κα Μελισσοχώρι Λάρισας 30 26 65   
  Κα Μεσοράχη (Καρδίτσας) Καρδίτσας     0   
  Κα Μεσοράχη (Λάρισας) Λάρισας 10 10 12   
  Δ Μεταμόρφωση Καρδίτσας     0   
  Κα Μικρό Βουνό Λάρισας   55 26   
  Κα Μικρό Περιβολάκι Μαγνησίας   5 24   
  Κα Μόδεστος Λάρισας 20 11 17   
    Μονή Ζωοδόχος Πηγή Μαγνησίας   1 #   
  Κα Μοσχοχώρι Λάρισας 10 11 27   
  Κα Μύρα Λάρισας 20 7 14   
  Δ Ναθράκι Λάρισας   0 0   
  Κα Νέα Λεύκη Λάρισας 100 100 70   
  Κα Νέες Καρυές Λάρισας 200 200 75   
  Δ Νέο Ικόνιο Καρδίτσας     0   
  Κα Νέο Περιβόλι Λάρισας ? 2 12   
  Δ Νέσωνας Λάρισας     4 ΒΑ Λάρισας 
  Κα Νιάματα Λάρισας ? 5 7   
  Κα Νίκαια Λάρισας 50 50 105   
  Κα Νίκη Λάρισας 30 22 28   
  Κα Ομορφοχώρι Λάρισας - 20 37   
  Κα Ορφανά Καρδίτσας 10 8 17   
  Κα Παλαμάς Καρδίτσας 60 60 75   
  Κα Πασχλίτσα Καρδίτσας 15 15 13   
  Δ Πεδινό Καρδίτσας 0 0 #   
  Δ Περίβλεπτο Μαγνησίας     0   
  Κα Πέτρινο Καρδίτσας 5 5 8   
Τυ Δ Πλατανούλια (Λάρισας) Λάρισας   2 6   
  Κα Πλατύκαμπος Λάρισας 30 33 50   
  Κα Πολιδάμειο Λάρισας 3 3 4   
  Κα Πολυνέρι (Φαρσάλων) Λάρισας 10 10 15   
  Δ Προάστιο Καρδίτσας 0 0 #   
  Δ Πρόδρομος (Καρδίτσας) Καρδίτσας 0 0 #   
  Κα Πρόδρομος (Λάρισας) Λάρισας 20 10 16   
  Κα Πυργάκια Λάρισας ? 0 3   
Κα   Πύργος Καρδίτσας     2   
  Κα Ραχούλα (Λάρισας) Λάρισας 7 7 52   
  Κα Ρευματιά Λάρισας 60 40 45   
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  Κα Ρήγαιο Λάρισας   0     
  Δ Ριζοβούνι (Καρδίτσας) Καρδίτσας   0 #   
Κα Δ Ριζόμυλος Μαγνησίας ? 0 #   
  Κα Σιτοχώρι Λάρισας 60 52 30   
  Κα Σκοπιά Λάρισας   0 #   
  Κα Σκοτούσα Λάρισας 60 40 47   
  Δ Σοφάδες Καρδίτσας   0 0   
  Κα Σοφό Λάρισας 0 0 0   
  Κα Σταυρός (Φαρσάλων) Λάρισας ? 3 0   
  Κα Στεφανοβίκειο Μαγνησίας 50 50 94   
  Κα Συκεές Καρδίτσας     0   
  Κα Συν.Προσφύγων(Αμυγδαλιάς) Λάρισας   0 0   
  Κα Σωτήριο Λάρισας 20 15 22   
  Κα Τερψιθέα Λάρισας 18 53 79   
  Τυ Τύρναβος Λάρισας 50 70 110   
  Κα Υπέρεια Λάρισας ? 0 12   
  Τυ Φαλάνη Λάρισας   9 25   
  Φα Φάρσαλα Λάρισας 100 90 60   
  Κα Φύλλο Καρδίτσας 10 10 5   
  Κα Χάλκη Λάρισας 30 38 56   

  Κα Χαλκιάδες Λάρισας 100 76 111 

Τα περισσότερα 
στους Αν. 
Χαλκιάδες 

  Κα Χαρά Λάρισας 60 29 49   
  Δ Χλόη Μαγνησίας   0 1   
  Κα Ψυχικό Λάρισας   6 29   
    Σύνολο (άτομα)       3047   
    Σύνολο (ζεύγη)   2780 2599     

    
Σύνολο (ζεύγη) στη περιοχή 
μελέτης   2760 2568 2285 

Μέσος όρος 
αναγωγή σε 
ζεύγη (Ν*0,75) 

    Ελάχιστο (ζεύγη) 2004       2133 
αναγωγή σε 
ζεύγη Ν*0,70 

    Μέγιστο (ζεύγη) 2004       2438 
αναγωγή σε 
ζεύγη Ν*0,80 

    ποσοστό σε σχέση με το 1995       87,93 
αφορά το μέσο 
όρο 

 
Υπόμνημα για τον πίνακα ΙΙ 
Στον πίνακα του 1995 (από Hallmann 1995) ο οικισμός Γαλήνη αναφερόταν και δεύτερη φορά ως Ανω Πλατύκαμπο. 
Οι οικισμοί που σημειώνονται με πλάγια γράμματα φιλοξενούσαν περισσότερα από 10 ζεύγη το 1995 ή 13 άτομα το 
2004 (Κριτήριο 1 χαρακτηρισμού ΖΕΠ).  
Οι οικισμοί που σημειώνονται με έντονα στοιχεία φιλοξενούσαν περισσότερα από 20 ζεύγη το 1995 ή 27 άτομα το 
2004 (Κριτήριο 1 χαρακτηρισμού ΖΕΠ). 
Με # σημειώνονται οι οικισμοί οι οποίοι βρίσκονταν μακριά των ΣΠΠ και δεν διερευνήθηκαν το 2004. 
Η Βούναινα και το Μικρό Βουνό αναφέρονται (από Hallmann 1995)  στον Νομό Καρδίτσας, όπου υπαγότανε 
παλαιότερα. 
 
Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην Ελλάδα 
 
Περίπου το 2-3% του ευρωπαϊκού. 
 
Οικολογία-Βιολογία 
 
Ζει σε ζεστές, ανοικτές περιοχές, π.χ. σε στεπικές και ψευδοστεπικές εκτάσεις, χερσολίβαδα, μη 
αρδεύσιμες καλλιέργειες και περιστασιακά σε φρύγανα και ανοικτά δασολίβαδα. Τρέφεται κυρίως 
με έντομα (κυρίως Ορθόπτερα) και λιγότερο με μικρά θηλαστικά και άλλα μικρά σπονδυλόζωα. 
Φωλιάζει συνήθως σε αποικίες που αριθμούν από 5 έως 250 ζευγ. αλλά και μεμονωμένα. Φτιάχνει 
τη φωλιά του σε τρύπες σε παλιά σπίτια και αποθήκες, κάτω από στέγες,σετρύπες δένδρων και σε 
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βραχώδεις ορθοπλαγιές. Οι περιοχές αναζήτησης τροφής βρίσκονται σε ακτίνα 5-10 χλμ, 
σπανιότερα δε έως 15 χλμ από τη φωλιά. 
 
Το χειμώνα είναι απίθανο να τα δούμε στη χώρα μας, εκτός από εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις. 
Νωρίς την άνοιξη, όταν επιστρέφουν από την Αφρική όπου ξεχειμώνιασαν, θα τα δούμε σε μεγάλες 
ομάδες σε στήλους της ΔΕΗ ή του ΟΤΕ, ή όλα μαζί σε μεμονωμένα δέντρα στον κάμπο. 
 
Μετά διασπείρονται στις θέσεις αναπαραγωγής. Η μεγάλη πλειοψηφία συγκεντρώνεται στα χωριά, 
όπου φωλιάζουν σε παλιά σπίτια ή αποθήκες. Πολλές φορές συγκεντρώνονται πολλές δεκάδες σε 
μια παλιά αποθήκη. 
 
Η φωλιά τους είναι πρόχειρη, χωρίς συγκέντρωση υλικών. Εκμεταλλεύονται κάθε δυνατή θέση. 
Στη Θεσσαλία τα εντοπίσαμε να φωλιάζουν σε περιστερώνα, μαζί με δεκάδες περιστέρια. Πολύ 
λίγα εξακολουθούν να φωλιάζουν σε άγρια περιβάλλοντα, όπως σε τρύπες βράχων, σε 
ορθοπλαγιές, σε τρύπες δέντρων και σε παλιές φωλιές από κουρούνες. 
 
Στο τέλος του καλοκαιριού, μετά την αυτονόμηση των νεοσσών, μαζεύονται σε μεγάλες ομάδες και 
κουρνιάζουν το βράδυ όλα μαζί σε συστάδες δέντρων, δίπλα ή μέσα στα χωριά στη Θεσσαλία, ή σε 
πάρκα όπως στην Τρίπολη ή στα Γιάννενα. Αυτή την εποχή παρατηρούνται ομάδες πολλών 
εκατοντάδων σε μερικές περιοχές. 
 
Μεταναστεύουν σε ευρύ μέτωπο προς την Αφρική αλλά δεν γνωρίζουμε ακόμη τους 
μεταναστευτικούς διαδρόμους και τον ακριβή τόπο προορισμού των πληθυσμών που 
αναπαράγονται στην Ελλάδα. Οι δακτυλιώσεις που έκανε η Ορνιθολογική δεν έχουν ακόμη 
αποδώσει. 
 
Η εξάπλωση του είδους περιλαμβάνει όλες τις ανοικτές περιοχές της Παλαιοαρκτικής (από Ισπανία 
έως την ΒΑ Κίνα και την Β. Αφρική) με στεπικού τύπου ενδιαιτήματα, καλλιέργειες σιτηρών, 
λιβάδια, φρύγανα και ξηρές ανοικτές μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις. 
 
Οι μεγάλες εκτάσεις με σιταροχώραφα μοιάζουν με τη στέπα. Θα μπορούσαμε να τις ονομάσουμε 
ψευδοστεπικές. Τα κιρκινέζια προσαρμόστηκαν άριστα σε αυτές. Όπως και στα ανοικτά τοπία στις 
στέπες και στις σαβάνες κυνηγάει ακρίδες και τον αγαπημένο του "μεζέ", τους κρεμυδοφάγους 
(Grylotalpidae). 
 
Απειλές 
 
Εκτός από πιθανή απώλεια ενδιαιτημάτων στους χώρους διαχείμασης στην Αφρική και κατά τη 
μετανάστευση, το είδος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και στην Ελλάδα. Τα κυριότερα από 
αυτά είναι η εντατικοποίηση της γεωργίας, που περιορίζει τις περιοχές τροφοληψίας (λιβαδικές 
εκτάσεις, εκτάσεις υπό αγρανάπαυση, ακαλλιέργητη ζώνη μεταξύ των αγρών), ο περιορισμός των 
μη αρδευόμενων καλλιεργειών, όπως των σιτηρών, λόγω της ανάπτυξης αρδευόμενων 
καλλιεργειών, με συνέπεια τον περιορισμό των Ορθοπτέρων και άλλων εντόμων και ασπονδύλων, 
που αποτελούν τη βασική πηγή τροφής του είδους, καθώς και η μείωση των λιβαδικών εκτάσεων 
κοντά στους οικισμούς, με τη μετατροπή τους σε καλλιέργειες ή με τη δάσωσή τους. Επίσης, η 
εντατική χρήση φυτοφαρμάκων οδηγεί επίσης σε μείωση της τροφικής διαθεσιμότητας και πιθανόν 
προκαλεί προβλήματα δηλητηρίασης στα ίδια τα πουλιά (Sfougaris et al. 2004). Η μείωση των 
διαθέσιμων θέσεων φωλεοποίησης στους οικισμούς αποτελεί περιοριστικό παράγοντα για το είδος. 
Η μείωση αυτή οφείλεται στην καταστροφή παλιών κτηρίων (σπιτιών, καλυβών, αποθηκών, 
περιστερώνων κλπ) ή και στις επιδιορθώσεις αυτών με νέα υλικά. Σε ορισμένες, τέλος, περιοχές 
υπάρχει όχληση και καταδίωξη από ανθρώπους, αλλά συνήθως τα κιρκινέζια γίνονται αποδεκτά 
στους οικισμούς. 
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Σε ένα μικρό ποσοστό η διατροφή του περιλαμβάνει ποντίκια και σαύρες. Όταν οι αγρότες καίνε 
τις καλαμιές, τα βλέπουμε μαζί με τους πελαργούς να κυνηγάνε τα ποντίκια και τις ακρίδες που 
προσπαθούν να ξεφύγουν. 
 
Οι αγρότες το ξέρουν αυτό και τα προστατεύουν. Καθώς όμως η σχέση των κατοίκων της υπαίθρου 
με τη γη δεν είναι αυτή που ήταν παλαιότερα, οι νέοι έχουν συχνά άγνοια για τη φύση γύρω τους. 
Πολλές αποικίες στη χώρα μας εξοντώθηκαν με τα αεροβόλα για διασκέδαση. 
 
Δεν είναι όμως η μόνη απειλή. Ένα βασικό πρόβλημα σήμερα στη χώρα μας είναι η μείωση των 
ασφαλών θέσεων αναπαραγωγής. Τα παλιά πληθόκτιστα σπίτια και οι αποθήκες γκρεμίζονται. Τα 
κεραμίδια αντικαθίστανται από πλάκες ή σκεπές νέας μορφής που δεν αφήνουν καμμιά τρύπα, ενώ 
κανείς δεν σκέφτεται να αφήσει γείσο για το φώλιασμα χελιδονιών, περιστεριών και κιρκινεζιών. 
 
Οι αλλαγές στη γεωργία με την εντατικοποίηση των καλλιεργειών, τις αρδεύσεις, τη χρήση 
εντομοκτόνων, την καταστροφή των φυτοφρακτών και των χέρσων εκτάσεων, έχουν περιορίσει τη 
διαθέσιμη τροφή για το κιρκινέζι. Τα λιβάδια και οι αγραναπαύσεις που είναι οι καλύτεροι χώροι 
διατροφής στον κάμπο, περιορίζονται, δίνοντας τη θέση τους σε εντατικές αρδευόμενες 
καλλιέργειες. 
 
Σε άλλες περιοχές η υπερβόσκηση και η καταστροφή της βλάστησης έχει δημιουργήσει σοβαρό 
πρόβλημα λόγω διάβρωσης, ενώ σε λοφώδεις και ορεινές, η εγκατάλειψη της κτηνοτροφίας οδηγεί 
σε πύκνωση της βλάστησης, καθιστώντας ακατάλληλο το ενδιαίτημα για το είδος. 
 
Τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουν όλα τα εντομοφάγα είδη των αγροτικών εκτάσεων όπως τα 
χελιδόνια, η χαλκοκουρούνα, οι κουκουβάγιες, το δενδρογέρακο κ.λπ.. 
 
Δεν γνωρίζουμε ακόμη αν η χρήση εντομοκτόνων και άλλων φυτοφαρμάκων επηρεάζουν την 
αναπαραγωγή του είδους, ούτε ποιές είναι ακριβώς οι απειλές για το είδος στις περιοχές της 
Αφρικής όπου ξεχειμωνιάζει. Σήμερα πια δεν μπορεί να είναι κανείς σίγουρος για πράγματα 
αυτονόητα: ότι τα χελιδόνια και τα κιρκινέζια θα ξανάρθουν την άνοιξη, ότι θα γεννήσουν αυγά 
που θα εκκολαφθούν, ότι θα μεγαλώσουν κανονικά τους νεοσσούς τους. 
 
Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν 
 
Το κιρκινέζι αποτελεί είδος χαρακτηρισμού της ΖΕΠ. Είναι είδος που υπάγεται στην κατηγορία 
σπανιότητας VU-Τρωτά σε διεθνές επίπεδο (Κόκκινος κατάλογος της IUCN), σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο D-Μειώμενο (Κόκκινος Κατάλογος Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της Ευρώπης) και στην 
κατηγορία VU-Τρωτά σε εθνικό επίπεδο (Κόκκινος Κατάλογος Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της 
Ελλάδας). Έτσι στον ελλαδικό χώρο και σε διεθνές πρόκειται για  είδος που αντιμετωπίζει κίνδυνο 
εξαφάνισης στο μεσοπρόθεσμο μέλλον, ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχει πληθυσμούς που 
μειώνονται. Είναι είδος που προστατεύεται με το Π.Δ. 67/1981 και περιλαμβάνεται στα 
παραρτήματα Ι και Δ της Οδηγίας 47/79/EΟΚ. Επίσης περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ της 
Σύμβασης της Βέρνης ως είδος υπό αυστηρή προστασία 
 
Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται 
 
Απαιτείται η κατάρτιση και η εφαρμογή ενός Εθνικού Διαχειριστικού Σχεδίου για το είδος, αλλά 
και Διαχειριστικά Σχέδια για τις ΖΕΠ όπου αυτό απαντάται. Τα κύρια ζητήματα που πρέπει να 
αντιμετωπιστούν είναι η διατήρηση των θέσεων φωλιάσματος και η ρύθμιση της γεωργίας και της 
κτηνοτροφίας στις βασικότερες περιοχές τροφοληψίας. Θα πρέπει να διατηρηθούν οι αρόσιμες μη 
αρδευόμενες καλλιέργειες, κυρίως των σιτηρών, και τα βοσκοτόπια κοντά στους οικισμούς, ενώ 
απαιτείται και η εφαρμογή γενικότερων αγροπεριβαλλοντικών μέτρων. 
 
Τι χρειάζεται να γίνει για την προστασία των κιρκινεζιών 



 Να προωθηθεί η οικολογική γεωργία και η κατανάλωση προϊόντων βιολογικών 
καλλιεργειών

 Να διατηρείται μια χέρσα ζώνη στο χωράφι και να διατηρούνται τα χωράφια σε 
αγρανάπαυση ή να χρησιμοποι

 Να διατηρηθεί η κτηνοτροφία στις γεωργικές εκτάσεις
 Να διατηρηθούν τα παλιά σπίτια και οι αποθήκες, ή να κατασκευάζονται τα νέα με 

κεραμίδια και γείσο (οι τεχνητές φωλιές για το είδος είναι η τελι
προσοχ

 Να ενημερωθούν οι αγρότες και οι μαθητές των περιοχών για το είδος, ώστε η προστασία 
να γίνεται τοπικά

 
Στη συνέχεια
 
 
Η Αετογερακίνα (
της ΖΕΠ. Είναι είδος που υπάγεται στην κατηγορία σπανιότητας 
LC-μειωμένου ενδιαφέροντος σε διεθνές επίπεδο (Κόκκινος 
κατάλογος της IUCN), σε ευρωπαϊκό επίπεδο VU
(Κόκκινος Κατάλογος Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της 
Ευρώπης) 
(Κόκκινος Κατάλογος Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της 
Ελλάδας). Έτσι στον ελλαδικό χώρο και σε ευρωπαϊκό πρόκειται 
για είδος που αντιμετωπίζει κίνδυνο εξαφάνισης στο 
μεσοπρόθεσμο μέλλον, ενώ σε διεθνές επίπεδο δεν
κάποιο πρόβλημα. Είναι είδος που προστατεύεται με το Π.Δ. 
67/1981 και περιλαμβάνεται  στα παραρτήματα Ι και Δ της 
Οδηγίας 47/79/EΟΚ. Επίσης περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ της 
Σύμβασης της Βέρνης ως είδος υπό αυστηρή προστασία.
 
 
 
Ο Καλαμό
στην κατηγορία σπανιότητας LC
διεθνές επίπεδο (Κόκκινος κατάλογος της IUCN), σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο S
Σπονδυλόζωων της Ευρώπης) και στην
εθνικό επίπεδο (Κόκκινος Κατάλογος Απειλούμενων 

Σπονδυλόζωων της Ελλάδας). Έτσι στον ελλαδικό χώρο πρόκειται 
για είδος που αντιμετωπίζει κίνδυνο εξαφάνισης στο μεσοπρόθεσμο 
μέλλον, ενώ σε διεθνές και σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν αντιμετω
κάποιο πρόβλημα. Είναι είδος που προστατεύεται με το Π.Δ. 
67/1981 και περιλαμβάνεται στα παραρτήματα Ι και Δ της Οδηγίας 
47/79/EΟΚ. Επίσης περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ της 
Σύμβασης της Βέρνης ως είδος υπό αυστηρή προστασία
 
 
 
Ο Πετρίτης (
κατηγορία σπανιότητας LC
επίπεδο (Κόκκινος κατάλογος της IUCN), σε ευρωπαϊκό επίπεδο S
Ασφαλές (Κόκκινος Κατάλογος Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της 
Ευρώπης) και στην κατηγορία LC
εθνικό επίπεδο (Κόκκινος Κατάλογος Απειλούμενων 
Σπονδυλόζωων της Ελλάδας). Έτσι σε όλα τα επίπεδα (διεθνές, 

Να προωθηθεί η οικολογική γεωργία και η κατανάλωση προϊόντων βιολογικών 
καλλιεργειών. 
Να διατηρείται μια χέρσα ζώνη στο χωράφι και να διατηρούνται τα χωράφια σε 
αγρανάπαυση ή να χρησιμοποι
Να διατηρηθεί η κτηνοτροφία στις γεωργικές εκτάσεις
Να διατηρηθούν τα παλιά σπίτια και οι αποθήκες, ή να κατασκευάζονται τα νέα με 
κεραμίδια και γείσο (οι τεχνητές φωλιές για το είδος είναι η τελι
προσοχή). 
Να ενημερωθούν οι αγρότες και οι μαθητές των περιοχών για το είδος, ώστε η προστασία 
να γίνεται τοπικά

Στη συνέχεια, περιγράφονται και άλλα είδη ορνιθοπανίδας που απαντώνται στην περιοχή.

Η Αετογερακίνα (Buteo
της ΖΕΠ. Είναι είδος που υπάγεται στην κατηγορία σπανιότητας 

μειωμένου ενδιαφέροντος σε διεθνές επίπεδο (Κόκκινος 
κατάλογος της IUCN), σε ευρωπαϊκό επίπεδο VU
(Κόκκινος Κατάλογος Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της 

 και στην κατηγορία VU
(Κόκκινος Κατάλογος Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της 
Ελλάδας). Έτσι στον ελλαδικό χώρο και σε ευρωπαϊκό πρόκειται 
για είδος που αντιμετωπίζει κίνδυνο εξαφάνισης στο 
μεσοπρόθεσμο μέλλον, ενώ σε διεθνές επίπεδο δεν
κάποιο πρόβλημα. Είναι είδος που προστατεύεται με το Π.Δ. 
67/1981 και περιλαμβάνεται  στα παραρτήματα Ι και Δ της 
Οδηγίας 47/79/EΟΚ. Επίσης περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ της 
Σύμβασης της Βέρνης ως είδος υπό αυστηρή προστασία.

Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus)
στην κατηγορία σπανιότητας LC
διεθνές επίπεδο (Κόκκινος κατάλογος της IUCN), σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο S-Ασφαλές (Κόκκινος Κατάλογος Απειλούμενων 
Σπονδυλόζωων της Ευρώπης) και στην
εθνικό επίπεδο (Κόκκινος Κατάλογος Απειλούμενων 

Σπονδυλόζωων της Ελλάδας). Έτσι στον ελλαδικό χώρο πρόκειται 
για είδος που αντιμετωπίζει κίνδυνο εξαφάνισης στο μεσοπρόθεσμο 
μέλλον, ενώ σε διεθνές και σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν αντιμετω
κάποιο πρόβλημα. Είναι είδος που προστατεύεται με το Π.Δ. 
67/1981 και περιλαμβάνεται στα παραρτήματα Ι και Δ της Οδηγίας 
47/79/EΟΚ. Επίσης περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ της 
Σύμβασης της Βέρνης ως είδος υπό αυστηρή προστασία

Πετρίτης (Falco 
κατηγορία σπανιότητας LC
επίπεδο (Κόκκινος κατάλογος της IUCN), σε ευρωπαϊκό επίπεδο S
Ασφαλές (Κόκκινος Κατάλογος Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της 
Ευρώπης) και στην κατηγορία LC
εθνικό επίπεδο (Κόκκινος Κατάλογος Απειλούμενων 
Σπονδυλόζωων της Ελλάδας). Έτσι σε όλα τα επίπεδα (διεθνές, 

Να προωθηθεί η οικολογική γεωργία και η κατανάλωση προϊόντων βιολογικών 
 

Να διατηρείται μια χέρσα ζώνη στο χωράφι και να διατηρούνται τα χωράφια σε 
αγρανάπαυση ή να χρησιμοποι
Να διατηρηθεί η κτηνοτροφία στις γεωργικές εκτάσεις
Να διατηρηθούν τα παλιά σπίτια και οι αποθήκες, ή να κατασκευάζονται τα νέα με 
κεραμίδια και γείσο (οι τεχνητές φωλιές για το είδος είναι η τελι

Να ενημερωθούν οι αγρότες και οι μαθητές των περιοχών για το είδος, ώστε η προστασία 
να γίνεται τοπικά. 

περιγράφονται και άλλα είδη ορνιθοπανίδας που απαντώνται στην περιοχή.

Buteo rufinus
της ΖΕΠ. Είναι είδος που υπάγεται στην κατηγορία σπανιότητας 

μειωμένου ενδιαφέροντος σε διεθνές επίπεδο (Κόκκινος 
κατάλογος της IUCN), σε ευρωπαϊκό επίπεδο VU
(Κόκκινος Κατάλογος Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της 

και στην κατηγορία VU
(Κόκκινος Κατάλογος Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της 
Ελλάδας). Έτσι στον ελλαδικό χώρο και σε ευρωπαϊκό πρόκειται 
για είδος που αντιμετωπίζει κίνδυνο εξαφάνισης στο 
μεσοπρόθεσμο μέλλον, ενώ σε διεθνές επίπεδο δεν
κάποιο πρόβλημα. Είναι είδος που προστατεύεται με το Π.Δ. 
67/1981 και περιλαμβάνεται  στα παραρτήματα Ι και Δ της 
Οδηγίας 47/79/EΟΚ. Επίσης περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ της 
Σύμβασης της Βέρνης ως είδος υπό αυστηρή προστασία.

κιρκος (Circus aeruginosus)
στην κατηγορία σπανιότητας LC
διεθνές επίπεδο (Κόκκινος κατάλογος της IUCN), σε ευρωπαϊκό 

Ασφαλές (Κόκκινος Κατάλογος Απειλούμενων 
Σπονδυλόζωων της Ευρώπης) και στην
εθνικό επίπεδο (Κόκκινος Κατάλογος Απειλούμενων 

Σπονδυλόζωων της Ελλάδας). Έτσι στον ελλαδικό χώρο πρόκειται 
για είδος που αντιμετωπίζει κίνδυνο εξαφάνισης στο μεσοπρόθεσμο 
μέλλον, ενώ σε διεθνές και σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν αντιμετω
κάποιο πρόβλημα. Είναι είδος που προστατεύεται με το Π.Δ. 
67/1981 και περιλαμβάνεται στα παραρτήματα Ι και Δ της Οδηγίας 
47/79/EΟΚ. Επίσης περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ της 
Σύμβασης της Βέρνης ως είδος υπό αυστηρή προστασία

 peregrinus
κατηγορία σπανιότητας LC-μειωμένου ενδιαφέροντος  σε διεθνές 
επίπεδο (Κόκκινος κατάλογος της IUCN), σε ευρωπαϊκό επίπεδο S
Ασφαλές (Κόκκινος Κατάλογος Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της 
Ευρώπης) και στην κατηγορία LC
εθνικό επίπεδο (Κόκκινος Κατάλογος Απειλούμενων 
Σπονδυλόζωων της Ελλάδας). Έτσι σε όλα τα επίπεδα (διεθνές, 

Να προωθηθεί η οικολογική γεωργία και η κατανάλωση προϊόντων βιολογικών 

Να διατηρείται μια χέρσα ζώνη στο χωράφι και να διατηρούνται τα χωράφια σε 
αγρανάπαυση ή να χρησιμοποιούνται σαν λιβάδι περιοδικά
Να διατηρηθεί η κτηνοτροφία στις γεωργικές εκτάσεις
Να διατηρηθούν τα παλιά σπίτια και οι αποθήκες, ή να κατασκευάζονται τα νέα με 
κεραμίδια και γείσο (οι τεχνητές φωλιές για το είδος είναι η τελι

Να ενημερωθούν οι αγρότες και οι μαθητές των περιοχών για το είδος, ώστε η προστασία 

περιγράφονται και άλλα είδη ορνιθοπανίδας που απαντώνται στην περιοχή.

rufinus) αποτελεί είδος χαρακτηρισμού 
της ΖΕΠ. Είναι είδος που υπάγεται στην κατηγορία σπανιότητας 

μειωμένου ενδιαφέροντος σε διεθνές επίπεδο (Κόκκινος 
κατάλογος της IUCN), σε ευρωπαϊκό επίπεδο VU
(Κόκκινος Κατάλογος Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της 

και στην κατηγορία VU-Τρωτά σε εθνικό επίπεδο 
(Κόκκινος Κατάλογος Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της 
Ελλάδας). Έτσι στον ελλαδικό χώρο και σε ευρωπαϊκό πρόκειται 
για είδος που αντιμετωπίζει κίνδυνο εξαφάνισης στο 
μεσοπρόθεσμο μέλλον, ενώ σε διεθνές επίπεδο δεν
κάποιο πρόβλημα. Είναι είδος που προστατεύεται με το Π.Δ. 
67/1981 και περιλαμβάνεται  στα παραρτήματα Ι και Δ της 
Οδηγίας 47/79/EΟΚ. Επίσης περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ της 
Σύμβασης της Βέρνης ως είδος υπό αυστηρή προστασία.

κιρκος (Circus aeruginosus) είναι είδος που υπάγεται 
στην κατηγορία σπανιότητας LC-μειωμένου ενδιαφέροντος  σε 
διεθνές επίπεδο (Κόκκινος κατάλογος της IUCN), σε ευρωπαϊκό 

Ασφαλές (Κόκκινος Κατάλογος Απειλούμενων 
Σπονδυλόζωων της Ευρώπης) και στην κατηγορία VU
εθνικό επίπεδο (Κόκκινος Κατάλογος Απειλούμενων 

Σπονδυλόζωων της Ελλάδας). Έτσι στον ελλαδικό χώρο πρόκειται 
για είδος που αντιμετωπίζει κίνδυνο εξαφάνισης στο μεσοπρόθεσμο 
μέλλον, ενώ σε διεθνές και σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν αντιμετω
κάποιο πρόβλημα. Είναι είδος που προστατεύεται με το Π.Δ. 
67/1981 και περιλαμβάνεται στα παραρτήματα Ι και Δ της Οδηγίας 
47/79/EΟΚ. Επίσης περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ της 
Σύμβασης της Βέρνης ως είδος υπό αυστηρή προστασία

eregrinus) είναι είδος που υπάγεται στην 
μειωμένου ενδιαφέροντος  σε διεθνές 

επίπεδο (Κόκκινος κατάλογος της IUCN), σε ευρωπαϊκό επίπεδο S
Ασφαλές (Κόκκινος Κατάλογος Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της 
Ευρώπης) και στην κατηγορία LC-μειωμένου ενδιαφέροντος  σε 
εθνικό επίπεδο (Κόκκινος Κατάλογος Απειλούμενων 
Σπονδυλόζωων της Ελλάδας). Έτσι σε όλα τα επίπεδα (διεθνές, 
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Ελλάδας). Έτσι στον ελλαδικό χώρο και σε ευρωπαϊκό πρόκειται 
για είδος που αντιμετωπίζει κίνδυνο εξαφάνισης στο 
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κάποιο πρόβλημα. Είναι είδος που προστατεύεται με το Π.Δ. 
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ευρωπαϊκό και εθνικό) πρόκειται για είδος που αντιμετωπίζει κίνδυνο. Είναι είδος που 
προστατεύεται με το Π.Δ. 67/1981 και π
Επίσης περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης ως είδος υπό αυστηρή 
προστασία.
 
 
 
Ο Φιδαετός (Circaetus gallicus)
κατηγορία σπανιότητας LC
επίπεδο (Κόκκινος κατάλογος της IUCN), σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
R- Σπάνιο (Κόκκινος Κατάλογος Απειλούμενων Θηλαστικών της 
Ευρώπης) και στην κατηγορία NT
επίπεδο (Κόκκινος Κατάλογος Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της 
Ελλάδας). Έτσι στον ελλαδικό χώρο πρόκειται για είδος που 
αντιμετωπίζει κίνδυνο να μπει σε μεγαλύτερες κατηγορίες 
επικινδυνότητας και σπανιότητας, σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρόκειται για είδος σπάνιο με 
απειλούμενους πληθυ
είδος που προστατεύεται με το Π.Δ. 67/1981 και περιλαμβάνεται  στα παραρτήματα Ι της Οδηγίας 
47/79/EΟΚ. Επίσης περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης ως είδος υπό 
αυστηρή προστασία.
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διεθνές επίπεδο (Κόκκινος κατάλογος της IUCN), σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο 
Απειλούμενων Θηλαστικών της Ευρώπης) και στην κατηγορία 
ΝΕ-Όχι Εκτι
Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της Ελλάδας). Έτσι στον 
ελλαδικό χώρο πρόκειται για  είδος που δεν έχει αξιολογηθεί 
ακόμα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρόκειται για  είδος που οι πληθυσμοί του έχουν μειωθεί μέτρια, ενώ 
σε διεθνές επίπεδο δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Είναι είδος που περιλαμβάνεται στα 
παραρτήματα Ι και Δ της Οδηγίας 47/79/EΟΚ. Επίσης περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ της 
Σύμβασης της Βέρνης ως είδος υπό αυστηρή προστασία.
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στον ελλαδικό χώρο πρόκειται για  είδος που αντιμετωπίζει 
κίνδυνο εξαφάνισης στο μεσοπρόθεσμο μέλλον, σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο πρόκειται για  είδος που οι πληθυσμοί του έχουν 
μειωθεί μέτρια, ενώ σε διεθνές επίπεδο δεν αντιμετωπίζει 
κάποιο πρόβλημα. Είναι είδος που προστατεύεται με το Π.Δ. 
67/1981 και περιλαμβάνεται στα παραρτήματα Ι της Οδηγίας 
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Η Κοκκινοκαλιακούδα (
που υπάγεται στην κατηγορία σπανιότητας 
ενδιαφέροντος σε διεθνές επίπεδο (Κόκκινος κατάλογος της IUCN), 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
Απειλούμενων Θηλαστικών της Ευρώπης) και στην κατηγορία ΕΝ
Κινδυνεύοντα σε εθνικό επίπεδο (Κόκκινος Κατάλογος 

Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της Ελλάδας). Έτσι στον ελλαδικό 
χώρο πρόκειται για  είδος που αντιμετωπίζει υψηλό κίνδυνο 
εξαφάνισης στο άμεσο μέλλον, 
είδος που οι πληθυσμοί του έχουν μειωθεί μέτρια, ενώ σε διεθνές 
επίπεδο δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Είναι είδος που 
περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι της Οδηγίας 47/79/EΟΚ. Επίσης 
περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ της 
είδος υπό αυστηρή προστασία.
 
Η Χαλκοκουρούνα
χαρακτηρισμού της ΖΕΠ. Είναι είδος που υπάγεται στην κατηγορία 
σπανιότητας 
κατάλογος της IUCN), σε
Κατάλογος Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της Ευρώπης) και στην 
κατηγορία 
Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της Ελλάδας). Έτσι, στον ελλαδικό 

και ευρωπαϊκό χώρο πρόκειται για είδος που 
εξαφάνισης στο μεσοπρόθεσμο μέλλον, ενώ σε διεθνές επίπεδο χώρο 
πρόκειται για είδος που αντιμετωπίζει κίνδυνο να μπει σε 
μεγαλύτερες κατηγορίες επικινδυνότητας και σπανιότητας. Είναι 
είδος περιλαμβάνεται  στα παραρτήματα Ι και Δ της Ο
47/79/EΟΚ. Επίσης περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης 
της Βέρνης ως είδος υπό αυστηρή προστασία
 
 
 
 
Η Γαλιάντρα (
στην κατηγορία σπανιότητας 
διεθνές επίπεδο (Κ
επίπεδο 
Θηλαστικών της Ευρώπης) και στην κατηγορία ΕΝ
εθνικό επίπεδο (Κόκκινος Κατάλογος Απειλούμενων Σπονδυλόζωων 
της Ελλάδας). Έτσι στον ελλαδικό χώρο πρό
αντιμετωπίζει κίνδυνο εξαφάνισης στο μεσοπρόθεσμο μέλλον, σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο πρόκειται για  είδος που οι πληθυσμοί του έχουν 
μειωθεί μέτρια, ενώ σε διεθνές επίπεδο δεν αντιμετωπίζει κάποιο 
πρόβλημα. Είναι είδος που περιλαμβάνεται στ
Οδηγίας 47/79/EΟΚ. Επίσης περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ της 
Σύμβασης της Βέρνης ως είδος υπό αυστηρή προστασία.
 
 

Κοκκινοκαλιακούδα (
που υπάγεται στην κατηγορία σπανιότητας 
ενδιαφέροντος σε διεθνές επίπεδο (Κόκκινος κατάλογος της IUCN), 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
Απειλούμενων Θηλαστικών της Ευρώπης) και στην κατηγορία ΕΝ
Κινδυνεύοντα σε εθνικό επίπεδο (Κόκκινος Κατάλογος 

Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της Ελλάδας). Έτσι στον ελλαδικό 
χώρο πρόκειται για  είδος που αντιμετωπίζει υψηλό κίνδυνο 
εξαφάνισης στο άμεσο μέλλον, 
είδος που οι πληθυσμοί του έχουν μειωθεί μέτρια, ενώ σε διεθνές 
επίπεδο δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Είναι είδος που 
περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι της Οδηγίας 47/79/EΟΚ. Επίσης 
περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ της 
είδος υπό αυστηρή προστασία.

Χαλκοκουρούνα
χαρακτηρισμού της ΖΕΠ. Είναι είδος που υπάγεται στην κατηγορία 
σπανιότητας NT-Σχεδόν Απειλούμενα  σε διεθνές επίπεδο (Κόκκινος 
κατάλογος της IUCN), σε
Κατάλογος Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της Ευρώπης) και στην 
κατηγορία VU-Τρωτά σε εθνικό επίπεδο (Κόκκινος Κατάλογος 
Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της Ελλάδας). Έτσι, στον ελλαδικό 

και ευρωπαϊκό χώρο πρόκειται για είδος που 
εξαφάνισης στο μεσοπρόθεσμο μέλλον, ενώ σε διεθνές επίπεδο χώρο 
πρόκειται για είδος που αντιμετωπίζει κίνδυνο να μπει σε 
μεγαλύτερες κατηγορίες επικινδυνότητας και σπανιότητας. Είναι 
είδος περιλαμβάνεται  στα παραρτήματα Ι και Δ της Ο
47/79/EΟΚ. Επίσης περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης 
της Βέρνης ως είδος υπό αυστηρή προστασία

Γαλιάντρα (Melanocorypha
στην κατηγορία σπανιότητας 
διεθνές επίπεδο (Κόκκινος κατάλογος της IUCN), σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο VU-Τρωτά (Κόκκινος Κατάλογος Απειλούμενων 
Θηλαστικών της Ευρώπης) και στην κατηγορία ΕΝ
εθνικό επίπεδο (Κόκκινος Κατάλογος Απειλούμενων Σπονδυλόζωων 
της Ελλάδας). Έτσι στον ελλαδικό χώρο πρό
αντιμετωπίζει κίνδυνο εξαφάνισης στο μεσοπρόθεσμο μέλλον, σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο πρόκειται για  είδος που οι πληθυσμοί του έχουν 
μειωθεί μέτρια, ενώ σε διεθνές επίπεδο δεν αντιμετωπίζει κάποιο 
πρόβλημα. Είναι είδος που περιλαμβάνεται στ
Οδηγίας 47/79/EΟΚ. Επίσης περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ της 
Σύμβασης της Βέρνης ως είδος υπό αυστηρή προστασία.

Κοκκινοκαλιακούδα (Pyrrhocorax
που υπάγεται στην κατηγορία σπανιότητας 
ενδιαφέροντος σε διεθνές επίπεδο (Κόκκινος κατάλογος της IUCN), 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο D- Μειώμενο (Κόκκινος Κατάλογος 
Απειλούμενων Θηλαστικών της Ευρώπης) και στην κατηγορία ΕΝ
Κινδυνεύοντα σε εθνικό επίπεδο (Κόκκινος Κατάλογος 

Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της Ελλάδας). Έτσι στον ελλαδικό 
χώρο πρόκειται για  είδος που αντιμετωπίζει υψηλό κίνδυνο 
εξαφάνισης στο άμεσο μέλλον, σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρόκειται για  
είδος που οι πληθυσμοί του έχουν μειωθεί μέτρια, ενώ σε διεθνές 
επίπεδο δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Είναι είδος που 
περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι της Οδηγίας 47/79/EΟΚ. Επίσης 
περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ της 
είδος υπό αυστηρή προστασία. 

Χαλκοκουρούνα (Coracias
χαρακτηρισμού της ΖΕΠ. Είναι είδος που υπάγεται στην κατηγορία 

Σχεδόν Απειλούμενα  σε διεθνές επίπεδο (Κόκκινος 
κατάλογος της IUCN), σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
Κατάλογος Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της Ευρώπης) και στην 

Τρωτά σε εθνικό επίπεδο (Κόκκινος Κατάλογος 
Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της Ελλάδας). Έτσι, στον ελλαδικό 

και ευρωπαϊκό χώρο πρόκειται για είδος που 
εξαφάνισης στο μεσοπρόθεσμο μέλλον, ενώ σε διεθνές επίπεδο χώρο 
πρόκειται για είδος που αντιμετωπίζει κίνδυνο να μπει σε 
μεγαλύτερες κατηγορίες επικινδυνότητας και σπανιότητας. Είναι 
είδος περιλαμβάνεται  στα παραρτήματα Ι και Δ της Ο
47/79/EΟΚ. Επίσης περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης 
της Βέρνης ως είδος υπό αυστηρή προστασία

Melanocorypha 
στην κατηγορία σπανιότητας 

όκκινος κατάλογος της IUCN), σε ευρωπαϊκό 
Τρωτά (Κόκκινος Κατάλογος Απειλούμενων 

Θηλαστικών της Ευρώπης) και στην κατηγορία ΕΝ
εθνικό επίπεδο (Κόκκινος Κατάλογος Απειλούμενων Σπονδυλόζωων 
της Ελλάδας). Έτσι στον ελλαδικό χώρο πρό
αντιμετωπίζει κίνδυνο εξαφάνισης στο μεσοπρόθεσμο μέλλον, σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο πρόκειται για  είδος που οι πληθυσμοί του έχουν 
μειωθεί μέτρια, ενώ σε διεθνές επίπεδο δεν αντιμετωπίζει κάποιο 
πρόβλημα. Είναι είδος που περιλαμβάνεται στ
Οδηγίας 47/79/EΟΚ. Επίσης περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ της 
Σύμβασης της Βέρνης ως είδος υπό αυστηρή προστασία.

Pyrrhocorax pyrrhocorax
που υπάγεται στην κατηγορία σπανιότητας 
ενδιαφέροντος σε διεθνές επίπεδο (Κόκκινος κατάλογος της IUCN), 

Μειώμενο (Κόκκινος Κατάλογος 
Απειλούμενων Θηλαστικών της Ευρώπης) και στην κατηγορία ΕΝ
Κινδυνεύοντα σε εθνικό επίπεδο (Κόκκινος Κατάλογος 

Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της Ελλάδας). Έτσι στον ελλαδικό 
χώρο πρόκειται για  είδος που αντιμετωπίζει υψηλό κίνδυνο 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρόκειται για  
είδος που οι πληθυσμοί του έχουν μειωθεί μέτρια, ενώ σε διεθνές 
επίπεδο δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Είναι είδος που 
περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι της Οδηγίας 47/79/EΟΚ. Επίσης 
περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης ως 

Coracias garrulus
χαρακτηρισμού της ΖΕΠ. Είναι είδος που υπάγεται στην κατηγορία 

Σχεδόν Απειλούμενα  σε διεθνές επίπεδο (Κόκκινος 
ευρωπαϊκό επίπεδο 

Κατάλογος Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της Ευρώπης) και στην 
Τρωτά σε εθνικό επίπεδο (Κόκκινος Κατάλογος 

Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της Ελλάδας). Έτσι, στον ελλαδικό 

και ευρωπαϊκό χώρο πρόκειται για είδος που 
εξαφάνισης στο μεσοπρόθεσμο μέλλον, ενώ σε διεθνές επίπεδο χώρο 
πρόκειται για είδος που αντιμετωπίζει κίνδυνο να μπει σε 
μεγαλύτερες κατηγορίες επικινδυνότητας και σπανιότητας. Είναι 
είδος περιλαμβάνεται  στα παραρτήματα Ι και Δ της Ο
47/79/EΟΚ. Επίσης περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης 
της Βέρνης ως είδος υπό αυστηρή προστασία

 calandra) 
στην κατηγορία σπανιότητας LC-μειωμένου ενδιαφέροντος σε 

όκκινος κατάλογος της IUCN), σε ευρωπαϊκό 
Τρωτά (Κόκκινος Κατάλογος Απειλούμενων 

Θηλαστικών της Ευρώπης) και στην κατηγορία ΕΝ
εθνικό επίπεδο (Κόκκινος Κατάλογος Απειλούμενων Σπονδυλόζωων 
της Ελλάδας). Έτσι στον ελλαδικό χώρο πρό
αντιμετωπίζει κίνδυνο εξαφάνισης στο μεσοπρόθεσμο μέλλον, σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο πρόκειται για  είδος που οι πληθυσμοί του έχουν 
μειωθεί μέτρια, ενώ σε διεθνές επίπεδο δεν αντιμετωπίζει κάποιο 
πρόβλημα. Είναι είδος που περιλαμβάνεται στ
Οδηγίας 47/79/EΟΚ. Επίσης περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ της 
Σύμβασης της Βέρνης ως είδος υπό αυστηρή προστασία.

pyrrhocorax
που υπάγεται στην κατηγορία σπανιότητας LC
ενδιαφέροντος σε διεθνές επίπεδο (Κόκκινος κατάλογος της IUCN), 

Μειώμενο (Κόκκινος Κατάλογος 
Απειλούμενων Θηλαστικών της Ευρώπης) και στην κατηγορία ΕΝ
Κινδυνεύοντα σε εθνικό επίπεδο (Κόκκινος Κατάλογος 

Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της Ελλάδας). Έτσι στον ελλαδικό 
χώρο πρόκειται για  είδος που αντιμετωπίζει υψηλό κίνδυνο 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρόκειται για  
είδος που οι πληθυσμοί του έχουν μειωθεί μέτρια, ενώ σε διεθνές 
επίπεδο δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Είναι είδος που 
περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι της Οδηγίας 47/79/EΟΚ. Επίσης 

Σύμβασης της Βέρνης ως 

garrulus) αποτελεί είδος 
χαρακτηρισμού της ΖΕΠ. Είναι είδος που υπάγεται στην κατηγορία 

Σχεδόν Απειλούμενα  σε διεθνές επίπεδο (Κόκκινος 
ευρωπαϊκό επίπεδο VU-Τρωτά (Κόκκινος 

Κατάλογος Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της Ευρώπης) και στην 
Τρωτά σε εθνικό επίπεδο (Κόκκινος Κατάλογος 

Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της Ελλάδας). Έτσι, στον ελλαδικό 

και ευρωπαϊκό χώρο πρόκειται για είδος που αντιμετωπίζει κίνδυνο 
εξαφάνισης στο μεσοπρόθεσμο μέλλον, ενώ σε διεθνές επίπεδο χώρο 
πρόκειται για είδος που αντιμετωπίζει κίνδυνο να μπει σε 
μεγαλύτερες κατηγορίες επικινδυνότητας και σπανιότητας. Είναι 
είδος περιλαμβάνεται  στα παραρτήματα Ι και Δ της Ο
47/79/EΟΚ. Επίσης περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης 
της Βέρνης ως είδος υπό αυστηρή προστασία. 

 είναι είδος που υπάγεται 
μειωμένου ενδιαφέροντος σε 

όκκινος κατάλογος της IUCN), σε ευρωπαϊκό 
Τρωτά (Κόκκινος Κατάλογος Απειλούμενων 

Θηλαστικών της Ευρώπης) και στην κατηγορία ΕΝ-Κινδυνεύοντα σε 
εθνικό επίπεδο (Κόκκινος Κατάλογος Απειλούμενων Σπονδυλόζωων 
της Ελλάδας). Έτσι στον ελλαδικό χώρο πρόκειται για  είδος που 
αντιμετωπίζει κίνδυνο εξαφάνισης στο μεσοπρόθεσμο μέλλον, σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο πρόκειται για  είδος που οι πληθυσμοί του έχουν 
μειωθεί μέτρια, ενώ σε διεθνές επίπεδο δεν αντιμετωπίζει κάποιο 
πρόβλημα. Είναι είδος που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι της 
Οδηγίας 47/79/EΟΚ. Επίσης περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ της 
Σύμβασης της Βέρνης ως είδος υπό αυστηρή προστασία.

pyrrhocorax) είναι είδος 
LC-μειωμένου 

ενδιαφέροντος σε διεθνές επίπεδο (Κόκκινος κατάλογος της IUCN), 
Μειώμενο (Κόκκινος Κατάλογος 

Απειλούμενων Θηλαστικών της Ευρώπης) και στην κατηγορία ΕΝ
Κινδυνεύοντα σε εθνικό επίπεδο (Κόκκινος Κατάλογος 

Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της Ελλάδας). Έτσι στον ελλαδικό 
χώρο πρόκειται για  είδος που αντιμετωπίζει υψηλό κίνδυνο 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρόκειται για  
είδος που οι πληθυσμοί του έχουν μειωθεί μέτρια, ενώ σε διεθνές 
επίπεδο δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Είναι είδος που 
περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι της Οδηγίας 47/79/EΟΚ. Επίσης 

Σύμβασης της Βέρνης ως 

αποτελεί είδος 
χαρακτηρισμού της ΖΕΠ. Είναι είδος που υπάγεται στην κατηγορία 

Σχεδόν Απειλούμενα  σε διεθνές επίπεδο (Κόκκινος 
Τρωτά (Κόκκινος 

Κατάλογος Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της Ευρώπης) και στην 
Τρωτά σε εθνικό επίπεδο (Κόκκινος Κατάλογος 

Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της Ελλάδας). Έτσι, στον ελλαδικό 

αντιμετωπίζει κίνδυνο 
εξαφάνισης στο μεσοπρόθεσμο μέλλον, ενώ σε διεθνές επίπεδο χώρο 
πρόκειται για είδος που αντιμετωπίζει κίνδυνο να μπει σε 
μεγαλύτερες κατηγορίες επικινδυνότητας και σπανιότητας. Είναι 
είδος περιλαμβάνεται  στα παραρτήματα Ι και Δ της Οδηγίας 
47/79/EΟΚ. Επίσης περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης 

είναι είδος που υπάγεται 
μειωμένου ενδιαφέροντος σε 

όκκινος κατάλογος της IUCN), σε ευρωπαϊκό 
Τρωτά (Κόκκινος Κατάλογος Απειλούμενων 

Κινδυνεύοντα σε 
εθνικό επίπεδο (Κόκκινος Κατάλογος Απειλούμενων Σπονδυλόζωων 

κειται για  είδος που 
αντιμετωπίζει κίνδυνο εξαφάνισης στο μεσοπρόθεσμο μέλλον, σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο πρόκειται για  είδος που οι πληθυσμοί του έχουν 
μειωθεί μέτρια, ενώ σε διεθνές επίπεδο δεν αντιμετωπίζει κάποιο 

ο παράρτημα Ι της 
Οδηγίας 47/79/EΟΚ. Επίσης περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ της 
Σύμβασης της Βέρνης ως είδος υπό αυστηρή προστασία. 

είναι είδος 
μειωμένου 

ενδιαφέροντος σε διεθνές επίπεδο (Κόκκινος κατάλογος της IUCN), 
Μειώμενο (Κόκκινος Κατάλογος 

Απειλούμενων Θηλαστικών της Ευρώπης) και στην κατηγορία ΕΝ-
Κινδυνεύοντα σε εθνικό επίπεδο (Κόκκινος Κατάλογος 

Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της Ελλάδας). Έτσι στον ελλαδικό 
χώρο πρόκειται για  είδος που αντιμετωπίζει υψηλό κίνδυνο 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρόκειται για  
είδος που οι πληθυσμοί του έχουν μειωθεί μέτρια, ενώ σε διεθνές 
επίπεδο δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Είναι είδος που 
περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι της Οδηγίας 47/79/EΟΚ. Επίσης 

Σύμβασης της Βέρνης ως 

αποτελεί είδος 
χαρακτηρισμού της ΖΕΠ. Είναι είδος που υπάγεται στην κατηγορία 

Σχεδόν Απειλούμενα  σε διεθνές επίπεδο (Κόκκινος 
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στο παράρτημα ΙΙ1 της Οδηγίας 47/79/EΟΚ. Επίσης περιλαμβάνεται 
στο παράρτημα ΙΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης ως είδος υπό αυστηρή 
προστασία. 

Ο Αργυροτσικνιάς (Egretta alba)
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αντιμετωπίζει κάποιο κίνδυνο. Είναι είδος που προστατεύεται με το 
Π.Δ. 67/1981 και περιλαμβάνεται στα παραρτήματα Ι της Οδηγίας 
47/79/EΟΚ. Επίσης περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης 

είναι είδος που υπάγεται στην 
μειωμένου ενδιαφέροντος σε διεθνές 

επίπεδο (Κόκκινος κατάλογος της IUCN), σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
Μειώμενο (Κόκκινος Κατάλογος Απειλούμενων Θηλαστικών της 

Κινδυνεύοντα σε εθνικό επίπεδο 
ονδυλόζωων της Ελλάδας). 

Έτσι στον ελλαδικό χώρο πρόκειται για  είδος που αντιμετωπίζει 
υψηλό κίνδυνο εξαφάνισης στο άμεσο μέλλον, σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
πρόκειται για  είδος που οι πληθυσμοί του έχουν μειωθεί μέτρια, ενώ 

κάποιο πρόβλημα. Είναι είδος 
που προστατεύεται με το Π.Δ. 67/1981 και περιλαμβάνεται στα 
παραρτήματα Ι της Οδηγίας 47/79/EΟΚ. Επίσης περιλαμβάνεται στο 
παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης ως είδος υπό αυστηρή 

είναι είδος που υπάγεται στην 
εθνές 

επίπεδο (Κόκκινος κατάλογος της IUCN), σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
Τρωτά (Κόκκινος Κατάλογος Απειλούμενων Θηλαστικών της 

Κινδυνεύοντα σε εθνικό επίπεδο 
VU-

επίπεδο (Κόκκινος Κατάλογος Απειλούμενων 
Σπονδυλόζωων της Ελλάδας). Έτσι στον ελλαδικό χώρο και σε 
ευρωπαϊκό πρόκειται για  είδος που αντιμετωπίζει κίνδυνο 
εξαφάνισης στο μεσοπρόθεσμο μέλλον, ενώ σε διεθνές επίπεδο δεν 

είδος που περιλαμβάνεται  
στο παράρτημα ΙΙ1 της Οδηγίας 47/79/EΟΚ. Επίσης περιλαμβάνεται 
στο παράρτημα ΙΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης ως είδος υπό αυστηρή 

είναι είδος που υπάγεται στην 
ειωμένου ενδιαφέροντος σε διεθνές 

επίπεδο (Κόκκινος κατάλογος της IUCN), σε ευρωπαϊκό επίπεδο S-
Ασφαλές (Κόκκινος Κατάλογος Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της 

Τρωτά σε εθνικό επίπεδο 

ης Ελλάδας). 
Έτσι, στον ελλαδικό χώρο πρόκειται για είδος που αντιμετωπίζει 
κίνδυνο εξαφάνισης στο μεσοπρόθεσμο μέλλον, ενώ σε και 
ευρωπαϊκό και  διεθνές επίπεδο πρόκειται για είδος που δεν 
αντιμετωπίζει κάποιο κίνδυνο. Είναι είδος που προστατεύεται με το 
Π.Δ. 67/1981 και περιλαμβάνεται στα παραρτήματα Ι της Οδηγίας 
47/79/EΟΚ. Επίσης περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης 

είναι είδος που υπάγεται στην 
μειωμένου ενδιαφέροντος σε διεθνές 

επίπεδο (Κόκκινος κατάλογος της IUCN), σε ευρωπαϊκό επίπεδο D- 
Μειώμενο (Κόκκινος Κατάλογος Απειλούμενων Θηλαστικών της 

Κινδυνεύοντα σε εθνικό επίπεδο 
ονδυλόζωων της Ελλάδας). 

Έτσι στον ελλαδικό χώρο πρόκειται για  είδος που αντιμετωπίζει 
υψηλό κίνδυνο εξαφάνισης στο άμεσο μέλλον, σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
πρόκειται για  είδος που οι πληθυσμοί του έχουν μειωθεί μέτρια, ενώ 

κάποιο πρόβλημα. Είναι είδος 
που προστατεύεται με το Π.Δ. 67/1981 και περιλαμβάνεται στα 
παραρτήματα Ι της Οδηγίας 47/79/EΟΚ. Επίσης περιλαμβάνεται στο 
παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης ως είδος υπό αυστηρή 
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Βασίλειο Κωδικος Τάξη Οικογένεια Επηστημονική ονομασία Ελληνική Ονομασία
Παρ/μα 

Ι
Παρ/μα 

ΙΙ1
Παρ/μα 

ΙI2
Παρ/μα 

Δ

B A086 -//- Αετίδαι, Αξιπιτρίδες 
Accipitridae, Γεράκια

Accipiter nisus Ξεφτέρι S,B,M,reg, W LC LC S

B A298 Passeriformes, 
Στρουθιόμορφα

Sylviidae, Σιλβιίδαι Acrocephalus arundinaceus Τσιχλοποταμίδα  M, reg, B (PM, sv) II LC NE D

B A247 Passeriformes, 
Στρουθιόμορφα

Alaydidae, Κορυδαλίδαι Alauda arvensis Σταρήθρα S,B,M,reg, W (WV, r) √ LC NT SPEC3 D

B A229 Coracciformes, 
Κορακιόμορφα

Alcedinidae, Αλκυονίδαι Alcedo atthis Αλκυόνη S,B,M,reg, W (WV, r) √ II √ LC DD SPEC3 D

B A051 Anseriformes, 
Χηνόμορφα

Anatidae, Νησσίδαι Anas crecca Κιρκίρι (wv,pm) ΙΙΙ √ √ LC ΝΕ S

B A053 -//- -//- Anas platyrhynchos Πρασινοκέφαλη πάπια S,B,M,reg, W (WV, r) √ √ LC ΝΕ S

B A028 Ciconiformes, 
Πελαργόμορφα

Αrdeidae,      Ερωδίδαι Ardea cinerea Σταχτοτσικνιάς, Ερωδιός, 
Τσικνιάς

 M, reg, Β, W ΙΙΙ LC NE S

B A021 Ciconiformes, 
Πελαργόμορφα

Αrdeidae,      Ερωδίδαι Botaurus stellaris Ήταυρος, Τρανομουγκάνα, 
Μουγκρητής, Βούταυρος

M,reg,Β,(W),(wv,pm, r) √ II √ LC EN SPEC3 D

B A215 Strigiformes, 
Γλαυκόμορφα

Στριγγίδαι,  Strigidae Bubo bubo Μπούφος D √ ΙΙ √ LC LC SPEC3 D

B A133 Charadriiformes, 
Χαραδριόμορφα

Burhinidae, Οιδικνιμίδαι Burhinus oedicnemus (ευρωπαϊκή) Πετροτριλίδα. 
Πετροτουρλίδα, Ματάς

 M, reg, B  (sv,pm) √ ΙΙ √ LC NT SPEC3 VU

B A087 Falconiformes, 
Ιερακόμορφα

Αετίδαι, Αξιπιτρίδες 
Accipitridae, Αετοί

Buteo buteo (Κοινή) Γερακίνα, Βαρβακίνα, 
Ποντικοβαρβακίνα

S,B,M,reg, W ΙΙ LC NE S

B A403
Falconiformes, 
Ιερακόμορφα

Αετίδαι, Αξιπιτρίδες 
Accipitridae, Αετοί Buteo rufinus 

Αετογερακίνα, Αετοβαρβακίνα, 
Καστανοβαρβακίνα S,B,M,reg, (W) √ ΙΙ √ √ LC VU SPEC3 VU

B A243 Passeriformes, 
Στρουθιόμορφα

Alaudidae , Κορυδαλίδαι Calandrella brachydactyla (Ευρωπαϊκή)
Μικρογαλιάντρα

 M, reg, B  (sv,pm) ΙΙ √ LC NE SPEC3 VU

B A149 Charadriiformes, 
Χαραδριόμορφα Scolopacidae, 

Σκολοπακίδαι

Calidris alpina Λασποσκαλίδρα (wv,pm) ΙΙ LC NE SPEC4 D

B A031 Ciconiiformes, 
Πελαργόμορφα

Ciconiidae, Πελαργίδαι Ciconia ciconia Πελαργός, Λελέκι 
Λευκoπελαργός

 M, reg, B √ ΙΙ √ LC VU SPEC2 D

B A080 Falconiformes, 
Ιερακόμορφα

Αετίδαι, Αξιπιτρίδες 
Accipitridae, Αετοί

Circaetus gallicus Φιδαετός  M, reg, B √ ΙΙ √ LC NT SPEC3 R

B A081 -//- -//- Circus aeruginosus Καλαμόκιρκος, 
Λιμνικικρκινεζο,Λιμνογέρακο

S, B, M, reg, W √ ΙΙ √ LC VU S

B A082 -//- -//- Circus cyaneus Χειμωνόκιρκος, Βαλτόκιρκος (wv,pm) √ ΙΙ √ LC NE SPEC3 D

B A373 Passeriformes, 
Στρουθιόμορφα

Fringillidae,     Σπιζίδαι Coccothraustes 
coccothraustes 

Κοκοθραύστης, Διπλόσπινος, 
Χονδρομύτης

M,reg,Β,W ΙΙ LC NE S

B A231 Coracciformes, 
Κορακιόμορφα

Coraciidae, 
Κορακοφωνίδαι

Coracias garrulus Χαλκοκουρούνα M, reg, B II √ √ NT VU SPEC2 VU

B A348 Passeriformes, 
Στρουθιόμορφα

Κορακίδαι, Corvidae Corvus frugilegus Χαβαρόνι M,reg,(Β),W LC NE S

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : Τα είδη Ορνιθοπανίδας στην περιοχή NATURA 2000 ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΚΑΜΠΟΥ (GR1420011) και το καθεστώς διατήρησης
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1.1.Α3. Αναφορά άλλων υφιστάμενων ή/και εγκεκριμένων έργων ή δραστηριοτήτων στην 
Περιοχή Μελέτης  
 
Η ευρύτερη περιοχή του έργου καλύπτεται κυρίως από πεδινές αγροτικές εκτάσεις. Στην περιοχή 
γύρω από τη μελετώμενη μονάδα δεν υπάρχουν μονάδες παρόμοιας φύσης. Υπάρχουν, ωστόσο, 
κάποιες βιοτεχνικές και γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες, καθώς επίση και ο οικισμός του 
Παλαμά. Οι μονάδες της περιοχής δεν θα μπορούσαν να έχουν αθροιστικές επιπτώσεις, καθώς 
πρόκειται για δραστηριότητες διαφορετικής φύσης. Επίσης, από τη λειτουργία της κάθε μονάδας 
μεμονωμένα δεν δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα στο φυσικό, καθώς και στο ανθρωπογενές 
περιβάλλον, άρα δεν προκύπτουν και αθροιστικές επιπτώσεις.   
 
1.1.Α4. Φωτογραφική τεκμηρίωση 
 
Στο Παράρτημα ΙΙ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων παραθέτονται φωτογραφίες της 
μελετώμενης μονάδας.  
 
Β. Περιοχή Έρευνας Πεδίου (Π.Ε.Π)  
 
1.1.Β1. Αναλυτική περιγραφή της Περιοχής Έρευνας Πεδίου (Π.Ε.Π) 
 
Για την εκπόνηση αυτού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε μελέτη πεδίου, συνολικής χρονικής 
διάρκειας δέκα ημερών, ώστε να καταγραφούν οι τύποι οικοτόπων, καθώς και τα είδη χλωρίδας, 
πανίδας και ορνιθοπανίδας, που συναντώνται στην περιοχή έρευνας, η οποία εκτείνεται 500m 
περιμετρικά του έργου. 
 
1.1.Β2.i. Τύποι οικοτόπων στην περιοχή πεδίου 
 
Στην περιοχή πεδίου δεν εντοπίστηκαν οικότοποι του παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 14849/853/2008. 
 
1.1.Β2.ii Χλωρίδα στην περιοχή πεδίου 
 
Στην περιοχή πεδίου εντοπίστηκαν είδη χλωρίδας, τα οποία είναι κοινά της ελληνικής χλωρίδας, 
ενώ δεν εντοπίστηκαν είδη του παραρτήματος ΙΙ της ΚΥΑ 14849/853/2008. 
 
1.1.Β2.iii Πανίδα στην περιοχή πεδίου 
 
Στην περιοχή πεδίου δεν εντοπίστηκαν είδη πανίδας του παραρτήματος ΙV της ΚΥΑ 
14849/853/2008. 
 
1.1.Β2.iv Ορνιθοπανίδα στην περιοχή πεδίου 
 
Η άμεση περιοχή μελέτης βρίσκεται εντός του βιοτόπου, που διατηρεί σημαντικούς πληθυσμούς 
του είδους Κιρκινέζι (Falco naumanni). Ωστόσο, κατά τη μελέτη πεδίου δεν παρατηρήθηκαν είδη 
ορνιθοπανίδας του παραρτήματος V της ΚΥΑ 14849/853/2008. 
 
1.1.Β2.v Κατάσταση του πληθυσμού των ειδών στην περιοχή πεδίου και αξιολόγηση τόπου 
 
Δεν παρατίθενται στοιχεία, καθώς δεν εντοπίστηκαν είδη του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 
92/34/ΕΟΚ, ούτε και είδη ορνιθοπανίδας του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ. 
 
1.2 Καταγραφή της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος στην περιοχή του Δικτύου 
Natura 2000 
 
Στον πίνακα 4 παρουσιάζονται τα στοιχεία για την πληθυσμιακή κατάσταση των ειδών της πανίδας 
και χλωρίδας της Περιοχής Θεσσαλικού Κάμπου και για τα οποία υπάρχουν στοιχεία στο αρχείο 
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δεδομένων του Δικτύου NATURA 2000. Το αρχείο αυτό βρίσκεται στην τράπεζα δεδομένων 
της αρμόδιας διεύθυνσης περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην αντίστοιχη αρμόδια 
Δ/νση του Υπουργείου περιβάλλοντος της Ελλάδας. 
 
Από τα στοιχεία του πίνακα προκύπτουν τα κάτωθι: 
ΓΕΝΙΚΑ 

 Για τα περισσότερα είδη η περιοχή έχει καλή αξία για τη διατήρησή τους. 
 Ο τόπος για τα περισσότερα είδη διαθέτει πληθυσμούς μη απομονωμένους εντός της 

ευρύτερης περιοχής εξάπλωσης. 
 Η περιοχή μελέτης έχει καλή διατήρηση στα βασικά χαρακτηριστικά του οικοτόπου που 

αφορούν τις βιολογικές απαιτήσεις για τα είδη. 
 Η περιοχή μελέτης διατηρεί πληθυσμούς ειδών σε επίπεδο 0-2%. 

 
ΕΙΔΙΚΑ 

 Για το αρπακτικό είδος ορνιθοπανίδας από Κιρκινέζι (Falco naumanni) αναφέρονται 1890-
2160 ζεύγη, που σημαίνει ισχυρή παρουσία του είδους στην περιοχή μελέτης. Για το είδος, 
αυτός ο οικότοπος της περιοχής μελέτης αντιπροσωπεύει το 15-100% του πληθυσμού των 
ειδών στην ελληνική επικράτεια (Τάξη Α - Πολύ μεγάλη αντιπροσωπευτικότητα). 

 Για το αρπακτικό είδος ορνιθοπανίδας Αετογερακίνα (Buteo rufinus) επιδημητικό στην 
περιοχή μελέτης, σημειώνεται πληθυσμός είδους 1-4 ζευγάρια στην περιοχή. Αυτό σημαίνει 
ότι το είδος αυτό έχει πολύ ισχνή παρουσία στην περιοχή μελέτης.  

 Η περιοχή αποτελεί ΖΕΠ για το αρπακτικό είδος Κιρκινέζι (Falco naumanni) και 
Αετογερακίνα (Buteo rufinus) και για τα είδη αυτά διαθέτει όλα τα στοιχεία διατήρησης, 
που αφορούν στις βιολογικές απαιτήσεις τους (δομή οικοτόπου, βιοτικά και αβιοτικά 
στοιχεία), που με μικρές παρεμβάσεις αποκατάστασης και προστασίας είναι δυνατή η 
επανεγκατάσταση των ειδών σε μεγαλύτερους και βιώσιμους πληθυσμούς. 
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2. ΔΕΟΥΣΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
 
Οι κύριες απειλές στα ενδιαιτήματα των προστατευόμενων ειδών της περιοχής εντοπίζονται στις 
εξής κατηγορίες: 

 Αγροτική εντατικοποίηση / επέκταση. Άρδευση, πτώση της στάθμης του νερού, χρήση 
λιπασμάτων, εντατική χρήση χημικών, αλλαγή τρόπου καλλιέργειας και ειδών, 
μονοκαλλιέργειες, χάσιμο ενδιαιτημάτων, επιπτώσεις των παρασιτοκτόνων σε όλα τα είδη 
της χλωρίδας, ρύπανση των συστατικών στοιχείων των υγροτόπων και του εδάφους από την 
εντατική χρήση φυτοφαρμάκων, μείωση αγρανάπαυσης και επέκταση καλλιεργήσιμων 
εκτάσεων, ρύπανση υπόγειων υδάτων. 

 Εγκατάλειψη / μείωση της παραδοσιακής χρήσης της γης. Μείωση βόσκησης, μείωση 
αγροτικού πληθυσμού, λιγότερα ψοφίμια για αρπακτικά, εγκατάλειψη αλυκών, 
εγκατάλειψη και δάσωση πρώην καλλιεργειών και βοσκότοπων. 

 Βόσκηση δασικών εκτάσεων. Βόσκηση που προκαλεί ζημιά στην φυσική αναγέννηση του 
δάσους, βόσκηση σε αποικίες πουλιών (π.χ. Αιγαιόγλαρος) σε απομονωμένες βραχονησίδες 
ή σε υγροτόπους, υπερβόσκηση. 

 Εμπρησμός / φωτιές. Φωτιές που προκαλούνται από τον άνθρωπο είτε εσκεμμένα με 
σκοπό την μετατροπή των εκτάσεων σε οικοδομήσιμες εκτάσεις ή εκτάσεις για βόσκηση, 
είτε από λάθος 

 Εντατική δασική διαχείριση. Αναφέρεται στη διαχείριση με σκοπό την παραγωγή ξυλείας. 
Περιλαμβάνει την κοπή επιλεγμένων κορμών ή κλαδιών δέντρων και όχι άλλης βλάστησης. 
Συνήθως γίνεται κοπή των ώριμων δέντρων, με αποτέλεσμα να μην βρίσκουν θέσεις για 
φώλιασμα ή κούρνιασμα πολλά είδη πουλιών. Επίσης περιλαμβάνει, την διάνοιξη δρόμων, 
πρόσβαση βαρέων οχημάτων, αναδασώσεις με ένα μόνο είδος και της ίδιας ηλικίας, την 
αποψίλωση μεγάλων εκτάσεων δασών. 

 Παράνομη υλοτομία. Παράνομη κοπή δέντρων είτε για καυσόξυλα είτε για άλλη χρήση σε 
μικρότερη κλίμακα, κυρίως από ιδιώτες, τα οποία όπως και παραπάνω μπορεί να αποτελούν 
σημαντικές θέσεις φωλιάσματος ή κουρνιάσματος διαφόρων ειδών πουλιών. 

 Επιπτώσεις από την εισαγωγή ειδών φυτών / ζώων. Η φύτευση ξένων ειδών ή η 
απελευθέρωση στη φύση ειδών ζώων μπορούν να προκαλέσουν ανταγωνισμό με άλλα είδη, 
να υπερισχύσουν και να εξαπλωθούν εις βάρος των τοπικών ειδών με αποτέλεσμα να 
αλλοιωθεί η ισορροπία του φυσικού οικοσυστήματος είτε να χαθούν εντελώς τα τοπικά είδη 

 Ιχθυοτροφεία / αλιεία. Εντατικοποίηση και επέκταση ιχθυοτροφείων και αλιείας, 
υπεραλίευση, αλιεία σε ευαίσθητες περιοχές για τα πουλιά, παράνομοι μέθοδοι αλιείας, 
απομάκρυνση πουλιών (με τουφεκισμούς) που παρουσιάζονται σε ιχθυοκαλλιέργειες. 

 Αποξήρανση εκτάσεων. Η αποξήρανση υγροτοπικών εκτάσεων για μετατροπή τους κυρίως 
σε καλλιεργήσιμες κυρίως εκτάσεις, καταστροφή φυσικών ενδιαιτημάτων. 

 Εκβαθύνσεις / καναλοποίηση. Δημιουργία έργων διευθέτησης της ροής των υδάτων 
κυρίως εκβαθύνσεις και κανάλια για άρδευση. 

 Κατασκευή φραγμάτων / αναχωμάτων. Κατασκευή υδροηλεκτρικών φραγμάτων, αλλαγή 
της στάθμης των νερών σε φυσικά ενδιαιτήματα, σε δεξαμενές, η κατασκευή αναχωμάτων/ 
δρόμων κυρίως εσωτερικά των υγροτόπων με αποτέλεσμα τον διαμελισμό των 
ενδιαιτημάτων, αλλοίωση της φυσικής ροής των φερτών υλικών των ποταμών, επιπτώσεις 
σε υδρόβια είδη, ψάρια κλπ. 

 Επιχωμάτωση / μπάζωμα εκτάσεων. Περιλαμβάνει το μπάζωμα κυρίως υγροτοπικών 
εκτάσεων για αγροτική ή οικοδομική δραστηριότητα. 

 Βιομηχανική εξόρυξη. Αφορά όλες τις βιομηχανικές δραστηριότητες / υποδομές και την 
ρύπανση που προέρχεται από αυτές π.χ. λειτουργία μεταλλίων, ορυχείων, εξόρυξη 
πετρελαίου, κλπ. όπως και μόλυνση που προέρχεται από ατυχήματα κατά τις μεταφορές. 

 Υπεράντληση υπόγειων υδάτων. Γεωτρήσεις δίπλα ή μέσα σε υγροτόπους και η 
ανεξέλεγκτη άντληση, μπορούν να επηρεάσουν τον υδροφόρο ορίζοντα ή να τον μολύνουν 
(υφαλμύρωση). 

 Βιομηχανική / οικιστική ανάπτυξη. Περιλαμβάνει την κατασκευή μονάδων βιομηχανικής 
παραγωγής, χημικά απόβλητα, απόβλητα από ελαιοτριβεία ή βιοτεχνικές μονάδες, 
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οικοδόμηση, οικιστικά απόβλητα, ανεμογεννήτριες, επέκταση λιμανιών, χωματερές, 
ανάπτυξη μεταφορών και ενέργειας και γενικά ανάπτυξη γύρω από ένα αστικό κέντρο. 
Μεμονωμένα παραδείγματα θα αναφέρονται στην κατηγορία υποδομές. Φαινόμενα που 
απορρέουν από αυτή την ανάπτυξη είναι η ατμοσφαιρική μόλυνση, η όξινη βροχή. 
Περιλαμβάνεται επίσης, η εκμετάλλευση παράκτιων εκτάσεων για ανάπτυξη βιομηχανικών 
μονάδων ή οικιστική επέκταση των πόλεων, ρήψη απορριμμάτων και μπαζών. 

 Κατασκευή υποδομών. Γενικά περιλαμβάνει παραγωγή ενέργειας, γεννήτριες παραγωγής 
ηλεκτρικού ρεύματος, κολώνες και καλώδια της ΔΕΗ, αιολικά πάρκα, στρατιωτικές βάσεις, 
και μεταφορές, κατασκευή δρόμων, σιδηροδρομικών δικτύων, αεροδρόμια, λιμάνια. Η 
διαφορά με την βιομηχανική/ οικιστική ανάπτυξη είναι ότι αφορά κυρίως μεμονωμένα 
παραδείγματα σε απομακρυσμένες από το άστυ περιοχές. 

 Φυσικά φαινόμενα. Ξηρασία, διάβρωση του εδάφους, καταιγίδες, πλημμύρες, καταστροφή 
φωλιών από φυσικούς θηρευτές (π.χ αλεπούδες, τσακάλια, νυφίτσες, αγριογούρουνα κλπ), 
φωτιές που έχουν προκληθεί φυσικά (π.χ από κεραυνό). 

 Ψυχαγωγία / τουρισμός. Κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, γήπεδα γκολφ, πάρκα 
αναψυχής, σπορ βουνού, σκι, αναρρίχηση, moto-cross, αγώνες 4Χ4 κλπ. Σχετικές υποδομές 
που αναπτύσσονται όπως δρόμοι, αεροδρόμια. Ενόχληση φωλιάσματος ή καταστροφή 
φωλιών από την ανεξέλεγκτη πρόσβαση επισκεπτών σε ευαίσθητες περιοχές (συνδυάζεται 
με την κατηγορία ενόχληση στα πουλιά). 

 Άλλες απειλές. Αφορά όλες τις απειλές που δεν συμπεριλαμβάνονται στις παραπάνω 
κατηγορίες. Για παράδειγμα όλα τα είδη μόλυνσης που δέχεται η περιοχή, πετρελαιοκηλίδες 
από πετρελαιοφόρα, ρύπανση υδάτων από χημικά που χρησιμοποιούνται για την 
καταπολέμηση κουνουπιών, ραδιενεργά απόβλητα, στρατιωτικές δραστηριότητες, μεγάλη 
μετακίνηση αεροσκαφών, πλοίων, καταπατήσεις, αυθαίρετη δόμηση, κοπή ή κάψιμο 
καλαμιώνων, αμμοληψίες, φτωχή διαχείριση της περιοχής ειδικά όσο αφορά την διαχείριση 
ή έλλειψη διαχείρισης των υδάτων, διάβρωση εδαφών, αρρώστιες στα δέντρα, ανεξέλεγκτη 
συλλογή δασικών προϊόντν (σπάνια φυτά, μανιτάρια), δυστροφικές ή ευτροφικές κρίσεις. 

Η υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων είναι πιο εμφανής στους υγροτόπους, όπου οι υδρολογικές 
επιπτώσεις πρέπει να ελέγχονται με προσοχή. Οι επιπτώσεις, που εντοπίζονται σε ποταμούς και 
υγροτόπους, είναι οι εξής: 

 αλλαγές στην στάθμη του υπόγειου υδροφορόρου ορίζοντα, 
 αλλαγές στην κυκλοφορία του επιφανειακού νερού και αλατότητα, 
 δημιουργία ασυνέχειας στην ροή του νερού σε ποταμούς σε θέσεις όπου κατασκευάζονται 

οχετοί και γέφυρες. Αυτό δημιουργείται κυρίως σε περιπτώσεις απρόσεκτων κατασκευών 
όπου το νερό σκάβει μετά τον οχετό ή την γέφυρα ή ο οχετός είναι τοποθετημένος πολύ 
ψηλά δημιουργώντας ασυνέχεια στην ροή με αποτέλεσμα μεταξύ άλλων προβλήματα στις 
ανάδρομες κινήσεις των ιχθύων, 

 αύξηση θολερότητας κατά την φάση κατασκευής αλλά μερικές φορές και στην συνεχεία 
όταν η οδός διέρχεται κοντά σε ποταμούς και ιδιαίτερα σε μεγάλες κλίσεις απομόνωση 
τμημάτων υγροτόπων όπως υγρά λιβάδια και μικροί περιφερειακοί υγρότοποι στην 
περίπτωση που μια οδός διέρχεται από τον υγρότοπο ή στην άκρη του κυρίως υγροτόπου, 

 καταστροφή της πολύ σημαντικής για την πανίδα παρόχθιας βλάστησης στην περίπτωση 
όπου για λόγους διευκόλυνσης της χάραξης η οδός διέρχεται παράλληλα σε ποταμό. 
 

Ειδικότερα, όσον αφορά τη μελετώμενη μονάδα, λόγω της μικρής έκτασής της, δεν προβλέπεται να 
αποτελέσει φράγμα στις μετακινήσεις και τη διασπορά των ειδών της χερσαίας πανίδας. Ωστόσο, 
κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας θα πρέπει να αποφεύγεται η άμεση θανάτωση πτηνών και 
λοιπών ειδών, η οποία οφείλεται κυρίως σε οχήματα που κυκλοφορούν στους γύρω αγροτικούς 
αλλά και εθνικούς δρόμους αλλά και στους ανθρώπους, οι οποίοι θανατώνουν πουλιά κατά τη 
διάρκεια του θέρους και πριν τη συγκομιδή προϊόντων, λόγω του γεγονότος ότι αρκετά πουλιά 
τρέφονται με προϊόντα των καλλιεργειών τους. Είναι δύσκολο να γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις για 
τα αίτια αλλά και τον αριθμό των θανάτων. 
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Επιπλέον, η εκπομπή ενέργειας, όπως θόρυβοι, κραδασμοί και φώτα, απωθεί τα ζώα από τις 
γειτονικές με το έργο περιοχές κατά την επιλογή των θέσεων φωλιάσματος, κουρνιάσματος και 
διατροφής. Για τα πτηνά είναι δύσκολο να υπολογιστούν οι επιπτώσεις από το θόρυβο, διότι 
απαιτούνται αναλυτικές μελέτες, χαρτογράφηση των φωλιών και συνυπολογισμός των άλλων 
παραγόντων όχλησης. Διαφορετικές είναι, επίσης, οι επιπτώσεις ανάλογα με τον τύπο του 
ενδιαιτήματος, τη βλάστηση, το ανάγλυφο της περιοχής και το είδος του πτηνού. Από διαφορετικές 
έρευνες για την επίδραση του θορύβου στα πουλιά φαίνεται ότι εμφανίζεται αρνητική επίδραση 
στις δασικές περιοχές από το ύψος των 40 dB και πάνω και στις ανοιχτές περιοχές από τα 50 dB. 
 
Συνοπτικά, οι αρνητικές επιπτώσεις που αφορούν στα πουλιά από τη δραστηριότητα είναι οι εξής: 

 θανάτωση από οχήματα που κινούνται από και προς το έργο. Τα είδη που υφίστανται τις 
μεγαλύτερες αρνητικές επιπτώσεις είναι αυτά που προσεγγίζουν τους δρόμους για ζέσταμα, 
θερμορύθμιση, τρέφονται με σπόρους φυτικών ειδών που αναπτύσσονται στα πρανή, με 
έντομα κ.ά., είδη που πετάνε χαμηλά ή βυθίζονται στο πέταγμα και είδη που προσελκύονται 
από το φως, 

 η αποφυγή ενδιαιτημάτων σε μια ζώνη γύρω από τη δραστηριότητα και τους δρόμους που 
οδηγούν προς αυτή λόγω όχλησης. 

 
Το προτεινόμενο έργο δεν πρόκειται να επηρεάσει την έκταση τα περιοχής αναζήτησης τροφής του 
Κιρκινεζιού για τους εξής λόγους: 

- Η έκταση του αγροτεμαχίου που βρίσκεται το έργο, συγκριτικά με την έκταση της 
προστατευόμενης πεδινής γεωργικής γης, είναι παρά πολύ μικρή. 

 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, το έργο λόγω της φύσης της λειτουργία του, δεν πρόκειται να 
δημιουργήσει προβλήματα στο συγκεκριμένο είδος.  
 
Με βάση τα προαναφερθέντα, προκύπτει ότι κατά τη λειτουργία της μονάδας δεν δημιουργούνται 
προβλήματα στην ακεραιότητα της περιοχής του δικτύου Natura 2000, εντός της οποίας λειτουργεί 
η μονάδα. Γενικά, δεν υπάρχει κίνδυνος: 

1. Καθυστέρησης ή διακοπής της προόδου επίτευξης των στόχων διατήρησης της περιοχής 
Natura 2000. 

2. Μείωσης της έκτασης ή κατακερματισμός των τύπων οικοτόπων της περιοχής Natura 2000 
και επηρεασμού της αντιπροσωπευτικότητας του βαθμού διατήρησης, της δομής και των 
λειτουργιών τους. 

3. Μείωσης του μεγέθους του πληθυσμού των ειδών ή επηρεασμού του βαθμού διατήρησης 
των βιοτόπων τους ή κατακερματισμού ή επηρεασμού της ισορροπίας μεταξύ των ειδών ή 
επηρεασμού του βαθμού απομόνωσής τους. 

4. Αλλαγής σε ζωτικής σημασίας παραμέτρους (π.χ. ισορροπία θρεπτικών, υποβάθμιση του 
εδάφους από πιθανή διάβρωση, δυναμική των σχέσεων μεταξύ βιοτικών και αβιοτικών 
παραμέτρων), οι οποίες καθορίζουν το πως λειτουργεί η περιοχή Natura 2000. 

5. Αλληλεπίδρασης με προβλεπόμενες ή αναμενόμενες φυσικές αλλαγές στην περιοχή Natura 
2000. 

 
3. ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
 
Το υπό μελέτη έργο δεν δύναται να επηρεάσει την οικολογική ισορροπία και να μεταβάλλει το 
φυσικό τοπίο της άμεσης περιοχής μελέτης, αλλά ούτε και τα αντίστοιχα στοιχεία της ευρύτερης 
περιοχής. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση για να διασφαλιστεί η ακεραιότητα της περιοχής θα πρέπει 
να ληφθούν υπόψη τα κάτωθι : 

- Να μελετηθεί η δυνατότητα τοποθέτησης φυτικού φράχτη περιμετρικά του γηπέδου της 
δραστηριότητας. 

 
Έτσι, από τη λειτουργία του έργου δεν προκύπτουν αρνητικές επιπτώσεις του φυσικού 
περιβάλλοντος της άμεσης και ευρύτερης περιοχής μελέτης. Το οικολογικό τοπίο δεν μεταβάλλεται 
και η οικολογική ισορροπία δεν επηρεάζεται. Γενικά, δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος: 
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- Μείωσης του πληθυσμού κάποιου είδους της πανίδας και χλωρίδας, όπως αυτά παρουσιάζονται 

αναλυτικά παραπάνω στα αντίστοιχα κεφάλαια,  και που υπάγονται σε κάποιο καθεστώς 
προστασίας ή παρουσιάζονται σε κάποια κλάση σπανιότητας, με βάση τα κριτήρια της IUCN, 
και για τα οποία η περιοχή έχει χαρακτηριστεί Ειδική Ζώνη Διατήρησης (αποτελώντας 
ταυτόχρονα και Τόπο Κοινοτικής Σημασίας-ΤΚΣ) ή Ζώνη Ειδικής Προστασίας –ΖΕΠ. 

- Εξαφάνισης σπάνιων ειδών, είτε με απευθείας και άμεση επίδραση στα βιοτικά στοιχεία 
κάποιου απομονωμένου πληθυσμού, είτε μέσω άμεσης ή έμμεσης καταστροφής βιοτόπου.  

- Καταστροφής κάποιου οικοτόπου της οδηγίας 43/1992/ΕΟΚ και για τον οποίο η περιοχή 
μελέτης έχει χαρακτηριστεί Ειδική Ζώνη Διατήρησης (αποτελώντας ταυτόχρονα και Τόπο 
Κοινοτικής Σημασίας-ΤΚΣ). 

- Εξάντληση (ή υπερ-αξιοποίηση) κάποιου φυσικού πόρου.  
- Αλλαγής των βιοκλιματικών συνθηκών. 
- Κατακερματισμός ή καταστροφής κάποιου βιοτόπου ή ενδιαιτήματος και γενικότερα του 

οικοσυστήματος της περιοχής μελέτης. 
 
4. ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ  
 
Για την εν λόγω μονάδα εκτιμάται ότι με τα προαναφερόμενα μέτρα αντιμετώπισης δεν 
παραβλάπτεται η ακεραιότητα της περιοχής NATUA 2000, ούτε ο σκοπός διατήρησής της,  
συνεπώς δεν απαιτούνται αντισταθμιστικά μέτρα. Ωστόσο, ένα αντισταθμιστικό μέτρο, που θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε ειδικές περιπτώσεις, είναι η τοποθέτηση τεχνητών φωλιών σε 
κατάλληλα μέρη, ώστε τα πουλιά να απομακρυνθούν από επικίνδυνες θέσεις. 
 
5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (MONITORING)  
 
Το πρόγραμμα παρακολούθησης των επιπτώσεων στη δομή και λειτουργία της περιοχής Natura 
2000, κατά τη φάση λειτουργίας του έργου, αποτελεί τμήμα του προγράμματος περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης του έργου, και αφορά σε εκείνες τις ενέργειες, με τις οποίες διασφαλίζεται η 
αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος.   
 
Ειδικότερα, στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος παρακολούθησης, περιλαμβάνονται τα 
παρακάτω: 
 παρακολούθηση όλων των σημαντικών περιβαλλοντικών παραμέτρων, που σχετίζονται με 

τις επιπτώσεις του έργου ή της δραστηριότητας,  
 καταγραφή των ενδεχόμενων μεταβολών στην αντιπροσωπευτικότητα, τη σχετική 

επιφάνεια και το καθεστώς διατήρησης των τύπων οικοτόπων,  
 καταγραφή των ενδεχόμενων μεταβολών στο μέγεθος και την πυκνότητα των πληθυσμών 

ειδών χλωρίδας και πανίδας και σε όποιο άλλο στοιχείο κρίνεται ότι ενδεχομένως να 
επηρεάζεται,  

 καταγραφή και διατήρηση στοιχείων, που να τεκμηριώνουν την εφαρμογή των μέτρων 
αντιμετώπισης και να επιτρέπουν τον έλεγχο αποτελεσματικότητάς τους. 

 
Επίσης, ενέργειες που γίνονται στο πλαίσιο του Προγράμματος Παρακολούθησης είναι οι εξής: 

 Ενημέρωση των αρμόδιων Υπηρεσιών, σε περίπτωση περιστατικού καταστροφής 
οικότοπου. 

 Ενημέρωση των αρμόδιων Υπηρεσιών, σε περίπτωση που ανευρεθεί κάποιο νεκρό ή 
τραυματισμένο προστατευόμενο είδος. 

 
6. ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ  
 
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, προκύπτει ότι δίνοντας βαρύτητα στη σωστή λειτουργία της μονάδας  
δεν προκύπτουν  επιπτώσεις στο περιβάλλον.  
Τονίζεται ότι, αν εφαρμοστούν τα μέτρα προστασίας που προτείνονται παραπάνω, το εν λόγω έργο 
κατά λειτουργία του, δεν επιφέρει επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα της περιοχής και περισσότερο στα 
σπάνια είδη. 
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Συγκεκριμένα, δεν επηρεάζεται άμεσα κάποιος βιότοπος-ενδιαίτημα, αφού: 

 Δεν καταστρέφονται θέσεις φωλιάσματος. 
 Δεν επηρεάζονται οι πηγές διατροφής. 
 Δεν επηρεάζονται εδαφικά και υδάτινα στοιχεία των ενδιαιτημάτων. 
 Δεν επηρεάζονται τα φυσικά και χημικά ποιοτικά χαρακτηριστικά της ατμόσφαιρας. 
 Δεν αφαιρείται βλάστηση και δεν επηρεάζεται κάποιος πληθυσμός ειδών πανίδας και 

χλωρίδας της τροφικής αλυσίδας των σπάνιων ειδών. 
 Δεν κατακερματίζεται κάποιος βιότοπος. 
 Δεν γίνεται εισαγωγή ξενικών ειδών, που θα μπορούσαν να αποτελέσουν θηρευτές των 

σπάνιων ειδών. 
 Δεν υπάρχει υποβάθμιση του ακουστικού περιβάλλοντος και της αισθητικής του τοπίου, 

που θα μπορούσε να εκδιώξει από την ευρύτερη αλλά και άμεση περιοχή τα σπάνια είδη 
πανίδας.  

 
Θέτοντας λοιπόν σε εφαρμογή τα μέτρα αντιμετώπισης, που αναφέρονται στην παρούσα 
οικολογική αξιολόγηση αλλά και στο τεύχος της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων,  η 
λειτουργία της μονάδας επιφέρει κυρίως θετικές επιπτώσεις στην κοινωνική και οικονομική 
ανάπτυξη της περιοχής, μέσω της ουσιαστικής συμβολής της στη βελτίωση των βιοτεχνικών 
υπηρεσιών. 
 
Τέλος, να αναφερθεί ότι σε περίπτωση που οριστεί με Προεδρικό Διάταγμα Φορέας Διαχείρισης 
των προστατευόμενων περιοχών (Περιοχές του εθνικού καταλόγου του Ευρωπαϊκού Οικολογικού 
Δικτύου Natura 2000), και θεσμοθετηθεί το κανονιστικό και διαχειριστικό τους πλαίσιο, θα πρέπει 
να εξεταστεί η συμβατότητα της δραστηριότητας ως προς τις επιτρεπόμενες χρήσεις, τους όρους 
δόμησης, αρτιότητας και κατάτμησης. 
 
7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ  
 
Βιβλιογραφία  
 
 ΟΔΗΓΙΑ 409/1979/ΕΟΚ «Περί διατήρησης των άγριων πτηνών» 
 ΚΥΑ 414985/1985 «περί μέτρων διαχείρισης άγριας πτηνοπανίδας» με την οποία γίνεται 

συμμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 79/409/1979/ΕΟΚ 
 Οδηγία 147/2009/ΕΚ «Περί διατήρησης των άγριων πτηνών» 
 ΚΥΑ 37338/1807/Ε103/2010 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της 

άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις 
της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών», του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979», όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 147/2009/ΕΚ» 

 ΚΥΑ 8373/256/Ε103/2012 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 37338/1807/2010 
κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της 
άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 
79/409/ΕΟΚ....» (Β΄ 1495), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της 
παραγράφου 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 
2009/147/ΕΚ» 

 Προεδρικό Διάταγμα 67/1981 «Περί προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδας και της άγριας 
πανίδας» 

 Οδηγία 72/1982/ΕΟΚ «περί συνάψεως συμβάσεως περί διατήρησης της άγριας ζωής και του 
φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης (Σύμβαση Βέρνης)» 

 ΝΟΜΟΣ 1335/1983 (ΦΕΚ 32/Α/14-3-83) «Κύρωση Διεθνούς σύμβασης (σύμβασης της 
ΒΕΡΝΗΣ) για τη διατήρηση άγριας ζωής και φυσικού περιβάλλοντος» προς συμμόρφωση της 
σύμβασης της ΒΕΡΝΗΣ 



 Σύμβαση της Ουάσινγκτον (
ειδών χλωρίδας και πανίδας»

 ΚΥΑ 261354/1985 «περί κανονισμού διαχειριστικών αρχών για την εφαρμογή του κανονισμού 
3626/1982/ΕΟΚ» για την εφαρμογή της σύμβασης 

 Οδηγία 43/1992/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας»

 ΚΥΑ 33318/1998 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» σε συμμόρφωση της 
οδηγίας 43/1992/

 Οδηγία 105/2006/ΕΚ «περί προσαρμογή της οδηγίας 43/1992/ΕΟΚ»
 ΚΥΑ 14849/85

υπουργικών αποφάσεων (Β΄1289) και υπ' αριθμ. 29459/1510/2005 κοινών υπουργικών 
αποφάσεων (Β΄992), σε συμμόρφωση με διατάξεις της οδηγίας 2006/105 του Συμβουλίου της 
20ης Νοεμβρίου 2006 της Ευρω

 ΝΟΜΟΣ 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις»
 Κόκκινος κατάλογος της IUCN για τα φυτά και ζώα σύμφωνα με τα στοιχεία της βάσης 

δεδομένων του 
 Ευρωπαϊκός Κόκκινος Κατάλογος των 

Red List
 Κατάλογος σπάνιων, απειλούμενων και ενδημικών φυτών της 

Ευρώπης)
 Κατάλογος απειλούμενων φυτών του 
 Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων σπονδυλόζωων της
 Κόκκινο βιβλίο των φυτών της Ελλάδας
 
Διαδίκτυο 
 
 http://www.minenv.gr (Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής) 
 http://www.google.gr/google earth 
 http://www.oikoskopio.gr 
 http://www.itia.ntua.gr/filotis 
 
8. ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Αρμόδιος για τη σύνταξη της παρούσας μελέτης είναι ο : 
 
Χρυσούλας Χαρίλαος

Ταχ. Δ/νση
Τηλ.  
Fax  
Ε-mail  
 

 

Σύμβαση της Ουάσινγκτον (
ειδών χλωρίδας και πανίδας»
ΚΥΑ 261354/1985 «περί κανονισμού διαχειριστικών αρχών για την εφαρμογή του κανονισμού 
3626/1982/ΕΟΚ» για την εφαρμογή της σύμβασης 
Οδηγία 43/1992/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας»

33318/1998 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» σε συμμόρφωση της 
οδηγίας 43/1992/EOK
Οδηγία 105/2006/ΕΚ «περί προσαρμογή της οδηγίας 43/1992/ΕΟΚ»
ΚΥΑ 14849/853/Ε103/2008 «Τροποποίηση των υπ' αριθμ. 33318/3028/1998 κοινών 
υπουργικών αποφάσεων (Β΄1289) και υπ' αριθμ. 29459/1510/2005 κοινών υπουργικών 
αποφάσεων (Β΄992), σε συμμόρφωση με διατάξεις της οδηγίας 2006/105 του Συμβουλίου της 
20ης Νοεμβρίου 2006 της Ευρω
ΝΟΜΟΣ 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις»
Κόκκινος κατάλογος της IUCN για τα φυτά και ζώα σύμφωνα με τα στοιχεία της βάσης 
δεδομένων του World
Ευρωπαϊκός Κόκκινος Κατάλογος των 

List) 
Κατάλογος σπάνιων, απειλούμενων και ενδημικών φυτών της 
Ευρώπης) 
Κατάλογος απειλούμενων φυτών του 
Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων σπονδυλόζωων της

νο βιβλίο των φυτών της Ελλάδας

Διαδίκτυο  

http://www.minenv.gr (Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής) 
http://www.google.gr/google earth 
http://www.oikoskopio.gr 
http://www.itia.ntua.gr/filotis 

8. ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Αρμόδιος για τη σύνταξη της παρούσας μελέτης είναι ο : 

Χρυσούλας Χαρίλαος

Ταχ. Δ/νση  
  
  
  

Σύμβαση της Ουάσινγκτον (
ειδών χλωρίδας και πανίδας»
ΚΥΑ 261354/1985 «περί κανονισμού διαχειριστικών αρχών για την εφαρμογή του κανονισμού 
3626/1982/ΕΟΚ» για την εφαρμογή της σύμβασης 
Οδηγία 43/1992/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας» 

33318/1998 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» σε συμμόρφωση της 

EOK 
Οδηγία 105/2006/ΕΚ «περί προσαρμογή της οδηγίας 43/1992/ΕΟΚ»

3/Ε103/2008 «Τροποποίηση των υπ' αριθμ. 33318/3028/1998 κοινών 
υπουργικών αποφάσεων (Β΄1289) και υπ' αριθμ. 29459/1510/2005 κοινών υπουργικών 
αποφάσεων (Β΄992), σε συμμόρφωση με διατάξεις της οδηγίας 2006/105 του Συμβουλίου της 
20ης Νοεμβρίου 2006 της Ευρω
ΝΟΜΟΣ 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις»
Κόκκινος κατάλογος της IUCN για τα φυτά και ζώα σύμφωνα με τα στοιχεία της βάσης 

World Conservation
Ευρωπαϊκός Κόκκινος Κατάλογος των 

Κατάλογος σπάνιων, απειλούμενων και ενδημικών φυτών της 

Κατάλογος απειλούμενων φυτών του 
Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων σπονδυλόζωων της

νο βιβλίο των φυτών της Ελλάδας

http://www.minenv.gr (Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής) 
http://www.google.gr/google earth 
http://www.oikoskopio.gr  
http://www.itia.ntua.gr/filotis 

8. ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Αρμόδιος για τη σύνταξη της παρούσας μελέτης είναι ο : 

Χρυσούλας Χαρίλαος : Περιβαλλοντολόγος
Ειδίκευση σε θέματα Υγειονολόγου Μηχανικού (ΜSc 
Μελετητής έργων προστασίας περιβάλλοντος

 : Τιουσόν 22 
 : 24310 36624 
 : 24310 36663
 : xxrysoul@otenet.gr

Σύμβαση της Ουάσινγκτον (CITES) «για τη ρύθμιση του διεθνούς εμπορίου απειλούμενων 
ειδών χλωρίδας και πανίδας» 
ΚΥΑ 261354/1985 «περί κανονισμού διαχειριστικών αρχών για την εφαρμογή του κανονισμού 
3626/1982/ΕΟΚ» για την εφαρμογή της σύμβασης 
Οδηγία 43/1992/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 

33318/1998 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» σε συμμόρφωση της 

Οδηγία 105/2006/ΕΚ «περί προσαρμογή της οδηγίας 43/1992/ΕΟΚ»
3/Ε103/2008 «Τροποποίηση των υπ' αριθμ. 33318/3028/1998 κοινών 

υπουργικών αποφάσεων (Β΄1289) και υπ' αριθμ. 29459/1510/2005 κοινών υπουργικών 
αποφάσεων (Β΄992), σε συμμόρφωση με διατάξεις της οδηγίας 2006/105 του Συμβουλίου της 
20ης Νοεμβρίου 2006 της Ευρωπαϊκής Ένωσης»
ΝΟΜΟΣ 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις»
Κόκκινος κατάλογος της IUCN για τα φυτά και ζώα σύμφωνα με τα στοιχεία της βάσης 

Conservation Monitoring
Ευρωπαϊκός Κόκκινος Κατάλογος των Παγκοσμίως Απειλούμενων Ζώων και Φυτών (

Κατάλογος σπάνιων, απειλούμενων και ενδημικών φυτών της 

Κατάλογος απειλούμενων φυτών του Corine
Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων σπονδυλόζωων της

νο βιβλίο των φυτών της Ελλάδας 

http://www.minenv.gr (Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής) 
http://www.google.gr/google earth  

http://www.itia.ntua.gr/filotis  

Αρμόδιος για τη σύνταξη της παρούσας μελέτης είναι ο : 

: Περιβαλλοντολόγος 
Ειδίκευση σε θέματα Υγειονολόγου Μηχανικού (ΜSc 
Μελετητής έργων προστασίας περιβάλλοντος

: Τιουσόν 22 – Τρίκαλα, 42100
: 24310 36624 - 6937 390811

24310 36663 
xxrysoul@otenet.gr 

) «για τη ρύθμιση του διεθνούς εμπορίου απειλούμενων 

ΚΥΑ 261354/1985 «περί κανονισμού διαχειριστικών αρχών για την εφαρμογή του κανονισμού 
3626/1982/ΕΟΚ» για την εφαρμογή της σύμβασης Ουάσινγκτον (
Οδηγία 43/1992/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 

33318/1998 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» σε συμμόρφωση της 

Οδηγία 105/2006/ΕΚ «περί προσαρμογή της οδηγίας 43/1992/ΕΟΚ»
3/Ε103/2008 «Τροποποίηση των υπ' αριθμ. 33318/3028/1998 κοινών 

υπουργικών αποφάσεων (Β΄1289) και υπ' αριθμ. 29459/1510/2005 κοινών υπουργικών 
αποφάσεων (Β΄992), σε συμμόρφωση με διατάξεις της οδηγίας 2006/105 του Συμβουλίου της 

παϊκής Ένωσης» 
ΝΟΜΟΣ 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις»
Κόκκινος κατάλογος της IUCN για τα φυτά και ζώα σύμφωνα με τα στοιχεία της βάσης 

Monitoring Center
Παγκοσμίως Απειλούμενων Ζώων και Φυτών (

Κατάλογος σπάνιων, απειλούμενων και ενδημικών φυτών της 

Corine (1991)
Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων σπονδυλόζωων της

 

http://www.minenv.gr (Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής) 

Αρμόδιος για τη σύνταξη της παρούσας μελέτης είναι ο : 

 
Ειδίκευση σε θέματα Υγειονολόγου Μηχανικού (ΜSc 
Μελετητής έργων προστασίας περιβάλλοντος

Τρίκαλα, 42100 
937 390811 

 

) «για τη ρύθμιση του διεθνούς εμπορίου απειλούμενων 

ΚΥΑ 261354/1985 «περί κανονισμού διαχειριστικών αρχών για την εφαρμογή του κανονισμού 
Ουάσινγκτον (

Οδηγία 43/1992/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 

33318/1998 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» σε συμμόρφωση της 

Οδηγία 105/2006/ΕΚ «περί προσαρμογή της οδηγίας 43/1992/ΕΟΚ»
3/Ε103/2008 «Τροποποίηση των υπ' αριθμ. 33318/3028/1998 κοινών 

υπουργικών αποφάσεων (Β΄1289) και υπ' αριθμ. 29459/1510/2005 κοινών υπουργικών 
αποφάσεων (Β΄992), σε συμμόρφωση με διατάξεις της οδηγίας 2006/105 του Συμβουλίου της 

ΝΟΜΟΣ 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις»
Κόκκινος κατάλογος της IUCN για τα φυτά και ζώα σύμφωνα με τα στοιχεία της βάσης 

Center (WCMC
Παγκοσμίως Απειλούμενων Ζώων και Φυτών (

Κατάλογος σπάνιων, απειλούμενων και ενδημικών φυτών της Ευρώπης (Συμβούλιο της 

(1991) 
Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων σπονδυλόζωων της Ελλάδας

http://www.minenv.gr (Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής) 

Αρμόδιος για τη σύνταξη της παρούσας μελέτης είναι ο :  

Ειδίκευση σε θέματα Υγειονολόγου Μηχανικού (ΜSc 
Μελετητής έργων προστασίας περιβάλλοντος

) «για τη ρύθμιση του διεθνούς εμπορίου απειλούμενων 

ΚΥΑ 261354/1985 «περί κανονισμού διαχειριστικών αρχών για την εφαρμογή του κανονισμού 
Ουάσινγκτον (CITES)

Οδηγία 43/1992/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 

33318/1998 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» σε συμμόρφωση της 

Οδηγία 105/2006/ΕΚ «περί προσαρμογή της οδηγίας 43/1992/ΕΟΚ» 
3/Ε103/2008 «Τροποποίηση των υπ' αριθμ. 33318/3028/1998 κοινών 

υπουργικών αποφάσεων (Β΄1289) και υπ' αριθμ. 29459/1510/2005 κοινών υπουργικών 
αποφάσεων (Β΄992), σε συμμόρφωση με διατάξεις της οδηγίας 2006/105 του Συμβουλίου της 

ΝΟΜΟΣ 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις»
Κόκκινος κατάλογος της IUCN για τα φυτά και ζώα σύμφωνα με τα στοιχεία της βάσης 

WCMC) 
Παγκοσμίως Απειλούμενων Ζώων και Φυτών (

Ευρώπης (Συμβούλιο της 

Ελλάδας 

http://www.minenv.gr (Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής) 

Ειδίκευση σε θέματα Υγειονολόγου Μηχανικού (ΜSc 
Μελετητής έργων προστασίας περιβάλλοντος 

) «για τη ρύθμιση του διεθνούς εμπορίου απειλούμενων 

ΚΥΑ 261354/1985 «περί κανονισμού διαχειριστικών αρχών για την εφαρμογή του κανονισμού 
) 

Οδηγία 43/1992/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 

33318/1998 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» σε συμμόρφωση της 

3/Ε103/2008 «Τροποποίηση των υπ' αριθμ. 33318/3028/1998 κοινών 
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