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I. Πεδίο Εφαρμογής 

Η παρούσα δομή Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) εφαρμόζεται κατά 

την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων που προτείνονται προς 

υλοποίηση σε προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA 2000, για τις οποίες υπάρχουν 

επαρκή, τεκμηριωμένα, αξιόπιστα και αξιοποιήσιμα στοιχεία και καταγραφές για την περιοχή 

έρευνας πεδίου με την προϋπόθεση ότι αθροιστικά: 

i) τα διαθέσιμα στοιχεία είναι αναλυτικά, προερχόμενα από μελέτες και παρατηρήσεις των 

αρμοδίων Υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ ή των Φορέων Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών 

του Δικτύου NATURA 2000 (ΤΚΣ, πΤΚΣ, ΕΖΔ, ΖΕΠ), ή από άλλες πηγές,  

ii) τα διαθέσιμα στοιχεία είναι πρόσφατα (τελευταίας 10ετίας)  

iii) τα διαθέσιμα στοιχεία κριθούν επαρκή από τον μελετητή, λαμβάνοντας υπόψη το 

μέγεθος και το είδος του έργου ή της δραστηριότητας. 

Η διαπιστωμένη ανάγκη βελτίωσης της χαρτογράφησης των περιοχών NATURA 2000, 

που είχε προηγούμενα υλοποιηθεί την περίοδο 1999 – 2001, καλύφθηκε με την υλοποίηση του 

έργου «Ανάπτυξη υποδομής χωρικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας (1:5000) για τις χερσαίες 

προστατευόμενες περιοχές του δικτύου ΝATURA2000». Το έργο είχε ως αντικείμενο τον 

ακριβέστερο προσδιορισμό των εξωτερικών ορίων των χερσαίων ΕΖΔ και ΖΕΠ και την 

επικαιροποίηση, περιγραφή και οριοθέτηση των χερσαίων τύπων οικοτόπων σε 241 ΕΖΔ του 

δικτύου «NATURA 2000 σε κλίμακα 1:5.000. Τα αποτελέσματα της νέας αυτής χαρτογράφησης 

καθώς και τα επικαιροποιημέναΤυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων για τις περιοχές του δικτύου 

NATURA 2000, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ (http://www.ypeka.gr/) τον Μάρτιο του 

2018. 

Τα αποτελέσματα αυτά, σε συνδυασμό με την φύση της σχεδιαζόμενης 

δραστηριότητας κρίθηκαν ότι ικανοποιούν στο σύνολό τους τις παραπάνω συνθήκες. 

Η παρούσα ΕΟΑ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ΜΠΕ και εντάσσεται σ’ αυτή με τη μορφή 

Παραρτήματος. 

 

II. Νομικό Πλαίσιο 

Η παρούσα μελέτη ΕΟΑ εκπονείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει η ΥΑ 

170225/2014 (ΦΕΚ 135/Β') "Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α2 της απόφασης του Υπουργού 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β1 21) όπως ισχύει, 

σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν.4014/2011 (Α1 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής 

λεπτομέρειας". Συνοπτικά, το Νομικό Πλαίσιο που διέπει την εκπόνηση της παρούσας μελέτης 

περιλαμβάνει τις ακόλουθες νομοθετικές διατάξεις: 

 ΚΥΑ 33318/3028 (ΦΕΚ 1289/Β'/28.12.1998). «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη 

διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και 

χλωρίδας», με την οποία ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο η Οδηγία 92/43/ΕΕ του 

Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για "τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων 

(HabitatDirective)".  

 ΚΥΑ υπ'αριθμ. Η.Π. 14849/853/Ε.103 (ΦΕΚ 645/Β'/11.4.2008). «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», σχετικά με το σύστημα ταξινόμησης του Παραρτήματος Ι περί "Τύπων Φυσικών 

Οικοτόπων των οποίων η διατήρηση απαιτεί τον χαρακτηρισμό εδαφών ως Ειδικών 

Ζωνών Προστασίας  

 ΚΥΑ 37338/1807/Ε.103 (ΦΕΚ 1495/Β'/2010). «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη 

διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε 

συμμόρφωση με την Οδηγία 79/409/ΕΕ «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών», του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 

2009/147/ΕΚ».   
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 Η.Π. 8353/276/Ε.103 (ΦΕΚ 415/Β'/2012). «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθ. 

37338/1807/2010 ΚΥΑ σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της 

παραγράφου 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΕ «Για τη διατήρηση των άγριων 

πτηνών» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με 

την οδηγία 2009/147/ΕΚ».  

 ΥΑ 110/1205322 (ΦΕΚ Β 1419/30-4-2012). Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών για 

εκπόνηση μελετών οριοθέτησης των χερσαίων περιοχών του δικτύου NATURA 2000. 

 Ν.3937 (ΦΕΚ 60/Α'/31.3.2011). «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες 

διατάξεις».  

 Ν.4014 (ΦΕΚ 209/Α'/21-9-2011). «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 

δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού 

ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 

Περιβάλλοντος». 

 

III. Στόχος και Αντικείμενο της μελέτης 

Σκοπός της εκπόνησης της μελέτης ΕΟΑ είναι η περιγραφή, εκτίμηση και αξιολόγηση πιθανών 

σημαντικών επιπτώσεων που ενδέχεται να προκαλέσει η διευθέτηση κοίτης χειμάρρου 

Τζουρζιώτικου, στη δομή και τις οικολογικές 

λειτουργίες της Περιοχής Μελέτης ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα ως προς το εάν 

θίγεται η ακεραιότητα και οι στόχοι διατήρησης των περιοχών του δικτύου NATURA 2000 στις 

οποίες εμπίπτει το εν λόγω έργο. 

Συγκεκριμένα, το αντικείμενο της μελέτης ΕΟΑ αφορά στην: 

 Καταγραφή και αναλυτική περιγραφή των προστατευμένων αντικειμένων που 

εντοπίζονται στην περιοχή NATURA 2000 και περιλαμβάνει τους τύπους οικοτόπων και 

τα είδη χλωρίδας, πανίδας και ορνιθοπανίδας βάσει των διαθέσιμων επίσημων και 

δημοσιευμένων στοιχείων και των αποτελεσμάτων εργασιών πεδίου στην περιοχή 

έρευνας του έργου.  

 Αξιολόγηση των επιπτώσεων του σχεδιασμού των έργων της ερευνητικής 

δραστηριότητας στα προστατευμένα αντικείμενα εντός  της οικείας περιοχής NATURA 

2000, αναφορικά με την κατάσταση διατήρησης τους καθώς και στη δομή και στις 

οικολογικές λειτουργίες αυτής.  

 Αξιολόγηση των προτεινόμενων μέτρων περιβαλλοντικής προστασίας αναφορικά με 

την αποτελεσματικότητα προστασίας της ακεραιότητας και των στόχων διατήρησης της οικείας 

περιοχής NATURA 2000 και ενδεχόμενη πρόταση επιπρόσθετων μέτρων προστασίας της 

οικολογικής λειτουργίας αυτής. 

 

IV. Περιοχή Μελέτης – Περιοχή Έρευνας Πεδίου 

Α. Περιοχή Μελέτης (Π.Μ.) 

Περιλαμβάνει το σύνολο της έκτασης της περιοχής NATURA 2000 που εμπίπτει το έργο 

(συμπεριλαμβανομένων και των εναλλακτικών λύσεων του). 

Για τη μελετώμενη δραστηριότητα της διευθέτησης κοίτης χειμάρρου Τζουρτζιώτικου, η περιοχή 

μελέτης ορίζεται στο σύνολο της έκτασης της ακόλουθης περιοχής του δικτύου NATURA 2000: 

 «ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΣ» με κωδικό GR 1440001 - Περιοχή SCI (Τόποι Κοινοτικής 

Σημασίας). 

 «ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΘΑΜΑΝΙΚΩΝ ΟΡΕΩΝ» με κωδικό GR 2130013 - Περιοχή 

SPA (Ζώνες Ειδικής προστασίας). 

 

Β. Περιοχή Έρευνας Πεδίου 
Με βάση τις προδιαγραφές που θέτει η ΥΑ 170225/2014 (ΦΕΚ 135/Β'), ο καθορισμός Περιοχής 

Έρευνας Πεδίου δεν προβλέπεται για αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων που 

προτείνονται προς υλοποίηση σε προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA 2000, για 
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τις οποίες υπάρχουν επαρκή, τεκμηριωμένα, αξιόπιστα και αξιοποιήσιμα στοιχεία όπως στη 

συγκεκριμένη μελέτη. 

Παρόλα αυτά, για τον εμπλουτισμό της μελέτης και τη καταγραφή επιπλέον βοηθητικών 

στοιχείων που μπορούν να συμβάλουν στη πληρέστερη γνώση της περιοχής, στην οποία 

χωροθετείται το έργο, καθορίστηκε Περιοχή Έρευνας Πεδίου, στην οποία πραγματοποιήθηκε 

χαρτογράφηση των τύπων οικοτόπων.  

Η χαρτογράφηση αυτή πραγματοποιήθηκε επί των ενιαίων χαρτογραφικών υποβάθρων της 

ΕΚΧΑ Α.Ε.(ορθοεικόνες LSO πρόσφατης λήψης μεγάλης ακρίβειας, κλίμακας 1:5.000). Η 

χαρτογράφηση αυτή ελέγχθηκε για την ακρίβεια με αυτοψίες στο πεδίο, ενώ οι τύποι οικοτόπου 

επιβεβαιώθηκαν με τη λήψη Δειγματοληπτικών επιφανειών.  

Η Περιοχή Έρευνας Πεδίου καθορίστηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Υ.Α. 

170225/2014, ως μια ζώνη πλάτους 500 μέτρων περιμετρικά των προβλεπόμενων από τη 

δραστηριότητα έργων. 

 

1. Υφιστάμενη Κατάσταση του Φυσικού Περιβάλλοντος 

1.1. Καταγραφή και ανάλυση των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος  

1.1.1   Συνοπτική Περιγραφή  

GR 1440001 

Η περιοχή GR1440001 – Ασπροπόταμος χαρακτηρίζεται ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης 

(ΕΖΔ ή Special Areas of Conservation - SAC). 

Βάση του επικαιροποιημένου Τ.Ε.Δ., όπως αυτό είναι αναρτημένο στην επίσημη 

ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ (http://www.ypeka.gr/), έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

Όνομα Περιοχής: ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΣ 

Κωδικός Περιοχής:     GR1440001 

Συντεταγμένες:    
Longitude: 21.287778 

Latitude: 39.638889 

Έκταση: 20178.5500 Ηa 

Η περιοχή περιλαμβάνει μικτά δάση, ποταμούς με παραποτάμια βλάστηση και 

υπαλπικά λιβάδια. Εδώ βρίσκονται οι σπουδαιότερες πηγές του Αχελώου. Ο Ασπροπόταμος 

σχηματίζεται από δύο ποταμούς που συγκλίνουν σε ένα κεντρικό ρεύμα (το σύστημα έχει 

σχήμα Υ) το οποίο εκβάλει τελικά έξω από την περιοχή στον ποταμό Αχελώο. Κυρίαρχα είδη 

δένδρων είναι τα Abies borisii - regis και Querqus cerris. Υπάρχουν αμιγή δάση με Abies borisii 

- regis, ενώ στα όρια της εξάπλωσής τους η οξυά και η ελάτη σχηματίζουν μικτά δάση μικρής 

έκτασης (η οξυά εισχωρεί στην ελάτη). Τα αμιγή δάση με Querqus cerris καταλαμβάνουν 

μικρότερη έκταση. Υπάρχουν επίσης αναδασωμένες εκτάσεις με Pinus nigra ssp. pallasiana. Η 

γεωμορφολογία της περιοχής χαρακτηρίζεται από μεγάλη ποικιλία κλίσεων και οι πλαγιές έχουν 

διάφορους προσανατολισμούς. Άλλοι τύποι οικοτόπων στην περιοχή είναι τα έλη με Blysmus 

compressus, καθώς και οι ασβεστολιθικοί βράχοι της Πίνδου με είδη της φυτοκοινωνίας Gallion 

degenii, της ένωσης Achilea clavenae και Minuartia stellata ssp. epirota. Τέλος, ένας ακόμα 

τύπος οικοτόπου είναι οι ασβεστολιθικοί βραχώδεις οικότοποι με λιθώνες που έχουν βλάστηση 

χαρακτηριστική της Κεντρικής Πίνδου με Geranium aristatum. 

GR 2130013 

Η περιοχή GR2130013 - Ευρύτερη Περιοχή Αθαμανικών Όρεων χαρακτηρίζεται ως 

Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ ή Special Protection Area - SPA). 

Βάση του επικαιροποιημένου Τ.Ε.Δ., όπως αυτό είναι αναρτημένο στην επίσημη 

ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ (http://www.ypeka.gr/), έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

Όνομα Περιοχής: ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΘΑΜΑΝΙΚΩΝ ΟΡΕΩΝ 

Κωδικός Περιοχής:     GR2130013 
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Συντεταγμένες:    

Longitude: 20.842222 

Latitude: 39.610556 

Έκταση:  64603.5600 Ηa 

Η περιοχή περιλαμβάνει τον ορεινό όγκο των Αθαμανικών Ορέων (Τζουμέρκα). Τα 

Αθαμανικά όρη βρίσκονται στο βορειοδυτικό τμήμα της Νότιας Πίνδου, ανάμεσα στη Θεσσαλία 

και στην Ήπειρο. Αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους ορεινούς όγκους της χώρας, καθώς 

το μήκος τους ξεπερνά τα 30 χλμ και μαζί με το όρος Λάκμο (Περιστέρι) σχηματίζουν μια ενιαία 

γεωγραφική ενότητα προσανατολισμένη στο χώρο με κατεύθυνση από βορρά προς νότο. H 

Κακαρδίτσα (2.429 μ.) αποτελεί την ψηλότερη κορυφή των βουνών αυτών, την οποία 

ακολουθούν ο Καταραχιάς (2.280 μ.), η Τρυγόνα (2.068 μ.), η Στρογγούλα (2.017 μ.), το 

Γερακοβούνι (2.211 μ.) και το Καταφίδι (2.393 μ.) (Χρήστου, 2000). Στην ανατολική πλευρά 

τους υπάρχουν τα ονομαστά οροπέδια της Κωστελάτας που αποτελεί σημαντικό χώρο 

παρουσίας των Όρνιων. Επίσης ο ποταμός Αχελώος στα ανατολικά χωρίζει τα Τζουμέρκα από 

τον κύριο κορμό της Πίνδου. 

Η ευρύτερη περιοχή εποπτεύεται από τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου 

Τζουμέρκων, Κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων.  

Το Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων, κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων 

καταλαμβάνει έκταση περίπου 3.380 km2 που γεωγραφικά απλώνεται στις ορεινές περιοχές, 

των Περιφερειών Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδος και Στερεάς Ελλάδος (Κεντρικό και 

Νότιο τμήμα της οροσειράς της Πίνδου). 

Αρχικά η περιοχή θεσμοθετήθηκε ως Εθνικό Πάρκο το 2009 με προεδρικό διάταγμα 

(ΦΕΚ 49Δ/12.02.2009) και στα όριά του περιείχε δύο μεγάλα ορεινά συγκροτήματα: τον Λάκμο 

(ή Περιστέρι) και τα Αθαμανικά όρη (ή Τζουμέρκα). Με την υποστήριξη της Περιφέρειας 

Ηπείρου, το 2016 η περιοχή εντάχθηκε στο ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών 

που έχουν πιστοποιηθεί ως Βιώσιμοι Προορισμοί από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία 

Προστατευόμενων Περιοχών (Europarc). 

Στη συνέχεια με το Νόμο 4519/2018 «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 

και άλλες διατάξεις» άλλαξε η ονομασία του Εθνικού Πάρκου και τα όρια 

αρμοδιότητας. Συνολικά, στο Εθνικό Πάρκο περιλαμβάνονται δεκατρείς (13) περιοχές που 

ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών «ΦΥΣΗ 2000» (NATURA 2000) από τις 

οποίες: 

 Επτά (7) έχουν χαρακτηριστεί ως Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ), για τη διατήρηση σε 

ικανοποιητική κατάσταση των τύπων οικοτόπων και ειδών της άγριας χλωρίδας και πανίδας 

κοινοτικού ενδιαφέροντος (Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ). 

 Πέντε (5) ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)» για τη διατήρηση των ειδών της 

Ορνιθοπανίδας (Οδηγίες 79/409/EK και 2009/147/EΚ) 

 Μια (1) έχει χαρακτηριστεί παράλληλα ως ΖΕΠ και ΕΖΔ. 

Το Εθνικό Πάρκο θεσμοθετήθηκε το 2009, με προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 

49Δ/12.02.2009). Με το Ν.4519/20-02-2018, η Προστατευόμενη Περιοχή μετονομάστηκε σε 

Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων, Κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων, με διευρυμένα όρια 

περιοχής ευθύνης. 

Εκτός από την ποικιλία οικοτόπων, διαβιούν εδώ και πολλά είδη της πανίδας. Έχουν 

καταγραφεί πολλά σημαντικά και σπάνια είδη ασπόνδυλων και σπονδυλωτών (αμφίβια, 

ερπετά, πτηνά και θηλαστικά), που προστατεύονται από τη Σύμβαση της Βέρνης. Όσον αφορά 

τον χλωριδικό πλούτο, αυτός δεν έχει μελετηθεί επαρκώς ακόμα. 

Η βασική οργάνωση του Εθνικού Πάρκου συνίσταται στο χωρισμό του σε ζώνες προστασίας 

και η καθεμιά χαρακτηρίζεται από διαφορετικό βαθμό προστασίας. Στις Ζώνες Ι και ΙΙ ισχύουν 

ιδιαίτερες ρυθμίσεις ανάλογα με την κρισιμότητα, τη μοναδικότητα και τη φυσικότητά τους. Στις 

Ζώνες III και IV οι επιτρεπόμενες δραστηριότητες και επεμβάσεις είναι περισσότερες σε σχέση 
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με τις δύο (2) πρώτες ζώνες, αλλά  παραμένει ως κυρίαρχος στόχος η βιώσιμη χρήση των 

φυσικών πόρων. 

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι ζώνες προστασίας του Εθνικού Πάρκου και οι 

εκτάσεις που αυτές καταλαμβάνουν: 

Κατηγορία 

περιοχής 

προστασίας 

Ονομασία 

ζώνης προστασίας 

Έκταση 

(km2) 

 (Ζώνη Ι) 

Προστασίας 

της φύσης 

Ζώνη Ια: «Περιοχή Προστασίας της Φύσης χαράδρας Αράχθου» 44 

Ζώνη Ιβ: «Περιοχή Προστασίας της Φύσης Άνω τμήμα Καλαρρύτικου» 21 

Ζώνη Ιγ: «Περιοχή Προστασίας της Φύσης Παχτουρίου- Αθαμανίας» 26 

Ζώνη Ιδ: «Περιοχή Προστασίας της Φύσης Τσούμα- Πλαστάρι- 

Κούτσουρο» 
12 

(Ζώνη ΙΙ) 

Διατήρησης 

τοπίου, 

οικοτόπων 

και ειδών 

Ζώνη ΙΙα: «Περιοχή Διατήρησης Τοπίου, Οικοτόπων & Ειδών 

Κακαρδίτσας- Τζουμέρκων» 
107 

Ζώνη ΙΙβ: «Περιοχή Διατήρησης Τοπίου, Οικοτόπων & Ειδών 

Περιστερίου» 
120 

(Ζώνη ΙΙΙ) 

Εθνικού 

Πάρκου 

Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων- Περιστερίου- χαράδρας Αράχθου 393 

 (Ζώνη ΙV) 

Περιφερειακ

ή Ζώνη 

Ζώνη ΙVα: «Περιοχή Περιφερειακής Ζώνης Νοτιοδυτικών Τζουμέρκων» 51 

Ζώνη ΙVβ: «Περιοχή Περιφερειακής Ζώνης Κατσανοχωρίων» 17 

Ζώνη ΙVγ: «Περιοχή Περιφερειακής Ζώνης Δυτικού Περιστερίου» 14 

Ζώνη ΙVδ: «Περιοχή Περιφερειακής Ζώνης Νοτιοανατολικών 

Τζουμέρκων» 
12 

Τμήμα της Λεκάνης Απορροής βρίσκεται εντός των ορίων της Ζώνης προστασίας ΙΙΙ του 

Ε.Π. 

Στις Περιοχές Προστασίας της Φύσης (Ζώνη Ι), σκοπός είναι η διατήρηση της 

υφιστάμενης κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος ή η αποκατάστασή του καθώς και η 

αποτελεσματική προστασία του, ώστε να ακολουθήσει τη φυσική του εξέλιξη με τις ελάχιστες 

αναγκαίες ανθρώπινες επεμβάσεις.  

Στις Περιοχές Διατήρησης Τοπίου, Οικοτόπων και Ειδών (Ζώνη II), διαχειριστικός στόχος 

είναι η διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και η 

αποτελεσματική προστασία και διαχείριση του. Στις περιοχές αυτές επιτρέπεται η εκτέλεση 

έργων και εργασιών, η διενέργεια ερευνών και να ασκούνται δραστηριότητες, κυρίως 

παραδοσιακού χαρακτήρα.  

Στην Περιοχή Εθνικού Πάρκου (Ζώνη ΙΙΙ) επιβάλλεται η διαφύλαξη της φυσικής 

κληρονομιάς και η διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας σε συνάρτηση με τις ασκούμενες 

δραστηριότητες των κατοίκων, οι οποίες πρέπει να βελτιώνονται με κατεύθυνση τον 

παραδοσιακό χαρακτήρα τους, με παράλληλη παροχή δυνατοτήτων οικοτουριστικών, 

αγροτουριστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Στην περιοχή αυτή επιτρέπεται η 

εκτέλεση έργων και εργασιών, η διενέργεια ερευνών και η άσκηση δραστηριοτήτων, κυρίως 

παραδοσιακού χαρακτήρα.  
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Στις περιοχές της Περιφερειακής Ζώνης (Ζώνη IV) σκοπός είναι ο έλεγχος των χρήσεων 

γης, των δραστηριοτήτων και των έργων που ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο 

φυσικό περιβάλλον (τοπίο, οικοσυστήματα, είδη). Παράλληλα, στην Περιφερειακή Ζώνη 

υποστηρίζονται δραστηριότητες με σκοπό την ήπια ανάπτυξη της περιοχής καθώς και την 

ανάπτυξη ήπιων μορφών αναψυχής. Στις περιοχές αυτές επιτρέπεται να εκτελούνται έργα, να 

γίνονται έρευνες και να ασκούνται δραστηριότητες.  

 

1.1.2 Αναλυτική Περιγραφή των Περιοχών NATURA 2000 

1.1.2.1. Καταγραφή των τύπων Οικοτόπων 

Φυσικοί οικότοποι (ενδιαιτήματα) ονομάζονται οι χερσαίες περιοχές ή οι υγρότοποι που 

διακρίνονται χάριν στα βιοτικά και αβιοτικά χαρακτηριστικά τους. Οι περιοχές αυτές μπορεί να 

είναι είτε εξ ολοκλήρου φυσικές, είτε ημιφυσικές. 

Ο ορατός κίνδυνος εξαφάνισης πολλών ειδών οργανισμών και αλλοίωσης της σύνθεσης και 

υποβάθμισης πολλών οικοσυστημάτων, με αποτέλεσμα τη μείωση της βιοποικιλότητας σε 

παγκόσμιο επίπεδο, οδήγησαν στη διακήρυξη της Διάσκεψης του Ρίο το 1992 και στην έκδοση 

της Οδηγίας 92/43 από μέρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Σκοπός της έκδοσης αυτής της 

Οδηγίας είναι τόσο η διατήρηση της βιοποικιλότητας στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, μέσω της προστασίας ορισμένων φυσικών τύπων οικοτόπων (habitats) κοινοτικού 

ενδιαφέροντος, όσο και ορισμένων ειδών φυτών και ζώων, επίσης κοινοτικού ενδιαφέροντος. 

Η αρχική χαρτογράφηση των τύπων οικοτόπων για την μελετώμενη περιοχή 

πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου Χαρτογράφησης Τύπων Οικοτόπων 

(1999-2000). 

Στα αρχικά αυτά δεδομένα υπήρξε μια επικαιροποίηση το έτος 2018, με τα 

αποτελέσματα του έργου «Ανάπτυξη υποδομής χωρικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας 

(1:5000) για τις χερσαίες προστατευόμενες περιοχές του δικτύου ΝATURA 2000». 

Η κατανομή των οικοτόπων της περιοχής GR1440001 - Ασπροπόταμος, που ανήκουν 

στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43/EΟΚ, σύμφωνα με το τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων, 

ακολουθεί στον παρακάτω Πίνακα. 

Τύπος οικοτόπου Έκταση [km2] 

Κωδικός Όνομα 

3240  Αλπικοί ποταμοί και η παρόχθια ξυλώδης βλάστησή τους με Salix 

elaeagnos 

83.609 

5210  Δενδρώδεις θαμνώνες με Juniperus spp. 626.463 

6170  Αλπικοί ασβεστούχοι λειμώνες 1760.98 

8140  Λιθώνες της Ανατολικής Μεσογείου 11.1024 

8210  Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση 931.19 

9110  Δάση οξυάς από Luzulo Fagetum 2522.48 

91M0 Παννωνικά – βαλκανικά δάση τούρκικης δρυός – κοινής δρυός 1065.53 

9270  Ελληνικά δάση οξυάς με Abies borisii- regis 11888.9 

92C0  Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis  39.2691 

9530 Μεσογειακά δάση Πεύκης με ενδημικά είδη μαύρης Πεύκης  605.149 

Πίνακας: Κατανομή οικοτόπων στην περιοχή GR1440001 - Ασπροπόταμος 

Η περιοχή περιλαμβάνει μεικτά δάση, ποταμούς με παρόχθια βλάστηση και υποαλπικά 

λιβάδια. Περιλαμβάνει τις σπουδαιότερες πηγές του Αχελώου που είναι ένας από τους 

μεγαλύτερους σε μήκος ποταμούς της Ελλάδας. Ο Ασπροπόταμος σχηματίζεται από δύο 

ποταμούς που συγκλίνουν σε ένα κεντρικό ρέμα (το σύστημα έχει σχήμα Υ) το οποίο εκβάλει 

τελικά, εκτός των ορίων της περιοχής, στον ποταμό Αχελώο.  

Κυρίαρχα είδη δέντρων είναι τα Abies borisii-regis και Querqus cerris. Υπάρχουν αμιγή 

δάση με Abies borisii-regis, τύπος οικοτόπου που δεν περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι), ενώ 

στα όρια της εξάπλωσής τους η οξιά και η ελάτη σχηματίζουν μεικτά δάση. Τα αμιγή δάση με 

Querqus cerris καταλαμβάνουν μικρότερη έκταση, ο τύπος οικοτόπου περιγράφεται στο 

CORINE με κωδικό 41.7512, χωρίς όμως την παρουσία της Q. frainetto, και δεν περιλαμβάνεται 
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στο Παράρτημα Ι). Υπάρχουν επίσης αναδασωμένες εκτάσεις με Pinus nigra ssp. pallasiana. 

Η γεωμορφολογία της περιοχής χαρακτηρίζεται από υψηλή ποικιλότητα κλίσεων και εκθέσεων. 

Άλλοι τύποι οικοτόπων στην περιοχή είναι οι ασβεστολιθικοί βράχοι της Πίνδου με είδη της 

φυτοκοινωνίας Gallion degenii, της ένωσης Achilea clavenae και Minuartia stellata var. epirota 

(Quarel 1967, κωδικός 8219) και οι ασβεστολιθικοί βραχώδεις οικότοποι με λιθώνες με 

βλάστηση χαρακτηριστική της κεντρικής Πίνδου με Geranium aristatum. Σημείωση σχετικά με 

τη βιογεωγραφική περιοχή: Η περιοχή, η οποία βρίσκεται στην κεντρική Πίνδο (Τριγκιά 2204 

m) και χαρακτηρίζεται από την παρουσία αλπικών και 

υποαλπικών λιβαδιών (Darpho-Festucetalia, Nardus ποολίβαδα), μπορεί να θεωρηθεί τμήμα 

της αλπικής ζώνης. Επίσης, μέρος της περιοχής που χαρακτηρίζεται από την παρουσία 

Quercion cerris και Fagetalia θα μπορούσε να θεωρηθεί τμήμα της υπο-ηπειρωτικής ή 

ηπειρωτικής βιογεωγραφικής ζώνης. 

Η σπουδαιότητα της περιοχής έγκειται στο ότι περιλαμβάνει ευρεία ποικιλία οικοτόπων 

σε πολύ καλή κατάσταση. Το παρόν επίπεδο συντήρησης των οικοτόπων αλλά και οι 

δυνατότητες διατήρησής τους, είναι αξιοσημείωτα αφού τόσο τα δάση όσο και τα ποτάμια γενικά 

δε διαταράσσονται από ανθρώπινες δραστηριότητες και προστατεύονται αποτελεσματικά. Τα 

δάση οξιάς, ελάτης και βελανιδιάς διατηρούν τη δομή και τη λειτουργία τους σε άριστο επίπεδο. 

Ενδεικτική της σπουδαιότητας της περιοχής όσον αφορά στη βιοποικιλότητα είναι η παρουσία 

πολλών φυτικών και ζωικών ειδών τα οποία είναι ενδημικά ή απειλούμενα και προστατεύονται 

από την Ελληνική Νομοθεσία και από Διεθνείς συμβάσεις. Τέλος, ένα ακόμα στοιχείο της 

σπουδαιότητας της περιοχής είναι η υψηλή αισθητική της αξία. Σημαντικά φυτικά είδη: Τα 

ακόλουθα φυτικά είδη που απαντώνται στην περιοχή περιλαμβάνονται στον Κατάλογο 

απειλούμενων ειδών της IUCN (1993), Thessium brachyphyllum (Σπάνιο), Barbarea sicula 

(Εύτρωτο), Scutellaria rupestris ssp. adenotricha (φυτό με περιορισμένη στην Ελλάδα που 

απαντά σε ακόμα μικρότερους 

πληθυσμούς στη Νότια Αλβανία). Τα φυτά αυτά προστατεύονται και από την Ελληνική 

Νομοθεσία (Προεδρικό Διάταγμα 67/81). Το είδος Pincuicula crystallina ssp. Histiflora 

προστατεύεται από τη Σύμβαση της Βέρνης (1992, στον κατάλογο παρατίθεται το είδος P. 

crystallina, που ενδεχομένως αναφέρεται στο τυπικό υποείδος Pincuicula crystallina ssp. 

crystallina). Τα είδη Helictotrichon aetolicum και Geranium humbertii (= G. subcaulescens) 

προστατεύονται και από την Ελληνική Νομοθεσία (Προεδρικό Διάταγμα 67/81). Το είδος Viola 

eximia περιλαμβάνεται στους καταλόγους της IUCN (1993) στην κατηγορία των απειλούμενων 

φυτών και χαρακτηρίζεται ως σπάνιο. Τα είδη Anthyllis vulneraria ssp. 

pindicola, Anthylis vulneraria ssp. bulgarica, Astragalus creticus ssp. rumelicus, Dianthus 

integer ssp. minutiflorus, Cerastium decalvans, Geocarycum pindicolum, Helleborus 

cyclophyllus, Scabiosa taygetea ssp. taygetea, Nepeta spruneri, Sesleria tenerima, Viola 

aetolica, Sideritis raeseri ssp. raeseri ( = Sideritis sicula ssp. raeseri), Carum graecum ssp. 

graecum, Erysimum pusillum ssp. microstylum, Dianthus viscidus, Dianthus haematocalyx ssp. 

pindicola, Campanula spatulata ssp. spatulata και Poa thessala είναι ενδημικά των Βαλκανίων. 

Το Erysimum cephalonicum είναι είδος ενδημικό των βουνών της Βόρειας, Δυτικής και 

Κεντρικής Ελλάδας και της Αλβανίας. Το είδος Carlina frigida είναι ενδημικό των Bαλκανίων και 

βρίσκεται στη Νότια και Κεντρική Ελλάδα και πιθανώς στην Αλβανία και τη 

Νοτιοδυτική Γιουγκοσλαβία. Το είδος Erigepon epiroticus βρίσκεται σε μέρος της 

Νοτειοδυτικής Βαλκανικής και τοπικά στην Ιταλία. Το είδος Anthemis cretica ssp. Cretica είναι 

ενδημικό των Βαλκανίων. Το είδος αυτό περιλαμβάνει τα είδη A. panachaica και A. meteorica 

τα οποία περιλαμβάνονται στον Κατάλογο των απειλούμενων ειδών της IUCN με το 

χαρακτηρισμό σπάνια και προστατεύονται από την Ελληνική Νομοθεσία (Προεδρικό Διάταγμα 

67/81). Το είδος Saxifraga marginata προστατεύεται από την Ελληνική Νομοθεσία (Προεδρικό 

Διάταγμα 67/81). Το Acantholimon echinus ssp. lycaonicum είναι είδος με κατανομή στην 

Ελλάδα και τη Δυτική Ανατολία. Festuca polita: είδος με κατανομή στην Ελλάδα και τη Δυτική 

Τουρκία. Geranium macrostylum: είδος με κατανομή στην Ανατολική Μεσόγειο: Αλβανία, Νότια 

Γιουγκοσλαβία, Δυτική και Κεντρική Ανατολία, Ελλάδα. Lamium garganicum ssp. garganicum: 
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κατανέμεται στη Νότια και Κεντρική Ελλάδα, 

και στη Νότια Ιταλία. Ornithogalum oligophylum: κατανέμεται στη Βαλκανική και την 

Ανατολία. Valantia aprica: Ενδημικό των Βαλκανίων (Ελλάδα - Αλβανία). Σημαντικά είδη 

θηλαστικών που απαντώνται στην περιοχή: Martes foina: είναι είδος «Κοινοτικού 

Ενδιαφέροντος» και περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Τα είδη 

Mustela nivalis και Sciurus vulgaris προστατεύονται από την Ελληνική Νομοθεσία (Προεδρικό 

Διάταγμα 67/81). Σημαντικά ερπετά: Τα είδη Vipera ammodytes, Lacerta viridis, L. trilineata, 

Coronella austriaca και Podacris muralis είναι είδη «Κοινοτικού Ενδιαφέροντος» και 

περιλαμβάνονται στο Παράρτημα IV της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Επίσης, προστατεύονται από την 

Ελληνική Νομοθεσία (Προεδρικό Διάταγμα 67/81). Το είδος Columber gemonensis 

προστατεύεται από την Ελληνική Νομοθεσία (Προεδρικό Διάταγμα 67/81). Σημαντικά 

ασπόνδυλα: Τα είδη Zygoera viciae, Z. brisae, Z. ephialtes και Lycaeides argyrognomon 

θεωρούνται σπάνια (Heath J., 1981). 

 

1.1.2.2. Καταγραφή των ειδών χλωρίδας και πανίδας 

Α. GR1440001 

Στο επικαιροποιημένο Τ.Ε.Δ., της περιοχής GR1440001, καταγράφονται τα είδη του 

παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 92/43/ΕΕ όπως ενσωματώθηκε στο Εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ 

Η.Π. 14849/853/Ε.103 (ΦΕΚ 645/Β'/11.4.2008).  

Τα είδη αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί. 

Group Code Scientific Name Type Size Size Unit Category Data 

A 1193 Bombina variegata p 
 

1000 i P M 

F 5334 Telestes pleurobipunctatus p 
   

C DD 

F 5350 Salmo farioides p 
   

C DD 

F 5094 Barbus peloponnesius p 
   

C DD 

M 1354 Ursus arctos p 
  

i C G 

M 1371 Rupicapra rupicapra P 10 15 i V M 

M 1303 Rhinolophus hipposideros p 
   

P P 

M 1355 Lutra lutra p 
   

C G 

R 1217 Testudo hermanni p 
   

P DD 

R 2373 Mauremys rivulata p 
   

C DD 

R 1220 Emys orbicularis p 
   

P DD 

R 1293 Elaphe situla p 
   

P DD 

 Group: A=Αμφίβια, B=Πτηνά, F=Ψάρια, I=Ασπόνδυλα, M=Θηλαστικά, P=Φυτά, R=Ερπετά 

 Code: κωδικός 

 Type: p=permanent (μόνιμος), r=reproducing (σε αναπαραγωγή), c=concentration (συγκέντρωση), w=wintering 
(διαχειμάζον) 

 Unit: i=individuals (άτομα), p=ζεύγη ή άλλες μονάδες σύμφωνα με τον τυποποιημένο κατάλογο των πληθυσμιακών 
μονάδων και κωδίκων σύμφωνα με τις εκθέσεις των άρθρων 12 και 17 Κατηγορίες αφθονίας 

 Category : V=Πολύ Σπάνιο, R=Σπάνιο, P=Παρών, C=Κοινό 

 Data Quality (Ποιότητα Δεδομένων): G= Καλή Μ= Μέτρια, P= Χαμηλή, DD: Μη επαρκή δεδομένα 

 

Β. GR2130013 

Στο επικαιροποιημένο Τ.Ε.Δ., της περιοχής GR2130013, καταγράφονται τα είδη του 

παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 92/43/ΕΕ (άρθρο 4 της οδηγίας 2009/147/ΕΚ), όπως 

ενσωματώθηκε στο Εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ Η.Π. 14849/853/Ε.103 (ΦΕΚ 645/Β'/11.4.2008).  

Τα είδη αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί. 

Group Code Scientific Name Type Size Size Unit Category Data 

B A095 Falco naumanni r 
   

P DD 

B A091 Aquila chrysaetos p 1 2 p C M 
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Group Code Scientific Name Type Size Size Unit Category Data 

B A030- Ciconia nigra r 2 2 p P G 

B A080 Circaetus gallicus r 8 10 p C M 

B A238 Dendrocopos medius p 10 20 p C M 

B A429 Dendrocopos syriacus p 8 14 p C M 

B A236 Dryocopus martius p 102 164 p C M 

B A255 Anthus campestris r 470 630 p C M 

B A100 Falco eleonorae c 
   

P DD 

B A072 Pernis apivorus r 20 20 p P 
 

B A709 Falco peregrinus brookei p 6 8 p C M 

B A442 Ficedula semitorquata r 10 10 p P G 

B A078 Gyps fulvus p 
   

P DD 

B A338 Lanius collurio r 1045 1260 p C M 

B A246 Lullula arborea p 78 140 p C M 

B A280 Monticola saxatilis r 100 100 p C G 

B A214 Otus scops c 
   

P DD 

B A379 Emberiza hortulana r 25 35 p C M 

 Group: A=Αμφίβια, B=Πτηνά, F=Ψάρια, I=Ασπόνδυλα, M=Θηλαστικά, P=Φυτά, R=Ερπετά 

 Code: κωδικός 

 Type: p=permanent (μόνιμος), r=reproducing (σε αναπαραγωγή), c=concentration (συγκέντρωση), w=wintering 
(διαχειμάζον) 

 Unit: i=individuals (άτομα), p=ζεύγη ή άλλες μονάδες σύμφωνα με τον τυποποιημένο κατάλογο των πληθυσμιακών 
μονάδων και κωδίκων σύμφωνα με τις εκθέσεις των άρθρων 12 και 17 Κατηγορίες αφθονίας 

 Category : V=Πολύ Σπάνιο, R=Σπάνιο, P=Παρών, C=Κοινό 

 Data Quality (Ποιότητα Δεδομένων): G= Καλή Μ= Μέτρια, P= Χαμηλή, DD: Μη επαρκή δεδομένα 

 

1.1.2.3. Καταγραφή άλλων σημαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας 

Α. GR1440001 

Στο επικαιροποιημένο Τ.Ε.Δ., της περιοχής GR1440001, αναφέρονται μια σειρά 

σημαντικών προστατευόμενων ειδών, με την Κατηγορία παρουσίας τους στην κάθε περιοχή, 

καθώς και το Καθεστώς Προστασίας τους.  

Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί. 

Group Code Scientific Name Size Min Size Max Unit Category Motivation 
A 2351 Salamandra salamandra 1000 

 
i C Α, C 

A 1208 Rana graeca 10000 
 
i C A, C, IV 

M 1322 Myotis nattereri 
   

P A, C, IV 

M 5004 Myotis aurascens 
   

P A, C, IV 

M 5003 Myotis alcathoe 
   

P A, C, IV 

M 5365 Hypsugo savii 
   

P A, C, IV 

M 1331 Nyctalus leisleri 
   

P A, C, IV 

M 1363 Felis silvestris 
   

C A, C, IV 

M 1327 Eptesicus serotinus 
   

P A, C, IV 

M 1352 Canis lupus 5 
 
i C A, C, V 

M 5009 Pipistrellus pygmaeus 
   

P A, C, IV 

M 1333 Tadarida teniotis 
   

P A, C, IV 

M 1309 Pipistrellus pipistrellus 
   

P A, C, IV 

M 1312 Nyctalus noctula 
   

P A, C, IV 
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Group Code Scientific Name Size Min Size Max Unit Category Motivation 
P 

 
Erysimum cephalonicum 

   
P B 

P 
 

Anthyllis vulneraria ssp. bulgarica 
   

P D 

P 
 

Cerastium candidissimum 
   

P B 

P 
 

Poa thessala 
   

P D 

P 
 

Dianthus integer ssp. minutiflorus 
   

P D 

P 
 

Trifolium parnassii 
   

P B 

P 
 

Barbarea sicula 
   

P D 

P 
 

Viola eximia 
   

P D 

P 
 

Anthemis cretica ssp. cretica 
   

P D 

P 
 

Acantholimon echinus ssp. lycaonicum 
   

P D 

P 
 

Aesculus hippocastanum 
   

V D 

P 
 

Geranium humbertii 
   

P D 

R 1283 Coronella austriaca 
   

P A, C, IV 

R 1295 Vipera ammodytes 
   

P A, C, IV 

R 1256 Podarcis muralis 10000 
 
i C A, C, IV 

R 1251 Lacerta trilineata 1000 
 
i C A, C, IV 

R 1263 Lacerta viridis 
   

P A, C, IV 

R 5669 Hierophis gemonensis 
   

P A, C 

 Group: A=Αμφίβια, B=Πτηνά, F=Ψάρια, I=Ασπόνδυλα, M=Θηλαστικά, P=Φυτά, R=Ερπετά 

 Code: κωδικός 

 Unit: i=individuals (άτομα), p=ζεύγη ή άλλες μονάδες σύμφωνα με τον τυποποιημένο κατάλογο των πληθυσμιακών 

μονάδων και κωδίκων σύμφωνα με τις εκθέσεις των άρθρων 12 και 17 Κατηγορίες αφθονίας Category : V=Πολύ 

Σπάνιο, R=Σπάνιο, P=Παρών, C=Κοινό 

 Κατηγορίες κινήτρων: IV, V: Είδη Παραρτήματος (Οδηγία Οικοτόπων), A: National Red List data (Εθνικός 

κατάλογος κόκκικου βιβλίου); B: Endemics (Ενδημικά); C: International Conventions (Διεθνείς Συμβάσεις); D: other 

reasons (Άλλοι λόγοι) 
 

Β. GR2130013 

Στο επικαιροποιημένο Τ.Ε.Δ., της περιοχής GR2130013, αναφέρονται μια σειρά 

σημαντικών προστατευόμενων ειδών, με την Κατηγορία παρουσίας τους στην κάθε περιοχή, 

καθώς και το Καθεστώς Προστασίας τους.  

Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί. 

Group Code Scientific Name Size Min Size Max Unit Category Motivation 
A 2361 Bufo bufo 

  
i P A, C 

A 1193 Bombina variegata 
   

C A, C, IV, D 

A 1209 Rana dalmatina 
  

i P A, C, IV 

A 1201 Bufo viridis 
  

i P A, C, IV 

A 1208 Rana graeca 
  

i C A, C, IV 

A 2351 Salamandra salamandra 
  

i P A, C 

A 
 

Icthyosaura alpestris 
   

P D 

F 5094 Barbus peloponnesius 
   

C A, C, D 

F 5350 Salmo farioides 
   

C A, D 

F 5334 Telestes pleurobipunctatus 
   

R A, D 

F 5180 Luciobarbus albanicus 
   

P A, B 

I 1056 Parnassius mnemosyne 
  

i P C 

I 4053 Paracaloptenus caloptenoides 
   

C IV, D 
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Group Code Scientific Name Size Min Size Max Unit Category Motivation 
I 1057 Parnassius apollo 

  
i P C, IV 

I 1056 Parnassius mnemosyne 
  

i P IV 

I 
 

Colias alfacariensis 
  

i P D 

I 
 

Pyrgus alveus 
  

i P D 

I 
 

Saturnia pyri 
  

i P D 

I 
 

Agabus bipustulatus 
   

P D 

M 1352 Canis lupus 5 5 i C A,C,V 

M   Dryomys nitedula wingei       C A, D 

M 5365 Hypsugo savii       P A, C, IV 

M   Lepus europaeus       R A, C 

M 1355 Lutra lutra       R A, C, IV, D 

M   Martes foina       C A, C 

M   Meles meles       R A, C 

M   Mustela nivalis       C A, C 

M 5004 Myotis aurascens       P A, C, IV 

M 1307 Myotis blythii       P A, C, IV, D 

M 1316 Myotis capaccinii       P A, C, IV, D 

M 1321 Myotis emarginatus       P A, C, IV, D 

M 1324 Myotis myotis       P A, C, IV, D 

M 1331 Nyctalus leisleri       P A, C, IV 

M 2016 Pipistrellus kuhlii       P A, C, IV 

M 1309 Pipistrellus pipistrellus       P A, C, IV 

M 5009 Pipistrellus pygmaeus       P A, C 

M 5011 Plecotus kolombatovici       P A, C, IV 

M 1304 Rhinolophus ferrumequinum       P A, C, IV, D 

M 1303 Rhinolophus hipposideros       P A, C, IV, D 

M 1371 Rupicapra rupicapra balcanica 15 25 i V A, IV, D 

M 1354 Ursus arctos 2 3 i C A, C, IV, D 

M 1332 Vespertilio murinus       P A, C, IV 

P 
 

Viola orphanidis 
   

P D 

P 
 

Aurinia gionae 
   

P B 

P 
 

Dianthus biflorus 
   

P B 

P 
 

Corydalis parnassica 
   

P B 

P 1671 Solenanthus albanicus 
   

R C, IV, D 

P 
 

Seseli parnassicum 
   

R B 

P 
 

Viola chelmea 
   

P B 

P 
 

Trifolium parnassi 
   

P B 

R 1276 Ablepharus kitaibelii       R A, C, IV 

R 1243 Algyroides nigropunctatus       C A, C, IV 

R   Anguis fragilis       R A, C 

R   Coluber gemonensis       R A, C 

R 1283 Coronella austriaca       R A, C, IV 

R 1279 Elaphe quatuorlineata       C A, C, IV, D 
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Group Code Scientific Name Size Min Size Max Unit Category Motivation 
R 1293 Elaphe situla       C A, C, IV, D 

R 5669 Hierophis gemonensis       C A, C 

R 1251 Lacerta trilineata       C A, C, IV 

R 1263 Lacerta viridis       C A, C, IV 

R   Natrix natrix       C A, C 

R 1238 Podarcis erhardii       C A, C, IV 

R 1256 Podarcis muralis       C A, C, IV 

R 1248 Podarcis taurica       C A, C, IV 

R 1289 Telescopus fallax       R A, C, IV 

R 1217 Testudo hermanni       C A, C, IV, D 

R 1218 Testudo marginata       R A, C, IV, D 

R 1295 Vipera ammodytes       C A, C, IV 

R 1298 Vipera ursinii 101 250 i P A, C, IV, D 

 Group: A=Αμφίβια, B=Πτηνά, F=Ψάρια, I=Ασπόνδυλα, M=Θηλαστικά, P=Φυτά, R=Ερπετά 

 Code: κωδικός 

 Unit: i=individuals (άτομα), p=ζεύγη ή άλλες μονάδες σύμφωνα με τον τυποποιημένο κατάλογο των πληθυσμιακών 

μονάδων και κωδίκων σύμφωνα με τις εκθέσεις των άρθρων 12 και 17 Κατηγορίες αφθονίας Category : V=Πολύ 

Σπάνιο, R=Σπάνιο, P=Παρών, C=Κοινό 

 Κατηγορίες κινήτρων: IV, V: Είδη Παραρτήματος (Οδηγία Οικοτόπων), A: National Red List data (Εθνικός 

κατάλογος κόκκικου βιβλίου); B: Endemics (Ενδημικά); C: International Conventions (Διεθνείς Συμβάσεις); D: other 

reasons (Άλλοι λόγοι) 

 

1.1.2.4. Καταγραφή κύριων χαρακτηριστικών των τύπων οικοτόπων 

Ακολουθεί περιγραφή των κυρίων χαρακτηριστικών των Τύπων Οικοτόπων, που 

απαντώνται στην Περιοχή Μελέτης και αναφέρονται στα προηγούμενα κεφάλαια. Οι 

περιγραφές προέρχονται από τον Τεχνικό Οδηγό Αναγνώρισης, Περιγραφής και 

Χαρτογράφησης Τύπων Οικοτόπων της Ελλάδας (Ντάφης κ.α. 2001). Οι χάρτες εξάπλωσης 

και εύρους εξάπλωσης προέρχονται από τα αποτελέσματα της 3ης εθνικής έκθεσης εφαρμογής 

της Οδηγίας 92/43/ΕΕ. 

Αλπικοί ποταμοί και η παρόχθια ξυλώδης βλάστησή τους με Salix elaeagnos Κωδικός 

«NATURA 2000»: 3240 

Περιγραφή: Θάμνοι ή δέντρα, μεταξύ άλλων, Salix spp., Hippophaerhamnoides, Alnus spp., 

Betula spp., στις όχθες με χαλίκια των ορεινών ρεμάτων και στις βόρειες αλπικές περιοχές με 

υψηλή ροή κατά το καλοκαίρι. Σχηματιμοί με Salixelaeagnos, Salixpurpurea ssp. gracilis, Salix 

daphnoides, Salixnigricans, Hippophaerhamnoides στις αλπικές και υπαλπικές κοιλάδες που 

εκτείνονται μέσα και γύρω από τα Καρπάθια και Δειναρικές Άλπεις. 

Οικολογικές συνθήκες: Ο οικότοπος απαντάται σε υπερθαλάσσιο ύψος 450-1500 μ., κυρίως 

επί αλλουβιακών αποθέσεων, κατά μήκος και εντός της κοίτης ρεμάτων και αποτελείται από 

μικρής έκτασης ακανόνιστες συστάδες ή συνδενδρίες ιτιάς (Salix elaeagnos). Εμφανίζεται σε 

κοιλώματα και μικρές επίπεδες εκτάσεις, με μηδενικές μέχρι ήπιες κλίσεις καθώς και σε Δ και Α 

εκθέσεις. Η δομή του κυριαρχείται από το είδος Salix elaeagnos, ενώ συμμετέχει και μεγάλος 

αριθμός ποωδών ειδών. Άλλα δενδρώδη είδη που συμμετέχουν με καλή παρουσία είναι τα  

Abiesborisii-regis, Platanusorientalis, Salixalba. Στον Ασπροπόταμο (GR1440001) η 

φυτοκοινωνία διαφοροποιείται φυσιογνωμικά από την έντονη παρουσία στον ποώδη όροφο 

του είδους Petasites hybridus. 

Κατάσταση διατήρησης – Απειλές: Δεν έχουν καταγραφεί απειλές για τον οικότοπο. 

Εξάπλωση: GR1250001, GR1440001, GR1440002 
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Χάρτης δυνητικής εξάπλωσης του Τ.Ο. 3240. 

 

Δενδρώδεις θαμνώνες με Juniperus spp. 

Κωδικός «NATURA 2000»: 5210 

Περιγραφή: Μεσογειακοί και υπομεσογειακοί αείφυλλοι σκληρόφυλλοι θάμνοι γύρω από 

δενδρώδη είδη Juniperus. Μεικτή κυριαρχία μπορεί να χαρακτηρισθεί με συνδυασμό κωδικών. 

Οικολογικές συνθήκες: Το υπόστρωμα ποικίλει και μπορεί να είναι ασβεστόλιθος, σχιστόλιθοι, 

φλύσχης, μάρμαρα, όξινα γρανιτικά ή βασικά οφιολιθικά. Το υψόμετρο κυμαίνεται μεταξύ 100-

1500 m, οι κλίσεις 0-60% ενώ η έκθεση είναι ποικίλη. Όλοι οι σχηματισμοί με αρκεύθους 

αποτελούν υποβαθμισμένη βαθμίδα οπισθοδρομικής διαδοχής ή εδαφικά εξαρτώμενα 

οικοσυστήματα. Παίζουν σημαντικό ρόλο στην προστασία του εδάφους από περαιτέρω 

διάβρωση και υποβάθμιση. Αποτελούν ενδιαιτήματα διαφόρων ζώων και σπάνιων φυτών. 

Χλωριδική σύνθεση: Είδη φυτών που επικρατούν κατά περίπτωση είναι τα Juniperus 

oxycedrus, Teucrium capitatum, Abies borisii-regis, Berberis cretica, Juniperus foetidissima, 

Stipa capillata, Thymus longicaulis, Anthoxanthum odoratum, Hieracium hoppeasum, 

Brachypodium pinnatum, Juniperus communis, Dorycnium pentaphyllum, Pteridium aquilinum, 

Thymus sibthorpii, Galium samothracicum, Viola macedonica, Erica arborea, κ.ά. 

Κατάσταση διατήρησης-Απειλές: Επειδή το ξύλο των αρκεύθων είναι μεγάλης διάρκειας 

χρησιμοποιείται για την κατασκευή φρακτών και για υποστηλώματα γεωργικών καλλιεργειών 

με αποτέλεσμα να παρατηρούνται συχνά λαθροϋλοτομίες. 
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Χάρτης δυνητικής εξάπλωσης του Τ.Ο. 5210 

 

Αλπικοί ασβεστούχοι λειμώνες 

Κωδικός «NATURA 2000»: 6170 

Περιγραφή: Αλπικοί και υπαλπικοί λειμώνες σε εδάφη πλούσια σε βάσεις των δυτικών Άλπεων 

(Οροσειρές της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης) και πολύ τοπικά στις Δορυφορικές Οροσειρές 

της Γιούρα, Ηρκυνίας και Καληδονίας, με Dryas octapetala, Gentiana nivalis, Gentiana 

campestris, Alchenilla flabellata, Anthyllis vulnenaria, Astragalus alpinus, Aster alpinus, Draba 

azoides, Globularia nudicaulis, Helanthemum nummularium spp. grandiflorum, Helianthemum 

oelandicum spp. alpestre, Pulsatilla alpina spp. alpina, Phyteuma orbiculare, Astrantia mayor, 

Polygala alpestrii (37.41 μέχρι 37.43). Επίσης περικλείονται οι λειμώνες της υπαλπικής (όριο-

Μεσογειακής) και αλπικής περιοχής από τα υψηλότερα όρη της Κορσικής (36.37) και οι 

μεσόφιλοι κλειστοί, χαμηλοί χορτοτάπητες των νοτίων και κεντρικών Απεννίνων οι οποίοι 

αναπτύσσονται τοπικά πάνω από τα δασοόρια σε ασβεστολιθικό υπόστρωμα (36.38). 

Οικολογικές συνθήκες: Το υπόστρωμα είναι συνήθως ασβεστόλιθος, αλλά σπανιότερα και 

φλύσχης ή σχιστόλιθοι, με ποικίλες κλίσεις και έκθεση, ενώ το υψόμετρο βρίσκεται μεταξύ 1350 

- 2200 m. Έχουν μεγάλη οικολογική και οικονομική σημασία (λιβαδοπονική). 

Χλωριδική σύνθεση: Festuca varia, Daphne oleoides, Astragalus angustifolius, Stipa pennata, 

Festuca sp., Thalictrum minus, Teucrium montanum, Eryngium creticum, Thymus longicaulis, 

Thymus sibthorpii, κ.ά. 

Κατάσταση διατήρησης-Απειλές: Η μεγαλύτερη απειλή για τον οικότοπο αυτόν αποτελεί η 

βόσκηση. Παρόλο που έχουν μειωθεί σημαντικά τα βόσκοντα ζώα της νομαδικής κτηνοτροφίας, 

η διάνοιξη των περιοχών αυτών με δρόμους και η μεταφορά των ζώων με αυτοκίνητα, προκαλεί 

πρόωρη έναρξη της βόσκησης, πριν προλάβουν να αναπτυχθούν αρκετά οι γράστεις, με 

αποτέλεσμα τη διάβρωση του εδάφους και την υποβάθμιση των αλπικών λειμώνων. 

Εξάπλωση: GR1150005, GR1210001, GR1240001, GR1240002, GR1240003, GR1260004, 

GR1320002, GR1330002 

Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες υποκατηγορίες: 

6173 (36.43) Στεππικοί ασβεστόφιλοι και garland λειμώνες: Ξηρο - θερμόφιλοι, αραιοί, 

sculptured, στεππικοί, ή garland λειμώνες των Άλπεων, των Καρπαθίων, Πυρηναίων των 
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ορέων της Βαλκανικής χερσονήσου και των Μεσογειακών ορέων, με πολύ τοπικές 

“προφυλακές”στη Γιούρα (Jura). 

36.437 Ελληνικοί ζωνοειδείς λειμώνες, Daphno – Festucetalia: Αραιοί, sculptured, 

στεππικοί, ή garland λειμώνες της αλπικής και υπαλπικής ζώνης των 

ασβεστολιθικών βουνών της Ελλάδας με Sesleria tenerrima (=S. korabensii) S. coerulans, 

Festuca varia (=F. gratea), Carex kitaibeliana, Stipa pulcherrima, με Viola heteroplylla ssp. 

gratea, Minuartia verna, Paronynchia rechingeri, Silene ciliata, Diantus minutiflorus, Draba 

athoa, Iberis sempervirens, Anthyllis vulneraria ssp. pulchella, Acinos alpinus, Edraianthus 

graminifolius, Centaurea pindicola, Galium anisophyllum, Morina persica, Bornmuellera 

baldaccii, B. tymphaea, Poa alolosa, (=P. pirinica), P. thessala, Festuca olympica και μερικά 

ξυλώδη είδη, συγκεκριμένα Daphne oleoides και Juniperus nana. 

 

Χάρτης δυνητικής εξάπλωσης Τ.Ο. 6170 

 

Λιθώνες της Ανατολικής Μεσογείου  

Κωδικός «NATURA 2000»: 8140 

Περιγραφή: Λιθώνες των υψηλών ορέων της Ελλάδας με βλάστηση της τάξης Drypetalia 

spinosae 

Οικολογικές συνθήκες: Εμφανίζονται σε ασταθή ασβεστολιθικά υποστρώματα (λιθώνες) που 

αποτελούνται από κινούμενες πετρώδεις μάζες διαφόρων μεγεθών, με ελάχιστη μεταξύ τους 

ποσότητα εδάφους, σε υψόμετρα μεγαλύτερα των 1600 μ. Οι κλίσεις σε αυτές τις περιοχές είναι 

μέτριες ως ισχυρές (20-60%) ενώ οι εκθέσεις ποικίλουν. Τα φυτά που αποικίζουν 

ασβεστολιθικές σάρες υπόκεινται σε ιδιαίτερα δριμείς οικολογικές συνθήκες, όπως:  

• μηχανική δυσκολία στήριξης λόγω της απουσίας εδάφους 

• έλλειψη νερού λόγω της μικρής παρουσίας λεπτών υλικών όπως αργίλων στο υπόστρωμα 

• ακραίες μεταβολές της θερμοκρασίας λόγω της υπερέκθεσης στο ηλιακό φως. 

Σε αυτούς τους ακραίους βιότοπους λίγα είδη μπορούν να αναπτυχθούν, ενώ παρατηρείται 

μικρός βαθμός φυτοκάλυψης (οι φυτοκαλύψεις κυμαίνονται από 10-40%). Τα περισσότερα είδη 

έχουν λεπτούς άτακτους βλαστούς και ριζώματα που έρπουν ανάμεσα στις πέτρες 

αναζητώντας το λίγο έδαφος και την υγρασία που υπάρχει από κάτω. 

Χλωριδική σύνθεση: Είδη που χαρακτηρίζουν τις κοινότητες των λιθώνων χωρίς όμως όλα να 

περιορίζονται σε αυτούς είναι τα: Clematis cirrhosa, Aethionema saxatile, Cymbalaria longipes, 
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Cymbalaria microcalyx, Scrophularia lucida, Coronilla valentina ssp. glauca, Veronica 

cymbalaria καθώς επίσης και τα είδη της συνανθρωπικής βλάστησης Geranium robertianum 

ssp. purpureum, Centranthus calcitrapa, Mercurialis annua, Theligonum cynocrambe, Thlaspi 

perfoliatum. Χαρακτηριστικά είδη των λιθώνων είναι τα τοπικά ενδημικά Ricotia cretica (Κρήτη) 

και Ricotia isatoides (Κάρπαθος) καθώς και τα ενδημικά Scutellaria sporadum και Malcolmia 

macrocalyx (Σποράδες, απαντούν και σε άλλες κοινότητες με μικρότερη πληθοκάλυψη). 

Επίσης παρατηρήθηκαν κοινότητες με Origanum onites (Σποράδες) και με είδη ξηρών στεπών 

Ferula communis-Alkanna tinctoria (Σαντορίνη). 

Στη χλωριδική σύνθεση συμμετέχουν συχνά χασμοφυτικά είδη όπως τα Putoria calabrica, 

Sedum sediforme και μονετή (συχνά Thero-Brachypodietea) όπως τα Andrachne telephioides, 

Misopates orontium, Plantago afra, Parapholis incurva, Parietaria cretica, Valantia muralis, 

Sedum litoreum. 

Σημαντικά στοιχεία-Μοναδικότητα-Σπανιότητα: Οι λιθώνες (σάρες) αποτελούν συχνό τμήμα 

του τοπίου στο Αιγαίο, σε απότομες πλαγιές, πυθμένες φαραγγιών, βάσεις βράχων, παράκτιες 

θέσεις, ωστόσο δεν έχουν πάντα τυπική βλάστηση, πολλές φορές είναι γυμνοί ή εποικίζονται 

από φρυγανικά είδη. Οι κοινότητες που αναπτύσσονται στους λιθώνες είναι σποραδικές, 

αραιές, με μικρό αριθμό ειδών και χαρακτηρίζονται από είδη που έχουν την 

ικανότητα να επιβιώσουν σε συνθήκες αντίξοες όχι μόνο ως προς την επάρκεια του νερού και 

θρεπτικών αλλά και ως προς τη στήριξη. Καθώς οι περισσότερες σάρες είναι σχεδόν πρακτικά 

απρόσιτες και είναι δύσκολη ή αδύνατη όχι μόνο η διενέργεια δειγματοληψιών αλλά και η απλή 

εξακρίβωση του αν έχουν ή όχι κάποιο τύπο βλάστησης οι γνώσεις για το βιότοπο αυτό, ειδικά 

στο Αιγαίο, είναι περιορισμένες και ενδέχεται να απαντά σε πολύ περισσότερες περιοχές από 

εκείνες στις οποίες τεκμηριώθηκε η παρουσία του. 

Κατάσταση διατήρησης-Απειλές: Η κατάσταση διατήρησης της πλειοψηφίας των κοινοτήτων 

που παρατηρήθηκαν είναι άριστη έως καλή. Οι κοινότητες αυτές είναι ενδογενώς ευμετάβλητες 

με μικρή έκταση και εξάπλωση κατά τόπους, αλλά συνήθως δεν εκτίθενται σε άμεση απειλή 

από ανθρώπινες δραστηριότητες καθώς είναι συνήθως δυσπρόσιτες. Συνήθως ακόμα και η 

βόσκηση τις επηρεάζει ελάχιστα. Παράγοντα απειλής σε ορισμένες θέσεις αποτελούν τα 

κατασκευαστικά έργα και για τις κοινότητες των παράκτιων θέσεων η ενδεχόμενη τουριστική 

αξιοποίηση. Σε πιο ευπρόσιτες θέσεις, πολύ κοντά σε καλλιέργειες ή σε άλλες ανθρώπινες 

δραστηριότητες η χλωριδική σύνθεση των κοινοτήτων είναι υποβαθμισμένη (εισβολή ειδών). 

Η ευαισθησία των σπάνιων ειδών που τις χαρακτηρίζουν έγκειται κυρίως σε ενδογενείς 

παράγοντες που έχουν σχέση με την εξέλιξη και την εξειδίκευσή τους. 

Εξάπλωση: GR1110004, GR1120004, GR1240001, GR1250001, GR1320002, GR1330002, 

GR1430004, GR1440001, GR1440002, GR2110002, GR2130001, GR2130002, GR2130007, 

GR2220002, GR2320002, GR2320007, GR2320008, GR2420002, GR2420006, GR2440004, 

GR2450001, GR2450002, GR2450005, GR2530001, GR2550006, GR4210002, GR4210003, 

GR4210005, GR4210009, GR4210011, GR4220003, GR4220007, GR4310002, GR4310006, 

GR4320001, GR4320002, GR4320005, GR4330003, GR4330005, GR4340008, GR4340012 

Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες υποκατηγορίες: 

Ελληνικοί ασβεστολιθικοί λιθώνες Drypion spinosae (Silenion caesiae): Σχηματισμοί των 

υψηλότερων ορέων της Ελλάδος (Πίνδος, Όλυμπος, Παρνασσός, Γκιώνα, Ταϋγετος, 

Κυλήνη) με Drypis spinosa, Ranunculus brevifolius, Senecio thapsoides, Aethionema saxatile. 

Βόρεια ηπειρωτική Ελλάδα: Ασβεστολιθικοί λιθώνες της βόρειας και κεντρικής Πίνδου, με 

Geranium aristatum, Achillea abrotanoides, Arenaria conferta. 

Λιθώνες του Ολύμπου: με Asperula muscosa, Rhynchosinapis nivalis, Alyssum handeli, 

Achillea ambrosiaca. 

Λιθώνες νότιας ηπειρωτικής Ελλάδος: Λιθώνες του Παρνασσού, της Γκιώνας και άλλων 

κορυφών της νότιας Πίνδου με Astragalus hellenicus, Corydalis bulbosa, Sclerochorton 

junceum, Euphorbia deflexa, Geranium macrorrhizum, Rumex scutatus. 

Ασβεστολιθικοί λιθώνες της Πελοποννήσου: Λιθώνες του Ταΰγετου, της Κυλλήνης, και 

άλλων ορέων της Πελοποννήσου με Valantia aprica, Minuatria juniperina. 
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Λιθώνες του Αιγαίου: Λιθώνες της Κρήτης και Καρπάθου. 

Ελληνικοί λιθώνες σε οφιολίθους. Campanulion hawkinsonianae:  

Λιγότερο διαδεδομένοι λιθώνες περιοριζόμενοι στους οφιολίθους της Πίνδου, με Campanula 

hawkinsoniana, Arenaria serpentini, Cardamine glauca, Viola magellensis, Alysseum sardicum, 

Silene haussknechtii. 

 

Χάρτης δυνητικής εξάπλωσης Τ.Ο. 8140 

 

Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση 

Κωδικός «NATURA 2000»: 8210 

Περιγραφή: Χασμοφυτική βλάστηση ασβεστολιθικών κρημνών, στη Μεσογειακή περιοχή και 

στην Ευρω– Σιβηρική πεδινή περιοχή μέχρι το αλπικό επίπεδο, η οποία ανήκει κυρίως στις 

τάξεις Potentilletalia caulescentis και Asplenietalia glandulosi. Εδώ μπορούν να 

αναγνωρισθούν δύο επίπεδα. α) θερμο – μεσο μεσογειακό επίπεδο (Onosmetalia frutescentis, 

με Campanula versicolor, C. rupestris, Inula attica, I. Mixta, Odontites luskii, β) Ορεινο – 

ορομεσογειακό επίπεδο (Potentilletalia speciosae περιλαμβανομένων των Silenion articulatae, 

Galion degenii και Ramondion nathaliae). Αυτοί οι τύποι οικοτόπων παρουσιαζουν μία μεγάλη 

τυπική ποικιλότητα με πολλά ενδημικά είδη. 

Οικολογικές συνθήκες: Απαντάται σε απόκρημνους βράχους με κλίσεις 65-100%. Υψομετρικά 

εξαπλώνεται από την επιφάνεια της θάλασσας μέχρι τα 2500 μέτρα περίπου. Σε περιοχές που 

η ηπειρωτικότητά τους κυμαίνεται ως τις ακραίες τιμές, μπορεί να είναι παραθαλάσσιοι βράχοι 

υψομέτρου 10 μέτρα μέχρι και κορυφές υψηλών βουνών της κεντρικής Ελλάδας. Πρόκειται για 

κοινότητες που συγκροτούνται από χασμόφυτα είδη τα οποία έχουν τις προσαρμογές που 

απαιτούνται για να φυτρώσουν και να αναπτυχθούν μέσα στις σχισμές των βράχων, ακόμη και 

σε ελάχιστο έδαφος. 

Χλωριδική σύνθεση: Sedum album, Saxifraga paniculata, Campanula rotundifolia, Silene 

parnassii, Poa thessala, Inula verbascifolia, Sedum hispanicum, Centaurea salonitana, Sedum 

caespitosum, Centaurea graeca, Sedum acre, Festuca valesiaca, Sesleria tenerrina, Carex 

kitaibeliana, Globularia cordifolia, Thymus praecox, Minuartia stojanovii, Anthyllis aurea, 

Staehelina uniflosculo, Pinus nigra, κ.ά. 

Κατάσταση διατήρησης-Απειλές: Οι μόνες απειλές που διαπιστώθηκαν μέχρι σήμερα 

οφείλονται στη διάνοιξη δρόμων και στη λειτουργία λατομείων εξόρυξης φυσικού χαλικιού. 

Εξάπλωση: GR1120004, GR1150003, GR1240001, GR1240002, GR1310003, GR1320002, 

GR1330002, GR1340001, GR1340004, GR2110002, GR2110003, GR2120004, GR2130001, 
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GR2130002, GR2130003, GR2130004, GR2130007, GR2140001, GR2240002, GR2310001, 

GR2310010, GR2320001, GR2320002, GR2320003, GR2320005, GR2320007, GR2320008, 

GR2330005, GR2430001, GR2450001, GR2450002, GR2510003, GR2520001, GR2520005, 

GR2520006, 

GR2530001, GR2530002, GR2530003, GR2530004, GR2540001, GR2540002, GR2540004, 

GR2540005, GR2550003, GR2550004, GR2550006, GR3000001 

 

Χάρτης δυνητικής εξάπλωσης Τ.Ο. 8210 

 

Δάση οξυάς από Luzulo Fagetum 

Κωδικός «NATURA 2000»: 9110 

Περιγραφή: Οξύφιλα δάση οξιάς της ορεινής ζώνης τα οποία εδράζονται κυρίως σε πυριτικά 

πετρώματα όπως γνεύσιοι μαρμαρυγιακοί σχιστόλιθοι, γρανίτες, γρανοδιορίτες, αργιλικοί 

σχιστόλιθοι και ψαμμίτες. Τα εδάφη είναι ελαφρώς εκπλυνόμενα ορεινά δασικά εδάφη, όξινα, 

με εκτο-ενδο-χούμο (Moder). Εμφανίζονται κυρίως σε Β, ΒΔ, ΒΑ, Α και Δ πλαγιές από ένα 

υψόμετρο 1.000 – 1.800 μέτρων σε μικρότερες ή μεγαλύτερες νησίδες. Χαρακτηριστικά είδη 

είναι οξύφιλα είδη Luzula sglvatica, Luzula luzuloides, Luzula luzulina, Luzula pilosa, Vaccinium 

myrtillus, Deschampsia flexuosa, Orthilia secunda, Prenanthes purpurea, Polygonatum 

verticillatum κ.α. 

Στον όροφο των δένδρων εκτός από τα είδη οξιάς Fagus sylvatica και Fagus moesiaca 

εμφανίζονται τα Abies borisii regii, Acer pseudoplatanum, Acer platanoides και Acer hyrcanum. 

Οικολογικές συνθήκες: Τα δάση οξιάς αυτού του τύπου δημιουργούν αρκετά παραγωγικά και 

σταθερά οικοσυστήματα μεγάλης οικολογικής και οικονομικής σημασίας και αισθητικής αξίας. 

Η δομή των συστάδων της εμφανίζεται συνήθως ακανόνιστη με υψηλό ξυλαπόθεμα μέτριας 

σύνθεσης λόγω της έλλειψης έγκαιρων καλλιεργητικών επεμβάσεων. Η φυσική αναγέννηση, με 

κατάλληλους χειρισμούς, είναι εύκολη και άφθονη. Η διαχείριση των δασών αυτών γίνεται με 

τους κανόνες της αειφορικής Δασοπονίας και η κατάσταση διατήρησής τους είναι πολύ καλή. 

Κατάσταση διατήρησης-Απειλές: Ο μόνος κίνδυνος, που απειλεί κυρίως την αναγέννηση αυτών 

των δασών προέρχεται από την παραχώρηση της διαχείρισής τους σε δασικούς 

συνεταιρισμούς, οι οποίοι μερικές φορές εφαρμόζουν μεθόδους συγκομιδής μη φιλικούς προς 

το περιβάλλον. Απαιτείται αυστηρότερος έλεγχος και υποχρέωση εφαρμογής μεθόδων 

συγκομιδής φιλικών προς το περιβάλλον. 

Εξάπλωση: GR1120003, GR1140002, GR1140003, GR1140007, GR1150005, GR1240001, 

GR1240002, GR1240003, GR1250002, GR1250003, GR1260004, GR1260007, GR1310001, 
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GR1320002, GR1340001, GR1340006, GR1420001, GR1420003, GR1430001, GR1440001, 

GR2110002, GR2130002, GR2130006 

Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες υποκατηγορίες: 

Μεσευρωπαϊκά λοφώδη δάση οξιάς: Οξύφιλα Fagus sylvatica δάση της μικρότερης 

Ηρκυνικής (Hercynian) οροσειρά της Λωραίνης, στο λοφώδες επίπεδο της μεγαλύτερης 

Ηρκυνικής οροσειράς, στην Γιούρα και στην περιφέρεια των Άλπεων από των δυτικών 

Υποπαννονικλων και Εσω-Παννονικών λόφων καθόλου ή λίγο συνοδευόμενων από γηγενή 

κωνοφόρα και γενικά σε μίξη με Quercus petraeum) ή μερικές φορές με Quercus robur στον 

ανόροφο. 

Μεσευρωπαϊκά ορεινά δάση οξιάς: Οξύφιλα δάση από Fagus sylvatica, Fagus sylvatica και 

Abies alba ή Fagus sylvatica, Abies alba και Picea abies της ορεινής περιοχής ή του επιπέδου 

των υψηλών ορέων της μεγάλης ηρκυνικής οροσειράς, από τα Βόσγια και τον Μέλανα Δρυμό 

μέχρι την περιοχή της Βοημίας, τη Γιούρα τις Αλπεις, τα Καρπάθια και το Βαυαρικό υψίπεδο 

(Βαυαρική Μεσοχώρα). 

 

Χάρτης δυνητικής εξάπλωσης Τ.Ο. 9110 

 

Παννωνικά – βαλκανικά δάση τούρκικης δρυός – κοινής δρυός 

Κωδικός «NATURA 2000»: 91Μ0 

Περιγραφή: Περιλαμβάνει δρυοδάση, κυριαρχούμενα από τα είδη Quercus frainetto, Quercus 

petraea, Quercus cerris. 

Οικολογικές συνθήκες: Ο τύπος οικοτόπου εμφανίζεται σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, σε 

υψόμετρα συνήθως 400-1200 μ., σε διάφορες ενθέσεις, κλίσεις και πετρώματα. Ταα δάση που 

περιλαμβανει αυτός ο τύπος οικοτόπου, είναι συνήθως πυκνά με καλή ανάπτυξη των δέντρων 

τα οποία ξεπερνούν τα 15 μ.  

Χλωριδική σύνθεση: Τα πιο σημαντικά και χαρακτηριστικά είδη του τύπου οικοτόπου είναι τα: 

Aremonia agrimonoides, Asplenium adiantum-nigrum, Brachypodium sylvaticum, Campanula 

spatulata, Cornus mas, Euphorbia amygdalofoides, Fraxinus ornus, Lathyrus laxiflorus, 

Lathyrus niger, Luzula forsteri, Melica uniflora, Ostrya carpinifolia, Physospermum 

cornubiense, Poa nemoralis, Potentilla micrantha, Pteridium aquilinum, Quercus cerris, Qurcus 

frainetto, Quercus petraea, Rosa arvensis, Silene italica, Silene viridiflora, Sorbus domestica, 

Sorbus torminalis, Symphytum bulbosum, Veronica chamaedrys, Viola alba. 
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Κατάσταση διατήρησης-Απειλές: Ο τύπος οικοτόπου απειλείται κυρίως από την 

λαθρουλοτομία. Η κατάλληλη διαχείριση τους (σπερμοφυής) θα οδηγήσει σε παραπέρα 

σταθερότητα και προοδευτική εξέλιξη. 

Περιοχές εμφάνισης: GR1110003, GR1110004, GR1110005, GR112003, GR1130007, 

GR1130009, GR1140002, GR1140003,  GR1150005, GR1150010,  GR1210001, GR1210002,  

GR1220003, GR1240001, GR1240002, GR1240003, GR1240004, GR1240005, GR1250001, 

GR1250002, GR1250003, GR1260001, GR1260004, GR1260007, GR1270001, GR1270005, 

GR1310001, GR1320002, GR1330001, GR1330002, GR1340001, GR1340003, GR1340006, 

GR1410001,  GR410002, GR1420001, GR1420003, GR1420004, GR1430001, GR1440001, 

GR1440002, GR1440003, GR2110002, GR2130002, GR2130004, GR2130007, GR2130008, 

GR2310004, GR2310005, GR2310010, GR2320004, GR2320008, GR2330002, GR2440003, 

GR2440004, GR2450001, GR2520006, GR2550006 

 

Χάρτης δυνητικής εξάπλωσης του Τ.Ο. 91M0 

Ελληνικά δάση οξυάς με Abies borisii- regis 

Κωδικός «NATURA 2000»: 9270 

Περιγραφή: Δάση οξιάς της Κεντρικής και Βόρειας Πίνδου, του Γράμμου, Βιτσίου, Βόρα, 

Ροδόπης, Βερμίου, Πιερίων, Β.Α. Χαλκιδικής, Όσσας, Πηλίου, Χασίων και Ολύμπου τα οποία 

παρουσιάζουν στη χλωριδική σύνθεση της παρεδαφιαίας βλάστησης έναν έντονο 

μεσευρωπαϊκό χαρακτήρα και υψηλό ενδημισμό, χαρακτηριζόμενα από την παρουσία των 

Abies borisii regis, Doronicum caucasium, Galium laconicum, Lathyrus venetus, Helleborus 

cyclophyllus (Fagion hellenicum). 

Οικολογικές συνθήκες: Το υπόστρωμα ποικίλει πολύ και μπορεί να είναι ανθρακικό 

(ασβεστόλιθος, κρυσταλικός ασβεστόλιθος, μάρμαρα), οφιολιθικό ποικίλης σύστασης 

(σερπεντίνης, πρασινόλιθος), φλύσχης, γνεύσιος και σπάνια γρανίτης. Συνήθως σε πλαγιές με 

ποικίλη κλίση και έκθεση και σε υψόμετρο 300 - 1600 m. 

Πρόκειται συνήθως για μεικτά δάση με διαρκή μείξη κατ’ άτομο, συνδεδρίες, ομάδες ή και 

λόχμες. Οι δασοκομικο-βιολογικές ιδιότητες και οι αυξητικοί ρυθμοί των δύο ειδών σχεδόν 

συμπίπτουν, η αναγέννηση και των δύο ειδών εξασφαλίζεται μ’ αυτήν την μείξη και 

παρατηρείται μια διαρκής αναγέννηση η οποία συντελεί στη δημιουργία πολύ ωραίων 

κηπευτών συστάδων. Η οικολογική σημασία και η οικονομική και αισθητική αξία αυτών των 

δασών είναι πολύ μεγάλη. Στον ίδιο κωδικό 9270 περικλείονται και τα αμιγή δάση υβριδογενούς 

ελάτης (Abies borisii regis) (Corine 42.17), τα οποία ανήκουν επίσης στο Fagion hellenicum. 
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Είναι από τα παραγωγικότερα δάση της χώρας μας με μεγάλη οικολογική, οικονομική και 

αισθητική αξία. 

Χλωριδική σύνθεση: Τα δάση αυτά παρουσιάζουν στη σύνθεση της παρεδαφιαίας βλάστησης 

έναν έντονο μεσευρωπαϊκό χαρακτήρα στην οποία συμμετέχουν ενδημικά είδη. Τα δάση αυτά 

χαρακτηρίζονται από την παρουσία των ειδών Abies borisii-regis, Lathyrus venetus, 

Campanula patula ssp. abietina, Helleborus cyclophyllus, Fragaria vesca, Luzula forsteri και 

πλήθους ειδών βρύων (Scleropodium purum, Hypnum cupressiformis, Dicranum scoparium, 

Aglocomium spledens κ.ά.). Απαντούν κυρίως σε κοιλώματα ή σε πλαγιές με μέτριες ή μεγάλες 

κλίσεις και εκθέσεις ποικίλες με κύριες τις Β, ΒΑ, ΒΔ. Εμφανίζονται 

κατά κύριο λόγο σε υψόμετρα 1000-1400 μέτρα. Εμφανίζονται σε ποικίλα γεωλογικά 

υποστρώματα φλύσχη, ρετζίνες, ασβεστόλιθο και αποτελούν πολύτιμο βλαστητικό στοιχείο με 

ιδιαίτερη οικολογική, περιβαλλοντική και εκπαιδευτική αξία. Είδη φυτών που επικρατούν είναι 

τα: Abies borisii-regis, Fagus sylvatica, Rubus idaeus, Abies alba, Buxus sempervirens, 

Juniperus communis, Taxus baccata, Juniperus oxycedrus, Cynosurus echinatus, Acer 

obtusatum, Acer Platanoides, Quercum cerris, Ulmus glabra, Salix caprea, Laburnum 

anagyroides κ.α. 

Κατάσταση διατήρησης-Απειλές: Τα δάση υβριδογενούς ελάτης δεν είναι ευπαθή. Τα όποια 

προβλήματα προκαλούνται από μη ορθολογικές ανθρωπογενείς επεμβάσεις, όπως είναι η 

βόσκηση. Η ρύθμιση της βόσκησης προβάλει επιτακτική για να διευκολυνθεί έτσι η αναγέννηση 

του είδους ακόμη και στις πλέον υποβαθμισμένες θέσεις της περιοχής. Τα τελευταία έτη 

παρατηρείται προσβολή και ξήρανση ατόμων ελάτης από φλοιφαγή έντομα. Η προσβολή αυτή 

είναι δευτερογενής και οφείλεται στην ξηρασία των τελευταίων ετών. 

Εξάπλωση: GR1150005, GR1210001, GR1240001, GR1240002, GR1250001, GR1250002, 

GR1320002, GR1330001, GR1340003, GR1410001, GR1410002, GR1420001, GR1420003, 

GR1430001, GR1440001, GR1440002, GR2110002, GR2110003, GR2130001, GR2130002, 

GR2130004, GR2130006, GR2130007, GR2130008, GR2450001 

Σε συνδυασμό με: Μεικτά δάση με υβριδογενή ελάτη Δάση ελάτης της Πίνδου με Abies borisii 

regis σε επαφή με τα δάση οξιάς και δάση οξιάς - ελάτης του Fagion hellenicum. 

 

Χάρτης δυνητικής εξάπλωσης Τ.Ο. 9270. 

Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis) 

Κωδικός «NATURA 2000»: 92C0 

Περιγραφή: Δάση και δένδρα στο μεγαλύτερο μέρος τους παραποτάμια, με κυρίαρχο είδος το 

Platanus orientalis ή το Liquidambar orientalis που ανήκουν στην ένωση Platanion orientalis. 
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Οικολογικές συνθήκες: Αποτελούν κυρίως δάση ή δένδρα στο μεγαλύτερο μέρος τους 

παραποτάμια με κυρίαρχο είδος το Platanus orientalis. Αποικίζουν ελαφρώς σταθεροποιημένες 

αποθέσεις ποταμών, κολλούβια, χαλικώνες, πηγές, καθώς και τη βάση βαθιών απότομων 

σκιερών φαραγγιών, με τη δημιουργία πλούσιων σε είδη φυτοκοινότητες. Η υψομετρική τους 

κατανομή ποικίλει από πολύ χαμηλά υψόμετρα έως και ψηλά (στον Ταϋγετο τα δάση πλατάνου 

των φαραγγιών φτάνουν μέχρι και τα 1300 μέτρα). Στα χαμηλά υψόμετρα με επίπεδο ή με 

μικρές κλίσεις ανάγλυφο το υπόστρωμα είναι αλλουβιακές αποθέσεις με ποικίλη σύσταση. Στα 

μεγαλύτερα υψόμετρα με μεγαλύτερες κλίσεις και υψόμετρο μέχρι 1000 m, το υπόστρωμα 

ποικίλει και ανάλογα με την περιοχή μπορεί να είναι: ασβεστόλιθος, γνεύσιος, σχιστόλιθος, 

μάρμαρα ή οφιόλιθοι με ποικίλη σύσταση. 

Χλωριδική σύνθεση: Δάση ηπειρωτικής Ελλάδας: Platanus orientalis (επικρατές είδος), Salix 

alba, Alnus glutinosa, Acer sempervirens, Rubus fruticosus. Χαρακτηριστική συμμετοχή ειδών 

των Nerio-Tamaricetea: Nerium oleander, Vitex agnus-castus. Σημαντικό ρόλο στη 

φυσιογνωμία και στη δομή παίζουν τα υγρόφιλα ποωδών είδη Equisetum arvense, Equisetum 

ramossisimum, Equisetum telmateia, Carex pendula, Carex spicata, είδη των υγρών λιβαδιών 

Festuca arundinacea, Plantago major, Juncus inflexus, Carex distans και διάφορα είδη 

αγρωστωδών: Poa sylvicola, Brachypodium sylvaticum, Piptatherum miliaceum, Poa bulbosa, 

Calamagrostis epigejos και σε ορισμένες περιοχές το Pteridium aquilinum. 

Επίσης συμμετέχουν νιτρόφιλα είδη: Utrica dioica, Rubus caesius, Sabucus embulus 

Δάση Αιγαίου: Platanus orientalis (επικρατές είδος), Salix alba, Acer sempervirens, Alnus 

glutinosa, Osmunda regalis, Pteridium aquilinum. Σημαντική συμμετοχή των ειδών των Nerio-

Tamaricetea: Nerium oleander, Vitex agnus-castus, Arundo donax, των Rhamno-Prunetea 

Rubus sanctus, Crataegus monogyna και των ειδών των Quercetea ilicis Laurus nobilis, Myrtus 

communis, Ruscus aculeatus, Rhamnus alaternus, Smilax aspera, Rosa sempervirens, 

Lonicera etrusca, Arisarum vulgare. Στον ποώδη όροφο σημαντική συμμετοχή κυρίως 

αγρωστωδών των υγρών λιβαδιών αλλά και άλλων ειδών: Brachypodium sylvaticum, Poa 

trivialis, Equisetum telmateia, Bromus sterilis, Dracunculus vulgaris, Dorycnium rectum, Millium 

vernale, Vitis vinifera ssp. sylvestris, Galium aparine. Άλλα ποώδη είδη που χαρακτηρίζουν τη 

βλάστηση είναι τα Arum concinnatum, Arum nickelii, Carex pendula, Cyperus glaber, Galium 

samium, Hypericum hircinum ssp. albimontanum, Hedera helix. Χαρακτηριστική συμμετοχή στο 

θαμνώδη όροφο των Arbutus unedo, Ceratonia siliqua, Clematis cirrhosa, Olea europaea ssp. 

oleaster, Styrax officinalis, Aristolochia sempervirens, Ficus carica, Rubia peregrina, Rubus 

ulmifolius,Tamus communis και στον ποώδη των Bellis perennis, Cyperus longus, Carex 

distachya, Gaudinia fragilis, Trifolium campestre, Aristolochia hirta, Campanula erinus, 

Catapodium rigidum, Euphorbia characias, Geranium lucidum, Galium murale, Cyclamen 

hederifolium, Crepis fraasii, κ.α. Ενίοτε συμμετέχει και ο Phragmites australis. Σε βραχώδεις 

θέσεις συμμετέχουν συχνά χασμοφυτικά είδη, Lamium garganicum, Parietaria judaica, 

Anogramma leptophylla, Umbilicus parviflorus, Parietaria lusitanica, Adiantum capillus veneris, 

Saxifraga rotundifolia. 

Δάσος Liquidambar orientalis: Myrtus communis, Nerium oleander, Pistacia  lentiscus, 

Samolus valerandii, Arum sp., Cyclamen sp. και κατά θέσεις Quercus coccifera, Arbutus 

andrachne. 

Σημαντικά στοιχεία-Μοναδικότητα-Σπανιότητα: Τα δάση ανατολικής πλατάνου (Platanus 

orientalis) αποτελούν χαρακτηριστικό τύπο παρόχθιας Μεσογειακής βλάστησης. Συνοδεύουν 

κυρίως μόνιμα ρέοντα ποτάμια ή μικρούς ορεινούς χείμαρρους και η παρουσία τους εξαρτάται 

από το υπεδάφειο νερό. Αναπτύσσονται σε μεγαλύτερο εύρος οικολογικών συνθηκών από τα 

δάση Salix-Populus αλλά χρειάζονται θέσεις με μεγαλύτερη υγρασία από ότι οι κοινότητες των 

Nerio-Tamaricetea. 

Η οικολογική τους αξία είναι μεγάλη λόγω των λειτουργιών που επιτελούν, με σημαντικότατα 

μεταξύ των λειτουργικών τους οφελών την αντιδιαβρωτική ικανότητα, τη σταθεροποίηση των 

οχθών, τη συγκράτηση του νερού και των στερεών υλικών, τη διατήρηση της ποιότητας του 

εδάφους, τη διατήρηση μεσοκλιματικών συνθηκών. Ως προς τη βιοποικιλότητα, η αξία τους 
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έγκειται στην προσφορά ενδιαιτήματος (αποτελούν μοναδικούς βιοτόπους για πληθώρα 

ζωικών ειδών αλλά και υγρόφιλων φυτικών ειδών), τη θέση διαδρόμου που έχουν σε επίπεδο 

τοπίου, τη συνεισφορά στη μωσαϊκότητα του τοπίου. Επιπλέον πρέπει να σημειωθεί και η 

αισθητική και ψυχαγωγική αξία των πλατανοδασών. 

Κατάσταση διατήρησης-Απειλές: Καλή έως άριστη κατάσταση διατήρησης των υφιστάμενων 

πλατανοδασών στις περισσότερες περιοχές. Οι κοινότητες αυτές εξαρτώνται από τη μόνιμη 

παρουσία του νερού είναι ευαίσθητες στις μεταβολές της υδρολογικής κατάστασης (αρδευτικά 

έργα, έργα ύδρευσης, διευθέτηση των ρεμάτων) και στη ρύπανση των υδάτων, δραστηριότητες 

που διαρκώς εντείνονται χωρίς να λαμβάνονται μέτρα μείωσης των επιπτώσεών τους. Η 

ρύπανση των υδάτων μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση της χλωριδικής σύνθεσης, το ίδιο και 

άλλες δραστηριότητες όπως η βόσκηση, η γειτνίαση με καλλιέργειες και η εναπόθεση 

απορριμάτων. 

Εξάπλωση: GR1110004, GR1120004, GR1130006, GR1130007, GR1140006, GR1150003, 

GR1150005, GR1210001, GR1210002, GR1220001, GR1220003, GR1240001, GR1240002, 

GR1240003, GR1240004, GR1240005, GR1250001, GR1250002, GR1250003, GR1260001, 

GR1260003, GR1260004, GR1260006, GR1270001, GR1270002, GR1270005, GR1410001, 

GR1420001, GR1420002, GR1420003, GR1420004, GR1430001, GR1430003, GR1440001, 

GR1440002, 

GR1440003, GR1440004, GR2110001, GR2110002, GR2110003, GR2120004, GR2130001, 

GR2130003, GR2130004, GR2130006, GR2140001, GR2310001, GR2310004, GR2310009, 

GR2310010, GR2320002, GR2320003, GR2320005, GR2320007, GR2320008, GR2330003, 

GR2420001, GR2420002, GR2420003, GR2420004, GR2420005, GR2430001, GR2440002, 

GR2440003, GR2440004, GR2450001, GR2450002, GR2520005, GR2520006, GR2530001, 

GR2530005, GR2540004, GR2540005, GR2550001, GR2550006, GR3000007, GR4110003, 

GR4110005, GR4120003, GR4120004, GR4210006, GR4210008, GR4220001, GR4220014, 

GR4220019, GR4310002, GR4310006, GR4320002, GR4320005, GR4330001, GR4330003, 

GR4330004, GR4340004, GR4340006, GR4340007, GR4340010, GR4340012 

Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες υποκατηγορίες: 

44.71 Δάση ανατολικής πλατάνου (Platanion orientalis) 

44.711. Ελληνο-Βαλκανικά παραποτάμια δάση στοών του είδους Platanus orientalis σε 

ελληνικά και βαλκανικά υδάτινα ρέματα, προσωρινούς ποταμούς και φαράγγια: Κατανέμονται 

σε όλη την ηπειρωτική χώρα και τα αρχιπελάγη, αποικίζοντας ελαφρώς 

σταθεροποιημένες αποθέσεις μεγάλων ποταμών, χαλικώνες, πηγές και ιδιαίτερα τη βάση 

βαθιών απότομων σκιερών φαραγγιών, όπου δημιουργεί πλούσιες σε είδη φυτοκοινότητες. Η 

συνοδεύουσα χλωρίδα, μπορεί να περιλαμβάνει: Salix alba, S. eleagnos, S. purpurea, Alnus 

glutinosa, Cercis siliquastrum, Celtis australis, Populus alba, P. nigra, Juglans regia, Fraxinus 

ornus, Crataegus monogyna, Cornus sanguinea, Ruscus aculeatus, Vitex agnus - castus, 

Nerium oleander, Rubus spp Rosa sempervirens, Hedera helix, Clematis vitalba, Vitis vinifera 

ssp, sylvestris, Ranunculus ficaria, Anemone blanda, Aristolochia rotunda, Saponaria 

officinalis, Symphytum bulbosum, Hypericum hircinum, Calamintha grandiflora, Melissa 

officinalis, Helleborus cyclophyllus, Cyclamen hederifolium, C. repandum, C. creticum, 

Galanthus nivalis ssp. reginae olgae, Dracunculus vulgaris, Arum italicum, 

Biarum tenuifolium, Brachypodium sylvaticum, Dactylis glomerata και μπορεί να είναι επίσης 

πλούσια σε βρύα, λειχήνες και πτέριδες, μεταξύ των οποίων αφθονότερα εμφανίζεται το 

Pteridium aquilinum. Έχουν περιγραφεί διάφορες φυτοκοινωνίες, οι οποίες αντανακλούν 

τοπικές και οικολογικές παραλλαγές της σύνθεσης του υπορόφου. Τα δάση στοών της 

πλατάνου εκπροσωπούνται πολύ καλά στις ακτές του Ιονίου και στην Πίνδο. Άλλα σημαντικά 

τοπικά συμπλέγματα εμφανίζονται στη Μακεδονία, τη Θράκη, γύρω από τον ορεινό όγκο του 

Ολύμπου, στο Πήλιο, στην Πελοπόννησο και ιδιαίτερα στον Ταϋγετο, στον οποίο δαψιλά δάση 

πλατάνου φαραγγιών φθάνουν μέχρι τα 1300m, στην Εύβοια και την Κρήτη. Τοπικές 

σημαντικές εμφανίσεις συναντώνται και σε άλλα νησιά του Αιγαίου όπως στη Ρόδο, τη Σάμο, 
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τη Σαμοθράκη, τη Θάσο. Όσο προχωρούμε προς το Νότιο μέρος της χώρας τόσο εντονότερα 

εκδηλώνεται ο περιορισμός των πλατανιών στα φαράγγια (στις μισγάγγειες). 

44.712. Ελληνικά δάση πλατάνου κλιτύων 

Δάση πλατάνου σε κολλούβια, κώνους αποθέσεων, κλιτύες φαραγγιών και σε άλλα ασθενώς 

σταθεροποιημένα υποστρώματα. 

44.72 Δάση υγράμβαρης (Liquidambar orientalis) 

44.721 Δάση υγράμβαρης της Ρόδου. 

Παρόχθια δάση, στοές του Liquidambar orientalis στην κοιλάδα με τις πεταλούδες της Ρόδου 

με πολύ φτωχό υποόροφο, με κυριαρχία στο παρεδαφιαίο στρώμα του Adiantum capillus-

veneris. Τα δάση αυτά συνιστούς τον μοναδικό στην Ευρώπη σχηματισμό στον οποίο 

συγκεντρώνονται σμήνη του λεπιδοπτέρου Panaxia quadripunctaria. 

 

Χάρτης δυνητικής εξάπλωσης Τ.Ο. 92C0. 

 

Μεσογειακά δάση Πεύκης με ενδημικά είδη μαύρης Πεύκης  

Κωδικός «NATURA 2000»: 9530 

Περιγραφή: Δάση της ορεινής Μεσογειακής ζώνης, σε δολομιτικό και οφιολιθικό υπόστρωμα 

(υψηλής αντοχής σε μαγνήσιο) στα οποία κυριαρχούν διάφορα υποείδη της ομάδας Pinus 

nigra, συχνά σε μη πυκνή δομή. 

Οικολογικές συνθήκες: Το υπόστρωμα στην πλειονότητα των περιπτώσεων είναι υπερβασικό 

οφιολιθικό (περιδοτίτης, γάβρος, δολερίτης, σερπεντίνης), αλλά σε αρκετές περιπτώσεις είναι 

ασβεστόλιθος, γνεύσιος, σχιστόλιθος (σπάνια γρανίτης). Το ανάγλυφο σπάνια είναι επίπεδο 

συνήθως είναι πλαγιές με ποικίλες κλίσεις και ποικίλη έκθεση, σε υψόμετρα 450 - 1500 m. Τα 

δάση της εμφανίζονται ομήλικα, προερχόμενα από πυρκαγιές και δημιουργούν μια μεγάλη 

ποικιλία φυτοκοινωνικών ενώσεων (Association). 

H κατάσταση διατήρησής τους είναι πολύ καλή και η οικονομική, οικολογική, αισθητική αξία 

τους πολύ μεγάλη. Η φυσική αναγέννηση είναι δύσκολη λόγω της μυκητοπαγούς πλάκας που 

δημιουργείται από τις βελόνες και τις υφές των μυκήτων. Μετά από μια έρπουσα πυρκαγιά 

καταστρέφεται η μυκητοταγής αυτή πλάκα και η αναγέννηση εμφανίζεται άφθονη. Δημιουργεί 

πολύξυλες, παραγωγικές συστάδες ακόμη και σε υποβαθμισμένα εδάφη. 

Χλωριδική σύνθεση: Pinus nigra var. pallagiana., Brachypodium sylvaticum, Pteridium 

aquilinum, Buxus sempervirens, Abies borisii-regis, Brachypodium pinnatum, Staehelina 

uniflosculosa, Sesleria robusta, Genista carinalis, Dactylis glomerata, Thymus longicaulis, 

Juniperus oxycedrus, Juniperus communis, Cicer graecum, Quercus coccifera, Phillyrea 
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latifolia, Ruscus aculeatus, Crataegus pycnoloba, Campanula stenosiphon, Doronicum 

orientale, Crepis fraasii, Aremonia agrimonoides κ.ά. 

Κατάσταση διατήρησης-Απειλές: Τα δάση της μαύρης πεύκης είναι προσαρμοσμένα στις 

έρπουσες πυρκαγιές λόγω του μεγάλου πάχους του φλοιού τους και αναγεννιώνται εύκολα και 

άφθονα μετά από αυτές, ενώ δεν αντέχουν σε επικόρυφες πυρκαγιές μετά τις οποίες δεν 

αναγεννιώνται. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος προκύπτει από τον συνδυασμό επικόρυφης 

πυρκαγιάς και βοσκής. 

Εξάπλωση: GR1150003, GR1260007, GR1310001, GR1310003, GR1320002, GR1420001, 

GR2110002, GR2130001, GR2130002, GR2130004, GR2130006, GR2130007, GR2320002, 

GR2320008, GR2520006, GR2530001, GR2540005, GR2550006 

Υπότυποι και τυπικοί σταθμοί αυτού του τύπου οικοτόπου στην Ελλάδα είναι: 

9536 (42.66) Ορεινά δάση παλλασιανής πεύκης: Pinus nigra ssp. Pallasianna της 

Ελλάδος και της Βαλκανικής χερσονήσου. 

Εξάπλωση: GR1110005, GR1140004, GR1210001, GR1210002, GR1240001, GR1250001, 

GR1250002, GR1260005, GR1270002, GR1330001, GR1440001, GR2420003, GR2440004, 

GR2450005, GR4110003, GR4110005, GR4120002 

 

Χάρτης δυνητικής εξάπλωσης του Τ.Ο. 9530 

1.1.2.5. Καταγραφή των κύριων χαρακτηριστικών των ειδών χλωρίδας και πανίδας 

Ακολουθεί περιγραφή των κυρίων χαρακτηριστικών των ειδών χλωρίδας και πανίδας του 

Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/34/ΕΕ, που απαντώνται στο σύνολο της περιοχής του Δικτύου 

NATURA 2000,που αποτελεί την Περιοχή Μελέτης. Η αναφορά των ειδών προέρχεται από τα    

επικαιροποιημένα Τ.Ε.Δ, των περιοχών GR1440001 και GR2130013. 

Τα στοιχεία των ειδών προέρχονται από τα παραδοτέα του έργου «Εποπτεία και 

αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων της Ελλάδας» καθώς 

επίσης από το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας (Λεγάκις Α. & Μαραγκού 

Π., 2009). 

 

1.1.2.5.Α. Καταγραφή των κύριων χαρακτηριστικών των ειδών πανίδας 

Α. GR1440001 

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ 

Lutra lutra Ελληνικές ονομασίες: Βίδρα 

Οικολογία: Η βίδρα ζει σε υγροτοπικές περιοχές. Απαντάται κυρίως σε ποτάμια, ρυάκια, λίμνες, 

δελταϊκά συστήματα, εκβολές ποταμών και λιμνοθάλασσες, καθώς επίσης και σε αρδευόμενες 

εκτάσεις (αρδευτικά κανάλια, ορυζώνες) και σε αποστραγγιστικά κανάλια και τάφρους. Έχει 

ημιυδρόβιες συνήθειες. Κολυμπά με μεγάλη άνεση και ικανότητα, ωστόσο περνά μεγάλο μέρος 



ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ EΡΓΟ: 
«Διευθέτηση κοίτης χειμάρρου Τζουρτζιώτικου ΤΚ Αγίας Παρασκευής του Δήμου Μετεώρων» 
 

28 
 

του χρόνου της στην ξηρά. Τρέφεται κυρίως με ψάρια καθώς και με άλλα υδρόβια ζώα 

(καβούρια, καραβίδες, βατράχια, νερόφιδα, μικρά θηλαστικά, πουλιά κλπ.). Ο χώρος 

φωλιάσματός της βρίσκεται πάντα στην ξηρά, συνήθως όμως κοντά στο 

νερό. Οι βίδρες ζουν μεμονωμένα, διατηρώντας μεγάλες επικράτειες, που οριοθετούν με τα 

περιττώματα και τις εκκρίσεις των αδένων τους και οι οποίες ποικίλλουν ως προς την έκταση 

ανάλογα με το είδος του ενδιαιτήματος. Ενδεικτικά, στα ενδιαιτήματα των ποταμών, όπου ο 

ζωτικός τους χώρος είναι γραμμικός, η επικράτεια ενός ζώου μπορεί να εκτείνεται μέχρι και σε 

40 χιλιόμετρα μήκος κοίτης ποταμού, ανάλογα πάντα με τη διαθεσιμότητα της υπάρχουσας 

τροφής. Στην Ελλάδα, στις πεδινές περιοχές και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, η βίδρα 

παρουσιάζει συνήθως μια χαρακτηριστική διαφοροποίηση της χρήσης των ενδιαιτημάτων της. 

Συγκεκριμένα, καθώς πολλά ποτάμια στερεύουν και οι περισσότεροι μικροί υγρότοποι 

αποξηραίνονται, οι βίδρες μετακινούνται σε λιγότερο κατάλληλα ενδιαιτήματα, όπως 

παραθαλάσσιες περιοχές, κανάλια κλπ. Η παρουσία του γλυκού νερού είναι πάντοτε 

απαραίτητη για την παρουσία του είδους σε μια περιοχή. Έχει κυρίως νυκτόβιες συνήθειες 

και, παρότι είναι ευπροσάρμοστο είδος, αποφεύγει τον άνθρωπο και την ανθρωπογενή 

όχληση. 

Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Η βίδρα απαντάται σε όλη την ηπειρωτική 

Ελλάδα και σε ορισμένα νησιά. Στα Ιόνια νησιά απαντάται μόνο στην Κέρκυρα. Στο Αιγαίο 

υπάρχει στηνΕύβοια, στη Λέσβο και στη Χίο. Το είδος διατηρεί καλούς πληθυσμούς στην 

Ήπειρο, στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα οι πληθυσμοί 

της βίδρας είναι σαφώς μειωμένοι. Οι νησιωτικοί πληθυσμοί, ιδίως αυτοί της Χίου, της Λέσβου 

και της Κέρκυρας, είναι μικροί και απομονωμένοι και ως εκ τούτου ιδιαιτέρως απειλούμενοι. 

Στην Εύβοια η κατάσταση είναι μάλλον καλύτερη, ωστόσο και στο νησί αυτό οι 

πληθυσμοί είναι απομονωμένοι και υπάρχουν ενδείξεις συρρίκνωσης της εξάπλωσης του 

είδους, ιδίως στις πεδινές περιοχές. 

Απειλές: Σοβαρότατο πρόβλημα για τη βίδρα είναι η καταστροφή και η υποβάθμιση 

των υγροτοπικών ενδιαιτημάτων. Ειδικότερα, η αποξήρανση υγροτόπων και η καταστροφή της 

παρόχθιας βλάστησης(π.χ. κάψιμο καλαμιώνων, κοπή δέντρων, εκχέρσωση κλπ.), ιδίως στις 

πεδινές περιοχές, τα υδροηλεκτρικά φράγματα (τα μεγάλα ή ακόμα και τα μικρά) και τα έργα 

ευθυγράμμισης ποταμών και ρεμάτων αποτελούν σοβαρές απειλές, οι οποίες εντείνονται τα 

τελευταία χρόνια και οδηγούν στη συρρίκνωση της εξάπλωσης του είδους αυτού στην Ελλάδα. 

Μακροπρόθεσμα, οι επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών και ειδικότερα οι παρατεταμένες 

ξηρασίες ενδέχεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στα ενδιαιτήματα της βίδρας. Επίσης, η 

ρύπανση των νερών με τοξικούς και υπολειμματικούς ρύπους (από απόβλητα και εκπλύσεις 

γεωργικών καλλιεργειών) αποτελεί ένα δυνητικά σημαντικό κίνδυνογια τους πληθυσμούς της 

βίδρας. Εμμέσως, αρνητική επίδραση έχει και η μη τοξική ρύπανση των υδάτων, η οποία 

συνδέεται με φαινόμενα ευτροφισμού στους ελληνικούς υγροτόπους και μπορεί να οδηγήσει 

στη μείωση των ψαριώνκαι ως εκ τούτου της τροφής της βίδρας. Ανάλογο πρόβλημα 

δημιουργεί και η εντατική ή και παράνομη αλιεία Τέλος, μικρότερο πρόβλημα (αν και τοπικά 

σημαντικό) είναι η τυχαία θνησιμότητα σε αλιευτικά εργαλεία ή από διερχόμενα αυτοκίνητα 

στους δρόμους. Τυχαία είναι συνήθως και η θανάτωση από κυνηγούς. 

Καθεστώς προστασίας: Η βίδρα θεωρείται απειλούμενο είδος και προστατεύεται από την 

εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνεται στο Κόκκινο Βιβλίο 

των Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της Ελλάδας, στο Κόκκινο Βιβλίο Απειλούμενων Ειδών της 

Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία της Φύσης (ΙUCN) καθώς και στα Παραρτήματα ΙΙ και IV 

της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Επίσης, προστατεύεται σύμφωνα με το Π.Δ. 67/81, τη Σύμβαση της 

Βέρνης για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης (1979) 

και τη Σύμβαση της Ουάσιγκτον για το διεθνές εμπόριο των απειλούμενων ειδών άγριας 

πανίδας και χλωρίδας (CITES, 1973). Τέλος, περιλαμβάνεται στον Κόκκινο Κατάλογο των 

Παγκοσμίως Απειλούμενων Ζώων και Φυτών, των Ηνωμένων Εθνών. 

Rhinolophus hipposideros Ελληνικές ομομασίες: μικρορινόλοφος νυχτερίδα  
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Η μικρορινόλοφος νυχτερίδα (επιστ. hipposideros Rhinolophus) είναι μια από τις μικρότερες 

νυχτερίδες στον κόσμο, με βάρος μόνο 5-9 γραμμάρια, με άνοιγμα φτερών 192-254 mm και 

μήκος σώματος 35-45 mm. Τος είδος παίρνει το όνομά του από τη χαρακτηριστική πεταλοειδή 

μύτη του. Η μικρορινόλοφος έχει εντοπιστεί και στην Κρήτη, ζώντας σε ορισμένες από τις 

χιλιάδες σπηλιές χιλιάδες στο νησί που βρίσκονται κοντά σε μικρά δάση με πουρνάρια ή και 

φρύγανα. 

Έχει ισχυρά πόδια που χρησιμοποιεί για να κρατιέται στους βράχους και στα κλαδιά, ενώ 

μπορεί να δει καλά, παρά τα μικρά της μάτια. Όπως και οι περισσότερες νυχτερίδες, η 

μικρορινόλοφος ζει σε αποικίες και κυνηγάει τη λεία της με ηχοεντοπισμό, εκπέμποντας δηλαδή 

υπερήχους από το στόμα της. Οι μικρορινόλοφες νυχτερίδες δεν απομακρύνονται πολύ από 

το σημείο που φωλιάζουν, με τη μέση απόσταση μεταξύ της θερινής και της χειμερινής φωλιάς 

τους να βρίσκεται στα 5-10 χιλιομέτρα, αν και η μεγαλύτερη απόσταση που έχει καταγραφεί 

είναι 153 χιλιόμετρα.  

Είναι η πιο κοινή νυχτερίδα. Ονομάζεται έτσι από το χαρακτηριστικό ρύγχος. Πάνω από το 

ρύγχος έχει ειδικές αποφύσεις, με τις οποίες καθοδηγεί τους υπέρηχους για τον εντοπισμό της 

τροφής τους. Οι υπέρηχοι είναι κυριολεκτικά τα «μάτια» των νυχτερίδων. Λειτουργούν με τις 

αρχές των ραντάρ (μετάδοση του ήχου, αντανάκλαση σε εμπόδια, επιστροφή και αντίληψη από 

το ζώο του χώρου και των καταστάσεων). Βρίσκεται σε δάση, θαμνώδεις εκτάσεις και λιβάδια, 

συχνά κοντά σε νερό. Διαχειμάζει κυρίως σε σπηλιές. Απειλείται από την τουριστική αξιοποίηση 

των σπηλαίων, ενώ παρενοχλείται και από την ανθρώπινη παρουσία, σε ανοιχτά μέρη όπου 

αναπαύεται το καλοκαίρι. Κυνηγά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Την ημέρα μένει κρεμασμένη 

από την οροφή της φωλιάς της. Δημιουργεί πολύ μεγάλες αποικίες. Τρέφεται με έντομα που 

πετούν στον αέρα. Σπάνια τρέφεται στο έδαφος. 

Αναγνώριση: Έχει μήκος 7 εκ. Η ουρά περιβάλλει τη μεμβράνη των φτερών. Έχει πολύ μεγάλα 

αυτιά με άκρες κυρτές προς τα πίσω. Η ράχη είναι γκρίζα-καστανή και η κοιλιά ανοιχτόχρωμη. 

Προστατεύεται από το ΠΔ 67/1981, από τη σύμβαση της Βέρνης, από το ΚΒ-IUCN και από την 

οδηγία 92/43/ΕΟΚ.  

ΑΜΦΙΒΙΑ 

Bombina variegata Ελληνικές ονομασίες: Κιτρινομπομπίνα 

Περιγραφή: Μήκος σώματος συνήθως μικρότερο από 5cm.  

Οικολογία: Συναντάται σε ρηχά νερά, όπως λιμνούλες, ρεματιές, μικρά ποτάμια, ακόμα και σε 

περιστασιακά γεμάτες με νερό λακκούβες. Μπορεί να παρατηρηθεί ακόμα και σε ύψος 2000m. 

Κυρίως ημερόβιος φρύνος παρόλο που δραστηριοποιείται συχνά και την νύχτα. Αρκετά 

ντροπαλός που θα καταδυθεί στο νερό αν πλησιαστεί αρκετά. Τρέφεται κυρίως με έντομα και 

προνύμφες αυτών. Τα θηλυκά γεννούν αρκετές φορές ανά εποχή, 120-170 αυγά συνολικά. 

Όταν συλληφθεί καμπυλώνει χαρακτηριστικά το σώμα και τα άκρα του προς τα πάνω, 

επιδεικνύοντας τα έντονα χρώματα της κοιλιάς του, προειδοποιώντας έτσι για το τοξικό υγρό 

που μπορεί να εκκρίνει μέσω αδένων του δέρματος σε περίπτωση άμυνας. Οι ουσίες αυτές, αν 

και αποτελεσματικές στην αποτροπή θηρευτών, είναι εντελώς ακίνδυνες για τον άνθρωπο όταν 

έρθουν σε επαφή με το δέρμα. 

Απειλές: Συλλογή, Ρύπανση, Διάνοιξη δρόμων, Αποξήρανση, Φυτοφάρμακα 

Καθεστώς προστασίας: Το είδος προστατεύεται από την Κοινοτική Οδηγία 92/73/ΕΟΚ, 

Παραρτήματα ΙΙ και ΙV και από την Σύμβαση της Βέρνης, παράρτημα ΙΙ. 

ΕΡΠΕΤΑ 

Elaphe situla Ελληνικές ονομασίες: Σπιτόφιδο 

Πληθυσμός - Καθεστώς προστασίας: Απαντάται στην Ηπειρωτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, 

Εύβοια, Κρήτη, Λέσβος, Χϊος, Σάμος, Κως, Ρόδος, Κέρκυρα, Ιθάκη,  Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, 

Σκόπελος, Σκύρος, Σαλαμίνα, Σπέτσες,  Άνδρος, Κέα, Τήνος, Σύρος, Κύθνος, Σέριφος, Πάρος, 

Σίφνος, Μήλος, Σαντορίνη, Κύθηρα. Το είδος προστατεύεται από την Κοινοτική Οδηγία 

92/73/ΕΟΚ, Παραρτήματα ΙΙ και ΙV, από την Σύμβαση της Βέρνης, παράρτημα ΙΙ και από το ΠΔ 

67/1981 
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Οικολογία: Το σπιτόφιδο (επιστ. Elaphe situla ή Zamenis situla) είναι το ομορφότερο είδος 

φιδιού της Ελλάδας, με χαρακτηριστικά κοκκινοπορτοκαλί σημάδια στη πλάτη. Στη Κρήτη 

ονομάζεται και οχέντρι, το οποίο σημαίνει οχιά, το οποίο είναι εσφαλμένο, καθώς το φίδι είναι 

εντελώς ακίνδυνο. Την λανθασμένη αυτή εντύπωση έχει προκαλέσει ένα σημάδι V στο κεφάλι 

του, το οποίο έχουν και οι οχιές. Η ονομασία Σπιτόφιδο λέγεται πως κατάγεται από τις 

Κυκλάδες, όταν σε κάποιες περιοχές οι άνθρωποι το έφερναν εσκεμμένα στους 

αποθηκευτικούς τους χώρους για τον έλεγχο των ποντικών. Φτάνει μέχρι και 1.2m σε μήκος.  

Έχει παρόμοια συμπεριφορά με τη δενδρογαλιά, αλλά προτιμάει υγρότερα ενδιαιτήματα, ενώ 

ζει μέχρι τα 1600m υψόμετρο. Κυνηγάει τρωκτικά, σαύρες και πουλάκια την ημέρα, στήνοντας 

ενέδρα ανάμεσα σε βράχους και πάνω θάμνους. Ζευγαρώνει αργά την άνοιξη και τα θηλυκά 

γεννούν μόνο 2-8 αυγά χρόνο παρά χρόνο. Αν πιαστεί είναι πιθανόν ότι θα δαγκώσει, αλλά το 

δάγκωμα του είναι ακίνδυνο. 

Απειλές: Συλλογή, Ρύπανση, Φυτοφάρμακα 

Emys orbicularis Ελληνικές ονομασίες: Στικτή νεροχελώνα, Βαλτοχελώνα 

Περιγραφή: Το μήκος το καβουκιού της Στικτής νεροχελώνας μπορεί να φτάσει τα 30 εκατοστά, 

συνήθως όμως δεν ξεπερνά τα 20. ενώ το χρώμα του ποικίλει από καταπράσινο και καστανό 

μέχρι και μαύρο. Οι θηλυκές έχουν μάτια κίτρινα ενώ οι αρσενικές κόκκινα και η ουρά τους είναι 

μακρύτερη. 

Οικολογία: Στην Ελλάδα απαντά το φερώνυμο υποείδος (Β.Ελλάδα) και το υποείδος Emys 

orbicularis hellenica (Valenciennes, 1832). 

Προτιμά στάσιμα ή ελαφρώς ρέοντα νερά με υδρόβια βλάστηση. Συχνά κάθονται πάνω σε 

πέτρες δίπλα στις όχθες. Δειλή και ντροπαλή χελώνα που κρύβεται αμέσως στο νερό μόλις 

αισθανθεί κίνδυνο. Τρέφεται κυρίως με ασπόνδυλα αλλά και με ψάρια, αμβίφια, μικρά φίδια, 

πτώματα και φυτά. Τα θηλυκά γεννούν 3 – 18 αυγά σε τρύπες που σκάβουν σε μαλακό χώμα, 

τα οποία εκκολάπτονται μετά από 3-4 μήνες. 

Απειλές: Συλλογή, Ρύπανση, Αποξήρανση 

Καθεστώς προστασίας: Το είδος προστατεύεται από την Κοινοτική Οδηγία 92/73/ΕΟΚ, 

Παραρτήματα ΙΙ και ΙV και από την Σύμβαση της Βέρνης, παράρτημα ΙΙ 

Mauremys rivulata Ελληνικές ονομασίες: Γραμμωτή Νεροχελώνα 

Περιγραφή: Μονοτυπικό είδος. Σχετικά πρόσφατα διαχωρισμένο από το είδος Mauremys 

caspica. Μήκος χελύου (καβουκιού) μέχρι και 30cm, σπάνια περισσότερο. Τα θηλυκά 

μεγαλύτερα από τα αρσενικά. Συναντάται σε ποικίλης μορφής υγροτόπους έως και τα 800m 

υψόμετρο. Δειλή χελώνα, φαίνεται να είναι λιγότερο ντροπαλή όμως από την Στικτή 

Νεροχελώνα (Emys orbicularis). Τρέφεται κυρίως με ασπόνδυλα αλλά και με ψάρια, αμβίφια, 

μικρά φίδια, πτώματα και φυτά. Τα θηλυκά γεννούν 4-6 αυγά σε τρύπες που σκάβουν σε 

μαλακό χώμα. Τα νεογνά έχουν μήκος χελύου 3-3.5cm και φέρουν 3 τρόπιδες κατά μήκος του. 

Τα θηλυκά ωριμάζουν σεξουαλικά μετά και το 10ο έτος της ηλικίας τους. 

Γεωγραφική εξάπλωση: Απαντάται στη Βαλκανική χερσόνησο (Βοσνία-

Ερζεγοβίνη, Κροατία, Αλβανία, Βουλγαρία, Σερβία, ΒόρειαΜακεδονία, Μαυροβούνιο,   Ελλάδ

α),  στην Τουρκία, στην Κύπρο, στο Ισραήλ και στη Συρία. Η κατανομή του είδους στον 

ελλαδικό χώρο περιλαμβάνει την ηπειρωτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο, την Εύβοια, 

την Κρήτη, αρκετά νησιά του Αιγαίου και Ιονίου 

Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Το είδος προστατεύεται από την εθνική νομοθεσία (ΠΔ 

67/1981). Περιλαμβάνεται επίσης στα παραρτήματα ΙΙ και ΙV της Οδηγίας των Οικοτόπων 

(92/43/ΕΟΚ) και στο παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης. 

Testudo hermanni Ελληνικές ονομασίες: Μεσογειακή χελώνα 

Περιγραφή: Το μήκος το καβουκιού της Μεσογειακής χελώνας μπορεί να φτάσει τα 20 - 25 

εκατοστά, σπάνια περισσότερο. Το καβούκι της ποικίλει σε χρωματισμούς και σχήμα. Συνήθως 

τα θηλυκά είναι μεγαλύτερα από τα αρσενικά. 

Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Το είδος εξαπλώνεται κυρίως στη νοτιοανατολική 

μεσογειακή Ευρώπη, με κέντρο κατανομής τα κεντρικά και νότια Βαλκάνια. Το νότιο μισό της 

ιταλικής χερσονήσου, μαζί με τη Σικελία, τη Σαρδηνία και την Κορσική, αποτελεί μια δεύτερη 
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περιοχή κατανομής. Μικροί, απομονωμένοι πληθυσμοί υπάρχουν επίσης στη νότια Γαλλία, 

στην παραλιακή Ισπανία, στις Βαλεαρίδες νήσους και βόρεια του Δούναβη (Ρουμανία). Στην 

Ελλάδα το είδος υπάρχει σχεδόν στο σύνολο της επικράτειας, πλην των ορεινών περιοχών 

(στη Μακεδονία απουσιάζει από τα υψόμετρα άνω των 1.400 μ.). Αν και οι μεγαλύτεροι 

πληθυσμοί βρίσκονται σε σχετικά χαμηλά υψόμετρα, το είδος σπανίζει στην εξαιρετικά ξηρή 

θερμομεσογειακή ζώνη της νότιας και ανατολικής Πελοποννήσου. Η μεσογειακή χελώνα 

απαντάται επίσης σε όλα τα Επτάνησα, αλλά φυσικοί πληθυσμοί απουσιάζουν από το σύνολο 

των νησιών του Αιγαίου πλην της Εύβοιας. Παρά την πλατιά εξάπλωση του, το είδος 

παρουσιάζει σήμερα σοβαρά προβλήματα, με σχεδόν όλους τους πληθυσμούς του να 

παρουσιάζουν έντονες και συνεχιζόμενες τάσεις μείωσης. Πρόσφατες μοριακές αναλύσεις 

(Fritz et al. 2006) δείχνουν ότι υπάρχει σημαντική κρυπτική γενετική ποικιλομορφία στους 

ελληνικούς πληθυσμούς, με άτομα από τη Δ. Ελλάδα, καθώς και από το δυτικό Ταΰγετο/Μάνη, 

να ανήκουν σε ξεχωριστούς, αρκετά διαφοροποιημένους απλότυπους. Αυτό σημαίνει ότι οι 

πληθυσμοί αυτοί, λόγω περιορισμένης κατανομής και ιδιαίτερης βιολογικής ιδιαιτερότητας, 

ίσως να χρειάζονται επιπλέον ειδική προστασία. 

Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην Ελλάδα: Άγνωστο, αλλά η Ελλάδα 

μάλλον έχει το μεγαλύτερο πληθυσμό από κάθε άλλη χώρα του κόσμου. 

Οικολογία: Το είδος ζει σε ένα πλατύ εύρος τυπικών μεσογειακών οικοσυστημάτων, με 

εξαίρεση περιοχές με πολύ χαμηλή (ημιερημικές εκτάσεις) ή πολύ υψηλή (πυκνά πευκοδάση) 

φυτοκάλυψη. Επίσης αποφεύγει εντατικά καλλιεργημένες εκτάσεις (εσπεριδοειδή, μηχανικά 

καλλιεργημένους ελαιώνες κτλ) καθώς και περιοχές μεγάλου 

υψομέτρου (πάνω από ~1.500 μ στην Πελοπόννησο). 

Απειλές: Το είδος αντιμετωπίζει σήμερα μια πληθώρα προβλημάτων (Hailey & Willemsen 

2003), τα οποία περιλαμβάνουν: 

- Εντατικοποίηση των καλλιεργειών, χρήση ζιζανιοκτόνων και εντομοκτόνων (Willemsen & 

Hailey 2001), καθώς και χρήση βαριών αγροτικών μηχανημάτων (Hailey 2000). 

- Οικοπεδοποίηση και γενική οικιστική (ή τουριστική) ανάπτυξη έξω από παραδοσιακούς 

πυρήνες οικισμών. 

- Διάνοιξη καινούργιων δρόμων, κατακερματισμός φυσικών πληθυσμών, αυξημένη κίνηση 

οχημάτων (Hailey & Goutner 1991). 

- Πυρκαγιές (Hailey 2000). 

Επιπλέον, η μεσογειακή χελώνα ήταν, και σε πιο περιορισμένο ποσοστό ακόμα είναι, 

στόχος συλλογής ως κατοικίδιο. Η παρούσα νομοθεσία και η εκτροφή σε αιχμαλωσία έχουν 

σήμερα γενικά περιορίσει το διεθνές εμπόριο του είδους, το οποίο όμως συνεχίζεται σε 

μικρότερη, λαθραία, κλίμακα. Η συλλογή επίσης συνεχίζεται σε πιο περιορισμένο βαθμό από 

Έλληνες ιδιώτες, που μεταφέρουν μεμονωμένα ζώα από την επαρχία σε αστικές περιοχές. Το 

είδος επίσης καταναλώνεται από ορισμένες εθνικές μειονότητες, πρακτική που μπορεί να 

επηρεάσει σοβαρά τοπικούς πληθυσμούς, αν και η έκτασή της δεν είναι ακριβώς γνωστή. 

Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Το είδος προστατεύεται από την εθνική νομοθεσία (ΠΔ 

67/1981). Περιλαμβάνεται επίσης στα παραρτήματα ΙΙ και ΙV της Οδηγίας των Οικοτόπων 

(92/43/ΕΟΚ) και στο παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης. Επίσης απαγορεύεται το εμπόριό 

της, σύμφωνα με τη Σύμβαση CITES (Παράρτημα ΙΙ). Η μεσογειακή χελώνα απαντάται σε 

πολλές προστατευόμενες περιοχές (π.χ. Εθνικά Πάρκα, υγρότοπους Ramsar, περιοχές 

δικτύου Natura 2000). 

Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Προστασία υπάρχοντων πληθυσμών. Ορθολογική χρήση 

εντομοκτόνων, καθώς και χρήση ήπιων ή παραδοσιακών καλλιεργητικών μεθόδων. Έλεγχος 

υπέρμετρης τουριστικής ανάπτυξης και οικοδομικής δόμησης έξω από παραδοσιακούς 

πυρήνες οικισμών, καθώς και έλεγχος παράνομης καταπάτησης της γης. Επειδή η Ελλάδα 

φιλοξενεί το μεγαλύτερο πληθυσμό μεσογειακών χελωνών παγκοσμίως, τα μέτρα προστασίας 

στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τη συνολική επιβίωση του είδους. 

ΙΧΘΥΟΠΑΝΙΔΑ 
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Barbus peloponnesius  Ελληνικές ονομασίες: Μουστακάτο, Μπριάνα, Χαμοσούρτης, 

Μυλωνάς, Χαμουζαίος 

Γεωγραφική κατανομή: Στη χώρα μας απαντά στα συστήματα των ποταμών του Αξιού, 

Αλιάκμονα, Λουδία, Εδεσσαίου, Τριπόταμου και Γαλλικού, καθώς και στα περισσότερα από τα 

ποτάμια της δυτικής ηπειρωτικής Ελλάδας, όπως o Λούρος, o Καλαμάς, o Αχέρων, o Άραχθος 

και της Πελοποννήσου (Economidis, 2003; Economidis and Banarescu, 1991). Έχει 

καταγραφεί, επίσης, στον ταμιευτήρα των πηγών του ποταμού Αώου (Οικονόμου, 1998). 

Γενικά, είναι ένα είδος που έχει την ικανότητα να επιβιώνει σε διάφορα περιβάλλοντα και κάτω 

από δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες, κάτι που εξηγεί και την ευρεία γεωγραφική του 

εξάπλωση σε ένα μεγάλο αριθμό ποτάμιων συστημάτων της χώρας (Οικονόμου, 1999). 

Οικολογία: Είναι ένα τυπικά ρεόφιλο, βενθικό είδος που ζει συνήθως στους ποταμούς των 

υψιπέδων (highland), οι οποίοι χαρακτηρίζονται από χαλικώδη και πετρώδη βυθό, κρύο και 

καλά οξυγονωμένο νερό, με σχετικά έντονη ροή (Economidis, 2003). Ωστόσο, το είδος 

εμφανίζεται και σε θέσεις με χαμηλό υψόμετρο (lowland), με αμμώδες ή λασπώδες υπόστρωμα 

όπου η θερμοκρασία του νερού ανεβαίνει σε υψηλά επίπεδα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες 

(Economidis, 2003). Τα νεαρά άτομα προτιμούν σημεία με σχετικά χαμηλή ροή, όπως οι όχθες 

των ποταμών και των ρεμάτων (Οικονόμου, 1999), αλλά βρίσκονται συχνά και μέσα στο κύριο 

κανάλι ροής του ποταμού όπου κρύβονται κάτω από τις πέτρες. Δεν απαντά συχνά σε λίμνες, 

ωστόσο, υπάρχει ένας σχετικά μεγάλος πληθυσμός του είδους στην τεχνητή λίμνη των πηγών 

του Αώου (Οικονόμου, 1999). 

Βιολογία: Η αναπαραγωγική ωρίμαση των ατόμων ολοκληρώνεται στην ηλικία των 2 ετών, είναι 

όμως πιθανό σε ορισμένους πληθυσμούς τα αρσενικά άτομα να ωριμάζουν στην ηλικία 1+ 

(Collares-Pereira et al., 2002). Η αναπαραγωγική περίοδος του είδους αρχίζει τυπικά την 

άνοιξη και συνεχίζεται μέχρι το τέλος του καλοκαιριού (Economidis, 2003). Στο σύστημα του 

Λουδία ποταμού, για παράδειγμα, η αναπαραγωγική περίοδος εμφανίζεται από τα τέλη 

Μαρτίου μέχρι και τα μέσα Ιουλίου (Βασιλείου, 1999). Στα ορεινά ρέματα, ωστόσο, η 

αναπαραγωγή του εστιάζεται χρονικά από τα τέλη Μαΐου μέχρι και τον Ιούλιο, ενώ στον 

ταμιευτήρα των Πηγών Αώου, ο οποίος βρίσκεται σε αλπικό περιβάλλον, διαπιστώθηκε ότι 

αυτή επιτελείται από τα τέλη Ιουνίου μέχρι και τον Ιούλιο (Οικονόμου, 1999). 

Salmo farioides Ελληνικές ονομασίες: Ιoνική Πέστροφα  

Γεωγραφική κατανομή: Στην Ελλάδα βρίσκεται στους ποταμούς Αώο, Καλαμά, Άραχθο, 

Αχελώο, Εύηνο, Μόρνο. Στις ελληνικές λεκάνες απορροής η ιονική πέστροφα διαβιεί σχεδόν 

αποκλειστικά στα ψυχρά νερά ορεινών και ημιορεινών ποταμών και ρεμάτων και διεξάγει 

μεταναστεύσεις κατά την αναπαραγωγική περίοδο, αλλά και κατά το θέρος όταν ορισμένα 

τμήματα ποταμών ή παραπόταμων στερεύουν. 

Περιγραφή: Το προραχιαίο μήκος είναι το 44 - 50% SL. Μυτερό κεφάλι, σχετικά μικρό. Μεγάλο 

και φαρδύ στόμα γεμάτο με δυνατά δόντια. Κυκλοειδή λέπια, μάλλον μικρά. Δύο ραχιαία 

πτερύγια. Όπως σε όλα τα είδη της οικογένειας Σολομονίδες (Salmonidae), το δεύτερο ραχιαίο 

είναι ένα χαρακτηριστικό λιπώδες πτερύγιο (αποτελούμενο μόνο από ιστό, χωρίς κόκαλα) 

μεταξύ του ραχιαίου και του ουραίου πτερυγίου. Τα κοιλιακά πτερύγια είναι προς τα πίσω, 

συνήθως πιο πίσω από το κέντρο του σώματος. Το χρώμα του είναι πρασινωπό ή λαδί, σκούρο 

ψηλά στην πλάτη που βαθμιαία γίνεται πιο ανοιχτόχρωμο στις πλευρές και την κοιλιά. Στη ράχη 

και στις πλευρές υπάρχουν μαύρα στίγματα σε ακανόνιστη διάταξη. Στις πλευρές, 

επιπρόσθετα, υπάρχουν κόκκινα στίγματα. Στίγματα υπάρχουν και στο ραχιαίο πτερύγια. Όλα 

τα πτερύγια είναι διαφανή σε αποχρώσεις ίδιες με αυτές του κορμού. 

Σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας (2009), ανήκει στην 

Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα «Τρωτό» (VU) και είναι ενδημικό των δυτικών Βαλκανίων 

(λεκάνες ποταμών που εκβάλλουν στο Ιόνιο και την Αδριατική). Έχει τεκμηριωθεί σημαντική 

μείωση πολλών πληθυσμών, αλλά και μείωση της χωρικής κατανομής του είδους. Η 

αναπαραγωγή πραγματοποιείται σε φυσικούς ρύακες με αμμοχαλικώδες υπόστρωμα, κυρίως 

κατά τους χειμερινούς μήνες. Το είδος είναι αρπακτικό και τρέφεται με προνύμφες εντόμων, 



ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ EΡΓΟ: 
«Διευθέτηση κοίτης χειμάρρου Τζουρτζιώτικου ΤΚ Αγίας Παρασκευής του Δήμου Μετεώρων» 
 

33 
 

ενήλικα έντομα (υδρόβια και ιπτάμενα), καρκινοειδή, αμφίβια και μικρά ψάρια. Πολλές από τις 

μεγαλύτερες πέστροφες είναι συχνά κυρίως ιχθυοφάγες, ιδίως σε λιμναίους πληθυσμούς. 

Οι απειλές για το είδος στην Ελλάδα είναι πολλαπλές και αυξάνονται σε ένταση και έκταση με 

την ανάπτυξη των ορεινών υδάτινων πόρων. Η απόληψη πηγαίων νερών από πολλά ορεινά 

ποτάμια, τα εμπόδια στη μετακίνηση (όπως τα μικρά και μεγάλα υδροηλεκτρικά φράγματα, οι 

δρόμοι και τα έργα ορεινής υδρονομίας, που διακόπτουν τη συνεκτικότητα των ποταμών), η 

παράνομη και εντατική αλιεία, η γενετική μόλυνση (το είδος διασταυρώνεται με άλλα, συγγενικά 

είδη πέστροφας, που εισάγονται στους ποταμούς από τον άνθρωπο ή διαφεύγουν από 

μονάδες ιχθυοκαλιέργειας), καθώς και η υποβάθμιση και απώλεια ποτάμιων ενδιαιτημάτων, 

λόγω τεχνικών έργων στις παρόχθιες ζώνες, αποτελούν τις κύριες απειλές και οδηγούν στη 

μείωση των πληθυσμών. Στην Ελλάδα το είδος βρίσκεται υπό καθεστώς διαχείρισης για την 

ερασιτεχνική αλιεία, που δυστυχώς περιλαμβάνει και έργα τόνωσης πληθυσμών από 

ιχθυογενετικούς σταθμούς, οι οποίοι ενίοτε οδηγούν σε βλαπτικούς υβριδισμούς. 

Telestes pleurobipunctatus Ελληνικές ονομασίες: Λιάρα 

Ανήκει στην οικογένεια των Κυπρινοειδών. Πρόκειται για ένα βενθοπελαγικό είδος με ευρεία 

κατανομή στη Δυτική Ελλάδα. Παρουσιάζει δυνητική κατανομή τις εκβολές του Καλαμά και του 

Αχέροντα καθώς και τα Στενά του Καλαμά. Έχει αναφερθεί στα εσωτερικά ύδατα της Κέρκυρας 

έως τον Αλφειό Ποταμό της Πελοποννήσου. Προτιμά τα ενδιαιτήματα με χαμηλή ροή αλλά 

απαντάται και σε ρέματα και σε παρόχθιες εσοχές. Κρύβεται συνήθως σε σημεία με παρυδάτια 

ή βυθισμένη υδρόβια βλάστηση. 

Η Λιάρα είναι ένα σχετικά μικρού μεγέθους ψάρι του οποίου το μήκος δεν ξεπερνά συνήθως τα 

11 εκατοστά. Έχει μικρή διάρκεια ζωής (περίπου 4 έτη) και ωριμάζει γεννητικά το δεύτερο 

χρόνο. Η αναπαραγωγική του περίοδος διαρκεί από Απρίλιο έως Μάιο. Τα αυγά του είναι 

κολλώδη με διάμετρο 1,6 έως 1.9 χιλιοστά. Η διατροφή του αποτελείται κυρίως από προνύμφες 

εντόμων αλλά και από ζωοβενθικούς οργανισμούς, φυτικά ή και ζωικά υπολείμματα Πληθυσμοί 

του είδους έχουν καταγραφεί τα εσωτερικά ύδατα της Κέρκυρας και από τη Λίμνη Butrinti της 

Αλβανίας έως τον Αλφειό ποταμό της Πελοποννήσου. Πρόκειται συνεπώς για ένα ενδημικό 

είδος της Δυτικής Ελλάδας και της Β. Δ. Πελοποννήσου. Τo είδος είχε εσφαλμένα ταξινομηθεί 

στο γένος Phoxinellus με την ονομασία P. pleurobipunctatus. Η Λίαρα διαχωρίζεται από τα άλλα 

είδη του γένους Telestes από τη διακριτή χρυσο-πορτοκαλί μεσοπλευρική γραμμή κάτω από 

την κίτρινου χρώματος πλευρική γραμμή. Η τελευταία οριοθετείται από μια στενή μαύρη 

γραμμή. Σύμφωνα με την IUCN και το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της 

Ελλάδας το είδος θεωρείται το είδος θεωρείται Μειωμένου Ενδιαφέροντος (Least Concerned, 

LC). Οι πληθυσμοί του αν και δεν απειλούνται προς το παρόν, χρίζουν παρακολούθησης 

εξαιτίας της συνεχούς υποβάθμισης των ενδιαιτημάτων τουs. Το είδος περιλαμβάνεται στα στο 

παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας των Οικοτόπων (Οδηγία 92/43/ ΕΟΚ) και στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ 

της Σύμβασης της Βέρνης. 

Β. GR2130013 

ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ 

Anthus campestris - Ωχροκελάδα 

Καθεστώς παρουσίας – πληθυσμός: Είναι μεταναστευτικό είδος που φωλιάζει σε ξηρά 

βραχώδη λιβάδια μεσαίου και μεγάλου υψομέτρου.  

Οικολογία: Χαρακτηριστικό είδος των βοσκοτόπων της ημιορεινής ζώνης με βασικές απαιτήσεις 

σε ενδιαίτημα την παρουσία λιβαδικών εκτάσεων μαζί με θαμνώνες και γυμνά απόβλάστηση 

τμήματα. Εμφανίζεται και σε φρυγανικά οικοσυστήματα. Τρέφεται κυρίως με ασπόνδυλα.  

Απειλές: Η σοβαρότερη άμεση απειλή για το είδος θεωρείται ότι είναι η υποβάθμιση και 

συρρίκνωση των ενδιαιτημάτων της που προέρχεται κυρίως από τις αλλαγές χρήσεων γης  

(εγκατάλειψη της εκτατικής και νομαδικής κτηνοτροφίας,  μετατροπή βοσκοτόπων και εκτατικών 

καλλιεργειών σε εντατικές καλλιέργειες,  αναδασώσεις βοσκοτόπων,  εγκατάλειψη ορεινών 

καλλιεργειών με επακόλουθη δάσωση εγκατάσταση πυκνής θαμνώδους βλάστησης). Έμμεση 

αλλά σημαντική απειλή είναι η μείωση των πληθυσμών των ασπονδύλων που συνιστούν τη 
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λεία του είδους εξαιτίας της χρήσης γεωργικών φαρμάκων και εντομοκτόνων στη σύγχρονη 

γεωργία.  

Οι πληθυσμοί της Χαμοκελάδας έχουν μειωθεί στην Ευρώπη κατά τις τελευταίες δεκαετίες. 

Aquila chrysaetos – Χρυσαετός 

Καθεστώς παρουσίας -  πληθυσμός.  Ο πληθυσμός του Χρυσαετού στη χώρα μας έχει εκτιμηθεί 

σε 100-150  ζευγάρια (BirdLife International 2004).   

Οικολογία.  Ο Χρυσαετός αναπαράγεται στις αδιατάρακτες ορεινές περιοχές. Χρησιμοποιεί 

συνήθως μικρά ζωνάρια σε ορθοπλαγιές για να φτιάξει τη φωλιά του, αλλά και μεγάλα δέντρα 

αν δεν υπάρχουν διαθέσιμα βράχια.  Ο Χρυσαετός χρησιμοποιεί ανοιχτές εκτάσεις ως 

ενδιαιτήματα τροφοληψίας, ανάμεσα σε φυσικές περιοχές με δάσος και θάμνους ή γυμνές 

ράχες και ανοιχτούς βοσκοτόπους.  

Απειλές. Η συστηματική καταδίωξη και φόνευση του Χρυσαετού είναι ο κυριότερος παράγοντας 

που έχει περιοριστεί η εξάπλωσή του σε πολλές χώρες.  Η καταδίωξή τους οφείλεται είτε στους 

βοσκούς που θεωρούν ότι οι Χρυσαετοί σκοτώνουν μεγάλο αριθμό αρνιών, ή στους κυνηγούς 

που θεωρούν ότι αποτελεί απειλή για τα θηράματα (Watson 1997).  Άλλοι παράγοντες που 

αποτελούν απειλή για τον Χρυσαετό, οφείλονται κυρίως στις ανθρώπινες δραστηριότητες που 

επηρεάζουν την καταλληλότητα του βιότοπου και την επάρκεια τροφής του, και οδηγούν σε 

μόνιμη μείωση των αριθμών του.  Η βιωσιμότητα των επικρατειών του μειώνεται,  εξαιτίας της 

υποβάθμισης των οικοτόπων και μείωση των ειδών που αποτελούν τη λεία του. Με αυτό τον 

τρόπο μια επικράτεια Χρυσαετού μπορεί να μην μπορεί πια να συντηρήσει κατ’ αρχήν την 

επιτυχή αναπαραγωγή του, και στη συνέχεια το ίδιο το ζευγάρι ενηλίκων πουλιών.   

Οι κυριότερες απειλές για τον Χρυσαετό είναι:   

o Η παράνομη φόνευση και καταστροφή φωλιών,   

o Η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων,   

o Οι οχλούσες δραστηριότητες  (ανατινάξεις,  κυνήγι,  χρήση δρόμων,  μονοπατιών, κλπ) και 

κατασκευή υποδομών (διάνοιξη δρόμων, κεραιών,  δικτύων μεταφοράς ρεύματος, κλπ) στους 

χώρους διατροφής και σε μικρή απόσταση από τις φωλιές του,  

o Η εντατικοποίηση της δασικής εκμετάλλευσης στις θέσεις που φωλιάζει,   

o Η όχληση κατά την αναπαραγωγική περίοδο από αναρρίχηση και άλλες δραστηριότητες,   

o Ο περιορισμός των χώρων διατροφής του,  λόγω φυσικής δάσωσης εγκαταλειμμένων αγρών.  

o Η μείωση της λείας του λόγω της υποβάθμισης των βιοτόπων των ειδών που τρέφεται (μικρά 

θηλαστικά, αμφίβια, ερπετά, χελώνες, πέρδικες, νεκρά άγρια και εκτρεφόμενα μηρυκαστικά), 

από την εγκατάλειψη των παραδοσιακών χρήσεων ή την υπερβόσκηση,  αλλά και από το 

έντονο κυνήγι.  Η επέκταση των χιονοδρομικών κέντρων και η διάνοιξη δασικών δρόμων ως 

τις ψηλές κορυφές έχουν συμβάλει στη μείωση της λείας του.  

o Η ηλεκτροπληξία και πρόσκρουση σε καλώδια και άλλες κατασκευές.   

o Η κλοπή αυγών και νεοσσών.  Στη χώρα μας είναι άγνωστη η έκταση του προβλήματος,  

καθώς δεν υπάρχει οργανωμένη φύλαξη και συστηματική παρακολούθηση της αναπαραγωγής 

του.  Η απειλή αυτή αποτελεί και τον σοβαρότερο λόγο για τον οποίο οι πληροφορίες σχετικά 

με τις θέσεις των φωλιών του Χρυσαετού,  αλλά και των άλλων αρπακτικών θα πρέπει να 

παραμένουν αυστηρά εμπιστευτικές και να μην δημοσιοποιούνται 

Ciconia nigra - Μαυροπελαργός 

Καθεστώς παρουσίας -  πληθυσμός. Ο πληθυσμός του Μαυροπελαργού στη χώρα μας 

εκτιμάται επισήμως σε 30 - 50  ζευγάρια (BirdLife International 2004),  μπορεί όμως να φτάνει 

τα  90 - 130   ζευγάρια σύμφωνα με προσωπικά αδημοσίευτα δεδομένα και αδημοσίευτα 

δεδομένα της ΕΟΕ και συνεργατών  (Ποϊραζίδης και Κακαλής προσ. επικ).    

Οικολογία. Το είδος χρειάζεται συνδυασμό υγροτοπικών εκτάσεων και ημιορεινών ή ορεινών 

δασών.  Η αναπαραγωγική πυκνότητά του σε αδιατάρακτα δάση της ανατολικής Ευρώπης 

βρίσκεται μεταξύ 1,3 - 8,4  ζευγάρια/100  χλμ² (Hagemeijer & Blair 1997). Φωλιάζει σε ψηλά 

δένδρα ή βράχια, ενώ τρέφεται σε γειτονικά ρέματα, ποτάμια και υγροτόπους.  Τρέφεται με 

ψάρια,  αμφίβια,  μικρά σπονδυλόζωα και ασπόνδυλα.   
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Απειλές. Η καταστροφή και η υποβάθμιση των δασών αποτελούν το κύριο πρόβλημα για τον 

Μαυροπελαργό. Οι κυριότερες απειλές που αντιμετωπίζει είναι:  

-η  εντατικοποίηση της δασοπονίας (κοπή γέρικων δέντρων και υλοτομίες στον χώρο 

φωλιάσματος και η έντονη ενόχληση την περίοδο αναπαραγωγής).   

-η καταστροφή των εποχιακών υγροτόπων και της υδρολογίας των περιοχών όπου απαντά  

(ιδιαίτερα των υγρολίβαδων,  μικρών τελμάτων και    λιμνών)  και    οι αποστραγγίσεις.  

-υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων των ρεμάτων και των ποταμών που τρέφεται.  

Η ρύπανση, η αυξημένη χρήση φυτοφαρμάκων και η παράνομη αλιεία μειώνει τον πληθυσμό 

των ειδών που τρέφεται (αμφίβια, ψάρια, ασπόνδυλα).  

Άλλες απειλές είναι η πρόσκρουση σε καλώδια, η διάνοιξη δρόμων και η λειτουργία λατομείων 

σε απρόσιτους βραχώδεις σχηματισμούς που φωλιάζει, η ενόχληση στην περιοχή 

φωλιάσματος και διατροφής από ανεξέλεγκτες τουριστικές δραστηριότητες (π.χ. αναρρίχηση 

σε βράχια) και η καταστροφή της παραποτάμιας βλάστησης. 

Circaetus gallicus – Φιδαετός 

Καθεστώς παρουσίας - πληθυσμός. Ο Φιδαετός εξαπλώνεται στην ηπειρωτική κυρίως 

Ελλάδα και μερικά νησιά αν και δεν αναπαράγεται σε όλα. Η κατανομή του φτάνει μέχρι την 

νότια Πελοπόννησο ενώο κύριο όγκος του πληθυσμού του είναι στην κεντρική και βόρειο 

Ελλάδα.  Ο συνολικός πληθυσμός του υπολογίζεται σε 300-500 ζευγάρια..  

Οικολογία. Το είδος φωλιάζει σε μεγάλα δέντρα σε ώριμα δάση φυλλοβόλων και κωνοφόρων 

ειδών. Τρέφεται σχεδόν αποκλειστικά (87%) με ερπετά (φίδια, σαύρες) και σε πολύ μικρότερο 

βαθμό με πουλιά και μικροθηλαστικά. O  βιότοπος τροφοληψίας του περιλαμβάνει ανοιχτές,  

ξηρές περιοχές με χαμηλή βλάστηση,  βοσκοτόπια και βραχώδεις σχηματισμούς αλλά και 

καλλιέργειες που εναλλάσσονται με χέρσα χωράφια και ξερολιθιές όπου αφθονούν τα ερπετά.   

Απειλές. Η καταστροφή των ώριμων δασών,  οι πυρκαγιές και η όχληση λόγω διάνοιξης 

δασικών δρόμων, και δραστηριοτήτων υλοτομίας ή αναψυχής αποτελούν τις κύριες απειλές για 

την αναπαραγωγή του.  Επίσης,  η δάσωση των ανοιχτών εκτάσεων,  η υποβόσκηση,  η 

εγκατάλειψη των παραδοσιακών συστημάτων βόσκησης και των ορεινών καλλιεργειών και η 

εντατικοποίηση της γεωργίας είναι βασικές απειλές για τον βιότοπο κυνηγίου του Φιδαετού.  

Τέλος,  η χρήση ζιζανιοκτόνων και φυτοφαρμάκων μειώνουν την διαθεσιμότητα της τροφής του. 

Dendrocopos medius - Μεσαίος Δρυοκολάπτης 

Καθεστώς παρουσίας - πληθυσμός. Ο πληθυσμός του Μεσαίου Δρυοκολάπτη στη χώρα μας 

εκτιμάται σε 10.000-30.000  ζευγάρια (BirdLife International 2004). 

Οικολογία. Τα ενδιαιτήματα του Μεσαίου Δρυοκολάπτη συμπίπτουν με τη ζώνη των 

φυλλοβόλων δασών δρυός και με τα μικτά συστήματα γαύρου – δρυός. Φωλιάζει σε τρύπες σε 

κορμούς δέντρων διαμέτρου 5 εκατοστών, σε ύψος 1,2 - 4,5 μέτρα από το έδαφος (Snow and 

Perrins 1998).  Είναι δρυοκολάπτης χωρίς μεγάλες ικανότητες εκσκαφής του ξύλου ο οποίος 

τρέφεται με έντομα που αναζητά πάνω στον κορμό, στα κλαδιά και στην επιφάνεια των φύλλων 

του δένδρου. Το μεγαλύτερο μέρος της διατροφής του αποτελείται από φλοιοφάγα έντομα, ενώ 

κατά την ψυχρή περίοδο του έτους μέρος των τροφικών του αναγκών καλύπτεται από φυτική 

τροφή.  

Απειλές.  Σημαντικότερη απειλή για το είδος σε πανευρωπαϊκό επίπεδο είναι η συστηματική 

υποβάθμιση της ζώνης των φυλλοβόλων δρυοδασών και η εντατικοποίηση της διαχείρισης των 

δασών με την απομάκρυνση των ώριμων, γηραιών και νεκρών δένδρων.  Η αναγωγή των 

πρεμνοφυών δρυοσυστάδων σε σπερμοφυείς βοηθάει τους πληθυσμούς του Μεσαίου 

Δρυοκολάπτη. 

 

Dendrocopos syriacus – Βαλκανικός δρυοκολάπτης 

Καθεστώς παρουσίας – πληθυσμός: Ο πληθυσμός του στην Ελλάδα εκτιμάται στα 10.000-

25.000 ζευγάρια.  

Οικολογία: Βρίσκεται σε χαμηλά και μέσα υψόμετρα και απαντάται τόσο σε φυλλοβόλα 

πλατύφυλλα όσο και σε κωνοφόρα.  Τρέφεται με σπόρους και έντομα ανάλογα με την εποχή 

και τη διαθεσιμότητα της τροφής.  
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Απειλές: Αλλαγές στη χρήση γης, καθώς και η χρήση φυτοφαρμάκων στη γεωργία, ειδικά για 

τα άτομα τα οποία ζουν κοντά σε κατοικημένες περιοχές. 

Dryocopus martius - Μαύρος Δρυοκολάπτης 

Καθεστώς παρουσίας – πληθυσμός: Ο πληθυσμός του Μαύρου Δρυοκολάπτη στη χώρα μας 

εκτιμάται σε 1000-2000  ζευγάρια (BirdLife International 2004). Το είδος έχει καταγραφεί σε 

ώριμα δάση φυλλοβόλων μεγάλου σχετικά υψομέτρου.  

Οικολογία: Επιδημητικό είδος των ώριμων ορεινών δασών οξυάς,  ελάτης ή μικτών δασών 

κωνοφόρων - φυλλοβόλων, με μεγάλο αριθμό υπερώριμων και κατακείμενων σάπιων δέντρων. 

Δάση τέτοιας δομής σπανίζουν λόγω της σύγχρονης δασοπονικής εκμετάλλευσης και θα 

πρέπει να διατηρούνται σε ειδικά διαχειριζόμενεςπροστατευόμενες περιοχές. Οι επικράτειες 

του κατά την αναπαραγωγική περίοδο είναι μεγάλες,  στην κεντρική Ευρώπη απαιτείται δάσος 

έκτασης τουλάχιστον 300– 400 εκταρίων (Snow and Perrins 1998). Η τροφή του αποτελείται 

κυρίως από λάρβες εντόμων, ενήλικα κολεόπτερα, μυρμήγκια και άλλα είδη που βρίσκει μέσα 

στο ξύλο σάπιων δέντρων αλλά και στο έδαφος.  

Απειλές: Απειλείται από την εντατικοποίηση της διαχείρισης των δασών και κυρίως την 

απομάκρυνση των ώριμων, γηραιών και νεκρών δένδρων. Για την διατήρηση του είδους θα 

πρέπει να προβλέπεται η διατήρηση μεγάλου αριθμού υπερώριμων και νεκρών δέντρων ανά 

εκτάριο. 

Emberiza hortulana - Βλάχος 

Καθεστώς παρουσίας -  πληθυσμός.  Ο πληθυσμός του Βλάχου στη χώρα μας εκτιμάται σε 

20.000-50.000 ζευγάρια (BirdLife International 2004).  

Οικολογία.  Καλοκαιρινός επισκέπτης που προτιμά ανοιχτές αγροτικές εκτάσεις με αραιά 

δέντρα, ενώ στη νότια Ευρώπη αναπαράγεται σε βραχώδεις λιβαδικές εκτάσεις με 

διάσπαρτους θάμνους και ελαιώνες (Tucker and Heath 1994). Τρέφεται σχεδόν αποκλειστικά 

στο έδαφος με σπόρους και μικρά ασπόνδυλα (Snow and Perrins 1998).  

Το είδος έχει γνωρίσει σημαντική μείωση σε όλο το εύρος της εξάπλωσής του στην 

Ευρώπη λόγω της εκμηχάνισης της γεωργίας και της ενόχλησης που προκαλείται κατά την 

περίοδο φωλεοποίησης. 

Falco eleonorae – Μαυροπετρίτης 

Καθεστώς παρουσίας - πληθυσμός. Ο πληθυσμός του Μαυροπετρίτη στη χώρα μας έχει 

εκτιμηθεί σε 4.500  ζευγάρια (BirdLife International 2004). 

Οικολογία.  Ο Μαυροπετρίτης φωλιάζει σε βραχονησίδες και σε παράκτια απόκρημνα βράχια 

μεγαλύτερων νησιών και κυνηγάει έντομα και πουλιά σε μια 

μεγάλη ακτίνα γύρω από τις αποικίες. 

Falco naumanii – Κιρκινέζι 

■ Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα: Τρωτό VU [C1] 

■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Τρωτό VU 

Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Το κιρκινέζι είναι αρκετά διαδεδομένος και 

τοπικά κοινός καλοκαιρινός επισκέπτης και διερχόμενος μετανάστης στην Ελλάδα. 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 (Handrinos & 

Akriotis 1997). 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 

απότις οποίες καταγράφηκαν περισσότερα από 20 ζευγ. στην κάθε μία (Hallmann 1996, 

Bousbouras 2006). Εκτός Θεσσαλίας οι αποικίες του είναι σχετικά απομονωμένες και σαφώς 

μικρότερες σε μέγεθος. Φωλιάζει στους νομούς: Αιτωλοακαρνανίας (Roussopoulos & Pergantis 

1994), 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 
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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 (Ακριώτης & Χανδρινός 2004). Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται 

στην Ελλάδα: Περίπου το 2-3% του ευρωπαϊκού. 

Οικολογία: 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, σε τρύπες δένδρων και σε βραχώδεις ορθοπλαγιές. Οι περιοχές αναζήτησης 

τροφής βρίσκονται σε ακτίνα 5-10 χλμ, σπανιότερα δε έως 15 χλμ από τη φωλιά. 

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. 

Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Προστατευόμενο είδος, η πλειονότητα του 

αναπαραγόμενου στην Ελλάδα πληθυσμού απαντάται σε περιοχές του δικτύου ΖΕΠ/ 

Natura 2000. Σε λίγες περιοχές στη Θεσσαλία έχουν τοποθετηθεί τεχνητές φωλιές (Vlachos et 

al. 2004). Το μέτρο αυτό, κυρίως όμως η κατασκευή των σπιτιών με τρόπο που να ευνοεί το 

φώλιασμα, θα πρέπει να επεκταθεί. 

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 (Sfougaris et al. 2004). 

Falco peregrinus – Πετρίτης 

Καθεστώς παρουσίας - πληθυσμός.  O  πληθυσμός του είδους στην Ελλάδα εκτιμάται σε 

200-500 ζεύγη (BirdLife International 2004).   

Οικολογία. Ο Πετρίτης φωλιάζει σε απόκρημνα βράχια και χαράδρες ή σε ψηλά δένδρα, από 

το επίπεδο της θάλασσας μέχρι την υποαλπική ζώνη.  Τρέφεται κυρίως σε ανοιχτές εκτάσεις 

με πουλιά μεσαίου μεγέθους,  ανάλογα με την κατά τόπο διαθεσιμότητα, αλλά και με ένα μεγάλο 

αριθμό άλλων ειδών πουλιών. Τον χειμώνα κυνηγάει και σε άλλες περιοχές από αυτές που 

φωλιάζει.  

Απειλές. Κύρια απειλή για το είδος είναι η χρήση γεωργικών φαρμάκων.  Μετά την 

απαγόρευση των οργανοχλωρικών ο πληθυσμός τους στην βόρεια Ευρώπη έχει ανακάμψει. 

Άλλες απειλές είναι η λαθροθηρία, η όχληση στις θέσεις φωλιάσματος (η αναρρίχηση και άλλα 
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ορεινά αθλήματα),  η οδική διάνοιξη ορεινών όγκων και πρόσβαση σε απρόσιτες περιοχές και 

βραχώδεις σχηματισμούς,  η καταστροφή των θέσεων φωλιάσματος,  η δάσωση της περιοχής  

(λόγω εγκατάλειψης παραδοσιακών χρήσεων ή αναδασώσεων), και η συλλογή αυγών από 

ιερακοθήρες.   

Ficedula semitorquata – Δρυομυγοχάφτης 

Καθεστώς παρουσίας -  πληθυσμός. Η κατανομή του Δρυομυγοχάφτη στην χώρα μας είναι 

πολύ λίγο γνωστή και ο πληθυσμός του έχει εκτιμηθεί σε 1.000-3.000 ζευγάρια (BirdLife 

International 2004).  

Οικολογία.  Στην Ελλάδα το προτιμούμενο ενδιαίτημα του Δρυομυγοχάφτη είναι κυρίως τα 

ώριμα παραποτάμια δάση (πλατάνου και σκλήθρου) σε λοφώδεις περιοχές χαμηλού 

υψομέτρου (Hallmann 1994),  τα ώριμα δάση οξυάς και τα δρυοδάση σε μεγάλα υψόμετρα 

(Curio 1959),  όπως και τα πάρκα και οι δενδροκαλλιέργειες με ώριμα δένδρα. Φωλιάζει σε 

κουφάλες δένδρων, που δημιουργήθηκαν παλιότερα από δρυοκολάπτες (Τσιόντσης κα. 2000) 

και αναζητεί την τροφή του (έντομα) σε όλα τα επίπεδα από τον υποόροφο μέχρι την κόμη των 

δένδρων 

Απειλές. Η κυριότερη απειλή που αντιμετωπίζει το παγκοσμίως αυτό απειλούμενο είδος 

προέρχεται από την εντατική διαχείριση των δασών και την υλοτομία των ώριμων δασών και 

γηραιών δένδρων,  καθώς και της ώριμης παραποτάμιας βλάστησης. 

Gyps fulvus - Όρνιο 

Καθεστώς παρουσίας -  πληθυσμός. Ο πληθυσμός του Όρνιου στη χώρα μας έχει εκτιμηθεί σε 

175-192 ζευγάρια (Slotta-Bachmayr 2004) 

Οικολογία. Τα Όρνια σχηματίζουν αποικίες και ζουν σε ανοιχτές,  λοφώδεις και ορεινές περιοχές 

με αραιή φυτοκάλυψη, ενώ αποφεύγουν δασωμένες εκτάσεις, καθώς η πυκνή βλάστηση 

εμποδίζει τον εντοπισμό της τροφής τους (Μπουρδάκης 2003). Η κατανομή τους συνδέεται με 

την έντονη εκτατική κτηνοτροφία,  καθώς τα νεκρά κτηνοτροφικά ζώα μεσαίου ή μεγάλου 

μεγέθους αποτελούν την κύρια πηγή τροφής του, αφού στις περισσότερες χώρες έχουν μειωθεί 

πολύ οι πληθυσμοί των μεγάλων μηρυκαστικών που αποτελούσαν τη φυσική πηγή τροφής του.  

Απαιτεί μεγάλες ασφαλείς ορθοπλαγιές και βράχια χαμηλού συνήθως υψομέτρου,  με 

κατάλληλες θέσεις για φώλιασμα χωρίς ανθρώπινη όχληση.  Φωλιάζει σε αποικίες αρκετών 

ζευγαριών,  ενώ σπάνια αναπαράγεται μοναχικά.  Τρέφεται κυρίως με μαλακούς ιστούς ζώων, 

μεσαίου και μεγάλου μεγέθους και ψάχνει την τροφή του σε ακτίνα έως 50-60 χλμ, από την 

αποικία του. 

Lanius collurio – Αετομάχος 

Καθεστώς παρουσίας -  πληθυσμός. Ο πληθυσμός του Αετομάχου στην Ελλάδα εκτιμάται σε 

10.000-30.000  ζευγάρια (BirdLife International 2004).  

Οικολογία. Ζει σε ανοιχτές περιοχές με αραιούς θάμνους, φυτοφράχτες, μεμονωμένα δένδρα 

και στα δασοόρια (Τσιόντσης 2000). Φωλιάζει σε θάμνους ή χαμηλά δένδρα και τρέφεται με 

μεγάλα έντομα,  αλλά και παρά το μικρό του μέγεθος,  με σαύρες,  μικρά θηλαστικά κλπ.  

Απειλές. Η υποβάθμιση και η καταστροφή των ενδιαιτημάτων του οφείλεται κυρίως στην 

αύξηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων, στην εντατικοποίηση των αγροτικών χρήσεων (που 

περιλαμβάνει την αύξηση της χρήσης φυτοφαρμάκων, την  καταστροφή των φυτοφρακτών και 

των θάμνων γύρω από τα χωράφια, κλπ.)  και στις δασώσεις των ανοικτών εκτάσεων και των 

διάσπαρτων αγρών  (Tucker  and  Heath  1994).  Ο Αετομάχος αντιμετωπίζει προβλήματα 

λαθροθηρίας κατά την φθινοπωρινή μετανάστευση. 

Lullula arborea – Δεντροσταρήθρα 

Καθεστώς παρουσίας - πληθυσμός.  Η Δεντροσταρήθρα είναι επιδημητικό είδος 

Οικολογία.  Η Δεντροσταρήθρα προτιμά ανοιχτές ακαλλιέργητες περιοχές με ανοιχτό έδαφος, 

χαμηλή βλάστηση, θάμνους και σκόρπια δέντρα από τα οποία τραγουδά σε υψόμετρο (στη Ν. 

Ελλάδα)  από 500  έως 2000  μ. Φαίνεται να προσαρμόζεται ιδιαίτερα καλά στις καμένες 

περιοχές όπου επεκτείνεται και φωλιάζει μέσα στα καμένα δάση. Άλλο σημαντικό ενδιαίτημα 

είναι τα περιφεραιακά,  αραιά τμήματα των ελατοδασών ιδιαίτερα προς το ανωδασικό όριο.  
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Επίσης ζει σε ξέφωτα δασών και στα ορεινά λιβάδια αρκεί να υπάρχουν θάμνοι και βραχώδεις 

εξάρσεις.  

Απειλές. Το είδος απειλείται κυρίως από την υλοτομία των μεμονωμένων δέντρων και των  

καμένων περιοχών και την επέκταση καλλιεργειών στα ορεινά λιβάδια 

Monticola saxatilis – Πετροκότσυφας 

Το μήκος του είναι περίπου 19 εκατοστά λίγο μικρότερο από την Κελαηδότσιχλα (Turdus 

philomelos). Το αρσενικό κατά την περίοδο της αναπαραγωγής έχει γκρίζο-μπλε κεφάλι, 

πορτοκαλί το κάτω μέρος του σώματος. Οι φτερούγες έχουν σκούρο καφέ χρωματισμό. Τα 

θηλυκά και τα νεαρά πουλιά έχουν ανοιχτότερο χρωματισμό. 

Συναντάται σε βραχώδης βουνοπλαγιές και λόφους που καλύπτονται με πέτρες. Αναπαράγεται 

στην νότια Ευρώπη, σε ολόκληρη την Κεντρική Ασία και στη βόρεια Κίνα, συνήθως σε 

υψόμετρα πάνω από τα 1500 μέτρα. Στη βόρεια Ευρώπη είναι σπάνιος επισκέπτης. Το 

φθινόπωρο μεταναστεύει στην Αφρική νότια της Σαχάρας. 

Το αρσενικό κελαηδάει συνήθως από ένα βραχώδες ύψωμα αλλά και συχνά κατά την πτήση 

συνήθως στην κατάβαση. 

Η φωλιά είναι χτισμένη σε σχισμές βράχων και σε κοιλώματα έως και επτά μέτρα ύψος, αλλά 

έχουν παρατηρηθεί, σπανιότερα και φωλιές στο έδαφος. Το θηλυκό γεννάει τέσσερα έως έξι 

αυγά και τα επωάζει από 14 έως 16 ημέρες. Μετά από περίπου 14 ημέρες οι νεοσσοί μπορούν 

να πετάξουν και παραμένουν στη φωλιά για άλλες δύο εβδομάδες. Τα ενήλικα αρσενικά 

διατηρούν το πολύχρωμο φτέρωμα μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. 

Τρέφεται με έντομα, σκουλήκια, μικρά ερπετά και χυμώδεις καρπούς. 

Κυριότερα ενδιαιτήματα που στηρίζουν το είδος 

263 Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί 

821 Εσωτερικοί κρημνοί 

822 Λιθώνες και ογκόλιθοι 

Απειλές: Οι κύριες απειλές του είδους σχετίζονται με την υποβάθμιση/απώλεια των  κρίσιμων 

ενδιαιτημάτων του. Η εγκατάλειψη της γης και η υποβόσκηση,  σε  συνδυα-σμό  με την 

ανάπτυξη τουριστικών εγκαταστάσεων,  οδηγούν  στη μείωση των  κατάλληλων  ενδιαιτημάτων 

του Πυρροκότσυφα (Τucker & Heath, 1994). 

Otus scops - Γκιώνης  

Ο Γκιώνης είναι ένα από τα μικρότερα είδη γλαύκας στην Ευρώπη. Ανήκει στην οικογένεια των 

Γλαυκιδών (Strigidae) και αναγνωρίζονται έξι υποείδη, τα οποία ωστοσο διαφέρουν ελάχιστα 

μεταξύ τους. Ο Γκιώνης πρόκειται για μια μικρή κουκουβάγια με μέγεθος περίπου 20 

εκατοστών. Το όνομά του προέρχεται από την μονότονη κραυγή που βγάζει ''γκιον''. Το 

πτέρωμά του είναι ανοιχτόχρωμο γεμάτο με στίγματα και γραμμώσεις γκριζοκαφέ χρώματος. 

Το σώμα του και η ουρά του είναι μεγαλύτερο και το κεφάλι του μικρότερο σε αναλογία με την 

κουκουβάγια. Πάνω απο τα αυτιά του υπάρχουν δεξιά και αριστερά μικρές τούφες τις οποίες 

ανασηκώνει σε περιπτώσεις φόβου, θυμού όπως συμβαίνει και με τον μπούφο που ανήκει στην 

ίδια οικογένεια. Είναι είδος αποδημητικό και συναντάτε στην Αφρική και Νότια Ευρώπη. 

Τακτικός επισκέπτης στην χώρα μας απο την άνοιξη. Όπως συμβαίνει με όλα τα πτηνά της 

οικογένεις είναι νυχτόβια πουλιά και σπάνια θα τον δούμε στο φως της ημέρας. 

Τη νύχτα βγαίνει για κυνήγι και τρέφεται με έντομα, μικρά ποντίκια, φίδια κτλ και είναι ιδιαιτέρως 

χρήσιμος και ωφέλιμος στην γεωργία. Φωλιάζει σε κοιλότητες δέντρων, εγκαταλειμμένες 

φωλιές άλλων πτηνών και κουφάλες δέντρων.  

Ο Γκιώνης είναι αποδημητικός. Απαντά σε όλο τον Παλαιό Κόσμο, την Ασία, την Αφρική και τη 

Νότια Ευρώπη, (Ιβηρική Χερσόνησο, Γαλλία, Ιταλία, Βαλκάνια), ενώ διαχειμάζει στις 

υποσαχάριες περιοχές της Κεντρικής Αφρικής. Στην Ελλάδα είναι συνηθισμένος επισκέπτης 

την άνοιξη και το καλοκαίρι. Στην Κ. και Ν. Ελλάδα, όπως και στην Κύπρο είναι μόνιμος 

κάτοικος, ενώ οι μόνες μεσογειακές περιοχές από τις οποίες λείπει είναι η Αίγυπτος και η Λιβύη. 

Τον συναντάμε αρκετά συχνά σε κατοικημένες περιοχές, φυτείες και κήπους. 

Κυριότερα ενδιαιτήματα που στηρίζουν το είδος 

296 Καλλιεργούμενη γη 
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300 Άλλες αστικές και βιομηχανικές περιοχές 

302 Χέρσα εδάφη 

303 Αστικά πάρκα και κήποι 

822 Λιθώνες και ογκόλιθοι 

Απειλές: Η καταστροφή των ώριμων δέντρων και η εξάλειψη παλιών κατοικιών σε συνδυασμό 

με την εντατική χρήση   αγροχημικών αποτελούν τις κύριες  απειλές  για  το είδος. 

Pernis apivorus – Σφηκιάρης 

Καθεστώς παρουσίας - πληθυσμός. Ο Σφηκιάρης είναι αναπαραγόμενος επισκέπτης στην 

περιοχή,  όπου διέρχεται τακτικά και κατά τις μεταναστευτικές περιόδους.   

Οικολογία. Είναι μεταναστευτικό δασόβιο είδος που φωλιάζει σε δέντρα και μοιάζει με την 

γερακίνα. Έρχεται στην Ελλάδα κυρίως αρχές Μαΐου και φεύγει κατά τα τέλη Σεπτεμβρίου στην 

Αφρική (νότια από τη Σαχάρα) όπου διαχειμάζει. Τρέφεται κυρίως με υμενόπτερα  (σφήκες κλπ)  

εντοπίζοντας τις φωλιές τους και τις προνύμφες και σπανιότερα με ερπετά,  αμφίβια,  αλλά και 

με καρπούς.  Φωλιάζει σε δένδρα και αναζητάει την τροφή του στις παρυφές δασών και τις 

άκρες των ρεματιών και σε ανοικτές εκτάσεις με αραιή βλάστηση.  

Απειλές. Απειλείται κυρίως από την ενόχληση κατά την περίοδο φωλιάσματος και 

από την απομάκρυνση των ώριμων δέντρων.  Η αντικατάσταση των ανοικτών 

δρυοδασών με αναδασώσεις και γενικά η μείωση των ανοικτών λιβαδιών περιορίζει 

σταδιακά τις περιοχές διατροφής του είδους. 

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ 

Εκτός των ειδών του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/34/ΕΕ, όπως αναφέρονται στο Τ.Δ., 

περιγράφονται και τα χαρακτηριστικά του Λύκου (Canis lupus), καθώς αποτελεί ένα από τα 

σημαντικά είδη θηλαστικών που αναφέρονται στην Περιοχή Μελέτης. 

Canis lupus Ελληνικό όνομα: Λύκος 

Οικολογία: Οι λύκοι στην Ελλάδα τρέφονται κυρίως από κτηνοτροφικά ζώα ελεύθερης βοσκής, 

πτώματα ζώων από σταβλισμένες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις 

και άλλα μικρότερα θηλαστικά. Σε λίγες περιοχές με ικανοποιητική πυκνότητα άγριων 

οπληφόρων ζώων (αγριόχοιρος, ζαρκάδι) έχει παρατηρηθεί να τρέφονται περιστασιακά και με 

τα είδη αυτά. Το ενδιαίτημα του λύκου είναι ουσιαστικά αυτό της τροφής του. Απαντάται στην 

πεδινή, ημιορεινή και ορεινή ζώνη και όπου η διαθεσιμότητα τροφής είναι υψηλή και συνεχής 

σε ετήσια βάση. 

Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι υπάρχουν  600 

περίπου άτομα λύκου (ελάχιστο πληθυσμιακό μέγεθος 600 ατόμων την εποχή της άνοιξης). Η 

έκταση της κατανομής του είδους ξεπερνά τα 40.000 τ.χλμ. Με την εξαίρεση του λύκου από τα 

θηρεύσιμα είδη στις αρχές της δεκαετίας του '90 και την απαγόρευση της χρήσης 

δηλητηριασμένων δολωμάτων τη δεκαετία του '80 άρχισε και η σταδιακή επανάκαμψη του 

πληθυσμού του λύκου σε περιοχές της κατανομής του στην Ελλάδα. Το υψηλό 

αναπαραγωγικόδυναμικό τους και η ιδιαίτερη ικανότητα των λύκων να εποικίζουν μέσω της 

διασποράς νέες περιοχές, είχαν ως αποτέλεσμα τη γρήγορη επανεμφάνιση τους σε περιοχές 

όπου το είδος είχε εξαφανιστεί ή μειωθεί δραματικά τις τελευταίες δεκαετίες, ιδιαίτερα στη 

Στερεά Ελλάδα και την ανατολική Ήπειρο. Ταυτόχρονα παρατηρείται μείωση του αριθμού των 

λύκων σε κάποιες περιοχές της κατανομής του είδους (Β. Πίνδος), πιθανόν εξαιτίας της μείωσης 

των κοπαδιών ελεύθερης βοσκής, που αποτελούν ακόμα και σήμερα βασική τροφή του είδους 

στην Ελλάδα. 

Απειλές: Ανθρωπογενής θνησιμότητα, μείωση διαθεσιμότητας τροφής σε όλο το  

εύρος της κατανομής του είδους λόγω της μείωση της εκτατικής κτηνοτροφίας σε συνδυασμό 

με τις χαμηλές σχετικά πυκνότητες των άγριων οπληφόρων και κατακερματισμός βιοτόπων 

από κατασκευή μεγάλων οδικών αξόνων και λοιπών υποδομών μεταφοράς. 

Ursus arctos Ελληνικό όνομα: Καφέ αρκούδα 

Οικολογία: Αμιγή και μικτά δάση φυλλοβόλων και κωνοφόρων της ορεινής και ημιορεινής ζώνης 

αποτελούν το κατεξοχήν ενδιαίτημα της καφέ αρκούδας. Σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά τα 

τροφικά διαθέσιμα παίζουν και οι αγροδασικέςδιαπλάσεις της ημιορεινής ζώνης, με υψηλή 



ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ EΡΓΟ: 
«Διευθέτηση κοίτης χειμάρρου Τζουρτζιώτικου ΤΚ Αγίας Παρασκευής του Δήμου Μετεώρων» 
 

41 
 

μωσαϊκότητα (διάκενα) αλλά και οι βραχώδεις εξάρσεις, ως κατάλληλοι τομείς διαχείμασης. Η 

χρήση της υπό-αλπικής ζώνης αφορά κυρίως μετακινήσεις προς γειτονικούς τομείς, με 

κατάλληλο ενδιαίτημα ή και τομείς διαχείμασης. Το διαιτολόγιο της αρκούδας αποτελείται κατά 

~85% από τροφές φυτικής προέλευσης και κατά ~15% από τροφές ζωικής προέλευσης. Το  

αναπαραγωγικό μεσοδιάστημα εκτιμάται σε 2 έτη και η κάθε γέννα κυμαίνεται από 1-3 μικρά 

και σπανιότατα τέσσερα. Η χωροκράτεια των αρσενικών καλύπτει κατά μέσο όρο ~250 τ. χλμ, 

με μέγιστο τα 500 τ.χλμ, ενώ η χωροκράτεια των θηλυκών με μικρά 

κυμαίνεται κατά μέσο όρο στα 25 τ.χλμ. Η επικάλυψη των χωροκρατειών 

αρσενικών και θηλυκών είναι σύνηθες φαινόμενο, ενώ τα θηλυκά με μικρά αποφεύγουν 

συστηματικά τα μεγάλα αρσενικά. Η δραστηριότητα τροφοληψίας και μετακίνησης είναι κυρίως 

νυκτόβια. Η σήμανση κορμών δένδρων (κυρίως κωνοφόρων) και στύλων ΔΕΗ και ΟΤΕ σε 

κομβικά σημεία της χωροκράτειας είναι κυρίαρχο γνώρισμα των αρσενικών κατά την 

αναπαραγωγική περίοδο (Μάιος-Ιούλιος). Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ευαισθησία της 

αρκούδας σε ανθρωπογενείς θορύβους άνω των 47dB. 

Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Η εξάπλωση της καφέ αρκούδας στην Ελλάδα 

καλύπτει μια συνολική έκταση 13.500 τ.χλμ και αποτελείται από δύο βασικούς και γεωγραφικά 

απομονωμένους πληθυσμιακούς πυρήνες. Ο πρώτος καλύπτει την ευρύτερη οροσειρά της 

Ροδόπης και ο δεύτερος την ευρύτερη οροσειρά της Πίνδου, που αποτελεί και το νοτιότερο 

άκρο εξάπλωσης της αρκούδας στην Ευρώπη. Εσωτερικά οι εν λόγω πληθυσμιακοί πυρήνες 

παρουσιάζουν περαιτέρω τάσεις αποκοπής, λόγω υποβάθμισης δασικών περιοχών που 

λειτουργούν ως συνδετικές ζώνες, διαμορφώνοντας 4 μικρότερους υπό-πληθυσμούς, ενώ η 

επαναποίκηση νέων περιοχών από το είδος (Όλυμπος, Πιέρια, Αντιχάσια, νότια Πίνδος) έχει 

διαμορφώσει 2 τουλάχιστον μέτα-πληθυσμούς (στο ορεινό τόξο του Βόρα και τη Νότια Πίνδο). 

Ο ελάχιστος συνολικός πληθυσμός εκτιμάται σε 190-260 άτομακαι, παρά τις ετήσιες 

απώλειες (λόγω λαθροθηρίας) της τάξης του 5,6%, φαίνεται σταθεροποιημένος, με ανοδικές 

τάσεις σε τοπική κλίμακα. 

Απειλές: Λαθροθηρία, χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων και καταστροφή/υποβάθμιση του 

ενδιαιτήματος από μεγάλα έργα υποδομής (αυτοκινητόδρομοι, π.χ. Εγνατία Οδός, Ε65, και 

ΥΗΕ φράγματα) και δασικές πυρκαγιές. 

Rupicapra rupicapra balcanica Ελληνικό όνομα: Αγριόγιδο 

Οικολογία: Εκτεταμένοι απότομοι βραχώδεις σχηματισμοί και αλπικά λιβάδια, σε υψόμετρο 

1600-2500μ, χαρακτηρίζουν τον καλοκαιρινό και φθινοπωρινόβιότοπο του αγριόγιδου στην 

Ελλάδα. Τον χειμώνα απαντάται συνήθως σε απότομες πλαγιές με δάση, κυρίως κωνοφόρων 

(ελάτη, μαύρη πεύκη, μικτά δάση δρυός- μαύρης πεύκης) σε υψόμετρο 1000-1800μ, ενώ την 

άνοιξη και σε δάση οξιάς ή ρόμπολου. Οι πληθυσμοί του αγριόγιδου στην οροσειρά της 

Ροδόπηςεμφανίζονται σε διαφορετικούς βιότοπους, συμπεριλαμβανομένων σχετικά 

χαμηλότερων υψομέτρων και πιο ομαλών δασωμένων πλαγιών με οξιά, μαύρη πεύκη, δασική 

πεύκη και ερυθρελάτη. Κατά κανόνα το αγριόγιδο συναντάται σε μια ποικιλία ορεινών τύπων 

οικοτόπων, όπως είναι οι παρακάτω: 4090, 5130, 5110, 5210, 5420, 6110, 6170, 6230, 8140, 

8210, 8220, 9110, 9130, 9140, 9150, 9180, 9270, 9410, 9530, 9540, 9560, 5350, 5340 

Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Το μέγεθος του πληθυσμού του αγριόγιδου στην 

Ελλάδα εκτιμάται σε 480 με 750 άτομα. Το πληθυσμιακό μέγεθος όλων των επιμέρους υπό-

πληθυσμών κυμαίνεται από 10-130 άτομα, ενώ στις περισσότερες των περιπτώσεων βρίσκεται 

μεταξύ 10 και 60 ατόμων. Η Βόρεια Πίνδος φιλοξενεί περίπου το 40% (210-290 άτομα) του 

πληθυσμού του είδους σε εθνικό επίπεδο και περιλαμβάνει τους μεγαλύτερους υπό-

πληθυσμούς. Τα βουνά της Στερεάς Ελλάδας(100-150 άτομα) φιλοξενούν έναν από τους 4 

μεγαλύτερους υπό-πληθυσμούς αγριόγιδου (Όρος Γκιώνα), καθώς και δύο μικρότερους. Τέλος, 

στην οροσειρά της Ροδόπης υπάρχουν 70-100 άτομα, ενώ ο πληθυσμός στον Όλυμπο φτάνει 

τα 100 άτομα. Όσον αφορά τους πληθυσμούς/ υπό-πληθυσμούς αγριόγιδου που βρίσκονται 

στα σύνορα με τις γειτονικές χώρες, και συγκεκριμένα στη Νεμέρτσικα (15 άτομα), στο Γράμμο 

(40-50 άτομα), στο Βαρνούντα, στα όρη Τζένα-Πίνοβο (10-15 άτομα) και στην Ροδόπη είναι 
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πολύ πιθανό πως πρόκειται για διασυνοριακούς πληθυσμούς που η γεωγραφική τους 

κατανομή εκτείνεται και στις δύο γειτονικές χώρες. 

Απειλές: Η κύρια απειλή για την επιβίωση του αγριόγιδου στην Ελλάδα είναι η λαθροθηρία, οι 

επιπτώσεις της οποίας πολλαπλασιάζονται εξαιτίας της χρήσης του πυκνού ορεινού οδικού 

δικτύου, το οποίο έχει κατασκευαστεί για την εξυπηρέτηση της κτηνοτροφίας ή της υλοτομίας 

εντός και εκτός των προστατευόμενων περιοχών. Άλλες απειλές είναι η ανάπτυξη έργων 

μαζικού τουρισμού και η εξόρυξη μεταλλευμάτων στους βιότοπους του είδους. Επίσης, η 

μαζικού χαρακτήρα ανάπτυξη των δραστηριοτήτων αναψυχής/ περιπέτειας είναι πρόβλημα 

λόγω του αρνητικού αντίκτυπουστη συμπεριφορά και στη δραστηριότητα του αγριόγιδου. 

Ωστόσο, σε περιοχές με αυξημένη παρουσία επισκεπτών/ πεζοπόρων, όπως οι Εθνικοί 

Δρυμοί Ολύμπου και Βίκου - Αώου, η παρουσία των επισκεπτών –παρά την 

πρόσκαιρη ενόχληση- φαίνεται ότι δρα θετικά καθώς περιορίζει έμμεσα τα 

κρούσματα λαθροθηρίας. 

ΕΡΠΕΤΑ 

Vipera ursinii - Οχιά των λιβαδιών 

■ Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα: Τρωτό VU 

■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Τρωτό VU  

Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Στην Ελλάδα η παρουσία της οχιάς των λιβαδιών 

είναι γνωστή σε λιγότερα από 10 σημεία, στην κεντρική και νότια Πίνδο (Nilson & Andr n 2001, 

Dimitropoulos & Ioannidis 2002). Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για εντοπισμό τάσεων στους 

πληθυσμούς και στην περιοχή εξάπλωσης. 

Με βάση εμπειρικά στοιχεία από τις θέσεις εξάπλωσης, η πυκνότητα των πληθυσμών είναι 

σχετικά υψηλή σε περιορισμένες εκτάσεις της τάξης των μερικών εκατοντάδων στρεμμάτων, 

ενώ ενδέχεται να υπάρχουν και διάσπαρτα άτομα στην ευρύτερη περιοχή (Ιωαννίδης προσ. 

παρατηρήσεις). Οι περισσότεροι υποπληθυσμοί είναι απομονωμένοι μεταξύ τους. Οι ελληνικοί 

πληθυσμοί θεωρείται ότι ανήκουν στο ενδημικό υποείδος Vipera ursinii graeca Nilson & 

Andr n, 1988. 

Οικολογία: Στην Ελλάδα περιορίζεται σε ορεινές περιοχές, συνήθως πάνω από τα 1.800 μέτρα 

υψόμετρο. Βρίσκεται αποκλειστικά σε υποαλπικά λιβάδια, συνήθως με διάσπαρτες πέτρες και 

με θάμνους σε νανώδη μορφή (Dimitropoulos 1988, Dimitropoulos & Ioannidis 2002). Ένα από 

τα χαρακτηριστικά του ενδιαιτήματος της οχιάς των λιβαδιών είναι η παρουσία ορθόπτερων σε 

μεγάλες πυκνότητες, που αποτελούν και τη βασική τροφική πηγή του είδους. Δεν υπάρχουν 

στοιχεία για την αναπαραγωγή του ελληνικού υποείδους. Είναι γνωστό ότι το είδος γεννάει από 

2 έως 22 νεογνά, αλλά ο μέσος όρος νεογνών για τους ορεινούς πληθυσμούς είναι χαμηλός. 

Απειλές: Κατά το παρελθόν ο συνδυασμός εντατικής βόσκησης και χρήσης φωτιάς για τη 

διαχείριση των βοσκοτόπων θεωρείται ότι επηρέασε και πιθανόν περιόρισε το είδος. Καθώς 

όμως η ελεύθερη βόσκηση στα υποαλπικά λιβάδια μειώνεται, η δάσωση των λιβαδιών, που 

οδηγεί στον περιορισμό κατάλληλων ενδιατημάτων για το είδος, αποτελεί πλέον τη μεγαλύτερη 

απειλή, πρόβλημα το οποίο μπορεί να γίνει πιο έντονο στο μέλλον. Πιθανά αναπτυξιακά έργα, 

όπως η δημιουργία χιονοδρομικών κέντρων, αποτελούν μια επιπλέον σημαντική απειλή για τα 

ενδιαιτήματα της οχιάς των λιβαδιών. Τέλος, η παράνομη συλλογή ενδέχεται να αποτελέσει 

πρόβλημα για τους πληθυσμούς εάν γίνουν ευρέως γνωστά τα σημεία όπου συναντάται το 

είδος. Είναι γνωστό ότι σε άλλες χώρες η παράνομη συλλογή έχει οδηγήσει ορεινούς 

πληθυσμούς ακόμα και σε εξαφάνιση. Γενικά, οι μικροί κατακερματισμένοι πληθυσμοί του 

είδους είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε οποιαδήποτε επέμβαση. 

Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας των 

Οικοτόπων 92/43/ΕΟΚ, στο παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης και στο παράρτημα Ι της 

Σύμβασης CITES. Οι περισσότεροι από τους γνωστούς πληθυσμούς του είδους βρίσκονται 

εντός περιοχών του δικτύου Natura 2000. 

Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Άμεση προτεραιότητα αποτελεί η θεσμοθέτηση όρων 

προστασίας για την οχιά των λιβαδιών στις περιοχές Natura 2000 όπου απαντάται. Η 
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μακροχρόνια συστηματική παρακολούθηση των πληθυσμών του είδους επιβάλλεται για να 

εξακριβωθούν οι τάσεις στους πληθυσμούς, καθώς και για τον 

έγκαιρο εντοπισμό πιθανών απειλών. 

 

1.1.2.5.Β. Καταγραφή των κύριων χαρακτηριστικών των ειδών χλωρίδας 

Α. GR1440001 

Acantholimon echinus ssp. Lycaonicum – Ακανθολείμον 

Περιγραφή: Αγκαθωτός νανώδης θάμνος, ο οποίος σχηματίζει μεγάλα προσκεφάλια. Τα φύλλα 

του είναι μικρά (1-2 εκ.), βελονοειδή και αιχμηρά. Τα άνθη διατάσσονται ανά 3-7 σε ταξιανθία 

με πολύ κοντό μίσχο και έχουν χαρακτηριστικό χοανοειδή κάλυκα, με γραμμώσεις, που 

καταλήγει σε διάφανο χείλος. Η ρόδινη στεφάνη αποτελείται από 5 πέταλα.  

Ενδιαίτημα: Βρίσκεται σε βραχώδεις και πετρώδεις θέσεις, σε μεγάλα υψόμετρα (πάνω από 

τα 1700 μ.). 

Γεωγραφική εξάπλωση: Βόρεια Κεντρική Ελλάδα, Βόρεια Πίνδος, Νότια Πίνδος, Στερεά 

Ελλάδα, Πελοπόννησος, Άγραφα Ανατολικά, Ακαρνανικά, Καλλιακούδα, Μερόπη, 

Οίτη, Πάρνων, Πατέρας, Πίνοβο, Ταΰγετος, Τριγγία, Τυμφρηστός 

Anthemis cretica ssp. cretica - Ανθεμίς η κρητική 

Περιγραφή: είναι μεσογειακό φυτό, με ευρεία εξάπλωση στην Ελλάδα και πολλά υποείδη.  

Ενδιαίτημα: Φύεται σε γκρεμούς, βραχώδεις πλαγιές και χαλικώδεις θέσεις, σε ασβεστολιθικά 

και σχιστολιθικά πετρώματα και σε υψόμετρα 400 - 1800 μέτρα.  

Γεωγραφική εξάπλωση: Βόρεια Ανατολική Ελλάδα, Νότια Πίνδος, Ανατολική Κεντρική Ελλάδα, 

Στερεά Ελλάδα, Ανατολικό Αιγαίο, Βόρειο Αιγαίο, Δυτικό 

Αιγαίο, Δίρφη, Ελικών, Ικαρία, Καντήλι, Μετέωρα, ΞηροβούνιΕυβοίας, Όχη, ΠάρνηθαΠεντέλη,

 Πήλιο, Ρόδος, Σαμοθράκη, Σάμος , Υμηττός 

Anthyllis vulneraria ssp. bulgarica - Ανθυλλίς η τραυματική 

Περιγραφή: Ετήσια διετής ή πολυετής πόα 

Ενδιαίτημα: Πετρώδεις πλαγιές, Βραχώδη εδάφη, Οφιόλιθοι, Υποαλπικά λιβάδια με υψόμετρο 

700-2100μ. 

Γεωγραφική εξάπλωση: Βόρεια Ανατολική Ελλάδα, Βόρεια Κεντρική Ελλάδα, Βόρεια Πίνδος, 

Νότια Πίνδος, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Άγραφα , Αθαμανικά 

Όρη, Βαρδούσια, Βέρμιο, Βούρινος, Κακαρδίτσα, Καλλιακούδα, Καράβα, Κατάρα, 

Κόζιακας, Οίτη, Όρβηλος, Παρνασσός, Περιστέρι, Τζένα,  Τύμφη, Τυμφρηστός ,  

Φαλακρό, Χορτιάτης 

Barbarea sicula - Βαρβαρέα η ξιφοειδής 

Περιγραφή: Ετήσια διετής ή πολυετής πόα 

Ενδιαίτημα: Υδροβιότοποι, Υγρές τοποθεσίες με υψόμετρο 1300-2000μ. 

Γεωγραφική εξάπλωση: Βόρεια Κεντρική Ελλάδα, Βόρεια Πίνδος, Νότια Πίνδος, Ανατολική 

Κεντρική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Αθαμανικά 

Όρη,  Βαρδούσια,  Βασιλίτσα, Κατάρα, Λάκμος, Οίτη, Περιστέρι, Σμόλικας, Τύμφη, Τυμφρηστ

ός 

Cerastium candidissimum - Κεράστιο το πάλλευκο 

Περιγραφή: Πολυετής πόα, θυσανωτή. Βλαστός 15-30 εκατοστά, πολύκλαδος, σε χρώμα 

σταχτί-λευκό που καλύπτεται από πολύ πυκνό και μαλακό χνούδι. 

Ενδιαίτημα: Πετρώδεις πλαγιές, Πετρώδεις θαμνότοποι, Υποαλπικά λιβάδια, Θέσεις με 

ανθρωπογενή επιβάρυνση – άκρες δρόμων, Ξέφωτα Δασών με υψόμετρο 600-2300μ. 

Γεωγραφική εξάπλωση: Βόρεια Πίνδος, Νότια Πίνδος, Ανατολική Κεντρική Ελλάδα, Στερεά 

Ελλάδα, Πελοπόννησος, Νησιά Ιονίου, Δυτικό Αιγαίο,  Βαρδούσια,  Γεράνεια, 

Γκιώνα, Δίρφη, Ελικών, Ζήρεια, Μαίναλο, Οίτη, Όχη, Παναχαϊκό, Παρνασσός, 

Πάρνηθα,  Πάρνων,  Πατέρας,  Πεντέλη,  Ταΰγετος,  Τυμφρηστός, Υμηττός, Χελμός 

Dianthus integer ssp. minutiflorus - Δίανθος ο ακέραιος, υποείδος ο μκρανθής 

Περιγραφή: Πολυετές θυσανωτό φυτό-35 cm. 
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Ενδιαίτημα: Πετρώδεις πλαγιές, Πετρώδεις θαμνότοποι, Βραχώδη εδάφη, Σχιστόλιθοι, 

Οφιόλιθοι με υψόμετρο  1500-2500μ. 

Γεωγραφική εξάπλωση: Βόρεια Ανατολική Ελλάδα, Βόρεια Κεντρική Ελλάδα, Βόρεια Πίνδος, 

Νότια Πίνδος, Ανατολική Κεντρική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, 

Πελοπόννησος, Άγραφα , Αθαμανικά Όρη, Βαρδούσια,  Βέρμιο, Βόρρας,  Γκιώνα, 

Γράμμος, Ερύμανθος, Ζήρεια(Κυλλήνη), Κακαρδίτσα, Κατάρα,  Μερόπη,  Μπούτσι 

(Τρικλάριον), Οίτη, Όλυμπος, Όσσα, Παρνασσός, Πίνοβο, Σμόλικας, Τριγγία   

Erysimum cephalonicum – Ερύσιμο της Κεφαλονιάς 

Περιγραφή: Πρόκειται για μικρές μονοετείς, διετείς ή πολυετείς πόες με στενά, γραμμοειδή, 

ελαφρά και οδοντωτά φύλλα. 

Ενδιαίτημα: Ασβεστολιθικοί βράχοι, Πετρώδεις πλαγιές, Βραχώδη εδάφη, Φρύγανα, 

Υποαλπικά λιβάδια, Ξέφωτα Δασών με υψόμετρο 100-2300μ. 

Γεωγραφική εξάπλωση: Βόρεια Κεντρική Ελλάδα, Βόρεια Πίνδος, Νότια Πίνδος, Στερεά 

Ελλάδα, Πελοπόννησος, Νησιά Ιονίου, Άγραφα , Αθαμανικά Όρη, Βαρδούσια, Γραμμένη 

Οξιά, Ερύμανθος , Ζήρεια (Κυλλήνη), Κακαρδίτσα, Καλλιακούδα, Καράβα, 

Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Λάκμος, Οίτη, Παναχαϊκό, Τριγγία, Τύμφη, Τυμφρηστός, 

Χελιδών, Χελμός 

Viola eximia - Βιόλα η εξαίρετη 

Περιγραφή: Πολυετές φυτό έως 12 εκ. Στελέχη γυμνά ή λίγο τριχωτά. 

Φύλλα λογχοειδή-επιμήκη, σταδιακά στενεύουν έως τον τριχωτό μίσχο. Άνθη κίτρινα με ιώδεις 

ραβδώσεις. Ανθίζει Μάιο - Αύγουστο. 

Ενδιαίτημα: Πετρώδεις πλαγιές, Υποαλπικά λιβάδια με υψόμετρο 1600-2250μ. 

Γεωγραφική εξάπλωση: Βόρεια Κεντρική Ελλάδα, Βέρμιο, Βόρρας, Περιστέρι 

 

Β. GR2130013 

Aurinia gionae – Άλυσσο  

Περιγραφή: Πολυετείς πόες,  

Ενδιαίτημα: Ασβεστολιθικοί βράχοι, Πετρώδεις πλαγιές, Βραχώδη εδάφη, Υποαλπικά λιβάδια, 

Κορφές με υψόμετρο 1800-2450μ. 

Γεωγραφική εξάπλωση: Βόρεια Πίνδος, Νότια Πίνδος, Στερεά Ελλάδα 

Corydalis parnassica - Κορυδαλλίς 

Περιγραφή: Κονδυλώδεις, λείες πολυετείς με όρθιο, αδιακλάδιστο ή φειδωλά διακλαδισμένο 

ποώδη βλαστό. 

Ενδιαίτημα: Ξέφωτα Δασών, Υγρές τοποθεσίες, Υποαλπικά λιβάδια, Υγρά λιβάδια με υψόμετρο 

1800-2400μ. 

Γεωγραφική εξάπλωση: Στερεά Ελλάδα, Βαρδούσια , Γκιώνα, Οίτη , Παρνασσός 

Dianthus biflorus - Δίανθος ο διανθής, Αγριογαρύφαλλο 

Περιγραφή: Πολυετές φυτό με βλαστούς 15-60 εκατοστά. 

Ενδιαίτημα: Πετρώδεις πλαγιές, Πετρώδεις θαμνότοποι, Βραχώδη εδάφη με υψόμετρο 500-

2100 μ. 

Γεωγραφική εξάπλωση: Στερεά Ελλάδα, Ήπειρος, 

Πελοπόννησος,  Βαρδούσια,  Γκιώνα, Ζήρεια (Κυλλήνη), Πάρνων, Ταΰγετος , Χελμός 

Seseli parnassicum –Σέσελι 

Περιγραφή: Πολυετές φυτό, με βλαστό λείο, όρθιο, γραμμωτό κατά μήκος.  

Ενδιαίτημα: Ασβεστολιθικοί βράχοι, Πετρώδεις πλαγιές με υψόμετρο 1200-2000μ. 

Γεωγραφική εξάπλωση: Νότια Πίνδος, Στερεά Ελλάδα, Άγραφα, Αθαμανικά 

Όρη,  Γκιώνα, Παρνασσός, Τυμφρηστός 

Solenanthus albanicus - Σοληνανθός ο αλβανικός  

Περιγραφή: Ανήκει στην οικογένεια Boraginaceae. Διετείς ή βραχύβιες πολυετείς πόες, 

χνοώδεις ή τριχωτές. Άνθη σε πυκνά μη βρακτιοφόρα κύματα, μορφής σύνθετου βότρυ. Φύλλα 

ωοειδή-λογχοειδή έως ρομβοειδή.  

Ενδιαίτημα: βράχια της ορεινής ζώνης 
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Γεωγραφική εξάπλωση: Σπάνιο φυτό της Πίνδου, γνωστό από τα βουνά Γράμμος, Δούσκο και 

Κακαρδίτσα.  

Απειλές – Καθεστώς προστασίας: Απειλείται από τη βόσκηση. Η παγκόσμια εξάπλωση του 

είδους Solenanthus albanicus είναι ιδιαίτερα περιορισμένη και γι’αυτό προστατεύεται από 

ευρωπαϊκές και διεθνής συμβάσεις {Παράρτημα II, Οδηγία 92/43/ΕΕ/ και Προσάρτημα Ι της 

σύμβασης για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος (Σύμβαση της 

Βέρνης)}.  Το είδος προστατεύεται στην Ελλάδα με το Προεδρικό Διάταγμα 67/81. (ΦΕΚ 

23Α/30-01-1981). 

Viola chelmea – Βιόλα, Αγριοβιολέτα, Βουτσικάκι 

Περιγραφή: μονοετή ή πολυετή ποώδη φυτά 

Ενδιαίτημα: Σχισμές βράχων – κρημνοί, Σάρες με υψόμετρο 1400-2220μ. 

Γεωγραφική εξάπλωση: Νότια Πίνδος, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Δυτικό 

Αιγαίο, Άγραφα, Γκιώνα, Δίρφη , Ζήρεια (Κυλλήνη), Κακαρδίτσα, Μαίναλο,  Ξηρο-βούνι 

Ευβοίας, Ταΰγετος, Χελμός, Ύδατα Στυγός (Χελμός) 

Viola orphanidis - Βιολέττα, Μανουσάκι, Μενεξές, Γιούλια, Ίτσο 

Περιγραφή: Πολυετές φυτό με μαλακό τρίχωμα και όρθιους βλαστούς, 10-50 εκ. στην πλήρη 

ανθοφορία. Μεσαία και ανώτερα φύλλα ωοειδή, στριφογυριστά, οδοντωτά. 

Στελέχη με 1-4 άνθη και άνθη μπλε-ιώδη με σκούρες ιώδεις ραβδώσεις σε κίτρινο κέντρο με 

λευκές προεκτάσεις. Ανθίζει Μάιο - Ιούλιο. 

Ενδιαίτημα: Πετρώδεις πλαγιές, Ξέφωτα Δασών, Φρύγανα, Υποαλπικά λιβάδια με υψόμετρο 

1600-2100μ. 

Γεωγραφική εξάπλωση: Βόρεια Κεντρική Ελλάδα, Βόρεια Πίνδος, Νότια Πίνδος, Στερεά 

Ελλάδα, Αθαμανικά Όρη, Άσκιο, Βέρμιο, Βέρνον (Βίτσι),  Βόρρας, Γραμμένη 

Οξιά, Γράμμος, Κακαρδίτσα, Καράβα, Λάκμος, Πιέρια 

 

1.1.3. Αποτύπωση των ανωτέρω Πληροφοριών σε Χάρτες Τεκμηρίωσης 

Παρουσιάζονται οι χάρτες όπου απεικονίζονται, όποιες από τις προαναφερόμενες 

πληροφορίες μπορούσαν να αποδοθούν χαρτογραφικά.  

Αναλυτικότερα οι χάρτες που αφορούν την Περιοχή Μελέτης περιλαμβάνουν: 

Ο χάρτης με αριθμό 1 περιλαμβάνει την οριοθέτηση των προστατευόμενων Περιοχών στην 

περιοχή μελέτης.  

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

 Όρια 
Λεκάνης 
Απορροής 

 
Περιοχές 
NATURA  
SCI  

 

Περιοχές 
NATURA  
SPA  

 
Περιοχές 
NATURA  
SCI & SPA 

ΧΑΡΤΗΣ 1 

Για την οριοθέτηση των περιοχών χρησιμοποιήθηκαν οι χάρτες του www.oikoskopio.gr 

Ο χάρτης με αριθμό 2 περιλαμβάνει τις Ζώνες Προστασίας του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, 

Κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων, που απαντώνται στην Περιοχή Μελέτης.  
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ΧΑΡΤΗΣ 2 

Για την οριοθέτηση των περιοχών χρησιμοποιήθηκαν οι χάρτες του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού 

Πάρκου Τζουμέρκων, Κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων www.tzoumerka-park.gr 

Ο χάρτης με αριθμό 3 περιλαμβάνει την οριοθέτηση των τύπων 

οικοτόπων στην περιοχή Μελέτης 

 

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

 Όρια Λεκάνης 
Απορροής 

 ΟΙΚΟΤΟΠΟΣ  91Μ0  

 ΟΙΚΟΤΟΠΟΣ  9270 

 ΟΙΚΟΤΟΠΟΣ  5210 

 ΟΙΚΟΤΟΠΟΣ  92C0 

 ΟΙΚΟΤΟΠΟΣ  4090 

 ΟΙΚΟΤΟΠΟΣ  8210 
 

ΧΑΡΤΗΣ 3 

Για την οριοθέτηση των περιοχών χρησιμοποιήθηκαν οι χάρτες του www.oikoskopio.gr 

 

1.2. Αναφορά άλλων υφιστάμενων ή/και εγκεκριμένων έργων ή δραστηριοτήτων 

στη Περιοχή Μελέτης 

Στην περιοχή μελέτης (λεκάνη απορροής), δεν υπάρχουν περιπτώσεις παρόμοιων έργων. 

Στην περιοχή μελέτης, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της 

Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), υπάρχουν περιπτώσεις έργων που απαιτήθηκε 

επέμβαση σε ρέματα, με άδεια παραγωγής, που ωστόσο βρίσκονται εκτός της λεκάνης 

απορροής της παρούσας μελέτης. 
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Οι θέσεις των έργων, όπως αυτά απεικονίζονται στον γεωπληροφοριακό χάρτη της ΡΑΕ, 

φαίνονται παρακάτω. 

   

                                           

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

 Όρια 
Λεκάνης 
Απορροής 

 

Υ/Η 
Σταθμοί με 
Άδεια 
παραγωγής 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 4 

 

1.3.  Άλλες σχετικές πληροφορίες που αφορούν στη Περιοχή Μελέτης 

Εκτός των περιοχών  GR1440001 και GR2130013 του δικτύου NATURA 2000, στην ευρύτερη 

περιοχή, αλλά εκτός της λεκάνης απορροής του υπό μελέτη ρέματος, υπάρχουν και άλλες 

ειδικές περιοχές προστασίας της φύσης.  Η περιοχή GR2130013, παρουσιάζει επικάλυψη με 

περιοχή  που ανήκει επίσης στο δίκτυο NATURA 2000, με τον κωδικό GR2110002 και ονομασία 

ΟΡΗ ΑΘΑΜΑΝΩΝ (ΝΕΡΑΙΔΑ).  

Εντός της Περιοχής Μελέτης δεν λειτουργούν Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές ή καταφύγια 

άγριας ζωής.  

Η περιοχή μελέτης παρουσιάζει επικάλυψη με τα όρια περιοχής χαρακτηρισμένης ως βιότοπο 

CORINE, με την περιοχή με την ονομασία «Αθαμανικά Όρη» και κωδικό A00010038. 

Τα χαρακτηριστικά της περιοχής, όπως αυτά καταγράφονται στο filotis.itia.ntua.gr 

φαίνονται παρακάτω:  

 

 

Γενικά Στοιχεία 

 

Όνομα: Αθαμανικά όρη (Τζουμέρκα) 

Κωδικός Τόπου: A00010038 

Συνολική Έκταση (ha): 68581.18 

Μέγιστο υψόμετρο: 2429.0 m 

Ελάχιστο Υψόμετρο: 500.0 m 

Περιγραφή Τόπου: Ένα από τα μεγαλύτερα και πιο άγρια βουνά της νοτιότερης Πίνδου με 

μεγάλες γυμνές περιοχές και ταυτόχρονα πολύ δασώδεις πλαγιές. Υπάρχουν πολλές πηγές, 

χείμαρροι καθώς και καταρράκτες. 

Μετά την έκδοση του Νόμου 4519/2018(ΦΕΚ 25/Α/20-02-2018), η Περιοχή Μελέτης, υπάγεται 

στα όρια αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Κοιλάδας 

Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων, με έδρα τα Ιωάννινα. 
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1.4. Φωτογραφική Τεκμηρίωση 

 
Εικ1. Θέση ιρλανδικής διάβασης 1, χ.θ. 3+745,28 

 
 

 
Εικ 2. Θέση ιρλανδικής διάβασης 2, χ.θ. 3+420,78 
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Εικ3. Πανοραμική ιρλανδικής 1, φαίνεται και το αριστερό ρέμα που συμβάλλει στο κεντρικό 
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Εικ 4. Δρόμος υπό κατάρευση παραπλεύρως κοίτης και δομικού ιστού οικισμού, χ.θ. 1+042,70 
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Εικ 5 Ένωση ρέματων, χ.θ. 2+188,93 
 

 
Εικ 6. Άποψη κοίτης χ.θ. 2+797,17 
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Εικ 7. Άποψη κοίτης χ.θ. 2+409,17 

 

 
Εικ8. Καταστροφή πεζογέφυραςχ.θ. 1+500,00 
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Εικ9. Άποψη κοίτης, θέση σάρας χ.θ. 1.835,22, καταστροφή δρόμου 

 

1.5. Καταγραφή της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος στις περιοχές του 

Δικτύου NATURA 2000 

1.5.1. Στόχοι Διατήρησης της περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 

Για τις προστατευόμενες περιοχές GR1440001 και GR2130013  που περιλαμβάνονται  στην 

Περιοχή Μελέτης της παρούσας Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης δεν έχουν τεθεί στόχοι 

διατήρησης, καθώς δεν έχει υλοποιηθεί Πρόγραμμα Παρακολούθησης Τύπων Οικοτόπων και 

Ειδών. 

Επίσης, δεν έχει εκπονηθεί ακόμη Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη, και επομένως δεν έχει 

θεσπιστεί ακόμα ΚΥΑ ή ΠΔ που θα ορίζει περιοχές προστασίας της φύσης και 

επιτρεπόμενες χρήσεις. 

Δεδομένων των συνθηκών, και όπως ορίζουν οι προδιαγραφές για τη παρούσα ΕΟΑ, στην 

περίπτωση που οι στόχοι διατήρησης δεν έχουν οριστεί, καταγράφονται τα αναφερόμενα στο 

άρθρο 8 του Ν. 3937/2011, δηλαδή: 

  οι οικολογικές απαιτήσεις των τύπων οικοτόπων της ΕΖΔ καθώς και των σημαντικών ειδών 

(Παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 92/43/ΕΕ), για τα οποία έχει οριστεί η οικεία περιοχή NATURA 

2000 

 η κατάσταση διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των σημαντικών ειδών σε εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο 

 οι απειλές και οι κίνδυνοι υποβάθμισης, καταστροφής ή όχλησής τουςτων τύπων 

οικοτόπων και των σημαντικών ειδών 

 η εθνική και ευρωπαϊκή σημασία των τύπων οικοτόπων και των σημαντικών 

ειδών, για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, 

 η συνολική συνοχή του δικτύου NATURA 2000. 
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1.5.1.1. Οικολογικές απαιτήσεις των ειδών και τύπων οικοτόπων 

Οι οικολογικές απαιτήσεις των τύπων οικοτόπων και των σημαντικών ειδών χλωρίδας και 

πανίδας των περιοχών GR1440001 και GR2130013, έχουν αναλυθεί στα κεφάλαια 1.1.2.4 και 

1.1.2.5, σε συνδυασμό  με τα κύρια χαρακτηριστικά τους. 

Ανακεφαλαιώνοντας, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι οι οικολογικές απαιτήσεις των τύπων 

οικοτόπων και των σημαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας ικανοποιούνται πλήρως στη 

μελετώμενη περιοχή. 

Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στην μακροχρόνια προσαρμογή τόσο των τύπων 

οικοτόπων όσο και των απαντώμενων σημαντικών ειδών, στις περιβαλλοντικές συνθήκες της 

Περιοχής Μελέτης. 

 

1.5.1.2. Κατάσταση διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των σημαντικών ειδών 

σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο 

Η κατάσταση διατήρησης των τύπων οικοτόπων καθώς και των ειδών χλωρίδας και πανίδας 

που αναφέρονται στα επικαιροποιημένα Τ.Ε.Δ. των GR1440001 και GR2130013 σε Εθνικό και 

Ευρωπαϊκό Επίπεδο, παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν. Παρουσιάζονται τα 

βασικά στοιχεία για την κατάσταση διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των ειδών σε Εθνικό 

(στήλη GR) και Ευρωπαϊκό (Στήλη ΕΕ) επίπεδο (για την Μεσογειακή βιογεωγραφική περιοχή). 

Για την εκτίμηση σε εθνικό επίπεδο χρησιμοποιήθηκαν τα έντυπα αναφοράς της 3ης Εθνικής 

Έκθεσης Εφαρμογής της Οδηγίας 92/43/ΕΕ, ενώ για την εκτίμηση σε επίπεδο Ε.Ε. 

χρησιμοποιήθηκε η έκθεση «Conservation status of habitat types and species (Article 17, 

Habitats Directive 92/43/EEC)». 

άσν ά Πίνακας: Εκτίμηση της Κατάστασης Διατήρησης των σημαντικών ειδών της 

περοχής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο 

π. Εκτίμηση της Κατάστασης Διατήρησης των σημαντικών ειδών σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό 

επίπεδο 

Α/

Α 
Είδος 

Εξάπ. Πληθ. Ενδιαίτ. 
Μελλ. 

Προοπ. 

Συν. 

Αξιολ. 

Συν. Tάση 

στην Κατ. 

Διατ. 

GR EE GR EE GR EE GR EE GR EE GR EE 

1 Barbus 

peloponnesius 

FV N/A FV N/A XX N/A FV N/A FV N/A N/A N/A 

2 Telestes pleuro-

bipunctatus  

FV N/A FV N/A XX N/A FV N/A FV N/A N/A N/A 

3 Bombina variegata  FV N/A FV N/A FV N/A FV N/A FV N/A FV N/A 

4 Elaphe situla  FV N/A FV N/A FV N/A FV N/A FV N/A FV N/A 

5 Emys orbicularis   FV N/A FV N/A U1 N/A XX N/A U1 N/A - x 

6 Mauremys rivulata  FV N/A XX N/A U1 N/A XX N/A U1 N/A - x 

7 Testudo hermanni  FV N/A U1 N/A U1 N/A XX N/A U1 N/A - x 

8 Rhinolophus 

hipposideros  

FV N/A XX N/A FV N/A FV N/A FV N/A FV N/A 

9 Canis lupus FV  FV  FV  U1  U1 FV  U1  FV  U1 U1  +  = 

10 Lutra lutra  FV  FV  FV  XX  FV FV  FV  XX  FV XX  Ν/Α  Ν/Α 

11 Ursus arctos  U1  U1  U1  U1  U1 U1  U1  FV  U1 U1  +  x 

12 Rupicapra rupicapra 

balcanica  

FV  FV  U2  U2  XX U1  U2  U2  U2 U2  x  x 

Διατ. 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: FV: Επιθυμητή κατάσταση, U1: Μη επιθυμητή - Ανεπαρκής, U2: Μη επιθυμητή - Κακή, ΧΧ: Άγνωστη, 

Ν/Α: Δεν υπάρχουν δεδομένα, +: Βελτίωση,  -: Υποβάθμιση,                 x: Άγνωστη, =: Σταθερή 

 

Πίνακας: Εκτίμηση της Κατάστασης Διατήρησης των σημαντικών ειδών ορνιθοπανίδας 

της περιοχής 
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Στην ΖΕΠ GR2130013 δεν έχουν καταγραφεί οικότοποι. Οι οικότοποι που έχουν 

καταγραφεί στην ΕΖΔ GR1440001, φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

Πίνακας : Εκτίμηση της Κατάστασης Διατήρησης των φυσικών τύπων οικοτόπων της 

ΕΖΔ GR1440001 σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο 

Εκτίμηση της Κατάστασης Διατήρησης των σημαντικών ειδών σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό 
επίπεδο 

Α/
Α Κωδικός 

οικοτόπου 
Εξάπ. Επιφ. 

Δομή κ 
λειτουργί

ες 

Μελλ. 
Προοπ. 

Συν. 
Αξιολ. 

Συν. Tάση 
στην Κατ. 

Διατ. 
GR EE GR EE GR EE GR EE GR EE GR EE 

1 3240 FV  FV  FV  FV  FV  XX  FV  U1  FV  U1  Ν/Α  = 
2 5210 FV  FV  FV  FV  FV  FV  FV  FV  FV  FV  Ν/Α  x 
3 6170 FV  FV  FV  U1  FV  XX  FV  U1  FV  U1  Ν/Α  x 
4 8140 FV  FV  FV  FV  FV  FV  FV  XX  FV  FV  Ν/Α  = 
5 8210 FV  FV  FV  XX FV XX FV XX FV XX N/A x 

6 9110 FV  FV  FV  FV  FV  FV  FV  FV  FV  FV  Ν/Α  x 
7 91M0 FV  FV  FV  FV  FV  U1 FV U1 FV U1 N/A x 
8 9270 FV  FV  FV  FV  FV  FV  FV  FV  FV  FV  Ν/Α  = 
9 92C0 FV  U1 FV  U1 FV  FV  FV  XX FV U1 N/A = 
10 9530 FV  FV  FV  FV  FV  FV  FV  FV  FV  FV  Ν/Α  x 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: FV: Επιθυμητή κατάσταση, U1: Μη επιθυμητή - Ανεπαρκής, U2: Μη επιθυμητή 

- Κακή, ΧΧ: Άγνωστη, Ν/Α: Δεν υπάρχουν δεδομένα, +: Βελτίωση,  -: Υποβάθμιση,                 

x: Άγνωστη, =: Σταθερή 

 

1.5.1.3. Απειλές και οι κίνδυνοι υποβάθμισης, καταστροφής ή όχλησής των 

σημαντικών ειδών και των τύπων οικοτόπων 

Στους Πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι πιέσεις ή απειλές για τα 

σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας και των τύπων οικοτόπων που απαντώνται στην Περιοχή 

Μελέτης σε Εθνικό Επίπεδο σύμφωνα με το πλαίσιο δράσεων προτεραιοτητας. 

Πίνακας: Κύριες πιέσεις και απειλές των σημαντικών ειδών που απαντώνται στην 

Περιοχή Μελέτης 

Ο
Μ

Α
Δ

Α
 

Είδος 

Πιέσεις Απειλές 

F Barbus 
peloponnesius 

A09, H01  A09,  H01 

Telestes pleuro-bipunctatus  A09, H01  A09,  H01 

A Bombina variegata  Ε01 D04 D06 Ε01 D04 D06 

Rana graeca Ε01 Ε01 

Rana dalmatina D04 D06 D04 D06 

Bufo viridis Ε01 D04 D06 H01 K01 Ε01 D04 D06 H01 K01 

R 
Testudo hermanni  

A01 A03 A04 J01 F03 C01 E02 
D01 L09 K03 

A04  J01 F03  C01  E01 E02 
D01  L09  K03 

Testudo marginata A01 J01 F03 E01 D01 L09 A01 J01 F03 E01 D01 L09 

Coronella austriaca  
A01 A03 A04 J01 F03 C01 E02 
D01 L09 K03 

A01 A03 A04 J01 F03  C01 E02 
D01  L09 K03 

Ablepharus kitaibelii 
A01 A03 A04 J01 F03 C01 E02 
D01 L09 K03 

A04 J01 F03 C01 E01 E02 
D01 L09 K03 

Podarcis muralis J01 F03 E01 D01 L09 K03 J01 F03 E01 D01 L09 K03 

Vipera ursinii 
A01 A03 A04 J01 F03 
C01 E02 D01 L09 K03 

A04 J01 F03 C01 E01 E02 
D01 L09 K03 

Vipera ammodytes  
A01 A03 A04 J01 F03 C01 E02 
D01 L09 K03 

A04  J01 F03 C01  E01 E02 
D01  L09 K03 
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M 
Rhinolophus hipposideros  

A07 B02  J01 F03 C01 E01 G01 
H01 H04 G05 J02 L09 

A07 B02 J01  F03  E01  G01  H01 
G05 J02 L09 

Myotis aurascens  
A07 B02 B03 J01 F03 C01 E01 
G01 H01 H04 G05  J02 L09 

A07 B02  J01 F03 C01 E01  
G01  G05  J02 L09 

Myotis nattereri  
A07 B02  J01 F03 E01 G01  
H01 H04 G05 J02  L09 

A07 B02 J01 F03 E01 G01 H01 J02 
L09 

Nyctalus leisleri  
A07 B02  B03 J01 F03 E01  
H01 G05 J02 L09 

A07 B02 B03 J01 F03  E01 
H01  J02 L09 

Nyctalus noctula  
A07 B02 B03 J01 F03 C01 E01 
G01  H01 G05 J02 L09 

A07 B02 B03 J01 F03 E01 G01 
H01 G05 J02 L09 

Pipistrellus pipistrellus  
A07  J01 F03 C01 H01 H04 
G05  J02 L09 

A07 J02 L09 

Tadarida teniotis 
A07 F03 C01 E01 G01  H01 
H04 G05 L09 

A07 F03 C01 E01 G01 H L09 

Plecotus kolombatovici 
A07 B02  B03 J01 F03 C01 E01 
G01 H01 H04 G05 J02  L09 

A07 B02 B03 J01 F03 C01 E01 
J02 L09 

Eptesicus serotinus 
A07 J01 F03 C01 G01 H01 
H04 G05 J02 L09 

A07 J01 F03  H01 J02 L09 

Canis lupus A04 F03 F06 D01 I03 A04 F03 F06 D01 J02 I03 

Lutra lutra  F02 F03 F06 E01 H01 J02 F02 F03 F06 E01 H01 J02 

Ursus arctos  B02 F03 D01 G02 G01  G05 
H06 K05 

B02 F03  E01  D01  G02 G01 G05 
H06 K05 

Rupicapra rupicapra 
balcanica  

A04 F03 C01 F03 D01 

Dryomys nitedula wingei B02 B03 J01 E01 L09  

B 
Aquila chrysaetos 

 C03 M02 J02 J01 G02 G01 F06 
F03 D02 C01 B02 A06 A05 F03 

Ciconia nigra 
 F06 A01 A04 B02 C01 D01 D02 

H01 J02 F03 

Circaetus gallicus 
 B02 J01 H01 G05 G01 D01 B02 

A06 A06 F03 

Falco eleonorae 
 A06 C03 F03 F06 G02 H01 I01 

M02 

Falco naumanni  H01 A06 E01 

Falco peregrinus brookei  H01 A06 E01 

Ficedula semitorquata  J02 B01 B02 D01 

Gyps fulvus 

 C03 F03 M02 J02 J01 H01 G01 
F03 A05 E01 D01 C01 A06 E02 
D02 

P Anthemis cretica ssp. 
cretica  

Α04 Α04 

Dianthus integer ssp. 
minutiflorus  

F04 F04 

Solenanthus albanicus Α04 Α04 

Poa thessala Α04 Α04 

Viola eximia F04 F04 

ΟΜΑΔΑ: A=Amphibians (Αμφίβια), B=Birds (Πτηνά), F=Fish (Ψάρια), M=Mammals 

(Θηλαστικά), P=Plants (Φυτά), R=Reptiles (Ερπετά)  

Πιέσεις-απειλές: A01: Καλλιέργεια, A02: Τροποποίηση Καλλιεργητικών Πρακτικών, Α03: 

Συγκομιδή χορτολίβαδων, A04: Βόσκηση, Α07: Χρήση βιοκτόνων, ορμονών και χημικών 

ουσιών, Α08: Λίπανση, A09: Άρδευση, Α10: Αναδιάρθρωση της εκμετάλλευσης γεωργικής γης, 

All: Γεωργικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται παραπάνω, Β01: Δάσωση ανοιχτών 

εδαφών, Β02: Διαχείριση και χρήση των δασών και των φυτειών, Β03: Εκμετάλλευση των 

δασών χωρίς αναδάσωση ή φυσική αναγέννηση, Β04: Χρήση βιοκτόνων, ορμονών και χημικών 

ουσιών (δασοκομία), Β06: Υπερβόσκηση σε δάση, B07: Άλλες δασικές δραστηριότητες, C01: 

Εξόρυξη μεταλλευμάτων και λατόμευση, C03: Χρήση ανανεώσιμης αβιοτικής ενέργειας, D01: 

Δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι, μονοπάτια, D02: Βοηθητικές γραμμές εξυπηρέτησης, D03: 

Ναυτιλιακές λωρίδες, λιμάνια, ναυτικές κατασκευές, D05: Βελτιωμένη πρόσβαση στη θέση, 

Ε01: Αστικές περιοχές, κατοίκιση, Ε02: Βιομηχανικές ή εμπορικές περιοχές, Ε03: Απορρίψεις, 

Ε04: Κατασκευές, κτήρια στο τοπίο, F01: Ιχθυοκαλλιέργειες (Θάλασσας και γλυκέων υδάτων), 
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F02: Ψάρεμα και συγκομιδή υδατικών πόρων, F03: Κυνήγι και συλλογή άγριων ζώων (επίγεια), 

F04: Συλλογή / απομάκρυνση των χερσαίων φυτών γενικά, F05: Παράνομη ανάληψη / 

απομάκρυνση της θαλάσσιας πανίδας, F06: Αλλες Δραστηριότητες Θήρας, G01: Εξωτερικές 

αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, δραστηριότητες αναψυχής, G02: Αθλητικές και 

ψυχαγωγικές κατασκευές, G03: Ερμηνευτικά κέντρα, G05: Άλλες ανθρώπινες εισβολές και 

διαταραχές, Η01: Ρύπανση σε επιφανειακά ύδατα (λιμναία, χερσαία, θαλάσσια και υφάλμυρα), 

Η05: Ρύπανση του εδάφους και στερεά απόβλητα (εξαιρουμένων των απορριμμάτων), I01: 

Εισβολή ξενικών ειδών, I02: Προβληματικά αυτόχθονα είδη, I03: Εισηγμένο γενετικό υλικό, J01: 

Πυρκαγιές και αντιπυρική προστασία, J02: ανθρωπογενείς μεταβολές στις υδραυλικές 

συνθήκες,  J03: Άλλες τροποποιήσεις του οικοσυστήματος, Κ01: Αβιοτικές (αργές) φυσικές 

διεργασίες, Κ02: Βιοκενολογική εξέλιξη, διαδοχή, Κ03: Διαειδικές σχέσεις ειδών πανίδας, Κ05: 

Μειωμένη γονιμοποίηση / γενετική κατάπτωση,  L05: Κατάρρευση εδάφους, κατολίσθηση, L06: 

Υπόγειες καταρρεύσεις, L08: Πλημμύρα (φυσική διαδικασία), L09: Πυρκαγιές (φυσικές), Μ01: 

Αλλαγές στις αβιοτικές συνθήκες,  Μ02: Αλλαγές στις βιοτικές συνθήκες 

 

Αν και στην περιοχή μελέτης, και σε ελάχιστη έκταση στο βόρειο τμήμα της λεκάνης απορροής, 

απαντάται μόνο ο οικότοπος 91M0, όπως φαίνεται στον χάρτη 3 της παρ. 1.1.3. γίνεται 

αναφορά στις κύριες πιέσεις και απειλές , όλων των οικοτόπων της περιοχής GR1440001. 

Πίνακας: Κύριες πιέσεις και απειλές των τύπων οικοτύπων στην Περιοχή GR144001 

Α/
Α 

Κωδικός 
οικοτόπου 

Πιέσεις Απειλές 

1 3240 

J02.10 Διαχείριση της υδρόβιας βλάστησης και των 
ακτών με σκοπό τη αποξήρανση 
J02.03 Διοχέτευση και εκτροπή υδάτων 
J02.05 Τροποποιήσεις στην υδραυλική λειτουργία J02 
Ανθρωπογενείς αλλαγές στις υδραυλικές συνθήκες 

J02.10 Διαχείριση της υδρόβιας βλάστησης 
και των ακτών με σκοπό τη αποξήρανση 
J02.03 Διοχέτευση και εκτροπή υδάτων 

2 5210 
A03 Θερισμός/κοπή 
A04 Βοσκή 

A03 Θερισμός/κοπή 
 A04 Βοσκή  
J01 Πυρκαγιές και καταστολή πυρκαγιών 

3 6170 

A04 Βοσκή  
D01.02 Δρόμοι και αυτοκινητόδρομοι  
G02 Υποδομές αθλητισμού και ψυχαγωγίας  
G02.02 Χιονοδρομικές εγκαταστάσεις 

D01.02 Δρόμοι και αυτοκινητόδρομοι  
G02 Υποδομές αθλητισμού και ψυχαγωγίας 
G02.02 Χιονοδρομικές εγκαταστάσεις 

4 8140 
A04 Βοσκή 
D01.02 Δρόμοι και αυτοκινητόδρομοι 

C01 Ορυχεία και λατομεία 
D01.02 Δρόμοι και αυτοκινητόδρομοι 

5 8210 
C01 Ορυχεία και λατομεία 
D01.02 Δρόμοι και αυτοκινητόδρομοι 

C01 Ορυχεία και λατομεία 
D01.02 Δρόμοι και αυτοκινητόδρομοι 

6 9110 000 Not applicable 000 Not applicable 

7 91M0 

A04 Βοσκή  
Α05: Κτηνοτροφία και εκτροφή ζώων 
Β01: Δάσωση ανοιχτών εδαφών 
Β02: Διαχείριση και χρήση των δασών  
Β06: Υπερβόσκηση σε δάση 
Β07: Αλλες δασικές δραστηριότητες 
D01: Δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι, μονοπάτια 
Ε04: Κατασκευές, κτήρια στο τοπίο 
G05: Αλλες ανθρώπινες εισβολές  
J03: Αλλες τροποποιήσεις του οικοσυστήματος 
L09: Πυρκαγιές (φυσικές) 

A04 Βοσκή  
Α05: Κτηνοτροφία και εκτροφή ζώων 
Β01: Δάσωση ανοιχτών εδαφών 
Β02: Διαχείριση και χρήση των δασών 
Β06: Υπερβόσκηση σε δάση 
Β07: Αλλες δασικές δραστηριότητες 
D01: Δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι, μονοπάτια 
Ε04: Κατασκευές, κτήρια στο τοπίο 
G05: Αλλες ανθρώπινες εισβολές  
J03: Αλλες τροποποιήσεις του οικοσ/τος 
L09: Πυρκαγιές (φυσικές) 

8 9270 B Δασοπονία, Δασοκομία B Δασοπονία, Δασοκομία 

9 92C0 

J02.10 Διαχείριση της υδρόβιας βλάστησης και των 
ακτών με σκοπό τη αποξήρανση 
J02.03 Διοχέτευση και εκτροπή υδάτων 
J02.05 Τροποποιήσεις στην υδραυλική λειτουργία 
J02.11 Απόρριψη, εναπόθεση προϊόντων εκβάθυνσης, 
μεταβολή του ρυθμού προσάμμωσης  
K02.03 Ευτροφισμός (φυσικός) 

J02.03 Διοχέτευση και εκτροπή υδάτων 
J02.05 Τροποποιήσεις στην υδραυλική 
λειτουργία 

10 9530 000 Not applicable L09 Πυρκαγιά από φυσικά αίτια 
 

1.5.1.4. Εθνική και ευρωπαϊκή σημασία των ειδών και των τύπων οικοτόπων για τη 

διατήρηση της βιοποικιλότητας 

(α) Είδη ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος της Οδηγίας για τους Οικοτόπους 
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Η σημασία της Ελλάδας για τη διατήρηση του Ευρωπαϊκού φυσικού κεφαλαίου είναι μεγάλη, 

καθώς φιλοξενεί 301 είδη Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (των Παραρτημάτων ΙΙ, IV και V της 

Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ). Από αυτά, τα 284 είδη ανήκουν στη 

Μεσογειακή Βιογεωγραφική Περιοχή (MED) και τα 20 είδη ανήκουν στη Θαλάσσια Μεσογειακή 

Βιογεωγραφική Περιοχή (MMED) (τρία είδη ιχθυοπανίδας απαντούν σε αμφότερες τη MED και 

τη MMED). 

Σε Ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης (FV) βρίσκεται περίπου το 33% του συνόλου των 

ειδών Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος που απαντούν στην Ελλάδα, ποσοστό που αποδίδεται 

ολόκληρο στα είδη της Μεσογειακής Βιογεωγραφικής Περιοχής (MED). 

Η κατάσταση στη Θαλάσσια Μεσογειακή Βιογεωγραφική Περιοχή (ΜMED) δεν είναι ιδιαίτερα 

ενθαρρυντική, καθώς κανένα από τα 20 είδη δεν βρίσκεται σε Ικανοποιητική 

κατάσταση διατήρησης (FV). 

Συνολικά στην Ελλάδα, η πλειονότητα των αμφιβίων και των ερπετών (ποσοστό 76,5% και 

72%, αντίστοιχα) βρίσκεται σε Ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης (FV). Το ίδιο ισχύει για 

σημαντικό αριθμό των ειδών αγγειόφυτων (ποσοστό 35,5%). 

Τα μεγαλύτερα ποσοστά ειδών σε Μη Ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης (U1 και U2) 

συγκεντρώνουν τα αρθρόποδα (91%), τα είδη ιχθυοπανίδας (63%), τα θηλαστικά 

(55%) και τα αγγειόφυτα (50%). 

Η Ελλάδα φαίνεται ότι βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη 

όσον αφορά στην κατάσταση διατήρησης των ειδών που φιλοξενεί, καθώς συγκεντρώνει 

μεγαλύτερο ποσοστό ειδών σε Ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης (FV) και μικρότερο 

ποσοστό ειδών σε Μη Ικανοποιητική - Κακή κατάσταση διατήρησης (U2). 

Από τη σύγκριση της κατάστασης διατήρησης των ειδών Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος μεταξύ 

των δύο διαδοχικών Εθνικών Εκθέσεων (για τις περιόδους αναφοράς 2001-2006 και 2007- 

2014) προκύπτει αξιοσημείωτη μεταβολή σε ό,τι αφορά στη βελτίωση της γνώσης (μείωση του 

ποσοστού των ειδών σε Άγνωστη κατάσταση διατήρησης – ΧΧ), κυρίως στη Μεσογειακή 

Βιογεωγραφική Περιοχή (ΜΕD). 

(β) Είδη Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος της Οδηγίας για τα Πτηνά 

Στην Ελλάδα απαντούν 292 είδη ορνιθοπανίδας Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, 253 εκ των 

οποίων αναπαράγονται (Β – Breeding) στη χώρα μας. 

Οι βραχυπρόθεσμες τάσεις (περίοδος 2001-2012) καταγράφονται ως σταθερές (=) για το 66% 

του πληθυσμού των πτηνών που αναπαράγονται ή/και διαχειμάζουν στη χώρα μας. 

Οι μακροπρόθεσμες τάσεις (περίοδος 1980-2012) του πληθυσμού των αναπαραγόμενων και 

διαχειμαζόντων πτηνών καταγράφονται σε ίσα περίπου ποσοστά σταθερές (=) (36%) και 

άγνωστες (x) (33%). Τόσο οι βραχυπρόθεσμες όσο και οι μακροπρόθεσμες τάσεις του εύρους 

εξάπλωσης των αναπαραγόμενων (B) πτηνών, έχουν καταγραφεί ως άγνωστες (x) για το 

σύνολο των πτηνών που απαντούν στην Ελλάδα. Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφεται ο 

αριθμός ειδών Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος που απαντούν στην Ελλάδα, ανά ταξινομική ομάδα 

και ανά βιογεωγραφική περιοχή (ΜED: Μεσογειακή, MMED: Θαλάσσια Μεσογειακή) 

(κατάλογος 3ης Εθνικής Έκθεσης) (Πηγή: EEA 2015) 

Ταξινομική ομάδα 
Αριθμός 

ειδών 

Βιογεωγραφική Περιοχή 

MED MMED 

Χλωρίδα 63 63 0 

Ασπόνδυλα 46 41 5 

Ιχθυοπανίδα 65 62 3 

Αμφίβια 17 17 0 

Ερπετά 50 47 3 

Θηλαστικά 60 51 9 

ΣΥΝΟΛΟ 301 281 20 

Σύγκριση της Ελλάδας με την υπόλοιπη Ευρώπη 

Η Ελλάδα φαίνεται πως βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση σε σύγκριση με την υπόλοιπη 

Ευρώπη όσον αφορά την κατάσταση διατήρησης των ειδών που φιλοξενεί, καθώς 
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συγκεντρώνει μεγαλύτερο ποσοστό ειδών σε Ικανοποιητική κατάσταση 

διατήρησης (FV) (33% έναντι 23%), και μικρότερο ποσοστό ειδών σε Μη Ικανοποιητική - Κακή 

κατάσταση διατήρησης (U2) (12% έναντι 18%), ενώ τα ποσοστά των ειδών σε Μη 

Ικανοποιητική - Ανεπαρκή κατάσταση διατήρησης (U1) είναι παρόμοια (41% και 42%, 

αντίστοιχα) (Γράφημα 5.2.7). Τέλος τα είδη με Άγνωστη κατάσταση διατήρησης (XX) είναι 

λιγότερα στην Ελλάδα από ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη (13% έναντι 17%). 

Στην περιοχή μελέτης, όπως προαναφέρθηκε απαντάται ένας καταγεγραμένος φυσικός τύπος 

οικοτόπου που αναφέρεται στο παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΕ. 

 Οι οικότοποι αυτοί χαρακτηρίζονται ως «φυσικοί οικότοποι κοινοτικού ενδιαφέροντος». Ο 

χαρακτηρισμός αυτός οφείλεται στη μεγάλη σημασία τους για τη διατήρηση της Βιοποικιλότητας 

σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Ωστόσο ο οικότοπος που απαντάται στην περιοχή μελέτης,  δεν χαρακτηρίζεται ως «τύπος 

φυσικών οικοτόπων προτεραιότητας», δηλαδή τύπος οικοτόπων που διατρέχουν τον κίνδυνο 

να εξαφανιστούν λόγω διαφόρων αιτιών και για τη διατήρηση των οποίων η Κοινότητα φέρει 

ιδιαίτερη ευθύνη λόγω του μεγέθους του τμήματος της φυσικής κατανομής τους.  

Για την Περιοχή Μελέτης αναφέρονται στα τυποποιημένα δελτία δεδομένων είδη πανίδας που 

αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 92/43/ΕΕ. Τα είδη αυτά χαρακτηρίζονται ως «είδη 

κοινοτικού ενδιαφέροντος», τα οποία έχουν μεγάλη σημασία στην διατήρηση της 

βιοποικιλότητας σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Από τα είδη αυτά, 1 (Ursus arctos) 

χαρακτηρίζεται ως «είδος προτεραιότητας», για τη διατήρηση του οποίου η Κοινότητα φέρει 

ιδιαίτερη ευθύνη λόγω του μεγέθους του τμήματος της περιοχής της φυσικής τους κατανομής. 

Ο Λύκος (Canis lupus) που εμφανίζεται στην περιοχή μελέτης, δεν αποτελεί είδος του 

παραρτήματος ΙΙ, καθώς εντοπίζεται βορειότερα του 39ου παραλλήλου (υπάγεται στο 

παράρτημα V). 

 

1.5.1.5. Συνολική συνοχή του δικτύου NATURA 2000 

Το δίκτυο των περιοχών NATURA 2000 εξ ορισμού θεωρείται συνεκτικό και συνεχές. Η 

συνολική συνοχή του επηρεάζεται όταν παρά τα αρνητικά συμπεράσματα της εκτίμησης των 

επιπτώσεων και ελλείψει εναλλακτικών λύσεων, ένα σχέδιο πρέπει να 

πραγματοποιηθεί για άλλους επιτακτικούς λόγους σημαντικού δημοσίου συμφέροντος, 

περιλαμβανομένων λόγων κοινωνικής ή οικονομικής φύσεως, και χρειάζεται να παρθούν 

αντισταθμιστικά μέτρα. Αυτά τα μέτρα θα πρέπει να αποκαθιστούν ή να μετριάζουν τα 

επελθόντα προβλήματα συνοχής. Για το παρόν έργο όμως, δεν υπάρχουν ιδιαίτερα σημαντικά 

αρνητικά συμπεράσματα και συνεπώς η συνοχή και η συνεκτικότητα του δικτύου δεν 

επηρεάζεται. 

 

1.5.2. Κατάσταση διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των ειδών για τα οποία 

έχει χαρακτηριστεί η περιοχή του δικτύου NATURA 2000 

Η εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων  καθώς και των ειδών χλωρίδας 

και πανίδας, για τις περιοχές με κωδικούς GR1440001 και GR2130013, παρουσιάζεται στα 

Επικαιροποιημένα Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων, όπως αυτά παρουσιάζονται στα 

στοιχεία που ανακοίνωσε το ΥΠΕΝ. 

 

1.5.2.1. Κατάσταση διατήρησης των τύπων οικοτόπων στην Περιοχή Μελέτης 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατάσταση διατήρησης των τύπων οικοτόπων για 

την περιοχή GR1440001. 

Πίνακας :Κατάσταση διατήρησης των τύπων οικοτόπων της περιοχής GR1440001 

Κωδικός 

οικοτόπου 

Ποιότητα 

Δεδομένων1 

Αντιπροσω-

πευτικότητα2 

Σχετική 

Επιφάνεια3 

Διατήρηση4 Συνολική 

Αξιολόγηση5 

3240 G A A B B 

5210 G B C B B 

6170 G A B A A 
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8140 G A C A B 

8210 G A B A B 

9110 G A B A A 

91M0 G A C A B 

9270 G A A A A 

92C0 G A C A B 

9530 G A C A B 
Πηγή: Επικαιροποιημένο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (ΥΠΕΝ, 2018) 
1: Μ= Μέτρια, P= Χαμηλή 
2: A= άριστη αντιπροσωπευτικότητα, B= καλή αντιπροσωπευτικότητα, C= επαρκής αντιπροσωπευτικότητα. 
3: Α= 100 > ρ > 15 %, B= 15 > ρ > 2 %, C= 2 > ρ > 0 %, όπου ρ το ποσοστό της έκτασης του οικοτόπου στον 
συγκεκριμένο 
τόπο, σε σχέση με τη συνολική έκταση στην εθνική επικράτεια 
4: A= εξαίρετη διατήρηση, B= καλή διατήρηση, C= μέτρια ή περιορισμένη διατήρηση 
5: A= εξαίρετη αξία, B= καλή αξία, C= επαρκής αξία. 

1.5.2.2. Κατάσταση διατήρησης των ειδών χλωρίδας και πανίδας στην Περιοχή 

Μελέτης 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατάσταση διατήρησης των ειδών για την περιοχή 

με κωδικό GR1440001, σύμφωνα με το αντίστοιχο Τ.Ε.Δ. 

Ομάδα Κωδικός Επιστημονική ονομασία Κ ΠΔ Π Δ Α ΣΑ 

F 5094 Barbus peloponnesius C DD C B C B 

A 1193 Bombina variegata P M C B C C 

R 1293 Elaphe situla P DD C B C C 

R 1220 Emys orbicularis P DD C B C C 

M 1355 Lutra lutra C G C A C A 

R 2373 Mauremys rivulata C DD C B C C 

M 1303 Rhinolophus hipposideros P P   C  

M 1371 Rupicapra rupicapra balcanica V M C B B C 

F 5350 Salmo farioides C DD B B B B 

F 5334 Telestes pleurobipunctatus C DD B B C B 

R 1217 Testudo hermanni P DD C B C C 

M 1354 Ursus arctos C G  A C C 

Πηγή: Αναθεωρημένα Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων (ΥΠΕΝ, 2018) 

Ομάδα: M=Θηλαστικό, F= Ψάρι, Α=Αμφίβιο, R=Ερπετό 

Κατηγορία (Κ): V= Πολύ Σπάνιο, R= Σπάνιο, P= Παρών, C= Κοινό 

Ποιότητα Δεδομένων (ΠΔ): G= Καλή, Μ= Μέτρια, P= Χαμηλή, DD= Ελλιπή Δεδομένα 

Πληθυσμός (Π): Α= 100 > ρ > 15 %, B= 15 > ρ > 2 %, C= 2 > ρ > 0 %, όπου ρ το ποσοστό 

του πληθυσμού του είδους στον συγκεκριμένο τόπο, σε σχέση με τον συνολικό πληθυσμό του 

είδους στην εθνική επικράτεια 

Διατήρηση (Δ): A= Εξαίρετη, B= Καλή, C= Μέτρια ή περιορισμένη 

Απομόνωση (Α): A= Πληθυσμός (σχεδόν) απομονωμένος, B= Πληθυσμός όχι απομονωμένος 

αλλά στα όρια του εύρους εξάπλωσης, C= Πληθυσμός όχι απομονωμένος εντός της ζώνης 

εξάπλωσης 

Συνολική Αξιολόγηση (ΣΑ): A: εξαίρετη αξία, B: καλή αξία, C: επαρκής αξία 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατάσταση διατήρησης των ειδών για την περιοχή 

με κωδικό GR2130013, σύμφωνα με το αντίστοιχο Τ.Ε.Δ. 

Ομάδα Κωδικός Επιστημονική ονομασία Κ ΠΔ Π Δ Α ΣΑ 

B A255 Anthus campestris C M C A C A 

B A091 Aquila chrysaetos C M B A C B 

B A030-B Ciconia nigra P G C B C B 

B A080 Circaetus gallicus C M C A C A 
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Ομάδα Κωδικός Επιστημονική ονομασία Κ ΠΔ Π Δ Α ΣΑ 

B A238 Dendrocopos medius C M C A C A 

B A429 Dendrocopos syriacus C M C A B B 

B A236 Dryocopus martius C M C A C A 

B A379 Emberiza hortulana C M C A C A 

B A100 Falco eleonorae P DD     

B A095 Falco naumanni P DD B B C B 

B A709 Falco peregrinus brookei C M C A C A 

B A442 Ficedula semitorquata P G C B C B 

B A078 Gyps fulvus P DD C B B B 

B A338 Lanius collurio C M C A C A 

B A246 Lullula arborea C M C A C A 

B A280 Monticola saxatilis C G C B C B 

B A214 Otus scops P DD     

B A072 Pernis apivorus P  B A C A 

Πηγή: Αναθεωρημένα Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων (ΥΠΕΝ, 2018) 

Ομάδα: M=Θηλαστικό, F= Ψάρι, Α=Αμφίβιο, R=Ερπετό 

Κατηγορία (Κ): V= Πολύ Σπάνιο, R= Σπάνιο, P= Παρών, C= Κοινό 

Ποιότητα Δεδομένων (ΠΔ): G= Καλή, Μ= Μέτρια, P= Χαμηλή, DD= Ελλιπή Δεδομένα 

Πληθυσμός (Π): Α= 100 > ρ > 15 %, B= 15 > ρ > 2 %, C= 2 > ρ > 0 %, όπου ρ το ποσοστό του 

πληθυσμού του είδους στον συγκεκριμένο τόπο, σε σχέση με τον συνολικό πληθυσμό του είδους στην 

εθνική επικράτεια 

Διατήρηση (Δ): A= Εξαίρετη, B= Καλή, C= Μέτρια ή περιορισμένη 

Απομόνωση (Α): A= Πληθυσμός (σχεδόν) απομονωμένος, B= Πληθυσμός όχι απομονωμένος αλλά στα 

όρια του εύρους εξάπλωσης, C= Πληθυσμός όχι απομονωμένος εντός της ζώνης εξάπλωσης 

Συνολική Αξιολόγηση (ΣΑ): A: εξαίρετη αξία, B: καλή αξία, C: επαρκής αξία 

 

1.5.3. Υφιστάμενες τιμές αναφοράς (baselineconditions) 

Για τα προστατευόμενα αντικείμενα (τύποι οικοτόπων, είδη χλωρίδας και πανίδας), που 

απαντώνται στην περιοχή του Δικτύου NATURA 2000 GR1440001 και GR2130013 και 

αποτελεί την Περιοχή Μελέτης της παρούσας Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης δεν 

έχουν οριστεί τιμές αναφοράς (baselineconditions). 

 

1.5.4. Κύριες πιέσεις και απειλές που υφίστανται στην Περιοχή Μελέτης 

Η πλέον επίσημη εκτίμηση των κυριότερων πιέσεων και απειλών που υφίστανται στηνπεριοχή 

του Δικτύου NATURA 2000, παρουσιάζεται στα αναθεωρημένα 

Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων των περιοχών GR1440001 και  GR2130013, όπως αυτά 

παρουσιάζονται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ (http://www.ypeka.gr/). Τα αποτελέσματα 

της εκτίμησης αυτής παρουσιάζονται στους Πίνακες  που ακολουθούν. 

Πίνακας:  Κύριες πιέσεις και απειλές στην περιοχή GR1440001 

Τύπος Ένταση Απειλές και Πιέσεις (Κωδικός και ονομασία) Θέση 

N M E01.01: Συνεχής αστικοποίηση o 

N H A04: Βόσκηση i 

P H B: Δασοκομία, δασοπονία i 

N L A01: Καλλιέργεια i 

N M F03.02.03: Παγίδευση, δηλητηρίαση, λαθροθηρία o 

N M G05.01: Καταπάτηση, υπερβολική χρήση i 

N M G01.02 : Πεζοπορία, ιππασία και μη μηχανοκίνητα οχήματα i 

N M G02.08 : Κατασκηνώσεις o 

P M B : Δασοκομία, δασοπονία o 
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Τύπος Ένταση Απειλές και Πιέσεις (Κωδικός και ονομασία) Θέση 

N M F03.01 : Κυνήγι o 

P H B02.02: forest replanting (non native trees) i 

N M D01.02: Δρόμοι και αυτοκινητόδρομοι o 

N H G02.08: Κατασκηνώσεις i 

P M E01.01: Συνεχής αστικοποίηση o 

P H B02.01 : Αναδάσωση i 

N M G05: Άλλες ανθρώπινες εισβολές και διαταραχές o 

N M A05.01 : Αναπαραγωγή ζώων i 

N M A04 : Βόσκηση o 

N L F03.01: Κυνήγι i 

P H B02.04: Απομάκρυνση των νεκρών και υπέργηρων δέντρων i 

N M A01: Καλλιέργεια o 

N L U: Άγνωστη απειλή ή πίεση b 

P L U: Άγνωστη απειλή ή πίεση b 

N L X: Δεν υπάρχουν απειλές ή πιέσεις b 

N H F02: Αλιεία και συγκομιδή υδατικών πόρων b 

N M A09: Αρδευση o 

P M A01: Καλλιέργεια o 

N L A04.01: Υπερβόσκηση I 

N L A04.01.01: Υπερβόσκηση από βοοειδή I 

N L A04.01.02: Υπερβόσκηση από προβατοειδή I 

N L A04.03 : Εγκατάλειψη των ποιμενικών συστημάτων, έλλειψη βόσκησης I 

N L D01.01 : Μονοπάτια, διαδρομές, διαδρομές ποδηλασίας b 

N L D01.02 : Δρόμοι και αυτοκινητόδρομοι b 

N M F03.01: Κυνήγι b 

N H F03.02.03 : Παγίδευση, δηλητηρίαση, λαθροθηρία b 

N M F05.04 : Λαθροθηρία I 

N L G05.11 : Θάνατος ή τραυματισμός από σύγκρουση b 

N M J03.02: Ανθρωπογενής μείωση της συνεκτικότητας των οικοτόπων b 

N L J03.02.03 : Μείωση της γενετικής ανταλλαγής b 

N H K03.06 : Ανταγωνισμός με κατοικίδια ζώα b 

Πηγή: Αναθεωρημένα Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων (ΥΠΕΝ, 2018) 
Τύπος: P= Θετική επίδραση, Ν= Αρνητική επίδραση 
Ένταση: Η= Υψηλή, Μ= Μεσαία, L= χαμηλή 
Θέση: i= εντός, ο= εκτός, b= εντός και εκτός 
 

Πίνακας:  Κύριες πιέσεις και απειλές στην περιοχή GR2130013 

Τύπος Ένταση Απειλές και Πιέσεις (Κωδικός και ονομασία) Θέση 

N M D01.01 : Μονοπάτια, διαδρομές, διαδρομές ποδηλασίας i 

N H D01.02 : Δρόμοι και αυτοκινητόδρομοι b 

N L E01: Αστικές περιοχές, κατοίκηση i 

N L E01.03: διασκορπισμένη κατοικία i 

N M E03: Απόβλητα i 

N M F02.01.02: αλειία με δίχτυα b 

N M F03.01: Κυνήγι i 

N H F03.02.03: Παγίδευση, δηλητηρίαση, λαθροθηρία b 

N H A05.02: αποθέματα τροφής i 

N H A04.03: Εγκατάλειψη των ποιμενικών συστημάτων, έλλειψη βόσκησης b 
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Τύπος Ένταση Απειλές και Πιέσεις (Κωδικός και ονομασία) Θέση 

N M I01: διείσδυση μη-ιθαγενών είδών o 

N M J02.05.02: τροποποιήση της δομής των εσωτερικών ποταμών b 

N H J02.05.05: μικρά υδροηλεκτρικά έργα, φράγματα b 

N H 
J03.01.01: μείωση της διαθεσιμότητας των θηραμάτων 
(συμπεριλαμβανομένων των σφαγίων) 

b 

N L J03.02.01: μείωση της μετανάστευσης / μεταναστευτικά εμπόδια o 

N H F05.04: Λαθροθηρία b 

N M A04.02.02: μη εντατική βοσκή προβάτων b 

N H F05: Παράνομη λήψη / αφαίρεση θαλάσσιας πανίδας b 

N M A01: Καλλιέργεια i 

N H A04: Βόσκηση i 

N M A04.01: Υπερβόσκηση b 

N M A04.02.01: μη εντατική βόσκηση βοοειδών b 

P L A04.02.02: μη εντατική βοσκή προβάτων i 

P L B02.01: Αναδάσωση i 

P L E01.03: διασκορπισμένη κατοικία i 

N L 
H01: Ρύπανση σε επιφανειακά ύδατα (λιμναία, χερσαία, θαλάσσια και 
υφάλμυρα) 

i 

N H B: Δασοκομία, δασοπονία i 

N L B02.01: Αναδάσωση i 

N M B02.02: Καθαρισμοί δασών b 

N M B02.04: Απομάκρυνση των νεκρών και υπέργηρων δέντρων b 

N H C03.03: παραγωγή αιολικής ενέργειας b 

Πηγή: Αναθεωρημένα Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων (ΥΠΕΝ, 2018) 
Τύπος: P= Θετική επίδραση, Ν= Αρνητική επίδραση 
Ένταση: Η= Υψηλή, Μ= Μεσαία, L= χαμηλή 
Θέση: i= εντός, ο= εκτός, b= εντός και εκτός 
 

1.5.5. Οικολογικές λειτουργίες 

Η περιοχή Ασπροποτάμου κατέχει μια ξεχωριστή θέση στο νομό Τρικάλων και αυτό γιατί 

συνδυάζει την παρθένα ομορφιά της με τις μακραίωνες παραδόσεις της. Έχει ενταχθεί στον 

Εθνικό Κατάλογο του Ευρωπαϊκού Δικτύου ΦΥΣΗ 2000 (NATURA 2000). Κοινοτική οδηγία 

92/43. 

Η περιοχή του Ασπροποτάμου βρίσκεται στο Δήμο Μετεώρων και είναι μια από τις πιο 

παρθένες ορεινές περιοχές της νότιας Πίνδου, χαμένη μέσα σε δάση ελάτων και πεύκων. Τα 

κύρια χαρακτηριστικά της είναι το έντονο ανάγλυφο, οι μεγάλες εκτάσεις υποαλπικών λιβαδιών, 

η κάλυψη από παραγωγικά μεικτά δάση και τέλος τα ποτάμια με την παραποτάμια βλάστηση. 

Εδώ ξεκινούν πολλές πηγές του Αχελώου που είναι ένας από τους μεγαλύτερους ποταμούς 

της Ελλάδος.Ιδιαίτερο γνώρισμα της περιοχής είναι οι επιβλητικές κορυφές πολλές από τις 

οποίες ξεπερνούν σε ύψος τα 2.000 μέτρα, με υψηλότερη την Τριγγύα, 2205 m. Οι οικότοποι 

είναι καλοδιατηρημένοι καθώς δεν διαταράσσονται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες και 

προστατεύονται αποτελεσματικά. 

Σύμφωνα με τον γεωλογικό χάρτη του ΙΓΜΕ, οι γεωλογικοί σχηματισμοί που απαρτίζουν 

περιοχή του δάσους, χωρίζονται κατά κύριο λόγο σε αλπικούς σχηματισμούς και μεταλπικούς 

σχηματισμούς. Οι μεν πρώτοι, οι οποίοι αποτελούν το υπόβαθρο της περιοχής, ανήκουν στη 

Εσωτερική Ζώνη Πίνδου. 

Η χλωρίδα της περιοχής είναι εξαιρετικά πλούσια. Οκτώ δάση Ελάτου, Οξυάς, Πεύκου 

και Δρυός συνθέτουν την χλωρίδα της περιοχής. Σημαντική παρουσία έχουν οι Ιτιές που 

επιλέγουν τις όχθες του Αχελώου για να αναπτυχθούν ενώ επίσης συναντώνται η κρανιά, ο 
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πλάτανος, η καρυδιά, η βελανιδιά, η αγριοκερασιά και η κορομηλιά. Ο κύριος θάμνος είναι ο 

κέδρος. Από τα βότανα ξεχωρίζουν το τσάι, το σαλέπι, η τσουκνίδα, η ρίγανη κ.α. 

Η δασική βλάστηση της περιοχής, ως αποτέλεσμα των επικρατούντων κλιματεδαφικών 

παραγόντων και πάσης φύσεως ανθρωπογενών επιδράσεων, μπορεί να υπαχθεί στις 

παρακάτω 4 φυτοκοινωνικές διαπλάσεις: 

i. Στην διάπλαση των φυλλοβόλων κατά τον χειμώνα πλατύφυλλων (ΑESTATI SILVAE), 

εμφανιζόμενη υπό την φυτοκοινωνική ένωση της δρυός (Quercetum) με 

αντιπροσωπευτικότερο είδος την πλατύφυλλο δρύ. Βρίσκεται σε μίξη με την άμισχη και την 

ευθύφλοιο δρύ καθώς και άλλα πλατύφυλλα (οστρυά, σφένδαμος, γαύρος) και  με την ελάτη σε 

μεγαλύτερα υψόμετρα.  

ii. Στην διάπλαση των κωνοφόρων (CONILLIGNOSA) που εμφανίζεται στις δασοσκεπείς 

και μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις υπό την φυτοκοινωνική ένωση της ελάτης, Abietum, και με 

χαρακτηριστικό είδος την υβριδογενή ελάτη AbiesBorissii-regis η οποία συγκροτεί πολύξυλα 

και συμπαγή τμήματα και φθάνει μέχρι τα δασοόρια καταλαμβάνοντας αμιγώς δασοσκεπείς και 

μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις.  

iii. Στην διάπλαση των παραποτάμιων ειδών (FLUVILLIGNOSA) που εμφανίζεται κατά 

μήκος των κυριότερων υδροφόρων ρεμάτων ‘’Τρία Ποτάμια’’, ’’Αγίας Παρασκευής’’, ’’Ρέμα 

Χασάν’’, ΄΄ Ρέμα Αγίων Αποστόλων ΄΄ με την μορφή επιμηκών δασοκομικών ενώσεων κατά 

μήκος των κυριότερων ρεμάτων και με αντιπροσωπευτικότερο είδος τον πλάτανο τον ανατολικό 

(PlatanusOrientalis). 

iv. Στην χορτολιβαδική διάπλαση που καταλαμβάνει τα διάκενα των συστάδων και των 

τμημάτων, τις γυμνές δασικής βλάστησης εκτάσεις καθώς και την ψευδαλπική ζώνη και 

συνίσταται από αγρωστώδη είδη (Graminae), σύνθετα (Compositae) και ψυχανθή 

(Papilionaceae). 

 

1.5.6. Τάσεις εξέλιξης της Περιοχής Μελέτης (χωρίς το έργο) 

Αν το φυσικό περιβάλλον της περιοχής μείνει αδιατάρακτο από οποιαδήποτε ανθρωπογενή 

αιτία, τα φυσικά οικοσυστήματα θα συνεχίσουν να βρίσκονται σε μια κατάσταση ισορροπίας, 

διατηρώντας τα στοιχεία που περιγράφονται παραπάνω. Η ισορροπία αυτή έχει διαμορφωθεί 

σύμφωνα με τις υπάρχουσες συνθήκες στο βιοτικό και αβιοτικό περιβάλλον. Βέβαια εκτός των 

ανθρωπογενών επιδράσεων, την διαμορφωμένη ισορροπία στο οικοσύστημα, δύναται να 

επηρεάσει και κάποια μεγάλης κλίμακας αλλαγή στο αβιοτικό περιβάλλον (λ.χ. μεγάλη έκτασης 

πυρκαγιά, αλλαγή των αβιοτικών συνθηκών λόγω της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής κ.α.). 

 
1.6. Περιοχή έρευνας πεδίου 

1.6.1. Καθορισμός της περιοχής έρευνας πεδίου (ΠΕΠ) 

Όπως περιεγράφηκε και στο Κεφάλαιο ΙV, για τις ανάγκες της παρούσας Μελέτης καθορίστηκε 

Περιοχή Έρευνας Πεδίου, παρά το γεγονός ότι δεν απαιτούνταν για το μελετώμενο έργο, στη 

συγκεκριμένη περιοχή. Για τον εμπλουτισμό της μελέτης και τη καταγραφή επιπλέον 

βοηθητικών στοιχείων που μπορούν να συμβάλουν στη πληρέστερη γνώση της περιοχής, στην 

οποία χωροθετείται το έργο, καθορίστηκε Περιοχή Έρευνας Πεδίου, στην οποία 

πραγματοποιήθηκε χαρτογράφηση των τύπων οικοτόπων, ακόμη και εκτός των ορίων των 

προστατευόμενων περιοχών GR1440001 και GR2130013. 

Η Περιοχή Έρευνας Πεδίου καθορίστηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές για Μελέτες Ειδικής 

Οικολογικής Αξιολόγησης έργων κατηγορίας Α2,ως μια ζώνη πλάτους 500 μέτρων περιμετρικά 

των πολυγώνων των χώρων επέμβασης. 

1.6.2. Περιγραφή εργασιών Πεδίου 

Εντός της ΠΕΠ, πραγματοποιήθηκε χαρτογράφηση των τύπων οικοτόπων με βάση τις 

έγχρωμες ορθοφωτογραφίες μεγάλης ακρίβειας (LSO) και κλίμακας 1:5.000 του Ο.Κ.Χ.Ε. Τα 

όρια που προέκυψαν από την αρχική χαρτογράφηση, διορθώθηκαν με βάση τα στοιχεία που 

προέκυψαν από την αυτοψία στην περιοχή μελέτης. 
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Οι εργασίες πεδίου αφορούσαν κυρίως στον έλεγχο της χαρτογράφησης αυτής, ώστε να 

προκύψει μια κατά το δυνατόν πληρέστερη και ορθότερη εικόνα σχετικά με τους 

επηρεαζόμενους από το μελετώμενο έργο τύπους οικοτόπων. 

Επιπλέον, έγινε αναζήτηση της εμφάνισης σημαντικών ειδών πανίδας και χλωρίδας. Οι 

εργασίες πεδίου (αυτοψίες), πραγματοποιήθηκαν το καλοκαίρι  - φθινόπωρο του  2019. 

Οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν αφορούσαν τόσο τον χαρακτηρισμό του τύπου Οικοτόπου, 

όσο και την χαρτογραφική αποτύπωση των ορίων του. 

 

1.6.3. Καταγραφή των Τύπων Οικοτόπων – Ανάλυση δεδομένων Πεδίου 

Για την καλύτερη αξιολόγηση των επιπτώσεων της μελετώμενης δραστηριότητας στους τύπους 

οικοτόπων της περιοχής GR1440001 (στην περιοχή GR2130013 δεν καταγράφηκαν οικότοποι 

σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Τ.Ε.Δ. της περιοχής), πραγματοποιήθηκε εκτίμηση της 

επηρεαζόμενης έκτασης σύμφωνα με τον σχεδιασμό των έργων της δραστηριότητας. 

Συμπερασματικά από την ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν από την λεπτομερή 

χαρτογράφηση των τύπων οικοτόπων εντός της Π.Ε.Π., θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τα 

εξής: 

 Οι θέσεις επέμβασης κατά την διευθέτηση του χειμάρρου δεν εντοπίζονται εντός 

καταγεγραμένου τύπου οικοτόπου 

 Από την μελετώμενη δραστηριότητα δεν θα επηρεαστεί κανένας τύπος οικοτόπου και 

σαφώς κανένας οικότοπος προτεραιότητας 

 Κατά την διενέργεια των αυτοψιών δενεντοπίστηκαν σημαντικά είδη χλωρίδας και 

πανίδας. 

 Κατά τις επισκέψεις στην Π.Ε.Π., δεν εντοπίστηκαν είδη ιχθυοπανίδας στο υπό μελέτη 

ρέμα Τζουρτζιώτικο, αναμενόμενο από την δράση του χειμάρρου. 

 

1.6.4. Αποτύπωση των αποτελεσμάτων σε χάρτη 

Τα αποτελέσματα της λεπτομερούς χαρτογράφησης των τύπων οικοτόπων στην Περιοχή 

Έρευνας Πεδίου παρουσιάζονται στον ΧΑΡΤΗ 4 Χαρτογράφηση των τύπων οικοτόπων στην 

Περιοχή Έρευνας Πεδίου. 

 

2. Δέουσα Εκτίμηση και Αξιολόγηση των επιπτώσεων 

Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφονται, εκτιμώνται και αξιολογούνται οι πιθανές σημαντικές 

επιπτώσεις που ο προτεινόμενος σχεδιασμός του έργου ενδέχεται να προκαλέσει στη δομή και 

τις λειτουργίες της περιοχής μελέτης και εξάγονται συμπεράσματα ως προς το εάν θίγεται η 

ακεραιότητα και οι στόχοι διατήρησης των προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000 

GR1440001 και GR2130013, λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά και τις ειδικές 

περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν σε αυτές. 

Σύμφωνα με το έγγραφο κατευθύνσεων όσον αφορά το άρθρο 6 παράγραφος 3 της οδηγίας 

92/43/ΕΕ για τους οικοτόπους, μια εκτίμηση πρέπει να καταγράφεται ώστε να μπορεί να 

θεωρηθεί αιτιολογημένη. Στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 6 ορίζεται ότι οι υπεύθυνοι για 

τη λήψη των αποφάσεων πρέπει να αποφασίζουν βάσει συγκεκριμένων στοιχείων που 

αφορούν το περιβάλλον. Για να είναι δέουσα η εκτίμηση των επιπτώσεων πρέπει κατά 

καταγραφή της να φαίνεται η αιτιολογημένη βάση της σχετικής απόφασης. 

Oι δείκτες σημαντικότητας των περιβαλλοντικών επιπτώσεων δύνανται να περιλαμβάνουν: 

 Το ποσοστό μείωση της έκτασης των τύπων οικοτόπων του παραρτήματος Ι της Οδηγίας 

92/43/ΕΕ σε συνάρτηση με το συνολικού εμβαδού της προστατευόμενης περιοχής  

 Τον εκτοπισμό ειδών χλωρίδας, πανίδας και ορνιθοπανίδας που χρησιμοποιούν τους 

παραπάνω οικοτόπους ως ενδιαίτημα.  

 Τις οχλήσεις στην αναπαραγωγική διαδικασία των ειδών  

 Τη μεταβολή του υδατικού ισοζυγίου και της ποιότητας των υδάτων  

 Τις μορφολογικές και τοπιακές αλλοιώσεις λόγω τεχνικών επεμβάσεων  

 Τις αλλοιώσεις στις οικολογική ακεραιότητα της περιοχής 
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Επίσης η εκτίμηση της σημαντικότητας μιας επίπτωσης στη περιοχή μελέτης εξαρτάται άμεσα 

από το μέγεθος της περιοχής που επηρεάζεται καθώς επίσης και από τη διάρκεια και την 

ένταση της επίπτωσης. 

 

2.1. Επιπτώσεις στους τύπους οικοτόπων 

Η πιο άμεση επίπτωση που μπορεί να έχει ένα έργο σε μια προστατευόμενη περιοχή είναι η 

εκχέρσωση και η καταστροφή των στοιχείων της επιφανείας στη περιοχή της επέμβασης. Αυτό 

έχει ως συνέπεια την υποβάθμιση των τύπων οικοτόπων, τη μείωση της έκτασης που 

καταλαμβάνουν ή και το κατακερματισμό τους σε τοπικό επίπεδο.  

Αν και το συγκεκριμένο έργο χωροθετείται εντός προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000 

η επέμβαση είναι σχετικά περιορισμένη, σε σχέση με το συνολικό ανάπτυγμα του έργου και 

αντίστοιχα οι επιπτώσεις είναι μικρής έκτασης, ιδιαίτερα αφού όπως προαναφέρθηκε στην 

περιοχή των επεμβάσεων κατά την διευθέτηση του χειμάρρου δεν έχουν καταγραφεί οικότοποι 

προστασίας. Ο οικότοπος 91Μ0 που έχει καταγραφεί στο βόρειο όριο της λεκάνης απορροής 

του υπό μελέτη ρέματος, αλλά οπωσδήποτε μακριά από τις θέσεις επεμβάσεων, δεν είναι 

οικότοπος  προτεραιότητας. Το συνολικό εμβαδό εντός της προστατευόμενης περιοχής στο 

οποίο θα διαταραχθεί η φυσική βλάστηση, καλύπτει ένα πολύ ελάχιστο ποσοστό της συνολικής 

έκτασης που καταλαμβάνουν οι προστατευόμενες περιοχές. 

Συνεπώς το προβλεπόμενο έργο εκτιμάται ότι δε θα έχει επίπτωση σοβαρού μεγέθους στο 

βαθμό διατήρησης ή στην εξάπλωση των τύπων οικοτόπων. 

 

2.2. Επιπτώσεις στη χλωρίδα 

Όπως προαναφέρθηκε δεν θα υπάρξει απώλεια τύπων οικοτόπων και το συνολικό εμβαδό 

εντός της προστατευόμενης περιοχής στο οποίο θα διαταραχθεί η φυσική βλάστηση, καλύπτει 

ένα πολύ ελάχιστο ποσοστό της συνολικής έκτασης που καταλαμβάνουν οι προστατευόμενες 

περιοχές. Αν αναλογιστούμε και την προστασία της χλωρίδας, που θα επιτευχθεί μετά την 

κατασκευή του έργου, το ισοζύγιο θα είναι θετικό υπέρ της κατασκευής. 

Κατά τη διαδικασία συλλογής βιβλιογραφικών αναφορών και δεδομένων δεν εντοπίστηκαν 

αναφορές για είδη χλωρίδας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΕ. 

Συνεπώς δεν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις στα είδη χλωρίδας του Παραρτήματος ΙΙ της 

Οδηγίας 92/43/ΕΕ 

 

2.3. Επιπτώσεις στη πανίδα 

Η κατασκευή και λειτουργία ενός έργου δύναται να προκαλέσει επιπτώσεις στα είδη της 

πανίδας της περιοχής. Οι παράγοντες εκείνοι που μπορούν να προκαλέσουν επιπτώσεις στο 

βιολογικό κύκλο των ειδών της πανίδας της περιοχής είναι η καταστροφή των ενδιαιτημάτων 

τους, ο θόρυβος, η σκόνη, η φωτορύπανση και η ανθρώπινη παρουσία. Οι επιπτώσεις που 

μπορεί να έχουν αυτοί οι παράγοντες σχετίζονται με τη διατροφή, την αναπαραγωγή, τη 

φωλεοποίηση, τις μετακινήσεις και την διασπορά των ειδών της πανίδας.  Η σημαντικότητα των 

παραγόντων όχλησης εξαρτάται από την ισχύ, τη διάρκεια και την εμβέλεια αυτών. Επίσης 

εξαρτάται από την ύπαρξη διαθέσιμων ενδιαιτημάτων κατάλληλων για τη διαβίωση των ειδών 

σε παρακείμενες περιοχές.  

Για το συγκεκριμένο έργο η συνολική απώλεια των απαραίτητων ενδιαιτημάτων για τη πανίδα 

είναι χαμηλή, σε σχέση με τη συνολική ύπαρξη αντίστοιχων ενδιαιτημάτων στην ευρύτερη 

περιοχή. 

Ο θόρυβος και η σκόνη κυρίως κατά τη φάση κατασκευής του έργου θα εκτοπίσουν ορισμένα 

είδη πανίδας κυρίως λόγω των κατασκευαστικών έργων. Αυτές οι αιτίες όχλησης έχουν 

προσωρινό χαρακτήρα και μικρή εμβέλεια και δεν επηρεάζουν μόνιμα τα είδη της πανίδας της 

περιοχής. Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου δεν θα υφίσταται θορύβος. 

Η ανθρώπινη παρουσία θα είναι εντονότερη κατά τη φάση κατασκευής και λιγότερη κατά τη 

φάση λειτουργίας. Στη πρώτη φάση, λόγω της ύπαρξης των συνεργείων κατασκευής θα 

υπάρχουν αρκετά άτομα στο χώρο μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών. Αργότερα δεν θα 
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υπάρχει προσωπικό. Η ανθρώπινη αυτή παρουσία θα εκτοπίσει προσωρινά τα είδη πανίδας 

γύρω από το έργο, αλλά η όχληση αυτή θα είναι μικρής έντασης και εμβέλειας. 

Τα σημαντικότερα είδη πανίδας στη περιοχή είναι η καφέ αρκούδα (Ursusarctos), η βίδρα (Lutra 

lutra), το αγριόγιδο (Rupicapra rupicapra balcanica), ο λύκος (Canislupus) καθώς και είδη 

χειροπτέρων. Από αυτά μόνο η καφέ αρκούδα αποτελεί είδος προτεραιότητας. Η καφέ 

αρκούδας προτιμά τα μικτά ή αμιγή δάση κωνοφόρων (μαύρη πεύκη, έλατο, ερυθρελάτη, 

ρόμπολο κ.ά.) και φυλλοβόλων (δρυς, οξιά κ.ά.) της ορεινής και ημιορεινής ζώνης. Συνεπώς η 

διευθέτηση του χειμάρου δεν θα διαταράξει το ενδιαίτημα της. Η κατασκευή των έργων 

διευθέτησης καθώς και τα έργα βελτίωσης της οδοποιίας, θα επηρεάσουν το δυνητικό 

ενδιαίτημα του είδους. Η έκταση όμως του ενδιαιτήματος που θα διαταραχθεί είναι αφενός 

ελάχιστη σε σχέση με τη συνολική έκταση της προστατευόμενης περιοχής και αφετέρου η 

παρακείμενη περιοχή του έργου παρουσιάζει τα ίδια οικολογικά χαρακτηριστικά με την 

διαταραχθείσα. Η επίδραση του ήχου μπορεί να προκαλέσει εκτόπιση του είδους τοπικά αλλά 

αυτό αποτελεί φυσιολογική αντίδραση αποφυγής κινδύνου και δεν προκαλεί σημαντικές 

επιπτώσεις στη στη βιολογία του είδους με δεδομένο ότι δε θα διακοπεί ο χειμέριος ύπνος της. 

Το αγριόγιδο το συναντάμε κυρίως σε απότομες και βραχώδεις τοποθεσίες σε ορεινές 

περιοχές. Τον χειμώνα απαντούν σε δασωμένες, επικλινείς πλαγιές με κωνοφόρα ή μικτά δάση 

(σε υψόμετρο 700 - 1.400), ενώ το καλοκαίρι ανεβαίνουν πάνω από το δασοόριο (1.500 - 2.900 

μέτρα). Αυτό σημαίνει πως τα τμήματα κατασκευής των έργων διευθέτησης δεν αποτελούν το 

αποκλειστικό ενδιαίτημα το αγριόγιδου. Συνεπώς και για το αγριόγιδο η επέμβαση σε μια τόσο 

μικρή έκταση της προστατευόμενης περιοχής δεν θεωρείται ότι προκαλεί σημαντική επίπτωση 

στις βιολογικές του ανάγκες. 

Ο λύκος χρησιμοποιεί κάθε φορά ως ενδιαίτημα ολόκληρη τη περιοχή τροφοληψίας του. 

Τρέφεται με κτηνοτροφικά ζώα ελευθέρας βοσκής, με πτώματα από σταβλισμένες 

κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, με μικρά θηλαστικά αλλά και μεγαλύτερα οπληφόρα (ζαρκάδι, 

αγριόχοιρος). Η έκταση της κατανομής του είδους στην Ελλάδα ξεπερνά τα 40.000 τ.χλμ. Αυτό 

καθιστά το λύκο ένα είδος με μεγάλη προσαρμοστικότητα σε διάφορά είδη ενδιαιτήματος. Η 

διευθέτηση του χειμάρρου δε διαταράσσει παρά ένα ελάχιστο τμήμα από τα ενδιαιτήματα που 

χρησιμοποιεί ο λύκος. Μπορεί εξαιτίας του έργου να αποφεύγει στο μέλλον τη συγκεκριμένη 

θέση λόγω της ανθρώπινης παρουσίας αλλά αυτό δε θα προκαλέσει σημαντική πίεση στο 

πληθυσμό και τις βιολογικές απαιτήσεις του. Το έργο δεν πρόκειται να μειώσει τη διαθεσιμότητα 

της τροφής του. 

Η βίδρα καταγράφηκε στο επικαιροποιημένο ΤΕΔ της ΕΖΔ GR1440001. Η βίδρα απαντά σε 

μια μεγάλη ποικιλία υδάτινων ενδιαιτημάτων και δείχνει ιδιαίτερη προτίμηση σε πολύ καθαρά 

νερά. Ζει στις όχθες των ορεινών ποταμών και των λιμνών, σε έλη με ανεπτυγμένη παρόχθια 

βλάστηση, καθώς και σε παράκτιες περιοχές που διαθέτουν, όμως, πρόσβαση σε γλυκό νερό, 

το οποίο της είναι απαραίτητο για να καθαρίζει τη γούνα της. Στους ποταμούς, ο ζωτικός της 

χώρος είναι γραμμικός και κυμαίνεται από 5 έως 40 χιλιόμετρα, ενώ στις λίμνες και τα έλη έχει 

πολυγωνική δομή. Δηλαδή ο ζωτικός της χώρος εκτείνεται σε πολύ μεγαλύτερη έκταση από τη 

διαταραχθείσα. Λόγω της φύσης των έργων θεωρείται ότι οι επιπτώσεις από την υλοποίηση 

του έργου στο συγκεκριμένο είδος δεν θα είναι σημαντικές. Σε αυτό συνυπολογίζεται και το 

γεγονός ότι η έκταση που θίγεται είναι μικρή σε σχέση με τα διαθέσιμα ενδιαιτήματα για τη βίδρα 

στην ευρύτερη περιοχή. 

Τα είδη χειροπτέρων που αναφέρονται στο επικαιροποιημένο έντυπο δεδομένων, έχουν ως 

βασικό ενδιαίτημα, στο οποίο σχηματίζουν τις αποικίες τους, τα σπήλαια. Με βάση τον 

προτεινόμενο σχεδιασμό των έργων της μελετώμενης δραστηριότητας, δεν αναμένεται κάποια 

επίπτωση στο ενδιαίτημα αυτό. Οι οχλήσεις στα είδη χειροπτέρων αφορούν κυρίως το θόρυβο 

και την φωτορύπανση, καθώς και την αυξημένη ανθρώπινη παρουσία. Οι επιπτώσεις αυτές 

είναι παροδικές και μικρής σημασίας για την βιολογία των ειδών. 

Σε κάθε περίπτωση, τόσο στη φάση της κατασκευής όσο και στη φάση της λειτουργίας του 

έργου η όποια όχληση στους πληθυσμούς της πανίδας θα είναι μικρής έντασης και έκτασης. 

Τα θηλαστικά και τα υπόλοιπα είδη πανίδας έχοντας το πλεονέκτημα της κίνησης μπορούν να 
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απομακρύνονται από τις πηγές που τους προκαλούν όχληση και να επιστρέφουν σε αυτές 

μόλις πάψει η πηγή όχλησης. 

Συμπερασματικά, εξαιτίας της φύσης του έργου, και σε ότι αφορά στα είδη 

πανίδας που περιλαμβάνονται στα Τυποποιημένα Δελτία Δεδομένων και στο παράρτημα ΙΙ της 

Οδηγίας 92/43/ΕΕ καθώς και σε άλλα σημαντικά είδη δε προβλέπονται σημαντικές επιπτώσεις 

ως προς τους πληθυσμούς και τη ζώνη εξάπλωσής τους. Αυτό διότι η κατάσταση διατήρησης 

των ενδιαιτημάτων που φιλοξενούν αυτούς τους πληθυσμούς δεν απειλείται, τόσο κατά τη φάση 

κατασκευής όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του έργου. 

 

2.4. Επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα 

Η υλοποίηση του έργου θα προκαλέσει μικρές οχλήσεις στα είδη της ορνιθοπανίδας της 

περιοχής λόγω του θορύβου, καθώς και της ανθρώπινης παρουσίας γενικότερα. Η 

σημαντικότητα της κάθε όχλησης εκτιμάται με βάση την ένταση και διάρκεια αυτής, την ύπαρξη 

μόνιμων αποτελεσμάτων και την καταλληλόλητα των παρακείμενων περιοχών να 

φιλοξενήσουν τα άτομα της ορνιθοπανίδας που αναγκάζονται να εκτοπιστούν. 

Η προστατευόμενη περιοχή GR2130013 - Ευρύτερη Περιοχή Αθαμανικών Όρεων 

χαρακτηρίζεται ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ ή Special Protection Area - SPA). Στο 

επικαιροποιημένο Τ.Ε.Δ. της περιοχής, αναφέρονται σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας Falco 

naumanni-Κιρκινέζι, Aquila chrysaetos-Χρυσαετός, Ciconia nigra-Μαυροπελαργός, Circaetus 

gallicus-φιδαετός, Dendrocopos medius-Μεσαίος δρυοκολάπτης, Dendrocopos syriacus-

Βαλκανικός δρυοκολάπτης, Dryocopus martius- Μαύρος δρυοκολάπτης, Anthus campestris- 

Ωχροκελάδα, Falco eleonorae- Μαυροπετρίτης, Pernis apivorus-Σφηκιάρης, Falco peregrinus 

brookei-Πετρίτης, Ficedula semitorquata-Δρυομυγοχάφτης, Gyps fulvus-Όρνιο, Lanius collurio-

Αετομάχος, Lullula arborea- Δεντροσταρήθρα, Monticola saxatilis- Πυροκότσυφας, Otus scops- 

Γκιώνης, Emberiza hortulana- Βλαχοτσίχλονο. 

Οι οχλήσεις στα είδη ορνιθοπανίδας αφορούν κυρίως το θόρυβο, καθώς και την αυξημένη 

ανθρώπινη παρουσία. Οι επιπτώσεις αυτές είναι παροδικές και μικρής σημασίας για την 

βιολογία των ειδών. 

Σε κάθε περίπτωση, τόσο στη φάση της κατασκευής όσο και στη φάση της λειτουργίας του 

έργου η όποια όχληση στους πληθυσμούς της ορνιθοπανίδας θα είναι μικρής έντασης και 

έκτασης, καθώς κανένα από τα είδη ορνιθοπανίδας που αναφέρονται στο ΤΕΔ της περιοχής, 

δεν χαρακτηρίζεται υδρόβιο ή παρυδάτιο, που να χρησιμοποιεί την συγκεκριμένη περιοχή για 

φωλεοποίηση. Όλα τα είδη της ορνιθοπανίδας, έχοντας το πλεονέκτημα της κίνησης μπορούν 

να απομακρύνονται από τις πηγές που τους προκαλούν όχληση και να επιστρέφουν σε αυτές 

μόλις πάψει η πηγή όχλησης. 

Γενικά οι επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου στη συγκεκριμένη θέση δεν 

εκτιμώνται ως σημαντικές για τα είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής. 

 

2.5. Επιπτώσεις σε ιχθυοπανίδα- αμφίβια 

Η κατασκευή και λειτουργία ενός έργου εντός φυσικών υδατορευμάτων μπορεί να προκαλέσει 

οχλήσεις στην ιχθυοπανίδα και τα αμφίβια του ρέματος στο οποίο κατασκευάζεται. Οι οχλήσεις 

αυτές κατά περίπτωση οφείλονται σε ρύπους, οσμές, θολερότητα των νερών, μεταβολή της 

υδατοπαροχής, αλλαγή της θερμοκρασίας του νερού, θόρυβο και φραγμούς στη κίνηση της 

τοπικής ιχθυοπανίδας. 

Η εκτίμηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων από τις παραπάνω οχλήσεις γίνεται 

λαμβάνοντας υπόψη την διάρκεια, την ένταση, και το εύρος της όχλησης. Επίσης 

συνυπολογίζεται η μονιμότητα των επιπτώσεων που αυτή προκαλεί. 

Στο επικαιροποιημένο Τ.Ε.Δ., της περιοχής GR2130013, αναφέρονται μια σειρά σημαντικών 

προστατευόμενων ειδών ιχθυοπανίδας (Barbus peloponnesius, Salmo farioides, Telestes 

pleurobipunctatus, Luciobarbus albanicus) 

Έπίσης έχει καταγραφεί είδος αμφίβιου του Παραρτήματος ΙΙ της 92/43/ΕΕ (Bombina 

variegata).  
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Μεγάλης κλίμακας, αλλά μικρής διάρκειας και έντασης, επιπτώσεις προβλέπονται στη ποιότητα 

των υδάτων στη περιοχή του έργου λόγω της θολερότητας που θα προκληθεί από τις 

χωματουργικές εργασίες εκσκαφών κατά τη φάση κατασκευής του έργου. Τηρώντας τα 

προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και τις ορθές εργοταξιακές πρακτικές δε προβλέπεται η 

δημιουργία και απόρριψη υγρών ή στερεών ρύπων εντός του ρέματος, τέτοιων που θα 

μπορούσαν να επηρεάσουν δυσμενώς τα απαραίτητα ενδιαιτήματα για την ύπαρξη και τις 

οικολογικές απαιτήσεις της δυνητικά υπάρχουσας ιχθυοπανίδας. Επίσης δε προβλέπεται 

κάποια διαδικασία που θα μπορούσε να παράξει δυσάρεστες οσμές εντός των υδάτων του 

ρέματος, οι οποίες θα διατάρασσαν την ιχθυοπανίδα. 

Η δημιουργία φραγμάτων εντός ενός ρέματος δημιουργεί περιορισμούς στη κίνηση της 

ιχθυοπανίδας εντός αυτού. Κάτι τέτοιο θα διατάρασσε τις βιολογικές ανάγκες των ιχθύων. Στο 

υπό μελέτη έργο, οι φραγματικές κατασκευές εντοπίζονται σε περιοχές που η δράση 

του χειμάρρου έχει καταστέψει κάθε δίοδο μετακίνησης πληθυσμού ψαριών, εφόσον και 

αν υπήρχαν κάποτε εκεί. 

Συνεπώς δεν προβλέπονται σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στα είδη της ιχθυοπανίδας της 

προστατευόμενης περιοχής που ενδεχομένως χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο υδατορεύμα. 

Οι πληθυσμοί τους δε προβλέπεται να διαταραχθούν από την υλοποίηση του συγκεκριμένου 

έργου. 

 

2.6. Συνεργιστικές και αθροιστικές επιπτώσεις με άλλα έργα και δραστηριότητες της 

περιοχής 

Συνεργιστικές θεωρούνται οι επιπτώσεις που προκύπτουν από το συνδυασμό των επιπτώσεων 

πολλών έργων και δραστηριοτήτων σε μια περιοχή και αποκτούν 

πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα με μεγαλύτερη επίδραση, σε σχέση με το άθροισμα των 

επιπτώσεων του κάθε έργου χωριστά. Αθροιστικές θεωρούνται οι επιπτώσεις που προκύπτουν 

από το άθροισμα των επιπτώσεων έργων ή δραστηριοτήτων που αποτελούν ένα ενιαίο προς 

αδειοδότηση έργο ή εντάσσονται σε ένα σύνολο ίδιων ή ανάλογων έργων στην ίδια περιοχή. 

Όπως παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 1.2, εντός της λεκάνης απορροής δεν υπάρχουν άλλα 

όμοια έργα.  

Συνεκτιμώντας τα προηγούμενα εκτιμάται ότι οι συνεργιστικές και αθροιστικές 

επιπτώσεις στους τύπους οικοτόπων της προστατευόμενης περιοχής δε θεωρούνται 

σημαντικές διότι δεν διαταράσσεται κανένα τμήμα των τύπων οικοτόπων. 

Οι συνεργιστικές και αθροιστικές επιπτώσεις από το σύνολο των έργων και δραστηριοτήτων 

στη πανίδα της περιοχής θα μπορούσαν να θεωρηθούν σημαντικές μόνο αν ήταν ικανές να 

επηρεάσουν έντονα το πληθυσμό ή την ισορροπία μεταξύ τους. 

Επειδή όμως δεν υπάρχουν έργα που να διαταράσσουν σημαντικά τμήματα των 

ενδιαιτημάτων της πανίδας της περιοχής δεν θεωρείται ότι επηρεάζεται με οποιοδήποτε τρόπο 

η πανίδα. 

Σε σχέση με την ορνιθοπανίδα της περιοχής, όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, 

και τα είδη που ανήκουν στο προστατευτέο αντικείμενο της περιοχής GR2130013, ο 

περιορισμένος χαρακτήρας της διατάραξης, στην άμεση περιοχή του έργου, δεν αναμένεται να 

προκαλέσει σημαντικές δυσμενείς συνθήκες στα πιθανά είδη ορνιθοπανίδας που απαντώνται 

στην Περιοχή. 

Συνεπώς εκτιμάται ότι οι συνεργιστικές και αθροιστικές επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα της 

περιοχής δεν είναι σημαντικές. 

 

3. Μέτρα αντιμετώπισης των πιθανών επιπτώσεων 

Τα μέτρα που προβλέπονται έχουν ως έναυσμα όχι τη βεβαιότητα αλλά την πιθανότητα 

εμφάνισης σημαντικών επιπτώσεων. Συνεπώς, σύμφωνα με την αρχή της πρόληψης, πρέπει 

να προβλέπονται μέτρα αντιμετώπισης ακόμα και αν οι επιπτώσεις δεν θεωρούνται βέβαιες 

αλλά απλώς πιθανές.  
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Στόχος των μέτρων αντιμετώπισης των πιθανών επιπτώσεων είναι η πρόληψη αυτών,  ο 

μετριασμός τους ή αν είναι δυνατόν η εξάλειψη εφόσον εμφανιστούν. 

Ένα από τα βασικότερα μέτρα που δεν αφορά μόνο το συγκεκριμένο έργο αλλά βρίσκει 

εφαρμογή σε όλα τα έργα που υλοποιούνται σε φυσικά οικοσυστήματα είναι η τήρηση ορθών 

εργοταξιακών μεθόδων και πρακτικών που να στοχεύουν στη προστασία και ανάδειξη των 

φυσικών οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας αυτών. 

Συγκεκριμένα όσον αφορά στις προστατευόμενες περιοχές GR1440001 και GR2130013, για 

να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα της περιοχής και η κατάσταση διατήρησης των προστατευμένων 

ειδών τύπων οικοτόπων, ειδών χλωρίδας και πανίδας θα πρέπει εκτός των μέτρων που 

προβλέπονται στη περιβαλλοντική μελέτη να εφαρμοστούν και τα παρακάτω μέτρα. 

 Πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να γίνει οριοθέτηση της ζώνης κατάληψης του 

έργου ώστε να αποφευχθεί η άσκοπη καταστροφή βλάστησης και τύπων οικοτόπων πέραν 

του ελάχιστου αναγκαίου.  

 Η οποιαδήποτε καταστροφή της βλάστησης να περιορισθεί στην απολύτως αναγκαία 

έκταση και οι επεμβάσεις στο τοπίο να περιοριστούν στις απολύτως απαραίτητες. Ιδίως κατά 

τη διάνοιξη της οδοποιίας να περιοριστεί η υλοτόμηση δέντρων στην απολύτως απαραίτητη 

και να αποφευχθεί όσο είναι δυνατόν η υλοτόμηση υπερώριμων δένδρων και πάντα 

σύμφωνα με τις υποδείξεις της Δασικής Υπηρεσίας.  

 Για το μετριασμό των επιπτώσεων από τις χωματουργικές εργασίες το στρώμα του εδάφους 

που περιέχει την φυτική γη να συλλέγεται και να φυλάσσεται ξεχωριστά προκειμένου να 

χρησιμοποιηθεί στις εργασίες αποκατάστασης του περιβάλλοντος.  

 Κατά τις χωματουργικές εργασίες να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή 

φαινομένων αποσταθεροποίησης των πρανών και την απόπλυση εδαφών που θα είχε ως 

συνέπεια την επιπλέον διατάραξη των ενδιαιτημάτων που χρησιμοποιούν τα σημαντικά είδη 

χλωρίδα και πανίδας της περιοχής.  

 Για την προστασία την ευρύτερης περιοχής θα πρέπει κατά τη φάση κατασκευής όσο και 

κατά τη φάση λειτουργίας του έργου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα 

πυρασφάλειας για την αποτροπή και το περιορισμό εξάπλωσης πυρκαγιάς στις 

παρακείμενες δασικές εκτάσεις που αποτελούν και οικότοπο προτεραιότητας για την 

προστατευόμενη περιοχή.  

 Όλα τα απορρίμματα και τα άχρηστα υλικά θα πρέπει να συγκεντρώνονται και 

φυλάσσονται με ενδεδειγμένο τρόπο μέχρι την απόρριψη τους, ώστε να αποφευχθεί ο 

κίνδυνος υποβάθμισης και ρύπανσης των βιοτόπων της περιοχής. 

 Προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις από την απώλεια των ενδιαιτημάτων των 

σημαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας θα πρέπει γίνει φύτευση, κατόπιν ειδικών 

φυτοτεχνικών μελετών όλων των επιφανειών που διαταράχτηκαν από τα έργα και 

επιδέχονται φύτευσης. Οι φυτεύσεις θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της περιοχής και να χρησιμοποιούνται ενδημικά είδη τα οποία είναι 

εναρμονισμένα με τη περιοχή. 

 Προς αποτροπή της διακοπής του χειμέριου ύπνου της καφέ αρκούδας οι 

χωματουργικές εργασίες προτείνεται να γίνουν εφόσον παρέλθει αυτή η περίοδος. 

Δηλαδή να αποφεύγονται ισχυρές ηχητικές οχλήσεις κατά τη χειμερινή περίοδο.  

 Να εφαρμόζονται οι νομοθετικές προβλέψεις περί ανώτατων επιπέδων θορύβου και να 

ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για το μετριασμό της όχλησης που θα προκληθεί εξαιτίας 

του θορύβου κατά τις φάσεις κατασκευής και λειτουργίας του έργου. 

 

4. Αντισταθμιστικά μέτρα 

Σύμφωνα με την αξιολόγηση της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος στην περιοχή του 

Ασπροποτάμου, στην οποία σχεδιάζεται από τον φορέα του έργου η διευθέτηση του χειμάρρου, 

οι αρνητικές επιπτώσεις στην κατάσταση διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των ειδών 

χλωρίδας, πανίδας και ορνιθοπανίδας λόγω του προτεινόμενου σχεδιασμού των τεχνικών 
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έργων δεν είναι σημαντικές και αντιμετωπίζονται εξ' ολοκλήρου με τα προτεινόμενα, στη σχετική 

ΜΠΕ, και τα προτεινόμενα, στην παρούσα μελέτη ΕΟΑ, μέτρα αντιμετώπισης.  

Επομένως, συνάγεται το συμπέρασμα ότι δεν βλάπτεται σε κανένα βαθμό η ακεραιότητα της 

προστατευόμενης περιοχής και ο σκοπός διατήρησης των ανωτέρω 

περιοχών,οπότε δεν συντρέχουν οι λόγοι του Άρθρου 10 του Ν.4014/2011για την λήψη 

πρόσθετων αντισταθμιστικών μέτρων για τον μετριασμό των επιπτώσεων της ερευνητικής 

δραστηριότητας. 

 

5. Πρόγραμμα παρακολούθησης (Monitoring) 

Για τις απαιτήσεις της μελετώμενης δραστηριότητας δεν απαιτείται η σύνταξη 

εξειδικευμένου προγράμματος παρακολούθησης, λόγο του περιορισμένου χαρακτήρα 

(ποιοτικά και ποσοτικά) των πιθανών οχλήσεων στα στοιχεία της περιοχής του Δικτύου 

NATURA 2000. 

 

6. Σύνοψη συμπερασμάτων 

Η παρούσα Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης εκπονήθηκε για λογαριασμό του Δήμου 

Μετεώρων για την διευθέτηση της κοίτης του χειμάρρου Τζουρζιώτικου, της Δημοτικής 

Ενότητας Ασπροποτάμου, του Δήμου Μετεώρων, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων. Η 

θέση της μελετώμενης δραστηριότητας εμπίπτει εντός των περιοχών του Δικτύου 

NATURA2000 α) με κωδικό GR1440001 και ονομασία «ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΣ» και β) με 

κωδικό GR2130013 και ονομασία «ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΘΑΜΑΝΙΚΩΝ ΟΡΕΩΝ». 

Η μελέτη ακολούθησε τις προδιαγραφές του παραρτήματος 3.2.2 της Υ.Α 

170225/20.01.2014 περί «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ κατηγορίας» σχετικά με την 

εκπόνηση ειδικής οικολογικής αξιολόγησης. 

Συγκεκριμένα οι παρούσες προδιαγραφές ΕΟΑ εφαρμόζονται για έργα και δραστηριότητες που 

προτείνονται προς υλοποίηση σε προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA 2000, για 

τις οποίες υπάρχουν επαρκή, τεκμηριωμένα, αξιόπιστα και αξιοποιήσιμαστοιχεία και 

καταγραφές για την περιοχή έρευνας πεδίου.  

Σκοπός της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης είναι η περιγραφή της οικολογικής 

κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος των προστατευόμενων περιοχών GR1440001 και 

GR2130013. Έγινε αναλυτική καταγραφή των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος με 

έμφαση στα προστατευτέα αντικείμενα της περιοχής του Δικτύου NATURA 2000, που δύναται 

να επηρεαστούν σημαντικά από το υπό εξέταση έργο. Συγκεκριμένα υλοποιήθηκε δέουσα 

εκτίμηση και αξιολόγηση όλων των βέβαιων και πιθανών επιπτώσεων που μπορούν να 

προκληθούν στους τύπους οικοτόπων, στα είδη χλωρίδας και πανίδας της περιοχής, καθώς 

και στα είδη ορνιθοπανίδας. Επίσης εξετάστηκε το εάν θίγεται η ακεραιότητα και οι στόχοι 

διατήρησης της περιοχής NATURA 2000. 

Συγκεκριμένα όσον αφορά τους τύπους οικοτόπων δεν αναμένονται σημαντικές 

επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου. Το μέγεθος της έκτασης που θα διαταραχθεί 

αποτελεί ένα πολύ μικρό ποσοστό της συνολικής έκτασης. Εντός της προστατευόμενης 

περιοχής GR1440001 η ζώνη κατάληψης του έργου δεν περιλαμβάνει οικοτόπους 

προτεραιότητας. Επιπλέον, η έκταση που διαταράσσεται αποτελεί ένα πολύ μικρό ποσοστό σε 

σχέση με την έκταση της προστατευόμενης περιοχής. Συνεπώς,δεν προβλέπεται σημαντική 

ελάττωση της έκτασης ή κατακερματισμός των τύπων οικοτόπων της περιοχής NATURA 2000 

απειλώντας την ακεραιότητα της ή επηρεάζοντας την αντιπροσωπευτικότητα και το βαθμό 

διατήρησης της δομήςκαι των οικολογικών λειτουργιών τους. 

Σε σχέση με τη χλωρίδα της προστατευόμενης περιοχής η υλοποίηση του έργου δε 

προβλέπεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις λόγω την μικρής έκτασης που θα καταλάβει το 

έργο σε σχέση με το σύνολο της προστατευόμενης περιοχής. Εντός της ζώνης κατάληψης του 

έργου δεν εντοπίζονται σημαντικά είδη χλωρίδας με περιορισμένη χωρική εξάπλωση. 
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Ως προς τα είδη της πανίδας, ορνιθοπανίδας κα ιχθυοπανίδας δεν προβλέπονται οχλήσεις που 

να οδηγούν στη μείωση του μεγέθους του πληθυσμού τους, εφόσον εφαρμοστούν όλα τα 

προβλεπόμενα μέτρα της ΜΠΕ και της παρούσας μελέτης. Το μέγεθος και το είδος του έργου 

είναι τέτοια που δεν προβλέπεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο βαθμό διατήρησης των 

βιοτόπων τους. Συνεπώς, εκτιμάται πως δεν θα υπάρξουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις 

στα παραπάνω είδη. 

Για την ελαχιστοποίηση ή την αποφυγή ει δυνατόν όλων των αρνητικών επιπτώσεων από την 

υλοποίηση του έργου θα πρέπει να εφαρμοστούν ορθές πρακτικές υλοποίησης και διαχείρισης 

του έργου καθώς επίσης και όλες οι περιβαλλοντικές δεσμεύσεις που θα συνοδεύουν την 

απόφαση αδειοδότησης του έργου. 

Συνυπολογίζοντας όλα τα παραπάνω δεν προβλέπεται να προκληθεί καθυστέρηση ή 

διακοπή την πρόοδο επίτευξης των στόχων διατήρησης της οικείας περιοχής NATURA 2000 

όπως έχουν καθοριστεί. Επίσης δεν προβλέπεται να διαταραχθεί η ακεραιότητα της 

συγκεκριμένης περιοχής ως προς τα προστατευτέα αντικείμενα και τη συμβολή της στη 

συνεκτικότητα του δικτύου NATURA 2000. 
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